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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

คำนำ

ง



บทสรุปผู้บริหาร
 ตามที่รัฐบาลได้ออกพระราชกำหนดให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 
โดยมีแผนงานในด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ที่มุ่งเน้นการรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการ และกระตุ้น
การลงทุนและการบริโภคในระบบเศรษฐกิจของประเทศซึ่งสอดรับกับนโยบายการฟื้นฟู
เศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิดและยุทธศาสตร์ BCG Economy ของประเทศ สำนักปลัด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จึงได้ดำเนินโครงการ
กระตุ้นการลงทุนและการบริโภคด้วยเศรษฐกิจ BCG ในชุมชนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ด้วยเศรษฐกิจ BCG ในพ้ืนท่ี 7,355 ตำบล ครอบคลุม 77 จังหวัด ท่ัวประเทศโดยเป็นการ
นำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ 
อว. ไปขับเคลื่อนทั้งในภาคการผลิตและบริการในระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจและให้บัณฑิตได้ทำภาระกิจใช้องค์ความรู้ วิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เป็นประโยชน์ต่อภาคสังคม ชุมชนและประเทศ 

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

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยง 5 เป้าหมายสำคัญ (Achievement)

ประชาชนมีรายได้มากขึ้น และยั่งยืน

ประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น

Thailand Community Data

5 เป้าหมายสำคัญ

U2T for 
BCG 

Learning 
Platform

ONLINE COMMUNITY

MARKETPLACE

HACKATHON

Standard/
Pre-Standard

1
เกษตร

ปลอดภัย

2 
อาหาร

ปลอดภัย 

3 
ท่องเที่ยวที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

จากภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

5 
เศรษฐกิจหมุนเวียน
ลดการใช้พลังงาน

เน้นนำกลับมาใช้ใหม่
การทำเกษตรของ U2T  100% 

ลดการใช้สารเคมี ซ่ึงเป็น
อันตรายต่อ เกษตรกร 

และ ส่ิงแวดล้อม

สินค้าเกษตรอินทรีย์
ปลอดสารเคมี 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10%

ผลิตภัณฑ์อาหาร ใน U2T 
100% ต้องเข้าเกณฑ์ อาหาร

ปลอดภัย GMP/PGMP

ผลิตภัณฑ์อาหารที่
เข้าเกณฑ์อาหาร
ปลอดภัย เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 10%

บริการและการท่องเที่ยว
ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 

และส่งเสริมสุขภาพยั่งยืน 

การยกระดับมาตรฐานจัดการ
ท่องเที่ยวยั่งยืน 

Sustainable Tourism 
Management 

Standard:STMS

ออกแบบสินค้า
สอดคล้องตามวัฒนธรรม 

ลดการใช้วัตถุดิบ 

การยกระดับสินค้าเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์จากภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์และบริการ U2T 50% 
ต้องใช้แนวทางการนำกลับมา

ใช้ใหม่และหมุนเวียนการ
ใช้พลังงาน

การใช้พลังงานหมุนเวียน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

ระดับ
โครงการ

ระดับ
ประเทศ

จ



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

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

Key Achievement U2T for BCG ประจำปี 2565

กลุ่มเป้าหมายความสำเร็จ
การดำเนินการ

Learning องค์ความรู้
ทักษะและขีดความสามารถ

สานพลังเครือข่าย
ความร่วมมือสร้างเศรษฐกิจ

คัดสรร พัฒนา สร้างคุณค่า
ผลงาน/เทคโนโลยี/นวัตกรรม

94 มหาวิทยาลัย
12 Modules 30 หน่วยงาน จำนวนสินค้า

และบริการ BCG 
15,042 รายการ 

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

กิจกรรมเรียนรู้เชิประสบการณ์
สร้างการเรียนรู้จากการปฎิบัติจริง

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

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

เงินหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจ
1,236 ล้านบาทต่อเดือนงบจ้างงาน

2,460 ล้านบาท

งบขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
1,105 ล้านบาท

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

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

หน่วยงานในพ้ืนท่ี/ท้องถ่ิน ส่งเสริมสื่อการเรียนรู้

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

ภาครัฐ ภาคเอกชน SA/NGO

รายได้ 143 ล้านบาท/เดือน

บัณฑิต 32,195 คน  ประชาชน 31,919 คน

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

94% 

!

!

รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
143 ล้านบาทต่อเดือน
(ข้อมูลจากระบบ PBM C01-C06)

1,716 ล้านบาทต่อเดือน

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

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

 U2T for BCG Hackathon ประจำปี 2565 มีโครงการที่ผ่านเข้ารอบ 40 ทีม 
โดยผลรางวัลชนะเลิศและในแต่ละกลุ่มดังนี้

 กลุ่มเกษตรและอาหาร ได้แก่ โครงการแซ่บอีรี่ 

สรุปผลประเมินความเข้าใจในเนื้อหาระดับประเทศ

ช



 กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ ได้แก่ โครงการ การท่องเที่ยสีเขียวเชิงสร้างสรรค์
คลองปากปิด

 กลุ่มพลังงานและวัสดุ ได้แก่ Chiangkhan Story 

 กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ ได้แก่ Fairyland ChoraKhe Yai

ซ



สรุปผลลัพธ์
ระดับประเทศ

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

จำนวนมหาวิทยาลัย

7,355
ตำบล

จำนวนตำบล

15,042
โครงการ

C

A

D

B

E

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
977 โครงการ

อาหารปลอดภัย
5,491 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
818 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
1,466 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
6,290 โครงการ

B

A

64,114
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ระดับประเทศ

บัณฑิต
32,195 คนประชาชน

31,919 คน



สรุปผลลัพธ์
ภาคเหนือ

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

จำนวนมหาวิทยาลัย

1,540
ตำบล

จำนวนตำบล

3,177
โครงการ

C

A

D

B

E

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
208 โครงการ

อาหารปลอดภัย
1,159 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
161 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
309 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
1,340 โครงการ

B

A

13,638
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ภาคเหนือ

บัณฑิต
6,821 คนประชาชน

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

สรุปผลลัพธ์
ภาคกลาง
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จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
222 โครงการ

อาหารปลอดภัย
1,187 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
195 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
433 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
1,243 โครงการ

B

A

13,069
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

บัณฑิต
6,530 คนประชาชน

6,539 คนสรุปผลลัพธ์
ภาคกลาง
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สรุปผลลัพธ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

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

จำนวนมหาวิทยาลัย

2,650
ตำบล

จำนวนตำบล

5,421
โครงการ

C

A

D

B

E

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
355 โครงการ

อาหารปลอดภัย
1,898 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
174 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
441 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2,553 โครงการ

B

A

23,963
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บัณฑิต
11,980 คนประชาชน

11,983 คน

ต



สรุปผลลัพธ์
ภาคตะวันออก

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



13
มหาวิทยาลัย

จำนวนมหาวิทยาลัย

480
ตำบล

จำนวนตำบล

982
โครงการ

E

D

C

B

A

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
72 โครงการ

อาหารปลอดภัย
336 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
106 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
79 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
389 โครงการ

B

A

4,067
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ภาคตะวันออก

บัณฑิต
2,062 คนประชาชน

2,005 คน

ท



สรุปผลลัพธ์
ภาคใต้

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

จำนวนมหาวิทยาลัย

1,075
ตำบล

จำนวนตำบล

2,182
โครงการ

C

A

D

B

E

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
120 โครงการ

อาหารปลอดภัย
911 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
182 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
204 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
765 โครงการ

B

A

9,377
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ภาคใต้

บัณฑิต
4,802 คนประชาชน

4,575 คน

น



สรุปผลลัพธ์
จังหวัดชุมพร

รายงานผลลัพธ์จังหวัดชุมพร มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 5 มหาวิทยาลัย 
ครอบคลุม 70 ตำบล มีผู ้เข้าร่วมโครงการกว่า 578 คน แบ่งเป็น
บัณฑิต 313 คน ประชาชน 265 คน โดยผลงาน BCG จำนวน 145 โครงการ 
ที่สอดคล้องและตรงตาม 5 เป้าหมายสำคัญ ดังนี้ ด้านเกษตรปลอดภัย 
15 โครงการ ด้านอาหารปลอดภัย 53 โครงการ ด้านท่องเที่ยวที่เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 15 โครงการ ด้านเศรษกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่ 10 โครงการ และด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 15 โครงการ



ป

5
มหาวิทยาลัย

จำนวนมหาวิทยาลัย

70
ตำบล

จำนวนตำบล

145
โครงการ

E

A

C

B

A

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
15 โครงการ

อาหารปลอดภัย
53 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
15 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
10 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
52 โครงการ

B

A

578
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
จังหวัดชุมพร

บัณฑิต
313 คน

ประชาชน
265 คน



รายชื่อกรรมการบริหาร



รายชื่อกรรมการบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ ทรายแก้ว
กรรมการ

นายกิตติ สัจจาวัฒนา
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ขนิษฐา นันทบุตร
กรรมการ

นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์
กรรมการ

นายธนา ยันตรโกวิท
กรรมการ

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม
กรรมการ

นางสาวภัทรพร เล้าวงค์
กรรมการ

นางวนิดา บุญนาคค้า
กรรมการ

นางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง
กรรมการ

นายศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
กรรมการ

นางสุวรรณี คำมั่น
กรรมการ

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์
กรรมการและเลขานุการ

ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวกีรติ แก้วสัมฤทธิ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณีี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายดนุช ตันเทอดทิตย์
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ป



รายชื่อทีมร่วมพัฒนา
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รายชื่อทีมร่วมพัฒนา

นายพันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์ นางกัลยาณี ทัฬหชัยบูรณ์ นายวิศิษฐ์ สุนทร 

นายวริศร เผ่าวนิช นางสาวชญาน์นัทช์ ไชยวัฒนพงศ์ นายธนภัทร สินธุวราวรรณ

ทีมพัฒนาระบบบริหารโครงการและนวัตกรรม

ฝ



หน่วยงานพันธมิตร



หน่วยงาน อว. 
สนับสนุนความรู้ ต่อยอดผู้ประกอบการ

ภาคเอกชน
สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ภาครัฐ 
หน่วยงานในพื้นที่/ท้องถิ่น

หน่วยงาน อว. 
สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ฟ



ภาพรวมกิจกรรม

ภ



ภาพรวมกิจกรรม

ม





U2T for BCG Snapshot
1. อำเภอ ท่าแซะ  1 
2. อำเภอ ทุ่งตะโก  22 
3. อำเภอ ปะทิว  30 
4. อำเภอ พะโต๊ะ  44 
5. อำเภอ เมืองชุมพร  52 
6. อำเภอ ละแม  90 
7. อำเภอ สวี  98 
8. อำเภอ หลังสวน  120 





PS65021610 : การเพกพมมสลคคาผลกตภมณฑฑจากนนนานมโค

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

การเพพพมมมลคคาผลพตภวณฑยจากนทขานมดพบ

เทคโนโลยยการแปรรมปจากนทขานมโค

การเกกบรวกษาไอศกรยม

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : นชอยกวคา 1 เดลอน

เศรษฐกกจหมทนเวรยนลดการใชชพลมงงานเนชนนนากลมบมาใชชใหมค

   Remanufacture (การผลพตใหมค)

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ไอศกรยมนมสดคดรพง

รายละเอรยด : ไอศกรยมนมสดคดรพง ผลพตจากเกษตรกรผมชเลยขยงโคนมในตทาบลคดรพง ซขพงเปปนเปปน

อวตลวกษณยของตทาบลคดรพง และเนลพองจากเกษตรกรผมชเลยขยงโคนม มยการใหชอาหารทยพมย

ประสพทธพภาพสมง จขงททาใหชนทขานมมยคดณภาพสมง และมยไขมวนในนทขานมสมง ซขพงเหมาะแกคการผลพต

ไอศกรยมนมสด

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
สถาบวนเทคโนโลยยพระจอมเกลชาเจชาคดณทหารลาดกระบวง

ต.คดรพง อ.ทคาแซะ จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

ตทาบลคดรพงมยประชากรเลยขยงสวตวยเพลพอเปปนอาชยพเสรพมจากการททาการเกษตรโดยการเลยขยงโคนม

นวขนททาใหชการผลพตนทขานมดพบในพลขนทยพมยปรพมาณมากเพลพอเพพพมมมลคคาผลพตภวณฑยจขงนทานทขานมดพบจาก

ฟารยมของเกษตรกรผมชเลยขยงโคนมมาแปรรมปเปปนไอศกรยมซขพงมยกรรมวพธยผลพตไมคยดคงยากรวมไปถขง

จทาหนคายในกลดคมเดกกและประชาชนทวพวไปผคานชคองทางการตลาดทวขงออฟไลนยและออนไลนยในยดค 

New Normal เพลพอเพพพมมมลคคาของผลพตภวณฑยนมแกคเกษตรกรผมชเลยขยงโคนม

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางรายไดชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 900

หนชา 2 / 145



PS65003958 : ขชอเสนอโครงการและแผนบรกหารธทรกกจ

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

1. เทคโนโลยยการหมวกโดยจดลพนทรยยยตามธรรมชาตพ

2. การลดมลภาวะตคอสพพงแวดลชอม

3. การเพพพมมมลคคาจากววสดดเหลลอใชชจากโรงงานอดตสาหกรรม

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : นชอยกวคา 1 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   จดลชยววพทยาอาหาร

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : เปลลอกทดเรยยนหมวกสทาหรวบโคเนลขอ

รายละเอรยด : เปลลอกทดเรยยนเหลลอทพขงจากโรงงานอดตสาหกรรมนทามาสวบขนาด3-5

เซนตพเมตรแลชวบรรจดใสคถวงกดใหชแนคนไมคใหชมยอากาศแลชวปปดฝารอเวลาเปปดอยก21ววนจะพบวคา

เปลลอกทดเรยยนหมวกมยความนคากพนสมง เราจะขายเปปนถวง1ถวง มย100กพโลกรวม ขายถวงละ 200บาท 

ยอดขายขวขนตทพาขายไดช 20 ถวง/เดลอน

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
สถาบวนเทคโนโลยยพระจอมเกลชาเจชาคดณทหารลาดกระบวง

ต.ทรวพยยอนวนตย อ.ทคาแซะ จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดลอนขขขนไป

เปลลอกทดเรยยนเหลลอทพขง สามารถรถเพพพมมมลคคาไดช โดยการสวบเปลลอกทดเรยยนขนาด 3-5 ซม. ดชวย

เครลพองสวบ โดยหมวกเปลลอกทดเรยยนในถวงพลาสตพกขนาด 100 ลพตร กดใหชแนคน ใหชออกซพเจนเหลลอ

นชอยทยพสดด จากนวขนปปดฝาลกอก แลชวทพขงไวชไมคตทพากวคา 21 ววนจากนวขนจะเกพดกระบวนการหมวกโดย

จดลพนทรยยย กลดคม Lactobacillus sp. ซขพงมยโดยธรรมชาตพ ซขพงจะขยายตววอยคางรวดเรกว และ 

Lactobacillus sp. จะปลคอยกรด Lactic เขชาตวดพวนธะคารยโบไฮเดรตทยพเปปนโครงสรชาง 

(Structural Carbohydrate) เชคน เปลลอกทดเรยยน เมลพอเปปดถวงหมวกเปลลอกทดเรยยนตามกทาหนด 

พบวคา เปลลอกทดเรยยนจะมยความอคอนนดคม มยกลพพนเปรยขยว ซขพงโคเนลขอจะชอบกพน ซขพงในกระบวนการหมวก

เปลลอกทดเรยยนนยข จะไมคผคานความรชอน ททาใหชสารออกฤทธพธ กลดคมสารประกอบฟฟนอลพก, สาร

ฟลาโวนอยดย และแคโรทยนอยดย ไมคเกพดการสมญเสยย ททาใหชเกพดประโยชนยสดขภาพโคเนลขอ โดยผมช

เลยขยงโคเนลขอ จะมยความตชองการเปลลอกทดเรยยนหมวกจทานวนมาก

       ผมชประกอบการ หรลอผมชเลยขยงโคเนลขอ สามารถจทาหนคายแกคสมาชพกเกษตรกร หรลอวพสาหกพจ

ชดมชนกลดคมผมชเลยขยงผมชเลยขยงโคเนลขอ โคนม และแพะไดช โดยผลพตเปลลอกทดเรยยนหมวก จทาหนคายถวงละ 

100 บาท

ลดขยะ/การนทาววตถดดพบกลวบมาใชชใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

จนานวนรายไดช : 4,000

หนชา 3 / 145



PS65063126 : การใชชเปลลอกททเรรยนรควมกมบฟางหมมกเพลพอลดตชนททนคคาอาหารในโคเนลนอ

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

1. เทคโนโลยยการหมวกโดยจดลพนทรยยยตามธรรมชาตพ

2. การลดมลภาวะตคอสพพงแวดลชอม

3. การเพพพมมมลคคาจากววสดดเหลลอใชชจากโรงงานอดตสาหกรรม

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : นชอยกวคา 1 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   เทคโนโลยยชยวภาพทางอาหาร

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : เปลลอกทดเรยยนรควมกวบฟางขชาวหมวกสทาหรวบโคเนลขอ

รายละเอรยด : เปลลอกทดเรยยนเหลลอทพขงจากโรงงานอดตสาหกรรม และฟางขชาวนทามาสวบ

ขนาด3-5 เซนตพเมตร แลชวบรรจดใสคถวง กดใหชแนคนไมคใหชมยอากาศ แลชวปปดฝา ใหชจดลพนทรยยยททาการ

ยคอยเปลลอกทดเรยยนสวบ รอเวลาเปปดอยก 21 ววน จะพบวคา เปลลอกทดเรยยนหมวกมยความนคากพนสมง จะ

มยราคาถมกมากกวคาหญชา

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
สถาบวนเทคโนโลยยพระจอมเกลชาเจชาคดณทหารลาดกระบวง

ต.ทรวพยยอนวนตย อ.ทคาแซะ จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดลอนขขขนไป

เปลลอกทดเรยยนเหลลอทพขง และฟางขชาวสามารถเพพพมมมลคคาไดช โดยการสวบเปลลอกทดเรยยนขนาด 3-5 

ซม. ดชวยเครลพองสวบ โดยหมวกเปลลอกทดเรยยนในถวงพลาสตพกขนาด 100 ลพตร กดใหชแนคน ใหช

ออกซพเจนเหลลอนชอยทยพสดด จากนวขนปปดฝาลกอก แลชวทพขงไวชไมคตทพากวคา 21 ววนจากนวขนจะเกพดกระบวน

การหมวกโดยจดลพนทรยยย กลดคม Lactobacillus sp. ซขพงมยโดยธรรมชาตพ ซขพงจะขยายตววอยคางรวด

เรกว และ Lactobacillus sp. จะปลคอยกรด Lactic เขชาตวดพวนธะคารยโบไฮเดรตทยพเปปนโครงสรชาง 

(Structural Carbohydrate) เชคน เปลลอกทดเรยยน เมลพอเปปดถวงหมวกเปลลอกทดเรยยนตามกทาหนด 

พบวคา เปลลอกทดเรยยนจะมยความอคอนนดคม มยกลพพนเปรยขยว ซขพงโคเนลขอจะชอบกพน ซขพงในกระบวนการหมวก

เปลลอกทดเรยยนนยข จะไมคผคานความรชอน ททาใหชสารออกฤทธพธ กลดคมสารประกอบฟฟนอลพก, สาร

ฟลาโวนอยดย และแคโรทยนอยดย ไมคเกพดการสมญเสยย ททาใหชเกพดประโยชนยสดขภาพโคเนลขอ โดยผมช

เลยขยงโคเนลขอ จะมยความตชองการเปลลอกทดเรยยนหมวกจทานวนมาก

       เมลพอครบกทาหนดการหมวก ผมชประกอบการ หรลอผมชเลยขยงโคเนลขอ สามารถจทาหนคายแกคสมาชพก

เกษตรกร หรลอวพสาหกพจชดมชนกลดคมผมชเลยขยงผมชเลยขยงโคเนลขอ โคนม และแพะไดช โดยผลพตเปลลอก

ทดเรยยนหมวก จทาหนคายถวงละ 200 บาท

ลดขยะ/การนทาววตถดดพบกลวบมาใชชใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

จนานวนรายไดช : 4,000

หนชา 4 / 145



PS65027525 : โครงการขมบเคลลพอนเศรษฐกกจและสมงคมฐานรากหลมกโควกคดชวยเศรษฐกกจ BCG (U2T for 

BCG) ตนาบล ทคาขชาม

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

วางแผนเพพพมชคองทางในการจทาหนคายสพนคชา

วางแผนการขนสคง

พวฒนาบรรจดภวณฑย

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

การขนสคงและกระจายสพนคชา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เกษตรปลอดภมย

   การตพดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : พนาซอย ดพนปลมกกวญชา

รายละเอรยด : ดพนปลมกกวญชาสมตรเขชมขชน ผคานกระบวนการหมวกดชวยเปลลอกทดเรยยนบด, พยชม

อส ขดยมะพรชาว มมลไสชเดลอน มมลคชางคาว แกลบเผา เพอรยไลทย และ เวอรยมพคมไลทย นอกจากใชช

ปลมกกวญชาแลชวยวงสามารถนาไปไมชดอก ไมชประดวบ พลชผวกสวนครวว เพาะกลชาตชนไมช เปปนตชน

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 2 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
สถาบวนเทคโนโลยยพระจอมเกลชาเจชาคดณทหารลาดกระบวง

ต.ทคาขชาม อ.ทคาแซะ จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

พวฒนาคดณภาพสพนคชาใหชไดชมาตรฐาน แพคเกจจพขงดมดย สวย โดดเดคน แขกงแรง และทนทาน ราคา

สามารถจวบตชองไดช

คพดคชนกระบวนการททางานทยพงคายขขขน

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

นทาเทคโนโลยยมาปรวบใชชใหชเกพดประโยชนย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางความรมชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 6,000

หนชา 5 / 145



PS65027549 : โครงการขมบเคลลพอนเศรษฐกกจและสมงคมฐานรากหลมกโควกคดชวยเศรษฐกกจ BCG (U2T for 

BCG) ตนาบล ทคาขชาม

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

สรชางโลโกชสพนคชา

เพพพมชคพงทางการจทาหนคายสพนคชา

สรชางบรรจดภวณฑยทยพไดชมาตรฐาน และเหมาะสมกวบสพนคชา

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : นชอยกวคา 1 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   การแปรรมปอาหาร

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : Pana Soil ดพนปลมกกวญชา

รายละเอรยด : ดพนปลมกกวญชา ผคานกระบวนการหมวกดชวยเปลลอกทดเรยยนบด,พลชมอส,ขดย

มะพรชาว,มมลไสชเดลอน,มมลคชางคาว,แกลบเผา,เพอรยไลทย และ เวอรยมพคมไลทย เปปนสมตรเฉพาะของ

ทางกลดคม นอกจากใชชปลมกกวญชายวงสามารถปลมกไมชดอก ไมชประดวบ พลชผวกสวนครวว อลพนๆไดช

อยกดชวย

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 2 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
สถาบวนเทคโนโลยยพระจอมเกลชาเจชาคดณทหารลาดกระบวง

ต.ทคาขชาม อ.ทคาแซะ จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

พวฒนาตววผลพตภวณฑยใหชเปปนมาตรฐาน สวยงาม ทวนสมวย มยจดดเดคนใหชลมกคชาจทาและกลวบมาซลขอซทขา 

สรชางรายไดชใหชกลวบชดมชน จากรายไดชเสรพมใหชเปปนรายไดชหลวก เพพพมชคองทางการจวดจทาหนคายใหช

หลากหลายมากขขขน

คพดคชนกระบวนการททางานทยพงคายขขขน

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

นทาเทคโนโลยยมาปรวบใชชใหชเกพดประโยชนย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางความรมชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 3,000

หนชา 6 / 145



PS65009331 : ลสกประคบสมทนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

นทาสพนคชาจทาหนคายผคานทาง Platform online ตคางๆ

พวฒนาวพธยการเกกบเกยพยวผลพตภวณฑย โดยใชชเครลพองอดปกรณย

พวฒนาอบรมเชพงปฏพบวตพการเรลพอง การพวฒนาผลพตภวณฑย และออกแบบ Packaging

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจดภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ลมกประคบสมดนไพร

รายละเอรยด : การใชชสมดนไพรหลายอยคางมาหคอรวมกวน สควนใหญคจะเปปนสมดนไพรทยพมยนทขามวน

หอมระเหย ซขพงเมลพอถมกความรชอนนทขามวนหอมระเหยจะระเหยออกมา เชคน ไพล, ขมพขนชวน, ขมพขน

อชอย, ฯลฯ เปปนวพธยการบทาบวดรวกษาของแพทยยแผนไทย นทาไปใชชควบคมคกวบการนวด โดยใชชการ

ประคบหลวงจากการนวดไทย

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

6 คน 1 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
สถาบวนเทคโนโลยยพระจอมเกลชาเจชาคดณทหารลาดกระบวง

ต.ทคาแซะ อ.ทคาแซะ จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

ลมกประคบ คลอสพพงทยพเกพดจากภมมพปปญญาจากบรรพบดรดษ ทยพใชชพลชสมดนไพรทยพมยอยมคในทชองถพพนนทามาใชช

ในการรวกษาหรลอเพลพอชควยในการไหลเวยยนของโลหพต ตคอมากกไดชมยการปรวบปรดงและพวฒนาลมก

ประคบเรลพอยมา เพลพอประโยชนยในการรวกษาทยพมยประสพทธพภาพมากยพพงขขขนเอง ตวขงแตคกระบวนการ

เรพพมตชนการคพดคชนผลพตจนกระทวพงแปรรมปเปปนผลพตภวณฑย แผนธดรกพจนยขไดชททาการวพเคราะหยทวขง

ปปจจวยแวดลชอมภายนอก ปปจจวยแวดลชอมภายใน การวางแผนการตลาด การจวดการองคยกร 

และบรพหารทรวพยากรบดคคล รวมถขงแผนการดทาเนพนงาน แผนการเงพน และแผนการธดรกพจกรณย

ทยพเกพดเหตด

สรชางงานสรชางอาชยพ

จนานวนรายไดช : 1,050

หนชา 7 / 145



PS65029114 : นนนาผผนงชมนโรง

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

พวฒนาอบรมเชพงปฏพบวตพการเรลพอง การพวฒนาผลพตภวณฑย และออกแบบ Packaging

พวฒนาวพธยการเกกบเกยพยวผลพตภวณฑย โดยใชชเครลพองอดปกรณย

นทาสพนคชาจทาหนคายผคานทาง Platform online ตคางๆ

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เกษตรปลอดภมย

   การตพดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : นทขาผขขงชวนโรง

รายละเอรยด : ชวนโรงเปปนผขขงชนพดเดยยวทยพสามารถผลพตนทขาผขขงอพนทรยยย นทขาผขขงทยพไดชจากชวนโรง

เปปนนทขาผขขงคดณภาพ เพราะเชลพอกวนวคาเปปนนทขาผขขงสมดนไพร เนลพองจากมยสควนผสมของชวนผขขง (พร

อพอลพส)ทยพชวนโรง นทามาสรชางเปปนถชวยเกกบนทขาผขขง จขงมยสควนผสมของชวนผขขงละลายอยมคในนทขาผขขง

ดชวย

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

6 คน 1 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
สถาบวนเทคโนโลยยพระจอมเกลชาเจชาคดณทหารลาดกระบวง

ต.ทคาแซะ อ.ทคาแซะ จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดลอนขขขนไป

การจวดททาแผนธดรกพจการจทาหนคายผลพตภวณฑยนทขาผขขงชวนโรงมยววตถดประสงคยเพลพอสรชางผลพตภวณฑยใหช

มยชลพอเสยยงเปปนทยพรมชจวกของผมชบรพโภคทวขงในประเทศและตคางประเทศใหชมยธดรกพจทยพสคงเสรพมสดขภาพและ

อนดรวกษยสพพงแวดลชอมมากขขขนโดยรมปแบบของธดรกพจการจทาหนคายผลพตภวณฑยนทขาผขขงชวนโรงจะเปปนไป

ในลวกษณะทยพเปปนผมชผลพตเองตวขงแตคกระบวนการเรพพมตชนเลยขยงผขขงจนกระทวพงใหชผลพตผลออกมาเปปน

นทขาผขขงแลชวนทานทขาผขขงรวงผขขงดวงกลคาวไปแปรรมปเปปนผลพตภวณฑยตคางๆแผนธดรกพจนยขไดชททาการวพเคราะหย

ทวขงปปจจวยแวดลชอมภายนอกปปจจวยแวดลชอมภายในการวางแผนการตลาดการจวดการองคยกร

และบรพหารทรวพยากรบดคคลรวมถขงแผนการดทาเนพนงานแผนการเงพนและแผนการธดรกพจกรณยทยพ

เกพดเหตดฉดกเฉพนจนธดรกพจไมคสามารถดทาเนพนการตคอไปไดชจากการศขกษาวพจวยแผนธดรกพจดวงกลคาว

ททาใหชทราบวคาธดรกพจมยทวขงจดดแขกงและจดดอคอนโดยจดดแขกงของแผนธดรกพจประกอบดชวยมยบดคลากร

ทยพมยความรมชในการเพาะเลยขยงและวพจวยผขขงชวนโรงนทขาผขขงชวนโรง(ผขขงจพจว)เปปนนทขาผขขงทยพมยคดณคคาทาง

โภชนาการสมงกวคานทขาผขขงทวพวๆไปและสามารถเพาะพวนธดยนางพญาไดชจขงททาใหชสามารถควบคดม

คดณภาพนางพญาและควบคดมปรพมาณการผลพตไดชและสทาหรวบจดดอคอนไดชแกครวงของชวนโรง(ผขขง

จพจว)ปรพมาณนทขาผขขงทยพไดชนวขนคคอนขชางนชอยและการเพาะพวนธดยตชองใชชระยะเวลายาวนานพอสมควร

อยคางไรกกดยการแกชปปญหาในจดดอคอนนวขนจทาเปปนตชองอาศวยความรมชความสามารถและความคพดเหกน

ของจากหลายฝฝายในธดรกพจเพลพอใหชธดรกพจสามารถดทาเนพนการตคอไปไดชและจะตชองตระหนวกถขง

แผนธดรกพจในอนาคตทยพประกอบไปดชวยกพจการการวพเคราะหยสถานการณยววตถดประสงคยและเปปา

หมายทางธดรกพจแผนการตลาดแผนการจวดการและแผนกทาลวงคนแผนการผลพต/ปฏพบวตพการ

แผนการเงพนแผนการดทาเนพนงานการจวดททาแผนธดรกพจการจทาหนคายผลพตภวณฑยนทขาผขขงชวนโรง มย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

จนานวนรายไดช : 2,000

หนชา 8 / 145



PS65008221 : การศผกษาความเปปนไปไดชในเชกงพาณกชยฑของผลกตภมณฑฑกลชวยเลลบมลอนางอบแหชงทอดกรอบ

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

เทคโนโลยยการแปรรมปอาหารโดยการอบ

เทคโนโลยยการแปรรมปอาหารโดยการทอด

เทคโลโลยยบรรจดภวณฑย

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   การแปรรมปอาหาร

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : กลชวยเลกบมลอนางอบแหชงทอดกรอบ

รายละเอรยด : กลชวยเลกบมลอนางอบแหชงทอดกรอบ ทยพนทามาแปรรมปใหชเปปนเกพดรสชาตพทยพแปลก

ใหมคมยความหลากหลายมากกวคา5รสชาตพ ใชชววตถดดพบทยพมยคดณภาพ สะอาด สดใหมค ททาตววตคอววน 

ไมคใสคสารกวนเสยย ตววผลพตภวณฑยมยขนาดพอดยคทาทานงคาย มยรสชาตพหวานกทาลวงดย

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยสงขลานครพนทรย

ต.นากระตาม อ.ทคาแซะ จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : กลชวยเลกบมลอนาง ชคอทพพยย

ออนไลนฑ : ชคอทพพยย กลชวยเลกบมลอนางอบแหชง

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

วพสาหกพจชดมชนแปรรมปผลผลพตเกษตรตทาบลนากระตาม ดทาเนพนการโดยนางสมมพตร ศรยสดวรรณ 

ผลพตและจทาหนคายมาแลชวเปปนเวลา 20 ปฟ จวดจทาหนคายทยพหชางสรรพสพนคชา รชานสะดวกซลขอ รชานของ

ฝาก และลมกคชาทวพวไป ตชนทดนของสพนคชาตพดจากววตถดดพบ/คคาเสลพอมราคา/แพกคเกจจพขง จวดจทาหนคาย

ในราคากลคองละ 25 บาท/250กรวมโดยบรรจดใสคกลคองพลาสตพกใส ในการผลพตใชชแรงงานทวขง

หมด 1-2 คน ตชองการเพพพม 1 คน (ในกรณยทยพมยออเดอรยเขชามาเปปนจทานวนมาก)วงเงพนหมดนเวยยนใน

การททาธดรกพจ 10,000บาท โดยมยรายรวบตคอเดลอนประมาณ 2,000-4,000 บาทรายจคายตคอ

เดลอนประมาณ 1,000 บาท

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

นทาเทคโนโลยยมาปรวบใชชใหชเกพดประโยชนย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

จนานวนรายไดช : 3,000

หนชา 9 / 145



PS65008222 : การศผกษาความเปปนไปไดชในเชกงพาณกชยฑของผลกตภมณฑฑกลชวยเลลบมลอนางอบแหชงเคลลอบ

ชลอคโกแลต

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

เทคโลโลยยบรรจดภวณฑย

เทคโนโลยยการแปรรมปอาหารโดยการอบและการเคลลอบ

เทคโลโลยย

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   การแปรรมปอาหาร

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : กลชวยเลกบมลอนางอบแหชงเคลลอบชกอคโกเลต

รายละเอรยด : กลชวยเลกบมลอนางอบแหชงเคลลอบชกอคโกเลตทยพนทามาแปรรมปใหชเปปนเกพดรสชาตพทยพ

แปลกใหมคมยความหลากหลายมากกวคา5รสชาตพ ใชชววตถดดพบทยพมยคดณภาพ สะอาด สดใหมค ททาตวว

ตคอววน ไมคใสคสารกวนเสยย ตววผลพตภวณฑยมยขนาดพอดยคทาทานงคาย มยรสชาตพหวานกทาลวงดย

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยสงขลานครพนทรย

ต.นากระตาม อ.ทคาแซะ จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : กลชวยเลกบมลอนาง ชคอทพพยย

ออนไลนฑ : ชคอทพพยย กลชวยเลกบมลอนางอบแหชง

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

วพสาหกพจชดมชนแปรรมปผลผลพตเกษตรตทาบลนากระตาม ดทาเนพนการโดยนางสมมพตร ศรยสดวรรณ 

ผลพตและจทาหนคายมาแลชวเปปนเวลา 20 ปฟ จวดจทาหนคายทยพหชางสรรพสพนคชา รชานสะดวกซลขอ รชานของ

ฝาก และลมกคชาทวพวไป

ตชนทดนของสพนคชาตพดจากววตถดดพบ/คคาเสลพอมราคา/แพกคเกจจพขง จวดจทาหนคายในราคากลคองละ 25 

บาท/250กรวมโดยบรรจดใสคกลคองพลาสตพกใส ในการผลพตใชชแรงงานทวขงหมด 1-2 คน ตชองการ

เพพพม 1 คน (ในกรณยทยพมยออเดอรยเขชามาเปปนจทานวนมาก)วงเงพนหมดนเวยยนในการททาธดรกพจ 10,000

บาท โดยมยรายรวบตคอเดลอนประมาณ 2,000-4,000 บาทรายจคายตคอเดลอนประมาณ  1,000 

บาท

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

นทาเทคโนโลยยมาปรวบใชชใหชเกพดประโยชนย

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 3,000
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PS65027573 : โครงการขมบเคลลพอนเศรษฐกกจและสมงคมฐานรากหลมกโควกคดชวยเศรษฐกกจ BCG (U2T for 

BCG)

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

ปรวบปรดงบรรจดภณว ฑยใหชเหมาะสม สามารถยคอยสลายและสามารถเกกบถนอมผลพตภณวฑยไดช

เพพพมมลม คคาดชวยการนาชาดอกกาแฟบรรจดใสคซอง ผสมกวบพชล ทยพมยกลพพนหอม

นาสพนคชาจาหนคายผคานชคองทางออนไลนย เชคน Facebook Shopee Lazada

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจดภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ชาดอกกาแฟ ชายเกก พวนวาล

รายละเอรยด : ชาทยพททามาจากดอกของตชนกาแฟนวขนจะรสสวมผวสทยพแปลกแตกตคางจากชาทวพวไป

รวมถขงกลพพนทยพหอมละมดน ขวขนตอนการททากกไมคยาก การเกกบรวกษากกงคาย แถบเมลพอดลพมแลชวกกมย

ประโยชนยตคอรคางกาย และแนคนอนวคาหลายคนคงกวงวลวคาถชาดลพมมากๆ จะททาใหชนอนไมคหลวบ 

ชาดอกกาแฟนวขนไมคมยคาเฟอยน

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
สถาบวนเทคโนโลยยพระจอมเกลชาเจชาคดณทหารลาดกระบวง

ต.รวบรคอ อ.ทคาแซะ จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

ชาดอกกาแฟ

  พวนธมพตรหลวก

- บรพษวทผมชใหชบรพการขนสคง

- กลดคมเกษตรกร

- รชานคชาออนไลนย

- สลพอโฆษณา เชคน รชานทาปปายโฆษณา ผมชใหชบรพการทางเวกบไซตย

- บรพษวทจวดจาหนคายเครลพองจวกร หรลอ ดมแลเครลพองจวกร

- รชานคชาหรลอตววแทนจาหนคาย

   กพจกรรมหลวก

- ผลพต แปรรมป และบรรจดชา ดอกกาแฟลงบรรจดภวณฑย

- นาเสนอชาดอกกาแฟผคาน ทางออฟไลนย เชคน ใบปลพว , ปปายโฆษณา

- นาเสนอชาดอกกาแฟผคาน ทางออนไลนย เชคน Facebook , Page

- เกกบรวกษาและควบคดม คดณภาพของสพนคชาไมคใหชเกพด ความเสยยหาย

- บรรจดสพนคชาเพลพอการขนสคงสมค ตววแทนจวดจาหนคายหรลอ ลมกคชา

 คดณคคาและจดดแขกง

- ควดสรรววตถดดพบทยพมยคดณภาพดย - ใชชววตถดดพบจากชดมชน เพลพอเพพพม รายไดชกวบชาวเกษตร

- มยประโยชนยตคอสดขภาพ

- สามารถดลพมไดชทดกววย

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

นทาเทคโนโลยยมาปรวบใชชใหชเกพดประโยชนย

สรชางนววตกรรมใหมคใหชกวบผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

จนานวนรายไดช : 15,000
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PS65027581 : โครงการขมบเคลลพอนเศรษฐกกจและสมงคมฐานรากหลมกโควกคดชวยเศรษฐกกจ BCG (U2T for 

BCG)

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

ปรวบปรดงบรรจดภณว ฑยใหชเหมาะสม สามารถยคอยสลายและสามารถเกกบถนอมผลพตภณวฑยไดช

เปปน อยคางดย

เพพพมมลมคคาดชวยการนากลชวยอบเคลลอบดชวยรสชาตพตคางๆเชนค เคลลอบดชวยชกอคโกแลตและใชช

ทกอปปปงช ตกแตคง เพลพอสรชางจดดขายใหชกวบสพนคชา

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจดภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : กลชวยเลกบมลอนางอบ (สวนบชานใตช)

รายละเอรยด : กลชวยเลกบมลอนางเปปนสพนคชาทยพหาไดชงคายตามทชองถพพนและมยรสชาตพทยพอรคอย เมลพอ

นทามาททาการแปรรมปดชวยการอบยพพงททาใหชสามารถเกกบรวกษาไดชงคาย และนานยพพงขขขน

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
สถาบวนเทคโนโลยยพระจอมเกลชาเจชาคดณทหารลาดกระบวง

ต.รวบรคอ อ.ทคาแซะ จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

กลชวยเลกบมลอนางอบ

   พวนธมพตรหลวก

- บรพษวทผมชใหชบรพการขนสคง

- กลดคมเกษตรกร

- รชานคชาออนไลนย

- สลพอโฆษณา เชคน รชานทาปปาย โฆษณา , ผมชใหชบรพการทาง เวกบไซตย

- บรพษวทจวดจาหนคายเครลพองจวกร หรลอดมแลเครลพองจวกร

- รชานคชาหรลอตววแทนจาหนคาย

 กพจกรรมหลวก

- ผลพต แปรรมป และบรรจดกลชวยเลกบมลอ อบลงบรรจดภวณฑย

- นาเสนอกลชวยเลกบมลออบผคานทาง ออฟไลนย เชคน ใบปลพว , ปปายโฆษณา

- นาเสนอกลชวยเลกบมลออบผคานทาง ออนไลนย เชคน Facebook , Page

- เกกบรวกษาและควบคดมคดณภาพของ สพนคชาไมคใหชเกพดความเสยยหาย

- บรรจดสพนคชาเพลพอการขนสคงสมคตววแทนจวด จาหนคายหรลอลมกคชา

   คดณคคาและจดดแขกง

- ควดสรรววตถดดพบทยพมยคดณภาพ ดย

- ใชชววตถดดพบจากชดมชน เพลพอ เพพพมรายไดชกวบชาวเกษตร

- มยประโยชนยตคอสดขภาพ

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางความรมชใหชชดมชน

สรชางนววตกรรมใหมคใหชกวบผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

จนานวนรายไดช : 15,000
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PS65020054 : พมฒนาการทคองเทรพยวเชกงสรชางสรรคฑหลายรสปแบบตนาบลสลทย

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

ปปายโฆษณา สลพอ ประชาสวมพวนธย

เพจ facebook หรลอชคองทาง YouTube

บลลอกแนะนทาสถานทยพทคองเทยพยวของตทาบลสลดย

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : มากกวคา 3 เดลอน

ทคองเทรพยวทรพเปปนมกตรตคอสกพงแวดลชอมและสทขภาพ

   เทคโนโลยยอพนเทอรยเนกตในทดกสพพง (IoT)

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : แพคเกจทคองเทยพยวเชพงสรชางสรรคย โปรแกรม 3 ววน 2 คลน

รายละเอรยด : รายละเอยยดแพคเกจ, กพจกรรม-สวกการะศาลพคอตาหพนชชาง-ตลาดนวดพคอตา

หพนชชาง-พวกทยพโฮมสเตยยบชานหมอพอเพยยง-ททากพจกรรมภายในโฮมสเตยย เชคน ถคายรมป พาย

เรลอ ชมศมนยยเรยยนรมชเศรษฐกพจ, ขยพมชา, ใหชอาหารปลา, มชา-ตลาดนทขาววดเนพนทอง-ชมพระธาตดววด

พรดตะเคยยน

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
สถาบวนเทคโนโลยยพระจอมเกลชาเจชาคดณทหารลาดกระบวง

ต.สลดย อ.ทคาแซะ จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

KEY PARTNERS

สคงเสรพมการทคองเทยพยวจวงหววดชดมพร

เครลอขคายการทคองเทยพยวโดยชดมชนจวงหววดชดมพร

มหาวพทยาลวยลาดกระบวงชดมพร

กลดคมประชาชนในพลขนทยพตทาบลสลดย

KEY ACTIVITIES

ฟฟข นฟฟข ฟมการทคองเทยพยวในตทาบลสลดย 

จวดโปรแกรมทคองเทยพยวทยพ มยความหลากหลาย

KEY RESOURCES

สถานทยพทคองเทยพยว 

สถานทยพพวก 

รชานอาหาร 

รชานขายของฝาก

VALUE PROPOSITIONS

สคงเสรพมธดรกพจทคองเทยพยวในชดมชน 

สรชางรายไดชใหชแกคชดมชน 

โปรกรมทคองเทยพยวทยพสรชางความสนดกและไดชความรมช

CUSTOMER RELATIONSHIPS

สคงเสรพมและสนวบสนดนการทคองเทยพยวชดมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จนานวนรายไดช : 10,000

หนชา 13 / 145



PS65020057 : สคงเสรกมพมฒนาสกนคชาตนาบลสลทยเพลพอการทคองเทรพยว

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

เพจ facebook หรลอชคองทาง YouTube

ปปายโฆษณา สลพอ ประชาสวมพวนธย

แอพพรพเคชวพนขายสพนคชาออนไลนย

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจดภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : สคงเสรพมพวฒนาสพนคชาตทาบลสลดยเพลพอการทคองเทยพยว

รายละเอรยด : ออกแบบบรรจดภวณฑยผลพตบรรจดภวณฑยและสพนคชาแปรรมปกลชวยเลกบมลอนาง

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
สถาบวนเทคโนโลยยพระจอมเกลชาเจชาคดณทหารลาดกระบวง

ต.สลดย อ.ทคาแซะ จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

ชลพอผลพตภวณฑยสคงเสรพมพวฒนาสพนคชาตทาบลสลดยเพลพอการทคองเทยพยว

รายละเอยยดสพนคชาออกแบบบรรจดภวณฑย

ผลพตบรรจดภวณฑยและสพนคชาแปรรมปกลชวยเลกบมลอนาง

สถานะผลพตภวณฑย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางนววตกรรมใหมคใหชกวบผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางรายไดชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 10,000

หนชา 14 / 145



PS65018303 : ประปาภสเขานนนาตก ดวงเจรกญ

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

ใชชโปรแกรม หรลอ แอพพลพเคชวพน (Application) ออกแบบโลโกช ใชชระบบคอมพพวเตอรย ในการ

ออกแบบโลโกช/ บรรจดภวณฑย/ รมปรคางสพนคชา ใชชระบบคอมพพวเตอรยในการออกแบบสลพอประชา

สวมพวนธย

ใชชนววตกรรมเชพงพลขนทยพในการผวนนทขาประปาภมเขาขชามลดคมนทขามาสมคหมมคบชาน

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจดภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ประปาภมเขานทขาตก ดวงเจรพญ

รายละเอรยด : ระบบนทขาประปะภมเขา ทยพสคงนทขามายวงครววเรลอนเพลพอใชชในการอดปโภคบรพโภค

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
สถาบวนเทคโนโลยยพระจอมเกลชาเจชาคดณทหารลาดกระบวง

ต.สองพยพนชอง อ.ทคาแซะ จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

แผนธดรกพจของประปาภมเขานทขาตกดวงเจรพญ คลอ จะตววเปปนระบบนทขาประปาภมเขา สคงนทขามายวงครวว

เรลอนเพลพอใชชอดปโภคบรพโภค และเปปนการนทานทขาประปาภมเขามาใชชเพลพอการเกษตร เพลพอผลพตผวก

ปลอดสารพพษ มาวางจทาหนคายในชดมชน ผลพตภวณฑยจะมดคงเนชนไปทยพองคยประกอบดวงนยข 1.กลดคม

ลมกคชา(CS) 2.คดณคคาสพนคชา/บรพการ(VP) 3.ความสวมพวนธยกวบลมกคชา(CR) 4.ชคองทางเขชาถขง

ลมกคชา(DC) 5.รายไดชหลวก(RS) 6.พวนธมพตร(KP) 7.กพจกรรมหลวก(KA) 8.ทรวพยากรหลวก(KR) 9.

โครงสรชางตชนทดน(CS)

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

นทาเทคโนโลยยมาปรวบใชชใหชเกพดประโยชนย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางความรมชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 9,000

หนชา 15 / 145



PS65018308 : ศสนยฑศผกษาธรรมชาตก สมตวฑปปาและพมนธทฑพลช ดวงเจรกญ

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

5. ใชชระบบคอมพพวเตอรยในการจวดททาเสชนทางรมปแบบแผนทยพ

4. ใชชระบบคอมพพวเตอรยในการออกแบบสลพอประชาสวมพวนธย

1. เพพพมชคองทางการประชาสวมพวนธยผคานระบบพาณพชยยอพเลกกทรอนพกสย โดยใชชสลพอดพจพทวล ไดชแกค 

Facebook fan page Instagram Tiktok   2. ใชชโปรแกรม หรลอ แอพพลพเคชวพน 

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

ทคองเทรพยวทรพเปปนมกตรตคอสกพงแวดลชอมและสทขภาพ

   ธดรกพจการทคองเทยพยวออนไลนย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ศมนยยศขกษาธรรมชาตพ สวตวยปฝาและพวนธดยพลช ดวงเจรพญ

รายละเอรยด : เปปนเสชนทางศขกษาธรรมชาตพ ใหชความรมชในเรลพองของสวตวยปฝาและพวนธดยพลช

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
สถาบวนเทคโนโลยยพระจอมเกลชาเจชาคดณทหารลาดกระบวง

ต.สองพยพนชอง อ.ทคาแซะ จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

แผนธดรกพจโดยยคอของ ศมนยยศขกษาธรรมชาตพ สวตวยปฝาและพวนธดยพลช ดวงเจรพญ คลอ เปปนเสชนทาง

ศขกษาธรรมชาตพใหชความรมชในเรลพองของสวตวยปฝาและพวนธดยพลช มยการจวดแนวทางเดพนและปปายใหช

ความรมชของสวตวยและพวนธดยพลช และมยองคยประกอบ คลอ 1. กลดคมลมกคชา (CS) 2. คดณคคาสพนคชาและ

บรพการ (VP) 3. ความสวมพวนธยกวบลมกคชา (CR) 4.ชคองทางการเขชาถขงลมกคชา (DC) 5. รายไดช

หลวก(RS) 6. พวนธมพตร (KP) 7. กพจกรรมหลวก (KA) 8. ทรวพยากรหลวก (KR) 9. โครงสรชางตชนทดน 

(CS)

สรชางความรมชใหชชดมชน

อนดรวกษยสพพงแวดลชอม และมยการพวฒนาอยคางยวพงยลน

จนานวนรายไดช : 0

หนชา 16 / 145



PS65018311 : กาแฟรมกปปา ดอยดวงเจรกญ

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

เพพพมชคองทางการขายผลพตภวณฑยผคานระบบพาณพชยยอพเลกกทรอนพกสย โดยใชชสลพอดพจพทวล ไดชแกค 

Facebook fan page Instagram Tiktok  youtube

ใชชโปรแกรม หรลอ แอพพลพเคชวพน (Application) ออกแบบโลโกช ใชชระบบคอมพพวเตอรย ในการ

ออกแบบโลโกช/ บรรจดภวณฑย/ รมปรคางสพนคชา

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เกษตรปลอดภมย

   การตพดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : กาแฟรวกปฝา ดอยดวงเจรพญ

รายละเอรยด : เปปนผลพตภวณฑยการแปรรมปเมลกดกาแฟ

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
สถาบวนเทคโนโลยยพระจอมเกลชาเจชาคดณทหารลาดกระบวง

ต.สองพยพนชอง อ.ทคาแซะ จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

แผนธดรกพจของกาแฟรวกปฝา ดอยดวงเจรพญ คลอ จะจวดททาการแปรรมปกาแฟสดเพลพอกลดคมชาวบชาน

ในชดมชนมยผลพตภวณฑยประจทาชดมชน ผลพตภวณฑยจทาแนกออกเปปน 2 ผลพตภวณฑย คลอ กาแฟทยพผคาน

การควพวแลชว และ สครวบกาแฟ โดยจะมยการจวดอบรมใหชความรมชกวบชดมชนเพลพอเพพพมประสพทธพภาพใน

การจวดททาผลพตภวณฑย และตววผลพตภวณฑยจะมดคงเนชนไปทยพองคยประกอบ ดวงนยข  1. กลดคมลมกคชา (CS) 

2. คดณคคาสพนคชา/บรพการ (VP) 3. ความสวมพวนธยกวบลมกคชา (CR) 4. ชคองทางเขชาถขงลมกคชา (DC) 5. 

รายไดชหลวก (RS) 6. พวนธมพตร (KP) 7. กพจกรรมหลวก (KA) 8. ทรวพยากรหลวก (KR)      9. โครง

สรชางตชนทดน (CS)

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางความรมชใหชชดมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 9,000
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PS65009286 : ถคานอมดแทคงไรชควมนจากทางปาลฑมและเปลลอกททเรรยน 

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

การอวดเยกนขขขนรมปถคาน เครลพองหรลออดปกรณยอวดขขขนรมป

เทคโนโลยยการเผาถคาน หลวกการควบแนคน เพลพอใหชไดชถคาน

เทคโนโลยยการเผาถคาน หลวกการควบแนคน เพลพอใหชไดชนทขาสชมคววนไมช

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เศรษฐกกจหมทนเวรยนลดการใชชพลมงงานเนชนนนากลมบมาใชชใหมค

   Upcycle (การรยไซเคพลแบบทยพททาใหชคดณคคาเพพพมขขขน)

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ถคานอวดแทคงไรชคววน หงษยเจรพญ

รายละเอรยด : ถคานอวดแทคงไรชคววนททาจากทางปาลยม/เปลลอกทดเรยยน

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 2 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
สถาบวนเทคโนโลยยพระจอมเกลชาเจชาคดณทหารลาดกระบวง

ต.หงษยเจรพญ อ.ทคาแซะ จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

1. รควมศขกษาวพเคราะหยสพนคชาและบรพการของชดมชนทยพจะสามารถพวฒนาใหชเปปนทยพตชองการของ

ตลาดในปปจจดบวน

2. ใหชความรมชเรลพอง BCG กวบการยกระดวบผลพตภวณฑยชดมชน ความยวพงยลนในการใชชทรวพยากร สพพง

แวดลชอม

3. รควมพวฒนาสพนคชาโดยนทาทางปาลยมเหลลอใชช/เปลลอกทดเรยยนมาผลพตเปปนถคานอวดแทคงไรชคววน 

สรชางอวตลวกษณยและ Brand สพนคชา ใหชมยความโดดเดคน นคาสนใจ เพพพมมมลคคาของสพนคชา

4. รควมจวดททาโมเดลธดรกพจ (Business Model Canvas)

5. รควมออกแบบและวางแผนการตลาด ใหชความรมชและใหชคทาปรขกษาในการขายสพนคชาทวขงแบบ 

online / off-line สรชางชคองทางการขายทางออนไลนย

6. ดทาเนพนการถคายทอดเทคโนโลยยในการผลพตสพนคชา บรรจดภวณฑย การเกกบรวกษาผลพตภวณฑย และ

การจวดสคงถขงผมชบรพโภค

7. ตพดตามและประเมพนผลโครงการ

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

ลดขยะ/การนทาววตถดดพบกลวบมาใชชใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางความรมชใหชชดมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จนานวนรายไดช : 0
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PS65009853 : บรรจทภมณฑฑ รมกษฑโลกสนาหรมบขชาวเกรรยบผมก

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

บรรจดภวณฑยทยพควบคดมความชลขน

คดณคคาทางโภชนาการ

คดณสมบวตพทางกายภาพ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   ผลพตภวณฑยผวกและอาหารแปรรมป

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ขชาวเกรยยบสองสหายในบรรจดภวณฑยรวกษยโลก

รายละเอรยด : พวฒนาบรรจดภวณฑยทยพยคอยสลายไดชสทาหรวบบรรจดขชาวเกรยยบทยพททาจากฟปกทอง

และมวนมควงซขพงเปปนผลผลพตของชดมชน

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 2 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
สถาบวนเทคโนโลยยพระจอมเกลชาเจชาคดณทหารลาดกระบวง

ต.หงษยเจรพญ อ.ทคาแซะ จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

1. รควมศขกษา วพเคราะหยสพนคชาและบรพการของชดมชนทยพจะสามารถพวฒนาใหชเปปนทยพตชองการของ

ตลาดในปปจจดบวน

2. ใหชความรมชเรลพอง BCG กวบการยกระดวบผลพตภวณฑยชดมชน ความยวพงยลนในการใชชทรวพยากร สพพง

แวดลชอม

3. วพเคราะหยหาขชอมมลคดณคคาทางโภชนาการ รควมออกแบบ พวฒนาบรรจดภวณฑย สรชางมมลคคาเพพพมใหช

สพนคชาและคทานขงถขงผลกระทบสพพงแวดลชอม สรชางอวตลวกษณยและ Brand สพนคชา ใหชมยความโดดเดคน 

นคาสนใจ

4. รควมจวดททาโมเดลธดรกพจ (Business Model Canvas)

5. รควมออกแบบและวางแผนการตลาด ใหชความรมชและใหชคทาปรขกษาในการขายสพนคชาทวขงแบบ 

online / off-line เพพพมชคองทางการขายทางออนไลนยเพลพอเพพพมยอดขาย

6. ดทาเนพนการถคายทอดเทคโนโลยยในการพวฒนาบรรจดภวณฑย และการเกกบรวกษาผลพตภวณฑยใหชมย

คดณภาพดยและมยความปลอดภวยตคอผมชบรพโภค

7. ตพดตามและประเมพนผลโครงการ

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางความรมชใหชชดมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 1,500
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PS65027763 : โครงการขมบเคลลพอนเศรษฐกกจและสมงคมฐานรากหลมกโควกคดชวยเศรษฐกกจ BCG (U2T for 

BCG) ตนาบลหกนแกชว

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

3. นววตกรรม อนดรวกษยสพพงแวดลชอม ลดการใชชพลาสตพกและการเพพพมขยะ จากการซลขอของใน

พลขนทยพ ทดแทนดชวยววสดดยคอยสลายไดช เชคน กระดาษ ใบตอง

1. เทคโนโลยยจากอพนเตอรยเนกต เพลพอใชชในการประชาสวมพวนธยใหชเกพดการเปปนทยพรมชจวก และดขงดมด

นวกทคองเทยพยว เชคน Fackbook TikTok

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

ทคองเทรพยวทรพเปปนมกตรตคอสกพงแวดลชอมและสทขภาพ

   ธดรกพจการทคองเทยพยวออนไลนย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : นทขาตกโตนฟปาหพนแกชว

รายละเอรยด : สถานทยพทคองเทยพยว

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 0 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
สถาบวนเทคโนโลยยพระจอมเกลชาเจชาคดณทหารลาดกระบวง

ต.หพนแกชว อ.ทคาแซะ จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

กพจกรรมหลวก

ททาความสะอาดชคองทางเขชาทคองเทยพยวใหชนวกทคองเทยพยวสามารถเดพนทางเขชาถขงไดชงคาย

วางถวงขยะแบบแยกประเภทขยะในนทขาตกเพลพอปปองกวนการทพขงขยะไมคเปปนทยพททาลายทรวพยากร

ธรรมชาตพและระบบนพเวศ

สคงเสรพมผลวกดวนใหชเปปนทยพรมชจวกและกระตดชนใหชเกพดการกระจายรายไดชเขชาสมคชดมชน

ผลวกดวนใหชเกพดสถานทคองเทยพยวเชพงอนดรวกษยธรรมชาตพทยพยวพงยลน

พวนธมพตรทางธดรกพจ

ผมชใหญคและชาวบชาน

กลดคมตววแทนทยพรวบผพดชอบในสควนนวพน

เจชาหนชาทยพปฝาไมช

คดณคคาทยพสคงมอบ

เปปนสถานทยพทคองเทยพยวทยพเปปนธรรมชาตพทยพสมบมรณยเพราะยวงไมคมยการบดกรดก

ผมชทยพมาทคองเทยพยวทยพเปปนสายผจญภวยจะไดชรวบประสบการณยใหมคๆ

ยวงเปปนการสนวบสนดนการสรชางรายไดชและอาชยพในชดมชน

การสรชางความสวมพวนธยกวบลมกคชา

มยจดดใหชเชกคอพนทยพเปปนจดดดขงดมดการสรชางความประทวบใจใหชผมชทยพพบเหกนสนใจอยากมาทคองเทยพยว

โดยมยเปปาหมายสมงสดดคลอความพขงพอใจและความประทวบใจของคนทยพมาทคองเทยพยว

รวบฟปงความคพดเหกนตคางๆนทาไปปรวบปรดงตคอๆไป

สคงเสรพมและสนวบสนดนการทคองเทยพยวชดมชน

จนานวนรายไดช : 3,500
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PS65027770 : โครงการขมบเคลลพอนเศรษฐกกจและสมงคมฐานรากหลมกโควกคดชวยเศรษฐกกจ BCG (U2T for 

BCG) ตนาบลหกนแกชว

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

3.การสรชางบรรจดภวณฑยเหมาะสมกวบสพนคชาเพลพอการจทาหนคาย

1.การหมวกโดยเกลลอ ปปองกวนการททาใหชเกพดการเนคาเสยยของปลา

2.การถนอมอาหารโดยตากแหชงเปปนวพธยทยพงคายและประหยวดมากทยพสดด

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   การแปรรมปอาหาร

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ปลาดดกรชา

รายละเอรยด : ปลาดดกรชาเปปนปลาดดกทยพททาเปปนปลารชานทามาทอดกพนกวบขชาวสวยหรลอขชาวเหนยยว

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 0 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
สถาบวนเทคโนโลยยพระจอมเกลชาเจชาคดณทหารลาดกระบวง

ต.หพนแกชว อ.ทคาแซะ จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

กพจกรรมหลวก

(KeyActivities)

-การขายสพนคชาและผลพตภวณฑยใหชกวบลมกคชาอาจจะเปปนลมกคชาเดพมและกลดคมลมกคชาใหมค

-สคงเสรพมผลวกดวนใหชเปปนทยพรมชจวกและกระตดชนใหชเกพดการกระจายรายไดชเขชาสมคชดมชน

พวนธมพตรทางธดรกพจ

(Keypartners)

-ผมชใหญคและชาวบชาน

-กลดคมแมคบชาน

-กลดคมกศน.

-ซวพพลายเออรยในการหาววตถดดพบ

-บรพษวทผมชใหชบรพการดชานการขนสคง

คดณคคาทยพสคงมอบ

(ValuePropositions)

-เปปนปลารชาสมตรเฉพาะของตทาบลหพนแกชว

-สนวบสนดนผลพตภวณฑยของชดมชน

-รสชาตพอรคอย

การสรชางความสวมพวนธยกวบลมกคชา

(CustomerRelationships)

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

จนานวนรายไดช : 5,000
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PS65008895 :  ชการเพกพมศมกยภาพการผลกตสกนคชา และสคงเสรกมผลกตภมณฑฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

บรรจดภวณฑย

นทขาสชมจยจดแชคแขกง

เครลพองควขนนทขาสชมจยจด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : นทขาสชมจยจด

รายละเอรยด : ผลพตภวณฑยนยขเปปนเครลพองดลพมทยพผลพตจากผลสชมจพจด(หรลอสชมเคยขาว)มยรสชาตพ

เปรยขยวอมหวานทานงคาย

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.ชคองไมชแกชว อ.ทดคงตะโก จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

วางเปปาหมายในการพวฒนาผลพตภวณฑยและคพดผลพตภวณฑยใหมคใหชกวบตทาบล และวางกลยดทธยการตย

ตลาดของธดรกพจ ไมควคาจะเปปนการททาสลพอ โปสเตอรยโปรโมทสพนคชาในเพจหรลออยคางอลพนทยพเปปนวพธย

การเขชาหาลมกคชา

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

นทาเทคโนโลยยมาปรวบใชชใหชเกพดประโยชนย

สคงเสรพมและสนวบสนดนการทคองเทยพยวชดมชน

จนานวนรายไดช : 18,000
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PS65052145 : การเพกพมศมกยภาพการผลกตสกนคชา และสคงเสรกมผลกตภมณฑฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

บรรจดภวณฑย

เครลพองควขนนทขาสชมจยจด

โลโกช

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจดภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ไซรวปสชมจยจด

รายละเอรยด : ผลพตภวณฑยนยขเปปนเครลพองดลพมทยพผลพตจากผลสชมจพจด(หรลอสชมเคยขาว)มยรสชาตพ

เปรยขยวอมหวานทานงคาย

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.ชคองไมชแกชว อ.ทดคงตะโก จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

วางเปปาหมายในการพวฒนาผลพตภวณฑยและคพดผลพตภวณฑยใหมคใหชกวบตทาบล และวางกลยดทธยการตย

ตลาดของธดรกพจ ไมควคาจะเปปนการททาสลพอ โปสเตอรยโปรโมทสพนคชาในเพจหรลออยคางอลพนทยพเปปนวพธย

การเขชาหาลมกคชา

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

นทาเทคโนโลยยมาปรวบใชชใหชเกพดประโยชนย

สคงเสรพมและสนวบสนดนการทคองเทยพยวชดมชน

จนานวนรายไดช : 1,800

หนชา 23 / 145



PS65005511 : SRUBCG ยกระดมบผลกตภมณฑฑชทมชน ของตนาบลตะโก อนาเภอททคงตะโก จมงหวมดชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

พวฒนาบรรจดภวณฑยของสพนคชา

สคงเสรพมการขายผคานชคองทางออนไลนย

จวดททาเพจเฟสบดลค ผลพตภวณฑยชดมชน

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   การออกแบบและพวฒนาผลพตภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : เครลพองแกงคลองโก ต.ตะโก อ.ทดคงตะโก จ.ชดมพร

รายละเอรยด : 1. ผลพตภวณฑยเครลพองแกง2. ไตปลาควขวกลพขง

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยราชภวฏสดราษฎรยธานย

ต.ตะโก อ.ทดคงตะโก จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

1. เพลพอใหชชดมชนมยรายไดชทยพเพพพมขขขนจากเดพม

2. เพลพคอชควยเพพพมมมลคคาของสพนคชาทยพจะจวดจทาหนคาย

3. ชควยยกระดวบสพนคชาใหชมยคดณภาพ กคอนออกสมคทชองตลาด

4. เพลพอศขกษาบรรจดภวณฑยทยพบรรจดสพนคชา และการเกกบรวกษาผลพตภวณฑยใหชเกกบรวกษาไดชนานขขขน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 20,000
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PS65008760 : SRU BCG พมฒนาสมมมาชรพ ตนาบลตะโก อนาเภอททคงตะโก จมงหวมดชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

พวฒนา Packaging Desing กระตดชนยอดขาย

จวดททา Page Facebook

กลดคมลมกคชาในพลขนทยพ เเละใกลชเคยยง

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เศรษฐกกจหมทนเวรยนลดการใชชพลมงงานเนชนนนากลมบมาใชชใหมค

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : พวฒนากลดคมสวมมาชยพ ตทาบลตะโก อทาเภอทดคงตะโก จวงหววดชดมพร

รายละเอรยด : 1.กลดคมเลยขยงไกคพลขนเมลอง2.กลดคมลอกใบจากยาสมบ

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยราชภวฏสดราษฎรยธานย

ต.ตะโก อ.ทดคงตะโก จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

1.เพลพอลดรายจคาย เพพพมรายไดชของชาวบชานในชดมชน

2.นทาววสดดธรรมชาตพในทชองถพพนทชองถพนทยพมยอยมค มาเเปรรมปเพลพอผลพตเปปนสพนคชาใชชในครววเรลอนเเละ

สคงออกสมคตลาด

3.เปปนการสรชางอาชยพเสรพม เพลพอใหชชาวบชานมยรายไดชเพพพมขขขน

สรชางงานสรชางอาชยพ

อนดรวกษยและตคอยอดภมมพปปญญาทชองถพพน

จนานวนรายไดช : 6,000
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PS65005792 : SRU BCG พมฒนาผลกตภมณฑฑตนาบลททคงตะไคร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

นทาเเพกคเกจจากเดพมเปลยพยนเปปนขวดลมกกลพขง

เพพพม QR code ในฉลากเพลพอสะดวกในการตพดตคอ

การกรองนทขามวนเหลลองดชวยผชาขาวบาง

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

การขนสคงและกระจายสพนคชา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : นชอยกวคา 1 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : นทขามวนเหลลองทดคงตะไคร

รายละเอรยด : สรรพคดณ ใชชบรรเทาอาการปวดเมลพอย คลายกลชามเนลขอ เเกชฟกชทขา เคลกดขวด

ยอก แกชพพษแมลงสวตวยกวดตคอย หรลอสมดดม บรรเทาอาการวพงเวยยนศยรษะ

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 1 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยราชภวฏสดราษฎรยธานย

ต.ทดคงตะไคร อ.ทดคงตะโก จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 1. SRU BCG พวฒนาผลพตภวณฑยตทาบลทดคงตะไคร 2.โรงเรยยนผมชสมงอายดเทศบาลตทาบล

ทดคงตะไคร 3.ธนาคารเพลพอการเกษตรเเละสหกรณยการเกษตร

ออนไลนฑ : 1.FaceBook : U2Tตทาบลทดคงตะไคร อทาเภอทดคงตะโก จวงหววดชดมพร.

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

1.ประชดมปรขกษาหารลอในทยม

2.คพดหววขชอโครงการ

3.ลงพลขนทยพเกกบขชอมมล

4.วางแผนการตลาด

5.พวฒนาคดณภาพสพนคชาเเละออกเเบบเเพคเกจ

มยสดขภาพดยขขขน ลดโอกาสเกพดการเจกบปฝวย

สรชางความรมชใหชชดมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชดมชน

อนดรวกษยและตคอยอดภมมพปปญญาทชองถพพน

จนานวนรายไดช : 25,200
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PS65006216 : SRU BCG พมฒนาผลกตภมณฑฑตนาบลททคงตะไคร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

การผลพตจากเดพมเปปนการใชชครกโขลกเปลยพยนเปปนใชชเครลพองบด

เปลยพยนเเพกคเกจของบรรจดภวณฑยจากยางมวดถดงเปปนกลคอง

เพพพมQR codeลงในฉลากเพลพอสะดวกในการตพดตคอ

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

การขนสคงและกระจายสพนคชา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : นชอยกวคา 1 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   การแปรรมปอาหาร

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : เครลพองแกงทดคงตะไคร

รายละเอรยด : *สรรพคดณ เครลพองเเกงเปปนตทารวบสมดนไพรทยพใชชผสมใสคในอาหาร โดยแตคละภาค

จะมยสมตรหรลอสควนผสมทยพแตกตคางกวนออกไป เครลพองแกงไทยมยสควนผสมของสมดนไพรตคางๆ 

อวนเปฟพ ยมไปดชวยคดณประโยชนยตคอรคางกาย

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 1 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยราชภวฏสดราษฎรยธานย

ต.ทดคงตะไคร อ.ทดคงตะโก จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 1.SRU BCG พวฒนาผลพตภวณฑยตทาบลทดคงตะไคร 2.โรงเรยยนผมชสมงอายดเทศบาลตทาบลทดคง

ตะไคร 3. ตลาดนวดในหมมคบชาน

ออนไลนฑ : 1.FaceBook : U2Tตทาบลทดคงตะไคร อทาเภอทดคงตะโก จวงหววดชดมพร.

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

1.ประชดมปรขกษาหารลอในทยม

2.คพดหววขชอโครงการ

3.ลงพลขนทยพเกกบขชอมมล

4.วางแผนการตลาด

5.พวฒนาคดณภาพสพนคชาเเละออกเเบบเเพคเกจ

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

นทาเทคโนโลยยมาปรวบใชชใหชเกพดประโยชนย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางความรมชใหชชดมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จนานวนรายไดช : 12,000
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PS65005426 : SRU BCG พมฒนาและยกระดมบแหลคงทคองเทรพยวหาดอรทโณทมย ตนาบลปากตะโก อนาเภอททคงตะโก 

จมงหวมดชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

1.โปรโมทสถานทยพบรพการควบคมคกวบสถานประกอบการ(รชานอาหาร  ทยพพวกโฮมสเตยย) ในพลขนทยพ

2.ประชาสวมพวนธยผคานทางปปายโฆษณา

-

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

ทคองเทรพยวทรพเปปนมกตรตคอสกพงแวดลชอมและสทขภาพ

   ธดรกพจการทคองเทยพยวออนไลนย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ตลาดนวดซาเลชง ปากนทขาตะโก

รายละเอรยด : เปปนตลาดนวดชดมชน ตวขงอยมคบรพเวณรพมหาดอรดโณทวย มยชาวบชานนทาสพนคชามา

จทาหนคาย ทวขงผลพตภวณฑยทยพแปรรมปแลชว และ ววตถดดพบสทาหรวบประกอบอาหาร เครลพองดลพม ขนม และ

สพนคชาชดมชนอพพนๆ

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยราชภวฏสดราษฎรยธานย

ต.ปากตะโก อ.ทดคงตะโก จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

1.ประชดมทยมเพลพอวางแผนลงพลขนทยพ

2.ลงพลขนทยพเกกบขชอมมล/สอบถามชาวบชานในพลขนทยพ/สวงเกตดการณยในพลขนทยพ

3.นทาขชอมมลจากการลงพลขนทยพเกกบขชอมมล/สอบถามชาวบชานในพลขนทยพ/สวงเกตดการณยในพลขนทยพมา

วพเคราะหยเพลพอททาแผนในการประชาสวมพวนธย/ลงมลอปฏพบวตพ

4.ลงมลอประชาสวมพวนธย/ลงมลอปฏพบวตพตามแผนทยพวางไวช

สคงเสรพมและสนวบสนดนการทคองเทยพยวชดมชน

จนานวนรายไดช : 0
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PS65005607 : SRU BCG พมฒนาและยกระดมบแหลคงทคองเทรพยวปปาโกงกางตนานาน 100 ปป วมดชลธรฯ ตนาบลปาก

ตะโก อนาเภอททคงตะโก จมงหวมดชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

-โปรโมทสถานทยพบรพการควบคมคกวบสถานประกอบการ(รชานอาหาร  ทยพพวกโฮมสเตยย) ในพลขนทยพ

-.ประชาสวมพวนธยผคานทางปปายโฆษณา

-

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

ทคองเทรพยวทรพเปปนมกตรตคอสกพงแวดลชอมและสทขภาพ

   ธดรกพจการทคองเทยพยวออนไลนย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ชลธยอพนเตอรย คอฟฟฟพ

รายละเอรยด : เปปนรชานคาเฟฝทยพเปปดใหชบรพการภายในพลขนทยพปฝาโกงกางซขพงตวขงอยมคในววดชลธย

พฤกษาราม มยใหชบรพการเครลพองดลพมหลากหลายชนพด รวมถขงพวกเบเกอรยพตคางๆ

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยราชภวฏสดราษฎรยธานย

ต.ปากตะโก อ.ทดคงตะโก จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : ชลธยอพนเตอรย คอฟฟฟพ

ออนไลนฑ : -

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

1.ประชดมทยมเพลพอวางแผนลงพลขนทยพ

2.ลงพลขนทยพเกกบขชอมมล/สอบถามชาวบชานในพลขนทยพ/สวงเกตดการณยในพลขนทยพ

3.นทาขชอมมลจากการลงพลขนทยพเกกบขชอมมล/สอบถามชาวบชานในพลขนทยพ/สวงเกตดการณยในพลขนทยพมา

วพเคราะหยเพลพอททาแผนในการประชาสวมพวนธย/ลงมลอปฏพบวตพ

4.ลงมลอประชาสวมพวนธย/ลงมลอปฏพบวตพตามแผนทยพวางไวช

สคงเสรพมและสนวบสนดนการทคองเทยพยวชดมชน

จนานวนรายไดช : 8,000
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PS65013185 : พมฒนาการทคองเทรพยว

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

โปรโมททางโซเชยพยว

โปรแกรม capcut ในการตวดตคอวพดยโอ ททาสลพอโปรโมท

ใชชระบบคอมพพวเตอรยในการออกแบบสลพอประชาสวมพวนธย

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : นชอยกวคา 1 เดลอน

ทคองเทรพยวทรพเปปนมกตรตคอสกพงแวดลชอมและสทขภาพ

   ธดรกพจการทคองเทยพยวออนไลนย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : สะพานไมชเคยพยม

รายละเอรยด : สะพานไมชเคยยมเปปนแหลคงธรรมชาตทยพนคา สนใจอยกทยพหนขพงของ ตทาบลเขาไชย

ราช อทาเภอปะทพว จวงหววดชดมพรโดยการนทาววสดดทยพททาจาก ไมชเคยยมมยควานทนตคอสภาพภมมมพ

อากาศไดชดยเปปนไมชทยพมยความทนทานสมงมากสามารถอยมคไดชหลายปฟมาททาเปปนสะพาน

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
สถาบวนเทคโนโลยยพระจอมเกลชาเจชาคดณทหารลาดกระบวง

ต.เขาไชยราช อ.ปะทพว จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

จวดททาโฆษณาหรลอจวดททาสลพอประชาสวมพวนธยของสถานทยพทคองเทยพยวทยพชลพอวคา สะพานไมชเคยพยมและ

สถานทยพทคองเทยพยวใกลชเคยยง รวมทวขงรชานอาหารและทยพพวก โดยเปปนการเชพญชวนใหชคนเขชามาเทยพยว

ในตทาบลมากขขขน ผคานชคองทาง social

นทาเทคโนโลยยมาปรวบใชชใหชเกพดประโยชนย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

จนานวนรายไดช : 50,000
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PS65029270 : พมฒนาผลกตภมณฑฑกลชวยฉาบ

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

พวฒนา Packaging Design คดณภาพและมาตรฐานในการบรรจดภวณฑย

ใชชเทคโนโลยยในการจวดททาสลพอเพลพอโปรโมท

โปรโมทสพนคชา/ผลพตภวณฑย โดยการใชชเทคโนโลยยผคานทาง Social

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   การแปรรมปอาหาร

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : กลชวยฉาบ

รายละเอรยด : กลชวยฉาบ ผลพตภวณฑยในรมปแบบขนมขบเคยขยว รวบประทานงคาย อรคอย สะอาด 

เหมาะสทาหรวบทานเลคนและเปปนของฝาก

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
สถาบวนเทคโนโลยยพระจอมเกลชาเจชาคดณทหารลาดกระบวง

ต.เขาไชยราช อ.ปะทพว จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

มยขนมขบเคยขยวทยพมยรสชาตพอรคอยถมกปาก/มยคดณภาพ  ทานงคาย/มยรมปแบบบรรจดภวณฑยทยพทวนสมวย

เหมาะเปปนของทานเลคนและของฝาก

อบรมใหชความรมชทางดชานการปลมกและดมแลพลชผลทางการเกษตรเพลพอใหชมยคดณภาพตามทยพผมชผลพต

กลชวยแปรรมป ตชองการ การผลพต บรรจด  โปรโมท และจทาหนคายสพนคชา

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 56,500

หนชา 31 / 145



PS65027481 : โครงการขมบเคลลพอนเศรษฐกกจและสมงคมฐานรากหลมกโควกคดชวยเศรษฐกกจ BCG (U2T for 

BCG)ตนาบลชทมโค

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

สรชางบรรจดภวณฑยเหมาะสมกวบสพนคชาเพลพอการจทาหนคาย

สรชางโลโกชใหชเปปนทยพจดจทาและยวงเปปนการเพพพมมมลคคาใหชกวบสพนคชาดชวย

จทาหนคายสพนคชาผคานสลพอออนไลนย อาทพ Facebook, Lazada, Shopee, Tiktok

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจดภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : เสลขอยลด

รายละเอรยด : เสลขอยลด เปปนผลพตภวณฑยผชามวดยชอม ผลพตจากผชา Cotton 100 % ใชชสยสทาเรกจรมป

และสยครามจากตชนครามในการยชอม สยสวนสวยงาม ลวดลายโดนใจ เนลขอผชานพพม ใสสบาย

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
สถาบวนเทคโนโลยยพระจอมเกลชาเจชาคดณทหารลาดกระบวง

ต.ชดมโค อ.ปะทพว จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

-วางแผนการตลาดสรชางชคองทางการขายในรมปแบบออนไลนยอาทพเชคนFacebook

-ออกแบบPackagingทยพมยความทวนสมวยดขงดมดความสนใจของลมกคชา

-ออกแบบโลโกชสพนคชาเพลพอความเปปนเอกลวกษณยของแบรนดย

คพดคชนกระบวนการททางานทยพงคายขขขน

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

นทาเทคโนโลยยมาปรวบใชชใหชเกพดประโยชนย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สคงเสรพมและสนวบสนดนการทคองเทยพยวชดมชน

จนานวนรายไดช : 7,000

หนชา 32 / 145



PS65027489 : โครงการขมบเคลลพอนเศรษฐกกจและสมงคมฐานรากหลมกโควกคดชวยเศรษฐกกจ BCG (U2T for 

BCG) ตนาบลชทมโค

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

สรชางโลโกชใหชเปปนทยพจดจทาและยวงเปปนการเพพพมมมลคคาใหชกวบสพนคชาดชวย

สรชางบรรจดภวณฑยเหมาะสมกวบสพนคชาเพลพอการจทาหนคาย

จทาหนคายสพนคชาผคานสลพอออนไลนย อาทพ Facebook, Lazada, Shopee, Tiktok

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจดภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : กลชวยอบนทขาผขขง

รายละเอรยด : กลชวยอบนทขาผขขง เปปนการนทากลชวยเลกบมลอนาง ผลผลพตทางการเกษตรทยพขขขนชลพอ

ของจวงหววดชดมพร มาแปรรมปใหชมยมมลคคาเพพพมมากขขขน จากเดพมชาวบชานจะขายกลชวยไดชเพยยง 

กพโลกรวมละ 2 ถขง 3 บาทเทคานวขน จขงเปปนทยพมา ททาใหชชาวบชานรวมกลดคมกวน ชควยกวนคพดคชนเพลพอแปร

รมป

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
สถาบวนเทคโนโลยยพระจอมเกลชาเจชาคดณทหารลาดกระบวง

ต.ชดมโค อ.ปะทพว จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

-วางแผนการตลาดสรชางชคองทางการขายในรมปแบบออนไลนยอาทพ

เชคนFacebook,shopee,Lazada

-ออกแบบPackagingทยพมยความทวนสมวยดขงดมดความสนใจของลมกคชา

-ออกแบบโลโกชสพนคชาเพลพอความเปปนเอกลวกษณยของแบรนดย

-รสชาตพมยความเปปนเอกลวกษณยเฉพาะตวว

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

นทาเทคโนโลยยมาปรวบใชชใหชเกพดประโยชนย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

จนานวนรายไดช : 12,000

หนชา 33 / 145



PS65019337 : นนนามมนสมทนไพรคทณศรร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

พวฒนา Packaging Design

อบรมอยคอมเมพรยซ Page facebook และ Line

กลดคมลมกคชาทวขงในพลขนทยพ และใกลชเคยยง ตลอดจนบนแพลทฟอรยมออนไลนย

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยภมมพปปญญาและววฒนธรรมดชานการบรพการ

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : นทขามวนสมดนไพรคดณศรย

รายละเอรยด : ใชชสมดนไพรมาเคยพยวกวบนทขามวนมะพรชาว ซขพงเปปนสควนผสมหลวกในการเคยพยวกวบ

สมดนไพร โดยมยสรรพคดณและประโยชนย บรรเทาอาการปวดเมลพอย เคลกดขวดยอก แมลงสวตวย

กวดตคอย ฟกชทขา กลชามเนลขออวกเสบ ชควยใหชเลลอดลมไหลเวยยนคลคอง ชควยผคอนคลายกลชามเนลขอ 

กระตดชนระบบนทขาเหลลองใหชไ

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

7 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
สถาบวนเทคโนโลยยพระจอมเกลชาเจชาคดณทหารลาดกระบวง

ต.ดอนยาง อ.ปะทพว จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

นทขามวนสมดนไพรคดณศรยสมดนไพรพลขนบชานปลอดสารพพษสนวบสนดนใหชคนในชดมชนปลมกสมดนไพรเอง

เพลพอสรชางรายไดชใหชกวบชดมชนและใหชความรมชเกยพยวกวบการททานทขามวนสมดนไพรวพธยการนวดโดย

สโลแกนของแผนธดรกพจนทขามวนสมดนไพรคดณศรยคลอปวดเมลพอย ฟกชทขา แมลงกวดตคอย นขกถขงศรยสพคะ

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

มยสดขภาพดยขขขน ลดโอกาสเกพดการเจกบปฝวย

สรชางความรมชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 20,000

หนชา 34 / 145



PS65028236 : กาแฟคมพวมลอ พมฒนะ-สสตรอบหมชอดกน

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

พวฒนา Packaging Design

อบรมอยคอมเมพรยซ Page facebook และ Line

กลดคมลมกคชาทวขงในพลขนทยพ และใกลชเคยยง ตลอดจนบนแพลทฟอรยมออนไลนย

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เกษตรปลอดภมย

   การควบคดมแสงและความรชอน

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : กาแฟควพวมลอ พวฒนะ-สมตรอบหมชอดพน

รายละเอรยด : กาแฟพวฒนะเปปนกาแฟทยพ ปลมกในสวนเกษตรอพนทรยยย ไมคใชชสารเคมย จะควดเมลกด

กาแฟและบดกาแฟดชวยตววเอง โดยมยการควดกาแฟ 3 ระดวบ ไดชแกค การควพวระดวบอคอน ระดวบ

กลาง และระดวบเขชม จากการทดลองการควพวระดวบอคอนจะอรคอยทยพสดด

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

7 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
สถาบวนเทคโนโลยยพระจอมเกลชาเจชาคดณทหารลาดกระบวง

ต.ดอนยาง อ.ปะทพว จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

กาแฟควพวมลออบหมชอดพนโดยมยชลพอแบรนดยวคา“พวฒนะ”เรพพมจากคดณธนาเดชพวฒนสวงขย (พยพจยจด) มย

ความชลพนชอบหลงใหลกลพพนรสชาตพในกาแฟปปจจดบวนแบรนดยพวฒนะ ตวขงอยมคทยพตทาบลดอนยาง 

อทาเภอปะทพว จวงหววดชดมพร

อรคพอยตพดปาก เขชมขชนตพดใจ

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

สรชางความรมชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 21,735
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PS65007960 : การศผกษาความเปปนไปไดชในเชกงพาณกชยฑของผลกตภมณฑฑกลชวยฉาบรสเคลม

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

เทคโนโลยยการแปรรมปอาหาร โดยการทอด

เทคโนโลยยการแปรรมปอาหาร โดยการเคลลอบ

เทคโนโลยยบรรจดภวณฑย

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   เทคโนโลยยบรรจดภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : กลชวยฉาบรสเคกม

รายละเอรยด : มยขนาดแผคนทยพเลกกและบาง กรอบ ไมคแขกง รสชาตพและสยยวงคงความ original 

ของกลชวย

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยสงขลานครพนทรย

ต.ทะเลทรวพยย อ.ปะทพว จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ :  ลทรวพยยอรดณ

ออนไลนฑ : กลชวยฉาบ ทรวพยยอรดณ

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

(ชลพอวพสาหกพจชดมชน/ชลพอสถานประกอบการ) : “ทรวพยยอรดณ” ตวขงอยมคทยพ ตทาบลทะเลทรวพยย อทาเภอปะ

ทพว จวงหววดชดมพร  ดทาเนพนการโดย นางสาวเนาวรวตนย ศรยสวงขย 

ผลพตและจทาหนคาย : กลชวยฉาบรสเคกม 

โดยมยแรงบวนดาลใจในการททาธดรกพจคลอ “กลชวย”เปปนผลไมชขขขนชลพอของจวงหววดชดมพร โดยในพลขนทยพ

ตทาบลทะเลทรวพยยประชาชนในพลขนทยพปลมกกลชวยเปปนจทานวนมากและไดชนทามาแปรรมปเพลพอเพพพมผล

ผลพตทางการเกษตรและเพพพมรายไดชใหชกวบคนในชดมชน

ลวกษณะและจดดเดคนของผลพตภวณฑยคลอ (Product) : ผลพตภวณฑยมยคดณภาพ ผลพตจากววตถดดพบทยพมย

คดณภาพ ใชชกลชวยปลอดสารพพษ ตววของผลพตภวณฑยมยขนาดแผคนทยพเลกกและบาง กรอบ ไมคแขกง รส

ชาตพและสยยวงคงความ original ของกลชวย 

โดยมยเปปาหมายเพลพอเพพพมรายไดชไมคนชอยกวคารชอยละ 10 ตคอปฟ  

จดดแขกงของสพนคชาคลอ  1. ตชนทดนในการผลพตตทพา เนลพองจากววตถดดพบสามารถหาไดชในทชองถพพน

 2. ใชชกลชวยปลอดสารพพษในการผลพต

 3. ราคาของผลพตภวณฑยไมคสมงมาก เมลพอเทยยบกวบผมชผลพตรายอลพน แตคแตกตคางกวนทยพการเลลอกใชชววตถด

ดพบทยพมยคดณภาพ

จดดอคอนของสพนคชาคลอ 1. เปปนผมชผลพตรายใหมคซขพงยวงไมคเปปนทยพรมชจวกของผมชบรพโภค 

2. มยคมคแขคงทางการคชาเยอะ เนลพองจากกลชวยฉาบมยการวางขายตามทชองตลาดเปปนจทานวนมากอยมค

กคอนแลชว 

โอกาสของสพนคชาคลอ  1. รวฐบาลมยการสคงเสรพม สนวบสนดนในโครงการขวบเคลลพอนเศรษฐกพจและ

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางรายไดชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 25,000

หนชา 36 / 145



PS65007990 : การศผกษาความเปปนไปไดชในเชกงพาณกชยฑของผลกตภมณฑฑกลชวยฉาบรสหวาน

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

เทคโนโลยยการแปรรมปอาหาร โดยการทอด

เทคโนโลยยการแปรรมปอาหาร โดยการเคลลอบ

เทคโนโลยยบรรจดภวณฑย

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   เทคโนโลยยบรรจดภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : กลชวยฉาบรสหวาน

รายละเอรยด : มยขนาดแผคนทยพเลกกและบาง กรอบ ไมคแขกง มยสยเหลลองทองบวกกวบรสชาตพทยพหวาน

กทาลวงพอดย นคารวบประทาน

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยสงขลานครพนทรย

ต.ทะเลทรวพยย อ.ปะทพว จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ :  ลทรวพยยอรดณ

ออนไลนฑ : กลชวยฉาบ ทรวพยยอรดณ

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

(ชลพอวพสาหกพจชดมชน/ชลพอสถานประกอบการ) : “ทรวพยยอรดณ” ตวขงอยมคทยพ ตทาบลทะเลทรวพยย อทาเภอปะ

ทพว จวงหววดชดมพร  ดทาเนพนการโดย นางสาวเนาวรวตนย ศรยสวงขย 

ผลพตและจทาหนคาย : กลชวยฉาบรสหวาน 

โดยมยแรงบวนดาลใจในการททาธดรกพจคลอ “กลชวย”เปปนผลไมชขขขนชลพอของจวงหววดชดมพร โดยในพลขนทยพ

ตทาบลทะเลทรวพยยประชาชนในพลขนทยพปลมกกลชวยเปปนจทานวนมากและไดชนทามาแปรรมปเพลพอเพพพมผล

ผลพตทางการเกษตรและเพพพมรายไดชใหชกวบคนในชดมชน

ลวกษณะและจดดเดคนของผลพตภวณฑยคลอ (Product) : ผลพตภวณฑยมยคดณภาพ ผลพตจากววตถดดพบทยพมย

คดณภาพ ใชชกลชวยปลอดสารพพษ ตววของผลพตภวณฑยมยขนาดแผคนทยพเลกกและบาง กรอบ ไมคแขกง มยสย

เหลลองทองบวกกวบรสชาตพทยพหวานกทาลวงพอดย นคารวบประทาน

โดยมยเปปาหมายเพลพอเพพพมรายไดชไมคนชอยกวคารชอยละ 10 ตคอปฟ  

จดดแขกงของสพนคชาคลอ  1. ตชนทดนในการผลพตตทพา เนลพองจากววตถดดพบสามารถหาไดชในทชองถพพน

 2. ใชชกลชวยปลอดสารพพษในการผลพต

 3. ราคาของผลพตภวณฑยไมคสมงมาก เมลพอเทยยบกวบผมชผลพตรายอลพน แตคแตกตคางกวนทยพการเลลอกใชชววตถด

ดพบทยพมยคดณภาพ

จดดอคอนของสพนคชาคลอ 1. เปปนผมชผลพตรายใหมคซขพงยวงไมคเปปนทยพรมชจวกของผมชบรพโภค 

2. มยคมคแขคงทางการคชาเยอะ เนลพองจากกลชวยฉาบมยการวางขายตามทชองตลาดเปปนจทานวนมากอยมค

กคอนแลชว 

โอกาสของสพนคชาคลอ  1. รวฐบาลมยการสคงเสรพม สนวบสนดนในโครงการขวบเคลลพอนเศรษฐกพจและ

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางรายไดชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 27,000
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PS65027521 : โครงการขมบเคลลพอนเศรษฐกกจและสมงคมฐานรากหลมกโควกคดชวยเศรษฐกกจ BCG (U2T for 

BCG) ตนาบลบางสน

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

2. จวดททาบรรจดภวณฑยใหชนคาสนใจ

3. เพพพมคดณเพพพมของสพนคชา และคคาโภชนาการ

1. นทาสพนคชาจทาหนคายทางออนไลนย

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจดภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ขนมขชาวตวง (จากขชาวเหลลองปะทพว)

รายละเอรยด : ขนมขชาวตวง จากขชาวเหลลองปะทพว โดยนทาขชาวเหลลอง มาหดง เเละ มารยดใหชเปปน

เเผคน โดยใชชขชาวเหลลองปะทพว เปปนขชาวเจชาทยพมยเปอรยเซกนตยอมพโลสสมง เเละมยสารอาหารไนอะซยน

หรลอวพตามพนบย3ปรพมาณ 9.32% ซขพงสมงกวคาขชาวกลชองจากขชาวพวนธดยอลพนๆ ชควยในการหมดนเวยยน

ของเลลอดแ

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
สถาบวนเทคโนโลยยพระจอมเกลชาเจชาคดณทหารลาดกระบวง

ต.บางสน อ.ปะทพว จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดลอนขขขนไป

กพจกรรมหลวก(KeyActivities)

-ผลพตสพนคชาและขายสพนคชาใหชกวบลมกคชา

พวนธมพตรทางธดรกพจ(Keypartners)

-ผมชใหญคบชานและสมาชพก12คน

-บรพษวทผมชใหชบรพการขนสคง

ทรวพยากรหลวก(KeyResources)

-หนชารชานจวดจทาหนคายทวขงในตทาบลและออนไลนย

-กทาลวงคน

-เงพนงบประมาณ

-รมปแบบการจวดการทวขงการผลพตจทาหนคายและจวดสคงสพนคชา

คดณคคาทยพสคงมอบ(ValuePropositions)

-เปปนการสนวบสนดนการสรชางรายไดชและอาชยพใหชคนในชดมชน

-สนวบสนดนผลพตภวณฑยของชดมชน

-ไมคใชชววตถดกวนเสยย

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางความรมชใหชชดมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางนววตกรรมใหมคใหชกวบผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

จนานวนรายไดช : 0
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PS65063121 : โครงการขมบเคลลพอนเศรษฐกกจและสมงคมฐานรากหลมกโควกคดชวยเศรษฐกกจ BCG (U2T for 

BCG) ตนาบลบางสน

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

จวดททาบรรจดภวณฑยใหชนคาสนใจ

เพพพมคดณเพพพมของสพนคชา และคคาโภชนาการ

นทาสพนคชาจทาหนคายทางออนไลนย

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การขนสคงและกระจายสพนคชา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจดภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ขนมขชาวตวงจากขชาวเหลลองปะทพว

รายละเอรยด : ขนมขชาวตวง จากขชาวเหลลองปะทพว โดยนทาขชาวเหลลอง มาหดง เเละ มารยดใหชเปปน

เเผคน โดยใชชขชาวเหลลองปะทพว เปปนขชาวเจชาทยพมยเปอรยเซกนตยอมพโลสสมง เเละมยสารอาหารไนอะซยน

หรลอวพตามพนบย3ปรพมาณ 9.32% ซขพงสมงกวคาขชาวกลชองจากขชาวพวนธดยอลพนๆ ชควยในการหมดนเวยยน

ของเลลอ

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
สถาบวนเทคโนโลยยพระจอมเกลชาเจชาคดณทหารลาดกระบวง

ต.บางสน อ.ปะทพว จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดลอนขขขนไป

กพจกรรมหลวก

(KeyActivities)

•ผลพตสพนคชาและขายสพนคชาใหชกวบลมกคชา

พวนธมพตรทางธดรกพจ

(Keypartners)

•ผมชใหญคบชานและสมาชพก12คน

•บรพษวทผมชใหชบรพการขนสคง

คดณคคาทยพสคงมอบ

(ValuePropositions)

•เปปนการสนวบสนดนการสรชางรายไดชและอาชยพใหชคนในชดมชน

•สนวบสนดนผลพตภวณฑยของชดมชน

•ไมคใชชววตถดกวนเสยย

การสรชางความสวมพวนธยกวบลมกคชา

(CustomerRelationships)

•เปปาหมายสมงสดดคลอความพขงพอใจและความประทวบใจของลมกคชา

•รวบฟปงความเหกนตคางๆแลชวนทาไปปรวบปรดงสพนคชา

•มยโปรโมชวพนทยพหนชาสนใจชวนซลขอสพนคชา

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

มยสดขภาพดยขขขน ลดโอกาสเกพดการเจกบปฝวย

สรชางความรมชใหชชดมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จนานวนรายไดช : 0
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PS65026417 : ขชาวเกรรยบปสมชา หมสคบชานชาวประมง ตนาบลปากคลอง อนาเภอปะทกว จมงหวมดชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

3. การนทาบรรจดภวณฑยทยพมยความทวนสมวยมาใชชและมยความเหมาะสมมาใชชในการจทาหนคาย

1. การนทาชคองทางออนไลนย (Online) มาใชชในการขาย

2. การวางแผนการควบคดมจวดการใหชเปปนแบบแผน

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   ผลพตภวณฑยอาหารทะเลแปรรมป

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ขชาวเกรยยบปมมชา แบบทอด

รายละเอรยด : ขชาวเกรยยบปมมชา แบบทอดพรชอมทาน ผลพตจากปมมชาทยพชาวบชานตทาบลปากคลอง

หามาจากทะเล นทามาแปรรมปเปปนขชาวเกรยยบปมมชาทอดพรชอมทาน สามารถซลขอเปปนของฝาก 

หรลอทานเลคนเพลพนๆไดช

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
สถาบวนเทคโนโลยยพระจอมเกลชาเจชาคดณทหารลาดกระบวง

ต.ปากคลอง อ.ปะทพว จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

แผนธดรกพจขชาวเกรยยบปมมชาชดมชนชาวประมงตทาบลปากคลองมดคงเนชนการวางแผนการพวฒนา

บรรจดภวณฑยและสคงเสรพมการททาการตลาดออนไลนยเนชนการมยการมยสควนรควมของคนในชดมชน

ตวขงแตคการหาววตถดดพบการแปรรมปและการจทาหนคายโดยการสคงเสรพมการททาการตลาดออนไลนย

เพพพมการขายผคานชคองทางออนไลนย เชคน Facebook Line Shopee TikTok เปปนตชน เพลพอสรชาง

การรวบรมชใหชกวบลมกคชาในจทานวนมาก นอกจากนยขยวงวางแผนใหชชาวบชานมยความรมชในดชานการพวมนา

สพนคชา ใหชเปปนทยพตชองการของตลาด ตามคทาตพชมของลมกคชาอยกดชวย เพลพอสรชางความยวพงยลนในการ

ดทาเนพนธดรกพจภายในชดมชน

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

จนานวนรายไดช : 5,000
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PS65026433 : การทคองเทรพยวศาลหลมกเมลองตนาบลปากคลอง อนาเภอปะทกว จมงหวมดชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

การนทาชคองทางออนไลนย (Online) มาใชชในการขาย

การวางแผนการควบคดมจวดการดชวยระบบออนไลนย

การนทาสลพอ Online มาประยดกตยใชชใหชเกพดประโยชนยการนทามาเผยแพรคใหชเปปนทยพรมชจวก

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

ทคองเทรพยวทรพเปปนมกตรตคอสกพงแวดลชอมและสทขภาพ

   ธดรกพจการทคองเทยพยวออนไลนย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : การทคองเทยพยวศาลหลวกเมลองตทาบลปากคลอง

รายละเอรยด : การทคองเทยพยวศาลหลวกเมลองตทาบลปากคลอง ยวงถลอวคพาเปปนสถาณทยพทยพยวงตชองมย

การพวฒนาดชานสถาพแวดลชอมและสพพงอทานวยความสะดวก และการสรชางการรวบรมชของนวก

ทคองเทยพยว เพลพอดขงดมดใจใหชนวกทคอเงเทยพยวเขชสมาเทยพยวในชดมชน

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
สถาบวนเทคโนโลยยพระจอมเกลชาเจชาคดณทหารลาดกระบวง

ต.ปากคลอง อ.ปะทพว จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

ศาลหลวกเมลองปะทพวเปปนศาลทยพเคารพสวกการะของชาวปะทพวแตคยวงไมคเปปนทยพรมชจวกกวนในวงกวชางทยม

งานจขงมยความคพดทยพอยากพวฒนาศาลหลวกเมลองปะทพว ใหชเปปนทยพนคาสนใจ โดยการสรชางคอนเทนตย

ผคานสลพอออนไลนยเพลพอเพพพมการรวบรมชของนวกทคองเทยพยว และเชลพอมโยงการทคองเทยพยวเชพงอนดรวกษยกวบ

แหลคงอลพนภายในชดมชน ซขพงคาดหววงวคาจะเกพดการสรชางรายไดชหมดนเวยยนในชดมชน และสรชางพลขน

ฐานการใชชงานโซเชยยลมยเดยยใหชเกพดประโยชนลใหชกวบชาวบชานในชดมชน

สคงเสรพมและสนวบสนดนการทคองเทยพยวชดมชน

จนานวนรายไดช : 0
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PS65027284 : นนนาพรกกสมทนไพรปลาจกนงจมนง

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

ผลพตภวณฑยยลดอายดและรวกษาสภาพอาหารทะเล

สรชางชคองทางจทาหนคายสพนคชาใหชมยหลากหลาย

ออกแบบบรรจดภวณฑย และออกแบบฉลากและแบรนดยสพนคชา

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

การขนสคงและกระจายสพนคชา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : นชอยกวคา 1 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   การแปรรมปอาหาร

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : นทขาพรพกสมดนไพรปลาจพขงจวขง

รายละเอรยด : 1.ผลพตภวณฑยยลดอายดและรวกษาสภาพอาหารทะเล2.ออกแบบบรรจดภวณฑย และ

ออกแบบฉลากและแบรนดยสพนคชา3.สรชางชคองทางจทาหนคายสพนคชาใหชมยหลากหลาย

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
สถาบวนเทคโนโลยยพระจอมเกลชาเจชาคดณทหารลาดกระบวง

ต.สะพลย อ.ปะทพว จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

นทขาพรพกปลาจพขงจวขงมย 3 รสชาตพ คลอ รสดวขงเดพม รสตชมยทากดชงและรสปาปรพกชา โดยมยขนาดบรรจด100

กรวม ราคา100บาท การจทาหนคายจะจทาหนคายทวขงออนไลนยและออฟไลนย เพลพอใหชคนทวพวไปสามารถ

เขชาสพนคชาไดชงคาย การเกกบรวกษาสามารถเกกบไวชในตมชเยกนไดชนานถขง3เดลอน

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางความรมชใหชชดมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 2,800
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PS65027293 : ชากระทคอม

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

ผลพตภวณฑยลชางททาความสะอาดใบ ลดการปนเปฟข อนของสารเคมย

สรชางชคองทางจทาหนคายสพนคชาใหชมยหลากหลาย

ออกแบบบรรจดภวณฑย ออกแบบฉลากและแบรนดยสพนคชา

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

การขนสคงและกระจายสพนคชา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : นชอยกวคา 1 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   การแปรรมปอาหาร

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ชากระทคอม

รายละเอรยด : 1.ผลพตภวณฑยลชางททาความสะอาดใบ ลดการปนเปฟข อนของสารเคมย2.ออกแบบ

บรรจดภวณฑย ออกแบบฉลากและแบรนดยสพนคชา3.สรชางชคองทางจทาหนคายสพนคชาใหชมยหลากหลาย

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
สถาบวนเทคโนโลยยพระจอมเกลชาเจชาคดณทหารลาดกระบวง

ต.สะพลย อ.ปะทพว จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

ชากระทคอมมยขนาดบรรจด 200 กรวม ราคา 99 บาท ชากระทคอมเปปนการยลดอายดการเกกบรวกษา ใหช

คงชาตพเดพมใหชนานทยพสดด  และสามารถพกพาไดชสะดวกไมคเหยพยวหรลอเสยยรสชาตพเดพมไป ชา

กระทคอมจทาหนคายทวขงออนไลนยและออฟไลนย เพลพอใหชบดคคลทวพวไปทยพสนใจสามารถเขชาถขงสพนคชาไดช

งคาย

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

มยสดขภาพดยขขขน ลดโอกาสเกพดการเจกบปฝวย

สรชางความรมชใหชชดมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จนานวนรายไดช : 1,980

หนชา 43 / 145



PS65005735 : SRU BCG โครงการยกระดมบสกนคชาผลกตภมณฑฑดสแลความงามตนาบลปปงหวาน

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

การนทาววตถดดพบในชดมชนมาเพพพมมมลคคา

พวฒนา Peckeging Design

คดณภาพและมาตรฐานในการบรรจดผลพตภวณฑยใหชทวนสมวยมากขขขน

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : นชอยกวคา 1 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจดภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : สบมคนทขาผขขง

รายละเอรยด : สบมคนทขาผขขง : เปปนผลพตภวณฑยททาความสะอาดผพวหนชาและผพวกาย วพธยใชช : ใชชฟอกททา

ความสะอาดผพวหนชาและผพวกายสรรพคดณ : ชควยททาใหชผพวนค ดมชดคมชลพน ชควยปปองกวนผพวจากการ

ททาลายของรวงสยUV และชควยในการผลวดเซลลยผพว ททาความสะอาดไดชหมดจด และชควยลด

ปปญหาในการเกพดสพว

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยราชภวฏสดราษฎรยธานย

ต.ปปงหวาน อ.พะโตละ จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : รชานคดณแอน

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลปปงหวาน อทาเภอพะโตละ จวงหววดชดมพร

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

ทดกคนในตทาบลประชดมและชควยกวนวางแผนการททางานปรขกษาหาผลพตภวณฑยทยพจะยกระดวบไดชขชอ

สรดปในการเลลอกผลพตภวณฑย

วางแผนในการลงพลขนทยพและนวดประชดมกวบชาวบชาน

จวดเตรยยมอดปกรณยและสถานทยพทยพจะจวดอบรมพรชอมปฏพบวตพการ

วางแผนการขายผลพตภวณฑยสพนคชาแบบ onlineและขายแบบoffine

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

สรชางความรมชใหชชดมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จนานวนรายไดช : 5,782

หนชา 44 / 145



PS65005911 : SRU BCG โครงการยกระดมบสกนคชาผลกตภมณฑฑทางการเกษตร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

การนทาววตถดดพบในชดมชนมาเพพพมมมลคคา

กลดคมลมกคชาในพลขนทยพและใกลชเคยยงและแพลตฟอรยมออนไลนย

พวฒนา Peckeging Design

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : นชอยกวคา 1 เดลอน

เศรษฐกกจหมทนเวรยนลดการใชชพลมงงานเนชนนนากลมบมาใชชใหมค

   Upgradable (ยกระดวบไดช)

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ปดปยแหนแดง

รายละเอรยด : รายละเอยยดผลพตภวณฑยชลพอผลพตภวณฑย ปดปยแหนแดงเปปนผลพตภวณฑยทยพใชชในดชาน

การเกษตรวพธยการใชช : ใชชหวคานพลช ผวก ผลไมช ทดกชนพดสรรพคดณ : ใชชในการเรคงการเจรพญเตพบ

โตของระบบราก ลทาตชน และใบ และชควยเพพพมปรพมาณอพนทรยยววตถดใหชแกคดพนททาใหชดพนอดดม

สมบมรณย

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยราชภวฏสดราษฎรยธานย

ต.ปปงหวาน อ.พะโตละ จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : รชานคดณแอน

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลปปงหวาน อทาเภอพะโตละ จวงหววดชดมพร

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

1.Key Resources สพนคชา แรงงาน การตลาดพรยออเดอรยสพนคชา 2.Key Partners กลดคมชาวบชาน 

รชานจทาหนคายสพนคชาทางการเกษตรในชดมชน 3.Key Activities สรชางคอนเทนโปรโมทและเปปดรวบ

พรยออเดอรยสพนคชาและมยวพธยการเกกบรวกษาสพนคชาใหชเกกบไดชนานขขขน 4.Cost Structure คคาบรรจด

ภวณฑย ววสดด อดปกรณย คคาแรงงาน คคาขนสคง คคาการตลาด คคาอบรม คคาโทรศวพทย 5.Value 

Propositions ไมคมยสารเคมย เปปนมพตรกวบสพพงแวดลชอม ขนาดใชชงานงคาย ราคาเขชาถขงไดชงคาย สรชาง

งานสรชางรายไดชแกคคนในชดมชน ลดตชาทดนการใชชปดปยเคมย 6.Customer Segments รชานจทาหนคาย

สพนคชาทางการเกษตรในชดมชนทยพสนใจ เกษตรกรทดกกลดคมทยพสนใจ 7.Costomer Relationships 

ตพมตามผลลวพธยจากลมกคชา นทาเสนอโปรโมชวพน สควนลด 8.Channeis social media เชคน 

Facebook 9.Revenue Streams รายไดชจากการขายออนไลนย รายไดชจากขายปลยกทยพเปปนตวว

เงพนจากการจทาหนคายสพนคชา

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางความรมชใหชชดมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จนานวนรายไดช : 8,850

หนชา 45 / 145



PS65008130 : SRU BCG พมฒนาผลกตภมณฑฑชทมชน ตนาบลปากทรง

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

การใชชภมมพปปญญาชาวบชานผสมผสานกวบแนวคพดการปรวบเปลยพยนบรรจดภวณฑยใหมค

การใชชเครลพองซยล ในการปปดบรรจดภวณฑย เพลพอคงสภาพของสพนคชาใหชเกกบไวชไดชนานทยพสดด

การตพดโลโกชเฉพาะแบรนดย เพลพอเพพพมความเปปนเอกลวกษณยใหชกวบผลพตภวณฑย

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : นชอยกวคา 1 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   เทคโนโลยยการแปรรมปผลผลพตการเกษตร

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : SRU U2T BCG by Pak Thromg

รายละเอรยด : 1. วางแนวความคพดและออกแบบผลพตภวณฑยเบลของตชน2. พวฒนาผลพตภวณฑยในรมป

แบบทยพสามารถททาออกมาใชชงานไดชจรพง และงคายทยพสดด

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยราชภวฏสดราษฎรยธานย

ต.ปากทรง อ.พะโตละ จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

การวางแผนกลยดทธยตยตลาดออนไลนย ไมควคาจะเปปนการโฆษณา โปรโมทสพนคชาและการบรพการจวด

สคงสพนคชาตคางๆ

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

จนานวนรายไดช : 5,000

หนชา 46 / 145



PS65008245 : SRU BCG สคงเสรกมผลกตภมณฑฑชทมชน ตนาบลปากทรง

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

การใชชเครลพองปปพ นไฟฟปา ในการปปพ นสควนผสมของเครลพองแกงใหชละเอยยด

การใชชเครลพองซยล ในการปปดบรรจดภวณฑย

การตพดโลโกชลงบนบรรจดภวณฑย เพลพอเพพพมความโดดเดคนใหชกวบผลพตภวณฑย

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : นชอยกวคา 1 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   เทคโนโลยยการแปรรมปผลผลพตการเกษตร

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : SRU U2T BCG by Pak Thromg

รายละเอรยด : 1. วางแนวคพดและออกแบบผลพตภวณฑยเบลของตชน2.พวฒนาผลพตภวณฑยในรมปแบบทยพ

สามารถททาออกมาใหชใชชงานไดชจรพงและงคายทยพสดด

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยราชภวฏสดราษฎรยธานย

ต.ปากทรง อ.พะโตละ จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

1. การพวฒนาผลพตภวณฑยใหชมยคดณภาพ และมยความหลากหลาย

2. การพวฒนากลยดทธยทางการตลาด

3. การพวฒนาบรรจดภวณฑยของสพนคชาใหชเปปนเอกลวกษณย

4. สรชางมมลคคาเพพพมใหชกวบสพนคชา

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 2,500
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PS65008876 : โครงการ SRU BCG ยกระดมบผลกตภมณฑฑผงกลชวยนนนาวชาดกบรสชลอคโกเเลลต ตนาบลพระรมกษฑ 

อนาเภอพะโตตะ จมงหวมดชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

แบบบรรจดภวณฑยใหมคใหชนคาสนใจ

เปลยพยนจากผงกลชวยดพบรสธรรมดาใหชเปปนรสชกอคโกแลกต

แปลรมปจากกลชวยดพบใหชเปปนผงกลชวยนทขาวชาดพบ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   การออกแบบและพวฒนาผลพตภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ผงกลชวยนทขาวชาดพบรสชกอกโกแลต

รายละเอรยด : ผงกลชวยนทขาวชาดพบรสชกอกโกแลต ผลพตจากกลชวยนทขาวชาดพบผสมผงโกโกช ใหชไดช

รสชาตพชกอกโกแลต เพลพอใหชสามารถรวบประทานไดชงคายขขขน เหมาะสทาหรวบผมชทยพใหชความสนใจดมแล

สดขภาพ และผมชปฝวยโรคกรดไหลยชอน โรคกระเพาะ และผมชทยพตชองการควบคดมนทขาหนวก

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยราชภวฏสดราษฎรยธานย

ต.พระรวกษย อ.พะโตละ จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

Customer Segment - กลดคมลมกคชาเปปนกลดคมคนทยพอาศวยอยมคทวพวทดกภาค ไมคจทากวดเพศ มยอายดตวขงแตค 

16ปฟขขขนไป โดยเฉพาะผมชทยพเปปนโรคกรดไหลยชอน แผลในกระเพาะอาหาร ทชองอลด ทชองเสยยบคอย

Costomer Relationships – มยการสอบถามความพขงพอใจของลมกคชาหลวงซลขอวคาชควยบรรเทา

อาการทยพเปปนอยมคหรลอไมค

และนทาผลมาชควยในการ review สพนคชา มยการมอบสพทธพพพเศษแกคลมกคชารายใหมคและลมกคชารายเกคา

Channels – จวดจทาหนคายผคานเวกบไซตย http://www.prarak.go.th/NaPhrarak/index.php 

ผคานเพจ Facebook U2T SRU วพศวกรสวงคมตทาบลพระรวกษย รวมถขงจทาหนคายทยพรชานคชาในชดมชน 

Value Propositions – คดณคคาทยพลมกคชาจะไดชรวบคลอ ชควยปปองกวนภาวะกรดไหลยชอนหรลอกรดเกพน

ในกระเพาะอาหาร ชควยลดระดวบนทขาตาลในเลลอด แกชอาการทชองเสยย ปวดบพด และยวงมยไฟเบอรยสมง 

ชควยเรลพองขวบถคาย ลดความอยากอาหาร ควบคดมนทขาหนวกไดช

Key Activities - เรพพมจากการควดสรรววตถดดพบทยพไดชมาตรฐาน ตพดตคอซลขอววตถดดพบจากเจชาของ

สวนกลชวยและโกโกช ไปสมคกระบวนการผลพต บรรจด จวดจทาหนคายผลพตภวณฑย ควบคมคไปกวบคพดคชน

พวฒนาผลพตภวณฑย มยการวางแผนการตลาด ชคองทางการจวดจทาหนคายทวขงรมปแบบออนไลนยและ

ออฟไลนย 

Key Resources – ทรวพยากรหลวกในการผลพต ผลกลชวยนทขาวชาดพบ เมลกดโกโกชของชาวสวนใน

พลขนทยพตทาบลพระรวกษย         ทยมวพศวกรสวงคมตทาบลพระรวกษยและสมาชพกในชดมชนซขพงเปปนแรงงานใน

การผลพต รวมถขงการวางแผนการตลาด ชคองทางในการจวดจทาหนคายรมปแบบตคางๆ

Key Partners – ผมชเกยพยวขชองในธดรกพจ ไดชแกค มหาวพทยาลวยราชภวฏสดราษฎรยธานย กลดคมชาวบชานใน

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

มยสดขภาพดยขขขน ลดโอกาสเกพดการเจกบปฝวย

สรชางความรมชใหชชดมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จนานวนรายไดช : 3,000
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PS65009249 : SRUBCG ยกระดมบผลกตภมณฑฑคทกกรนสทขภาพจากผงกลชวยนนนาวชาดกบ ตนาบลพระรมกษฑ อนาเภอพะโตตะ 

จมงหวมดชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

แบบบรรจดภวณฑยใหมคใหชนคาสนใจ

เปลยพยนจากผงกลชวยดพบใหชเปปนผลพตภวณฑยคดกกยข

แปรรมปจากกลชวยดพบใหชเปปนผงกลชวยนทขาวชาดพบ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   การออกแบบและพวฒนาผลพตภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : คดกกยขสดขภาพจากผงกลชวยนทขาวชาดพบ

รายละเอรยด : คดกกยขทยพผลพตจากผงกลชวยนทขาวชาดพบ ทดแทนการใชชแปปงสาลย เหมาะสทาหรวบผมชทยพรวก

สดขภาพและมยปปญหาดชานสดขภาพ สามารถรวบประทานไดชทวขงเดกกและผมชใหญค

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยราชภวฏสดราษฎรยธานย

ต.พระรวกษย อ.พะโตละ จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

Customer Segment - กลดคมลมกคชาเปปนกลดคมคนทยพอาศวยอยมคทวพวทดกภาค ไมคจทากวดเพศ มยอายดตวขงแตค 

3ปฟขขขนไป เพราะเปปนอาหารทยพนพยมรวบประทานทวพวไป ผลพตจากผงกลชวยนทขาวชาดพบทดแทนแปปงสาลย 

เหมาะตคอสดขภาพผมชบรพโภค

Costomer Relationships – มยการสอบถามความพขงพอใจของลมกคชาและนทาผลมาชควยในการ 

review สพนคชา มยการมยการมอบสพทธพพพเศษแกคลมกคชารายใหมคและลมกคชารายเกคา

Channels – จวดจทาหนคายผคานเวกบไซตย http://www.prarak.go.th/NaPhrarak/index.php 

ผคานเพจ Facebook U2T SRU วพศวกรสวงคมตทาบลพระรวกษย รวมถขงจทาหนคายทยพรชานคชาในชดมชน 

Value Propositions – คดณคคาทยพลมกคชาจะไดชรวบคลอ ไดชบรพโภคคดกกยข ทยพไมคมยสควนผสมของแปปงสาลย 

ปราศจากกลมเตน ไขมวนทรานดย มยคดณคคาทางโภชนาการ ดยตคอผมชรวกสดขภาพและผมชมยปปญหาดชาน

สดขภาพ

Key Activities - เรพพมจากการควดสรรววตถดดพบทยพไดชมาตรฐาน ไปสมคกระบวนการผลพต บรรจด จวด

จทาหนคายผลพตภวณฑย วางแผนการตลาด ชคองทางการจวดจทาหนคายทวขงรมปแบบออนไลนยและออ

ฟไลนย 

Key Resources – ทรวพยากรหลวกในการผลพต สมตรในการททาคดกกยขสดขภาพจากผงกลชวยนทขาวชา

ดพบ อดปกรณยและววตถดดพบตคางๆโดยเฉพาะผงกลชวยนทขาวชาดพบ ทยมวพศวกรสวงคมตทาบลพระรวกษยและ

สมาชพกในชดมชนซขพงเปปนแรงงานในการผลพต รวมถขงการวางแผนการตลาด ชคองทางในการจวด

จทาหนคาย

Key Partners – ผมชเกยพยวขชองในธดรกพจ ไดชแกค มหาวพทยาลวยราชภวฏสดราษฎรยธานย กลดคมชาวบชานใน

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางความรมชใหชชดมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 3,000

หนชา 49 / 145



PS65003836 : SRU BCG พมฒนาแหลคงทคองเทรพยวนนนาตกคลองหรมพง ตนาบลพะโตตะ อนาเภอพะโตตะ จมงหวมดชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

ใหชความรมชกวบคนในทชองถพพน เกยพยวกวบการทคองเทยพยงเชพงนพเวศนย

นทาเทคโนโลยยมาใชชเพลพอเชลพอมตคอนวกทคองเทยพยวกวบชดมชน ททาใหชเกพดกพจกรรมการทคองเทยพยวทยพ

สรชางสรรคย

สรชางเพจนทขาตกคลองหรวพงใหชนวกทคองเทยพยวรมชจวกมากขขขน ผคานสลพอออนไลนย

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

ทคองเทรพยวทรพเปปนมกตรตคอสกพงแวดลชอมและสทขภาพ

   ธดรกพจการทคองเทยพยวออนไลนย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : นทขาตกคลองหรวพง

รายละเอรยด : นทขาตกคลองหรวพงอยมคในเขตอดทยานแหคงชาตพนทขาตกหงาวจวงหววดระนองและ

ชดมพร หมมค 14 บชานปะตพมะ ตทาบลพะโตละ อทาเภอพะโตละ จวงหววดชดมพร โดยอยมคในความดมแลรวบ

ผพดชอบของหนควยพพทวกษยอดทยานแหคงชาตพทยพ นง.2 (คลองแย)

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 4 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยราชภวฏสดราษฎรยธานย

ต.พะโตละ อ.พะโตละ จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : ไมคมย

ออนไลนฑ : นทขาตกคลองหรวพง อทาเภอพะโตละ จวงหววดชดมพร

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดลอนขขขนไป

1. พวฒนาภมมพทวศนยบรพเวณนทขาตกคลองหรวพง บชานปะตพมะ หมมค 14 ตทาบลพะโตละ อทาเภอพะโตละ จวงหววด

ชดมพร

2. จวดททาปปายบอกทางและจวดททาเพจแหลคงทคองเทยพยวนทขาตกคลองหรวพง 

3. เชพญชวนนวกทคองเทยพยวมาเยยพยมชมนทขาตกคลองหรวพง

สคงเสรพมและสนวบสนดนการทคองเทยพยวชดมชน

สรชางความรมชใหชชดมชน

อนดรวกษยสพพงแวดลชอม และมยการพวฒนาอยคางยวพงยลน

จนานวนรายไดช : 5,000

หนชา 50 / 145



PS65010719 : SRU BCG สคงเสรกมผลกตภมณฑฑ ตนาบลพะโตตะ อนาเภอพะโตตะ จมงหวมดชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

สรชางรายไดชเสรพมใหชกวบคนในทชองถพพน

นทาววตถดดพบทยพมยในทชองถพพน มาเพพพมมมลคคา

พวฒนา Packaging ใหชมยความนคาสนใจมากยพพงขขขน

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ผงกลชวยนทขาวชาดพบ แคปซมล

รายละเอรยด : ผงกลชวยนทขาวชาดพบผลพตจากกลชวยนทขาวชาดพบมาบรรจดเปปนแคปซมลใสคกระปดก 100 

แคปซมล ขนาด 50 กรวม จทาหนคายในราคา 150 บาท สามารถชควยสมานแผลในกระเพาะอาหาร 

บรรเทาอาการกรดไหลยชอนและอาการทชองเสยยเพพพมกากใยในลทาไสช รวบประทานครวขงละ 2-3 

แคปซมล ววนละ 3 เวลากคอนอาหาร

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 4 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยราชภวฏสดราษฎรยธานย

ต.พะโตละ อ.พะโตละ จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : ปะตพมะ

ออนไลนฑ : ผงกลชวยนทขาวชาดพบแคปซมลPATIMA

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

เปปาหมายยกระดวบผลพตภวณฑยและเพพพมยอดขาย

แผนการตลาดวางกลยดทธยเพพพอเขชาถขงกลดคมเปปาหมายใหชมากขขขนและเพพพมชคองทางการจทาหนคาย

ผลพตภวณฑยทวขงออนไลนยแผนการขายเพพพมชคองทางการขายขายปลยกตามออเดอรย จขงตชองการ

ขยายชคองทางการขายผคานทางหนควยงานเอกชนและรชานคชา

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

มยสดขภาพดยขขขน ลดโอกาสเกพดการเจกบปฝวย

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางนววตกรรมใหมคใหชกวบผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางรายไดชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 7,500

หนชา 51 / 145



PS65028196 : โครงการสคงเสรกมและพมฒนาคทณภาพชรวกต สรชางงาน สรชางอาชรพ                          สรชางรายไดช ดชวย

ผลกตภมณฑฑชทมชน เชลพอมโยงการทคองเทรพยวเชกง                            สรชางสรรคในพลนนทรพตนาบลขทนกระทกง อนาเภอเมลอง

ชทมพร จมงหวมดชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

ออกแบบและพวฒนาบรรจดภวณฑยใหมค

ออกแบบโลโกชสพนคชา

โปรโมทสพนคชาชคองทางอลพน

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   การออกแบบและพวฒนาผลพตภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ผขขงทพพยย

รายละเอรยด : ผขขงพวนธยตคางประเทศสายพวนธยอพตาลย เลยขยงในกลคองไมช ระยะการเลยขยง 1 ปฟ ระยะ

เวลาเกกบนทขาผขขง ม.ค - พ.ค ของทดกปฟ

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

6 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.ขดนกระทพง อ.เมลองชดมพร จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดลอนขขขนไป

การตลาดจะททาการชควยโปรโมทเพจ 

ผลพตภวณฑย ออกแบบตราสพนคชาและบรรจดภวณฑย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางรายไดชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 100,000
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PS65028199 : โครงการการสคงเสรกมและพมฒนาคทณภาพชรวกต สรชางงาน สรชางอาชรพ สรชางรายไดช ดชวย

ผลกตภมณฑฑชทมชน เชลพอมโยงการทคองเทรพยวเชกงสรชางสรรคฑ  ในพลนนทรพตนาบล ขทนกระทกง อนาเภอ เมลองชทมพร จมงหวมด 

ชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

เพพพมมมลคคาใหชสพนคชขา

ออกแบบตราสพนคชา

พวฒนาบรรจดภวณฑย

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : มากกวคา 3 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   การออกแบบและพวฒนาผลพตภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ขชาวหอมแมคประทดม

รายละเอรยด : ขชาวหอมมะลพสายพวนธดย กข ปทดมธานย และขชาวไรเบอรยพ

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

6 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.ขดนกระทพง อ.เมลองชดมพร จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดลอนขขขนไป

การตลาด จะททาการโปรโหมดสพนคชาผคานชคองทางออนไลนย (สรชางเพจ ไลฟฟสด โปรโมทสพนคชา

ผคานชคองสลพอเฟสบดลค)

ผลพตภวณฑย จะททาการออกแบบพวมนาบรรจดภวณฑยและตราสพนคชาเสนอใหชกวบเจชาของกพจการ

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

จนานวนรายไดช : 50,000
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PS65011218 : ปทปยจากขทยมะพรชาว

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

การททาบรรจดภวณฑยใหชมยความเหมาะสม

กาบมะพรชาวสวบ

เพพพมชคองการจวดจทาหนคาย

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เกษตรปลอดภมย

   การตพดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : กาบมะพรชาวสวบ

รายละเอรยด : สทาหรวบใชชเปปนววสดดปลมก ใชคผสมดพนปลมกเพลพอใหชเกพดความรควนซดย ดพนไมคเกาะกวน

แนคน ระบายนนาดย

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.ตากแดด อ.เมลองชดมพร จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดลอนขขขนไป

การนทากาบมะพรชาวจากชดมชนมาปรวบใชชเปปนกาบมะพรชาวสวบ แลชวนทาไปพวฒนาเปปนปดปยใชชสทาหรวบ

การเกษตร โดยจะมยชคองทางจทาหนคายผคานทางออนไลนยและออฟไลนย เพลพอสรชางรายไดชใหชกวบ

ชดมชน

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

สรชางรายไดชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 9,200
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PS65011475 : ใบกระทคอมออแกนกค

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

การปลมกพลชแบบเกษตรอพนทรยยย

การททาบรรจดภวณฑย

เพพพมชคองทางการจทาหนคายแบบออนไลนย

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เกษตรปลอดภมย

   การตพดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ใบกระทคอมอพนทรยยย

รายละเอรยด : รายละเอยยดสพนคชา ใบกระทคอมอพนทรยยย มยสรรพคดณชควยลดความดวนโลหพต 

บรรเทาอาการปวดเมลพอยกลชามเนลขอบทารดงกทาลวง ชควยใหชททางานไดชนานขขขน

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.ตากแดด อ.เมลองชดมพร จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดลอนขขขนไป

การเพาะปลมกหรลอการดมแลตชนกระทคอมแบบเกษตรอพนทรยยย เปปนการดมแลตชนกระทคอมโดยคทานขง

ถขงสภาพแวดลชอมของชดมชน โดยการเพาะปลมกแบบวพธยธรรมชาตพโดยหลยกเลยพยงการใชชสารเคมย 

และมดคงเนชนการใชชของจากธรรมชาตพ เพลพอใหชไดชใบกระทคอมทยพปลอดสารพพษแลชวนทามาบรรจดถดง

ขายเพลพอเพพพมความนคาสนใจและเพพพมมมลคคาใหชใบกระทคอมของคนในชดมชน และสคงเสรพมใหชคนใน

ชดมชนสรชางชคองทางการจวดจทาหนคายสมคตลาดออนไลนยเพลพอใหชเปปนทยพรมชจวกมากยพพงขขขน

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางรายไดชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 4,000

หนชา 55 / 145



PS65032355 : ใบกระทคอมอกนทรรยฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

การปลมกพลชแบบเกษตรอพนทรยยย

การททาบรรจดภวณฑยใหชมยความเหมาะสมสวยงาม

เพพพมชคองทางการจทาหนคายแบบออนไลนย

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เกษตรปลอดภมย

   การตพดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ใบกระทคอมอพนทรยยย

รายละเอรยด : ใบกระทคอมอพนทรยยย มยสรรพคดณชควยลดความดวนโลหพต บรรเทาอาการปวด

เมลพอยกลชามเนลขอบทารดงกทาลวง ชควยใหชททางานไดชนานขขขน

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.ตากแดด อ.เมลองชดมพร จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดลอนขขขนไป

การเพาะปลมกหรลอการดมแลตชนกระทคอมแบบเกษตรอพนทรยยย เปปนการดมแลตชนกระทคอมโดยคทานขง

ถขงสภาพแวดลชอมของชดมชน โดยการเพาะปลมกแบบวพธยธรรมชาตพโดยหลยกเลยพยงการใชชสารเคมย 

และมดคงเนชนการใชชของจากธรรมชาตพ เพลพอใหชไดชใบกระทคอมทยพปลอดสารพพษแลชวนทามาบรรจดถดง

ขายเพลพอเพพพมความนคาสนใจและเพพพมมมลคคาใหชใบกระทคอมของคนในชดมชน และสคงเสรพมใหชคนใน

ชดมชนสรชางชคองทางการจวดจทาหนคายสมคตลาดออนไลนยเพลพอใหชเปปนทยพรมชจวกมากยพพงขขขน

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางรายไดชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 4,000

หนชา 56 / 145



PS65032361 : กาบมะพรชาวสมบ

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

กาบมะพรชาวสวบ

การททาบรรจดภวณฑยใหชมยความสวยงามเหมาะสม

ชคองทางการจวดจทาหนคาย

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เกษตรปลอดภมย

   การตพดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : กาบมะพรชาวสวบ

รายละเอรยด : สทาหรวบใชชเปปนววสดดปลมก ใชคผสมดพนปลมกเพลพอใหชเกพด ความรควนซดย ดพนไมคเกาะกวน

แนคน ระบายนนาดย

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.ตากแดด อ.เมลองชดมพร จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดลอนขขขนไป

การนทากาบมะพรชาวจากชดมชนมาปรวบใชชเปปนกาบมะพรชาวสวบ แลชวนทาไปพวฒนาเปปนปดปยใชชสทาหรวบ

การเกษตร โดยจะมยชคองทางจทาหนคายผคานทางออนไลนยและออฟไลนย เพลพอสรชางรายไดชใหชกวบ

ชดมชน

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

ลดขยะ/การนทาววตถดดพบกลวบมาใชชใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 9,200

หนชา 57 / 145



PS65011066 : SRU BCG สคงเสรกมการทคองเทรพยวตนาบลถนนาสกงหฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

จดดเชกคอพนแหลคงทคองเทยพยว

-

-

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

ทคองเทรพยวทรพเปปนมกตรตคอสกพงแวดลชอมและสทขภาพ

   ระบบขายสพนคชาหรลอบรพการผคานชคองทางออนไลนย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : การทคองเทยพยวเชพงเกษตรทยพวพสาหกพจชดมชนกาแฟถทขาสพงหย

รายละเอรยด : การทคองเทยพยวเชพงเกษตรทยพวพสาหกพจชดมชนกาแฟถทขาสพงหยชมกระบวนการผลพต

เมลกดกาแฟสดเพลพอมาแปรรมปเปปนผลพตภวณฑยโดยการควดสรรเมลกดกาแฟทยพมยคดณภาพขวขน

ตอนการผลพตโดยในวพสาหกพจชดมชนกาแฟถทขาสพงหยมยสถานทยพศขกษาดมงานและชพมกาแฟทยพคาเฟฝ

กาแฟถทขาสพงหยและมยของฝากกาแฟถทขาสพงหย

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 0 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยราชภวฏสดราษฎรยธานย

ต.ถทขาสพงหย อ.เมลองชดมพร จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

1.ประชดมและวางแผนการดทาเนพนงาน

2.ลงพลขนทยพเกกบรวบรวมขชอมมลและวพเคราะหยขชอมมลในพลขนทยพ

3.เลลอกผลพตภวณฑยทยพตชองการยกระดวบใหชมยรายไดชทยพมากขขขน

4.นทาเทคโนโลยยสลพอออนไลนย มาใชชในการโปรโมทการทคองเทยพยวเชพงเกษตรทยพวพสาหกพจชดมชนกาแฟ

ถทขาสพงหย

5.ตรวจสอบผลการดทาเนพนงานใหชตามเปปาหมาย

6.ประเมพนผลการดทาเนพนงาน

สคงเสรพมและสนวบสนดนการทคองเทยพยวชดมชน

จนานวนรายไดช : 0

หนชา 58 / 145



PS65011169 : SRU BCG พมฒนาผลกตภมณฑฑชทมชน ตนาบลถนนาสกงหฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

สครวบกาแฟ

ชคองทางการขายแอปพลพเคชวพน Tiktok

-

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : กาแฟถทขาสพงหย กาแฟโรบวสตชา จวงหววดชดมพร

รายละเอรยด : กาแฟถทขาสพงหยเปปนทยพแรกในภาคใตชทยพผลพตกาแฟโรบวสตชาคดณภาพไมคมยรสเปรยขยว

กาแฟ3in1เปปนหนขพงในผลพตภวณฑยยอดนพยมของกาแฟถทขาสพงหยกาแฟปรดงสทาเรกจชนพดผงทยพผสม

ผสานกวนอยคางลงตววของกาแฟพวนธดยโรบวสตชามยรสชาตพเขชมขชนและกลมกลคอมไมคมยคอเลสเต

อรอลและไขมวนทรานสย

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 0 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยราชภวฏสดราษฎรยธานย

ต.ถทขาสพงหย อ.เมลองชดมพร จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

1.ประชดมและวางแผนการดทาเนพนงาน

2.ลงพลขนทยพเกกบรวบรวมขชอมมลและวพเคราะหยขชอมมลในพลขนทยพ

3.เลลอกผลพตภวณฑยทยพตชองการยกระดวบใหชมยรายไดชทยพมากขขขน

4.ยกระดวบผลพตภวณฑยโดยพวฒนาเพจกาแฟถทขาสพงหย จวงหววดชดมพร ใหชมยความนคาสนใจมากขขขน

5.เพพพมชคองทางออนไลนยในการขายสพนคชาผคานทางแอปพลพเคชวพนTIKTOK

6.ตรวจสอบผลการดทาเนพนงานใหชตามเปปาหมาย

7.ประเมพนผลการดทาเนพนงาน

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

สรชางรายไดชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 4,170

หนชา 59 / 145



PS65052109 : โครงการยกระดมบผมดไทยบนถนนกรมหลวงชทมพร ในพลนนทรพตนาบลทคาตะเภา อนาเภอเมลองชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

Meta Business Suiteระบบการจวดการเครลอขคายการสลพอสารบนเมตา

-

-

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

การขนสคงและกระจายสพนคชา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   การออกแบบและพวฒนาผลพตภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ผวดไทย

รายละเอรยด : ผวดไทยเปปนอาหารทยพรวบประทานไดชทดกววย มยรสชาตพเปรยขยว หวาน เคกม เผกด ครบ

รส ตามแบบฉบวบรสชาตพของคนไทยแทช ๆ เปปนทยพนพยมของคนในพลขนทยพและนวกทคองเทยพยวทวขงชาว

ไทยและชาวตคางชาตพเปปนอยคางมาก

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.ทคาตะเภา อ.เมลองชดมพร จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

ตทาบลทคาตะเภา เราพบแหลคงเทยพยวทยพนคาสนใจ นวพนคลอ ถนนสายกรมหลวงชดมพร หรลอคนในพลขนทยพ

รมชจวกกวนดยในชลพอถนนสาย Street Food มยอาหารหลากหลายประเภทใหชเลลอกรวบประทาน ซขพงถนน

สายนยขมยรชานผวดไทยเปปนจดดเดคน เพราะผวดไทยเปปนอาหารทยพรวบประทานไดชทดกววย มยรสชาตพเปรยขยว 

หวาน เคกม เผกด ครบรส ตามแบบฉบวบรสชาตพของคนไทยแทช ๆ จขงมยความสนใจทยพจะชควยยกระดวบ

ผวดไทยบนถนนสายกรมหลวงชดมพรใหชเปปนทยพรมชจวกและมยกลดคมลมกคชาทยพเปปนคนในพลขนทยพ นวกทคองเทยพยว

ทวขงชาวไทยและชาวตคางชาตพเขชามาเทยพยวและรวบประทานผวดไทยมากยพพงขขขน โดยทางทยมงานจะมย

การประชาสวมพวนธย และรยวพวโปรโมทรชานผวดไทยผคานชคองทางออนไลนย เชคน Facebook , Tiktok 

และนทาออกจทาหนคายตามตลาดทวขงในและนอนสถานทยพ หรลอตามงานเทศกาลตคางๆ เพลพอเพพพมยอด

ขายใหชกวบผมชประกอบการรชานผวดไทยและรชานคชาในพลขนทยพใกลชเคยยงอยกดชวย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สคงเสรพมและสนวบสนดนการทคองเทยพยวชดมชน

สรชางนววตกรรมใหมคใหชกวบผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางรายไดชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 20,000

หนชา 60 / 145



PS65052121 : โครงการผลกตลสกประคบสมทนไพรแบบแหชง ในพลนนทรพตนาบลทคาตะเภา อนาเภอเมลองชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

ภมมพปปญญาทชองถพพน

-

-

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : นชอยกวคา 1 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจดภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ลมกประคบสมดนไพรแบบแหชง

รายละเอรยด : ลมกประคบสมดนไพรเปปนภมมพปปญญาไทยทยพมยมาแตคโบราณ เปปนการนทาสมดนไพรทยพ

ตากแหชงมาหคอดชวยผชาดพบหรลอผชาฝปายแลชวมวดใหชแนคนททาเปปนลมกกลม ๆ และนทาไปนขพงใหชอดคน ๆ 

วางประกบสควนตคาง ๆ ของรคางกายเพลพอลดอาการปวดเมลพอย และคลายกลชามเนลขอ

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.ทคาตะเภา อ.เมลองชดมพร จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

ลมกประคบสมดนไพรแบบแหชงเปปนภมมพปปญญาไทยทยพมยมาแตคโบราณ เปปนการนทาสมดนไพรทยพตากแหชง

มาหคอดชวยผชาดพบหรลอผชาฝปาย แลชวมวดใหชแนคนททาเปปนลมกกลม ๆ และนทาไปนขพงใหชอดคน ๆ วางประกบ

สควนตคาง ๆ ของรคางกายเพลพอลดอาการปวดเมลพอย และคลายกลชามเนลขอ ซขพงทางสถานยสดขภาพ

ชดมพรยวงไมคไดชผลพตลมกประคบขายอยคางจรพงจวง  เพราะสควนใหญคจะเนชนไปทางการถคายทอด

ความรมชใหชกวบผมชทยพสนใจอยากททาลมกประคบสมดนไพรมากกวคาการผลพตขายเอง ดวงนวขนทางทยมงาน

จขงอยากจะชควยสคงเสรพมใหชสถานยสดขภาพชดมพรไดชททาการผลพตลมกประคบสมดนไพรแบบแหชงออก

สมคทชองตลาด เพลพอเพพพมรายไดชใหชกวบทางสถานยสดขภาพ โดยทางทยมงานจะชควยพวฒนาบรรจดภวณฑย

ใหมค ออกแบบสตพจกเกอรย และรยวพวโปรโมทผคานชคองทางออนไลนยตคาง ๆ เชคน เพจ Facebook, 

Tiktok, Youtobe และใหชบดคคลทวขงในและนอกพลขนทยพไดชรมชจวกลมกประคบสมดนไพรและสถานยสดขภาพ

ชดมพรมากยพพงขขขน รวมไปถขงการพวฒนาตคอยอดลมกประคบแบบแหชงโดยไมคตชองนทาไปนขพงกคอนใชช

งาน

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

มยสดขภาพดยขขขน ลดโอกาสเกพดการเจกบปฝวย

สรชางความรมชใหชชดมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 0

หนชา 61 / 145



PS65004913 : การพมฒนาและยกระดมบผลกตภมณฑฑชทมชนใหชมรมาตราฐานเพลพอเพกพมรายไดชและการพมฒนาทรพ

ยมพงยลน

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

เครลพองซยล

ตมชอบพลวงงานแสงอาทพตยยและไฟฟปา

การชทาระเงพนผคาน net bank

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : กลชวยสตพจกทคายาง

รายละเอรยด : กลชวยสายพวนธย ดเฉพาะของตทาบลทคายาง ทยพสดกแลชว ดทาเนพนมาแปรรมปโดนผคานตมช

อบพลวงงานแสงอาทพตยยเปปนประหยวดพลวงงานและตชนทดนการผลพต ททาใหชไดชผลพตภวณฑยทยพ

สะอาดและปราศจากฝดฝนและแมลง ไดชกลชวยทยพมยรสชาตพหวาน หนขบหนวบ อรคอย

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.ทคายาง อ.เมลองชดมพร จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

เลลอกผลผลพตทยพจะนทามาแปรรมป   จวดการผลผลพตและททาการแปรรมป  เมลพอไดชผลพตภวณฑยกลชวย

สตพจกทคายางแลชวนทามาใสคบรรจดภวณฑยเพลพอจวดจทาหนคาย  ททาการโฆษณาและนทาไปวางขายทยพรชาน

ขายของชทาและรชานของฝาก

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

นทาเทคโนโลยยมาปรวบใชชใหชเกพดประโยชนย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 15,000

หนชา 62 / 145



PS65019453 : การพมฒนาและยกระดมบผลกตภมณฑฑชทมชนใหชมรมาตรฐานเพลพอเพกพมรายไดชและการพมฒนาทรพยมพงยลน

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

-

เครลพองบด

ตมชอบพลวงงานแสงอาทพตยย

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : กะปปปากหาด

รายละเอรยด : เปปนกดชงเคยทยพไดชจากการททาประมงพลขนบชานในพลขนทยพบชานปากหาด ตทาบลบลทคา

ยาง นทามาดทาเนพนการแปรรมป โดยผคานกระบวนการหมวก และนทาไปตากแดดผคานตมชอบ

พลวงงานแสงอาทพตยย เพลพอใหชผลพตภวณฑยทยพสะอาดและปราษจากฝดฝนกวบแมลง แลชวนทามาใสค

บรรจดภวณฑย

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.ทคายาง อ.เมลองชดมพร จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

เลลอกผลผลพตทยพจะนทามาแปรรมป จวดการผลผลพตและททาการแปรรมป เมลพอไดชผลพตภวณยกะปปปากหาด 

แลชวนทามาใสคบรรจดภวณฑยเพลพอจวดจทาหนคาย ททาการโฆษณาและวางขายทยพรชานขายของชทาของฝาก

และผคานเพจU2T

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

นทาเทคโนโลยยมาปรวบใชชใหชเกพดประโยชนย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สคงเสรพมและสนวบสนดนการทคองเทยพยวชดมชน

สรชางความรมชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 20,000

หนชา 63 / 145



PS65009823 : สคงเสรกมผลกตภมณฑฑชทมชนเพลพอยกระดมบเศรษฐกกจและสมงคมรายตนาบลแบบเชกงรทกของกลทคม

ตนาบลททคงคา อนาเภอเมลองชทมพร จมงหวมดชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

ผลพตการยลดอายดสพนคชา

เครลพองกวน

สตลอกสพนคชาโดยใชชความเยกน

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เศรษฐกกจหมทนเวรยนลดการใชชพลมงงานเนชนนนากลมบมาใชชใหมค

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : นทขาปลาหวานสามหนดคมชดมพร

รายละเอรยด : ประเภทเรลพองจพขมมยนทขาปลาหวาน กะปปหวาน  นทขาปลาหวานจะมยสมตรดวขงเดพม สมตร

ไมคใสคกะปป นทขาปลาหวานสมตรใสคปลาหมขก กะปปหวานจะเปปนสมตรดวขงเดพม สมตรเผกดนชอย มยใหชเลลอก

ทวขงหมด 5 สมตร สามารถทานไดชทวขงเดกกและผมชใหญค

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.ทดคงคา อ.เมลองชดมพร จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

จวดททาตลาดออนไลนย เพจ Facebook , Line ไดชมยการกระจายสพนคชาไปตามรชานขายของฝาก 

ตลาดนวดตามชดมชนในตทาบลและพลขนทยพใกลชเคยยง พรชอมทวขงมยการสคงออกไปขายตคางประเทศดชวย

คพดคชนกระบวนการททางานทยพงคายขขขน

นทาเทคโนโลยยมาปรวบใชชใหชเกพดประโยชนย

สคงเสรพมและสนวบสนดนการทคองเทยพยวชดมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จนานวนรายไดช : 30,000

หนชา 64 / 145



PS65010213 : สคงเสรกมผลกตภมณฑฑชทมชนเพลพอยกระดมบเศรษฐกกจและสมงคมรายตนาบลแบบเชกงรทกของกลทคม

ตนาบลททคงคา อนาเภอเมลองชทมพร จมงหวมดชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

วพธยสกวดเยกน

โลชวพนมะพรชาว

นทขามวนมะพรชาว

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : นชอยกวคา 1 เดลอน

ทคองเทรพยวทรพเปปนมกตรตคอสกพงแวดลชอมและสทขภาพ

   ระบบขายสพนคชาหรลอบรพการผคานชคองทางออนไลนย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : นทขามวนมะพรชาวสกวดเยกน

รายละเอรยด : เปปนนทขามวนมะพรชาวธรรมชาตพ ทยพชควยในการนวดหนชา ลดการอวกเสบของสาร

เคมยบนผพวหนชาและผพวกาย ปปองกวนผพวแตกในหนชาหนาว ใชชแทนเบบยขออยดย สทาหรวบเดกกเพลพอ

รวกษาความชดคมชลพนแกคผพว  ชะโลมนทขามวนมะพรชาวใหชทวพวหนวงศรยษะ และยวงนทาไปประกอบอาหาร

และเครลพองดลพมไดช

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.ทดคงคา อ.เมลองชดมพร จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

จวดททาตลาดออนไลนย เพจ Facebook , Line ไดชมยการกระจายสพนคชาไปตามรชานขายของฝาก 

ออกบมธแสดงสพนคชาของหนควยงานภาครวฐและเอกชน รวมถขงตลาดนวดตามชดมชนในตทาบลและ

พลขนทยพใกลชเคยยง

คพดคชนกระบวนการททางานทยพงคายขขขน

นทาเทคโนโลยยมาปรวบใชชใหชเกพดประโยชนย

สคงเสรพมและสนวบสนดนการทคองเทยพยวชดมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จนานวนรายไดช : 22,000

หนชา 65 / 145



PS65033135 : U2T FOR BCG 2565

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

การนทาชคองทาง online มาใชชในการขาย

วางแผนการควบคดม จวดการใหชเปปนแบบแผน

ออกแบบบรจดภวณฑยใหชมยความทวนสมวย งคายตคอการเกกบรวกษา

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   ผลพตภวณฑยอาหารทะเลแปรรมป

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : กะปปนาชะอวง

รายละเอรยด : หาววตถดดพบและรวบซลขอกดชงเคยจากชาวบชานในพลขนทยพ นทามาผคานกระบวนการแปร

รมป ผลพตออกมาเปปนกะปป

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
สถาบวนเทคโนโลยยพระจอมเกลชาเจชาคดณทหารลาดกระบวง

ต.นาชะอวง อ.เมลองชดมพร จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

ผลพตภวณฑย/บรพการ

-กะปปนาชะอวง ราคา 150 บาท

ทยพมาของววตถดดพบ

-รวบซลขอกดชงเคยจากชาวบชานในพลขนทยพ สรชางรายไดชใหชกวบชาวบชานและชดมชน

วพธยการสรชางรายไดช 

-นทากดชงเคยมาผคานกระบวนการแปรรมป ผลพตสพนคชาและจวดจทาหนคาย

จดดแขกงและขชอไดชเปรยยบ

-ววตถดดพบทยพสดใหมค ผคานกระบวนการผลพตทยพสะอาด กลพพนและรสชาตพมยเอกลวกษณย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชดมชน

อนดรวกษยและตคอยอดภมมพปปญญาทชองถพพน

จนานวนรายไดช : 7,000

หนชา 66 / 145



PS65034102 : U2T FOR BCG 2565

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

การนทาชคองทาง online มาใชชในการขาย

การวางแผนการควบคดม จวดการใหชเปปนแบบแผน

การนทาบรรจดภวณฑยทยพมยความทวนสมวยมาใชช และมยความเหมาะสมมาใชชในการจทาหนคาย

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   ผลพตภวณฑยอาหารทะเลแปรรมป

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ปลาหวานนาชะอวง

รายละเอรยด : หาววตถดดพบและรวบซลขอปลาจากชาวบชานในพลขนทยพ นทามาผคานกระบวนการผลพตออก

มาเปปนปลาหวาน

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
สถาบวนเทคโนโลยยพระจอมเกลชาเจชาคดณทหารลาดกระบวง

ต.นาชะอวง อ.เมลองชดมพร จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

ผลพตภวณฑย/บรพการ 

-ปลาหวานนาชะอวง ราคา 250 บาท

ทยพมาววตถดดพบผลพตภวณฑย/บรพการ 

-รวบซลขอปลาหลวงเขยยวจากชาวบชานในพลขนทยพ เพลพอสรชางรายไดชใหชกวบชาวบชานและชดมชน

วพธยการสรชางรายไดช

-นทาปลาหลวงเขยยวมาผคานกระบวนการแปรรมป ผลพตเปปนสพนคชาพรชอมจวดจทาหนคาย

ขชอดยและจดดแขกง

-ววตถดดพบสดใหมค กระบวนการผลพตทยพสะอาด รสชาตพ และกลพพนมยเอกลวกษณย

แผนการพวฒนาผลพตภวณฑย/บรพการ

-จวดสคงในบรพเวณพลขนทยพใกลชเคยยงรวศมยไมคเกพน 10 กม.

-พวฒนาการผลพตใหชมยคดณภาพ โดยเพพพมกทาลวงการผลพต

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชดมชน

อนดรวกษยและตคอยอดภมมพปปญญาทชองถพพน

จนานวนรายไดช : 5,000

หนชา 67 / 145



PS65008242 : SRU BCG พมฒนาและเพกพมมสลคคาปลาทะเล ตนาบลนาททคง อนาเภอเมลองชทมพร จมงหวมดชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

1.พวฒนาเพพพมมมลคคาผลพตภวณฑย โลโกช / แพกคเกต เพพพมววนผลพต - ววนหมดอายด เพพพมคพวอารยโคช 

แสดงรายละเอยยด สถานทยพผลพตและจทาหนคาย

2.เพพพมชคองทางการขาย ฝากขายสพนคชาทยพรชานของฝาก ในจวงหววดชดมพร ขายออนไลนย เชคน 

สรชางเพจใน facebook Tiktok และInstagram

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   การแปรรมปอาหาร

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ปลาหวาน (sweet fsh)

รายละเอรยด : ปลาหวาน (sweet fsh) ปลาหวานโรยงาตากแหชงของใหมค สด สะอาด 

คดณภาพดย รสชาตพเขชมขชน ถมกหลวกอนามวย ประโยชนย แปรรมปปลาทม หรลอปลาทะเล เปปนปลา

หวานตากแหชงผคานกระบวนการอาบแดดอยคางดย เนลขอแนคน อรคอย ไมคเคกมจนเกพนไป สามารถ

เกกบไวชไดชนานโดยไมคเสยยรสชาตพ

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 0 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยราชภวฏสดราษฎรยธานย

ต.นาทดคง อ.เมลองชดมพร จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดลอนขขขนไป

1. นทาปลาทะเลทยพหาไดชงคายในทชองถพพน มาแปรรมปอาหารใหชมยอายดการเกกบรวกษาไดชนานยพพงขขขน เชคน 

ททาปลาหวาน ปลาแดดเดยยว และปลาเคกม

2. ทางเราจขงเลกงเหกนสพพงมยอยมคของชาวบชานในตทาบลนาทดคง อทาเภอเมลอง จวงหววดชดมพร  สามารถ

นทาเอามาตคอยอดไดช เพลพอเพพพมผลพตภวณฑยทยพแปลกใหมคและเพลพอเพพพมมมลคคาใหชมยราคาสมงขขขน  คลอ คอน

เฟลกปลากะพง

3.สพพงทยพคาดหววง คลอ ชาวบชานสามารถพวฒนาสรชางรายไดช ในการตคอยอดผลพตภวณฑย  และเพพพม

ทางเลลอกดชานการสรชางความสามารถในการแขคงขวน โดยการพวฒนาและสคงเสรพมการสรชาง

มมลคคาสพนคชาเกษตรเพลพอสรชางรายไดชใหชเกษตรกรและการสคงเสรพมวพสาหกพจชดมชนในการพขพงพา

ตนเอง

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

จนานวนรายไดช : 15,000
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PS65010223 : SRU BCG พมฒนาและเพกพมมสลคคาตะกรชาสาน ตนาบลนาททคง อนาเภอเมลองชทมพร จมงหวมดชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

สรชางพลขนทยพออนไลนยใหชชาวบชานมยชคองทางการขายมากขขขคน

พวฒนาบรรจดภวณฑยใหชมยความสวยงามและเปปนมพตรตคอสพพงแวดลชอม

มยการตกแตคงหรลอพวฒนรมปแบบผลพตภวณฑยใหชสวยงาม

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ตะกรชาสานจากววสดดธรรมชาตพ (Takha san from natural 

materials.)

รายละเอรยด : การสานตะกรชาจากววสดดธรรมชาตพเปปนการใชชววสดดธรรมชาตพทยพเหลลอใชชและไมคมย

คดณคคาใหชมยคดณคคาขขขนมา และการสานตะกรชายวงเปปนการนทาววสดดธรรมชาตพทยพมยความปลอดภวย

ตคอสพพงแวดลชอมและลดการใชชขยะจากพลาสตพคไดชดชวย ตะกรชาทยพสานจากววสดดธรรมชาตพมย

ความคงทน สามารถใชชซทขาไดช

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 0 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยราชภวฏสดราษฎรยธานย

ต.นาทดคง อ.เมลองชดมพร จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

สานตะกรชา เปปนผลพตภวณฑยทยพชาวบชานตทาบลนาทดคง อทาเภอเมลอง จวงหววดชดมพร ไดชนทาภมมพปปญญา

การสานตะกรชามาปรวบใชชเพลพอสคงเสรพมภมมพปปญญาในทชองถพพน เนลพองจากตทาบลนาทดคง อทาเภอเมลอง 

จวงหววดชดมพรเปปนพลขนทยพเกษตรกรรม ชาวบชานในพลขนทยพ สควนใหญคจะมยหนชาทยพเปปนเกษตรกร ททานา 

และประมง การสานตะกรชาของชาวบชานเปปนภมมพปปญญาในพลขนทยพ และเปปนอาชยพทยพสามารถยอด

ตคอสรชางรายไดชในแกคชดมชน ททาใหชลดการใชชถดงพลาสตพก และยวงททาใหชผมชสมงอายดในชดมชนไดชใชชเวลา

วคางในเกพดประโยชนย ตลอดจนใหชคนในชดมชนลดภาระการวคางงานไดชมากขขขน 

       งานจวกสานเปปนงานฝฟมลอสลบทอดมาจากบรรพบดรดษ สควนมากจะเรพพมททากวนภายในครอบครวว

โดยมยการฝฝกสอนลมกหลานใหชไดชรวบการเรยยนรมชวพธยการททางานจวกสาน เชคน ใหชชควยผคาไมชไผค จวก

ตอก และหวดสาน เลกกๆ นชอยๆ จนเกพดความชทานาญและททาใหชเกพดความรวกในงานดชานการ

จวกสาน เดพมผลพตภวณฑยทยพสานสควนมากจะเปปนของทยพใชชในครววเรลอน เชคน กระบดงตะกรชา กระดชง สดคม 

ปดปงกยจ ขชอง ไซ ฝาชย เสลพอลทาแพน กระจาด และอลพนๆ ตคอมาไดชมยการพวฒนารมปแบบใหชสามารถใชช

ประโยชนยมากขขขน เชคน สานตะกรชาเปปนรมปกดชง รมปไกคตลอก ตะเกยยง เตคา กระตคาย จานดาว และยวง

ประยดกตยเอางานเซรามพคมาผสมผสานกวนอยคางสวยงาม กลายเปปนผลพตภวณฑยไมชไผคสานหดชมเซรา

มพค อยกทวขงยวงสานเปปน กระเปปา โคมไฟ และของใชชอลพนๆ อยกมากมาย จนปปจจดบวนไดชรวบความนพยม

จากลมกคชาเปปนจทานวนมาก จนผลพตไมคทวนตคอความตชองการของลมกคชา

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

ลดขยะ/การนทาววตถดดพบกลวบมาใชชใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางงานสรชางอาชยพ

จนานวนรายไดช : 5,000
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PS65006596 : การพมฒนาบรรจทภมณฑฑขชาว

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

กระบวนการบรรจดขชาวสารทยพเปปนผลททาใหชมยระดวบออกซพเจนภายในภาชนะบรรจดปปดสนพท มย

ปรพมาณลดลงกวคาปกตพ ซขพงเปปนผลททาใหชสามารถยลดอายดการเกกบรวกษา

พวฒนาบรรดภวณฑยทยพเปปนมพตรกวบสพพงแวดลชอม

พวฒนาบรรดภวณฑยทยพชควยสามารถยลดอายดการเกกบรวกษา

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   เทคโนโลยยบรรจดภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ขชาวสดขภาพตราดอกพพกดล

รายละเอรยด : ขชาวสารปลอดภวย

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.บางลขก อ.เมลองชดมพร จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

ตทาบลบางลขก อทาเภอเมลอง จวงหววดชดมพร เปปนพลขนทยพทยพมยการเพาะปลมกขชาวมากทยพสดดในจวงหววด

ชดมพร การเพาะปลมกขชาวของชดมชนเปปนการปลมกขชาวปลอดภวยตามมาตรฐาน GAP ปปจจดบวน

กลดคมผลพตขชาวบชานดอนรวกษย ตทาบลบางลขก มยการเพาะปลมกขชาวจทานวน 4 สายพวนธดย ไดชแกค 

ขชาวกลชองหอมปทดม ขชาวสวงขยหยด ขชาวไรซยเบอรยรยพ และขชาวกข 43 ซขพงขชาวแตคละชนพดเปปนขชาวทยพดย

ตคอสดขภาพ ตอบโจทยยกระแสรวกสดขภาพ ผมชบรพโภคในยดคปปจจดบวนใหชความใสคใจสดขภาพมากขขขน ดวง

นวขนโอกาสในการผลพตขชาวปลอดภวยจขงมยโอกาสสมงมากทยพจะสามารถตอบโจทยยผมชบรพโภคในยดค

ปปจจดบวน รวมถขงสามารถกระจายรายไดชสมคชดมชนทชองถพพน การขายขชาวสารปลอดภวย เพลพอสดขภาพ

จขงเปปนโอกาสทยพชดมชนจะสามารถจทาหนควยขชาวไดชมากขขขนตามความตชองการของผมชปรพโภคทยพมาก

ขขขนในปปจจดบวนและอนาคต

โมเดลธดรกพจ (Business Model Canva)

1. Value Propositions ขชาวทยพมยคดณภาพ ปลอดภวยตคอผมชบรพโภค ตามมาตรฐาน GAP 

2. Key Activities การพวฒนาบรรจดภวณฑยขชาว พวฒนาฉลากผลพตภวณฑยทยพเปปนมพตรกวบสพพงแวด

ลชอม สรชางและขยายชคองทางการจวดจทาหนคาย และการสคงเสรพมการตลาด และถคายทอดองคย

ความรมชการททาการตลาดออนไลนยและออฟไลนย

3. Key Resources คนในชดมชน สมาชพกกลดคมฯ เครลอขคายสนวบสนดน เชคน เทศบาลตทาบลบางลขก. 

สทานวกงานพวฒนาชดมชน.เปปนตชน

4. Key Partners ไดชแกค กลดคมผลพตภวณฑยขชาวบชานดอนรวกษย เทศบาลตทาบลบางลขก สทานวกงาน

นทาเทคโนโลยยมาปรวบใชชใหชเกพดประโยชนย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 15,000
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PS65012855 : พมฒนาผลกตภมณฑฑจากขชาว และวมตถทดกบในทชองถกพน

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

การททาแหนมเปปนการถนอมอาหาร (food preservation) ดชวยการหมวก (fermentation) 

เพลพอใหชไดชกรด ไสชกรอกหมวก (fermented sausage) เปปนไสชกรอกทย+ผคานการหมวกโดยเชลลขอ

จดลพนทรยยย Lactobacillus

กระบวนการแปรรมปเพลพอยลดอายดการเกกบรวกษา ชควยยวบยวขงการเจรพญของจดลพนทรยยยทยพททาใหช

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   การแปรรมปอาหาร

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : บางลขก

รายละเอรยด : การพวฒนาผลพตภวณฑยจากขชาวและววสดดในทชองถพพน

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.บางลขก อ.เมลองชดมพร จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดลอนขขขนไป

สลบเนลพองจากตทาบลบางลขก อทาเภอเมลอง จวงหววดชดมพร มยการปลมกขชาวมากทยพสดดในจวงหววดชดมพร 

ผลผลพตขชาวภายในพลขนทยพตทาบลบางลขกสามารถจทาแนกเปปน 2 สควนหลวก คลอ 1) ขชาวปลอดภวยตาม

มาตรฐาน GAP จทานวน 4 สายพวนธดย ไดชแกค ขชาวกลชองหอมประทดม ขชาวสวงขยหยด ขชาวไรซยเบอรยพ 

และขชาวกข 43 และ 2) ขชาวนาแปลงใหญคซขพงขชาวปลอดภวยสามารถจทาหนคายไดชในราคาทยพดย ในขณะ

ทยพขชาวจากนาแปลงใหญคสามารถจทาหนคายไดชในราคาคคอนขชางตทพา ชดมชนจขงมยแนวคพดในการแปร

รมปผลพตภวณฑยจากขชาว และใชชววตถดดพบทชองถพพนรควม เพลพอใหชผลพตภวณฑยเปปนผลพตภวณฑยของชดมชน

อยคางแทชจรพง และยวงสามารถกระจายรายไดชไดชอยคางทวพวถขงใหชแกคคนในชดมชน ทวขงนยข ทางชดมชนมย

แนวคพดการแปรรมปผลพตภวณฑยทยพดยตคอสดขภาพ เพลพอตอบโจทยยกระแสรวกสดขภาพ ผมชบรพโภคในยดค

ปปจจดบวน

โมเดลธดรกพจ (Business Model Canva)

1. Value Propositions ผลพตผลพตภวณฑยจากขชาวและววตถดดพบในทชองถพพนทยพมยคดณภาพ

2. Key Activities ผลพตผลพตภวณฑยจากขชาวและววตถดดพบในทชองถพพน สรชางและขยายชคองทางการ

จวดจทาหนคาย และการสคงเสรพมการตลาด และถคายทอดองคยความรมชการททาการตลาดออนไลนยและ

ออฟไลนย

3. Key Resources คนในชดมชน สมาชพกกลดคมฯ และสมาชพกเครลอขคาย เปปนตชน

4. Key Partners ไดชแกค ผลพตผลพตภวณฑยจากขชาวและววตถดดพบในทชองถพพน เทศบาลตทาบลบางลขก  

สทานวกงานพวฒนาชดมชนอทาเภอเมลอง มหาวพทยาลวยแมคโจช-ชดมพร โครงการหนองใหญคในพระราช

นทาเทคโนโลยยมาปรวบใชชใหชเกพดประโยชนย

มยสดขภาพดยขขขน ลดโอกาสเกพดการเจกบปฝวย

สรชางความรมชใหชชดมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 5,000

หนชา 71 / 145



PS65009592 : นนนามมนมะพรชาวสกมดเยลน

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

แปรรมปพลชขมพขน

แปรรมปมะพรชาวใหชเปปนนทขามวนมะพรชาวสกวดเยกน

วพธยการสกวดเยกน

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : โลชวพนกระทคอม

รายละเอรยด : โลชวพนกระทคอม บทารดงผพว ขนาด 140 ml ราคา 149 บาทอดดมไปดชวยความชดคมชลพน 

เนลขอครยมเขชมขชนแตคบางเบาผสมคดณคคาของกระทคอม ปรวบสภาพผพวใหชนดคมนวล อคอนเยาวย และ

สมดดลอยคางเปปนธรรมชาตพ

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.บางหมาก อ.เมลองชดมพร จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

นทขามวนมะพรชาวมาสรชางมมลคคาเพพพมดชวยการสกวดเยกน และพวฒนาเปปนผลพตภวณฑยตคางๆ พรชอมทวขง

เชลพอมโยงกวบพลชขมพขนทยพเปปนพลชสมดนไพรสามารถพบไดชในทชองถพพน เพลพอสรชางมมลคคาและยกระดวบ

คดณภาพของพลชสมดนไพรในทชองถพพน อยกทวขงยวงสามารถนทาผลพตภวณฑยเซรวพมขมพขนออกวางจทาหนคาย

ผ

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

จนานวนรายไดช : 119,400

หนชา 72 / 145



PS65047269 : โครงการพมฒนาผลกตภมณฑฑจากนนนามมนมะพรชาวสกมดเยลน

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

การสกวดเยกน

แปรรมป

พวฒนาบรรจดภวณฑย

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การขนสคงและกระจายสพนคชา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : โลชวพนขมพขน

รายละเอรยด : โลชวพนขมพขนผสมนทขามวนมะพรชาว ซขพงนทขามวนมะพรชาวชควยปรวบสภาพผพวใหชนดคมนวล

ชดคมชลพน ลดปปญหาผพวแหชง หยาบกราน พรชอมทวขงขมพขนททาใหชผพวเปลคงประกาย เนลขอครยมเขชมขชน

เบาบาง บทารดงผพวใหชกระจางใส ลดการอวกเสบและลดการระคายเคลองของผพว

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.บางหมาก อ.เมลองชดมพร จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

นทขามวนมะพรชาวมาสรชางมมลคคาเพพพมดชวยการสกวดเยกน และพวฒนาเปปนผลพตภวณฑยตคางๆ พรชอมทวขง

เชลพอมโยงกวบพลชขมพขนทยพเปปนพลชสมดนไพรสามารถพบไดชในทชองถพพน เพลพอสรชางมมลคคาและยกระดวบ

คดณภาพของพลชสมดนไพรในทชองถพพน อยกทวขงยวงสามารถนทาผลพตภวณฑยโลชวพนขมพขนและครยมอาบนทขา

ขมพขนออกวางจทาหนคาย ผคานระบบตลาดออนไลนย และออฟไลนย

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 100,000

หนชา 73 / 145



PS65005869 : การผลกตสารชรวภมณฑฑควบคทมศมตรสพลชเพลพอรองรมบระบบเกษตรอกนทรรยฑ (Organic 

Agriculture) ระบบเกษตรแบบปลอดภมย (GAP) ตนาบลบชานา อนาเภอเมลองชทมพร จมงหวมดชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

พวฒนาสลพอออนไลนยและประชาสวมพวนธย

สรชาง content เพลพอการโปรโมทสพนคชา

จวดโปรโมชวพนใหชแกคลมกคชา

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : นชอยกวคา 1 เดลอน

เกษตรปลอดภมย

   ระบบตรวจววดความชลขนในดพน

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ไตรโคโดมคา

รายละเอรยด : ลดปรพมาณเชลขอโรคพลชแขคงขวนและกทาจวดเชลขอโรคพลชชควยใหชพลชแขกงแรง มย

ความตชานทานโรคชควยเพพพมการเตพบโตของพลชและเพพพมผลผลพตรวกษาโรคพลช เชคน รากและ

โคนเนคา ผลเนคา ใบจดด ใบไหมช ใบเหยพยว ราดทา

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.บชานนา อ.เมลองชดมพร จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

การเขยยนแผนธดรกพจ

1.จวดตวขงกลดคม ผมชผลพตสารชยวภวณฑยตทาบลบชานนา

2.ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตใหชแกคชาวบชานในพลขนทยพ 

3.การออกแบบและพวฒนาบรรจดภวณฑย

4.การหาชคองทางทางการตลาด เชคน ทางเพจเฟซบดลค ทางอพนสตาแกรม และหนชารชานคชาทวพวไป

5.การสรชางรายไดชจากผลพตภวณฑย และตคอยอดรายไดชใหชเกพดผลพตภวณฑยใหมคๆ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางความรมชใหชชดมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางนววตกรรมใหมคใหชกวบผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางรายไดชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 50,000

หนชา 74 / 145



PS65058118 : การผลกตสารชรวภมณฑฑควบคทมศมตรสพลชเพลพอรองรมบระบบเกษตรอกนทรรยฑ(Organic Agriculture)

ระบบเกษตรแบบปลอดภมย(GAP)ตนาบลบชานนา อนาเภอเมลองชทมพร จมงหวมดชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

พวฒนาสลพอออนไลนยและประชาสวมพวนธย

สรชาง content เพลพอการโปรโมทสพนคชา

จวดโปรโมชวพนใหชแกคลมกคชา

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : นชอยกวคา 1 เดลอน

เกษตรปลอดภมย

   ระบบตรวจววดความชลขนในดพน

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : เมธาไรเซยยม

รายละเอรยด : เมธาไรเซยยมสามารถททาลายแมลงศวตรมพลชไดชหลายชนพด ททาลายไดชทวขงตววอคอน 

ดวกแดช และตววเตกมววย เชคน ดชวงแรดมะพรชาว ดชวงหมวดผวก หนอนศวตรมพลช หนอนเจาะลทาตชน 

หนอกกอ ปลวก หนอนทราย บวพว ไร และเพลยขยตคางๆ เชคนเพลยขยไฟ เพลยขยอคอน เพลยขยหอย เปปน

ตชน

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.บชานนา อ.เมลองชดมพร จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

การเขยยนแผนธดรกพจ

1.จวดตวขงกลดคม ผมชผลพตสารชยวภวณฑยตทาบลนาขา

2.ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตใหชแกคชาวบชานในพลขนทยพ 

3.การออกแบบและพวฒนาบรรจดภวณฑย

4.การหาชคองทางทางการตลาด เชคน ทางเพจเฟซบดลค ทางอพนสตาแกรม และหนชารชานคชาทวพวไป

5.การสรชางรายไดชจากผลพตภวณฑย และตคอยอดรายไดชใหชเกพดผลพตภวณฑยใหมคๆ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางความรมชใหชชดมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางนววตกรรมใหมคใหชกวบผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางรายไดชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 50,000

หนชา 75 / 145



PS65003755 : สรชางสรรคฑเศรษฐกกจอาหารทะเลแปรรสปของดรเมลองปากนนนา

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

การแปรรมปอาหาร และการบรรจดภวณฑยทยพชควยยลดอายดการเกกบอาหาร แบบสดญญากาศ 

(Vacuum packaging)

การเพพพมมมลคคาใหชกวบววตถดดพบและนทาสพนคชาไปจทาหนคายผคานทางแฟลตฟอรยม Facebook, 

Instagram   และ Tiktok

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : นชอยกวคา 1 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   ผลพตภวณฑยอาหารทะเลแปรรมป

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ไสชอวพวทะเลจากเนลขอปลา กดชง หมขก หอย

รายละเอรยด : ใชชววตถดดพบจากประมงพลขนบชาน เนลขอปลา กดชง หมขก หอย และพรพกแกงใตชรสจวด

จชาน หอมเครลพองเทศและสมดนไพรพลขนบชานอยกหลายชนพด

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.ปากนทขา อ.เมลองชดมพร จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

ผลพตไสชอวพวทะเล รวบซลขอววตถดดพบจากชาวประมงในชดมชนเพลพอสรชางรายไดชใหชกวบชาวบชานททาการ

ปรวบปรดงรมปแบบผลพตภวณฑยบรรจดภวณฑยใหชเปปนสพนคชาจากภมมพปปญญาชาวบชานทยพมยความแตกตคาง

แปลกใหมคจากทยพคอลพน จทาหนคายผคานFacebook,Instagram,TikTokU2Tลดยเลปากนทขา และรชานคชา

ชดมชน

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สคงเสรพมและสนวบสนดนการทคองเทยพยวชดมชน

สรชางความรมชใหชชดมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 12,600

หนชา 76 / 145



PS65052165 : สรชางสรรคฑเศรษฐกกจ อาหารทะเลแปรรสป ของดรเมลองปากนนนา

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

การแปรรมปอาหาร และการบรรจดภวณฑยทยพชควยยลดอายดการเกกบอาหาร แบบสดญญากาศ 

(Vacuum packaging)

การเพพพมมมลคคาใหชกวบววตถดดพบและนทาสพนคชาไปจทาหนคายผคานทางแฟลตฟอรยม Facebook, 

Instagram   และ TikTok

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : นชอยกวคา 1 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   ผลพตภวณฑยอาหารทะเลแปรรมป

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ไสชอวพวเนลขอปลา

รายละเอรยด : ใชชววตถดดพบจากประมงพลขนบชาน เนลขอปลา ทยพหางคายตามฤดมกาล และพรพกแกงใตช

รสจวดจชาน หอมเครลพองเทศและสมดนไพรพลขนบชานอยกหลายชนพด

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.ปากนทขา อ.เมลองชดมพร จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

ผลพตไสชอวพวปลา รวบซลขอววตถดดพบจากชาวประมงในชดมชนเพลพอสรชางรายไดชใหชกวบชาวบชานททาการปรวบ

ปรดงรมปแบบผลพตภวณฑยบรรจดภวณฑยใหชเปปนสพนคชาจากภมมพปปญญาชาวบชานทยพมยความแตกตคางแปลก

ใหมคจากทยพคอลพน จทาหนคายผคานFacebook,Instagram,TikTokU2Tลดยเลปากนทขา และรชานคชาชดมชน

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สคงเสรพมและสนวบสนดนการทคองเทยพยวชดมชน

สรชางความรมชใหชชดมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 7,500

หนชา 77 / 145



PS65027537 : โครงการพมฒนาวกสาหกกจชทมชนกลชวยภทมรกนทรฑ (กลชวยนนนาวชาทคายางอบแหชง)

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

บรรจดภวณฑยทยพใชชในการบรรจดสพนคชา เพลพอใหชสพนคชาสามารถยลดอายดไดช และเหมาะสมตคอการขน

สคง

แพลตฟอรยมออนไลนยทยพใชชในการจทาหนคายสพนคชา

แพลตฟอรยมออนไลนยทยพใชชในการประชาสวมพวนธยสพนคชา

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การขนสคงและกระจายสพนคชา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจดภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : กลชวยนทขาวชาอบแหชง

รายละเอรยด : กลชวยนทขาวชาอบแหชง ตรากลชวยภดมรพนทย เปปนขนมทานเลคน ใหชพลวงงานสมง รวบ

ประทานแลชวอยมคทชอง

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยสงขลานครพนทรย

ต.ววงไผค อ.เมลองชดมพร จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

แผนธดรกพจกลชวยนทขาวชาอบแหชง ตาม Link แนบนยข

นทาเทคโนโลยยมาปรวบใชชใหชเกพดประโยชนย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางความรมชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 18,660

หนชา 78 / 145



PS65027551 : โครงการพมฒนาวกสาหกกจชทมชนกลชวยภทมรกนทรฑ (วาฟเฟฟลธมญพลช)

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

บรรจดภวณฑยทยพมยความเหมาะสมตคอการขนสคงสพนคชา และถนอมสพนคชาใหชสามารถเกกบสพนคชาไดช

นานมากขขขน

แพลตฟอรยมทยพใชชในการจวดจทาหนคายสพนคชา

แพลตฟอรยมทยพใชชในการโฆษณาประชาสวมพวนธย

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การขนสคงและกระจายสพนคชา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจดภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : วาฟเฟปลธวญพลช ตรากลชวยภดมรพนทรย

รายละเอรยด : วาฟเฟปลธวญพลช ตรากลชวยภดมรพนทรย เปปนอาหารทานเลคนทยพดยตคอสดขภาพ

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยสงขลานครพนทรย

ต.ววงไผค อ.เมลองชดมพร จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดลอนขขขนไป

แผนธดรกพจวาฟเฟปลธวญพลช ตาม Link แนบนยข

นทาเทคโนโลยยมาปรวบใชชใหชเกพดประโยชนย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางความรมชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 3,220

หนชา 79 / 145



PS65027556 : โครงการพมฒนาวกสาหกกจชทมชนโคเนลนอ (มสลวมวดกบ)

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

บรรจดภวณฑยทยพมยความเหมาะสมตคอการขนสคง และยลดอายดของสพนคชา

แพลตฟอรยมทยพใชชในการจวดจทาหนคายสพนคชา

แพลตฟอรยมทยพใชชในการโฆษณาประชาสวมพวนธยสพนคชา

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การขนสคงและกระจายสพนคชา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : นชอยกวคา 1 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจดภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : มมลวววดพพบ

รายละเอรยด : มมลวววดพบ สทาหรวบบทารดงดพนทยพใชชในการเพาะปลมกพลช

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยสงขลานครพนทรย

ต.ววงไผค อ.เมลองชดมพร จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดลอนขขขนไป

แผนธดรกพจ มมลวววดพบ ตาม Link แนบนยข

นทาเทคโนโลยยมาปรวบใชชใหชเกพดประโยชนย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางความรมชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 9,250

หนชา 80 / 145



PS65051159 : โครงการพมฒนาวกสาหกกจชทมชนกลชวยภทมรกนทรฑ (กลชวยอบชทบแปปงทอด)

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

บรรจดภวณฑยทยพมยความเหมาะสมตคอการขนสคงสพนคชา และสามารถยลดอายดของสพนคชาไดช

แพลตฟอรยมออนไลนยทยพใชชในการจทาหนคายสพนคชา

แพลตฟอรยมออนไลนยทยพใชชในการโฆษณาประชาสวมพวนธย

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจดภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : กลชวยอบชดบแปปงทอด

รายละเอรยด : กลชวยอบชดบแปปงทอด เปปนขนมทานเลคนทยพใหชพลวงงานสมง รวบประทานแลชวอยมค

ทชอง

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยสงขลานครพนทรย

ต.ววงไผค อ.เมลองชดมพร จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดลอนขขขนไป

แผนธดรกพจของผลพตภวณฑยกลชวยอบชดบแปปงทอด มยดวงนยข

นทาเทคโนโลยยมาปรวบใชชใหชเกพดประโยชนย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางความรมชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 1,210

หนชา 81 / 145



PS65003989 : สคงเสรกมศมกยภาพและพมฒนาสกนคชาการเกษตร ตนาบลวมงใหมค อนาเภอเมลองชทมพร จมงหวมด

ชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

อบรมอยคอมเมพรยซ Page Facebook

อบรมการตลาดออนไลนยและออฟไลนย

คมคมลอสรชาง QR Code

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การขนสคงและกระจายสพนคชา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   สลพอทยพเผยแพรค ทางหนวงสลอพพมพย โปสเตอรย โฆษณา โทรทวศนย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : กลชาไมชววงใหมค

รายละเอรยด : กลชาไมชสายพวนธดยตคางๆ (กลชาทดเรยยน มวงคดด ลองกอง เงาะ ฯ)มยขนาดกลชาไมช

หลากหลายขนาด

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.ววงใหมค อ.เมลองชดมพร จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

ธดรกพจจทาหนคายกลชาไมชมยการสวพงซลขอลดลงในพลขนทยพตทาบลววงใหมค จขงเลกงเหกนโอกาสในการดทาเนพน

ธดรกพจจทาหนคายกลชาในรมปแบบอยคอมเมพรยซ เพลพอใหชลมกคชาไดชมยทางเลลอกในการสวพงซลขอสพนคชาและ

ตพดตคอสลพอสารกวบทางรชานผคานชคองทางตคางๆ ไดชแกค โทรศวพทย เวกบไซตย แพลทฟอรยม เฟสบดลค และ

ไลนย เนลพองจากพฤตพกรรมของผมชบรพโภคในการซลขอสพนคชาเรพพมหวนมาสวพงซลขอสพนคชา ผคานชคองทางออ

นไลนยมากเพพพมขขขน ซขพงชคองทางการจวดจทาหนคายกลชาไมชในปปจจดบวนมวกจะเปปนในรมปแบบ ออฟไลนย

ผคานทางโทรศวพทย หนชารชานเทคานวขน ซขพงอาจททาใหชการสวพงซลขอและการสลพอสารเกพดขชอผพดพลาดไดช 

การขายลดจทานวนนชอยลง ดวงนวขนการมย ชคองทางการจทาหนคายและการตพดตคอทยพหลากหลายจขง

ถลอไดชวคาเปปนการชควยเพพพมโอกาสในการขาย รวมถขง เพลพอเปปนการขยายฐานลมกคชาจากเดพมทยพมยอยมค 

และปปองกวนความผพดพลาดของคทาสวพงซลขออยกดชวย

นทาเทคโนโลยยมาปรวบใชชใหชเกพดประโยชนย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางความรมชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 60,000

หนชา 82 / 145



PS65007428 : สคงเสรกมศมกยภาพและพมฒนาสกนคชาการเกษตร ตนาบลวมงใหมค อนาเภอเมลองชทมพร จมงหวมดชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

คมคมลอสรชาง QR Code

อบรมอยคอมเมพรยซ Page Facebook

อบรมการตลาดออนไลนยและออฟไลนย

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การขนสคงและกระจายสพนคชา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : มากกวคา 3 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   สลพอทยพเผยแพรค ทางหนวงสลอพพมพย โปสเตอรย โฆษณา โทรทวศนย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : มวงคดดววงใหมค

รายละเอรยด : พลชทางการเกษตร การผลพต ปลมก จทาหนคายมวงคดดในพลขนทยพตทาบลววงใหมค

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.ววงใหมค อ.เมลองชดมพร จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดลอนขขขนไป

ผลพตภวณฑยมวงคดดววงใหมค ยวงไมคมยการจวดจทาหนคายคคาปลยกในพลขนทยพตทาบลววงใหมค จขงเลกงเหกนโอกาส

ในการดทาเนพนธดรกพจจทาหนคายมวงคดดในรมปแบบอยคอมเมพรยซ เพลพอใหชลมกคชาไดชมยทางเลลอกในการสวพง

ซลขอสพนคชาและตพดตคอสลพอสารกวบทางรชานผคานชคองทางตคางๆ

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

นทาเทคโนโลยยมาปรวบใชชใหชเกพดประโยชนย

จนานวนรายไดช : 40,500

หนชา 83 / 145



PS65026361 : โครงการสคงเสรกมและพมฒนาอาชรพ สรชางเสรกมรายไดชของคนในชทมชน เพกพมมสลคคาสกนคชาใหชแกค

ตมวผลกตภมณฑฑ และสคงเสรกมการทคองเทรพยวทมนงเชกงสรชางสรรคฑและเชกงวมฒนธรรมอยคางยมพงยลน ครอบคลทมในพลนนทรพ

ตนาบลวกสมยเหนลอ อนาเภอเมลองชทมพร จมงหวมดชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

พวฒนาอบรมเชพงปฏพบวตพการ เรลพองพวฒนาผลพตภวณฑย และออกแบบ Packanging

พวฒนาสมตรปดปยคดณภาพสมง

การททาสลพอออนไลนย มาชควยในการขาย

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เกษตรปลอดภมย

   สารกทาจวดศวตรมพลชทางชยวภาพ

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : สวนรทาเพชร ปดปยอพนทรยยย

รายละเอรยด : ขนาดทดลองใชช  1กพโลลกรวม = 20 บาท แบบกระสอบ 20 กพโลกรวม = 160 บาท

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.วพสวยเหนลอ อ.เมลองชดมพร จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดลอนขขขนไป

เขชาไปชควยเรลพองการททา Brand และPackaging ของตววปดปยหมวกชยวภาพ ใหชดมหนชาสนใจ สะดดดตา

ผมชซลขอ และเขชาไปททาการตลาดในรมปแบบออนไลนย ทวขง Facebook page, TikTok เพลพอสรชางตววตน

ใหชกวบตววสพนคชา

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

อนดรวกษยสพพงแวดลชอม และมยการพวฒนาอยคางยวพงยลน

จนานวนรายไดช : 50,000

หนชา 84 / 145



PS65053122 : โครงการสคงพมฒนาอาชรพ สคงเสรกมรายไดชของคนในชทมชนเพกพมมสลคคาสกนคชาใหชตมวผลกตภมณฑฑ และ

สคงเสรกมการทคองเทรพยวทมนงเชกงสรชางสรรคและเชกงวมฒนธรรม อยคางยมพงยลน ครอบคลทมในพลนนทรพตนาบลวกสมยเหนลอ 

อนาเภอเมลอง จมงหวมดชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

ใหชความรมชเรลพองสลพออนไลนย

การททาสลพอออนไลนยเพลพอเพพพมจดดเดคยของสพนคชา

เปปดชคองทางการขายออนไลนยในหลายรมแปบบ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   การออกแบบและพวฒนาผลพตภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : คดณดาว นทขาผขขงแทช 100%

รายละเอรยด : กระปดก ขนาด 100 ML

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.วพสวยเหนลอ อ.เมลองชดมพร จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

สรชางตววตชนและพวฒนาบรพการทางสลพอออนไลนยเพพพมขขขน ทวขง Facebook page line @ ,Tiktok , 

shoppee , lazada

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

อนดรวกษยสพพงแวดลชอม และมยการพวฒนาอยคางยวพงยลน

จนานวนรายไดช : 10,000
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PS65009929 : พมฒนาสกนคชา เเละผลกตภมณฑฑในชทมชน เพลพอพกพมรายไดช

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

ชคองทางการขายสมคตลาดออนไลนย เพพพมชคองทางการจวดจทาหนคาย

วพธยการจวดการการถนอมอาหารอยคางมยคดณภาพ รวกษาไวชไดชนาน

บรรจดภวณฑยทยพหลากหลายมยความทวนสมวย

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจดภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : กะปปขวดนทขา

รายละเอรยด : กะปปขวดนทขา นทาหนวกกระปดกละ 1 กพโลกรวม ซขพงชดมชนหาดทรายรยใชชววตถดดพบกดชงเคย 

จากแหลคงธรรมชาตพในชดมชนตามชควงฤดมกาล นทามาหมวกเเละขวดนทขาดชวยไมชไผคซขพงเปปนการ

ถนอมอาหารใหชกะปปสามารถเกกบไวชไดชนาน

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.หาดทรายรย อ.เมลองชดมพร จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

ตทาบลหาดทรายรยมยพลขนทยพตพดกวบทะเลอคาวไทยรวมไปถขงพลขนทยพบรพเวณใกลชเคยยง โดยมยพลขนทยพ ทยพมย

ความอดดมสมบมรณยในเรลพองทรวพยากรเปปนอยคางมากและคนภายในชดมชนยวงมยวพถยชยวพตทยพมยความ

แตกตคางกวนไป และมยพลขนทยพใกลชเคยยงของตทาบลหาดทรายรยยวงเปปนจดดทคองเทยพยวสทาควญของ

จวงหววดชดมพรและมยทรวพยากรธรรมชาตพปฝาชายเลนทยพมยความอดดมสมบมรณย สวยงามเหมาะแกค

การทคองเทยพยว รวมไปถขงอาหารทะเลตามฤดมกาลทยพชดมชนสามารถหามาไดช เเละนทามาผนวกกวบ

ภมมพปปญญาของชาวบชานภายในชดมชน ในการถนอมอาหารเพลพอททาใหชอาหารสามารถเกกบไวชไดช

นาน โดยทวพวไปแลชวการถนอมอาหารกกยวงเปปนความนพยมของคนไทย โดยความรมชของคนในชดมชน

จะชควยพวฒนาจากการถนอมอาหารในระดวบครววเรลอนสมคการททาเปปนสพนคชาอาหารทะเลแปรรมปไป

ขายในระดวบธดรกพจ โดยอาหารทะเลเเปรรมปมยการพวฒนาในรมปแบบธดรกพจหลากหลายประเภท 

เพลพอทยพสรชางมมลคคาเพพพมใหชกวบสพนคชาและยวงชควยยกระดวบใหชกวบสพนคชาชดมชน เเละยวงสามารถสรชาง

รายไดช สรชางอาชยพใหชกวบชาวบชานในชดมชนไดชอยกดชวย          

     โดย U2T ตทาบลหาดทรายรย เขชาไปชควยสคงเสรพมในดชานของบรรจดภวณฑยของสพนคชาภายใน

ชดมชน ใหชมยความทวนสมวย สะอาด สามารถดขงดมดใจลมกคชาในการซลขอสพนคชาชดมชน รวมถขงการจวด

ททาชคองทางการจวดจทาหนคายสพนคชาทวขงชคองทางออนไลนยเเละออฟไลนย ใหชสพนคชาชดมชนตทาบลหาด

ทรายรยเปปนทยพรมชจวก

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางรายไดชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 70,000
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PS65061133 : พมฒพมฒนาสกนคชาและผลกตภมณฑฑในชทมชนเพลพอเพกพมรายไดช

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

บรรจดภวณฑยทยพหลากหลายมยความทวนสมวย

วพธยการจวดการการถนอมอาหารอยคางมยคดณภาพ รวกษาไวชไดชนาน

ชคองทางการขายสมคตลาดออนไลนย เพพพมชคองทางการจวดจทาหนคาย

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจดภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ปลาหมขกตากแหชง

รายละเอรยด : ปลาหมขกตากแหชง ววตถดดพบจากชาวประมงทยพชดมชนจวบไดชตามฤดมกาล เเละนทามา

ถนอมอาหาร ททาเปปนอาหารเเหชงใหชเกกบไวชไดชนานเเละสามารถจวดสคงใหชลมกคชาไดชทวพวประเทศ

ราคากพโลกรวมละ 600-700 บาท

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.หาดทรายรย อ.เมลองชดมพร จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

ตทาบลหาดทรายรยมยพลขนทยพตพดกวบทะเลอคาวไทยรวมไปถขงพลขนทยพบรพเวณใกลชเคยยง โดยมยพลขนทยพ ทยพมย

ความอดดมสมบมรณยในเรลพองทรวพยากรเปปนอยคางมากและคนภายในชดมชนยวงมยวพถยชยวพตทยพมยความ

แตกตคางกวนไป โดบชดมชนไดชแปรรมปอาหารทะเลตามฤดมกาลทยพชดมชนสามารถหามาไดช เเละนทามา

ผนวกกวบภมมพปปญญาของชาวบชานภายในชดมชน ในการถนอมอาหารเพลพอททาใหชอาหารสามารถ

เกกบไวชไดชนาน เเละสรชางมมลคคาเพพพมใหชกวบสพนคชาและยวงชควยยกระดวบใหชกวบสพนคชาชดมชน เเละยวง

สามารถสรชางรายไดช สรชางอาชยพใหชกวบชาวบชานในชดมชนไดชอยกดชวย โดย U2T ตทาบลหาดทรายรย 

เขชาไปชควยสคงเสรพมในดชานของบรรจดภวณฑยของสพนคชาภายในชดมชน ใหชมยความทวนสมวย สะอาด 

สามารถดขงดมดใจลมกคชาในการซลขอสพนคชาชดมชน รวมถขงการจวดททาชคองทางการจวดจทาหนคายสพนคชา

ทวขงชคองทางออนไลนยเเละออฟไลนย ใหชสพนคชาชดมชนตทาบลหาดทรายรยเปปนทยพรมชจวก

สรชางความรมชใหชชดมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

อนดรวกษยสพพงแวดลชอม และมยการพวฒนาอยคางยวพงยลน

จนานวนรายไดช : 70,000
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PS65025968 : โครงการการสคงเสรกมและพมฒนาคทณภาพชรวกต สรชางงาน  สรชางอาชรพ  สรชางรายไดชดชวย

ผลกตภมณฑฑชทมชน  เชลพอมโยงการทคองเทรพยวเชกงสรชางสรรคฑในพลนนทรพตนาบล หาดพมนไกร  อนาเภอเมลอง  จ.ชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

ตมชอบแหชง

เครลพองควพวบดเมลกดกาแฟ

เครลพองสยเมลกดกาแฟแบบสดและแหชง

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

การขนสคงและกระจายสพนคชา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : กาแฟโรบวสตชา(เมอธย)  และ ชาตรยสดชา

รายละเอรยด : กาแฟควพวสดโรบวสตชา วพสาหกพจชดมชนวรรณะเกษตร (สวนพวนสาย) มยกาแฟดรพ

ปและกาแฟแคปซมล รสชาตพเขชมขชน ไดชกลพพนหอมของเมลกดกาแฟแทชๆ และชาตรยสดชาเปปน ชา

สมดนไพรเพลพอสดขภาพทยพททามาจาก ใบหมคอน ใบเตย เกลกฮวย ดลพมแลชวรมชสขกสดชลพน มยประโยชนย 

บทารดงรคางกาย

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.หาดพวนไกร อ.เมลองชดมพร จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

จวดททาตลาดออนไลนย เพจ Facebook, tiktok, ไลฟฟสด

กระจายสพนคชาฝากขายตามรชานคชา,ตลาดนวดชดมชน ในตทาบลและพลขนทยพใกลชเคยยง

เสนอขายตามรชานกาแฟ ใหชลมกคชาประจทาในพลขนทยพใกลชเคยยง

คพดคชนกระบวนการททางานทยพงคายขขขน

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

มยสดขภาพดยขขขน ลดโอกาสเกพดการเจกบปฝวย

สรชางงานสรชางอาชยพ

จนานวนรายไดช : 3,000

หนชา 88 / 145



PS65061127 : โครงการการสคงเสรกมและพมฒนาคทณภาพชรวกต สรชางงาน สรชางอาชรพ สรชางรายไดช ดชวย

ผลกตภมณฑฑชทมชน เชลพอมโยงการทคองเทรพยวเชกงสรชางสรรคฑในพลนนทรพตนาบล หาดพมนไกร อนาเภอเมลอง จมงหวมดชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

ประสพทธพภาพในการขนสคงและการกระจายสพนคชา

สพนคชาและบรพการมยมมลคคาพพพมขขขน

เพพพมชคองทางการขายและยอดขาย

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

การขนสคงและกระจายสพนคชา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   การใชชปรพมาณสารอาหารทยพเหมาะสมตคอสดขภาพ

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : เนลขอแพะ

รายละเอรยด : ชาวบชานในตทาบลแยกกวนเลยขยง 1หมมคบชานตคอ1ฟารยม เปปนการเลยขยงระดวบครวว

เรลอน เลยขยงไวชขายเนลขอ และขายลมกแพะ และขยายพวนธดย

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.หาดพวนไกร อ.เมลองชดมพร จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

จวดททาตลาดออนไลนย เพจ facebook, tiktok, ไลฟฟสด กระจายสพนคชาฝากขายตามรชานคชา,

ตลาดนวดชดมชน เสนอขายตามรชานกาแฟ ใหชลมกคชาประจทาในพลขนทยพไกลชเคยยง

คพดคชนกระบวนการททางานทยพงคายขขขน

นทาเทคโนโลยยมาปรวบใชชใหชเกพดประโยชนย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

มยสดขภาพดยขขขน ลดโอกาสเกพดการเจกบปฝวย

จนานวนรายไดช : 3,000

หนชา 89 / 145



PS65003692 : การพมฒนาผลกตภมณฑฑชทมชนและกลยททธฑทางการตลาด ตามแนวคกดเศรษฐกกจหมทนนเวรยน

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

การตลาดแบบออนไลนย

การออกแบบบรรจดภวณฑยตามอวตลวกษณยชดมชน

ออกแบบแบรนดยสพนคชา

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เศรษฐกกจหมทนเวรยนลดการใชชพลมงงานเนชนนนากลมบมาใชชใหมค

   Upcycle (การรยไซเคพลแบบทยพททาใหชคดณคคาเพพพมขขขน)

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : นทขาหมวกรสจลดหนคอกลชวยหอมทอง

รายละเอรยด : นทขาหมวกรสจลดจากหนคอกลชวยหอมทอง(จากกลดคม 14 ธรรมชาตพ)เปปนหววเชลขอ

ธรรมชาตพเขชมขชน  ไรชสารเคมย บทารดงพลช บทารดงดพน กทาจวดเชลขอโรคในดพน ใชชกวบพลชผวกผลไมชไดช

ทดกชนพด ททาใหชพลชแตกยอด โตไว วพธยใชช ผสม 20-50 cc นทขา 20-25 ลพตรฉยดพคนหรลอราดโคน 

ทดก 7-15 ววน

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.ทดคงคาววด อ.ละแม จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

นทขาหมวกรสจลด สมตรหนคอกลชวยหอมทอง สทาหรวบ ดยทลอกดพน นทขาหมวกผลพตจากววตถดดพบทยพเหลลอใชชใน

ชดมชน และชดมชนแหคงนยขยวงขขขนชลพอเรลพองของกลชวยหอมทอง ผลพตภวณฑยนยขจขงตอบโจทยย ทดกสควน

ของชดมชน ลดของเสยย เพพพมรายไดช และลดคคาใชชจคายจากการใชชสารเคมย

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางความรมชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 11,900

หนชา 90 / 145



PS65005456 : การพมฒนาผลกตภมณฑฑชทมชนและกลยททธฑทางการตลาด ตามแนวคกดเศรษฐกกจหมทนเวรยน

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

การตลาดแบบออนไลนย

ออกแบบแบรนดยสพนคชา

การออกแบบบรรจดภวณฑยตามอวตลวกษณยชดมชน

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   การออกแบบและพวฒนาผลพตภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ปลาดดกแปรรมปทดคงคาววด

รายละเอรยด : ปลาดดกแปรรมป พรชอมประกอบอาหาร - ขนาดบรรจด แพกคละ 500 กรวม - ราคา

แพกคละ 199 บาท

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.ทดคงคาววด อ.ละแม จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

ออกแบบบรรจดภวณฑยตามอวตลวกษณยใหชผลพตภวณฑยปลาดดกแปรรมป เพลพอเพพพมมมลคคาใหชกวบสพนคชาและ

สรชางรายไดชใหชกวบคนในชดมชน 

ปลาดดกจะมยอายดในการนทามาประกอบอาหาร หากเวลาเกพนกทาหนดจะททาใหชไมคนคารวบประทาน 

ทางออกคลอการแปรรมป เปปนการถนอมอาหารและยวงเพพพมมมลคคาไดชอยกดชวย

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

จนานวนรายไดช : 15,000

หนชา 91 / 145



PS65007307 : ตลาดอกนทรรยฑวกถรชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

การอบฆคาเชลขอ

นทขายาทากวนมอดกวนแมลง

นทขายาเคลลอบววสดด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

ทคองเทรพยวทรพเปปนมกตรตคอสกพงแวดลชอมและสทขภาพ

   เทคโนโลยยพวฒนาคดณภาพผลผลพตทางการเกษตร

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : จวกรสานไมชไผค

รายละเอรยด : จวกรสานไมชไผคโดยคนในชดมชน ตะกรชา กระเปปา กระดชงของใชชตคางๆ

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.ทดคงหลวง อ.ละแม จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

ชดมชนเปปนผมชผลพตคลอตชนนทขา กลางนทขาเราจะมอบความรมชจากมหาวพทยาลวยแมคโจชใหชชดมชนตคอยอด

พวฒนาสพนคชาของตววเอง ปลายนทขาคลอตลาดอพนทรยยยวพถยชดมพรและตลาดออนไลนย ชดมชนไดชมยสควน

รควม เกพดการสรชางงานสรชางอาชยพอยคางยวพงยลนภายในทชองถพพน  ราคาชดมชนกทาหนดเอง สถานทยพ

ตวขงตลาดอยมครพมถนนเอเชยย41 สพนคชาชดมชน ผลพตโดยชดมชน จทาหนคายโดยคนในชดมชน กลดคมลมกคชา

นวกทคองเทยพยวนวกเดพนทาง ทวขงชายและหญพง อายดระหวคาง 26-60 ปฟ รายไดชประมาณ 

20,000-50,000 บาท ชอบในสพนคชาทชองถพพน รวกสดขภาพและตชองการอดดหนดนสพนคชาชดมชน

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สคงเสรพมและสนวบสนดนการทคองเทยพยวชดมชน

สรชางความรมชใหชชดมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 60,000

หนชา 92 / 145



PS65053163 : จมกรสานไมชไผค

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

การใชช QR Code บนสพนคชาใหชลมกคชาสแกนเพลพอแจชงขชอมมลผมชผลพต หลคงผลพตและชคองทางการ

ตพดตคอ

การใชชโปรแกรมชควยออกแบบสลพอการขายและโฆษณา

ตววอยคางงานวพจวย

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

การขนสคงและกระจายสพนคชา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ชะลอมไมชไผค

รายละเอรยด : เครลพองจวกรสานขนาดเลกกใสคของฝาก

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.ทดคงหลวง อ.ละแม จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

การนทาสพนคชาภมมพปปญญาทชองถพพนในพลขนทยพมาเปปนบรรจดภวณฑยเพลพอเพพพมมมลคคาใหชกวบสพนคชาชนพดอลพนๆ

ในชดมชน

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สคงเสรพมและสนวบสนดนการทคองเทยพยวชดมชน

สรชางความรมชใหชชดมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 4,000

หนชา 93 / 145



PS65004483 : โครงการขมบเคลลพอนเศรษฐกกจและสมงคมฐานรากหลมงโควกดดชวยเศรษฐกกจ BCG (U2T for 

BCG) ทรพมรทรมพยากรปสมชาเปปนตมวผลมกดมนในพลนนทรพตนาบลละแม อนาเภอละแม จมงหวมดชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

เทคโนโลยยการบรรจดทยพเหมาะสม เพลพอการจวดสคงสพนคชาใหชไดชทวพวประเทศ

นววตกรรมการผลพตทยพมยความสามารถททาใหชพลชนทาไปใชช/ดมดซขมแรคธาตดไดชดย

นทาเปลลอกปมมชาไปใชชกวบไมโครกรยนในอวตราสควนทยพเหมาะสม

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

การขนสคงและกระจายสพนคชา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : มากกวคา 3 เดลอน

เศรษฐกกจหมทนเวรยนลดการใชชพลมงงานเนชนนนากลมบมาใชชใหมค

   Upcycle (การรยไซเคพลแบบทยพททาใหชคดณคคาเพพพมขขขน)

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ปดปยไมโครกรยนจากเปลลอกปมมชา

รายละเอรยด : ปดปยไมโครกรยนจากปมมชา ชควยสคงเสรพมการเจรพญเตพบโตของพลช เพพพมผลผลพต 

เพพพมการสวงเคราะหยแสงและปรพมาณคลอโรฟปลลย ชควยบทารดงพลชและปรวบคดณภาพดพน

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.ละแม อ.ละแม จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

เปลลอกปมมชา เปปนอยกหนขพงของเสยยจากการแปรรมปปมมชาของแพปมและรชานอาหารในตทาบลละแมซขพง

ทางทยมงาน #mju2t #ตทาบลละแม ไดชพยายามนทามาพวฒนาการใชชประโยชนยเพลพอเพพพมมมลคคา 

โดยการนทามาศขกษาและวพเคราะหยการละลายนทขาของแรคธาตดจากเปลลอกปม พบวคา เมลพอนทาเปลลอกปม

มชาบดละเอยยดไปแชคนทขาดชวยปรพมาณและระยะเวลาแตกตคางกวนจะมยปรพมาณแรคธาตดทวขงแคลเซยยม

และแมกนยเซยยมละลายออกมาเพพพมมากขขขนแตกตคางออกไปตามปรพมาณและระยะเวลาทยพเพพพมขขขน 

จขงนทาไปสมคการบมรณาการรควมกวบการปลมกพลชคลอ การใชชเปลลอกปมมชาปฝนเพพพมการเจรพญเตพบโตและ

ผลผลพตของไมโครกรยน และพวฒนาออกมาเปปนผลพตภวณฑย ปดปยไมโครกรยนจากเปลลอกปมมชา ซขพงนวบ

วคาเปปนการตอบโจทยย Circular Economy  (เศรษฐกพจหมดนเวยยน) โดยเปปนการใชชความรมช 

เทคโนโลยยและนววตกรรมมาสรชางมมลคคาเพพพม ลดขยะหรลอของเสยยในฟารยมใหชเปปนศมนยย (Zero 

Waste) เพลพอใหชเกพดการใชชทรวพยากรทางการเกษตรอยคางเตกมประสพทธพภาพและเกพดประโยชนย

สมงสดด

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

นทาเทคโนโลยยมาปรวบใชชใหชเกพดประโยชนย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

ลดขยะ/การนทาววตถดดพบกลวบมาใชชใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางความรมชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 2,500

หนชา 94 / 145



PS65004527 : โครงการขมบเคลลพอนเศรษฐกกจและสมงคมฐานรากหลมงโควกดดชวยเศรษฐกกจ BCG (U2T for 

BCG) ทรพมรทรมพยากรปสมชาเปปนตมวผลมกดมนในพลนนทรพตนาบลละแม อนาเภอละแม จมงหวมดชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

เทคโนโลยยการเลลอกบรรจดภวณฑยทยพเหมาะสมตคอการขนสคงเคชกปมมชา

เทคโนโลยยการเกกบรวกษาผลพตภวณฑยใหชอยมคไดชนานโดยไมคใชชสารกวนเสยย

กระบวนการผลพตเคชกปมมชา

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

การขนสคงและกระจายสพนคชา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : มากกวคา 3 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   การออกแบบและพวฒนาผลพตภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : เคชกปมมชา

รายละเอรยด : เคชกปมมชาผลพตสดใหมคทดกววน ใชชววตถดดพบและอดปกรณยทยพมยคดณภาพสะอาด เนลขอนพพม 

หวานนชอย ขนาดพอดยคทา รสชาตพอรคอยและทยพสทาควญไมคใสคสารกวนเสยย

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.ละแม อ.ละแม จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

ผลพตภวณฑยเคชกปมมชาใชชววตถดดพบทยพมยคดณภาพจากฐานทรวพยากรทชองถพพนในตทาบลละแม กรรมวพธย

การผลพตสะอาด และสดใหมค ไมคใสคววตถดกวนเสยยลงในเคชก อรคอย ราคาสมกวบคดณภาพ สามารถมา

เรยยนรมชกระบวนการผลพตสทาหรวบททาเปปนงานอดพเรกหรลอหารายไดชเสรพมไดช เปปดตลาดทวขง online(

ตลาด คาเฟฝ) และ offine (facebook shopee Lazada) มยการโฆษณาใหชดมนคาสนใจสามารถ

เจาะกลดคมผมชซลขอไดช มยบรพการจวดสคงทวพวประเทศ

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

นทาเทคโนโลยยมาปรวบใชชใหชเกพดประโยชนย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สคงเสรพมและสนวบสนดนการทคองเทยพยวชดมชน

สรชางความรมชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 1,500

หนชา 95 / 145



PS65005118 : นวมตกรรมสกนคชาทชองถกพนเพลพอยกระดมบเศรษฐกกจและสมงคมรายตนาบลแบบเชกงรทกของกลทคม

ตนาบลสวนแตง อนาเภอละแม จมงหวมดชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

พวฒนาชคองทางการจทาหนคายสพนคชาในรมปแบบ Online ใหชลมกคชาสามารถเขชาถขงไดชงคายขขขน

ออกแบบสลพอประชาสวมพวนธยสคงเสรพมการขายสพนคชาผคานชคองทางการขายในรมปแบบ Online , 

Offine

อบรมดชานการตลาดเชพงรดกในพลขนทยพเพลพอสามารถนทาขชอมมลมาเปปนแนวทางในการตคอยอด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : นชอยกวคา 1 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   การออกแบบและพวฒนาผลพตภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : กลชวยเลกบมลอนางอบ

รายละเอรยด : เปปนการนทากลชวยเลกบมลอนางของเกษตรกรในทชองถพพนมาแปรรมปเปปนกลชวยเลกบ

มลอนางอบ

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

ตชองการสคงเสรพมและพวฒนาอาชยพในทชองถพพนในตทาบลสวนแตง อทาเภอละแม จวงหววดชดมพร โดย

ตชองการเพพพมรายไดชตคอครววเรลอนทยพเพพพมขขขนในสถานการณยปปจจดบวน ชควยสคงเสรพมใหชกลดคมชาวบชาน

ในทชองสามารถพขพงพาตนเองไดชอยคางยวพงยลน สามารถพวฒนาสพนคชาสมคตลาดคชาปลยกสมวยใหมค 

(modern trade) และจวดอบรมดชานการตลาดเชพงรดก การตคอยอดผลพตภวณฑยสมคเชพงพาณพชยย 1 

ตทาบล 1 ผลพตภวณฑย

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

จนานวนรายไดช : 7,500

หนชา 96 / 145



PS65007865 : นวมตกรรมสกนคชาทชองถกพนเพลพอยกระดมบเศรษฐกกจและสมงคมรายตนาบลแบบเชกงรทกของกลทคม

ตนาบลสวนแตง อนาเภอละแม จมงหวมดชทมพร ตนาบลสวนแตง อนาเภอละแม จมงหวมดชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

อบรมดชานการตลาดเชพงรดกในพลขนทยพเพลพอสามารถนทาขชอมมลมาเปปนแนวทางในการตคอยอด

ผลพตภวณฑยสมคเชพงพาณพชยย 1 ตทาบล 1 ผลพตภวณฑย

พวฒนา Packaging Design คดณภาพและมาตรฐานในการบรรจดผลพตภวณฑย

ออกแบบสลพอประชาสวมพวนธยสคงเสรพมการขายสพนคชาผคานชคองทางการขายในรมปแบบ Online , 

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : นชอยกวคา 1 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจดภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : เครลพองแกงปปกษยใตช

รายละเอรยด : เปปนการนทาสมดนไพรในทชองถพพนมาแปรรมปเปปนเครลพองแกงปปกษยใตช ใหชมยรสชาตพจวด

จชานคงความเปปนเอกลวกษณยของเครลพองแกงปปกษยใตชแทช

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

ตชองการสคงเสรพมและพวฒนาอาชยพในทชองถพพนในตทาบลสวนแตง อทาเภอละแม จวงหววดชดมพร โดย

ตชองการเพพพมรายไดชตคอครววเรลอนทยพเพพพมขขขนในสถานการณยปปจจดบวน ชควยสคงเสรพมใหชกลดคมชาวบชาน

ในทชองสามารถพขพงพาตนเองไดชอยคางยวพงยลน สามารถพวฒนาสพนคชาสมคตลาดคชาปลยกสมวยใหมค 

(modern trade) และจวดอบรมดชานการตลาดเชพงรดก การตคอยอดผลพตภวณฑยสมคเชพงพาณพชยย 1 

ตทาบล 1 ผลพตภวณฑย

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

จนานวนรายไดช : 12,000

หนชา 97 / 145



PS65026153 : โครงการการสคงเสรกมและพมฒนาคทณภาพชรวกต สรชางงาน สรชางอาชรพ สรชางรายไดช ดชวย

ผลกตภมณฑฑชทมชน เชลพอมโยงการทคองเทรพยวเชกงสรชางสรรคฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

เครลพองสาวไหม

กยทอผชา

อวคดขงไหม ขนาดใหญค กลาง เลกก

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยภมมพปปญญาและววฒนธรรมดชานรวฐศาสตรย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ผชาไหมทอมลอ

รายละเอรยด : เปปนสพนคชาโอทอป หมมคทยพ 11 ตทาบลเขาคคาย อทาเภอสวย จ.ชดมพร  ชาวบชานสควนใหญค

จากทางภาคอยสานอพยพเขชามาจวบจองพลขนทยพททากพนในพลขนทยพ เมลพอมยการอพยพยชายถพพนมากกนทา

เอาววฒนธรรมประเพณย วพถยการดทาเนพนชยวพตทยพดยงามทยพไดชรวบการสลบทอดและถคายทอดมาจาก

บรรพบดรดษ ตามมาดชวย

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.เขาคคาย อ.สวย จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

1.มองถขงกลดคมของลมกคชา กลดคมนทาผลพตภวณฑยผชาไหมทอมลอ สามารถเขชาถขงกลดคมเปปาหมายไดชงคาย 

2.สรชางstoryเรลพองราวเพลพอจดดเดคนใหชกวบผลพตภวณฑยผชาไหมทอมลอ ใหชเกพดความแตกตคางจาก

ผลพตภวณฑยกลดคมเดยยวกวนกวบทยพอลพนทยพมยชลพอเสยยง

3.ชคองทางการจทาหนคาย ทวขงตลาดนวดและรชานคชาปลยกและสามารถสมคโลกออนไลนย อยคางเชคน 

Page Facebook , Instagram , Line Offcial , Shopee , Lazada รวมถขงชคองการขาย Tiktok 

ทยพกทาลวงมาแรงในปปจจดบวนนยข มยการจวดโปรโมชวพนการขายเพลพอดขงดมดลมกคทขามากขขขน 

4.ความสวมพวนธยกวบลมกคทขา ในการบรพการลมกคทขา  ผลตอบรวบ การพมดคดยการสอบถามถขงตวว

ผลพตภวณฑยวคาเปปนเชคนไร ตชองปรวบปรดงตรงไหน การทยพลมกคทขาจะกลวบมาซลขอซทขาหรลอไมค 

5.โครงสรชางคคkใชชจคาย จะตชองมยการคทานวณตชนทดน

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางรายไดชใหชชดมชน

อนดรวกษยและตคอยอดภมมพปปญญาทชองถพพน

จนานวนรายไดช : 5,000

หนชา 98 / 145



PS65030270 : โครงการ โครงการการสคงเสรกมและพมฒนาคทณภาพชรวกต สรชางงาน สรชางอาชรพ สรชางรายไดช 

ดชวยผลกตภมณฑฑชทมชน เชลพอมโยงการทคองเทรพยวเชกงสรชางสรรคฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

เครลพองซยลปากถดง

เครลพองสวบ

เครลพองบดหยาบ/ละเอยยด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   การแปรรมปอาหาร

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : เครลพองแกงใตชบชานถทขาตาทอง

รายละเอรยด : เปปนสพนคชาโอทอป หมมคทยพ7 บชานถทขาตาทอง มยเครลพองแกงกะทพ เครลพองแกงสชม แกง

พรพกหยาบ แกงพรพกเนยยนกลดคมผลพตภวณฑยเครลพองแกง จดดเดคนใชชววตถดดพบทยพมยอยมคในชดมชนเชคน 

ขคา ตะไครช ขพง ขมพขน พรพกไทย มะกรมด พรพกสด  ทยพมยอยมคในทชองถพพนซขพงมยความสดและใหมค ทยพสทาควญ

คว

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.เขาคคาย อ.สวย จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

แผนธดรกพจ ททางกลดคมจะคทานขงถขงเรลพอง 

1.มองถขงกลดคมของลมกคชา กลดคมนทาผลพตภวณฑยเครลพองแกง สามารถเขชาถขงกลดคมเปปาหมายไดชงคาย 

2.สรชางstoryเรลพองราวเพลพอจดดเดคนใหชกวบผลพตภวณฑยเครลพองแกง ใหชเกพดความแตกตคางจาก

ผลพตภวณฑยกลดคมเดยยวกวนกวบทยพอลพน ผลพตจากววตถดดพบทยพสดใหมค

3.ชคองทางการจทาหนคาย ทวขงตลาดนวดและรชานคชาปลยกและสามารถสมคโลกออนไลนย อยคางเชคน 

Page Facebook , Instagram , Line Offcial , Shopee , Lazada รวมถขงชคองการขาย Tiktok 

ทยพกทาลวงมาแรงในปปจจดบวนนยข มยการจวดโปรโมชวพนการขายเพลพอดขงดมดลมกคทขามากขขขน 

4.ความสวมพวนธยกวบลมกคทขา ในการบรพการลมกคทขา  ผลตอบรวบ การพมดคดยการสอบถามถขงตวว

ผลพตภวณฑยวคาเปปนเชคนไร ตชองปรวบปรดงตรงไหน การทยพลมกคทขาจะกลวบมาซลขอซทขาหรลอไมค 

5.โครงสรชางคทพาใชชจคาย จะตชองมยกทาคทานวณตชนทดน

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางรายไดชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 40,000

หนชา 99 / 145



PS65026237 : โครงการการสคงเสรกมและพมฒนาคทณภาพชรวกต สรชางงาน สรชางอาชรพ สรชางรายไดช ดชวย

ผลกตภมณฑฑชทมชน เชลพอมโยงการทคองเทรพยวเชกงสรชางสรรคฑ ในพลนนทรพตนาบล เขาทะลท อนาเภอ สวร จมงหวมด ชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

การเกกบความสดของกลพพน

อบรมใหชความรมชเกยพยวกวบการผลพต

packaging design

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : นชอยกวคา 1 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : แอดเวนเจอรย คอฟฟฟพ  เขาทะลด

รายละเอรยด : เมลกดกาแฟ ควดพพเศษ เมกดใหญค สามารถเลลอกระดวบการควพวไดช 1. ควพวกลาง / 

Miduim roast : กลมกลคอม สมดดล2. ควพวเขชม / Dark roast : หนวกแนคน หอมเขชม เตกมรสชาตพ 

เขชมแตคไมคมยกลพพนไหมช

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.เขาทะลด อ.สวย จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

พวนธมพตร 

มดคงเนชนผลพตกาแฟและชาดอกกาแฟทยพมยคดณภาพ เปปนกาแฟสดทยพมยคดณภาพและโดดเดคน เพลพอใหช

ลมกคชาเกพดความพขงพอใจสมงสดด ใหชบรพการดชวยความจรพงใจ สรชางความสวมพวนธยทยพดยแกคลมกคชา

คดณคคาสพนคชา/บรพการ

กาแฟโรบวสตชา เขาทะลดเปปนหนขพงในแหลคงเพาะปลมกกาแฟพวนธยนยข และไดชสคงเสรพมสนวบสนดนใหชชมรม

ผมชสมงอายดในพลขนทยพไดชผลพตใหชเปปนเกรดพรยเมยพยม เพลพอใหชทคานไดชลพขมลอง รควมกวบการชมบรรยากาศรม

เขาทะลด

ชคองทางเขชาถขงลมกคชา

- ตลาดออนไลนย facebook ig line

- ตลาดภายใน ตลาดนวดชดมชน แหลคงทคองเทยพยว รชานคชาชดมชน

- ตลาดภายนอก หนควยงานภาครวฐทยพเกยพยวขชอง หนควยงานเอกชน

สคงเสรพมและสนวบสนดนการทคองเทยพยวชดมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จนานวนรายไดช : 20,000

หนชา 100 / 145



PS65026258 : โครงการการสคงเสรกมและพมฒนาคทณภาพชรวกต สรชางงาน สรชางอาชรพ สรชางรายไดช ดชวย

ผลกตภมณฑฑชทมชน เชลพอมโยงการทคองเทรพยวเชกงสรชางสรรคฑ ในพลนนทรพตนาบล เขาทะลท อนาเภอ สวร จมงหวมด ชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

certifcate ใหชกวบไกดยในทชองถพพน

อบรมใหชกวบไกดยในทชองถพพน

อปรณยการปฟนเขา

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : นชอยกวคา 1 เดลอน

ทคองเทรพยวทรพเปปนมกตรตคอสกพงแวดลชอมและสทขภาพ

   ธดรกพจการทคองเทยพยวออนไลนย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : พพชพตรมเขาทะลด สวย ชดมพร

รายละเอรยด : เปปนโปรแกรมเทยพยว คพดเปปนรายหวว/คน จะมยการจวดทรพปแบบรายปฟCertifcate 

ใหชกวบ guideทชองถพพน เรลพองการปฟนเขา อดปกรณยปฟนปฝายขขขน-ลง ดชวยสายเชลอก

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.เขาทะลด อ.สวย จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

พวนธมพตร

มดคงเนชนการทคองเทยพยวทยพมยอยมคในชดมชนเขาทะลด สวย ชดมพร เพลพอใหชผมชมาเยลอนมยความความพขงพอใจ

สมงสดด ใหชบรพการดชวยความจรพงใจ สรชางความสวมพวนธยทยพดยแกคลมกคชา

กพจกรรมหลวก

  Certifcate ใหชกวบ guide ทชองถพพนเรลพองการปฟนเขา 2.อดปกรณยปฟนปฝายขขขน-ลง ดชวยสายเชลอก

คดณคคาสพนคชา/บรพการ 

หลายๆคนทยพมาเยลอนไดชแตคมองและเกกบรมปในระยะไกล ทยมKhaoThalu Thalu Adventure 

Outdoor DNA Team จะพาทคานสวมผวส ณ บรรยากาศหนชารมเขาทะลด กวบการจพบกาแฟสดควพวมลอ

ของคนเขาทะลดตลอดจนจพบชาดอกกาแฟเขาทะลด เพลพอใหชเขชากวบบรรยากาศ

สคงเสรพมและสนวบสนดนการทคองเทยพยวชดมชน

จนานวนรายไดช : 0

หนชา 101 / 145



PS65002145 : สคงเสรกมการพมฒนาผลกตภมณฑฑและผสชประกอบการสกนคชาชทมชนตามแนวปรมชญาเศรษฐกกจพอ

เพรยง ตนาบล ครน อนาเภอ สวร จมงหวมด ชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

เทคโนโลยยการแปรรมป

เทคโนโลยยการผลพต

เทคโนโลยยการจวดจทาหนคายและบรพการ

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : สบมคกลชวยหอมทองและสบมคสครวบกลชวยหอมทอง

รายละเอรยด : ผลพตภวณฑย 1   สบมคกลชวยหอมทอง  15 กรวม  ผลพตภวณฑย 2  สบมคสครวบกลชวยหอม  

70 กรวม

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.ครน อ.สวย จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

อธพบายแผนธดรกพจของทยมพอสวงเขป

กกขอแบบสวงเขปจรพงๆนะจละ

-เนลพองจากในพลขนทยพตทาบลครน มยผลผลพตกลชวยหอมทอง ลชนตลาดหรลอไมคตรงกวบความตชองการ

ของตลาด จขงมยแนวคพดแปรรมปผลผลพตดวงกลคาว เพลพอเพพพมชคองทางใหชกวบเกษตรกรในพลขนทยพ เปปน

การแปรรมปททาสบมคและสบมคสครวบจากกลชวยหอมทอง วางแผนออกแบบใหชผลพตภวณฑยมยความนคาดขง

ดมด อยกทวขงสรชางรากฐานการตลาดออกจทาหนคาย เพลพอสรชางรายไดชใหชกวบเกษตรกร ไมควคาจะเปปน

ชคองทางออนไลนย ออกบมธแนะนทาและจวดจทาหนคาย สคงจทาหนคายรชานสะดวกซลขอในละแวกใกลชเคยยง 

ตลอดไปจนถขงการจวดฝฝกอบรมการสรชางผลพตภวณฑยแกคประชาชนในพลขนทยพตทาบลครน

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

ลดขยะ/การนทาววตถดดพบกลวบมาใชชใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางความรมชใหชชดมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางนววตกรรมใหมคใหชกวบผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

จนานวนรายไดช : 21,735

หนชา 102 / 145



PS65012347 : สคงเสรกมการพมฒนาผลกตภมณฑฑและผสชประกอบการสกนคชาชทมชนตามแนวปรมชญาเศรษฐกกจพอ

เพรยง ตนาบล ครน อนาเภอ สวร จมงหวมด ชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

เทคโนโลยยการแปรรมป

เทคโนโลยยการผลพต

เทคโนโลยยการจวดจทาหนคายและบรพการ

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : สบมคมะละกอและสบมคสครวบมะละกอ

รายละเอรยด : ผลพตภวณฑย 1 สบมคมะละกอ 15 กรวม ผลพตภวณฑย 2 สบมคสครวบมะละกอ 70 กรวม

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.ครน อ.สวย จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

เนลพองจากในพลขนทยพตทาบลครน มยผลผลพตมะละกอ ลชนตลาดหรลอไมคตรงกวบความตชองการของ

ตลาด จขงมยแนวคพดแปรรมปผลผลพตดวงกลคาว เพลพอเพพพมชคองทางใหชกวบเกษตรกรในพลขนทยพ เปปนการ

แปรรมปททาสบมคและสบมคสครวบจากมะละกอ วางแผนออกแบบใหชผลพตภวณฑยมยความนคาดขงดมด อยกทวขง

สรชางรากฐานการตลาดออกจทาหนคาย เพลพอสรชางรายไดชใหชกวบเกษตรกร ไมควคาจะเปปนชคองทางออ

นไลนย ออกบมธแนะนทาและจวดจทาหนคาย สคงจทาหนคายรชานสะดวกซลขอในละแวกใกลชเคยยง ตลอดไปจน

ถขงการจวดฝฝกอบรมการสรชางผลพตภวณฑยแกคประชาชนในพลขนทยพตทาบลครน

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

ลดขยะ/การนทาววตถดดพบกลวบมาใชชใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางความรมชใหชชดมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางนววตกรรมใหมคใหชกวบผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

จนานวนรายไดช : 21,735

หนชา 103 / 145



PS65004982 : SRU BCG พมฒนาอาชรพ สรชางรายไดช สสคชทมชน อยคางยมพงยลน ตนาบลดคานสวร อนาเภอสวร จมงหวมด

ชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

เทคโนโลยยและนววตกรรมทางสพพงแวดลชอม

เทคโนโลยยและนววตกรรมทางสลพอออนไลนย

เทคโนโลยยหรลอนววตกรรมทางการเกษตร

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เศรษฐกกจหมทนเวรยนลดการใชชพลมงงานเนชนนนากลมบมาใชชใหมค

   Remanufacture (การผลพตใหมค)

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ปดปยชยวภาพจากทะลายปาลยมตทาบลดคานสวย

รายละเอรยด : ปดปยชยวภาพจากทะลายปาลยมชควยเพพพมความสามารถในการดมดซขมแรคธาตด เพพพม

ความอดดมสมบมรณย และรวกษาหนชาดพนในระยะยาว เหมาะแกคการเพาะปลมกพลชทดกชนพด ไรชซขพง

สารเคมย

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 1 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยราชภวฏสดราษฎรยธานย

ต.ดคานสวย อ.สวย จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

วางแผนททาปดปยจากทะลายปาลยม ลงพลขนทยพเกกบขชอมมลทยพททาเกษตรเกยพยวกวบการเพาะเหกด จวด

กพจกรรมเปปนแนวทางการผลพตปดปยชยวภาพจากทะลายปาลยมจากวพทยากร ดทาเนพนการททางานไปใน

ทางปฎพบวตพ สรชางการตลาดวางแผนการจวดจทาหนคายสพนคชา นทาผลผลพตทยพไดชสมคตลาด ประเมพนผล 

และสรดปโครงการ

คพดคชนกระบวนการททางานทยพงคายขขขน

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

นทาเทคโนโลยยมาปรวบใชชใหชเกพดประโยชนย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

ลดขยะ/การนทาววตถดดพบกลวบมาใชชใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

จนานวนรายไดช : 14,000

หนชา 104 / 145



PS65005364 : SRU BCG ยกระดมบการทคองเทรพยว กลมบคลนสสคธรรมชาตก ตนาบลดคานสวร อนาเภอดคานสวร จมงหวมด

ชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

เทคโนโลยยหรลอนววตกรรมทางดชานการศขกษา

เทคโนโลยยหรลอนววตกรรมทางดชานการพวฒนา

เทคโนโลยยหรลอนววตกรรมทางสพพงแวดลชอม

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

ทคองเทรพยวทรพเปปนมกตรตคอสกพงแวดลชอมและสทขภาพ

   ธดรกพจการทคองเทยพยวออนไลนย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ดคานสวยประตมสวรรคย

รายละเอรยด : สคงเสรพมการทคองเทยพยวตทาบลดคานสวย ใหชเปปนทยพนคาสนใจโดยการสรชางสลพอออ

นไลนย โปรโมทธดรกพจโฮมสเตยยของผมชประกอบการรายยคอยในชดมชนเพลพอใหชเปปนทยพรมชจวกของนวก

ทคองเทยพยวและกระตดชนรายไดช

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 1 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยราชภวฏสดราษฎรยธานย

ต.ดคานสวย อ.สวย จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

วางแผนนทาเสนอแหลคงทคองเทยพยว ลงพลขนทยพเกกบขชอมมล

แหลคงทรวพยากร อาชยพและรายไดชของประชากร สอบถามผมชประกอบการธดรกพจโฮมสเตยย จวด

โครงการยกระดวบการทคองเทยพยวกลวบคลนสมคธรรมชาตพตทาบลดคานสวย เปปนการเพพพมรายไดช สรชาง

เครลอขคายประชาสวมพวนธยใหชเปปนทยพรมชจวกมากขขขน

คพดคชนกระบวนการททางานทยพงคายขขขน

นทาเทคโนโลยยมาปรวบใชชใหชเกพดประโยชนย

มยสดขภาพดยขขขน ลดโอกาสเกพดการเจกบปฝวย

สคงเสรพมและสนวบสนดนการทคองเทยพยวชดมชน

สรชางความรมชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 20,000

หนชา 105 / 145



PS65008064 : การสรชางหควงโซคการผลกตเพลพอเพกพมมสลคคาสกนคชาชทมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

เทคโนโลยยการถนอมอาหาร เพลพอยลดอายดการเกกบรวกษานทขามวนมะพรชาวสกวดเยกน

เทคโนโลยยการแปรรมปผลมะพรชาวใหชเปปนนทขามวนมะพรชาวสกวดเยกน

เทคโนโลยยการผลพตนทขามวนมะพรชาวสกวดเยกน

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

อาหารปลอดภมย

   เทคโนโลยยการแปรรมปผลผลพตการเกษตร

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : นทขามวนมะพรชาว

รายละเอรยด : ผลพตภวณฑยนทขามวนมะพรชาวสกวดเยกน สกวดโดยวพธยการทยพสามารถคงคดณประโยชนย

ของมะพรชาวไวชไดชอยคางครบถชวน

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.ทคาหพน อ.สวย จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

มะพรชาวเปปนพลชเศรษฐกพจมยการปลมกมากในพลชทยพภาคใตช เชคนเดยนวกวบพลขนทยพในตทาบลทคาหพนมยการ

ปลมกมะพรชาวคคอนขชางมาก มยการขายเปปนผลซขพงไดชราคาทยพตทพา ทางทยมจขงมองเหกนการเพพพมรายไดช

โดยการนทามาแปรรมปเปปนนทขามวนมะพรชาวสกวดเยกน เพลพอเพพพมมมลคคาทางการเกษตรและสามารถ

สรชางใหชเปปนผลพตภวณฑยสพนคชา OTOP ของตทาบลทคาหพนไดชตคอไป

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางความรมชใหชชดมชน

สรชางรายไดชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 24,000

หนชา 106 / 145



PS65052159 : การสรชางหควงโซคการผลกตเพลพอเพกพมมสลคคาสกนคชาชทมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

เทคโนโลยยการผลพตนทขาตาลมะพรชาว

เทคโนโลยยการแปรรมปและบรรจดภวณฑยนทขาตาลมะพรชาว

การถนอมอาหารเพลพอยลดอายดการเกกบรวกษานทขาตาลมะพรชาว

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

อาหารปลอดภมย

   เทคโนโลยยการแปรรมปผลผลพตการเกษตร

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : นทขาตาลมะพรชาว

รายละเอรยด : นทขาตาลมะพรชาว ใชชในครววเรลอเพลพอการประกอบอาหารทวขงคาวและหวาน

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.ทคาหพน อ.สวย จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

มะพรชาวเปปนพลชเศรษฐกพจมยการปลมกมากในพลชทยพภาคใตช เชคนเดยยวกวบพลขนทยพในตทาบลทคาหพนมยการ

ปลมกมะพรชาวคคอนขชางมาก มยการขายเปปนผลซขพงไดชราคาทยพตทพา ทางทยมจขงมองเหกนการเพพพมรายไดช

โดยการนทามาแปรรมปเปปนนทขาตาลมะพรชาว เพลพอเพพพมมมลคคาทางการเกษตรและสามารถสรชางใหช

เปปนผลพตภวณฑยสพนคชา OTOP ของตทาบลทคาหพนไดชตคอไป

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

นทาเทคโนโลยยมาปรวบใชชใหชเกพดประโยชนย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางความรมชใหชชดมชน

สรชางรายไดชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 17,250

หนชา 107 / 145



PS65007646 : ยกระดมบศมกยภาพการผลกตสกนคชาผลกตภมณฑฑชทมชน เพกพมมสลคคาผลผลกตและรายไดชใหชกมบชทมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

เทคโนโลยยการผลพตสวบปะรดใหชมยคดณภาพและลดตชนทดน

เทคโนโลยยการแปรรมปอาหารและถนอมอาหารใหชมยอายดการเกกบรวกษานานขขขน

ยกระดวบศวกยภาพสพนคชาและผลพตภวณฑยชดมชน

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

อาหารปลอดภมย

   การแปรรมปอาหาร

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : นทขาสวบปะรดพรชอมดลพม

รายละเอรยด : ชลพอสพนคชา = นทขชาสวบปะรถพรชอมดลพม  ชลพอแบรนดย = ทดคงทองระยะ ขชอมมลสพนคชา = สวบ

ปะรดสวยผลพตอยคางธรรมชาตพ รสชาตพหวานอมเปรยขยว หอมอรคอย สดชลพน มยความกระปรพข

กระเปรคา เตพมไปดชวยสารอาหาร วพตามพนC วพตามพนA ทยพชควยในการมองเหกนและคดณประโยชนย

อลพนๆตคอรคางกาย  ขนาด 150 ml

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.ทดคงระยะ อ.สวย จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

สวบปะรด นวบเปปนผลไมชทยพมยความสทาควญเชพงเศรษฐกพจ และมากคดณประโยชนยตคอรคางกาย เพราะมย

สารอาหารอยมคในสวบปะรดจทานวนมากสวบปะรดสวย เปปนสวบปะรดสายพวนธดยดยของจวงหววดชดมพร

ดชวยในตทาบลทดคงระยะ มยสวบปะรดลชนตลาดเปปนจทานวนมาก เราจขงนทาสวบปะรดทยพเหลลอจากการขาย

นทามาแปรรมปดชวยการททานทขาสวบปะรด โดยการเพพพมรสชาตพความอรคอย สด สะอาด สามารถนทา

เปปนของฝากของตทาบลไดช โดยมยตชนทดนทยพถมก สามารถททากทาไรไดชดย เราจขงเหกนโอกาสนยขนทามาททา

ใหชคนหวนมาสนใจ และเพลพอสคงเสรพมการสรชางรายไดชเสรพมใหชกวบเกษตรกรของตทาบลทดคงระยะ

S จดดแขกง (Strength)

- ตชนทดนตทพา

-หาววตถดดพบไดชงคาย

W จดดอคอน (Weakness)

-ไมคสามารถเกกบไดชนาน

-ไมคใชคอาหารหลวกในการบรพโภค

O โอกาส (Opportunities)

-ผมชบรพโภคยดคใหมคนพยมบรพโภคผลพตภวณฑยจากธรรมชาตพ

T อดปสรรค (Threats)

-มยคมคแขคงในทยพเปปนผลไมชแปรรมปจทานวนมาก

-บางครวขงเกพดการผวนแปรของราคาววตถดดพบ จขงททาใหชววตถดดพบมยราคาแพง

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

นทาเทคโนโลยยมาปรวบใชชใหชเกพดประโยชนย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 90,000

หนชา 108 / 145



PS65052152 : ยกระดมบศมกยภาพการผลกตสกนคชาผลกตภมณฑฑชทมชน เพกพมมสลคคาผลผลกตและรายไดชใหชกมบชทมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

ยกระดวบศวกยภาพสพนคชาและผลพตภวณฑยชดมชน

เทคโนโลยยการแปรรมปอาหารและถนอมอาหารใหชมยอายดการเกกบรวกษานานขขขน

เทคโนโลยยการผลพตสวบปะรดใหชมยคดณภาพและลดตชนทดน

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

อาหารปลอดภมย

   การแปรรมปอาหาร

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : แยมสวบปะรด

รายละเอรยด : แยมสวบปะรด ชลพอแบรนดย = ทดคงทองระยะ ขชอมมลสพนคชา = แยมสวบปะรดสวยผลพต

จากธรรมชาตพ รสชาตพหวานอมเปรยขยว หอมอรคอย เพยยงแคคทาบนขนมปปงกกอรคอยไดชแลชว ไดช

เนลขอสวบปะรดเนชนๆ และมยคดณประโยชนยตคอรคางกาย ขนาด 240 กรวม

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.ทดคงระยะ อ.สวย จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

สวบปะรด นวบเปปนผลไมชทยพมยความสทาควญเชพงเศรษฐกพจ และมากคดณประโยชนยตคอรคางกาย เพราะมย

สารอาหารอยมคในสวบปะรดจทานวนมากสวบปะรดสวย เปปนสวบปะรดสายพวนธดยดยของจวงหววดชดมพร

ดชวยในตทาบลทดคงระยะ มยสวบปะรดลชนตลาดเปปนจทานวนมาก เราจขงนทาสวบปะรดทยพเหลลอจากการขาย

นทามาแปรรมปดชวยการททาแยมสวบปะรด โดยการเพพพมรสชาตพความอรคอย สด สะอาด สามารถนทา

เปปนของฝากของตทาบลไดช โดยมยตชนทดนทยพถมก สามารถททากทาไรไดชดย เราจขงเหกนโอกาสนยขนทามาททา

ใหชคนหวนมาสนใจ และเพลพอสคงเสรพมการสรชางรายไดชเสรพมใหชกวบเกษตรกรของตทาบลทดคงระยะ S 

จดดแขกง (Strength) - ตชนทดนตทพา -หาววตถดดพบไดชงคาย W จดดอคอน (Weakness) -ไมคสามารถเกกบ

ไดชนาน -ไมคใชคอาหารหลวกในการบรพโภค O โอกาส (Opportunities) -ผมชบรพโภคยดคใหมคนพยม

บรพโภคผลพตภวณฑยจากธรรมชาตพ T อดปสรรค (Threats) -มยคมคแขคงในทยพเปปนผลไมชแปรรมปจทานวน

มาก -บางครวขงเกพดการผวนแปรของราคาววตถดดพบ จขงททาใหชววตถดดพบมยราคาแพง

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

นทาเทคโนโลยยมาปรวบใชชใหชเกพดประโยชนย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 180,000
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PS65008534 : มหาวกทยาลมยสสคตนาบล

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

การนทาโมเดลเศรษฐกพจ BCG มาปรวบใชช เพลพอเพพพมประสพทธพภาพและประสพทธพผลของกระบวน

การผลพตนทขาตาลมะพรชาวบชานเขาสวนทดเรยยน

เครลพองกวนนทขาตาลจากดอกมะพรชาว

การนทาโปรแกรมและแอพพลพเคชวพนมาใชชออกแบบบรรจดภวณฑยใหมค สทาหรวบนทขาตาลมะพรชาวบชาน

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจดภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : นทขาตาลมะพรชาว

รายละเอรยด : การททานทขาตาลมะพรชาวเปปนภมมพปปญยาทชองถพพนชดมชนคนรดคนเกคา ลมกหลานรดคนตคอ

มาสานตคอเพลพออนดรวกและรวกษาภมมพปปญยาทชองถพพนไวช จนมยนทขาตาลมะพรชาวบชานสวนทดเรยยนวาง

จทาหนคายถขงปปจจดบวนนยข

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.นาโพธพธ อ.สวย จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

นทขาตาลดอกมะพรชาวออแกนพกสยเปปนตววเลลอกของคนรวกสดขภาพหรลอกลดคมผมชปฝวยเบาหวาน อยก

หนขพงทางเลลอกทยพจะใชชนทขาตาลอชอยนทขาตาลทรายแดง หรลอนทขาตาลทรายขาวโดยตรง

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางความรมชใหชชดมชน

สรชางรายไดชใหชชดมชน

อนดรวกษยและตคอยอดภมมพปปญญาทชองถพพน

จนานวนรายไดช : 500,000
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PS65052217 : โครงการการสคงเสรกมและพมฒนาคทณภาพชรวกต สรชางงาน สรชางอาชรพ สรชางรายไดช ดชวย

ผลกตภมณฑฑชทมชน เชลพอมโยงการทคองเทรพยวเชกงสรชางสรรคฑ  ในพลนนทรพตนาบล นาโพธกธ อนาเภอ สวร จมงหวมด ชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

การนทาเครลพองมลอ เครลพองจวกร ชควยใหชกระบวนการผลพตมยความรวดเรกด ลดขวขนตอนและความ

ยดคงยากลง

การนทาความรมชดชานทฤษฎยควอนตวมมาปรวบใชช เพลพอสรชางนววตกรรมและ เพพพมมมลคคา

กระบวนการหมวกแบบไรชอากาศ (สดญญากาศ)

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การขนสคงและกระจายสพนคชา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : มากกวคา 3 เดลอน

เกษตรปลอดภมย

   การตพดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : โฟลยเเพลนตย นพวเทรยยนทย

รายละเอรยด : 4Plant Nutrients เปปนอาหารเสรพมพลช สมตรพวฒนามาจาก เนเจอรยแครย ( 

Nature Care) ปปจจดบวนมยผลพตภวณฑยในกลดคมอาหารพลช จทานวน 3 รายการ คลอ นทขาหมวกชยวภาพ

พรชอมใชชงาน อยเอกมบอล(EM Ball) อยเอกมรมปแบบอวดแทคง (EM Stick)

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.นาโพธพธ อ.สวย จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

แผนธดรกพจ คลอมดคงใน 9 ขวขนตอนหลวก ๆ คลอ 1. กลดคมลมกคชา 2. ชคองทางการเขชาถขงลมกคชา 3.กลดคม

ลมกคชาเปปาหมายความสวมพวนธยกวบลมกคชา 4. คดณคคาสพนคชา/บรพการ 5.การเพพพมรายไดช 6.ทรวพยากร

หลวก 7.พวนธมพตร 8. รายไดชหลวก 9.โครงสรชางตชนทดน

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

นทาเทคโนโลยยมาปรวบใชชใหชเกพดประโยชนย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางนววตกรรมใหมคใหชกวบผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

อนดรวกษยสพพงแวดลชอม และมยการพวฒนาอยคางยวพงยลน

จนานวนรายไดช : 89,000

หนชา 111 / 145



PS65007951 : SRU BCG ศสนยฑการเรรยนรสชแหลคงทคองเทรพยว ตนาบลนาสมก

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

อบรมพวฒนาการตลาดออนไลนย เพลพอเพพพมยอดขายใหชแกคสพนคชาผลพตภวณฑย

พวฒนารมปแบบของ Packging และพวฒนาคดณภาพของการผลพตบรรจดภวณฑย

เพพพมชคองทางการการมากกวคาออนไลนย

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : นชอยกวคา 1 เดลอน

ทคองเทรพยวทรพเปปนมกตรตคอสกพงแวดลชอมและสทขภาพ

   ระบบภมมพสารสนเทศ (GIS)

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : SRU BCG ศมนยยการเรยยนรมชแหลคงทคองเทยพยว ตทาบลนาสวก

รายละเอรยด : รวบรวมขชอมมลแหลคงทคองเทยพยวในตทาบลนาสวกใหชขชอมมลแกคคนในพลขนทยพและนวก

ทคองเทยพยว ขชอมมลสถานทยพทคองเทยพยวเปปนหลวก และรวมถขงขชอมมลในตทาบล ประววตพ พลชผลทางการ

เกษตร ผลพตภวณฑยในตทาบล โปรโมทสถานทยพทคองเทยพยวทาง Page Facebook กระจายขคาวสาร

การทคองเทยพยวตทาบลนาสวก

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยราชภวฏสดราษฎรยธานย

ต.นาสวก อ.สวย จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

สทาหรวบศมนยยการเรยยนรมช แหลคงทคองเทยพยวในตทาบลนาสวก คลอการทยพรวบรวมขชอมมลสถานทยพทคอง

เทยพยว ตคางๆในตทาบล วคามยสถานทยพทคองเทยพยวทยพไหนบชาง รวมถขงประววตพของหมมคบชานหรลอขชอมมลตคางๆ 

ของตทาบลนาสวก สพนคชาและบรพการ ผลพตภวณฑย OTOP ของตทาบล มาจวดไวชทยพศมนยยการเรยยนรมช

โดยมยววตถดประสงคย เพลพอใหชผมชเกยพยวขชองหรลอนวกทคองเทยพยวทยพมาเยลอน ตทาบลนาสวก ไดชรวบรมช

ขชอมมลขคาวสารทยพมากขขขน และนทาความรมช และแนวทางการทคองเทยพยว เพลพอเปปนแนวทางและหลวก

ความคพดของ “การตคอยอด” ทรวพยากรในทชองถพพนใหชเกพดประโยชนยสมงสดด และอาจนทาไปสมค “การ

เพพพมคดณคคา” ใหชกวบตทาบล เกยพยวกวบทรวพยากรทยพมยอยมคสามารถตอบโจทยยใหชกวบนวกทคอเทยพยว จนเกพด

ประสบการณย ความประทวบใจ และมยกระแสใหชคนมาเทยพยวเพพพมมากขขขน

สคงเสรพมและสนวบสนดนการทคองเทยพยวชดมชน

อนดรวกษยสพพงแวดลชอม และมยการพวฒนาอยคางยวพงยลน

จนานวนรายไดช : 0

หนชา 112 / 145



PS65007978 : SRU BCG พมฒนาผลกตภมณฑฑแปรรสปกลชวย ตนาบลนาสมก

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

อบรมพวฒนาการตลาดออนไลนย เพลพอเพพพมยอดขายใหชแกคสพนคชาผลพตภวณฑย

พวฒนารมปแบบของ Packging และพวฒนาคดณภาพของการผลพตบรรจดภวณฑย

เพพพมชคองทางการการมากกวคาออนไลนย

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : นชอยกวคา 1 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   การแปรรมปอาหาร

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : บชานหนองบวว

รายละเอรยด : กลชวยฉาบ บชานหนองบวว นพยมรวบประทานกวนอยคางแพรคหลาย เปปนผลไมชทยพมยทดก

ฤดมกาลและปราศจากสารพพษ มยประโยชนยสารพวดอยคางกลชวยเบรกแตก บชานหนองบวว กลชวย

เบรกแตกเปปนการนทาเอากลชวยสดกมาทอดใหชกรอบรสชาตพหวานหอมโดยไมคมยการแตคงรส 

แตคงกลพพนและแตคงสยแตคอยคางใด

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยราชภวฏสดราษฎรยธานย

ต.นาสวก อ.สวย จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดลอนขขขนไป

กลชวย นวบเปปนผลไมชทยพมยความสทาควญเชพงเศรษฐกพจ และมากดชวยคดณประโยชนยตคอรคางกาย เพราะ

มยสารอาหารอยมคในกลชวยเปปนจทานวนมาก 

กลชวยสวย เปปนสายพวนธดยดยของจวงหววดชดมพร และดชวยในพลขนทยพของตทาบลนาสวก มยกลชวยเปปน

จทานวนมาก เราจขงนทากลชวยทยพเหลลอจากการขายนทามาแปรรมปดชวยการมาททา “กลชวยฉาบ และ 

กลชวยเบรกแตก”  โดยการเพพพมรสชาตพความอรคอย สด สะอาด 

          สามารถนทามาเปปนผลพตภวณฑยของฝากของตทาบลไดช โดยมยตชนทดนทยพถมก และสามารถททากทาไร

ไดชดย และยวงเพลพอสคงเสรพมการสรชางรายไดชใหชกวบเกษตรกรของตทาบลนาสวก

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางความรมชใหชชดมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จนานวนรายไดช : 50,000

หนชา 113 / 145



PS65005059 : สคงเสรกมชทมชนผลกตอาหารปลอดภมยสนาหรมบบรกโภค

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

ออกแบบบรรจดภวณฑยใหมค โดยเกกบสพนคชาในถดงซยลสมญญากาศ

เพพพมมมลคคาสพนคชา โดยนทาผลพตภวณฑยใสคในถดงซยลสมญญากาศ เพลพอใหชเกกบสพนคชาไดชนานขขขน 

สะอาด และนคารวบประทาน และตพดสตพกเกอรยแบรนดยสพนคชา

เพพพมชคองทางการขายและยอดขาย โดยประชาสวมพวนธยผคานแพลตฟอรยม Facebook fan 

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : นชอยกวคา 1 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจดภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ปลาเคกมสะดดชงแดด

รายละเอรยด : ปลาเคกมแดดเดยยว บรรจดในถดงสมญญากาศ

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

3 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.ปากแพรก อ.สวย จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

1. ลมกคชา คลอบดคคลทวพวไป2. จดดเดคนของสพนคชา สะอาด บรพโภคปลพดภวย3.จทาหนคาย ทวขงแบบออฟไลนย

และออฟไลนย4.โปรโมชวพนในววนพพเศษ5.ขายผลพตภวณฑยในรมปแบบบรรจดภวณฑยอลพนๆทยพลมกคชาตชอง

การ6.มยทรวพยากรบดคคลทยพมยความรมช7.การเตรยยมผลพตภวณฑยพรชอมจทาหนคาย 8.พวนธมพตรหลวก

สรชางความรมชใหชชดมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จนานวนรายไดช : 1,180

หนชา 114 / 145



PS65005874 : สคงเสรกมชทมชนผลกตอาหารปลอดภมยสนาหรมบบรกโภค

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

ออกแบบบรรจดภวณฑย โดยการใสคขวดแกชวทยพมยฝาเกลยยวปปดสนพท

เพพพมมมลคคาสพนคชา โดยการนทาลมกจากในทชองถพพนมาเพพพมมมลคคา ดชวยวพธยการแปรรมปลมกจากเปปน

ลมกจากลอยแกชวใสคขวดแกชว พรชอมรวบประทาน และยลดอายดในการเกกบรวกษา

เพพพมชคองทางการขายและยอดขาย โดยประชาสวมพวนธยผคานแพลตฟอรยม Facebook fan 

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : นชอยกวคา 1 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจดภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ลมกจากลอยแกชว

รายละเอรยด : ลมกจากผสมนทขาเชลพอมหวานพอดย

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

3 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.ปากแพรก อ.สวย จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

1.ลมกคชาคลอบดคคลทวพวไปทยพชอบทานของหวาน2.จดดเดคนของสพนคชาสด3.จวดจทาหนคายออฟไลนยและ

ออฟไลนย4.จวดโปรโมชวพนในววนพพเศษ5.รขายผลพตภวณฑยในรมปบรรจดภวณฑยอลพนๆตามทยพลมกคชาตชอง

การ6.มยทรวพยากรบดคคลทยพมยความรมช7.การเตรยยมผลพตภวณฑยพรชอมจทาหนคาย8.พวนธมพตรหลวก

สรชางความรมชใหชชดมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จนานวนรายไดช : 1,950

หนชา 115 / 145



PS65051112 : หมสเสชนสมทนไพร X วกสมยใตช

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

การพวฒนารมปแบบบรรจดภวณฑยใหมค ใหชดมดย มยมาตรฐาน มยขนาดหลากหลายใหชผมชบรพโภค

สามารถเลลอกซลขอไดช เชคน มยขนาดเปปนกลคอง เปปนซอง Zip Lock แบคงเปปนขนาด 100g / 250g 

/ 500 g เปปนตชน

การพวฒนาชคองทางการขายทวขงดชานออฟไลนย การวางขายตามรชานคชาในชดมชน ตามรชาน

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   การแปรรมปอาหาร

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : หมมเสชนสมดนไพร X wisaitai

รายละเอรยด : เปปนการแปรรมปหมมเสชน

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

7 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.วพสวยใตช อ.สวย จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

แผนธดรกพจ ทางกลดคมจะคทานขงถขงเรลพอง

1.มองถขงกลดคมของลมกคชา ซขพงการทยพทางกลดคมนทาผลพตภวณฑยหมมมาแปรรมป สามารถเขชาถขงไดชทดกชควง

ววย ตวขงแตคเดกกจนผมชสมงอายด สามารถขายใหชกวบผมชคนทดกชควงววย

2.นทาเสนอถขงคดณคคาของหมมเสชนใหชมยมมลคคามากกวคาเดพม ไมคใหชเหมลอนสพนคชาทวพวๆไปในทชองตลาด

3.ชคองทางการเขชาถขงของลมกคชา มยการจวดจทาหนคายเขชาสมคโลกออนไลนย อยคางเชคน  Page 

Facebook , Instagram , Line Offcial , Shopee , Lazada รวมถขงชคองการขาย Tiktok ทยพ

กทาลวงมาแรงในปปจจดบวนนยข มยการจวดโปรโมชวพนการขายเพลพอดขงดมดลมกคชามากขขขน

4.ความสวมพวนธยกวบลมกคชา ในการบรพการลมกคชา การพมดคดยการสอบถามถขงตววผลพตภวณฑยวคาเปปน

เชคนไร ตชองปรวบปรดงตรงไหน การทยพลมกคชาจะกลวบมาซลขอซทขาหรลอไมค

5.ชคองทางการเขชาถขงของลมกคชา สามารถตพดตคอไดชทดกชคองทาง สะดวกงคาย 

6.ทรวพยากรหลวก ในการแปรมป เชคนอาจจะมยการสคงเสรพมใหชชาวบชานเลยขยงหมมเอง เพลพอนทามาผลพต

แปรรมปเปปนหมมเสชนสคงออก  รวมถขงทางดชานการขนสคงออนไลนย หรลอเรยยกไดชวคาการคชาขายทาง

ดชานการขนสคง (โลจพสตพกสย)

7.โครงสรชางคคาใชชจคาย จะตชองมยการคทานวณตชนทดน

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 18,000

หนชา 116 / 145



PS65051116 : รคมปาเตตะ X วกสมยใตช

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

เพพพมมมลคคาใหชกวบผชาปาเตละ

การพวฒนาชคองทางการขายทวขงดชานออฟไลนย การวางขายตามรชานคชาในชดมชน ตามรชาน

กาแฟ สถานทยพทคองเทยพยว ดชานออนไลนย เนชนมยการPromoteผลพตภวณฑยของตววสพนคชาใหชเปปนทยพ

รมชจวกผคานชคองทาง Page Facebook , Instagram , Line Offcial , Shopee , Lazada รวมถขง

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   การแปรรมปอาหาร

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : รคมปาเตละ X wisaitai

รายละเอรยด : เปปนการนทาผชาปาเตละมาเพพพมคดณคคาโดยนทามาผลพตเปปนรคม หรลอทยพรองแกชว เพลพอ

นทาสมคการวางขายทชองตลาด เปปนของฝาก หรลอนทาไปใชชในชยวพตประจทาววน

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

7 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.วพสวยใตช อ.สวย จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดลอนขขขนไป

แผนธดรกพจ ทางกลดคมจะคทานขงถขงเรลพอง

1.มองถขงกลดคมของลมกคชา ซขพงการทยพทางกลดคมนทาผชาปาเตละ มาททาเปปนรคม ซขพงอาจจะเปปนชควงของอายด 

20-60 ปฟ  ทยพมยความสนใจในผลพตภวณฑย

2.ชคองทางการเขชาถขงของลมกคชา มยการจวดจทาหนคายเขชาสมคโลกออนไลนย อยคางเชคน  Page 

Facebook , Instagram , Line Offcial , Shopee , Lazada รวมถขงชคองการขาย Tiktok ทยพ

กทาลวงมาแรงในปปจจดบวนนยข มยการจวดโปรโมชวพนการขายเพลพอดขงดมดลมกคชามากขขขน

3.ความสวมพวนธยกวบลมกคชา ในการบรพการลมกคชา การพมดคดยการสอบถามถขงตววผลพตภวณฑยวคาเปปน

เชคนไร ตชองปรวบปรดงตรงไหน มยลมกคชาจะกลวบมาซลขอซทขาหรลอไมค

4.ชคองทางการเขชาถขงของลมกคชา สามารถตพดตคอไดชทดกชคองทาง สะดวกงคาย 

5ดชานการขนสคงออนไลนย หรลอเรยยกไดชวคาการคชาขายทางดชานการขนสคง (โลจพสตพกสย)

6.โครงสรชางคคาใชชจคาย จะตชองมยการคทานวณตชนทดน

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 12,000

หนชา 117 / 145



PS65025547 : โครงการยกระดมบผลกตภมณฑฑชทมชน ในพลนนทรพตนาบลสวร อนาเภอสวร จมงหวมดชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

พวฒนาบรรจดภวณฑย ใหชเปปนเทคโนโลยยทยพเปปนมพตรกวบสพพงแวดลชอม ยคอยสลายงคาย

มวลตพมยเดยย สลพอโซเชยยลมยเดยย เทคนพกการถคายภาพ ไลฟฟสด

นววตกรรมนาโนเซรามพค

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : มากกวคา 3 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจดภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : กลชวยเลกบมลอนาง Freeza Dried Organic,สบมคสชมจยจดหรลอสชมเคยขาว 

Organic

รายละเอรยด : กลชวยเลกบมลอนนางเปปนกลชวยทยพมยความหอมและความหวานเฉพาะตววมยประโยชนย

หลากหลายเพราะมยคดณคคาทางอาหารครบถชวน สควนสบมคสชมจยจดหรลอสชมเคยขาว เปปนสบมคทยพใชชนทขา

ของสชมจยจดมาเปปนสควนประกอบหลวก และจะใสคนทขาผขขงเพลพอทยพจะใหชไมคระคายเคลองผพวมาก

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.สวย อ.สวย จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดลอนขขขนไป

ตทาบลสวยปลมกสชมจยจดกวนมากและมยผมชผลพตสบมคสมดนไพรในทชองถพพน จขงวางแผนยกระดวบผลพตภวณฑย

สบมคใหชเปปนผลพตภวณฑยประจทาตทาบลสวย โดยนทานทขาสชมจยจดมาเปปนสควนผสมหลวก ปรวบปรดงบรรจดภวณฑย

ใหชสวยงาม มยฉลากสพนคชาทยพชวดเจน และหาพวนธมพตรรควมผลพตและจทาหนคาย เพพพมรายไดชใหชชดมชน

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

นทาเทคโนโลยยมาปรวบใชชใหชเกพดประโยชนย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางความรมชใหชชดมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จนานวนรายไดช : 534

หนชา 118 / 145



PS65050132 : โครงการการสคงเสรกมและพมฒนาคทณภาพชรวกต สรชางงาน สรชางอาชรพ สรชางรายไดช ดชวย

ผลกตภมณฑฑชทมชน เชลพอมโยงการทคองเทรพยวเชกงสรชางสรรคฑ ในพลนนทรพตนาบลสวร อนาเภอสวร จมงหวมดชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

นววตกรรมสลพอสารสวงคม ออกแบบปฏพสวมพวนธยและมวลตพมยเดยย

นววตกรรมสลพอสารสวงคม การสลพอสารเพลพอการทคองเทยพยว

นววตกรรมสลพอสารสวงคม ผลพตงานภาพยนตยและสลพอดพจพตอล

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : มากกวคา 3 เดลอน

ทคองเทรพยวทรพเปปนมกตรตคอสกพงแวดลชอมและสทขภาพ

   ธดรกพจการทคองเทยพยวออนไลนย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ดพนแดนประววตพศาสตรย พระบรมธาตดสวย

รายละเอรยด : เปปนการทคองเทยพยวเชพงววฒนธรรมและเชพงสรชางสรรคย ใหชสามารถเชลพอมโยงกวบ

ชดมชน โดยจะนทานววตกรรมสลพอสารสวงคมมาปรวบใชชอยคางเตกมรมปแบบ โดยเฉพาะดชานมวลตพมย

เดยย เพลพอแนะนทาชดมชนตทาบลสวยคมคขนานไปกวบววดพระบรมธาตดสวย ใหชคนไทย และชาวตคางชาตพ

ไดชรวบทราบมากขขขน

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.สวย อ.สวย จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดลอนขขขนไป

พระบรมธาตดสวย เปปนหนขพงในพระบรมธาตดเจดยยยทยพเกคาแกคและสทาควญของภาคใตช พระบรมธาตดสวย

ตวขงอยมคภายในววดพระบรมธาตดสวย ตทาบลสวย อทาเภอสวย จวงหววดชดมพร เปปนทยพเคารพทวขงคนในชดมชน

และตคางชดมชน ภายในบรพเวณววดมยหชองนพทรรศการและหชองพพพพธภวณฑยจวดแสดงประววตพและ

โบราณววตถดหายาก จขงมยทวขงนวกทคองเทยพยวชาวไทย ชาวจยนและชาวตคางชาตพมาเยยพยมชมอยคางมาก

มายตลอดทวขงปฟไมคตทพากวคา 10,000 คน ททาใหชเหกนถขงคดณคคาทางประววตพศาสตรยทยพอยมคคมคชดมชนตทาบล

สวยมาอยคางยาวนาน แตคเนลพองจากรายไดชทยพเกพดขขขนยวงสคงไปไมคถขงมลอของคนในชดมชน ทางทยมงาน

จขงเสนอแผนสคงเสรพมการทคองเทยพยวเชพงววฒนธรรมและเชพงสรชางสรรคย ใหชสามารถเชลพอมโยงกวบ

ชดมชนไดชแบบ 100% โดยจะนทานววตกรรมสลพอสารสวงคมมาปรวบใชชอยคางเตกมรมปแบบ โดยเฉพาะ

ดชานมวลตพมยเดยย เพลพอแนะนทาชดมชนตทาบลสวยคมคขนานไปกวบววดพระบรมธาตดสวย ใหชคนไทย และชาว

ตคางชาตพไดชรวบทราบมากขขขน วคาชดมชนตทาบลสวยไมคไดชมยดยแคคววดพระธาตด แตคเรามยทวขงประววตพศาสตรย 

และชดมชนตทาบลสวย ทยพทรงคดณคคาและมยเสนคหยไมคเหมลอนใคร เปปนจดดขายสทาควญ และจะททาการเชพญ

ชวนคนในชดมชนสคงบดตรหลานเขชามาฝฝกเปปนมวคคดเทศกยนชอยและมวคคดเทศกยชดมชน รวมถขงเชพญ

ชวนใหชคนในชดมชนสคงผลผลพตในสวนในไรคของตนเองมาขายเปปนของฝากใหชกวบนวกทคองเทยพยว 

เพพพมพลขนทยพวางสพนคชาทชองถพพน จวดเพพพมจดดเชกกอพนใหมค โดยทางทยมจะดทาเนพนงานรควมมลอกวบเจชา

อาวาสววดพระบรมธาตดสวยและผมชนทาในชดมชนเปปนหลวก และจะขยายฐานพวนธมพตรเพพพมขขขนเพลพอ

ดทาเนพนงานในขวขนตอนการสรชางรายไดชทยพยวพงยลนใหชกวบววดและชดมชนตทาบลสวยตคอไป

นทาเทคโนโลยยมาปรวบใชชใหชเกพดประโยชนย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สคงเสรพมและสนวบสนดนการทคองเทยพยวชดมชน

สรชางความรมชใหชชดมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จนานวนรายไดช : 50,000

หนชา 119 / 145



PS65005574 : สคงเสรกมศมกยภาพชทมชนในการผลกตเพลพอแปรรสปอาหารปลอดภมยในชทมชนอยคางยมพงยลน

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

ออกแบบบรรจดภวณฑยใหมค โดยนทาผลพตภวณฑยใสคซองลมกอม ผนขกดชวยความรชอน ททาใหชงคายตคอ

การรวบประทาน ททาใหชผลพตภวณฑยยวงคงสภาพเดพม และสะะดวกในการรวบประทาน

เพพพมมมลคคาสพนคชา โดยนทาผลพตภวณฑยใสคซองพลาสตพกซยลผคานความรชอน และบรรจดในกลคอง

กระดาษ ตพดสตพกเกอรยแบรนดยสพนคชา  เพลพอชวนใหชซลขอ

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : นชอยกวคา 1 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจดภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : มวงคดดหนขบ

รายละเอรยด : มวงคดดกวนผสมเมกดมะมควงหพมพาน บรรจดในซองแบบชพขนตคอชพขน

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.ขวนเงพน อ.หลวงสวน จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

1. ลมกคชา คลอบดคคลทวพวไปน2. จดดเดคนของสพนคชา บรรจดอยมคในหคอแบบชพขนตคอชพขน สะอาด3. มยชคองทาง

การจวดจทาหนคาย ทวขงแบบออฟไลนยและออฟไลนย4.มยการจวดโปรโมชวพนในววนพพเศษ5.อาจมยการขาย

ผลพตภวณฑยในบรรจดภวณฑยรมปแบบอลพนตามทยพลมกคชาตชองการ6.มยทรวพยากรบดคคลทยพมยความรมช

สรชางความรมชใหชชดมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จนานวนรายไดช : 1,200

หนชา 120 / 145



PS65005904 : สคงเสรกมศมกยภาพชทมชนในการผลกตเพลพอแปรรสปอาหารปลอดภมยในชทมชนอยคางยมพงยลน

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

ออกแบบบรรจดภวณฑยใหมค โดยเกกบสพนคชาในถดงซยลสดญญากาศ

เพพพมมมลคคาสพนคชา โดยนทาผลพตภวณฑยใสคในถดงซยลสมญญากาศ เพลพอใหชเกกบสพนคชาไดชนานขขขน 

สะอาด และนคารวบประทาน และตพดสตพกเกอรยแบรนดยสพนคชา

พวฒนาตววสพนคชา เพพพมชคองทางการขายและยอดขาย โดยประชาสวมพวนธยผคานแพลตฟอรยม 

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : นชอยกวคา 1 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจดภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ปลานพลเคกมซดกทราย

รายละเอรยด : ปลานพลเคกม บรรจดในถดงสมญญากาศอยคางดย

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.ขวนเงพน อ.หลวงสวน จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

1. ลมกคชา คลอ บดคคลทวพวไปทยพชอบทานผลพตภวณฑยแปรรมปจากปลา นวกทคองเทยพยว

2. จดดเดคนของสพนคชา สะอาด บรพโภคปลพดภวย

3. มยชคองทางการจวดจทาหนคาย ทวขงแบบออฟไลนยและออฟไลนย

4.มยการจวดโปรโมชวพนในววนพพเศษ

สรชางความรมชใหชชดมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จนานวนรายไดช : 1,770

หนชา 121 / 145



PS65005669 : SRU BCG พมฒนาผลกตภมณฑฑอาหารดชานสมทนไพร ตนาบลทคามะพลา

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

เทคโนโลยยการยลดอายดผลพตภวณฑย

พวฒนา Packaging Design

คดณภาพและมาตรฐานในการบรรจดผลพตภวณฑย

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   การออกแบบและพวฒนาผลพตภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ลมกจวนทนยอบกรอบ

รายละเอรยด : 1.ปอกเปลลอกลมกจวนทนย 1 ววน2.แชคผลลมกจวนทนยทยพปอกแลชวลงในนทขาเกลลอ3.แชคจน

กวคารสเคกมจะเขชาเนลขอใชชเวลา 3-5 ววน4.รสเคกมเขชาเนลขอแลชวนทามาหวพนตามทรงทยพตชองการ5.บยบ

นทขาออกจากลมกจวนทนยใหชหมด6.คลดกนทขาตาล7.ตากแดดจนกวคาจะแหชงและกรอบ8.บรรจดลงใน

บรรจดภวณฑย

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยราชภวฏสดราษฎรยธานย

ต.ทคามะพลา อ.หลวงสวน จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : จทาหนคายทยพรชานเลขทยพ 57 หมมค 1 ตทาบลทคามะพลา อทาเภอหลวงสวน จวงหววดชดมพร

ออนไลนฑ :  กhttp://www.facebook.com/U2T-SRU ตทาบลทคามะพลา-102514475880901/

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

1.ทดกคนในตทาบลประชดมวางแผนงานกวนในทยม

2.ปรขกษาหาผลพตภวณฑยและแหลคงทคองเทยพยวในตทาบล

3.ไดชขชอสรดปในการเลลอกผลพตภวณฑยประจทาตทาบลทคามะพลา คลอ กลชวยและลมกจวนทนย

4.วางแผนในการลงพลขนทยพพรชอมกวบประสานงานกวบชาวบชาน

5.ปรขกษาแผนการออกแบบผลพตภวณฑยสพนคชาเพลพอยกระดวบจากเดพม

6.นวดประชดมกวบชาวบชานในพลขนทยพพรชอมกวบทดลองชพมผลพตภวณฑยทยพชาวบชานมยอยมค

7.ประสานงานกวบทางตทาบลทคามะพลาพรชอมกวบชาวบชาน เพลพอใหชคทาแนะนทาเกยพยวกวบการดทาเนพน

โครงการขวบเคลลพอนเศรษฐกพจและสวงคมฐานรากหลวงโควพดดชวยเศรษฐกพจ BCG (U2T for 

BCG)

8.หาววตถดดพบพรชอมกวบอบรมพรชอมปฏพบวตพการ

9.วางแผนจวดททาผลพตภวณฑยและบรรจดภวณฑย

10.วางแผนการขายผลพตภวณฑยสพนคชาแบบออนไลนย คลอการขายผลพตภวณฑยผคานทางเพ

จFacebook ของตทาบลทคามะพลา และขายแบบออฟไลนย คลอ การวางขายผลพตภวณฑยในรชานคชา

ชดมชน

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางความรมชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 4,000

หนชา 122 / 145



PS65005859 : SRU BCG พมฒนาผลกตภมณฑฑอาหารเพลพอสทขภาพ ตนาบลทคามะพลา

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

กระทะทอดกลชวยไฟฟปา

เครลพองสไลดยกลชวย

ตมชอบกลชวย

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   สดขอนามวยอาหาร หรลอ กระบวนการควบคดมขวขนตอนการผลพตตวขงแตคตชน

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : กลชวยฉาบ

รายละเอรยด : การนทากลชวยดพบทยพกทาลวงสดกมาแปรรมปเปปนกลชวยฉาบโดยการทอด กลชวยฉาบจะ

มยดชวยกวน 2 รส คลอ หวานและเคกม  ในการนทาแปรรมปจะยกระดวบทวขงรสชาตพทยพอรคอยกวคาเดพม 

บรรจดภวณฑยทยพดยขขขนททาใหชยกระดวบการตลาดไดช

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยราชภวฏสดราษฎรยธานย

ต.ทคามะพลา อ.หลวงสวน จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : รชานคชาในชดมชนตทาบลทคามะพลา อทาเภอหลวงสวน จวงหววดชดมพร

ออนไลนฑ : facebook , Tiktok

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

ขวขนทยพ1 ทดกคนในตทาบลประชดมวางแผนงานกวนในทยม

2.ปรขกษาหาสพนคชาหรลอสถานทยพทยพโดดเดคนประจทาตทาบล

3.ไดชขชอสรดปในการเลลอกของดยประจทาตทาบลทคามะพลาคลอ กลชวยและลมกจวนทรย

4.วางแผนในการลงพลขนทยพพรชอมกวบประสานงาน

5.ปรขกษาแพลนการออกแบบสพนคชาในการยกระดวบจากเดพม  

6. นวดประชดมกวบชาวบชานในพลขนทยพพรชอมกวบทดลองชพมสพนคชาทยพชาวบชานมยอยมค

7.ประสานงานกวบทางตทาบลทคามะพลา พรชอมกวบชาวบชาน เพลพอใหชคทาแนะนทากวบการดทาเนพนการ

โครงการU2T

8.หาววตถดดพบพรชอมกวบการอบรมพรชอมปฎพบวตพการ  

9.วางแผนจวดททาผลพตภวณฑยและบรรจดภวณฑย

10.วางแผนการขายแบบออฟไลนย คลอการวางขายในรชานคชาชดมชน และ ออนไลนย คลอ ใชช เฟสบดชค 

ของเพจตทาบลทคามะพลา U2T

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

นทาเทคโนโลยยมาปรวบใชชใหชเกพดประโยชนย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

ลดเวลาในการสรชางผลผลพตเพลพอจวดจทาหนคายสพนคชา / บรพการ

สรชางรายไดชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 5,000

หนชา 123 / 145



PS65005815 : การผลกตสารชรวภมณฑฑควบคทมศมตรสพลชเพลพอรองรมบระบบเกษตรอกนทรรยฑ (Organic 

Agriculture) ระบบเกษตรแบบปลอดภมย (GAP) ตนาบล นาขา

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

พวฒนาสลพอออนไลนยและประชาสวมพวนธย

สรชาง content เพลพอโปรโมทสพนคชา

จวดโปรโมชวพนใหชแกคลมกคชา

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : นชอยกวคา 1 เดลอน

เกษตรปลอดภมย

   การควบคดมแสงและความรชอน

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ไตรโคเดอรยมา

รายละเอรยด : ลดปรพมาณเชลขอโรคพลชและกทาจวดเชลขอโรคพลชชควยใหชพลชแขกงแรง มยความตชาน

ทานโรคชควยเพพพมการเตพบโตของพลชและเพพพมผลผลพตรวกษาโรคพลช เชคน รากและโคนเนคา ผล

เนคา ใบจดด ใบไหมช ใบเหยพยว ราดทา

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.นาขา อ.หลวงสวน จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

การเขยยนแผนธดรกพจ

1.จวดตวขงกลดคม ผมชผลพตสารชยวภวณฑยตทาบลนาขา

2.ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตใหชแกคชาวบชานในพลขนทยพ 

3.การออกแบบและพวฒนาบรรจดภวณฑย

4.การหาชคองทางทางการตลาด เชคน ทางเพจเฟซบดลค ทางอพนสตาแกรม และหนชารชานคชาทวพวไป

5.การสรชางรายไดชจากผลพตภวณฑย และตคอยอดรายไดชใหชเกพดผลพตภวณฑยใหมคๆ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

ลดเวลาในการสรชางผลผลพตเพลพอจวดจทาหนคายสพนคชา / บรพการ

สรชางความรมชใหชชดมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางนววตกรรมใหมคใหชกวบผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

จนานวนรายไดช : 50,000

หนชา 124 / 145



PS65058112 : การผลกตสารชรวภมณฑฑควบคทมศมตรสพลชเพลพอรองรมบระบบเกษตรอกนทรรยฑ (Organic 

Agriculture) ระบบเกษตรแบบปลอดภมย (GAP) ตนาบล นาขา

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

จวดโปรโมชวพนใหชแกคลมกคชา

พวฒนาสลพอออนไลนยและประชาสวมพวนธย

สรชาง content เพลพอโปรโมทสพนคชา

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เกษตรปลอดภมย

   การควบคดมแสงและความรชอน

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : เมธาไรเซยยม

รายละเอรยด : เมธาไรเซยยมสามารถททาลายแมลงศวตรมพลชไดชหลายชนพด ททาลายไดชทวขงตววอคอน 

ดวกแดช และตววเตกมววย เชคน ดชวงแรดมะพรชาว ดชวงหมวดผวก หนอนศวตรมพลช หนอนเจาะลทาตชน 

หนอกกอ ปลวก หนอนทราย บวพว ไร และเพลยขยตคางๆ เชคนเพลยขยไฟ เพลยขยอคอน เพลยขยหอย เปปน

ตชน

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.นาขา อ.หลวงสวน จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

1.จวดตวขงกลดคม ผมชผลพตสารชยวภวณฑยตทาบลนาขา

2.ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตใหชแกคชาวบชานในพลขนทยพ 

3.การออกแบบและพวฒนาบรรจดภวณฑย

4.การหาชคองทางทางการตลาด เชคน ทางเพจเฟซบดลค ทางอพนสตาแกรม และหนชารชานคชาทวพวไป

5.การสรชางรายไดชจากผลพตภวณฑย และตคอยอดรายไดชใหชเกพดผลพตภวณฑยใหมคๆ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางความรมชใหชชดมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางนววตกรรมใหมคใหชกวบผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางรายไดชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 50,000

หนชา 125 / 145



PS65013358 : สคงเสรกมวกตถทดกบในชทมชนและพมฒนาผลกตภมณฑฑ สรชางเศรษฐกกจหมทนเวรยน ใหชชทมชนมรความเปปน

อยสคทรพดรขผนน ตนาบลนาพญา อนาเภอหลมงสวน จมงหวมดชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

การปรวบปรดงผลพตภวณฑย และบรรจดภวณฑยใหมคใหชทวนสมวยนคาซลขอ

การนทานทขาผขขงมาแปรรมปเปปนสบมค

การเพพพมมมลคคาใหชกวบนทขาผขขงและรายไดชใหชกวบเกษตรกร และสพนคชาโดยการจทาหนคายผคานชคอง

ทางออนไลนย

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจดภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : สบมคนทขาผขขงนาพญา

รายละเอรยด : สบมคนทขาผขขงนาพญา เปปนสบมคทยพมยสควนผสมของนทขาผขขงบรพสดทธพธแทช 100% และมยสควน

ผสมของสมดนไพรอลพนๆ

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.นาพญา อ.หลวงสวน จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

สบมคนทขาผขขงนาพญา ไดชมยการนทาววตถดดพบทยพมยอยมคในชดมชนตทาบลนาพญา กกคลอนทานทขาผขขงมาแปรรมป

สรชางมมลคคาเพพพมของสพขนคชา มยการจวดอบรมการททาสบมคใหชกวบชาวบชาน ออกแบบบรรจดภวณฑย ตลอด

จนการวางจทาหนคายทวขงทางตลาดออนไลนยและหนชารชานคชา

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

จนานวนรายไดช : 3,000

หนชา 126 / 145



PS65014289 : สเปรยฑสมทนไพรนาพญา

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

การเพพพมมมลคคาใหชกวบสมดนไพรทชองถพพนในชดมชน และสพนคชา โดยการจทาหนคายผคานชคองทางออ

นไลนย

การใชชนววตกรรมการสกวดพลชสมดนไพรในทชองถพพน

การปรวบปรดงผลพตภวณฑย และบรรจดภวณฑยใหมคใหชทวนสมวยนคาซลขอ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : สเปรยยสมดนไพรนาพญา

รายละเอรยด : สเปรยยสมดนไพร ผลพตจากสมดนไพรแทช 100% ประกอบดชวย นทขามวนมะพรชาวสกวด

รชอนและสารสกวดสมดนไพรในทชองถพพน

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.นาพญา อ.หลวงสวน จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

 ชโครงการนยขเปปนการนทาสมดนไพรในชดมชนมาแปรรมปสรชางมมลคคาเพพพมใหชกวบตววผลพตภวณฑย สรชาง

งานกระจายรายไดชใหชกวบชาวบชานในชดมชน โดยทยมงานU2T ตทาบลนาพญา จะจวดอบรมสอนวพธย

การและขวขนตอน การททาสเปรยยสมดนไพรไพร ออกมาเปปนผลพตภวณฑยนทามาวางขายตามหนชารชาน

คชาชดมชน รวมถขงชคองทางตลาดออนไลนย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

มยสดขภาพดยขขขน ลดโอกาสเกพดการเจกบปฝวย

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางนววตกรรมใหมคใหชกวบผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

จนานวนรายไดช : 7,500

หนชา 127 / 145



PS65005774 : สคงเสรกมการพมฒนาผลกตภมณฑฑและผสชประกอบการสกนคชาชทมชน ตนาบลบางนนนาจลด อนาเภอหลมงสวน 

จมงหวมดชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

อบปลาโดยใชชเตาอบพลวงงานแสงอาทพตยย

ใชชเครลพองปปพ นปปพ นเนลขอปลา

การฆคาเชลขอบรรจดภวณฑยโดยวพธยการนขพง อยมคทยพ 100 องศาเซลเซยยส ใชชเวลานขพง 1 นาทย

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจดภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ปลาอพนทรยยยฝปพ งทราย

รายละเอรยด : ปลาอพนทรยยยฝปงทรายจะมยเนลขอสวมผวสตคางจากปลาเคกมปกตพกกคลอ เนลขอปลาจะมยสย

ชมพมฉทพาๆ เมลพอนทามาทอดแลชว เนลขอจะนดคมฟมนพพม

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.บางนทขาจลด อ.หลวงสวน จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

ผลพตภวณฑยทยพพรชอมจทาหนคายโดยการใชชระยะเวลาประมาณ 1 เดลอนในการผลพต

สคงเสรพมและสนวบสนดนการทคองเทยพยวชดมชน

จนานวนรายไดช : 15,000

หนชา 128 / 145



PS65005951 : โครงการเสรกมสรชางพมฒนาผลกตภมณฑฑทรมพยากรทางการประมงและสคงเสรกมการทคองเทรพยว 

ตนาบลบางนนนาจลด อนาเภอหลมงสวน จมงหวมดชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

มยการววดอดณหภมมพเพลพอจทากวดความรชอนในการตาก

ใชชพลวงงานแสงอาทพตยยในขณะทยพมยแสงแดดปกตพ

แผงตากกะปป พลพกสลวบดชานมยตววลกอคในการลกอคตทาแหนคงปปองกวนกรพลพกของแผง

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจดภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ราชากะปปแทช

รายละเอรยด : ราชากะปปแทช มยววตถดดพบหลวกคลอ กดชงเคย ไมคใสคสารกวนบมด ไมคใสคสย มยรสชาตพทยพอรคอย

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.บางนทขาจลด อ.หลวงสวน จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

ผลพตภวณฑยกะปปเปปนเครลพองปรดงทยพมยแพรคหลาย เปปนววตถดดพบชวขนดยทยพมยกดชงเคยเปปนววตถดดพบหลวก ใน

ชดมชนสควนใหญคเปปนชาวประมง ททากะปปไวชรวบประทานเองและสามารถนทาไปขายไดชเพลพอสรชางราย

ไดชใหชครอบครวว และคนในชดมชน จนมยวพธยการจทาหนคายทยพกวชางขวางมากขขขน แตคยวงไมคเขชาถขงการ

ตลาดมากนวก

สคงเสรพมและสนวบสนดนการทคองเทยพยวชดมชน

จนานวนรายไดช : 10,000

หนชา 129 / 145



PS65015786 : ยกระดมบการผลกตกระเปปาสานจากตชนกระจสดบชานบางมะพรชาว

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

-

-

เครลพองรยดแผคนกระจมด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : นชอยกวคา 1 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : กระเปปาสานจากตชนกระจมด

รายละเอรยด : กระเปปาสานจากตชนกระจมดของตทาบลบางมะพรชาวเปปนหวตถกรรมททามลอของ

กลดคมบดคคลในตทาบลบางมะพรชาว ววตถดดพบทยพใชชสควนใหญคจะเปปนววตถดดพบทยพมาจากธรรมชาตพทยพอยมค

ในทชองถพพน และมยการดยไซนยผลพตภวณฑยพวฒนาผลพตภวณฑยใหชตรงตามความตชองการของตลาด

เพลพอใหชใชชไดชกวบคนทดกววย

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยวลวยลวกษณย

ต.บางมะพรชาว อ.หลวงสวน จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : ทพพยยพร เเกชวประไพ

ออนไลนฑ : ทพพยยพร เเกชวประไพ

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

กระเปปาสานจากตชนกระจมดของตทาบลบางมะพรชาวเปปนหวตถกรรมททามลอของกลดคมบดคคลในตทาบล

บางมะพรชาว ววตถดดพบทยพใชชสควนใหญคจะเปปนววตถดดพบทยพไดชมาจากธรรมชาตพทยพอยมคในทชองถพพน

มยการวพเคราะหยและนทาสพพงทยพลมกคชาตชองการมาใชชในการวางแผนแเละผลพตสพนคชาตามความตชอง

การ

นอกจากนยข ยวงออกแบบผลพตภวณฑยใหชทวนสมวยอยมคเสมอเพลพอใหชเขชากวบคนทดกกลดคม ทดกชควงววย และ

เปปดตลาดออนไลนยเพลพอใหชผมชบรพโภคสามารถเขชาถขงสพนคชาไดชงคายขขขน เชคน วางขายใน Lazada 

Shopee Facebook เปปนตชน

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

จนานวนรายไดช : 10,000

หนชา 130 / 145



PS65015871 : การพมฒนาผลกตภมณฑฑสมทนไพรชทมชนบางมะพรชาว

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

-

-

-

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   การออกแบบและพวฒนาผลพตภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ชาสมดนไพรบทารดงสดขภาพ

รายละเอรยด : ชาสมดนไพร สมตร หลวงปมฝววดคยรยวงกย ถมกพวฒนาสมตรโดย ศมนยยเรยยนรมชสมดนไพร

ไทยหมอพลขนบชาน ววดคยรยวงกย (ววดนทขาตก) มยการนทาสมดนไพรพลขนบชานมาอบแหชงและแปรรมปเปปนใบ

ชาสมดนไพร ถลอเปปนใบชาทยพใชชผลพตผลจากธรรมชาตพทยพหาไดชจากชดมชน

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยวลวยลวกษณย

ต.บางมะพรชาว อ.หลวงสวน จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : ววดคยรยวงศย

ออนไลนฑ : ววดคยรยวงศย

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

ชาสมดนไพรบทารดงสดขภาพ เปปนการนทาเอาววตถดดพบสมดนไพรทยพปลมกดชวยวพธยทยพปลอดภวย ไรชสายพพษ 

จากชาวบชานในชดมชน มาเเปรรมป จวดททาขขขนเพลพอตอบสนองความตชองการของลมกคชาทยพตชองการดม

เเลสดขภาพ ทวขงภายในเเละนอก มยการพวฒนาชคองทางในการจวดจทาหนคายทางออนไลนยหลาก

หลาย ทวขง Shoppe Lazada เพลพอใหชเขชาถขงผมชซลขอไดชงคายขขขน

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

จนานวนรายไดช : 30,000

หนชา 131 / 145



PS65009292 : พมฒนาศมกยภาพการแขคงขมนดชานการตลาด ผลกตภมณฑฑชรวภาพบนารทงดกนสสตรเขชมขชนจมงหวมด

ชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

ใชชระบบ e เซอรยวพส สทาหรวบการบรพการตรวจดพนสทาหรวบเกษตรการ

เครลพองปปข นเมกด เครลพองตยปฝน และเครลพองควดแยกกาก

เครลพองววดธาตดอาหาร N P K และ คคา pH

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : มากกวคา 3 เดลอน

เกษตรปลอดภมย

   การตพดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : อพนทรยยยอาหารพลชคดณภาพสมง

รายละเอรยด : เปปนปดปยอพนทรยยยทยพใชชววตถดดพบคดณภาพในการหมวก เชคน ขยขไกค ขยขววว รทา ปลาปฝน หพน

ฟอสเฟต กากนทขาตาล

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.บชานควน อ.หลวงสวน จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

เปปนการพวฒนาสพนคชาใหชมยคดณภาพมากยพพงขขขน และพวฒนาแพคเกจใหชมยความสวยงาม นคาสนใจ

เพลพอดขงดมลมกคชา และกทาลวงโฆษณาสพนคชาทยพไดชปรวบปรดงมาใหมคใหชเปปนทยพรมชจวกมากยพพงขขขน

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางความรมชใหชชดมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จนานวนรายไดช : 35,000

หนชา 132 / 145



PS65009415 : พมฒนาศมกยภาพการแขคงขมนดชานการตลาด ผลกตภมณฑฑชรวภาพบนารทงดกนสสตรเขชมขชนจมงหวมด

ชทมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

ใชชระบบ e เซอรยวพส สทาหรวบการบรพการตรวจดพนสทาหรวบเกษตรการ

การใชชเครลพองตยปฝน และเครลพองควดแยกกาก

เครลพองววดธาตดอาหาร N P K และ คคา pH

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : มากกวคา 3 เดลอน

เศรษฐกกจหมทนเวรยนลดการใชชพลมงงานเนชนนนากลมบมาใชชใหมค

   Remanufacture (การผลพตใหมค)

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : อพนทรยยยอาหารพลชคดณภาพสมง

รายละเอรยด : เปปนปดปยอพนทรยยยทยพใชชววตถดดพบคดณภาพในการหมวก เชคน ขยขไกค ขยขววว รทา ปลาปฝน หพน

ฟอสเฟต กากนทขาตาล

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.บชานควน อ.หลวงสวน จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

เปปนการพวฒนาสพนคชาใหชมยคดณภาพมากยพพงขขขน และพวฒนาแพคเกจใหชมยความสวยงาม นคาสนใจ

เพลพอดขงดมลมกคชา และกทาลวงโฆษณาสพนคชาทยพไดชปรวบปรดงมาใหมคใหชเปปนทยพรมชจวกมากยพพงขขขน

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

สรชางความรมชใหชชดมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จนานวนรายไดช : 35,000

หนชา 133 / 145



PS65021325 : เนลนอหคอหมก (คลมงสวน) แชคเยลอกแขลง หลมงสวนตชนแบบ

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

2. ใชชเทคโนโลยยการแชคเยลอกแขกงแบบรวดเรกวในการยลดอายดและคงคดณภาพผลพตภวณฑย

1. ลดระยะเวลาการกวนเนลขอหคอหมกโดยใชชเครลพองกวนแทนการใชชกทาลวงคน

3. ใชชหลวกการจวดการสดขลวกษณะเทยยบเทคา GHP ในการควบคดมการผลพต

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : มากกวคา 3 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   การแปรรมปอาหาร

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : เนลอหคอหมกแชคเยลอกเเขกง

รายละเอรยด : เนลขอหคอหมกเเชคเยลอกเเขกงใชชเนลขอปลาผลพตจากววตถดดพบทยพควดสรรในทชองถพพนใน

ตทาบลหลวงสวนอ.หลวงสวนจ.ชดมพรไมควคาจะเปปนเครลพองแกง ขคา ขมพขน ตะไครช พรพกขยขหนมสวน ใบ

มะกรมด กะปป นชาตทาลปฟจ บ แมชกระทวพงกะทพ และทยพขาดไมคไดชเลยคลอ ใบตอง กกควดสรรพพถยพพถวน อยคาง

ดยจาก

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
สถาบวนเทคโนโลยยพระจอมเกลชาเจชาคดณทหารลาดกระบวง

ต.ปากนทขา อ.หลวงสวน จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

1.MOUรควมกวบโครงการBoosterของปตท.โดยกลดคมหลวงสวนตชนแบบเปปนผมชผลพตรวบรอง

มาตรฐานโดยมหาวพทยาลวยและจวดจาหนคายโดยBoosterของปตท.

2.กลมโรงพยาบาลโรงแรมทมการจดการดแลเรองสขภาพเวลเนสเชคนชยวาศรมอพนเตอรย

เนชวพนแนลเฮลทยรยสอรยทโรงพยาบาลบารดงราษฎรย

3.กลดคมรชานอาหาร แบบ B2B ส าหรวบไปประยดกตยดวดแปลงเปปนเมนมเฉพาะรชาน

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

นทาเทคโนโลยยมาปรวบใชชใหชเกพดประโยชนย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

จนานวนรายไดช : 150,000

หนชา 134 / 145



PS65039144 : ทารฑตหคอหมกแชคเยลอกแขลง

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

2. ใชชเทคโนโลยยการแชคเยลอกแขกงแบบรวดเรกวในการยลดอายดและคงคดณภาพผลพตภวณฑย

. ลดระยะเวลาการกวนเนลขอหคอหมกโดยใชชเครลพองกวนแทนการใชชกทาลวงคน

3. ใชชหลวกการจวดการสดขลวกษณะเทยยบเทคา GHP ในการควบคดมการผลพต

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : มากกวคา 3 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   การแปรรมปอาหาร

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ทารยตหคอหมกแชคเยลอกแขกง

รายละเอรยด : ทารยตหคอหมกเเชคเยลอกแขกงใชชเนลขอปลาสากใชชววตถดดพบในทชองถพพน อ. หลวงสวน ไมค

วคาจะเปปนเครลพองแกง ขทพา ขมพขน ตะไครช พรพกขยขหนมสวน ใบมะกรมด กะปป นทขาตทาลปฟจ บ แมชกระทวพงกะทพ 

พอไดชเนลขอหคอหมกแลชวนทามาใสคทารยต

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
สถาบวนเทคโนโลยยพระจอมเกลชาเจชาคดณทหารลาดกระบวง

ต.ปากนทขา อ.หลวงสวน จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

1.MOUรควมกวบโครงการBoosterของปตท.โดยกลดคมหลวงสวนตชนแบบเปปนผมชผลพตรวบรอง

มาตรฐานโดยมหาวพทยาลวยและจวดจาหนคายโดยBoosterของปตท.

2.กลดคมโรงพยาบาลโรงแรมทยพมยการจวดการดมแลเรลพองสดขภาพเวลเนสเชคนชยวาศรมอพนเตอรย

เนชวพนแนลเฮลทยรยสอรยทโรงพยาบาลบทารดงราษฎรย

3.กลดคมรชานอาหาร แบบ B2B สทาหรวบไปประยดกตยดวดแปลงเปปนเมนมเฉพาะรชาน

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

นทาเทคโนโลยยมาปรวบใชชใหชเกพดประโยชนย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

จนานวนรายไดช : 180,000

หนชา 135 / 145



PS65003841 : สคงเสรกมชทมชนผลกตสมตวฑนนนาปลอดภมยทรพเปปนมกตรตคอสกพงแวดลชอมอยคางยมพงยลน

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

พวฒนาตววสพนคชาใหมค ใชชการอบดชวยลมรชอนและไมโครเวฟโดยปราศจากการทอดทยพไรชนทขามวน

ออกแบบบรรจดภวณฑยใหมค โดยการใชชกระปดกซยลลกอค เพลพอใหชเหมาะสม พรชอมรวบประทาน และ

เกกบไวชไดชนาน

เพพพมมมลคคาตววสพนคชา นทาเนลขอปลาทยพขายสดไมคหมด นทามาแปรรมป เปปนผลพตภวณฑยเพลพอใหชไดชราคา

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : นชอยกวคา 1 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ปลาแซคบสะเดกด

รายละเอรยด : นทาผลพตภวณฑยจากเนลขอปลามาแปรรมปเปปนปลาแผคนอบกรอบ พรชอมรวบประทาน 

และออกแบบบรรจดภวณฑยใหชเหมาะสม

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.พชอแดง อ.หลวงสวน จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

1. ลมกคชา คลอบดคคลทวพวไป2. จดดเดคนของสพนคชา ทานแลชวไมคอชวน3. จทาหนคายทวขงแบบออฟไลนยและออ

ฟไลนย4.จวดโปรโมชวพนพพเศษ5.อาจมยการขายผลพตภวณฑยในรสชาตพอลพนๆ6.มยทรวพยากรบดคคลทยพมย

ความรมช

7.กพจกรรมหลวกผลพตภวณฑยพรชอมจทาหนคาย ททาบรรจดภวณฑย 8.พวนธมพตรหลวกรชานขายขนม

สรชางความรมชใหชชดมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จนานวนรายไดช : 800

หนชา 136 / 145



PS65005819 : สคงเสรกมชทมชนผลกตสมตวฑนนนาปลอดภมยทรพเปปนมกตรตคอสกพงแวดลชอมอยคางยมพงยลน

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

ออกแบบบรรจดภวณฑยใหมค โดยการใชชถดงซยล มยขนาดเหมาะสมตคอกราบรพโภค 1 ครวขง ยวงคง

สภาพเดพมเพลพอใหชสะดวกในการรวบประทาน

พวฒนาบรรจดภวณฑยใหมค บรรจดหยบหคอชพขนตคอชพขน สามารถเกกบไวชรวบประทานตคอไดชหาก รวบ

ประทานไมคหมดภายในครวขงเดยยว

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : นชอยกวคา 1 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจดภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ครองแครงหรอยแรง

รายละเอรยด : ออกแบบบรรจดภวณฑยใหมค เพลพอเพพพมมมลคคาใหชกวบขนมครองแครง

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยแมคโจช

ต.พชอแดง อ.หลวงสวน จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

1. ลมกคชาคลอบดคคลทวพวไป2.จดดเดคนของสพนคชาบรรจดหยบหคอชพขนตคอชพขน3.จวดจทาหนคาย ทวขง

แบบออฟไลนยและออฟไลนย4.โปรโมชวพนในววนพพเศษ5.ขายผลพตภวณฑยในบรรจดภวณฑยทยพลมกคชาตชอง

การ6.มยทรวพยากรบดคคลทยพมยความรมช7.การเตรยยมผลพตภวณฑยพรชอมจทาหนคาย8.พวนธมพตรหลวกรชาน

ขายขนม

สรชางความรมชใหชชดมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จนานวนรายไดช : 600

หนชา 137 / 145



PS65016215 : ศรรวรรณ กลชวยเลลบมลอนางอบแหชง(บชานบากแดง)

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

ใชชเทคนพคการลด watet activity ใหชพอเหมาะรควมกวบรมปแบบการเกกบรวกษา

ใชชเทคโนโลยยการอบแหชง

ใชชหลวกการจวดการสดขลวกษณะเทยยบเทคา GHP ในการควบคดมการผลพต

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : มากกวคา 3 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   การแปรรมปอาหาร

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : กลชวยอบเลกบมลอนาง

รายละเอรยด : กลชวยเลกบมลอนางอบแหชง ผลพตจากกลชวยเลกบมลอนาง ไดชรวบ GI ผลเลกกเรยยว มยสย

เหลลองทอง มยกลพพนหอมเอกลวกษณย รสชาตพหวานอรคอย

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
สถาบวนเทคโนโลยยพระจอมเกลชาเจชาคดณทหารลาดกระบวง

ต.ววงตะกอ อ.หลวงสวน จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดลอนขขขนไป

1. เปปนผลพตภวณฑยทยพเกพดขขขนภายใตช

แบรนดย “กลชวยอบเลกบมลอนางศรยภา

2. ปปจจดบวนเปปนการผลพตหลายสถานทยพ กระจายไปตามชดมชนเครลอขคาย แลชวนทาผลพตภวณฑยมารวม

ทยพจดดเดยยว 

3. การขายมย 2 แบบ บรรจดแบบเดยพยว สคงขายตามรชานสะดวกซลขอ และบรรจดแบบถดงใหญค สคงขาย

ใหชรชานขายของฝากไปททาแบรนดยตนเอง

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

นทาเทคโนโลยยมาปรวบใชชใหชเกพดประโยชนย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

จนานวนรายไดช : 100,000

หนชา 138 / 145



PS65039225 : สมสทตรนมมงคทดเชอรฑเบท

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

ใชชเทคนพคการลด watet activity ใหชพอเหมาะรควมกวบรมปแบบการเกกบรวกษา

ใชชเทคโนโลยยการลด water activity ดชวยนทขาตาลทยพใหชพลวงงานนชอย

ใชชหลวกการจวดการสดขลวกษณะเทยยบเทคา GHP ในการควบคดมการผลพต

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : มากกวคา 3 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   การแปรรมปอาหาร

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : สมมธตยขเพลพอสดขภาพแชคเยลอกแขกง

รายละเอรยด : ผลพตภวณฑยสมมธตยขเพลพอสดขภาพ ควดสรรววตถดดพบผวก ผลไมชทยพปลมกในพลขนทยพ อ.หลวง

สวน นทามาผสานเปปนสมตรเมนมเครลพองดลพมเพลพอสดขภาพ รวบรองสมตรโดยผมชเชยพยวชาญดชานการ

ดมแลสดขภาพดชวยสมดนไพร ผลพตภวณฑยมย 7 แบบ ใหชเลลอกเหมาะกวบการดมแลสดขภาพของแตคละ

บดคคล และททาใหชมยทางเลลอก ผมชบรพโภคไมคจทาเจ

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
สถาบวนเทคโนโลยยพระจอมเกลชาเจชาคดณทหารลาดกระบวง

ต.ววงตะกอ อ.หลวงสวน จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดลอนขขขนไป

1. เปปนผลพตภวณฑยทยพเกพดขขขนภายใตช

แบรนดย “หลวงสวนตชนแบบ” เปปนผมชผลพต รวบรองมาตรฐานโดยมหาวพทยาลวย และจวด

จทาหนคายโดยกลดคมวพสาหกพจชดมชน

2. กลดคมโรงพยาบาล โรงแรม ทยพมยการจวดการดมแลเรลพองสดขภาพ เวลเนส เชคน 

ชยวาศรม อพนเตอรยเนชวพนแนล เฮลทย รยสอรยท โรงพยาบาลบทารดงราษฎรย เปปนตชน

3. กลดคมรชานอาหาร แบบ B2B สทาหรวบไปประยดกตยดวดแปลงเปปนเมนมเครลพองดลพมเพลพอสดขภาพ

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

นทาเทคโนโลยยมาปรวบใชชใหชเกพดประโยชนย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

จนานวนรายไดช : 105,000

หนชา 139 / 145



PS65008734 : ผลกตภมณฑฑนนนาผผนงชมนโรง

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

การขายผคานชคองทางออนไลนย ยพงแอด และการโฆษนาผคานออนไลนย

การออกแบบและพวฒนาฉลากสพนคชา

ถคายภาพ และวพดยโอ เพลพอประชาสวมพวนธย

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   สดขอนามวยอาหาร หรลอ กระบวนการควบคดมขวขนตอนการผลพตตวขงแตคตชน

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ชวนโรง นทขาผขขงชวนโรงแทชบรพสดทธพธ,สบมคชวนโรง

รายละเอรยด : ทวขงนทขาผขขงชวนโรงบรพสดทธพธแทช 100% มย สรรพคดณทางยา ชควยระบบทางเดพน

หายใจ ทางเดพนอาหาร ระบบประสาท สายตา เปปนตชน สบมคในโรงออรยแกนพค บทารดงผพวพรรณ

และลดเลลอนรพขวรอย

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยสงขลานครพนทรย

ต.หลวงสวน อ.หลวงสวน จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

แผนธดรกพจ ชวนโรง นทขาผขขงชวนโรงแทชบรพสดทธพธ,สบมคชวนโรง

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

มยสดขภาพดยขขขน ลดโอกาสเกพดการเจกบปฝวย

สรชางงานสรชางอาชยพ

จนานวนรายไดช : 6,000

หนชา 140 / 145



PS65008891 : ไตปลาแหชง

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

3. การขายผคานชคองทางออนไลนย ยพงแอด และการโฆษนาผคานออนไลนย

1. การออกแบบและพวฒนาฉลากสพนคชา

2. ถคายภาพ และวพดยโอ เพลพอประชาสวมพวนธย

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   การออกแบบและพวฒนาผลพตภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ไตปลาแหชง

รายละเอรยด : ไตปลาแหชงมยสควนประกอบ คลอ เนลขอปลายคาง 60% สมดนไพรเครลพองเทศตคางๆ 

40% มยรสชาตพเผกดนทาอรคอยกลมกลคอม เนลขอปลาหอมๆชพขนโตๆพรพกแกงไตปลาสมตรนยขอวดแนคน

ไปดชวยสมดนไพรเนชนๆ

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลวยสงขลานครพนทรย

ต.หลวงสวน อ.หลวงสวน จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขาย หรลอขายแลชว

ไตปลาแหชงบชานคดณนาย ผลพตและจวดจทาหนคายไตปลาแหชง มยจดดเดคนทยพเครลพองแกงสมตรเดกด มย

กลดคมลมกคชาเปปาหมาย คลอ ผมชหญพงอายด 20-40 ปฟ อาชยพแมคบชาน พนวกงานบรพษวท มยการจวดโปรโม

ชวพนในเพจ Facebook เพลพอเพพพมยอดขาย สรชางการรวบรมชใหชกวบสพนคชาโดยการททาโปสเตอรยแนะนทา

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

มยสดขภาพดยขขขน ลดโอกาสเกพดการเจกบปฝวย

ลดขยะ/การนทาววตถดดพบกลวบมาใชชใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางความรมชใหชชดมชน

จนานวนรายไดช : 3,000

หนชา 141 / 145



PS65021314 : เนลนอททเรรยนหมอนทองแชคเยลอกแขลง

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

ใชชเทคนพคการลชางจากสารททาความสะอาดหลายชนพดเพลพอดมเรลพองความสะอาดและตชนทดนการ

ผลพต

ใชชเทคโนโลยยการแชคเยลอกแขกงแบบรวดเรกวในการยลดอายดและคงคดณภาพผลพตภวณฑย

ใชชหลวกการจวดการสดขลวกษณะเทยยบเทคา GHP ในการควบคดมการผลพต

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : มากกวคา 3 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : เนลขอทดเรยยนหมอนทองแชคเยลอกแขกง

รายละเอรยด : เนลขอทดเรยยนหมอนทองแชคเยลอกแขกงควดพพเศษสทาหรวบสคงออกรวบรองความ

อรคอยโดยการควดสรรทดเรยยนตวขงแตคขวขนตอนการตรวจรวบววตถดดพบทยพรวบเขชาโรงงานเพลพอหลยก

เลยพยงและปปองกวนทดเรยยนทยพไมคไดชมาตรฐาน เพลพอใหชไดชเนลขอทดเรยยนทยพเนลขอหวาน หอม อรคอย

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
สถาบวนเทคโนโลยยพระจอมเกลชาเจชาคดณทหารลาดกระบวง

ต.หาดยาย อ.หลวงสวน จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดลอนขขขนไป

Customer Segment - กลดคมลมกคชาเปปนกลดคมคนทยพอาศวยอยมคในภาคใตช และอาศวยอยมคในชดมชน ไมค

จทากวดเพศ โดยมยอายด 15 ปฟขขขนไป เพราะเปปนกลดคมคนทยพสนใจ/ชลพนชอบทดกเรยยน

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

นทาเทคโนโลยยมาปรวบใชชใหชเกพดประโยชนย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

จนานวนรายไดช : 500,000
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PS65039139 : ททเรรยนกวนลดหวาน

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

ใชชเทคนพคการลด watet activity ใหชพอเหมาะรควมกวบรมปแบบการเกกบรวกษา

ใชชเทคโนโลยยการลด water activity ดชวยนทขาตาลทยพใหชพลวงงานนชอย

ใชชหลวกการจวดการสดขลวกษณะเทยยบเทคา GHP ในการควบคดมการผลพต

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : มากกวคา 3 เดลอน

เศรษฐกกจสรชางสรรคฑจากภสมกปปญญาและวมฒนธรรมทชองถกพน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภวณฑย

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ทดเรยยนกวนลดหวาน

รายละเอรยด : ทดเรยยนกวนลดหวาน จะเลลอกใชชทดเรยยนทยพควดสรรอยคางดย นทามาผลพตดชวยโรง

งานและเครลพองมลอทยพไดชมาตรฐาน เนลขอทดเรยยนกวนมยสยเหลลองนคารวบประทาน ไมคมยสควนผสมของ

แปปง หรลอสารกวนบมด รสชาตพหวานจากธรรมชาตพททาใหชสามารถทานไดชเพลพนๆ

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
สถาบวนเทคโนโลยยพระจอมเกลชาเจชาคดณทหารลาดกระบวง

ต.หาดยาย อ.หลวงสวน จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

Customer Segment - กลดคมลมกคชาเปปนกลดคมคนทยพอาศวยอยมคในภาคใตช และอาศวยอยมคในชดมชน ไมค

จทากวดเพศ โดยมยอายด 15 ปฟขขขนไป เพราะเปปนกลดคมคนทยพสนใจ/ชลพนชอบทดเรยยน

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

นทาเทคโนโลยยมาปรวบใชชใหชเกพดประโยชนย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

จนานวนรายไดช : 500,000
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PS65021326 : นนนาแกงเหลลอง (สองมหาสมททร) พรชอมปรทงแชคเยลอกแขลง หลมงสวนตชนแบบ

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

ใชชหลวกการจวดการสดขลวกษณะเทยยบเทคา GHP ในการควบคดมการผลพต

ใชชกระบวนการปรวบกรดอาหาร

ใชชเทคโนโลยยการแชคเยลอกแขกงแบบรวดเรกวในการยลดอายดและคงคดณภาพผลพตภวณฑย

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การพวฒนาสพนคชาและบรพการใหชมยมมลคคาสมง

การพวฒนาบรรจดภวณฑย

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : มากกวคา 3 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   การแปรรมปอาหาร

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : ผลพตภวณฑย นทขาแกงเหลลองพรชอมปรดงแชคเยลอกแขกง

รายละเอรยด : นทขาแกงเหลลองพรชอมปรดงแชคเยลอกแขกง ผลพตจากววตถดดพบทยพควดสรรในทชองถพพนใน

ตทาบลแหลมทราย อ. หลวงสวน จ. ชดมพร  ขมพขน พรพกขยขหนมสวน นทขาตาลปฟจ บ สชมจยจด ผลพตภวณฑย

ปรดงสทาเรกจพรชอมรวบประทานผมชบรพโภคสามารถเลลอกชนพดผวกและเนลขอสวตวยทยพชลพนชอบในการ

ประกอบปรดงไดช

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
สถาบวนเทคโนโลยยพระจอมเกลชาเจชาคดณทหารลาดกระบวง

ต.แหลมทราย อ.หลวงสวน จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

1. MOU รควมกวบโครงการ Booster ของ ปตท. โดยกลดคมตทาบลแหลมทราย 

“หลวงสวนตชนแบบ” เปปนผมชผลพต รวบรองมาตรฐานโดยมหาวพทยาลวย และจวด

จทาหนคายยโดย Booster ของ ปตท.

2. กลดคมโรงพยาบาล โรงแรม ทยพมยการจวดการดมแลเรลพองสดขภาพ เวลเนส เชคน 

ชยวาศรม อพนเตอรยเนชวพนแนล เฮลทย รยสอรยท โรงพยาบาลบทารดงราษฎรย เปปนตชน

3. กลดคมรชานอาหาร แบบ B2B สทาหรวบไปประยดกตยดวดแปลงเปปนเมนมเฉพาะรชาน

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

นทาเทคโนโลยยมาปรวบใชชใหชเกพดประโยชนย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

จนานวนรายไดช : 75,000
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PS65039150 : 2. นนนาแกงเหลลองพรชอมรมบประทาน (ใชชเศษเหลลอปลาจากกระบวนการสกมดปลา)

Snapshot C01-C06รายงานสรทปโครงการ

ใชชกระบวนการปรวบกรดอาหาร

ใชชกระบวนการบรรจดรชอนในการยลดอายดและคงคดณภาพผลพตภวณฑย

ใชชหลวกการจวดการสดขลวกษณะเทยยบเทคา GHP ในการควบคดมการผลพต

การยกระดวบมาตรฐานสพนคชาและบรพการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพวฒนา : มากกวคา 3 เดลอน

อาหารปลอดภมย

   การแปรรมปอาหาร

ชลพอผลกตภมณฑฑ/บรกการ : นทขาแกงเหลลองพรชอมรวบประทาน

รายละเอรยด : ใชชเศษเหลลอจากกระบวนการแปรรมปเนลขอปลาชคอนทะเล ผลพตจากววตถดดพบทยพควด

สรรในทชองถพพนในตทาบลแหลมทราย อ. หลวงสวน จ. ชดมพร  ขมพขน พรพกขยขหนมสวน นทขาตาลปฟจ บ สชม

จยจด ผลพตภวณฑยปรดงสทาเรกจ

01 : รายละเอรยดผลกตภมนฑฑ/บรกการ

อาจารยฑบมญฑกต

5 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดชตคอเดลอน (บาท)

03 : วมตถทประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสกนคชา/บรกการ

06 : ผลกตภมณฑฑบรกการของทคานสรชางคทณคคาใหชกมบชทมชนไดชอยคางไร

05 : แผนธทรกกจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรชอมออกสสคตลาด

ประชาชน
สถาบวนเทคโนโลยยพระจอมเกลชาเจชาคดณทหารลาดกระบวง

ต.แหลมทราย อ.หลวงสวน จ.ชดมพร

04 : องคฑความรสช/เทคโนโลยร/นวมตกรรม

รมปกคอน รมปหลวงรสปสกนคชา/บรกการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรชอมออกสสคตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดลอน

1. MOU รควมกวบโครงการ Booster ของ ปตท. โดยกลดคมตทาบลแหลมทราย 

“หลวงสวนตชนแบบ” เปปนผมชผลพต รวบรองมาตรฐานโดยมหาวพทยาลวย และจวด

จทาหนคายยโดย Booster ของ ปตท.

2. กลดคมโรงพยาบาล โรงแรม ทยพมยการจวดการดมแลเรลพองสดขภาพ เวลเนส เชคน 

ชยวาศรม อพนเตอรยเนชวพนแนล เฮลทย รยสอรยท โรงพยาบาลบทารดงราษฎรย เปปนตชน

3. กลดคมรชานอาหาร แบบ B2B สทาหรวบไปประยดกตยดวดแปลงเปปนเมนมเฉพาะรชาน

ใชชผลผลพตทางการเกษตรใหชเกพดประโยชนยสมงสดด

นทาเทคโนโลยยมาปรวบใชชใหชเกพดประโยชนย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภวณฑย/บรพการ

จนานวนรายไดช : 750,000
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โครงการพัฒนาระบบการบริหารและจัดการเครือข่ายข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG


