
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

U2T for BCG Snapshot
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม





สารบัญ
1. สารความยินดีจาก ศ. (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์     ข
2. คำนำ ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล         ง
3. บทสรุปผู้บริหาร        ซ
   3.1 สรุปผลลัพธ์ ระดับประเทศ          ญ
   3.2 สรุปผลลัพธ์ ระดับภูมิภาค         น
   3.3 สรุปผลลัพธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ป  
   3.4 รายชื่อกรรมการบริหาร           ฝ
   3.5 รายชื่อทีมร่วมพัฒนา  ฟ    
   3.6 หน่วยงานพันธมิตร          ม
   3.7 ภาพรวมกิจกรรม            ร
4. รายงานภาพรวมโครงการ Snapshot U2T for BCG    1-214



ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



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

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

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

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยง 5 เป้าหมายสำคัญ (Achievement)

ประชาชนมีรายได้มากขึ้น และยั่งยืน

ประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น

Thailand Community Data

5 เป้าหมายสำคัญ

U2T for 
BCG 

Learning 
Platform

ONLINE COMMUNITY

MARKETPLACE

HACKATHON

Standard/
Pre-Standard

1
เกษตร

ปลอดภัย

2 
อาหาร

ปลอดภัย 

3 
ท่องเที่ยวที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

จากภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

5 
เศรษฐกิจหมุนเวียน
ลดการใช้พลังงาน

เน้นนำกลับมาใช้ใหม่
การทำเกษตรของ U2T  100% 

ลดการใช้สารเคมี ซ่ึงเป็น
อันตรายต่อ เกษตรกร 

และ ส่ิงแวดล้อม

สินค้าเกษตรอินทรีย์
ปลอดสารเคมี 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10%

ผลิตภัณฑ์อาหาร ใน U2T 
100% ต้องเข้าเกณฑ์ อาหาร

ปลอดภัย GMP/PGMP

ผลิตภัณฑ์อาหารที่
เข้าเกณฑ์อาหาร
ปลอดภัย เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 10%

บริการและการท่องเที่ยว
ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 

และส่งเสริมสุขภาพยั่งยืน 

การยกระดับมาตรฐานจัดการ
ท่องเที่ยวยั่งยืน 

Sustainable Tourism 
Management 

Standard:STMS

ออกแบบสินค้า
สอดคล้องตามวัฒนธรรม 

ลดการใช้วัตถุดิบ 

การยกระดับสินค้าเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์จากภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์และบริการ U2T 50% 
ต้องใช้แนวทางการนำกลับมา

ใช้ใหม่และหมุนเวียนการ
ใช้พลังงาน

การใช้พลังงานหมุนเวียน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

ระดับ
โครงการ

ระดับ
ประเทศ

จ



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

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

Key Achievement U2T for BCG ประจำปี 2565

กลุ่มเป้าหมายความสำเร็จ
การดำเนินการ

Learning องค์ความรู้
ทักษะและขีดความสามารถ

สานพลังเครือข่าย
ความร่วมมือสร้างเศรษฐกิจ

คัดสรร พัฒนา สร้างคุณค่า
ผลงาน/เทคโนโลยี/นวัตกรรม

94 มหาวิทยาลัย
12 Modules 30 หน่วยงาน จำนวนสินค้า

และบริการ BCG 
15,042 รายการ 

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

กิจกรรมเรียนรู้เชิประสบการณ์
สร้างการเรียนรู้จากการปฎิบัติจริง

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

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

เงินหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจ
1,236 ล้านบาทต่อเดือนงบจ้างงาน

2,460 ล้านบาท

งบขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
1,105 ล้านบาท

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

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

หน่วยงานในพ้ืนท่ี/ท้องถ่ิน ส่งเสริมสื่อการเรียนรู้

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

ภาครัฐ ภาคเอกชน SA/NGO

รายได้ 143 ล้านบาท/เดือน

บัณฑิต 32,195 คน  ประชาชน 31,919 คน

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

94% 

!

!

รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
143 ล้านบาทต่อเดือน
(ข้อมูลจากระบบ PBM C01-C06)

1,716 ล้านบาทต่อเดือน

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

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

 U2T for BCG Hackathon ประจำปี 2565 มีโครงการที่ผ่านเข้ารอบ 40 ทีม 
โดยผลรางวัลชนะเลิศและในแต่ละกลุ่มดังนี้

 กลุ่มเกษตรและอาหาร ได้แก่ โครงการแซ่บอีรี่ 

สรุปผลประเมินความเข้าใจในเนื้อหาระดับประเทศ

ช



 กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ ได้แก่ โครงการ การท่องเที่ยสีเขียวเชิงสร้างสรรค์
คลองปากปิด

 กลุ่มพลังงานและวัสดุ ได้แก่ Chiangkhan Story 

 กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ ได้แก่ Fairyland ChoraKhe Yai

ซ



สรุปผลลัพธ์
ระดับประเทศ

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



ญ

94
มหาวิทยาลัย

จำนวนมหาวิทยาลัย

7,355
ตำบล

จำนวนตำบล

15,042
โครงการ

C

A

D

B

E

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
977 โครงการ

อาหารปลอดภัย
5,491 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
818 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
1,466 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
6,290 โครงการ

B

A

64,114
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ระดับประเทศ

บัณฑิต
32,195 คนประชาชน

31,919 คน



สรุปผลลัพธ์
ภาคเหนือ

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



26
มหาวิทยาลัย

จำนวนมหาวิทยาลัย

1,540
ตำบล

จำนวนตำบล

3,177
โครงการ

C

A

D

B

E

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
208 โครงการ

อาหารปลอดภัย
1,159 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
161 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
309 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
1,340 โครงการ

B

A

13,638
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ภาคเหนือ

บัณฑิต
6,821 คนประชาชน

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

สรุปผลลัพธ์
ภาคกลาง
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จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
222 โครงการ

อาหารปลอดภัย
1,187 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
195 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
433 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
1,243 โครงการ

B

A

13,069
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

บัณฑิต
6,530 คนประชาชน

6,539 คนสรุปผลลัพธ์
ภาคกลาง
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สรุปผลลัพธ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

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

จำนวนมหาวิทยาลัย

2,650
ตำบล

จำนวนตำบล

5,421
โครงการ

C

A

D

B

E

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
355 โครงการ

อาหารปลอดภัย
1,898 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
174 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
441 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2,553 โครงการ

B

A

23,963
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บัณฑิต
11,980 คนประชาชน

11,983 คน

ต



สรุปผลลัพธ์
ภาคตะวันออก

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

จำนวนมหาวิทยาลัย

480
ตำบล

จำนวนตำบล

982
โครงการ

E

D

C

B

A

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
72 โครงการ

อาหารปลอดภัย
336 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
106 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
79 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
389 โครงการ

B

A

4,067
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ภาคตะวันออก

บัณฑิต
2,062 คนประชาชน

2,005 คน

ท



สรุปผลลัพธ์
ภาคใต้

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

เชียงใหม่

รายงานผลลัพธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีพื้นที่ดูแลครอบคลุม
99 ตำบล มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 814 คน แบ่งเป็น บัณฑิต 417 คน 
ประชาชน 397 คน โดยผลงาน BCG จำนวน 214 โครงการ ท่ีสอดคล้องและ
ตรงตาม 5 เป้าหมายสำคัญ ดังนี้ ด้านเกษตรปลอดภัย 14 โครงการ 
ด้านอาหารปลอดภัย 59 โครงการ ด้านท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
และสุขภาพ 5 โครงการ ด้านเศรษกิจหมุนเวียนลดการใช้พลังงานเน้นนำ
กลับมาใช้ใหม่ 18 โครงการ และด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 118 โครงการ
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มหาวิทยาลัย

จำนวนมหาวิทยาลัย

99
ตำบล

จำนวนตำบล

214
โครงการ

E

D

C

B

A

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
118 โครงการ

อาหารปลอดภัย
59 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
18 โครงการ

เกษตรปลอดภัย
14 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
5 โครงการ

B

A

814
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่

บัณฑิต
417 คนประชาชน

397 คน

ป



รายชื่อกรรมการบริหาร



รายชื่อกรรมการบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ ทรายแก้ว
กรรมการ

นายกิตติ สัจจาวัฒนา
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ขนิษฐา นันทบุตร
กรรมการ

นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์
กรรมการ

นายธนา ยันตรโกวิท
กรรมการ

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม
กรรมการ

นางสาวภัทรพร เล้าวงค์
กรรมการ

นางวนิดา บุญนาคค้า
กรรมการ

นางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง
กรรมการ

นายศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
กรรมการ

นางสุวรรณี คำมั่น
กรรมการ

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์
กรรมการและเลขานุการ

ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวกีรติ แก้วสัมฤทธิ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณีี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายดนุช ตันเทอดทิตย์
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ป



รายชื่อทีมร่วมพัฒนา



!

รายชื่อทีมร่วมพัฒนา

นายพันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์ นางกัลยาณี ทัฬหชัยบูรณ์ นายวิศิษฐ์ สุนทร 

นายวริศร เผ่าวนิช นางสาวชญาน์นัทช์ ไชยวัฒนพงศ์ นายธนภัทร สินธุวราวรรณ

ทีมพัฒนาระบบบริหารโครงการและนวัตกรรม

ฝ



หน่วยงานพันธมิตร



หน่วยงาน อว. 
สนับสนุนความรู้ ต่อยอดผู้ประกอบการ

ภาคเอกชน
สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ภาครัฐ 
หน่วยงานในพื้นที่/ท้องถิ่น

หน่วยงาน อว. 
สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ฟ



ภาพรวมกิจกรรม

ภ



ภาพรวมกิจกรรม

ม





U2T for BCG Snapshot
1. จังหวัด เชียงใหม่ 1
2. จังหวัด แม่ฮ่องสอน 141



PS65026212 : พพฒนาตราสพญลพกณณบรรจจภพณฑณชาดอกไมมออแกนนก

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

แบบตราสสญลสกณณของบรรจจภสณฑณชาดอกไมมออแกนนกแตตละชนนด

การออกแบบตราสสญลสกณณใหมมมความเหมาะสมกสบตสวบรรจจภสณฑณ

อบรมการจสดจจาหนตายผตาน Platform Online

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพสฒนาผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ชาดอกไมมออแกนนก

รายละเออยด : ชาดอกไมมออแกนนกทมทปลลกดมวยวนธมเกษตรอนนทรมยณไมตมมการใชมสารเคมมทจกชนนดใน

กระบวนการปลลกและผตานการแปรรลปบรรจจในโรงงานทมทไดมรสบมาตรฐาน อย. ปลอดภสยไดม

คจณภาพ ชาดอกไมมทจกชนนดมมเลขทมทจดแจมง อย. ชตวยแกมทมองอดด ชตวยตมานทานการตนดเชดชอ

แบคทมเรมยในลจาไสมหรดอระบบทางเดนนอาหาร ชตวยปรสบปรจงการทจางานของตสบ ชตวยใหมผนวสวย 

อตอนกวตาวสย สจขภาพดม นอนหลสบสบาย และปลอดภสยเพราะผลนตจากดอกไมมปลอดสารและไดม

การรสบรองมาตรฐาน

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.เมดองงาย อ.เชมยงดาว จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : เกษตรอนนดมช Organic Farm

ออนไลนณ : เกษตรอนนดมช Organic Farm

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ชาดอกไมมออแกนนกผลนตโดยเกษตรกรทมทเปปนผลมประกอบการในพดชนทมทและเปปนศลนยณการเรมยนรลมใหม

แกตชจมชน ใชมกระบวนการปลลกโดยคจานนงถนงสภาพแวดลมอมในชจมชนดมวยกระบวนการวนธมเกษตร

อนนทรมยณ ไมตมมการใชมสารเคมมทจกชนนดในกระบวนการปลลก การเกกบเกมทยว การคสดสรร และผตานการ

แปรรลป มมการควบคจมปรนมาณและคจณภาพบรรจจในโรงงานทมทไดมรสบมาตรฐาน อย. ปลอดภสยไดม

คจณภาพ ชาดอกไมมทจกชนนด มมเลขทมทจดแจมง อย. โดยมมเปปาหมายในการจสดจจาหนตายคดอกลจตมคน

ทจกเพศทจกวสย หรดอโดยเฉพาะกลจตมคนทมทชดทนชอบในการดดทมชาเพดทอผตอนคลาย หรดอกลจตมคนทมทสนใจ

ในการดลแลสจขภาพ

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

จจานวนรายไดม : 25,000

หนมา 1 / 214



PS65026216 : การปรพบปรจบรรจจภพณฑณกระเทอยมดอง

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ปรสบปรจงบรรจจภสณฑณใหมสามารถจสดเกกบผลนตภสณฑณโดยไมตรสทวซนทม

การพสฒนาบรรจจภสณฑณใหมสามารถขนสตงและการจายสนนคมาไดมอยตางเหมาะสม

อบรมการจสดจจาหนตายผตาน Platform Online

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวตา 3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรลปอาหาร

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : กระเทมยมดอง (ของฝากเมดองงายหมลตทมท 1)

รายละเออยด : กระเทมยมดอง ชตวยบจารจงเลดอด ปปองกสนโรคโลหนตจาง สรมางภลมนตมานทานใหมแกต

รตางกายและยสงสามารถควบคจมระดสบนจชาตาลในเลดอด

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.เมดองงาย อ.เชมยงดาว จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ไมตมม (ขายทมทบมาน 76 หมลต 1 ตจาบลเมดองงาย อจาเภอเชมยงดาว จสงหวสดเชมยงใหมต และขาย

สตงใหมกสบตลาด ผลมทมทสนใจ และชตองทาง Online)

ออนไลนณ : tiktok : @aruneelekploy (https://www.tiktok.com/@aruneelekploy?

_t=8WKSfogi3FJ&_r=1)

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

กระเทมยมดอง (ของฝากเมดองงายหมลตทมท 1) เปปนการรตวมกลจตมแมตบมานของตจาบลเมดองงายหมลต 1 

โดยนจากระเทมยมจากเกษตรกรในชจมชนเพดทอเปปนการกระจายรายไดมสลตชจมชน มาผลนตเปปน

ผลนตภสณฑณกระเทมยมดองสลตรของกลจตม มมการควบคจมปรนมาณและคจณภาพ โดยมมเปปาหมายใน

การจจาหนตายคดอกลจตมคนทจกเพศทจกวสย หรดอโดยเฉพาะกลจตมคนทมทสนใจในการดลแลสจขภาพ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

จจานวนรายไดม : 3,500

หนมา 2 / 214



PS65019130 : ไขตเคคมสมจนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

วางแผนนจาผลนตภสณฑณไขตเคกมสมจนไพร KHEM NA JO ( เคกม นะ โจม) จสดจจาหนตายผตานชตองทาง

ออนไลนณ และการใชมระบบตอบขมอความอสตโนมสตน (Chatbot) ตอบขมอความลลกคมา

พสฒนาผลนตภสณฑณไขตเคกมสมจนไพร KHEM NA JO ( เคกม นะ โจม) ตตอจากระยะทมท 1 ใหมสามารถวาง

ขายในตลาดไดม และผลนตภสณฑณผตานการตรวจสอบมาตรฐานและคจณภาพจากหนตวยงานภาค

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวตา 3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพสฒนาผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ไขตเคกมสมจนไพร

รายละเออยด : ผลนตภสณฑณไขตเคกมสมจนไพร มมวสตถจดนบหลสก คดอ ไขตเปปด ดนนสอพองและสมจนไพร 

เชตน ใบเตย มะพรมาว และตะไครม

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตนะ อ.เชมยงดาว จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : เคกมนะโจม

ออนไลนณ : เคกมนะโจม

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขนชนไป

ตจาบลแมตนะ อจาเภอเชมยงดาว จสงหวสดเชมยงใหมต ไดมดจาเนนนการตตอยอดผลนตภสณฑณไขตเคกมสมจนไพร 

ซนทงถลกจสดตสชงโดยการนจาแนวคนดของภลมนปปญญาทมองถนทนการถนอมอาหารมาประยจกตณเขมากสบ

สมจนไพรไทยทมทมมสรรพคจณและคจณประโยชนณมากมาย เปปนการนจาเสนอผลนตภสณฑณทมทแตกตตางและ

เปปนการเพนทมมลลคตาของวสตถจดนบทมทมมภายในทมองถนทน

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

ลดขยะ/การนจาวสตถจดนบกลสบมาใชมใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 4,500
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PS65021245 : จพกสานไมมไผต

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ดมานชตองทางการจสดหนตาย ดมวยการนจาผลนตภสณฑณจสกรสานไมมไผตจสดจจาหนตายผตานชตองทาง 

Online

ใหมสามารถวางขายไดมในตลาด โดยการพสฒนาทสชงรลปแบบของผลนตภสณฑณ ตราสนนคมา และ

คจณภาพของผลนตภสณฑณ

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นมอยกวตา 1 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : จสกสานไมมไผต

รายละเออยด : ผลนตภสณฑณจสกสานไมมไผต มมวสตถจดนบหลสกคดอ ไมมไผตทมทมมในชจมชน

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตนะ อ.เชมยงดาว จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : บมานหมวยโจม

ออนไลนณ : เคกมนะโจม

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขนชนไป

การจสกสานชะลอมเปปนอาชมพดมานอจตสาหกรรมของคนภายในชจมชนตจาบลแมตนะ อจาเภอเชมยง

ดาว โดยทางกลจตมผลมผลนตไดมดจาเนนนการตตอยอดผลนตภสณฑณจสกสานไมมไผต ซนทงถลกจสดตสชงโดยการนจา

แนวคนดของภลมนปปญญาทมองถนทนมาประยจกตณตามการใชมงานในรลปแบบใหมต เพดทอนจาเสนอ

ผลนตภสณฑณในรลปลสกษณณทมทแตกตตาง มมประโยชนณใชมสอย และเปปนการเพนทมมลลคตาของวสตถจดนบทมทมม

ภายในทมองถนทนโดยอาศสยความคนดรนเรนทมสรมางสรรคณ ความประณมต งดงาม นอกเหนดอจาก

ประโยชนณใชมสอยแลมว งานจสกสานยสงสะทมอนวสฒนธรรม ความคนดสรมางสรรคณ และภลมนปปญญาดสชง

เดนมของชาวบมานไดมอมกดมวย

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

อนจรสกษณและตตอยอดภลมนปปญญาทมองถนทน

จจานวนรายไดม : 3,000

หนมา 4 / 214



PS65015982 : การเพนชมมสลคตาผลนตภพณฑณชจมชน ตจาบลแมตทะลบ

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

พสฒนา Packaging Design

คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลนตภสณฑณ

หาวสตถจดนบทมทมมคจณภาพ และคนดคมนลวดลาย สมใหมตเพนทมเตนม เพดทอสรมางเอกลสกษณณ

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ยตามกระเปปาลาหลต

รายละเออยด : • ชนนดผมาทอมดอ• ชนาด 7×5×8นนชว , 8×9นนชว , 9×10นนชว• มมซนปดมานใน 1 ชนชน•

มมลวดลายปปกแบบพดชนเมดองลาหลต 2 ดมาน• ขนาดสายสะพายยาว 145 เซนตนเมตร

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ไมตมมหนมารมาน

ออนไลนณ : กระเปปาลาหลตสมสยใหมต

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

ยตามกระเปปาลาหลตเปปนสนนคมาทมทมมลสกษณะเฉพาะของชนเผตาลาหลต แผนธจรกนจคดอ จะนจาสนนคมาไป

จจาหนตายผตาน Platform Online Facebook เพดทอเพนทมโอกาสออกไปสลตกลจตมผลมใชมงานทมทมากขนชน 

รวมถนงการจสดจสดหนตายแบบออฟฟไลนณ วางขายทมทรมานคมาทสทวไปในชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 5,500

หนมา 5 / 214



PS65016141 : การเพนชมมสลคตาผลนตภพณฑณชจมชน ตจาบลแมตทะลบ

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

พสฒนา Packaging Design

คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลนตภสณฑณ

นจาสนนคมาไปจจาหนตายผตาน Platform Online Facebook

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เกษตรปลอดภพย

   การควบคจมแสงและความรมอน

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ชามะแขวตน

รายละเออยด : -  เปลดอกหตมเมลกดทมทผตานการอบจนแหมงสนนท-  บรรจจในถจงกรองชา ขนาด 5×7

ซม. ในปรนมาณ 10กรสม-  แพคใสตถจงซนปลกอค

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ไมตมมหนมารมาน

ออนไลนณ : ผลนตภสณฑณโคกหนองนาสวนบมานปราชญณ

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

มะแขวตน เปปนพดชเศรษฐกนจทมองถนทนหนนทงทมทสรมางรายไดมแกตเกษตรกรภาคเหนดอ นจามาเปปนสตวน

ประกอบของอาหารเหนดอแทบทจกชนนด การสตงเสรนมปลลกมะแขวตนควรเปปนพดชหลสงบมาน และยสง

เปปนยารสกษาสจขภาพ ชตวยขสบเลดอดลม สรมางความรมอนใหมรตางกาย เกมทยวกสบการไหลเวมยนโลหนตใน

รตางกาย กลนทนหอมระเหยของชามะแขวตนจะชตวยลดการคสดจมลก เพดทอเพนทมรายไดมกลจตมนสกปราชญณ

ชจมชนไดมนจาความรลมเกมทยวกสบชามะแขตวนจากหมลตบมานดอยหลตอ ตจาบลแมตทะลบ แลมวนจามาตตอยอด

เปปนชามะแขวตน ผลนตเพดทอคนรสกสจขภาพ สามารถชงดดทมไดมในชมวนตประจจาวสน

แผนธจรกนจ 

- สรมางเพจFacebook เพดทอแนะนจาสนนคมาใหมคนรลมจสก บอกถนงสรรพคจณตตางๆของชามะแขตวน 

เนดทองจากกลจตมนสกปราชญณเพนทงไดมคนดรนเรนทมการผลนตเมดทอเดดอนมนถจนายน 2565 จนงไมตมมผลมคนรลมจสก 

- ในการจสดบลทในงานตตางๆของนสกปราชญณชจมชน จะแนะนจาผลนตภสณฑณใหมต คดอ ชามะแขวตน ใหม

กสบผลมทมทสนใจ แจกใหมนจากลสบไปลองชนมกตอน

มมสจขภาพดมขนชน ลดโอกาสเกนดการเจกบปปวย

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 5,000

หนมา 6 / 214



PS65016522 : ผลนตภพณฑณศรอดงเยคน

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

เตาเผา

เครดทองนวดดนน

แทตนปปช นดนน

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : กระถางตมนไมมหนมาคน

รายละเออยด : ผลนตภสณฑณจากเครดทองปปช นดนนเผานสชนสามารถเปปนวสฒนธรรมสดบทอดจากคนรจตน

เกตาไปยสงรจตนหลสงสามารถขายสตงออกไดมดม ดนงดลดใหมนสกทตองเทมทยวหสนมาดลชาวบมานปปช นดนนเผา 

สามารถปปช นเปปนโอตง ตจตกตา ทจาลวดลายใหมนตาดนงดลด

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ศรมดงเยกน อ.ไชยปราการ จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : บมานสสนทรายปปช นหมมอ

ออนไลนณ : U2T ตจาบลศรมดงเยกน

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

แผนธจรกนจ

1.  กลจตมเปปาหมายของสนนคมา :  กลจตมคนทมทชดทนชอบผลนตภสณฑณเครดทองปปช นดนนเผา ชดทนชอบปลลกตมนไมม 

ชดทนชอบการตกแตตงสวน รมานคมาขายกระถางตมนไมม รมานคมาขายตมนไมม  รมานคมาขายของตกแตตง

สวน

2.  แผนการผลนต : -  มมการพสฒนาคจณภาพสนนคมาใหมเปปนทมทยอมรสบและมมความพนงพอใจของลลกคมา  

                       -  พสฒนาและออกแบบลวดลาย รลปทรง ใหมตๆ ออกมาเสมอ เพดทอเพนทมยอดขาย

                       -  ออกแบบบรรจจภสณฑณใหมโดดเดตน แสดงเอกลสกษณณของสนนคมา แขกงแรงทนทาน 

                       -   วางแผนการผลนตใหมทสนกสบออเดอรณลลกคมา

3.  ชตองทางการตลาด :  เพนทมชตองทางการขายทสชงรลปแบบออฟไลนณและออนไลนณ

    -  ออฟไลนณ มมการหาลลกคมาเพนทม ไดมแกต รมานคมาขายกระถางตมนไมม รมานคมาขายตมนไมม  รมานคมาขาย

ของตกแตตงสวน  สตงเสรนมเปปนแหลตงเรมยนรลมภลมนปปญญาทมองถนทนในชจมชน

    -  ออนไลนณ  เปปดเพจรมานคมาออนไลนณ  โปรโมทเพจโดยนจาเสนอคลนปวนดมโอเลตาวนถมชมวนตคนใน

ชจมชน ภลมนปปญญาทมทสดบตตอกสนมา ขสชนตอนการทจาปปช น  และโชวณเครดทองปปช นทมทสรมางเสรกจสมบลรณณ 

โดยมมการโปรโมทเพจอยตางตตอเนดทอง  นอกจากนมชมมการเพนทมชตองทางการขายบนแพลตฟอรณ

มขายออนไลนณอดทน เชตน  Lazada, Shopee, Instagram

4.  บรนการหลสงการขาย  :  มมขมอความแสดงชตองทางการตนดตตอกลสบทสชงบนบรรจจภสณฑณ และสดทอ

ออนไลนณ

มมการตอบกลสบ บรนการสอบถามสนนคมาทางออนไลนณอยตางรวดเรกว

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

ลดเวลาในการสรมางผลผลนตเพดทอจสดจจาหนตายสนนคมา / บรนการ

จจานวนรายไดม : 28,400

หนมา 7 / 214



PS65016556 : ผลนตภพณฑณศรอดงเยคน

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

เครดทองฉลจลาย

ชตองทางการขายออนไลนณตตางๆ

เครดทองเหลาไมมไผต

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ชจดดรนปกาแฟจสกรสาน

รายละเออยด : เครดทองดรนปกาแฟทมทใชมไมมไผตนจามาสานใหมเปปนทมทดรนปกาแฟใหมดลทสนสมสยไมตใหมคนรจตน

ใหมตลดมวนธมการสานใหมเปปนการสดบวสฒนธรรมทจาเปปนทมทแหลตงเรมยนรลมใหมนสกทตองเทมทยวมาเรมยนรลม

และรลมจสกการสานของชาวบมานเพดทอสรมางรายไดมไปอมกรลปแบบ

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ศรมดงเยกน อ.ไชยปราการ จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : จสกรสานบมานศรมดงเยกน

ออนไลนณ : U2T ตจาบลศรมดงเยกน

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

แผนธจรกนจ

1.  กลจตมเปปาหมายของสนนคมา : กลจตมคนทมทรสกและชดทนชอบการกนนกาแฟ  รมานคมาขายกาแฟและคาเฟป

ตตางๆ   

2.  แผนการผลนต : -  มมการพสฒนาคจณภาพสนนคมาใหมเปปนทมทยอมรสบและมมความพนงพอใจของลลกคมา  

                     -  พสฒนาและออกแบบลวดลาย รลปทรง ใหมตๆ ออกมาเสมอ เพดทอเพนทมยอดขาย

                     -  ออกแบบบรรจจภสณฑณใหมโดดเดตน แสดงเอกลสกษณณของสนนคมา

                     -   วางแผนการผลนตใหมทสนกสบออเดอรณลลกคมา

3.  ชตองทางการตลาด :  เพนทมชตองทางการขายทสชงรลปแบบออฟไลนณและออนไลนณ

    -  ออฟไลนณ มมการทจารมานคมาในชจมชน  หาลลกคมาเพดทอคมาสตงใหมกสบรมานในแหลตงทตองเทมทยวและ

ตลาดสนนคมางาน   

                 ฝฝมดอ  เขมารตวมแสดงสนนคมาตามงานแสดงสนนคมาตตางทสชงของภาครสฐและเอกชน

    -  ออนไลนณ  เปปดเพจรมานคมาออนไลนณ  โปรโมทเพจโดยนจาเสนอคลนปวนดมโอเลตาวนถมชมวนตคนใน

ชจมชน ความเปปนมาของการรวมกลจตม วสตถจประสงคณการจสดกลจตม  ขสชนตอนการทจาสนนคมา  และ

สนนคมาทมทสรมางเสรกจสมบลรณณ โดยมมการโปรโมทเพจอยตางตตอเนดทอง  นอกจากนมชมมการเพนทมชตองทาง

การขายบนแพลตฟอรณมขายออนไลนณอดทน เชตน  Lazada, Shopee, Instagram

4.  บรนการหลสงการขาย  :  มมขมอความแสดงชตองทางการตนดตตอกลสบทสชงบนบรรจจภสณฑณ และสดทอ

ออนไลนณ

มมการตอบกลสบ บรนการสอบถามสนนคมาทางออนไลนณอยตางรวดเรกว

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

ลดเวลาในการสรมางผลผลนตเพดทอจสดจจาหนตายสนนคมา / บรนการ

จจานวนรายไดม : 5,180

หนมา 8 / 214



PS65008164 : ดอยเตตา

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ชตองทางการขายออนไลนณตตางๆ

ตลมอบแหมง

เครดทองซมลสลญญากาศ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ปลาแหมงจากทะเลสาบดอยเตตา

รายละเออยด : การนจาปลาสดมาแปรรลป โดยใชมวนธมการถนอมอาหาร ทจาปลาตากแหมง หรดอ

เรมยกปลาแหมง ซนทงเปปนการนจาวสตถจดนบในชจมชนมาแปรรลปเพดทอสรมางรายไดมใหมแกตตนเองและ

ชจมชน คดอการแปรรลปปลาตากแหมงเพดทอวางจจาหนตายตามแผงรมานคมาในชจมชน บางรมานกกจสด

ทจาเปปนของฝากทมทขนชนชดทอของ "ดอยเตตา"

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ดอยเตตา อ.ดอยเตตา จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : รมานแมตสายบสวของฝากจากทะเลสายดอยเตตา

ออนไลนณ : U2T ตจาบลดอยเตตา

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

การผลนตและจจาหนตายปลาแหมง กลจตมเปปาหมายคดอคนในชจมชนหรดออจาเภอใกลมเคมยง มมการวาง

ขายหนมารมานประจจาอจาเภอ ตลาดนสดตตางๆ ดสงนสชนเราจนงมมการปรสบปรจงพสฒนารลปแบบ

ผลนตภสณฑณเพดทอเปปนการเพนทมคจณภาพของสนนคมาใหมเปปนสนนคมาOTOPของอจาเภอ เพดทอเปปนสนทงดนง

ดลดนสกทตองเทมทยวใหมเขมามาทตองเทมทยวในอจาเภอดอยเตตาไดมมากขนชน โดยมมการโปรโมทและกระจาย

ขตาวสารและสดทอทางโซเชมยลมนเดมย

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

ลดเวลาในการสรมางผลผลนตเพดทอจสดจจาหนตายสนนคมา / บรนการ

จจานวนรายไดม : 14,280

หนมา 9 / 214



PS65008784 : ดอยเตตา

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ชตองทางการขายออนไลนณตตางๆ

เครดทองอบแหมงลจาไย

เครดทองรตอนลจาไย

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ลจาไยอบแหมงสมทอง

รายละเออยด : ลจาไยอบแหมงเนดชอสมทอง ขนาดลลกใหญต นจชาหนสก 1 kg หอมกลนทนลจาไยแทม หวาน

ธรรมชาตน ไมตใสตนจชาตาล

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ดอยเตตา อ.ดอยเตตา จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ผลนตภสณฑณ U2T ตจาบลดอยเตตา

ออนไลนณ : U2T ตจาบลดอยเตตา

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

ชตองทางการตลาด :  เพนทมชตองทางการขายทสชงรลปแบบออฟไลนณและออนไลนณ

    -  ออฟไลนณ มมการทจารมานคมาในชจมชน  หาลลกคมาเพดทอคมาสตงใหมกสบรมานในแหลตงทตองเทมทยวและ

ตลาดสนนคมางาน   

                 ฝฝมดอ  เขมารตวมแสดงสนนคมาตามงานแสดงสนนคมาตตางทสชงของภาครสฐและเอกชน

    -  ออนไลนณ  เปปดเพจรมานคมาออนไลนณ  โปรโมทเพจโดยนจาเสนอคลนปวนดมโอเลตาวนถมชมวนตคนใน

ชจมชน ความเปปนมาของการรวมกลจตม วสตถจประสงคณการจสดกลจตม  ขสชนตอนการทจาสนนคมา  และ

สนนคมาทมทสรมางเสรกจสมบลรณณ โดยมมการโปรโมทเพจอยตางตตอเนดทอง  นอกจากนมชมมการเพนทมชตองทาง

การขายบนแพลตฟอรณมขายออนไลนณอดทน เชตน  Lazada, Shopee, Instagram

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สตงเสรนมและสนสบสนจนการทตองเทมทยวชจมชน

จจานวนรายไดม : 37,500

หนมา 10 / 214



PS65012171 : การพพฒนาผลนตภพณฑณชจมชนบนฐานความรสมและเทคโนโลยอเพชชอสรมางมสลคตาเพนชมและความยพชงยชน

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ดมานชตองทางการจสดหนตาย ดมวยการนจาผลนตภสณฑณไสมอสทวเหกดสมจนไพร จสดจจาหนตายผตานชตอง

ทาง Online

ดมานผลนตภสณฑณ ดมวยการพสฒนาผลนตภสณฑณไสมอสทวเหกดสมจนไพร ตตอจากระยะทมท 1 ใหมสามารถวาง

ขายไดมในตลาด โดยการพสฒนาทสชงรสชาตนของผลนตภสณฑณ ยมทหมอสนนคมา และบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ไสมอสทวเหกดสมจนไพร

รายละเออยด : ผลนตภสณฑณไสมอสทวเหกดสมจนไพร มมวสตถจดนบหลสก คดอ เหกดนางฟปาและสมจนไพร

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.สงตาบมาน อ.ดอยสะเกกด จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ตลาดนสดสงตาบมาน

ออนไลนณ : สงตาบมานพสฒนาbyU2T

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

ตจาบลสงตาบมาน อจาเภอดอยสะเกกด จสงหวสดเชมยงใหมต ไดมดจาเนนนการตตอยอดผลนตภสณฑณไสมอสทวเหกด

สมจนไพร โดยไดมจสดทจาแผนธจรกนจมมรายละเอมยดดสงนมช แผนดมานการตลาด ตลาดเปปาหมายคดอ 

กลจตมทมทมมอายจตสชงแตต16- 45 ปฝขนชนไป มมระดสบรายไดมปานกลาง อาศสยอยลตในเขตภาคเหนดอ  มมนนยมรสบ

ประทานอาหารพดชนเมดอง   กลยจทธณดมานผลนตภสณฑณใหมความสจาคสญกสบความสดสะอาดและมม

คจณภาพ ดมวยการเอาใจใสตตสชงแตตกระบวนการคสดสรรวสตถจดนบทมทดม กระบวนการผลนต จนไดม

ผลนตภสณฑณทมทมมมาตรฐาน อาหาร (อย.)  กลยจทธณดมานราคา จสดจจาหนตายขนาด 1 กก. ราคา 300 

บาท ขนาด 250 กรสม ราคา 80 บาท  แผนดมานการผลนต มมการวางแผนกจาลสงการผลนตโดย

พสฒนาไสมอสทวเหกดสมจนไพรใหมพอดมคจาและมมการบรนหารคจณภาพของผลนตภสณฑณ เพดทอเปปนการ

สรมางความเชดทอมสทนใหมกสบผลมบรนโภคในดมานคจณภาพของผลนตภสณฑณ จนงไดมมมการวางแนวทางในการ

ปฏนบสตน ดสงนมช  สจขลสกษณะของสถานทมทผลนต  ความสะอาดของเครดทองมดอ เครดทองจสกร และอจปกรณณ

ทมทใชมในการผลนต  การควบคจมกระบวนการผลนตทจกขสชนตอน ตสชงแตตกระบวนการคสดสรรวสตถจดนบ 

สตวนผสม และบรรจจภสณฑณทมทดม ไปสลตกระบวนการผลนต จนไดมผลนตภสณฑณทมทมมมาตรฐาน แผนดมาน

การเงนน   มมนโยบายในการขายและจตายสดทสชงหมด รวมถนงการจสดทจาบสญชม รายวสน โดยการ

บสนทนกรายการทจกครสชงทมทมมการรสบ-จตายเงนนสด

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 10,950

หนมา 11 / 214



PS65012319 : การพพฒนาผลนตภพณฑณชจมชนบนฐานความรสมและเทคโนโลยอเพชชอสรมางมสลคตาเพนชมและความยพชงยชน

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ดมานผลนตภสณฑณ ดมวยการพสฒนาผลนตภสณฑณเหกดสวรรคณสามรสตตอจากระยะทมท 1 ใหมสามารถวาง

ขายไดมในตลาด โดยการพสฒนาทสชงรสชาตนของผลนตภสณฑณ ยมทหมอสนนคมา และบรรจจภสณฑณ

ดมานชตองทางการจสดหนตาย ดมวยการนจาผลนตภสณฑณเหกดสวรรคณสามรสจสดจจาหนตายผตานชตอง

ทาง Online

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : เหกดสวรรคณสามรส

รายละเออยด : วสตถจดนบหลสก คดอ เหกดนางฟปาและเครดทองปรจงรส

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.สงตาบมาน อ.ดอยสะเกกด จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ตลาดนสดสงตาบมาน

ออนไลนณ : สงตาบมานพสฒนาbyu2T

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

ตจาบลสงตาบมาน อจาเภอดอยสะเกกด จสงหวสดเชมยงใหมต ไดมดจาเนนนการตตอยอดผลนตภสณฑณเหกด

สวรรคณสามรส โดยไดมจสดทจาแผนธจรกนจเพดทอใชมเปปนแนวทางในการประกอบธจรกนจ โดยมมราย

ละเอมยดดสงนมช  ตลาดเปปาหมายของ คดอ กลจตมทมทมมอายจตสชงแตต16- 45 ปฝขนชนไป มมระดสบรายไดม

ปานกลาง อาศสยอยลตในจสงหวสดเชมยงใหมตและเขตภาคเหนดอ และนนยมรสบประทานเหกด  กลยจทธณดมาน

ผลนตภสณฑณ เนมนความสดสะอาดและมมคจณภาพ ดมวยการเอาใจใสตตสชงแตตกระบวนการคสดสรรวสตถจ

ดนบทมทดม กระบวนการผลนต จนไดมผลนตภสณฑณทมทมมคจณภาพ    กลยจทธณดมานราคา ผลนตภสณฑณเหกด

สวรรคณสามรส จสดจจาหนตายในราคา 35 บาท ปรนมาณ 60 กรสม  กลยจทธณชตองทางการจสดจจาหนตาย  

แบบ Offine โดยการกระจายผลนตภสณฑณเหกดสวรรคณสามรส ตามตลาดสด และตลาดนสดใน

พดชนทมทตจาบลสงตาบมาน และพดชนทมทใกลมเคมยง โดยเนมนขายตามแหลตงชจมชน  แบบ Online  ผตาน 

Facebook และ Instagram ของตจาบลสงตาบมาน   กลยจทธณดมานการสตงเสรนมการตลาด  จสดใหมมม

แผนการโฆษณาประชาสสมพสนธณ ผตานสดทอออนไลนณ และแผนการการสตงเสรนมการขาย ดมวยการ

สะสมแตมม หรดอคลปองในการแลกซดชอ    

แผนดมานการผลนตมมการวางแผนกจาลสงการผลนตใหมเหมาะสมและสอดคลมองกสบความตมองการซดชอ 

เพราะตมองการใหมผลมบรนโภคไดมรสบผลนตภสณฑณทมทสดใหมต โดยจสดซดชอวสตถจดนบแหมง สสทงซดชอจากรมานคมา

สตง และวสตถจดนบสด สสทงซดชอจากเกษตรกรโดยตรง  มมนโยบายในการจสดซดชอวสตถจดนบใหมพอดมกสบ

ปรนมาณการขายทมทสามารถทจาไดมเพดทอเหลดอเกกบวสตถจดนบใหมนมอยทมทสจด และจสดซดชอในปรนมาณทมทถลก

ตมอง มมคจณภาพ และทสนเวลา ทสชงนมชเพดทอควบคจมคจณภาพและตมนทจนของวสตถจดนบ   

 การบรนหารคจณภาพของผลนตภสณฑณ ทสชงนมชเพดทอสรมางความเชดทอมสทนใหมกสบผลมบรนโภคในดมานคจณภาพ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

จจานวนรายไดม : 1,400
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PS65009148 : โครงการพพฒนาผลนตภพณฑณจากพรนกโกสตณเปปเปอรณ

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การออกแบบสดทอประชาสสมพสนธณ การใชมโปรแกรมคอมพนวเตอรณมาประยจกตณ

การออกแบบโลโกมและบรรจจภสณฑณ

เทคโนโลยมทางอาหาร

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรลปอาหาร

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ผลนตภสณฑณพรนกหมาลตา

รายละเออยด : ชดทอแบรนดณ : ผลนตภสณฑณพรนกหมาลตาลจงปปน รายละเอมยด : ผลนตภสณฑณพรนกหมา

ลตาใชมประกอบอาหารหลากหลาย ทสชงปรจงรสหมาลตาเสมยบไมมปปช งยตาง ใสตในซจปเปปนซจปหมาลตา 

หรดอใชมปรจงรสลาบ เปปนผลนตภสณฑณจากพรนก โกสตณเปบเปอรณ พรนกสลตรเผกด

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.สสนปลเลย อ.ดอยสะเกกด จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : พรนกหมาลตา ลจงปปน

ออนไลนณ : https://www.facebook.com/OTOPU2TSANPULEI

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

พสฒนามาตรฐานผลนตภสณฑณใหมไดมรสบการรสบรองการองคณการอาหารและยา และพสฒนาบรรจจ

ภสณณใหมมมความโดดเดตน นจาไปสลตการขยายการตลาดเรนทมตมนจากภายในชจมชนสลตจสงหวสดและตตาง

จสงหวสด โดยใชมแนวคนดปปาลมอมเมดอง

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางนวสตกรรมใหมตใหมกสบผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

จจานวนรายไดม : 7,000
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PS65009355 : โครงการพพฒนาผลนตภพณฑณสมจนไพรจากมนนตณ

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การออกแบบสดทอประชาสสมพสนธณ โดยใชมโปรแกรมคอมพนวเตอรณมาประยจกตณ

การออกแบบโลโกมและบรรจจภสณฑณ

องคณความรลมทางดมานเคมม เวชสจาอาง

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เกษตรปลอดภพย

   เทคโนโลยมการปลลกพดชไรมดนนไฮโดรโปนนกสณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ผลนตภสณฑณสมจนไพรคจณประดนษฐณ

รายละเออยด : ชดทอแบรนดณ : ผลนตภสณฑณจากสมจนไพร คจณประดนษฐณรายละเอมยด : เปปน

ผลนตภสณฑณทมทสรมางพสฒนาขนชนจากวสตถจดนบ คดอ สมจนไพรมนนตณในพดชนทมท โดยการสกสดนจชามสนหอม

ระเหย เพดทอสรมางเปปนผลนตภสณฑณนจชามสนหอมระเหย เพดทอใชมปรสบอากาศภายในหมอง ใหมมมความสด

ชดทน อโรมาเธอราปฝ และการสรมางผลนตภสณฑณจากสบลตทมทใชมชจาระลมาง รตางกาย บจารจงผนว และใหม

กลนทนหอมสดชดทน

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.สสนปลเลย อ.ดอยสะเกกด จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ผลนตภสณฑณสมจนไพร คจณประดนษฐณ

ออนไลนณ : https://www.facebook.com/OTOPU2TSANPULEI

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

พสฒนาสลตรใหมมมประสนทธนภาพมากยนทงขนชน และพสฒนาบรรจจภสณฑณใหมมมความโดดเดตน นจาไปสลตการ

ขยายการตลาดเรนทมตมนจากภายในชจมชนสลตจสงหวสดและตตางจสงหวสด โดยใชมแนวคนดปปาลมอมเมดอง

คนดคมนกระบวนการทจางานทมทงตายขนชน

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สตงเสรนมและสนสบสนจนการทตองเทมทยวชจมชน

สรมางความรลมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 7,900
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PS65021973 : การพพฒนาและยกระดพบผลนตภพณฑณโคมลมานนา-โคมลายปปก 12 นพกษพตร

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

เปปนการพสฒนาทมทใชมผมายมอมทมทมมลวดลายตตาง ๆ มาใชมแทนกระดาษ ซนทงโคมเสรนมดวงตามฮวง

จจมยจะเนมนลายผมาทมทเนมนเรดทองการเสรนมดวงเปปนหลสก

ออกแบบโลโกม เพดทอประชาสสมพสนธณผลนตภสณฑณ

-

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมภลมนปปญญาและวสฒนธรรมดมานการบรนการ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : โคมลมานนา ลายปปก 12 ปฝนสกษสตร

รายละเออยด : พสฒนาผลนตภสณฑณใหมตเปปนการปปกลาย  12 นสกษสตร บนผมาเพดทอเพนทมมลลคตาและ

เพนทมผลนตภสณฑณใหมต

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.สสนตนสจข อ.ดอยหลตอ จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : คจณศจจนนสนทณ หนตวยรสกษา

ออนไลนณ : โคมลมานนาและผมาสาลล ตจาบลสสนตนสจข อจาเภอดอยหลตอ จสงหวสดเชมยงใหมต

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

การทจาแผนธจรกนจโคมแขวนลมานนาอยลตภายใตมแนวคนดการสรมางคตาสนนคมา(valuecreation)เพดทอ

เพนทมความเตกมใจจตาย(willingnesstopay)ของผลมซดชอนสทนคดอความพยายามในการใชมทรสพยากร

หรดออกแบบการใชมทรสพยากรในการผลนตสนนคมาผตานกนจกรรมภายในองคณกรเพดทอใหมผลมบรนโภคเกนด

การยอมรสบและสรมางความนตาเชดทอถดอในตสวสนนคมาสตงผลใหมสนนคมาทมทผลนตสามารถสรมางความพนง

พอใจแกตผลมซดชอและเกนดการซดชอซจชาจนงไดมจสดทจาแผนธจรกนจเพดทอใชมเปปนแนวทางในการประกอบธจรกนจ

โดยมมรายละเอมยดดสงนมช

1.แผนดมานการตลาด

1.1การกจาหนดตลาดเปปาหมายคดอกลจตมผลมบรนโภคทมทมมอายจตสชงแตต30-45ปฝขนชนไปอาศสยอยลตภาคเหนดอ

หรดอภาคอดทนๆทมทตมองการตกแตตงสถานทมทตามเทศกาล

1.2กลยจทธณดมานผลนตภสณฑณผลนตภสณฑณโคมแขวนเปปนผลนตภสณฑณทมทกลจตมแมตบมานทจาขนชนขนชนชดทอภายใน

ชจมชน

1.3กลยจทธณดมานราคาผลนตภสณฑณมมราคาหลากหลายตสชงแตตราคา70-200บาท

1.4กลยจทธณชตองทางการจสดจจาหนตายทสชงแบบoffineโดยการกระจายผลนตภสณฑณตามตลาด

สดในชจมนจมชนและไปจสดบลธในนนทรรศการเกมทยวกสบหสตถกรรมทมองถนทน(LocalHandicraft)และ

แบบOnlineผตานFacebook

1.5กลยจทธณดมานการสตงเสรนมการตลาดโดยการโฆษณาประชาสสมพสนธณผตานสดทอออนไลนณและ

การสตงเสรนมการขายการใหมสตวนลดการจสดกนจกรรมรตวมกสบผลมคนในชจมชน

2.แผนดมานการผลนต

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางงานสรมางอาชมพ

จจานวนรายไดม : 1,855

หนมา 15 / 214



PS65021979 : การพพฒนาและยกระดพบผลนตภพณฑณผมาสาลส-เสชสอฮาวาย

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

เทคนนคการเยกบและการตตอลายผมา ใหมสวยงาน

ออกแบบตราสนนคมา เพดทอประชาสสมพสนธณ

-

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : เสดชอฮาวาย

รายละเออยด : เปปนการนจาเศษผมาสาลลมาเยกบตตอกสนใหมเปปนผลนตภสณฑณเสดชอฮาวาย เพดทอเพนทมรลป

แบบผลนตภสณฑณใหมตนอกเหนดอจากเดรส กระโปรง และเสดชอคอวม

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.สสนตนสจข อ.ดอยหลตอ จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : คจณจสนทรณฟอง วงศณฝปช น

ออนไลนณ : โคมลมานนาและผมาสาลล ตจาบลสสนตนสจข อจาเภอดอยหลตอ จสงหวสดเชมยงใหมต

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

การทจาแผนธจรกนจ ชจดผมาสาลลลายคราม อยลตภายใตมแนวคนดการนจาผมาสาลลยมอมครามทมทมมลวดลาย

ทมทแตกตตางกสน นจามาสรมางมลลคตาสนนคมา(value creation) จากการตสดเยกบเปปนชจดเพดทอใชมในการ

สวมใสต และสรมางความเปปนเอกลสกษณณใหมกสบผลมสวมใสต  ดสงนสชนเพดทอเพนทมความเตกมใจจตาย 

(willingness to pay) ของผลมซดชอ  ทจาใหมเกนดความความพยายามในการออกแบบผลนตภสณฑณเพดทอ

ใหมเปปนทมทยอมรสบ สรมางความนตาเชดทอถดอในดมานตตาง ๆ ทสชงคจณภาพ ยมทหมอ ประโยชนณ รลปแบบ หรดอ

บรนการทมทไดมรสบ การสรมางคตาในองคณกรเปรมยบเสมดอนลลกโซตทมท ประกอบดมวยกนจกรรม ทสชงการออก

แบบ การผลนต การตลาด การจสดจจาหนตาย และการบรนการสตงเสรนมการขาย เชดทอมโยงตตอเนดทอง

กสน 

1. แผนดมานการตลาด

1.1 การกจาหนดตลาดเปปาหมาย คดอ กลจตมผลมบรนโภค อายจ 16-30 ปฝขนชนไป มมรายไดมระดสบปานกลาง 

ตสชงแตต 7,000 บาทขนชนไป อาศสยอยลตในจสงหวสดเชมยงใหมต และจสงหวสดใกลมเคมยง

1.2 กลยจทธณดมานผลนตภสณฑณ สจาหรสบผลมชดทนชอบเสดชอผมาทมทมมเนดชอผมาใสตสบาย ยมอมสมธรรมชาตน  และ

เกนดขนชนจากกลจตมชจมชนสสนตนสจข 

1.3 กลยจทธณดมานราคา ขนชนอยลตกสบรลปแบบ มมตสชงแตตราคา 300-1,000 บาท ขนชนอยลตกสบความยากงตาย

ของการตสดเยกบ

1.4 กลยจทธณชตองทางการจสดจจาหนตาย แบบ Offine โดยการขายในชจมชน   แบบ Online  ผตาน 

Facebook และ Web Page 

1.5 กลยจทธณดมานการสตงเสรนมการตลาด การโฆษณาประชาสสมพสนธณ ผตานสดทอออนไลนณ เนดทองจาก

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางงานสรมางอาชมพ

จจานวนรายไดม : 2,076

หนมา 16 / 214



PS65003175 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกนจเเละสพงคมฐานรากหลพงโควนดดมวยเศรษฐกนจ BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ปปช มสลบนจชาพลสงงานแสงอาทนตยณ

ระบบควบคจมนจชาอสตโนมสตน

สถานมตรวจวสดสภาพอากาศ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   สจขอนามสยอาหาร หรดอ กระบวนการควบคจมขสชนตอนการผลนตตสชงแตตตมน

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ผสกอนนทรมยณ “กกางมตอน”

รายละเออยด : ผสกอนนทรมยณมาตรฐานสากลทมทเปปนมนตรตตอสนทงแวดลมอม

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.มตอนปปท น อ.ฝาง จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : รมานคมาชจมชนในชจมชนมตอนปปท น

ออนไลนณ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100069249421989

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขนชนไป

แผนธจรกนจ ผสกอนนทรมยณ “กกางมตอน” 

1.เสนตหณตสวสนนคมา Smart Organic Vegetable for Our Family

2.ชตองทางการสดทอสาร

2.1 สดทอออนไลนณ

2.2 โทรศสพทณ

2.3 วนทยจกระจายเสมยง

2.4 แผตนพสบ

3.กลจตมลลกคมาเปปาหมาย

3.1 กลจตมพนสกงาน offce ทมทมมครอบครสวและตมองการใหมครอบครสวไดมรสบอาหารทมทมมคจณภาพและ

ปลอดภสย

3.2 กลจตมพนสกงาน offce ทมทตมองการรสบประทานอาหาร clean

3.3 กลจตมคนรสกสจขภาพ

4.บรนการประทสบใจ

(ตนดใจ ซดชอซจชา บอกตตอ)

4.1 การจสดสตงสนนคมา 

ในพดชนทมท: จสดสตงไวภายใน 30 นาทม

นอกพดชนทมท: จสดสตงแบบ door to door ดมวยบรรจจภสณฑณทมทคงความสดใหมตของสนนคมา

4.2 การสรมางกนจกรรมในพดชนทมททมทใหมผลมบรนโภคมมสตวนรตวม

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

มมสจขภาพดมขนชน ลดโอกาสเกนดการเจกบปปวย

สรมางความรลมใหมชจมชน

อนจรสกษณสนทงแวดลมอม และมมการพสฒนาอยตางยสทงยดน

จจานวนรายไดม : 3,000

หนมา 17 / 214



PS65003201 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกนจเเละสพงคมฐานรากหลพงโควนดดมวยเศรษฐกนจ BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

เครดทองเตนมอากาศพลสงงานแสงอาทนตยณ

เครดทองสสบยตอยชมวมวล

เครดทองบดปจปยหมสก

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจหมจนเวอยนลดการใชมพลพงงานเนมนนจากลพบมาใชมใหมต

   Upcycle (การรมไซเคนลแบบทมททจาใหมคจณคตาเพนทมขนชน)

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ปจปยหมสก

รายละเออยด : ปจปยหมสกจากวสสดจเหลดอทนชงทางการเกษตรในชจมชน และพลสงงานทดแทนและ

การควบคจมอสตโนมสตนมาใชมในกระบวนการผลนต

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.มตอนปปท น อ.ฝาง จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : แปลงเกษตรอนนทรมยณมตอนปปท น

ออนไลนณ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100069249421989

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขนชนไป

แผนธจรกนจ ปจปยหมสก

1.การทจาปจปยหมสกโดยชจมชนเพดทอการเกษตรอนนทรมยณสจาหรสบเกษตกรทสทวไป

2.ชตองทางการสดทอสาร

2.1 สดทอออนไลนณ

2.2 โทรศสพทณ

2.3 วนทยจกระจาย เสมยง

2.4 แผตนพสบ

3.กลจตมลลกคมาเปปาหมาย

3.1 เกษตรทสทวไป

4.บรนการประทสบใจ

(ตนดใจ ซดชอซจชา บอกตตอ)

4.1 การจสดสตงสนนคมา 

ในพดชนทมท: จสดสตงไวภายใน 30 นาทม

นอกพดชนทมท: จสดสตงแบบ door to door 

4.2 การสรมางกนจกรรมในพดชนทมททมทใหมผลมบรนโภคมมสตวนรตวม

4.3 ผลมบรนโภคสามารถโอนเงนนไดมทจกชตองทาง

4.4 การเสนอสนทงดม การรสบฟปงขมอเสมย การปรสบปรจงแกมไข

4.5 การตนดตามลลกคมา และการเสนอโปรโมชสนพนเศษ 

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

ลดขยะ/การนจาวสตถจดนบกลสบมาใชมใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

อนจรสกษณสนทงแวดลมอม และมมการพสฒนาอยตางยสทงยดน

จจานวนรายไดม : 30,000

หนมา 18 / 214



PS65015078 : ผงแปปงกลมวยนจสาวมา โดย บมานโปปง

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

1. เครดทองอบกลมวย

3. เครดทองวสดความชดชน

2. เครดทองบดกลมวย / เครดทองปปท น

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ผงแปปงกลมวยนจชาวมา โดย บมานโปปง

รายละเออยด : ผงแปปงกลมวยนจชาวมา ทมทผลนตจากกลมวยนจชาวมาดนบแปรรลปเปปนเครดทองดดทม บจารจง

สจขภาพ ชตวยใหมรตางกายดลดซนมสารอาหารไดมทสนทม มมประโยชนณเรดทองระบบยตอยอาหาร รสกษา

แผลในกระเพาะ และลดกรดไหลยมอน

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

8 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.บมานโปปง อ.พรมาว จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : -

ออนไลนณ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100084823827879

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

Value Propositions เปปนผลนตภสณฑณเพดทอสจขภาพทมทดม เพนทมมลลคตาวสตถจดนบ สามารถนจาผงแปปง

กลมวยไปแปรรลปไดม ฯลฯ

Customer Segments จะมจตงเนมนกลจตมลลกคมา สกสจขภาพและลดนจชาหนสก,กลจตมผลมแพมกลลเตน และกลจตม

ผลมมมปปญหาการเคมชยวและกระเพาะอาหาร 

Customer Relationships คดอการจสดทจาโปรโมชสทนและตนดตามความพนงพอใจ

และยสงมมแผนอดทนๆตามลนชงคณทมทแนปไป

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

มมสจขภาพดมขนชน ลดโอกาสเกนดการเจกบปปวย

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

จจานวนรายไดม : 4,450
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PS65017831 : ลนปปาลณมนจสานมขมาว

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

นวสตกรรมการบรรจจภสณฑณ

เครดทองบรรจจแบบสจญญากาศ

เครดทองชสทงดนจนตอล

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ลนปปาลณมนจชานมขมาว

รายละเออยด : ลนปปาลณมนจชานมขมาว ซนทงทจกคนสามารถใชมไดมในการบจารจงฝฝปาก ปลอดภสย ใชมไดม

ทจกเพศทจกวสย

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

8 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.บมานโปปง อ.พรมาว จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : -

ออนไลนณ : https://www.facebook.com/ricemilklipbalm/

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

Value Propositions 

- เพดทอสจขภาพรนมฝฝปาก

- เพนทมคจณคตาผลนตภสณฑณ

Customer   Segments 

- กลจตมลลกคมารสกสจขภาพ

- กลจตมลลกคมาทสทวไป

- ตสวแทนจจาหนตาย

Customer Relationships 

- จสดทจาโปรโมชสทน 

- ตนดตามความพนงพอใจ

และอดทนๆตามลนชงคณทมทแนบไป

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

มมสจขภาพดมขนชน ลดโอกาสเกนดการเจกบปปวย

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

จจานวนรายไดม : 4,900
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PS65017380 : ปปาตจมมเมชองพรมาว

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การจสกสานและวนธมการจสกสาน

การพสฒนาตราสสญลสกษณณและตลาด

การพสฒนาเทคนนคการจสกสานและรลปแบบการจสกสานในรลปแบบใหมต

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : พวงมาลสยจสกสาน

รายละเออยด : พวงมาลสยจสกสาน ยมอมสมดมวยเทคนนคพนเศษ ทมทไดมรสบการฝฝกอบรมจาก

มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ปปาตจมม อ.พรมาว จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : การบอกปากตตอปาก

ออนไลนณ : นจชาอมอยปปาตจมม

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

การพสฒนาผลนตภสณฑณหสตถกรรมจสกสานจากไมมไผต ใหมสามารถนจามาประยจกตณใชมกสบวนถมชมวนตของ

คนในยจคปปจจจบสนและแสดงถนงอสตลสกษณณของทมองถนทน เชตน โคมลมานนาจสกสาน ดอกไมมจสกสาน 

พวงมาลสยจสกสาน ตลอดถนงการพสฒนาใหมงานจสกสานเปปนบรรจจภสณฑณทมทสะทมอนอสตลสกษณณของ

ทมองถนทน

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางงานสรมางอาชมพ

จจานวนรายไดม : 1,500

หนมา 21 / 214



PS65038127 : ปปาตจมมเมชองพรมาว

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

เทคนนคการใชมนจชาอมอยในการฉาบกลมวย

การใชมโปรแกรมคอมพนวเตอรณในการออกแบบบรรจจภสณฑณ

การพสฒนารลปแบบกลมวยฉาบเสมนและพสฒนารสชาตนใหมต เพดทอเพนทมมลลคตาสนนคมาและทางเลดอก

ใหมกสบผลมบรนโภค

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : กลมวยฉาบนจชาอมอย

รายละเออยด : กลมวยนจชาวมาปลลกในหมลตบมานปปาตจมม ผตานกระบวนการผลนตเปปนกลมวยฉาบ เคลดอบ

ดมวยนจชาอมอยหอมหวานซนทงเปปนผลผลนตทางภลมนปปญญาของชาวปปาตจมม รสชาตนหวาน มสน อรตอย

ตนดใจ

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ปปาตจมม อ.พรมาว จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ยจมง-ขะ-หนม/การบอกปากตตอปาก

ออนไลนณ : นจา มอมอยปปาตจมม

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

พสฒนารลปแบบผลนตภสณฑณทมทผลนตโดยมมสตวนประกอบจากนจชาอมอย โดยเนมนการสรมางสรรคณผลงาน

ทมทประยจกตณใหมเหมาะสมกสบผลมบรนโภคยจคสมสยใหมต เชตน การพสฒนาของทานเลตนทมทมมสตวนผสมของนจชา

อมอย  ไดมแกต คจกกมชนจชาอมอย บราวนมทนจชาอมอยและกลมวยฉาบนจชาอมอย

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางนวสตกรรมใหมตใหมกสบผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

จจานวนรายไดม : 3,000
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PS65015103 : การพพฒนาผลนตภพณฑณจพกสานไมมไผตในชจมชนปปาไหนต อจาเภอพรมชาว จพงหวพดเชอยงใหมต

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

นจาสนนคมาไปจจาหนตายผตาน Platform Online Facebook

ปรสบปรจงรลปแบบผลนตภสณฑณใหมมมความเหมาะสมเพดทอการจจาหนตาย

เพนทมมลลคตาทมทเหมาะสมใหมกสบตสวสนนคมา

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การขนสตงและกระจายสนนคมา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ผลนตภสณฑณจสกสานไมมไผตในชจมชน

รายละเออยด : หสตถกรรมจสกสานจากไมมไผต ไดมรสบการถตายทอดภลมนปปญญามาจากรจตนสลตรจตนและ

มมเอกลสกษณณเฉพาะ มมหลากหลายรลปแบบและมมแหลตงวสตถจดนบทมทสามารถหาไดมงตายตามพดชนทมทใน

ทมองถนทนจนงมมแนวคนดจะพสฒนาผลนตภสณฑณใหมตจากภลมนปปญญาของชจมชนในหสตถกรรมจสกสาน

ไมมไผต ประเภท ตะกรมา

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ปปาไหนต อ.พรมาว จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : กลจตมแมตบมานตจาบลปปาไหนต

ออนไลนณ : ผลนตภสณฑณจสกสานจากไมมไผต Lumphai

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

หสตถกรรมจสกสานจากไมมไผต ไดมรสบการถตายทอดภลมนปปญญามาจากรจตนสลตรจตนและมมเอกลสกษณณ

เฉพาะของชจมชนปปาไหนต มมหลากหลายรลปแบบ จนงมมแนวคนดจะพสฒนาผลนตภสณฑณใหมตจาก

ภลมนปปญญาของชจมชนในหสตถกรรมจสกสานไมมไผต เพดทอสตงเสรนมการทตองเทมทยวและเศรษฐกนจสรมาง

สรรคณของชจมชน โดยจะมมการรตวมมดอจากโครงการ U2T for BCG จากตสวแทนประชาชนภายใน

พดชนทมททมทรตวมมดอการขสบเคลดทอนโครงการเพดทอสตงเสรนมและยกระดสบผลนตภสณฑณในทมองถนทน

โดยมมการคนดคมน ออกแบบ ผลนตภสณฑณใหมตจากวสสดจภายในพดชนทมททมองถนทนเพดทอใหมสอดคลมองกสบ

วสตถจประสงคณของโครงการ ซนทงจะมมการสรมางตลาดออฟไลนณ ตลาดออนไลนณเพนทมขนชนมา เพดทอเปปน

การทจาใหมลลกคมาทสชงคนในพดชนทมทและนอกพดชนทมทมมความสนใจ และรลมจสกผลนตภสณฑณมากขนชน เปปนการ

สรมางรายไดมและสามารถตตอยอดธจรกนจภายในชจมชนตตอไปในอนาคตไดม

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 5,000
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PS65015262 : การพพฒนาผลนตภพณฑณผมาทอพชสนบมานในชจมชนปปาไหนต อจาเภอพรมาว จพงหวพดเชอยงใหมต

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ออกแบบและพสฒนาผลนตภสณฑณกระเปปาผมาฝปายทมทสอดคลมองกสบความตมองการของผลมบรนโภค 

และเหมาะแกตการใชมสอยในชมวนตประจจาวสน

เพนทมมลลคตาใหมกสบกระเปปา โดยการออกแบบลวดลายใหมต เพดทอเพนทมความสวยงามและสรมางจจด

ขายใหมแกตสนนคมา

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : การพสฒนาผลนตภสณฑณผมาทอพดชนบมานในชจมชนปปาไหนต

รายละเออยด : ผลนตภสณฑณใหมตจากผมาทอพดชนบมาน ประเภท กระเปปา

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ปปาไหนต อ.พรมาว จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : กลจตมวนสาหกนจชจมชนกนทงไผต ใยฝปาย

ออนไลนณ : กนทงไผตใยฝปาย

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

การพสฒนาผลนตภสณฑณสนทงทอจากภลมนปปญญาทมองถนทนของกลจตมชาวบมานตจาบลปปาไหนต อจาเภอพรมา

ว จสงหวสดเชมยงใหมต เพดทอเพนทมคจณคตา สรมางอาชมพและรายไดมใหมแกตชจมชนอมกทางหนนทง โดยเนมนกลจตม

ผลนตภสณฑณทมทเหมาะสมกสบความตมองการของลลกคมา ดมวยการออกแบบและพสฒนาผลนตภสณฑณใหมต

ทมทเนมนสรมางผลนตภสณฑณใหมมมรลปแบบทมททสนสมสยเหมาะแกตการใชมสอยในชมวนตประจจาวสนและนจาไปเปปน

ของขวสญของทมทระลนกไดม

ซนทงกลจตมผลมผลนตนสชนมมความสจาคสญเปปนอยตางมากในสตวนของการผลนตและจสดจจาหนตาย 

ผลนตภสณฑณใหมตทมทจะดจาเนนนการดมวยการสนสบสนจนจากโครงการ U2T for BCG โดยมมกลจตม

ประชาชนและบสณฑนตจบใหมตทมทเขมามาชตวยในคมนหานวสตกรรมสจาหรสบออกแบบการผลนตภสณฑณ และ

ผลนตผลนตภสณฑณใหมเหมาะแกตการใชมสอยในชมวนตประจจาวสนเชตน เสดชอผมาพดชนเมดอง  กระเปปา พวง

กจญแจ และของทมทระลนก เปปนตมน

โดยกลจตมลลกคมาเปปาหมายสตวนใหญตของเราสามารถแบตงไดมเปปน 2 กลจตม  ดสงนมช นสกทตองเทมทยวทสทว

ไปทมทนนยมสนนคมาทมองถนทนเปปนของฝากของทมทระลนก และกลจตมผลมบรนโภคในทมองถนทนทมทนนยมสนนคมาจากผมา

พดชนเมดองสนสบสนจนการบรนโภคสนนคมาจากชจมชน  โดยจะมมวนธมการสรมางความสสมพสนธณตตอลลกคมาโดย

ใชมวนธมการสรมาง word of mouth เพดทอเปปนการสรมางการบอกตตอใหมเกนดความสนใจผลนตภสณฑณ

มากยนทงขนชน และสามารถอธนบายโครงสรมางของตมนทจนโดยจะแบตงไดมดสงนมช ตมนทจนคงทมท เชตน คตาแรง

งาน เปปนตมน   ตมนทจนแปรผสน เชตน วสสดจทมทนจามาทจาการตสดเยกบเปปนผลนตภสณฑณ ตมนทจนถาวร เชตน 

เครดทองจสกรตสดเยกบ ทสชงนมชธจรกนจมมการจสดจจาหนตายและรายไดมมาจากชตองทางออนไลนณและออ

ฟไลนณ ทสชงหนมารมาน, เพจFacebook และชตองทางE-Commerce อมกทสชงยสงไดมรสบการสนสบสนจนใหม

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางนวสตกรรมใหมตใหมกสบผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

อนจรสกษณและตตอยอดภลมนปปญญาทมองถนทน

จจานวนรายไดม : 7,000
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PS65019209 : Maepang By BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

เพนทมชตองทางการจสดจจาหนตายผตานระบบพาณนชยณอนเลกกทรอนนกสณโดยใชมสดทอดนจนทสล

ความคนดรนเรนทมในเรดทองการออกแบบผลนตภสณฑณนจชาพรนกขตาแบบผงแหมง

โรงเรดอนพลสงงานจากแผงโซลตาเซลลณ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวตา 3 เดดอน

เศรษฐกนจหมจนเวอยนลดการใชมพลพงงานเนมนนจากลพบมาใชมใหมต

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : นจชาพรนกขตาสรวงสวรรคณ

รายละเออยด : นจชาพรนกขตาสรวงสวรรคณ เปปนอาหารทมองถนทนทางภาคเหนดอสามารถรสบประทาน

กสบขมาวเหนมยวหรดอขมาวสวย ทานคลตกสบผสกสด ผสกลวก เนดชอสสตวณตตางๆ และนจาไปปรจงอาหาร

ตตางๆ ไดม ปรจงรสปปช งยตางแทนหมตาลตาไดมโดยเปปนสลตรยตางสมจนไพรรสเดกด โดยวสตถจดนบเปปน

สมจนไพรทมทปลลกแบบอนนทรมยณ

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตปปป ง อ.พรมาว จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ศลนยณดลแลสจขภาพแบบองคณรวมบมานโปปงบสวบาน

ออนไลนณ : MAE PANG BY U2T for BCG

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขนชนไป

แนวคนดทางธจรกนจ Customer Segment เปปนกลจตมนสกทตองเทมทยวชาวไทยและตตางชาตน  และกลจตม

ลลกคมาบนสดทอออนไลนณ ซนทงชดทนชอบนจชาพรนกปปนผลละเอมยดพกพางตาย พรมอมรสบประทาน มมความ

หลากหลายของรสชาตนความเผกด 3 ระดสบเพดทอตอบสนองความตมองการของลลกคมา

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

อนจรสกษณและตตอยอดภลมนปปญญาทมองถนทน

จจานวนรายไดม : 0
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PS65019234 : Maepang By BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

โรงเรดอนพลสงงานแสงอาทนตยณ

โรงเรดอนพลสงงานความรมอนจากแผตนโซลตาเซลลณ

เพนทมชตองทางการขายผลนตภสณฑณผตานระบบพาณนชยณอนเลกกทรอนนกสณ โดยใชมสดทอดนจนทสล

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวตา 3 เดดอน

ทตองเทอชยวทอชเปปนมนตรตตอสนชงแวดลมอมและสจขภาพ

   ระบบขายสนนคมาหรดอบรนการผตานชตองทางออนไลนณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ถจงหอมสมจนไพรสปาไฮบรนด

รายละเออยด : ถจงหอมสมจนไพรสปาไฮบรนด สรรพคจณชตวยปรสบอากาศเพดทอทจาใหมรลมสนกผตอน

คลาย สดชดทน ลดกลนทนอสบในหมองตตางๆ ถจงหอมสามารถนจามาใชมทจาสปาแชตมดอ แชตเทมา โดยผลนต

จากสมจนไพรและดอกไมมตามฤดลกาลมากกวตา 13 ชนนด อาทน ดอกมะลน ดอกกจหลาบ ดอกดาว

เรดอง ดอกจจาปฝ ดอกจจาปา ฯลฯ

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตปปป ง อ.พรมาว จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ศลนยณดลแลสจขภาพแบบองคณรวมบมานโปปงบสวบาน

ออนไลนณ : MAE PANG BY U2T for BCG

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขนชนไป

Value Propositions ถจงหอมสมจนไพรสปาไฮบรนดทจาจากสมจนไพรออรณแกนนคทมทปลลกในชจมชน

ตจาบลแมตปปป งมากกวตา 13 ชนนด กลนทนหอมจากดอกไมมนานาพสนธจณ ชตวยลดคตาใชมจตายและการใชมสาร

เคมมดสบกลนทนภายในบมาน  และผลสกดสนผลนตภสณฑณใหมเปปน “สนนคมาสมจนไพรตมนแบบ”

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

อนจรสกษณสนทงแวดลมอม และมมการพสฒนาอยตางยสทงยดน

จจานวนรายไดม : 0
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PS65027235 : โครงการ U2T สพนทราย ถอดรหพส BCG สสตการพพฒนาผลนตภพณฑณ “สพนทราย @ พรมาว”

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

พสฒนาผลนตภสณฑณละอตอนสสนทราย @พรมาว ใหมสามารถวางขายไดมในตลาด โดยการพสฒนา

ทสชงรลปแบบของผลนตภสณฑณ ยมทหมอสนนคมา และบรรจจภสณฑณ

จสดจจาหนตายผตานชตองทาง Online

ผลนตสดทอเพดทอการสดทนอสารการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพสฒนาผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : สมจนไพรละอตอน@พรมาว

รายละเออยด : ตจาบลสสนทรายมมแหลตงทตองเทมทยวสจาคสญ คดอ นจชาพจรมอนบมานหนองครก และมม

กนจกรรมเพดทอสจขภาพ ไดมแกต การแชตนจชารมอน การนวดตสว ซนทงกลจตมสตรมตจาบลสสนทราย อจาเภอ

พรมาว มมการผลนตผลนตภสณฑณสมจนไพร ไดมแกต ลลกประคบสมจนไพร สเปรยณสมจนไพรตะไครมไลตยจง

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.สสนทราย อ.พรมาว จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ศลนยณนวดสมจนไพรปปาไผต บมานหนองครก

ออนไลนณ : https://web.facebook.com/PhraoSansai

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขนชนไป

สมจนไพรละอตอนสสนทราย@พรมาวโดย U2T ตจาบลสสนทราย อจาเภอพรมาว จสงหวสดเชมยงใหมต และ 

กลจตมสตรมตจาบลสสนทราย

Key Partners

- นจชาพจรมอนหนองครก 

- โฮมสเตยณบมานหนองครก

- รมานนวด / สปา

- รมานจจาหนตายของทมทระลนกในจสงหวสดเชมยงใหมต

Key Activities

- สนสบสนจนการพสฒนาคจณภาพสนนคมา

- พสฒนาหมบหตอบรรจจ และปปายตราสนนคมา

- ผลนตสดทอเผยแพรตใหมเปปนทมทรลมจสก

- ขยายชตองทางจสดจจาหนตาย 

- เครดอขตายจสดจจาหนตาย

Value Propositions

- สมจนไพรพดชนบมาน

- การดลแลสจขภาพ 

- สะดวกตตอการใชมงาน

- เปปนทางเลดอกของการเลดอกไปเปปนของฝาก 

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

ลดเวลาในการสรมางผลผลนตเพดทอจสดจจาหนตายสนนคมา / บรนการ

สตงเสรนมและสนสบสนจนการทตองเทมทยวชจมชน

สรมางรายไดมใหมชจมชน

อนจรสกษณและตตอยอดภลมนปปญญาทมองถนทน

จจานวนรายไดม : 4,166
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PS65027338 : โครงการ U2T สพนทราย ถอดรหพส BCG สสตการพพฒนาผลนตภพณฑณ “สพนทราย @ พรมาว”

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ดมานผลนตภสณฑณ ดมวยการพสฒนาผลนตภสณฑณหนสงปองสาวสสนทราย@พรมาว ใหมสามารถวางขาย

ไดมในตลาด โดยการพสฒนาทสชงรลปแบบของผลนตภสณฑณ ยมทหมอสนนคมา และบรรจจภสณฑณ

ดมานชตองทางการจสดหนตาย ดมวยการนจาผลนตภสณฑณหนสงปองสาวสสนทราย@พรมาวจสดจจาหนตาย

ผตานชตองทาง Online

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพสฒนาผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : หนสงปองสาวสสนทราย@พรมาว

รายละเออยด : ตจาบลสสนทราย เปปนแหลตงผลนต “หนสงปอง” (หนสงวสว/หนสงควาย ทอดกรอบ) 

อาหารพดชนบมานทมองถนทนภาคเหนดอ ทมทมมกจาลสงความสามารถในการผลนตและจสดจจาหนตายทมทจจากสด 

เฉพาะ 3-4 ครสวเรดอน สามารถสรมางโอกาสในการจสดจจาหนตายขยายมากขนชน

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.สสนทราย อ.พรมาว จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : หนสงปองบมานแมตลอย และออกบลทงานสจาคสญ

ออนไลนณ : https://web.facebook.com/PhraoSansai

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขนชนไป

หนสงปองสาวสสนทราย@พรมาว โดย U2T ตจาบลสสนทราย อจาเภอพรมาว จสงหวสดเชมยงใหมต และ 

กลจตมสตรมตจาบลสสนทราย

Key Partners

- รมานอาหารพดชนบมานในพดชนทมทภาคเหนดอ

- รมานคมาตลาดชจมชน

- ผลมคมาอาหารตลาดนสดในพดชนทมทภาคเหนดอ

Key Activities

- สนสบสนจนการพสฒนาคจณภาพสนนคมา

- พสฒนาหมบหตอบรรจจ และปปายตราสนนคมา

- ผลนตสดทอเผยแพรตใหมเปปนทมทรลมจสก

- ขยายชตองทางจสดจจาหนตาย - เครดอขตายจสดจจาหนตาย

Value Propositions

- อาหารพดชนบมานทมทเคยเหกน - เคยกนนมานาน 

- อาหารอรตอย สะอาด 

- สะดวกตตอการรสบประทาน

- เปปนทางเลดอกของผลมบรนโภคเนดชอ

Customer Relationships

- เผยแพรตกรรมวนธมผลนตใหมผลมบรนโภคไดมเหกน

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

จจานวนรายไดม : 7,500
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PS65006218 : การพพฒนาขนมไขตฝรพชงเศส สสตการยกระดพบและสรมางเอกลพกษณณของฝากประจจาตจาบลชมางมตอย

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การถตายทอดเทคโนโลยมและนวสตกรรมทในการปรสบปรจงผลนตภสณฑณดมานรสชาตน

การออกแบบโลโก และปรสบปรจงบรรจจภสณฑณ

การออกแบบสดทอประชาสสมพสนธณ Social Media Platform: Facebook

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

การขนสตงและกระจายสนนคมา

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ขนม Madeleine ชมางมตอย ขนมไขตฝรสทงเศส (มาเดอแลน ชมางมตอย)

รายละเออยด : เปปนขนมไขตแบบไทยกสบขนมไขตสไตลลณฝรสทงเศส เปปนของฝากทมทเปปนเอกลสกษณณ

ของชจมชนชมางมตอยสจาหรสบทตองเทมทยวทจกเพศทจกวสยทมทมาทตองเทมทยวจสงหวสดเชมยงใหมต โดยเนมน

การใชมวสตถจดนบทมทเปปนเอกลสกษณณของจสงหวสดเชมยงใหมต และพสฒนาบรรจจภสณฑณทมทแสดงจจดเดตน

ในความเปปนชมางมตอย

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ชมางมตอย อ.เมดองเชมยงใหมต จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ปปาดาชมางมตอย หอมหมดทนลมช

ออนไลนณ : U2T ชมางมตอย

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขนชนไป

ดมวยการนจาแนวคนดBCG มาเปปนแนวทางการพสฒนาเศรษฐกนจตจาบลชมางมตอยเพดทอใหมสอดรสบกสบ

เปปาหมายการพสฒนาทมทยสทงยดน (SDGs) เพดทอสรมางความมสทงคสทงและยกระดสบความสามารถในการ

แขตงขสนทางธจรกนจ ลดความเหลดทอมลจชาผตานการเสรนมสรมางความเขมมแขกงใหมชจมชนสามารถดนงเอา

ศสกยภาพพดชนทมทออกมาไดมอยตางเตกมทมทในการพสฒนาเศรษฐกนจ ตจาบลชมางมตอยถดอเปปนยตานธจรกนจ

สจาคสญของเชมยงใหมต ทมทมมผลมประกอบการธจรกนจเขมามาทจาธจรกนจอยตางหลากหลาย เชตน คาเฟป 

แกลเลอรมท รมานเสดชอผมา รมานอาหาร ฯลฯ ในขณะเดมยวกสนชาวบมานผลมอาศสยในชจมชนสตวนใหญตทจา

อาชมพตามความถนสด ชมวนตความเปปนอยลตของชาวบมานในชจมชนมมลสกษณะพนทงพาตสวเอง ทจาใหมเหกน

ถนงความเหลดทอมลจชาของการเจรนญเตนบโตของธจรกนจในชจมชนกสบวนถมชมวนตความเปปนอยลตของชาว

บมานในพดชนทมท รมานหอมหมดทนลมช โฮมเมด เบเกอรมท เจมาของรมานผลมมมอจดมการณณอยากทจาธจรกนจทมทเปปน

สตวนหนนทงของชจมชนอยตางยสทงยดน ตมองการผลนตสนนคมาทมทนจาวสตถจดนบทมทมมในทมองถนทน นจาเสนอความ

เปปนอสตลสกษณณของชจมชนชมางมตอย เพดทอใหมคนในชจมชนมมความภาคภลมนใจผลกพสนรลมสนกเปปนสตวนหนนทง

ของผลนตภสณฑณ เกนดการเชดทอมโยงคนในชจมชนโดยอาศสยตมนทจนและศสกยภาพของรมานผนวกกสบ

การใชมทรสพยากรจากในชจมชนเพดทอสรมางรายไดมใหมกสบคนในชจมชน โดยการพสฒนาผลนตภสณฑณ

ขนมของฝากทมทแสดงถนงเอกลสกษณณของทมองถนทน จนงไดมเลดอกพสฒนาผลนตภสณฑณอาหาร ภายใตม

ธมม “อรตอยชมางมตอย” โดยเลดอกพสฒนาขนมไขตเปปนขนมทมทไดมรสบความนนยมรสบประทานกสนทสทวทจก

ภาคของประเทศไทยสตวนใหญตมสกจะทจาเปปนของฝาก ทมม U2T ชมางมตอยไดมเลดอกพสฒนาขนมโดย

ผสมการเอกลสกษณณขนมไขตแบบไทยกสบขนมไขตสไตลลณฝรสทงเศส ใหมเปปนของฝากทมทเปปน

เอกลสกษณณของชจมชนชมางมตอย เพดทอเปปนของฝากสจาหรสบทตองเทมทยวทจกเพศทจกวสยทมทมาทตองเทมทยว

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สตงเสรนมและสนสบสนจนการทตองเทมทยวชจมชน

สรมางความรลมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 12,900
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PS65016241 : การพพฒนาขนมหพวเราะ เพชชอสชบทอดและยกระดพบผลนตภพณฑณเพชชอเปปนของฝากประจจาตจาบลชมาง

มตอย

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การถตายทอดเทคโนโลยมและนวสตกรรมในการสรมางผลนตภสณฑณขนมหสวเราะ

การออกโลโกและการออกแบบบรรจจภสณฑณ

การออกแบบสดทอประชาสสมพสนธณ Social Media Platform: Facebook

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ขนมหสวเราะชมางมตอย Happy Elephant

รายละเออยด : จสดทจาขนมหสวเราะในรลปแบบใหมต โดยการยกระดสบปรสบสลตรใหมขนมดลนตารสบ

ประทานมากขนชน ดนงดลดคนรจตนใหมตมากขนชน โดยเลดอกใชมวสตถจดนบในทมองถนทนมากขสชน เชตนเพนทม

ธสญพดชตตางๆ เชตน งาขมชมมอน เคลดอบชกอคโกแลต นมสสนกจาแพง ทมทเปปนเอกลสกษณณของภาค

เหนดอเขมาไปเปปนสตวนผสม และออกแบบสดทอประชาสสมพสนธณ บรรจจภสณฑณเพดทอใหมคนรจตนใหมตรลมจสก

และเพดทออนจรสกษณขนมหสวเราะ

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ชมางมตอย อ.เมดองเชมยงใหมต จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ปปาดาชมางมตอย หอมหมดทนลมช

ออนไลนณ :  มU2T ชมางมตอย

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขนชนไป

ดมวยการนจาแนวคนดBCG มาเปปนแนวทางการพสฒนาเศรษฐกนจตจาบลชมางมตอยเพดทอใหมสอดรสบกสบ

เปปาหมายการพสฒนาทมทยสทงยดน (SDGs) เพดทอสรมางความมสทงคสทงและยกระดสบความสามารถในการ

แขตงขสนทางธจรกนจ ลดความเหลดทอมลจชาผตานการเสรนมสรมางความเขมมแขกงใหมชจมชน สามารถดนง

เอาศสกยภาพพดชนทมทออกมาไดมอยตางเตกมทมทในการพสฒนาเศรษฐกนจ ตจาบลชมางมตอยถดอเปปนยตาน

ธจรกนจสจาคสญของเชมยงใหมตทมทมมผลมประกอบการธจรกนจเขมามาทจาธจรกนจอยตางหลากหลาย เชตน ธจรกนจ

คาเฟป รมานเสดชอผมา รมานอาหาร ฯลฯ ในขณะเดมยวกสนชาวบมานผลมอาศสยในชจมชนสตวนใหญตทจาอาชมพ

ตามความถนสด ชมวนตความเปปนอยลตของชาวบมานในชจมชนมมลสกษณะพนทงพาตสวเอง ทจาใหมเหกนถนง

ความเหลดทอมลจชาของการเจรนญเตนบโตของธจรกนจในชจมชนกสบวนถมชมวนตความเปปนอยลตของชาวบมานใน

พดชนทมท รมานหอมหมดทนลมช โฮมเมด เบเกอรมท เจมาของรมานผลมมมอจดมการณณอยากทจาธจรกนจทมทเปปนสตวนหนนทง

ของชจมชนอยตางยสทงยดน ตมองการผลนตสนนคมาทมทนจาวสตถจดนบทมทมมในทมองถนทน นจาเสนอความเปปนอสต

ลสกษณณของชจมชนชมางมตอย เพดทอใหมคนในชจมชนมมความภาคภลมนใจผลกพสนรลมสนกเปปนสตวนหนนทงของ

ผลนตภสณฑณ เกนดการเชดทอมโยงคนในชจมชนโดยอาศสยตมนทจนและศสกยภาพของรมานผนวกกสบการ

ใชมทรสพยากรพดชนฐานจากในชจมชน เพดทอสรมางรายไดมใหมกสบคนในชจมชน โดยการพสฒนา

ผลนตภสณฑณขนมของฝากทมทแสดงถนงเอกลสกษณณของทมองถนทน จนงไดมเลดอกพสฒนาผลนตภสณฑณ

อาหารภายใตมธมม “อรตอยชมางมตอย” โดยเลดอกพสฒนาขนมหสวเราะ ซนทงเปปนขนมชดทอมงคลหาทาน

ยาก เพดทออนจรสกษณและสดบทอดขนมชนนดนมชใหมคนรจตนใหมตรลมจสก จนงเลดอกพสฒนาผลนตภสณฑณชนชนนมชใหมดนง

ดลดคนรจนใหมต โดยการปรสบสลตรใหมขนมดลนตารสบประทานมากขนชน เชตนเพนทมธสญพดชตตางๆ เชตน งาขมช

มมอน ทมทเปปนเอกลสกษณณของภาคเหนดอ และพสฒนาบรรจจภสณฑณ ทมทเนมนจจดเดตนของสถานทมททมทเปปน

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

ลดขยะ/การนจาวสตถจดนบกลสบมาใชมใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สตงเสรนมและสนสบสนจนการทตองเทมทยวชจมชน

จจานวนรายไดม : 6,900

หนมา 30 / 214



PS65022411 : การพพฒนารายไดมจากชจมชนเพชชอคจณภาพชชวนตทอชยพชงยชนของชจมชนปปาตพน

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

เทคโนโลยมการบรรจจภสณฑณเปปนสลญญากาศ เพดทอการถนอมรสกษาอาหาร

เครดทองปปท นผสมอาหาร

การใชมเครดทองทจาลลกชนชน เครดทองทจาไสมอสทว และเครดทองซมลสลญญากาศ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรลปอาหาร

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ตสนฟอรณเรส ผลนตภสณฑณเหกดแปรรลป (Tan forest)

รายละเออยด : ผลนตภสณฑณเหกดแปรรลป ใชมเหกดเปปนวสตถจดนบหลสกและแพกคในบรรจจภสณฑณแบบสลญ

ญากาศเพดทอรสกษาคจณภาพสนนคมาในการทจา ผลนตภสณฑณมมอยลต3แบบคดอ ไสมอสทวเหกด  แหนมเหกด 

และลลกชนชนเหกด ผลนตภสณฑณจากเหกด เปปนผลนตภสณฑณอาหารทมทดมตตอสจขภาพ

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 5 คน 7 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ปปาตสน อ.เมดองเชมยงใหมต จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : Tan forest

ออนไลนณ : Tan forest

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

การผลนตสนนคมาจากผลนตภสณฑณเหกดแปรรลป มมวสตถจประสงคณเพดทอเพนทมมลลคตาผลผลนตทางการ

เกษตรและสรมางรายไดมใหมกสบชจมชน โดยมมกลจตมเปปาหมายสนนคมาคดอกลจตมคนทมทรสกสจขภาพและกลจตม

คนทมทไมตกนนเนดชอสสตวณเปปนหลสก โดยใชมเหกดเปปนวสตถจดนบหลสก และแพกคในบรรจจภสณฑณแบบสลญญากา

ศเพดทอรสกษาคจณภาพสนนคมา ในการทจาผลนตภสณฑณมมอยลต 3 แบบ คดอ แหนมเหกด ลลกชนชนเหกด และไสมอสทว

เหกด โดยจะขายผตานรมานคมา partners และขายผตานแพลตฟอรณมออนไลนณตตางๆ

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 25,000

หนมา 31 / 214



PS65022424 : การพพฒนารายไดมจากผลนตเศษผมาของชจมชนปปาตพน

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

อจปกรณณเยกบผมา

ใชมนวสตกรรมการเยกบผมาใหมเขมากสบสนนคมาสมสยใหมต

การออกแบบผลนตภสณฑณ ลวดลายผมา โดยใชมเทคโนโลยมโปรแกรมคอมพนวเตอรณ

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจหมจนเวอยนลดการใชมพลพงงานเนมนนจากลพบมาใชมใหมต

   Upcycle (การรมไซเคนลแบบทมททจาใหมคจณคตาเพนทมขนชน)

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : Tan forest ผลนตภสณฑณจากเศษผมา

รายละเออยด : นจาเศษผมามาผลนต โดยการเยกบมดอ และประยจกตณใชมเทคนนคการเยกบผมาสมสยใหมต 

ทจาเปปนสนนคมาแฮนดณเมด 2 ประเภท คดอ ของเลตนเดกกจากเศษผมา เชตน ตจตกตาผมา และของใชมจาก

เศษผมา เชตน หมวก กระเปปาผมา  เปปนตมน

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ปปาตสน อ.เมดองเชมยงใหมต จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : Tan forest

ออนไลนณ : Tan forest

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ผลนตภสณฑณจากเศษผมา มมจจดประสงคณเพดทอลดปปญหาขยะ และนจาวสสดจกลสบมาใชมใหมคจมมคตาทมทสจด โดย

จะใชมเศษผมา กสบการเยกบผมาสมสยใหมต ทจาเปปนสนนคมาแฮนดณเมด 2 ประเภท คดอ ของเลตนเดกกจาก

เศษผมา เชตน ตจตกตาผมา และของใชมจากเศษผมา เชตน หมวก กระเปปาผมา ผมากสนเปปช อน  เปปนตมน โดยจะ

ขายผตานรมานคมา partners และขายผตานแพลตฟอรณมออนไลนณตตางๆ

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

ลดขยะ/การนจาวสตถจดนบกลสบมาใชมใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สรมางงานสรมางอาชมพ

จจานวนรายไดม : 30,000

หนมา 32 / 214



PS65002812 : การพพฒนาและยกระดพบยาดมจากสมจนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การออกแบบสดทอประชาสสมพสนธณ

การออกแบบพสฒนาบรรจจผลนตภสณฑณ

การใชมโปรแกรมคอมพนวเตอรณเขมามาประยจกตณ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ยาดาสมจนไพรหอม

รายละเออยด : ยาดมสมจนไพรหอมเปปนการนจาวสตถจดนบพดนสมจนไพรในชจมชนมาพสฒนาเปปน

สตวนประกอบของผลนตภสณฑณยาดม เพดทอใชมสลดดม ใหมความสดชดทน

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ฟปาฮตาม อ.เมดองเชมยงใหมต จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : กลจตมวนสาหกนจชจมชนบมานปปาแก

ออนไลนณ : กลจตมวนสาหกนจชจมชนบมานปปาแก

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

1. Key Partners คดอ รมานยาเภสสชกร, บรนษสท Sea Group จจากสด หรดอทมทรลมกสนในนาม Shopee, 

บรนษสท ไปรษณมยณไทย จจากสด บรนษสทขนสตงสนนคมา 2. Key Activities คดอ ออกแบบคนดคมนแพคเกจ

จนชงผลนตภสณฑณ, ปรสบปรจงและทดสอบผลนตภสณฑณ, ขายสนนคมาและขนสตงสนนคมาไปถนงลลกคมาและหนมา

รมานยาเภสสชกรทมทวางขาย 3. Value Propositions คดอ คจณภาพของผลนตภสณฑณ, การออกแบบ

ทสนสมสย, การใชมสมจนไพรไทยทมทมมสรรพคจณ, โดดเดตน มมชตองวตางทางการตลาด 4. Customer 

Relationships คดอ สอบถามความพนทงพอใจกสบลลกคมาหลสงจากซดชอสนนคมา, แนะนจาบทความใหม

ความรลมเกมทยวกสบผลนตภสณฑณ, คอยตอบปปญหาของลลกคมา 5. Customer Segments คดอ ลลกคมา(ผลม

ซดชอ), รมานยาเภสสชกร, ลลกคมาชาวตตางชาตน(อนาคต) 6. Cost Structure คดอ คตาผลนต, คตาบรรจจ

ภสณฑณ, คตาจดทะเบมยน, คตาขนสตงสนนคมา, คตาเงนนเดดอน, คตาใชมจตายสตงเสรนมการขาย, คตาเชตาวางสนนคมา 

7. Key Resources คดอ เครดทองมดอเครดทองจสกในการผลนต, เครดทองบรรจจ, พนสกงานทมทไดมรสบการ

พสฒนา, โรงงาน และเครดทองหมายการคมา 8. Revenue Streams คดอ รายไดมจากลลกคมา(ผลมซดชอ), 

รายไดมจากรมานยาเภสสชกร, รายไดมจากตสวแทนจจาหนตายใหมกลสบลลกคมาชาวไทยและชาวตตางชาตนทมท

มาเทมทยวตจาบลฟปาฮตาม(อนาคต) 9. Channels คดอ แผน 2 เดดอนแรก เนมนจจาหนตายทางการจสด

จจาหนตายทาง Offine หนมารมานยาเภสสชกร, แผน 3 เดดอนถสดไป เพนทมชตองทาง Online 

(Facebook IG Twitter Line@ และ Shopee)

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สตงเสรนมและสนสบสนจนการทตองเทมทยวชจมชน

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 1,700

หนมา 33 / 214



PS65038117 : การพพฒนาและยกระดพบลสกประคบสมจนไพรหอม

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การออกแบบสดทอปนะชาสสมพสนธณ

การออกแบบบรรจจภสณฑณ

ใชมโปรแกรมคอมพนวเตอรณเขมามาประยจกตณ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ลลกประคบสมจนไพรหอม

รายละเออยด : ลลกประคบสมจนไพรหอม เปปนผลนตภสณฑณสมจนไพรจากธรรมชาตน 100% มม

สรรพคจณชตวยผตอนคลาย ลดการตนงของกลมามเนดชอ ลดปวด ลดการบวมทมทเกนดจากการ

อสกเสบของกลมามเนดชอเอกนและขมอตตอ และชตวยกระตจมนเลดอดลมใหมไหลเวมยนไดมสะดวก 

ผลนตภสณฑณนจาหนสกขนาด: 200กรสม

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ฟปาฮตาม อ.เมดองเชมยงใหมต จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : กลจตมวนสาหกนจชจมชนสมจนไพรบมานปปาแก

ออนไลนณ : กลจตมวนสาหกนจชจมชนสมจนไพรบมานปปาแก

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

1. Key Partners คดอ รมานยาเภสสชกร, บรนษสท Sea Group จจากสด หรดอทมทรลมกสนในนาม Shopee, 

บรนษสท ไปรษณมยณไทย จจากสด บรนษสทขนสตงสนนคมา 2. Key Activities คดอ ออกแบบคนดคมนแพคเกจ

จนชงผลนตภสณฑณ, ปรสบปรจงและทดสอบผลนตภสณฑณ, ขายสนนคมาและขนสตงสนนคมาไปถนงลลกคมาและหนมา

รมานยาเภสสชกรทมทวางขาย 3. Value Propositions คดอ คจณภาพของผลนตภสณฑณ, การออกแบบ

ทสนสมสย, การใชมสมจนไพรไทยทมทมมสรรพคจณ, โดดเดตน มมชตองวตางทางการตลาด 4. Customer 

Relationships คดอ สอบถามความพนทงพอใจกสบลลกคมาหลสงจากซดชอสนนคมา, แนะนจาบทความใหม

ความรลมเกมทยวกสบผลนตภสณฑณ, คอยตอบปปญหาของลลกคมา 5. Customer Segments คดอ ลลกคมา(ผลม

ซดชอ), รมานยาเภสสชกร, ลลกคมาชาวตตางชาตน(อนาคต) 6. Cost Structure คดอ คตาผลนต, คตาบรรจจ

ภสณฑณ, คตาจดทะเบมยน, คตาขนสตงสนนคมา, คตาเงนนเดดอน, คตาใชมจตายสตงเสรนมการขาย, คตาเชตาวางสนนคมา 

7. Key Resources คดอ เครดทองมดอเครดทองจสกในการผลนต, เครดทองบรรจจ, พนสกงานทมทไดมรสบการ

พสฒนา, โรงงาน และเครดทองหมายการคมา 8. Revenue Streams คดอ รายไดมจากลลกคมา(ผลมซดชอ), 

รายไดมจากรมานยาเภสสชกร, รายไดมจากตสวแทนจจาหนตายใหมกลสบลลกคมาชาวไทยและชาวตตางชาตนทมท

มาเทมทยวตจาบลฟปาฮตาม(อนาคต) 9. Channels คดอ แผน 2 เดดอนแรก เนมนจจาหนตายทางการจสด

จจาหนตายทาง Offine หนมารมานยาเภสสชกร, แผน 3 เดดอนถสดไป เพนทมชตองทาง Online 

(Facebook IG Twitter Line@ และ Shopee)

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

อนจรสกษณและตตอยอดภลมนปปญญาทมองถนทน

อดทนๆ

จจานวนรายไดม : 2,000
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PS65004754 : สวพสดอผอเสชสอ

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ใชมครดทองตสดไมม(เครดทองจนจกซอ)

ใชมMicrosolf ในการออกแบบสนนคมา

ใชมเครดทองอบผมเสดชอ

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : Hello Butterfy

รายละเออยด : กลตองเพาะเลมชยงผมเสดชอ เปปนผลนตภสณฑณทมทมจตงเนมนเพดทอสรมางอาชมพ และรายไดมใหม

กสบชจมชน เปปนการอนจรสกษณสสตวณประจจาถนทน และเปปนสดทอการเรมยนการสอนนอกหมองเรมยนใหมกสบ

เดกกนสกเรมยนไดมอมกดมวย

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.สสนผมเสดชอ อ.เมดองเชมยงใหมต จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ผลนตภสณฑณชจมชนตจาบลสสนผมเสดชอ

ออนไลนณ : Hello Butterfy - ชจดกลตองเพาะเลมชยงผมเสดชอ

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

ธจรกนจกลตองเลมชยงผมเสดชอของเรา เนมนเปปนธจรกนจเพดทอระบบนนเวศ และสสงคมชจมชน เปปนธจรกนจทมทผลนต

ภายในชจมชนหรดอสนนคมาOTOP

คนดคมนกระบวนการทจางานทมทงตายขนชน

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

ลดขยะ/การนจาวสตถจดนบกลสบมาใชมใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สตงเสรนมและสนสบสนจนการทตองเทมทยวชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

จจานวนรายไดม : 10,000
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PS65016999 : การพพฒนาและแปรรสปผลนตภพณฑณจากดอกของตมนพญาสพตบรรณเพชชอสรมางมสลคตาเพนชมในเชนง

พาณนชยณ

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

เทคโนโลยมการพสฒนาและออกแบบบรรจจภสณฑณทมทมมโครงสรมางเหมาะสมกสบผลนตภสณฑณ

เทคโนโลยมการวนเคราะหณคจณคตาทางโภชนาการและองคณประกอบทางเคมมในอาหาร

เทคโนโลยมการพสฒนาและแปรรลปผลนตภสณฑณจากดอกของตมนพญาสสตบรรณโดยการอบ

แหมงดมวยเครดทองอบแหมงแบบลมรมอน

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรลปอาหาร

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : เครดทองดดทมสมจนไพรดอกพญาสสตบรรณ

รายละเออยด : พสฒนาผลนตภสณฑณจากดอกของตมนพญาสสตบรรณ (Alstonia scholaris L.)  

ใหมเปปนรลปธรรมและสามารถนจาไปใชมประโยชนณเชนงพาณนชยณ โดยโดยมมกระบวนการผลนตดมวย

การใชมการอบแหมง ดมวยเครดทองอบแหมงแบบลมรมอน และตรวจวนเคราะหณผลนตภสณฑณอาหารดมาน

คจณคตาทางโภชนาการ

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.สสนผมเสดชอ อ.เมดองเชมยงใหมต จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ผลนตภสณฑณชจมชนตจาบลสสนผมเสดชอ

ออนไลนณ : Butterfy Devil Tree - เครดทองดดทมสมจนไพรดอกพญาสสตบรรณ

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

พสฒนาผลนตภสณฑณจากดอกของตมนพญาสสตบรรณโดยมมกระบวนการผลนตดมวยการใชมการอบ

แหมง ดมวยเครดทองอบแหมงแบบลมรมอน พสฒนาบรรจจภสณฑณและออกแบบตราสนนคมา การวนเคราะหณ

ตมนทจนและผลตอบแทนของผลนตภสณฑณ เพดทอกจาหนดราคาขายทมทเหมาะสม ตมนทจนกลตองละ 

130.80 ขายปลมก 199 ขายสตง 170

คนดคมนกระบวนการทจางานทมทงตายขนชน

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางนวสตกรรมใหมตใหมกสบผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

จจานวนรายไดม : 20,000
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PS65015018 : หนองปปาครพชง เฮลทณแอนดณสปา

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

Design Packaging ใหมมมคจณภาพ

มมมาตรฐานในการบรรจจภสณฑณและเปปนมนตรตตอสนทงแวดลมอม

ทจาบรรจจภสณฑณสจาหรสบนานาชาตน โดยเพนทมฉลากภาษาอสงกฤษเขมาไปในตสวบรรจจภสณฑณ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ยาจลมสมจนไพร

รายละเออยด : เปปนวนธมการรสกษาแผนโบราณของไทย โดยการนจาสมจนไพรหลากหลายชนนด 

เชตน การบลร, มะกรลด, ใบเปลมาใหญต, หสวไพล, หสวขมนชน เปปนตมน นจามาประคบเพดทอลดอาการปวด

เมดทอยตามรตางกาย ชตวยในการผตอนคลายกลมามเนดชอ เปปนตมน

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.หนองปปาครสทง อ.เมดองเชมยงใหมต จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ศลนยณโอทอปเทศบาลตจาบลหนองปปาครสทง

ออนไลนณ : OTOP Nongpakrang

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ตนดตตอผลมประกอบการถามเกมทยวกสบการพสฒนาผลนตภสณฑณและปปญหา นจาขมอมลลทมทไดมมาทจาแผน

พสฒนาบรรจจภสณฑณใหมกสบสนนคมาและผลนตภสณฑณ เพดทอตอบสนองความตมองการของผลมประกอบการ

และขยายกลจตมลลกคมาทมทหลากหลาย อมกทสชงยสงเปปนการเพนทมมลลคตาใหมตสวสนนคมาใหมมมความทสนสมสย มม

ความสะดวกงตายตตอการใชมงาน และเปปนผลนตภสณฑณทมทเปปนมนตรตตอสนทงแวดลมอม

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

มมสจขภาพดมขนชน ลดโอกาสเกนดการเจกบปปวย

จจานวนรายไดม : 5,600
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PS65080106 : หนองปปาครพชง เฮลทณแอนดณสปา

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ทจาบรรจจภสณฑณสจาหรสบนานาชาตน โดยเพนทมฉลากภาษาอสงกฤษเขมาไปในตสวบรรจจภสณฑณ

Design Packaging ใหมมมคจณภาพ

มมมาตรฐานในการบรรจจภสณฑณและเปปนมนตรตตอสนทงแวดลมอม

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : นจชามสนไพล (นจชามสนเหลดอง) และ บาลณมสมจนไพร

รายละเออยด : เปปนผลนตภสณฑณทมทใชมสมจนไพรของไทยหลากหลายชนนดเชตนพนมเสน,การบลร,

เมนทอล,นจชามสนระกจา,นจชามสนไพลขมนชนขนงขตาเปปนตมชนทจาใหมผลนตภสณฑณนจชามสนไพล(นจชามสนเหลดอง)นมช

มมสรรพคจณในการบรรเทาอาการปวดเมดทอยเคลกดขสดยอกฟกชจชาดจาเขมยวแมลงสสตวณกสดตตอยฯ

ลฯ

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.หนองปปาครสทง อ.เมดองเชมยงใหมต จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ศลนยณโอทอปเทศบาลตจาบลหนองปปาครสทง

ออนไลนณ : OTOP Nongpakrang

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ตนดตตอผลมประกอบการเพดทอสอบถามเกมทยวกสบการพสฒนาผลนตภสณฑณและรลปแบบของบรรจจภสณฑณ

และนจาขมอมลลทมทไดมมาจากการสอบถามผลมประกอบการมาทจาแผนพสฒนาบรรจจภสณฑณใหมกสบสนนคมา

และผลนตภสณฑณ เพดทอตอบสนองความตมองการของผลมประกอบการและเขมาถนงกลจตมลลกคมาทมทใชมงาน

ผลนตภสณฑณทมทหลากหลายวสยตสชงแตตเดกกไปจนถนงผลมสลงอายจ ไมตวตาจะเปปนผลมชายหรดอผลมหญนง อมกทสชงยสง

เปปนการเพนทมมลลคตาใหมตสวสนนคมาใหมมมความทสนสมสย มมความสะดวกงตายตตอการใชมงาน และเปปน

ผลนตภสณฑณทมทเปปนมนตรตตอสนทงแวดลมอม

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

มมสจขภาพดมขนชน ลดโอกาสเกนดการเจกบปปวย

จจานวนรายไดม : 13,020
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PS65002134 : สบสตกลมวยชตวยเศรษฐกนจหมจนเวอยน

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

1. สบลตใชม

2. สบลตใยกลมวย ใชมนวสตกรรมสารสกสดจากปลมกลมวย ผสมใยกลมวย ไซรสบกลมวย ชตวยทจาใหมผนวชจตม

ชดชน

3. การใชมประโยชนณจากกลมวยในทจกสตวน เชตน ลจาตมน ผล ใบและเสมนใยจากลจาตมน

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นมอยกวตา 1 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : สบลตใยกลมวย

รายละเออยด : สบลตใยกลมวยใชมนจชาปลมกลมวยทมทมมสรรพคจณชตวยบจารจงผนว เพนทมความชจตมชดชนใหมกสบผนว

กาย สบลตนมชใชมสารคงรลปกลมเซอรมนใสเกรดคจณภาพสลงในการผลนต กลมเซอรมนเปปนสารทมทเปปน

มนตรกสบสนทงแวดลมอมไมตตกคมางในนจชา ไมตเปปนพนษ จสดเปปนสารสตวนผสมทมทปลอดภสยตตอมนจษยณ 

สตวนผสมทมทเหลดอไดมแกต ปลมกลมวย ใยกลมวย นจชาผนชงลมวนมาจากชจมชนทตาผา ชตวยลดวสสดจเศษ

เหลดอทางการเกษตร ชตวยสรมางรายไดมใหมกสบเกษตรกร ผลนตภสณฑณทมทผลนตขนชนไดมนจาไปตรวจ

สอบคจณภาพและผตานมาตรฐานผลนตภสณฑณชจมชนสบลตกมอนกลมเซอรมน ในดมานปรนมาณเกลดอ 

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ทตาผา อ.แมตแจตม จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : วนสาหกนจชจมชนอนนทรมยณดอยทตาผา

ออนไลนณ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100086311929260

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

จสดหาวสตถจดนบและออกแบบสลตรสบลต

จสดทจาตมนแบบผลนตภสณฑณ ทดสอบการใชมงาน และนจามาปรสบแกมไขสลตร รลแปบบผลนตภสณฑณ

นจาผลนตภสณฑณสตงตรวจตามมาตรฐานผลนตภสณฑณชจมชน 

นจาผลมารายงานสมาชนกกลจตม พสฒนาบรรจจภสณฑณและรายละเอมยดสนนคมา

นจาผลนตภสณฑณไปทดสอบการใชมงานและเตรมยมทจาไลฟฟผลนตภสณฑณ นจาขมอมลลมาปรสบปรจง

ผลนตภสณฑณ

เตรมยมการนจาเสนอผตานเพจวนสาหกนจชจมชน การเตรมยมการตลาดสนนคมา คจานวณตมนทจนและวาง

แผนการจจาหนตายออนไลนณ เนมนผลมซดชอตลาดกลางถนงตลาดบน เนดทองจากผลนตภสณฑณมมตมนทจนการ

ผลนต 

เตรมยมการทจาจดแจมงทะเบมยนผลนตภสณฑณและขอรสบรองมาตรฐานผลนตภสณฑณชจมชนตตอไป

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

จจานวนรายไดม : 1,500
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PS65019484 : กลมวยตากอนนทรอยณ ของดอทอชทตาผา

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

1. กลมวยอนนทรมยณ ใชมพดชนทมททมทสลญเสมยสภาพธรรมชาตนมาฟปช นฟลสนทงแวดลมอมดมวยกลมวยอนนทรมยณ

2. พลสงงานแสงอาทนตยณในชจมชนเพดทอการแปรรลปผลผลนตเกษตร เปปนหลสงงานสะอาด

3. สมจนไพรชจมชนและนจชาผนชงปปาอนนทรมยณจากเกษตรกรนจามาสรมางรายไดม เพนทมมลลคตาใหมเปปน

ผลนตภสณฑณอาหารฟปงกณชสน

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรลปอาหาร

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : กลมวยอนนทรมยณ

รายละเออยด : กลมวยอนนทรมยณเปปนกลมวยทมทใชมกลมวยรสบรองเกษตรอนนทรมยณแบบมมสตวนรตวม 

(Participatory Group Standard) ของตจาบลทตาผา ซนทงเปปนพดชนทมทเดนมใชมปลลกขมาวโพดและ

การเผาปปา การปลลกกลมวยอนนทรมยณคงความชจตมชนชนใหมดนนเพราะลจาตมนกลมวยอจมมนจชาเอาไวม จนงลด

การพสงทลายหนมาดนน ผลกลมวยสจกนจามาอบดมวยพลสงงานแสงอาทนตยณ ความหวานกลมวยเปปน

ธรรมชาตน ไมตปรจงแตตงดมวยสารใหมความหวานใดๆ บรรจจในถจงปปดปนนท คจณภาพกลมวยไดม

มาตรฐานผลนตภสณฑณชจมชน นอกจากนมชมมการตตอยอดผลนตภสณฑณโดยการนจามาดองใน

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ทตาผา อ.แมตแจตม จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : วนสาหกนจอนนทรมยณดอยทตาผา

ออนไลนณ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100086311929260

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

ในสตวนของการดจาเนนนการของทมมอนนทรมยณดอยทตาผา ตจาบลทตาผา อจาเภอแมตแจตม จสงหวสด

เชมยงใหมต ทางทมมของเราจะมมการมจตงเนมนไปทมทการนจาผลผลนตจากกลมวยมาแปรรลปสนนคมาในรลป

แบบของ  ผลนตภสณฑณทางดมานสจขภาวะและทางดมานอาหาร โดยจะมมผลนตภสณฑณหลสกๆอยลต 2 

ผลนตภสณฑณ คดอ  สบลตใยกลมวย และกลมวยตากอนนทรมยณ  ซนทงทสชงสองผลนตภสณฑณนมชจะใชมแนวคนด 

ผลนตภสณฑณแปรรลปกลมวย ดมวยเศรษฐกนจชจมชนหมจนเวมยน  ผลนตภสณฑณกลมวยตากมมตมนทจนการ

บจารจงตมนกลมวย การเกกบผลผลนต การแปรรลปดมวยพลสงงานแสงอาทนตยณ การบรรจจ บรรจจภสณฑณ

และการขนสตง การจจาหนตายตสชงราคาไวมทมท 40 บาทตตอถจง จจาหนตายสตงโดยวนสาหกนจชจมชน การนจา

เสนออออนไลนณขายหนมาเฟส ขายแบบไลฟฟสด การออกบลธงานเทศกาลทตองเทมทยว เทศกาล

วสฒนธรรม เชตน จจลกฐนน การนจาเสนอผตานการประชจม สสมมนาของทางเทศบาลตจาบลทตาผา มม

บรนการนจาสตงสนนคมาและรสบประกสนการขนสตง รวมทสชงโปโมชสทนจจาหนตายใหมกสบผลมบรนโภคประจจา เชตน 

สตงฟรม แถมผลนตภสณฑณชจมชนอดทนๆตสวใหมตทมทตมองการ ทดสอบกลจตมผลมซดชอ พรมอมวางแผนเขมา 

Lazada Shopee ดมวย

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

จจานวนรายไดม : 4,000
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PS65015905 : การพพฒนาและยกระดพบผมาคลจมไหลตและผมาทอกระเหรอชยงบมานแมตนาจร

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ปรสบปรจงรลปแบบผลนตภสณฑณและบรรจจภสณฑณใหมเหมาะสมเพดทอการจจาหนตาย

เพนทมมลลคตาใหมกสบผมาทอกระเหรมทยง ดมวยการออกแบบผลนตภสณฑณ (packaging desing)

นจาสนนคมาไปจจาหนตายและโปรโมทผตานชตองทางออนไลนณตตางๆ

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ผมาคลจมไหลตและผมาทอกระเหรมทยงบมานแมตนาจร

รายละเออยด : ผมาทอกะเหรมทยงและผมาคลจมไหลตสนนคมาภลมนปปญญาของชาวบมาน ชนเผตากะเหรมทยง

ของตจาบลแมตนาจร มมขสชนตอนการทอมดอและยมอมสมดมวยวนธมการทมทเปปนเอกลสกษณณของชจมชน 

นอกจากนสชนลวดลายบนผมายสงบตงบอกถนงวนถมชมวนต ประเพณมวสฒนธรรมของชจมชนดมวยเชตนกสน

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตนาจร อ.แมตแจตม จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : วนสาหกนจทอผมาบมานแมตวาก

ออนไลนณ : แวะแอตวทมทแมตนาจร

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

-พสฒนาและออกแบบบรรจจภสณฑณใหมดลนตาสนใจยนทงขนชน

-วางแผนการตลาดทสชงแบบออนไลนณและออฟไลนณ

-ผลนตสนนคมาและสตงขอมาตรฐานผลนตภสณฑณชจมชน (มผช.)

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สตงเสรนมและสนสบสนจนการทตองเทมทยวชจมชน

สรมางรายไดมใหมชจมชน

อนจรสกษณและตตอยอดภลมนปปญญาทมองถนทน

อนจรสกษณสนทงแวดลมอม และมมการพสฒนาอยตางยสทงยดน

จจานวนรายไดม : 15,000
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PS65015986 : การพพฒนาและยกระดพบขมาวแตตนคจณยายบมานแมตนาจร

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ปรสบปรจงรลปแบบผลนตภสณฑณและบรรจจภสณฑณใหมเหมาะสมเพดทอการจจาหนตาย

เพนทมมลลคตาใหมกสบขมาวแตกนคจณยาย ดมวยการออกแบบผลนตภสณฑณ (packaging desing)

นจาสนนคมาไปจจาหนตายและโปรโมทผตานชตองทางออนไลนณตตางๆ

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรลปอาหาร

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ขมาวแตกนคจณยายบมานแมตนาจร

รายละเออยด : ขมาวแตกนคจณยายบมานแมตนาจร ขนมทานเลตนผตานภลมนปปญญาชาวบมานจากรจตนสลต

รจตนของชจมชนแมตนาจร โดยผตานกรรมวนธมการแปรรลปวสตถจดนบทมทมมในทมองถนทน มมทสชงรสดสชงเดนมนจชา

แตงโมและขมาวแตกนหนมาตตางๆหลายรลปแบบมมรสชาตนเฉพาะตสวรสชาตนไมตหวานเกนนไป นอก

จากนสชนเปปนผลนตภสณฑณทมทไมตมมวสตถจกสนเสมยเจดอปน

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตนาจร อ.แมตแจตม จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ขมาวแตกนคจณยาย

ออนไลนณ : แวะแอตวทมทแมตนาจร

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

-พสฒนามาตรฐานการผลนตและประยจกตณการเพนทมสตวนผสมธสญพดชหรดอผลไมมในชจมชนเพดทอเพนทม

คจณคตาทางโภชนาการและทางเลดอกทมทหลากหลายใหมกสบผลมบรนโภค

-พสฒนาและออกแบบบรรจจภสณฑณใหมดลดนงดลดและนตาสนใจมากยนทงขนชน

-นจาสนนคมาไปจจาหนตายและโปรโมทผตานชตองทางออนไลนณตตาง ๆ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางนวสตกรรมใหมตใหมกสบผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

อนจรสกษณและตตอยอดภลมนปปญญาทมองถนทน

จจานวนรายไดม : 7,500
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PS65014378 : ผมายมอมกชกดชมาง

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

สดบคมนเทคโนโลยม ในชจมชน

ศนกษาวนธมการจจาหนตายผลนตภสณฑณสลตโลกออนไลนณ

ศนกษาผลนตภสณฑณ ในชจมชน

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ผมายมอมกนชดชมาง

รายละเออยด : การทจาผมายมอมสมจากลวดลายธรรมชาตน นจามาคสดแปลงเปปนสนนคมาเพดทอเพนทม

มลลคตาใหมแกตผลนตภสณฑณ

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.กดชดชมาง อ.แมตแตง จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ศลนยณจจาหนตายผลนตภสณฑณชจมชนกนจดชมาง

ออนไลนณ : Kuedchang club

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

ตจาบลกดชดชมาง อจาเภอแมตเตง จสงหวสดเชมยงใหมต มมทรสพยากรทมทมมความอจดมสมบลรณณ รวมถนง

ทรสพยากรธรรมชาตนภายในทมองถนทน ทจาใหมกลจตมชาวบมานมมความสนใจในการทจาผมายมอมสม จนงไดมนจา

ทรสพยากรจากธรรมชาตน เชตน ใบไมม ดอกไมม ตามชจมชนมาใชมทจาลวดลายบนผมา หลสงจากทมทไดมผมา

ยมอมทมทเกนดจากลวดลายธรรมชาตนนสชนจนงนจามาดสดแปลงเปปนสนนคมาใหมกสบผมายมอมกดชดชมาง โดยการ

นจาผมายมอมมาดสดแปลงเปปนเสดชอผมาหมวก กระเปปา เปปนตมน เพดทอเพนทมมลลคตาใหมแกตสนนคมา อมกทสชงยสงสตง

เสรนมอาชมพใหมกสบคนในชจมชน

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สตงเสรนมและสนสบสนจนการทตองเทมทยวชจมชน

จจานวนรายไดม : 15,000
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PS65014386 : สบสตไผตจชด

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

พสฒนาสตวนผสมของผลนตภสณฑณ

การขนชนรลปสบลต

การออกแบบรรจจภสณฑณ และการจสดจจาหนตายออนไลนณ

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นมอยกวตา 1 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : สบลตไผตจดด

รายละเออยด : ไผตจดด แตตเดนมเปปนผลนตภสณฑณทมทชจมชนกนชดชมางไดมทจาในรลปแบบของชาชงดดทม หาก

มมการสรมางผลนตภสณฑณใหมตๆ ในรลปแบบของสบลต เพดทอจะเปปนการสรมางโอกาส ทางเลดอกสจขภาพ

ใหมตๆของผลมบรนโภค และเพนทมศสกยภาพดมานเศรษฐกนจของตจาบลไดมในอมกรลปแบบหนนทง ซนทง มม

สรรพคจณบจารจงผนวพรรณ

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.กดชดชมาง อ.แมตแตง จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ศลนยณจจาหนตายผลนตภสณฑณกนปดชมาง

ออนไลนณ : Kuedchang club

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

ทจาผลนตภสณฑณเพดทอตอบสนองดมานความตมองการของลลกคมาทางดมานผนวพรรณ แกมไขปปญหาใน

ดมานตตางๆ เชตน เพนทมความชจตมชดทนของผนว จสดทจามาเพดทอใหมผลมบรนโภคมมทางเลดอกใหมการซดชอสนนคมา

สนนคมาเพดทอสจขภาพ โดยลลกคมาสตวนใหญตจะอยลตในกลจตมของ นสกทตองเทมทยว คณะศนกษาดลงาน  บจคคล

ทสทวไปทมทสนใจ เเละกลจตมลลกคมาทางออนไลนณทางเพจ Facebook โดยจะมมบรนการใหมคจาปรนกษากตอน

การซดชอผลนตภสณฑณและมมการสอบถามความพนงพอใจของลลกคมาโดยการเกกบขมอมลลเพดทอทมทจะ

สามารถนจามาพสฒนาและปรสบปรจงผลนตภสณฑณใหมดมยนทงขนชน โดยลลกคมาสามารถเขมามาดลผลนตภสณฑณทมท

หนมารมานหรดอสามารถตนดตตอทางออนไลนณ เเละจะมมบรนการ workshop ทจาผลนตภสณฑณทมทสามารถ

ออกแบบผลนตภสณฑณไดมดมวยตสวเอง เชตน สามารถเลดอก สม-กลนทนของสบลต รลปแบบของกมอนสบลต ราย

ไดมทมทจะเกนดขนชนจะมม 2 ชตองทางคดอ ออนไลนณและออฟไลนณ รายไดมทมทจะไดมจากการจจาหนตายคดอ 

0-10,000 บาท  ตตอเดดอน การสรมางเเละสตงเสรนมผลนตภสณฑณชนชนนมช เพดทอทมทจะสรมางโอกาสใหมกสบ

ชาวบมานใหมมมอาชมพเสรนม และเพนทมศสกยภาพทางดมานเศรษฐกนจของตจาบลไดมในอมกรลปแบบหนนทง

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางนวสตกรรมใหมตใหมกสบผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

จจานวนรายไดม : 15,000
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PS65021718 : กลจตมตพดเยคบผมาบมานชมาง

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ทจาโลโกม

ชดทอแบรนดณ

Packaging desing

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

การขนสตงและกระจายสนนคมา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นมอยกวตา 1 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ธจรกนจงานประดนษฐณ กลจตมตสดเยกบผลนตภสณฑณจากผมา

รายละเออยด : ผมามตาน, ชจดผมาปลทมทนอน, ผมาคลจมโตตะเกมาอมช ,ผมาปปดจมลก (แมส), กระเปปาผมา, เสดชอ, 

กางเกง

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.บมานชมาง อ.แมตแตง จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : กลจตมสตรมตสดเยกบ บมานชมาง

ออนไลนณ : กลจตมสตรมตสดเยกบ บมานชมาง

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

1. Value proposition ธจรกนจงานประดนษฐณ กลจตมตสดเยกบผลนตภสณฑณจากผมา

2. Customer segment นสกทตองเทมทยวคนไทยและชาวตตางชาตน กลจตมพตอคมาคนกลาง ลลกคมาออ

นไลนณ

3. Distribution channels ผตานสดทอออนไลนณ อาทนเชตน Facebook ทางเพจ ทางกลจตมขาย

ของMarket,Instargram,tiktok,Shopee,Bot line สถานทมทรมานคมาในชจมชนตจาบลบมานชมาง

4. Customer relationships รสบประกสนสนนคมา สตงสนนคมาทางออนไลนณ บรนการหลสงการขาย

5. Revenue streams รายไดมจากการขายตสดเยกบผลนตภสณฑณจากผมา รายไดมจากการสนสบสนจน

จากหนตวยงานภาคขมาราชการของภาครสฐ ภาคเอกชนและองคณกรตตางๆ

6. Key resource ผมามตาน เศษผมา

7. Key activities รสบออรณเดอรณลลกคมา เตรมยมผมา การผลนตการบรรจจภสณฑณ จสดสตงใหมลลกคมา

8. Key partners โครงการ U2T for BCG ขนสตงสนนคมา องคณการบรนหารสตวนตจาบลบมานชมาง

9. Cost structure  คตาสนนคมาทมทนจามาผลนต  คตาโปรโมทยนงแอดทางสดทอออนไลนณทจกชตองทาง ตมน

ทจนการจสดสตง ตมนทจนการเดนนทาง เชตน คตานจชามสน  ตมนทจนบรรจจภสณฑณและแพกคเกกจ ตมนทจนคตาแรง

และตมนทจนสาธารณลปโภค

คนดคมนกระบวนการทจางานทมทงตายขนชน

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สตงเสรนมและสนสบสนจนการทตองเทมทยวชจมชน

สรมางความรลมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 60,000

หนมา 45 / 214



PS65021731 : นจสาพรนกขตา บมานชมาง

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ทจาโลโกม

ชดทอแบรนดณ

Packaging desing

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

การขนสตงและกระจายสนนคมา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรลปอาหาร

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : นจชาพรนกขตา บมานชมาง

รายละเออยด : เปปนอาหารในทมองถนทนทมทสามารถหาวสตถจดนบไดมงตาย

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.บมานชมาง อ.แมตแตง จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : นจชาพรนกขตา บมานชมาง

ออนไลนณ : นจชาพรนกขตา บมานชมาง

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1. Value proposition นจชาพรนกขตา วสตถจดนบในทมองถนทน

2. Customer segment นสกทตองเทมทยวคนไทยและชาวตตางชาตน  กลจตมพตอคมาคนกลาง ลลกคมาออ

นไลนณ คนในชจมชน

3. Distribution channels ผตานสดทอออนไลนณ อาทนเชตน Facebook ทางเพจ ทางกลจตมขาย

ของMarket,Instargram,tiktok,Shopee,Bot line สถานทมทรมานคมาในชจมชนตจาบลบมานชมาง การ

บอกปากตตอปากของลลกคมา

4. Customer relationships รสบประกสนสนนคมา สตงสนนคมาทางออนไลนณ บรนการหลสงการขาย

5. Revenue streams รายไดมจากการขายนจชาพรนกขตา รายไดมจากการสนสบสนจนจากหนตวยงาน

ภาคขมาราชการของภาครสฐ ภาคเอกชนและองคณกรตตางๆ

6. Key resource ผลขตา

7. Key activities การเตรมยมวสดถจดนบและสตวนผสมตตางๆ กระบวนการผลนต การบรรจจภสณฑณ 

การจสดสตงใหมลลกคมา

8. Key partners โครงการ U2T for BCG ขนสตงสนนคมา องคณการบรนหารสตวนตจาบลบมานชมาง

9. Cost structure คตาสนนคมาทมทนจามาผลนต คตาโปรโมทยนงแอดทางสดทอออนไลนณทจกชตองทาง ตมนทจน

การจสดสตง ตมนทจนการเดนนทาง เชตน คตานจชามสน  ตมนทจนบรรจจภสณฑณและแพกคเกกจ ตมนทจนคตาแรงและ

ตมนทจนสาธารณลปโภค

คนดคมนกระบวนการทจางานทมทงตายขนชน

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สตงเสรนมและสนสบสนจนการทตองเทมทยวชจมชน

จจานวนรายไดม : 15,000

หนมา 46 / 214



PS65021352 : ยกระดพบและเพนชมมสลคตาสบสตชาเมอชยง

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การเพนทมชตองทางจสดจจาหนตายสนนคมาและปรสบเปรมยนผลนตภสณฑณใหมมมจจดเดตนเพนทมขนชน

การไปศนกษาดลงานนอกสถานทมท เพดทอแลกเปลมทยนความรลม

PlatForm Online ของ U2T

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : สบลตชาเมมทยง

รายละเออยด : การนจาวสตถจดนบทมทมมในชจมชนมาเเปรรลปเปปนผลนตภสณฑณโดยสกสดจากใบชาธรรม

ชาตนเเละปลอดสารเคมมซนทงเราไดมนจาสกสดมาจากยอดใบชา (เมมทยง) โดยมมกลนทนหอมธรรมชาตน

ทจาใหมตตอตมานอนจมลลอนสระ แกมผดทนคสนไดมดม

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ปปาแปป อ.แมตแตง จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ชจมชนปปาแปป

ออนไลนณ : -

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1. ตมองการเพนทมยอดขายใหมกสบสนนคมาในชจมชนเเละเปปนรายไดมใหมกสบคนในชจมชน

2. ตมองการนจาวสตถจดนบหลสกทมทมมในชจมชนมาแปลรลปเพดทอเพนทมมลลคตา

3. เนดทองจากปปจจจบสนมมผลมคนทมทสนใจเกมทยวกสบผลนตภสณฑณทมทสกสดจากธรรมชาตนเเละปลอดสารเคมม

จนงมมโอกาสเพนทมชตองทางการจสดจจาหนตาย

4. การจสดทจาสดทอตตางๆ เพดทอเพนทมชตองทางในการขาย

5. การประสานงานกสบผลมประกอบการเพดทอทราบถนงความตมองการ

6. การจสดใหมมมตสวเเทนสจาหรสบการดลเเลโดยเฉพาะ

7. กรณมทมทตมองการปปองกสนความเสมทยงเราจะผลนตสนนคมาตามยอดคจาสสทงซดชอ

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

จจานวนรายไดม : 14,850

หนมา 47 / 214



PS65021360 : ยกระดพบและเพนชมมจลคตานจสาพรนกมะแขวตน

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การฝฝกอบรมเกมทยวกสบวนธมการถนอมอาหารใหมสามารถอยลตไดมนานเพดทอลดตมนทจนการผลนต

เพนทมชตองทาวการจสดจจาหนตาย เชตา ขายผตาน shopee facebook IG tiktok

ปรสบเปรมยนบรรจจภสณฑณ  ทมทเปปนภาชนะรสกษณโลก ปรสบเปลมทยนบรรจจภสณฑณ ใหมมมจจดเดตนเพนทมมาก

ขนชน

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เกษตรปลอดภพย

   การตนดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : นจชาพรนกมะเเขวตน

รายละเออยด : สนนคมาเพดทอบรนโภคจากวสตถจดนบทมทมมในชจมชนมมรสชาตนทมทกลมกลอมชตวยหมจนเวมยง

โลหนตเเละขสบลม

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ปปาแปป อ.แมตแตง จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ชจมชนบมานปปาแปป

ออนไลนณ : -

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1. ตมองการเพนทมยอดขายใหมกสบสนนคมาในชจมชนเเละเปปนรายไดมใหมกสบคนในชจมชน

2. ตมองการนจาวสตถจดนบหลสกทมทมมในชจมชนมาแปลรลปเพดทอเพนทมมลลคตา

3. เนดทองจากมะเเขวตนเปปนวสตถจดนบทมทมมอยลตมากในชจมชนจนงลดตมนทจนในการผลนตไดม

4. การจสดทจาสดทอตตางๆ เพดทอเพนทมชตองทางในการขาย

5. การประสานงานกสบผลมประกอบการเพดทอทราบถนงความตมองการ

6. การจสดใหมมมตสวเเทนสจาหรสบการดลเเลโดยเฉพาะ

7. กรณมทมทตมองการปปองกสนความเสมทยงเราจะผลนตสนนคมาตามยอดคจาสสทงซดชอ

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 14,750

หนมา 48 / 214



PS65031236 : สพนปปายางชวนชนม

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

พสฒนาบรรจจภสณฑณทมทไดมชตวยรสกษาคจณคตาทางโภชนาการ รวมถนงสนนคมามมคจณภาพและ

มาตรฐานดมานการบรนโภคระดสบสากล

เครดทองซมล บรรจจภสณฑณ

ใชมเทคโนโลยมในการทดสอบเพดทอหาสารปนเปปช อนในอาหาร

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นมอยกวตา 1 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพสฒนาผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : หนตอไมมดองมาดาม

รายละเออยด : หนตอไมมสดจากธรรมชาตน นจามาแปรรลปดมวยกระบวนการดองดมวยภลมนปปญญา

ชาวบมานเปปนหนตอไมมดอง สามารถนจาไปประกอบอาหารไดมอยตางหลากหลายและมมอายจการ

เกกบรสกษายาวนาน

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.สสนปปายาง อ.แมตแตง จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : หนตอไมมดองมาดาม

ออนไลนณ : สสนปปายางชวนชนม

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

หนตอไมมดอง

• กรกฎาคม

วางแผนการพสฒนาผลนตภสณฑณและบรรจจภสณฑณ  

ดมานการตลาดและการขยายชตองทางการจจาหนตาย โดยการโฆษณาและโปรโมชสทนลดราคา

ตสวชมชวสด มมแผนการดจาเนนนการพสฒนาผลนตภสณฑณและบรรจจภสณฑณ รวมถนงการโฆษณาผลนตภสณฑณ    

• สนงหาคม

ออกแบบบรรจจภสณฑณ ตราผลนตภสณฑณใหมดนงดลดความนตาสนใจ   

ทดสอบการบรรจจในสนนคมาลงในบรรจจภสณฑณ ใหมมมความเหมาะสมมมความนตาสนใจดนงดลดลลกคมา  

รสกษาสนนคมาภายในใหมคงความสดใหมตและเกกบไวมไดมนาน 

ตรวจหาสารพนษปนเปปช อนในอาหาร และจสดทจาฉลากขมอมลลโภชนาการบนฉลากผลนตภสณฑณ   

จสดทจาโฆษณาออนไลนณไวมลตวงหนมาโดยมมรายละเอมยด ดสงนมช 

เปปนผลนตภสณฑณทมททจาจากวสตถจดนบในชจมชนตจาบลสสนปปายาง 

• วสตถจดนบจากธรรมชาตนจากปปาบนภลเขาตจาบลสสนปปายาง  

• สลตรเฉพาะของชาวบมานในตจาบลสสนปปายางทมทเปปนภลมนปปญญาสดบทอดกสนมา  

• ปลายเดดอนสนงหาคม ลงโฆษณาสนนคมา ทางเพจเฟซบจตก u2t ตจาบลสสนปปายาง 

• ตสวชมชวสด หลสงจากลงโฆษณาผลนตภสณฑณ มมผลมสนใจใหมการตอบรสบดมวยการปฏนสสมพสนธณ เชตนการ

พลดคจย สอบถาม เกมทยวกสบผลนตภสณฑณ      

• กสนยายน  

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางนวสตกรรมใหมตใหมกสบผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

จจานวนรายไดม : 15,000
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PS65031240 : สพนปปายางชวนชนม

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

1.เครดทองซมล บรรจจภสณฑณ

2.พสฒนาบรรจจภสณฑณทมทไดมชตวยรสกษาคจณคตาทางโภชนาการ รวมถนงสนนคมามมคจณภาพและ

มาตรฐานดมานการบรนโภคระดสบสากล

ใชมเทคโนโลยมในการทดสอบเพดทอหาสารปนเปปช อนในอาหาร

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นมอยกวตา 1 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพสฒนาผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : กลมวยฉาบ รสสวรรคณ

รายละเออยด : กลมวยฉาบ ผลนตโดยใชมกลมวยนจชาวมาสดปลลกในสวนทมทไดมมาตรฐานรสบรอง GAP 

ผตานกระบวนการแปรรลปดมวยกรรมวนธมพนเศษจากภลมนปปญญาชาวบมาน มมหลากหลายรสชาตน

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.สสนปปายาง อ.แมตแตง จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : กลมวยฉาบรสสวรรคณ

ออนไลนณ : สสนปปายางชวนชนม

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

แผนธจรกนจ กลมวยฉาบ รสสวรรคณ

• กรกฎาคม 

วางแผนการพสฒนาผลนตภสณฑณและบรรจจภสณฑณ  

ดมานการตลาดและการขยายชตองทางการจจาหนตาย โดยการโฆษณาและโปรโมชสทนลดราคา

ตสวชมชวสด มมแผนการดจาเนนนการพสฒนาผลนตภสณฑณและบรรจจภสณฑณ รวมถนงการโฆษณาผลนตภสณฑณ    

• สนงหาคม 

ออกแบบบรรจจภสณฑณ ตราผลนตภสณฑณใหมดนงดลดความนตาสนใจ   

ทดสอบการบรรจจในสนนคมาลงในบรรจจภสณฑณ ใหมมมความเหมาะสมมมความนตาสนใจดนงดลดลลกคมา  

รสกษาสนนคมาภายในใหมคงความสดใหมตและเกกบไวมไดมนาน 

จสดทจาขมอมลลโภชนาการบนฉลากผลนตภสณฑณ เพดทอใหมผลมบรนโภคทราบรายละเอมยดทางโภชนาการ

ของผลนตภสณฑณ 

จสดทจาโฆษณาออนไลนณไวมลตวงหนมาโดยมมรายละเอมยด ดสงนมช 

เปปนผลนตภสณฑณทมททจาจากวสตถจดนบในชจมชนตจาบลสสนปปายาง 

• วสตถจดนบจากธรรมชาตนจากปปาบนภลเขาตจาบลสสนปปายาง  

• สลตรเฉพาะของชาวบมานในตจาบลสสนปปายางทมทเปปนภลมนปปญญาสดบทอดกสนมา  

• ปลายเดดอนสนงหาคม ลงโฆษณาสนนคมา ทางเพจเฟซบจตก u2t ตจาบลสสนปปายาง 

• ตสวชมชวสด หลสงจากลงโฆษณาผลนตภสณฑณ มมผลมสนใจใหมการตอบรสบดมวยการปฏนสสมพสนธณ เชตน

การพลดคจย สอบถาม เกมทยวกสบผลนตภสณฑณ      

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางงานสรมางอาชมพ

อนจรสกษณและตตอยอดภลมนปปญญาทมองถนทน

จจานวนรายไดม : 15,000

หนมา 50 / 214



PS65015248 : ขอสเหลคกแบรนดณ

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

สรมางชตองทางใหมต ในการเขมาถนงลลกคมา หรดอการนจาเสนอสนนคมาใหมกสบลลกคมาไดมอยตางมม

ประสนทธนภาพมากขนชน

นวสตกรรมออกแบบบรรจจภสณฑณใหมดนงดลดและสะดวกในการใชมงานเหมาะกสบการพกพาทมท

สะดวกยนทงขนชน

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

การขนสตงและกระจายสนนคมา

การขนสตงและกระจายสนนคมา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นมอยกวตา 1 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ยานวดสมจนไพรอารมณณดม

รายละเออยด : ยานวดสมจนไพรอารมณณดมเปปนตตอยอดจากภลมนปปญญาในทมองถนทน แลมวเพนทม

สารสกสดสมจนไพรจากพลสบพลนงเขมาไป มมสรรพคจณชตวยนวดคลายเสมนทมทดมตตอผลมสลงอายจ

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ขมชเหลกก อ.แมตรนม จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : กลจตมผลมสลงอายจบมานขมชเหลกกหลวง

ออนไลนณ : -

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ยานวดสมจนไพรอารมณณดมเปปนตตอยอดจากภลมนปปญญาในทมองถนทน แลมวเพนทมสารสกสดสมจนไพร

จากพลสบพลนงเขมาไป มมสรรพคจณชตวยนวดคลายเสมนทมทดมตตอผลมสลงอายจ

https://drive.google.com/fle/d/1OqMEBmngozPs1wBg63GhvpIGXzSU5GhD/view?

usp=sharing

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

มมสจขภาพดมขนชน ลดโอกาสเกนดการเจกบปปวย

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 10,000
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PS65021848 : ขอสเหลคกแบรนดณ

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

เครดทองขนชนรลป

แมตพนมพณอสดขนชนรลป

เครดทองอบแสงอาทนตยณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจหมจนเวอยนลดการใชมพลพงงานเนมนนจากลพบมาใชมใหมต

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : จานใบไมม ในสวน Nai Suan , ยาดมสมจนไพรอารมณณดม

รายละเออยด : 1. จานใบไมมในสวน- Nai Suan ทจามาจากเชดชอเพลงทมททจาใหมเกนดไฟปปาและฝจปนควสน

ไดมออกแบบและขยายผล เพนทมมลลคตาใบไมมและเศษวสสดจเหลดอใชม2. ยาดมสมจนไพรอารมณณดม ยา

ดมสมจนไพรอารมณณดม เปปนผลนตภสณฑณเพดทอสจขภาพ มมสตวนผสมของสมจนไพรและสารสกสดจาก

กสญชา

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ขมชเหลกก อ.แมตรนม จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : จานใบไมม - ในสวน Nai Suan

ออนไลนณ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100042242388683

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

1. จานใบไมม ผลนตจากวสสดจธรรมชาตน ใชมแปปงมสนสจาปะหลสงเปปนตสวผสาน สะอาด ปลอดภสย มมลวด

ลายทมทเปปนเอกลสกษณณ เหมาะสจาหรสบใชมเปปนภาชนะใสตอาหาร ขนม หรดอนจาไปเปปนของขวสญใน

โอกาสตตางๆ นวสตกรรม การใชมสารเคลดอบผลนตภสณฑณจากธรรมชาตน วตานหางจระเขม บจก ทจาใหม

ผลนตภสณฑณสวยงามขนชน ไมตขนชนรา ยดดอายจผลนตภสณฑณ

https://drive.google.com/fle/d/1b_MJ-k2nPLCFb9aoFgJoEwWkPsO6ob9r/view

2. ยาดมสมจนไพรอารมณณดมเปปนตตอยอดจากสลตรยาดมสมจนไพร แลมวเพนทมสารสมจนไพรกสญชง 

เขมาไป เพนทมสารอารมณณดม มมสรรพคจณทมทดมตตอผลมสลงอายจ

https://drive.google.com/fle/d/1OqMEBmngozPs1wBg63GhvpIGXzSU5GhD/view?

usp=sharing

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

จจานวนรายไดม : 50,000
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PS65038116 : ชาดอกเอชสอง

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

1. เทคโนโลยมโซเชมยลมมเดมยสจาหรสบชตองทางการจสดจจาหนตาย เชตน Facebook LAZADA และ 

Shopee เปปนตมน

2. การออกแบบบรรจจภสณฑณ

3. การเกกบรสกษาดอกเอดชอง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ชาดอกเอดชอง

รายละเออยด : ผลนตจากดอกกลมวยไมม เรมยกวตาดอกเอดชองคจา

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.โปปงแยง อ.แมตรนม จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : หอมชา

ออนไลนณ : แอตวปงไครมปปะ

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

ผลนตภสณฑณทมทเกมทยวกสบชาสมจนไพรนสชน จะทจามาจากสมจนไพรหลายชนนด เชตนผลไมม เมลกดพดช หรดอ

รากพดช แลมวนจามาชงกสบนจชารมอน ซนทงสตวนใหญตชาสมจนไพรทมทมมขายในทมองตลาด จะผลนตจากใบชา

เปปนหลสก ชาเหลตานสชนลมวนมมปรนมาณคาเฟอมนเปปนจจานวนมาก จนงเปปนเหตจผลทมทผลมบรนโภคจจานวน

หนนทง  หสนมาบรนโภคชาทมททจามาจากสมจนไพรชนนดอดทนทมทมมใหมเลดอกหลากหลาย 

จนงอยากแนะนจาชาดอกเอดชอง ทมทเปปนชาสมจนไพรเพดทอสจขภาพ ปลลกและผลนตโดยวนสาหกนจชจมชน

บมานปงไครม ตจาบลโปปงแยง อจาเภอแมตรนม จสงหวสดเชมยงใหมต  ซนทงไดมจสดทจาเปปนของขาย ของฝาก 

ของทมทระลนก และตมองการสรมางอสตลสกษณณใหมกสบชจมชน

ชาดอกเอดชองนมช เปปนชาทมทผลนตมาจากดอกกลมวยไมม ซนทงหาทานไดมยากและมมสรรพคจณทมทหลาก

หลาย เชตนชตวยใหมหลสบสบาย ชตวยลดความดสนโลหนต และบจารจงสายตา ชาดอกเอดชองจนงเปปน

ผลนตภสณฑณทมทชตวยสตงเสรนมการเกษตรในชจมชนสรมางงานสรมางอาชมพใหมกสบเกษตรกรและสรมาง

ทางเลดอกใหมตๆ ใหมกสบผลมบรนโภคทมทสนใจชาสมจนไพรทมทมมประโยชนณ จะไดมเปปนจจดเรนทมตมนทมททจาใหมผลม

บรนโภครลมจสกชาดอกเอดชองมากขนชน และพสฒนาชาดอกเอดชองใหมสนนคมามมมลลคตาเพนทมขนชนในอนาคต

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

มมสจขภาพดมขนชน ลดโอกาสเกนดการเจกบปปวย

สรมางนวสตกรรมใหมตใหมกสบผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 28,800

หนมา 53 / 214



PS65038119 : ผงเคล

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

1. เทคโนโลยมโซเชมยลมมเดมยสจาหรสบชตองทางการจสดจจาหนตาย เชตน Facebook LAZADA และ 

Shopee เปปนตมน

2. การออกแบบบรรจจภสณฑณ

3. เทคโนโลยมการแปรรลปผสกเคล

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรลปอาหาร

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ผงเคล

รายละเออยด : ผลนตจากผสกเคลทมทนจาไปอบและบดเปปนผงละเอมยด

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.โปปงแยง อ.แมตรนม จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : โปปงแยงฟารณม

ออนไลนณ : P Kale จจาหนตายเคลสด และผลนตภสณฑณเคลแปรรลป

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

ผงเคล คดอหนนทงในผลนตภสณฑณทมทเกษตรกรบมานมตวงคจา ตจาบลโปปงแยง อจาเภอแมตรนม จสงหวสด

เชมยงใหมต ไดมปลลกขนชนและแปรรลปเปปนผงสจาเรกจรลป ทมทมมคจณคตาทางอาหารและอจดมไปดมวยวนตามนน

ตตางๆมากมาย

ในปปจจจบสนผลมคนสตวนใหญตใหมความสจาคสญกสบการดลแลสจขภาพ ไมตวตาจะเปปนการออกกจาลสงกายหรดอ

การทานอาหารทมทมมประโยชนณ แตตพบวตาการทมทจะทจาอาหารทานเองนสชนใชมเวลานาน และมมขสชนตอนทมท

ยจตงยาก ผลนตภสณฑณอาหารเสรนมสวนใหญตจนงมาในรลปแบบทมททจาใหมผลมบรนโภคสะดวกสบายมากขนชน  

ผงเคล จนงมมสตวนชตวยลดขสชนตอนทมทยจตงยากในการเตรมยมอาหารใหมแกตผลมบรนโภคไดม และสามารถนจา

ไปประยจกตณกสบอาหารชนนดอดทนๆไดม เชตน เครดทองดดทม เบเกอรมท หรดอแมมแตตนจาไปผสมอาหารใหมกสบเดกก

ทมทมมปปญหาการทานผสกใบเขมยว 

ผงเคล เปปนอมกหนนทงผลนตภสณฑณทมททจาใหมผลมบรนโภคไดมรสบประโยชนณจากสารอาหารทมทมมอยลตในผสกใบ

เขมยว พรมอมทสชงชตวยเหลดอและสตงเสรนมเกษตรกรในพดชนทมทใหมมมรายไดมและพสฒนาผลผลนตของ

เกษตรกรใหมมมคจณคตามากขนชน

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สตงเสรนมและสนสบสนจนการทตองเทมทยวชจมชน

สรมางนวสตกรรมใหมตใหมกสบผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

จจานวนรายไดม : 40,000

หนมา 54 / 214



PS65016340 : โครงการผมาทอทมองถนชนแมตแรม

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การทจาสมยมอมจากธรรมชาตนสามารถใชมพดชตามธรรมชาตนทมทหาไดม เชตน สมจากขมนชน เปลดอกไมม 

ตมนคราม สมมปปอย ลลกหวมา มสงคจด ตมนลนชนฟปา (มะรนดไมม) เปปนตมน โดยสามารถดนงสมมาใชมในการ

ยมอมผมาไดมโดยวนธมการสกสดสมโดยใชมความรมอนเพดทอใหมไดมสมจากธรรมชาตนทมทสวยงาม และลดการ

ใชมสมสสงเคราะหณทมทเปปนสารเคมม

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมภลมนปปญญาและวสฒนธรรมดมานมานจษยวนทยา

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ผมาทอทมองถนทนแมตแรม (Mae Ram Woven textile)

รายละเออยด : ยตามผมาทอ ตมนทจน 60 - 150  บาท ราคาขายทสทวไปใบละ 150 - 300 บาท ขนชนอยลต

กสบขนาด จะไดมผลกจาไรประมาณ 80 - 150 บาท เสดชอชายและเสดชอหญนงแบบทสทวไป ตมนทจน 120 

- 250 บาท ราคาขายทสทวไปตสวละ 250 - 400 บาท ขนชนอยลตกสบการตกแตตง จะไดมผลกจาไร

ประมาณ 130 - 200 บาท

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตแรม อ.แมตรนม จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ของฝากแมตแรม

ออนไลนณ : ผลนตภสณฑณ U2T บมานเเมตเเรม ผมาทอกะเหรมทยงบมานปางอมกา

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

สนนคมาทมทจะขาย ผมาทอทมองถนทนเเมตเเรม

จจดแขกงไดมแกต 1. ผลนตดมวยมดอ 100% จนงมมควาปราณมตสวยงามเปปนพนเศษ 2. สนนคมามมความเปปน

เอกลสกษณณเฉพาะ รลปแบบไมตซจชากสบสนนคมาชนนดเสดชอผมาอดทน ๆ 3. การผลนตสนนคมาประเภทนมช ยสงเปปน

การชตวยสดบสานศนลปวสฒนธรรมของชาวปะกาเกอะฌอ 4. ใชมวสสดจจากธรรมชาตน มมความทนทาน

มากกวตาเสดชอผมาทสทว ๆ ไป  5. สนนคมาสามารถออกแบบลวดลายไดมตามตมองการ ไมตมมรลปทมทแบบตาย

ตสว

จจดอตอนไดมแกต 1. เนดทองจากเปปนสนนคมาทมทผลนตดมวยมดอทสชงหมด จนงใชมระยะเวลาในการผลนตตตอชนชน

คตอนขมางนาน 2. ราคาของสนนคมาอยลตในระดสบปานกลาง ลลกคมาบางกลจตมอาจเขมาไมตถนง 3. เปปนสนนคมา

ทมทอยลตในความสนใจของลลกคมาแบบกลจตมเฉพาะเจาะจง

การสตงเสรนมทางการตลาด

ดมานสนนคมา มมการผลนตสนนคมาโดยยสงคงใชมวนธมการแบบดสชงเดนมเพดทอการควบคจมคจณภาพของสนนคมา

อยลตเสมอและเปปนการสตงเสรนมใหมผลมผลนตสนนคมาภายในชจมชนไดมมมอาชมพและรายไดม ทมทมมการกระจาย

งานอยตางถลกตมอง

ดมานการสตงเสรนมทางการตลาด มมการจสดโปรโมชสทนอยลตเปปนประจจาทจก ๆ เดดอน เพดทอสตงเสรนมใหมมม

ยอดจจาหนตายเพนทมขนชนจากปกตน โดยอาจลดราคาจากราคาทมทตสชงขายประมาณ 5 - 20% 

ดมานชตองทางการจจาหนตาย มมการคนดคมนแพกคเกจและตราสนนคมาเปปนผมาทอกะเหรมทยงตจาบลแมตแรม 

ใหมมมความโดดเดตนนตาซดชอ และจสดทจาเพจเฟสบจตค ใชมเปปนชตองทางหลสกในการจจาหนตายสนนคมานมช

กระบวนการผลนต ขสชนตอนกวตาจะไดมมาเปปนผมาหนนทงผดน ตมองผตานกระบวนการอสนประณมตมากมาย 

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 3,000

หนมา 55 / 214



PS65027651 : ผงมะแขวตนแมตแรม

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การดองเคกมโดยใชตนจชาปลามาชตวยในสตวนของใบและเมลกดมะแขวตน โดยจะเปปนหลสกการทมทใชม

จจลนนทรมยณทมทไมตเปปนอสนตรายตตอมนจษยณมาชตวยในการยสบยสชงการเจรนญเตนบบโตของจจลนนทรมยณอดทน 

ๆ หรดอสรมางสารบางอยตางขนชนมาในอาหาร เปปนการถนอมอาหารเพดทอใหมสามารถเกกบไวมบรนโภค

นอกฤดลกาลไดม

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรลปอาหาร

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ผงมะแขวตนแมตแรม (Mae Ram Maquan Paper Powder)

รายละเออยด : มะเเขวตนอบเเหมง พรนกมะเเขวตน การดองเคกมในสตวนของใบและเมลกดมะแขวตน 

การทจานจชามสนหอมระเหยจากเมลกดของมะแขวตนโดยวนธมการสกสดนจชามสนทมทมมกลนทนเฉพาะเเละจสด

ทจาบรรจจภสณฑณทมทเหมาะสม

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตแรม อ.แมตรนม จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ของฝากแมตแรม

ออนไลนณ : ผลนตภสณฑณ U2T บมานเเมตเเรม

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขนชนไป

แผนธจรกนจ มมทสชงหมด 6 ขมอ

1. สนนคมาหลสกเราคดอ “มะแขวตน” ซนทงนจาวสตถจดนบทมทมมในชจมชนมาแปรรลปเปปนสนนคมาเพดทอใหมเกนด

ประโยชนณสลงสจดไดมทสชงหมด  3 อยตาง คดอ 

1.1 พรนกมะแขตวน 

1.2 ดองเขกมสมจนไพร

1.3 นจชามสนหอมระเหย

2. ลลกคมากลจตมเปปาหมายเปปน วสยตสชงแตต 16-70 ปฝ ซนทงทสชง 3 สนนคมาเปปน ผลนตภสณฑณทมทสามารถใชมหรดอ

รสบประทานไดมในชมวนตประจจาวสนอยลตแลมว 

3. ทางดมานจจดแขกงของสนนคมาเราจะเปปนการใชมเทคโนโลยมทางวนทยาศาสตรณและนวสตกรรมเขมามา

ชตวยในการผลนดตและแปรรลปสนนคมา แตตทางดมานจจดอตอนคดอ ปปญหาทางการเกกบเกมทยวและ จจานวน

จจากสดของสนนคมาในฤดลกาล 

4. นโยบายทางการตลาดเราจะจสดจจาหนตายผตานแพลตฟอรณมออนไลนณทจกชตองทาง เชตน 

Facebook Line Instragram Shopee เปปนตมน รวมถนง ออฟไลนณ เชตน ตลาดนสดชจมชน รมานขาย

ของชจา และ รมานอาหาร 

5. วนธมการผลนตและกระบวนการของเรา จะใชม ทสชงทางธรรมชาตน เชตน การตากแหมง การดองเคกม 

และ ใชมนวสตกรรมเครดทองจสกรกล เชตน การอบแหมง การผลนตบรรจจภสณฑณ และ การสกสดนจชามสนหอม

ระเหย เปปนตมน

6. ตสวเลขทางการเงนนแยกยตอยออกเปปน 3 สตวน ไดมแกต 

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 0
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PS65027659 : อะโวคาโดแปรรสปแมตแรม

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การนจาอะโวคาโดมาแปรรลปโดยใชมหลสกการทางวนทยาศาสตรณเขมามามมสตวนชตวยในการพสฒนา

และเพนทมมลลคตาใหมกสบผลผลนตอะโวคาโดในหมลตบมานเพดทอใหมผลมบรนโภคมมทางเลดอกในการบรนโภค

มากขนชน และเปปนการเพนทมระยะเวลาในการเกกบรสกษาใหมไดมมากยนทงขนชนสจาหรสบการใชมประโยชนณ

นอกฤดลกาล โดยมมการนจาอะโวคาโดมาแปรรลปในรลปแบบตตาง ๆ อาทนเชตน อะโวคาโดอบกรอบ 

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรลปอาหาร

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : อะโวคาโดแปรรลป

รายละเออยด : เปปนอะโวคาโดทมทเจรนญเตนบโตทมทตจาบลแมตแรม ซนทงมมผลนตผลเยอะและเปปนทมทตมอง

การของตลาด มมหลายสายพสนธจณ ในบางฤดลกาลผลผลนตทมทลมนตลาดจนงตมองมมการทจาอะโวคา

โดแปรรลป โดยมมรลปแบบของผลนตภสณฑณดสงนมช อะโวคาโดอบกรอบ  แยมอะโวคาโด  เครดทองดดทม

อะโวคาโด  ไอศครมมอะโวคาโด

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตแรม อ.แมตรนม จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : รมานของฝากแมตแรม

ออนไลนณ : ผลนตภสณฑณ U2T บมานเเมตเเรม

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขนชนไป

แผนธจรกนจ มมทสชงหมด 6 หสวขมอ 1. สนนคมาหลสกเราคดอ “อะโวคาโด” ซนทงนจาวสตถจดนบทมทมมในชจมชนมาแปร

รลปเปปนสนนคมาเพดทอใหมเกนดประโยชนณสลงสจด มมทางเลดอกในการบรนโภค และยนดระยะเวลาในการเกกบ

รสกษาไดมมากขนชน โดยจะนจามาเพนทมมลลคตาโดยการนจามาแปรรลปเปปนสนชนคมา ไดมแกต 1.อะโวคาโดอบ

กรอบ 2.แยมอะโวคาโด  3 เครดทองดดทมอะโวคาโด  4 ไอศครมมอะโวคาโด  2.ลลกคมากลจตมเปปาหมายเปปน

วสยตสชงแตต 16-30 ปฝ นสกทตองเทมทยว ชาวบมาน ซนทงสนนคมาเปปนผลนตภสณฑณทมทสามารถใชมรสบประทานไดมใน

ชมวนตประจจาวสนอยลตแลมว และเหมาะสจาหรสบทมทจะนจาเปปนของฝากไดมอมกดมวย 3.ดมานจจดแขกงของสนนคมา

มมผลผลนตในฤดลทมทเพมยงพอตตอการนจาไปแปรรลป มมการใชมเทคโนโลยมทางวนทยาศาสตรณและนวสต

กรรมเขมามาชตวยในการผลนดตและแปรรลปสนนคมา  แตตดมานจจดอตอนคดอ ปปญหาทางผลผลนตของ

สนนคมาในฤดลกาล เชตน การตนดโรคตตางๆ  4. นโยบายทางการตลาดเราจะจสดจจาหนตายผตานแพ

ลตฟอรณมออนไลนณทจกชตองทาง เชตน Facebook Line Instagram Shopee เปปนตมน รวมถนง ออ

ฟไลนณ เชตน ตลาดนสดชจมชน รมานขายของชจา และ รมานอาหาร 5. วนธมการผลนตและกระบวนการ

ผลนตจะใชมนวสตกรรมเครดทองจสกรกล เชตน การอบกรอบ การผลนตออกแบบบรรจจภสณฑณ และ 

กระบวนการตตางๆ ทมทมมสตวนเกมทยวขมองในการผลนตสนนคมา เปปนตมน 6. ตสวเลขทางการเงนนแยก

ยตอยออกเปปน 3 สตวน ไดมแกต 6.1 รายไดมทมทคาดวตาจะไดมรสบ ประมาณ 25,000-50,000 บาท 6.2 คตา

ใชมจตายประมาณ 15,000-30,000 บาท 6.3 กจาไรขาดทจน จะอยลต 15,000-20,000 รวมเปปน

อสตรา 20-40%  ทสชงนมชยสงมมการสรมางรายไดมใหมแกตชาวบมานในชจมชนโดยการรสบซดชอผลผลนตเพดทอนจา

มาใชมในกระบวนการแปรรลปเปปนผลนตภสณฑณในการจสดจจาหนตายตตอไป

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 0
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PS65021188 : ทองมมวนกพญชง

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ผงกสญชงเพดทอใชมเปปนสตวนผสม

นวสตกรรมกสญชงอบแหมงบดผงเพดทอใชมเปปนสตวนผสม

-

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพสฒนาผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ทองมมวนกสญชง

รายละเออยด : ทองมมวนมมสตวนผสมของผงกสญชงเปปนสตวนประกอบ มมคจณคตาทางโภชนาการ

สลง หวาน หอม กรอบอรตอย เปปนสนนคมาของชจมชนบมานทตาไครม ต.แมตสา

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

7 คน 7 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตสา อ.แมตรนม จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ทองมมวนกสญชง

ออนไลนณ : U2T for BCG ตจาบลแมตสา อจาเภอแมตรนม จสงหวสดเชมยงใหมต

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

ปปจจจบสนกสญชงไดมรสบความสนใจเปปนอยตางมากหลสงจากรสฐบาลประกาศปลดลกอคใหมสามารถขอ

อนจญาตปลลก ผลนต นจาเขมาเมลกดพสนธจณ ครอบครอง และจจาหนตายไดม ดมวยคจณประโยชนณทมทหลาก

หลายประกอบกสบความตมองการในตลาดโลกทมทมมแนวโนมมเปปดกวมางมากยนทงขนชนทจาใหมกสญชงมม

ศสกยภาพทมทจะกลายเปปนพดชเศรษฐกนจใหมตของไทย สามารถตตอยอดเปปนสนนคมาทมทมมมลลคตาสลงและ

สรมางมลลคตาเพนทมทางเศรษฐกนจไดม จนงมมแนวคนดในการนจาผงกสญชงเขมามาเปปนสตวนผสมในทอง

มมวน เนดทองจากมมคจณคตาทางโภชนาการสลง เชตน โปรตมน วนตามนนอม และโอเมกมา เพดทอสรมางรายไดม

และเพนทมชตองทางการจจาหนตายใหมคนในชจมชน ชตวยเพนทมมลลคตาทางเศรษฐกนจทสชงในระดสบครสวเรดอน

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

อนจรสกษณและตตอยอดภลมนปปญญาทมองถนทน

จจานวนรายไดม : 4,200
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PS65021299 : โคมไฟลมานนาผมากพญชง

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

นวสตกรรมหสตถศนลปฟพดชนบมาน

-

-

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : โคมไฟลมานนาผมากสญชง

รายละเออยด : โคมลมานนา ถดอเปปนของมงคลทมทถลกนจามาใชมประดสบตกแตตงอาคารบมานเรดอน

เพดทอความสวยงาม เปปนของทมทระลนก สรมางความเปปนศนรนมงคลใหมแกตสถานทมทนสชนๆ โดยใชมผมาใย

กสญชงมาเปปนสตวนประกอบหลสก เพราะผมาใยกสญชงมมอายจการใชมงานยาวนาน คงทน สวยงาม 

และยสงเปปนการยดดอายจการใชมงานของโคมลมานนา

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

7 คน 7 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตสา อ.แมตรนม จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : โคมลมานนาผมากสญชง

ออนไลนณ : U2T for BCG ตจาบลแมตสา อจาเภอแมตรนม จสงหวสดเชมยงใหมต

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

โคมไฟลมานนาผมากสญชง ถลกพสฒนาขนชนเพดทอจสดทจาสนนค�าสรมางสรรค�ทมทมมอสตลสกษณ�ของตจาบล

แมตสา โดยการจจาหนตายเปปนของทมทระลนกเนดทองจากกสญชงไดมรสบสมญานามวตา “พดชมหสศจรรยณ” 

เพราะเปปนพดชพดชนบมานทมทอยลตคลตกสบวสฒนธรรม ความเชดทอ และประเพณมของชาวชาตนพสนธจณเพดทอ

จจาหนตายเปปนของทมทระลนกหรดอของประดสบใหมกสบคนในชจมชน บจคคลทสทวไป รมานอาหารและนสกทตอง

เทมทยว

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

อนจรสกษณและตตอยอดภลมนปปญญาทมองถนทน

จจานวนรายไดม : 4,000
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PS65012926 : U2T เสรนมศพกยภาพการปลสกขมาว เพชชอลดตมนทจน

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

เทคโนโลยมโดรนทางการเกษตรเพดทอการลดตมนทจน

-

-

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เกษตรปลอดภพย

   อากาศยานไรมคนขสบเพดทอการเกษตร หรดอ โดรนดมานการเกษตร

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : นาขมาว

รายละเออยด : ผลนตภสณฑณนาขมาว ใชมโดรนมาทจตนแรงเกษตรทจาใหมไดมปรนมาณผลผลนตมากกวตา

เดนม มมการลดตมนทจน และดมตตอเกษตรกรทมทจะไมตตมองเจอกสบสารเคมมและไมตทจาใหมเสมยสจขภาพ

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.รนมเหนดอ อ.แมตรนม จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ไมตมม

ออนไลนณ : U2T ตจาบลรนมเหนดอ อจาเภอแมตรนม จสงหวสดเชมยงใหมต

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขนชนไป

แผนธจรกนจการใชมโดรนมาทจตนแรงเกษตรทจาใหมลดตมนทจน ไดมรสบปรนมาณผลผลนตมากกวตาเดนม ตสว

ของเกษตรกรไมตเจอสารเคมมไมตเสมยสจขภาพ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

จจานวนรายไดม : 3,000
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PS65015533 : ผลนตภพณฑณ 9 อจมย

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การเปลมทยนโลโกมของยาหมตองใหมมมความสวยงามนตาสนใจมากขนชน

การปรสบสตวนผสมของยาหมตอง โดยใชม"บมแวกก" แทนวาสลมน

การเปลมทยนบรรจจภสณฑณของยาหมตองจากตลสบแกมว เปปน"หลอดลนปสณสตนกแทตงหมจนไดม"

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ยาหมตองบาลณม 9 อจมย

รายละเออยด : ยาหมตองบาลณม 9 อจมย ถลกบรรจจในแพคเกจหลอดหมจนพลาสตนก พรมอมหมจนใชม

งาน   ตสวยาหมตอง ทจาจากสมจนไพรหลายชนนดเชตน การบลร ระกจา นจชามสนสมจนไพร นจชามสน

ยลคาลนปตสส วาสลมน พนมเสน เมนทอล เปปเปอมนนทณ และ ขมชผนชง

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.รนมเหนดอ อ.แมตรนม จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ไมตมม

ออนไลนณ : U2T ตจาบลรนมเหนดอ อจาเภอแมตรนม จสงหวสดเชมยงใหมต

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

พสฒนาผลนตภสณฑณของกลจตม 9 อจมย 

คดอยาหมตองโดยจะทจาการเปลมทยนรลปแบบใหมตทสชงหมดเปปนแบบหลอดหมจนลนปสตนกแทตง สตวนตสวยา

หมตองไดมปรสบเปลมทยนสลตรตสวยาจากวาสลมนเปปนขมชผนชงซนทงใหมคจณสมบสตนคงตสวไมตละลายจากความ

รมอนซนทงการเปลมทยนแปลงนมชจะสรมางยอดขายทมทเพนทมมากขนชน

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

จจานวนรายไดม : 7,000
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PS65016385 : กลจตมสตรอแมตบมาน หมสต 4 บมานเกาะ เพนชมรายไดมในชจมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

-

-

-

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นมอยกวตา 1 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : เสดชอกะเหรมทยง ปปกลาย

รายละเออยด : เสดชอกะเหรมทยง ปปก ลา ยตตาง ๆ  และสามารถ ปปกตามความตมองการ ของลลกคมา

ไดม  สสทงทจา5-10วสน

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.รนมเหนดอ อ.แมตรนม จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ไมตมม

ออนไลนณ : U2T ตจาบลรนมเหนดอ อจาเภอแมตรนม จสงหวสดเชมยงใหมต

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

- เสดชอพดชนเมดองปปกลวดลายตตางๆ ตามแบบของลลกคมา สามารถเลดอกแบบไดม

- กระเปปา ipad  และกระเปปาสตางคณ ปปกลวดลายตตางๆ ตามแบบของลลกคมา สามารถเลดอกแบบไดม

- ขายทสชงออนไลนณ และออฟไลนณ 

- สรมางรายไดมในชจมชน

- ราคาไมตแพง  ทจกคนสามารถเขมาถนงไดมงตาย

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางนวสตกรรมใหมตใหมกสบผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

จจานวนรายไดม : 4,500
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PS65017468 : ผลนตภพณฑณ สรมาง อาชอพ บมานเหมชองผตา

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

งานหสตถกรรม

การสรมางความรลมโดยศนกษาจากผลมรลม ผลมชจานาญ

-

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นมอยกวตา 1 เดดอน

เศรษฐกนจหมจนเวอยนลดการใชมพลพงงานเนมนนจากลพบมาใชมใหมต

   Upcycle (การรมไซเคนลแบบทมททจาใหมคจณคตาเพนทมขนชน)

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ผมาเชกดเทมา

รายละเออยด : เปปนสนนคมาทจามดอ ทจาจากเศษผมาเหลดอใชมจากโรงงานมมหลากหลายรลปแบบ 

หลายขนาดใหมเลดอก

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.รนมเหนดอ อ.แมตรนม จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ไมตมม

ออนไลนณ : U2T ตจาบลรนมเหนดอ อจาเภอแมตรนม จสงหวสดเชมยงใหมต

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

ผลนตภสณฑณจสดทจาขนชนจากเศษผมาทมทเหลดอใชมของโรงงาน เปปนสนนคมาทจาขนชนจากมดอมมความแขกงแรง

ทนตตอการใชมงาน ตมองการเพนทมชตองทางการขายแบบออนไลนณเพดทอกระจายการขายสนนคมาใหมอยลต

ในวงกวมางมากขนชน ซนทงจะสนสบสนจน สนนคมาเดตน 3 อยตางคดอ ผมาเชกดเทมา ซนทงสามารถใชมไดมทจกแผนทจก

วสย ผมารองครกและผมารองเขมยง สจาหรสบกลจตมแมตบมานหรดอผลมอาศสยในคอนโดหรดอทมทพสกอาศสยทมทจจา

เปปนในการใชมงาน

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

จจานวนรายไดม : 5,000
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PS65012818 : U2Tตจาบลสะลวง

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

พสฒนาเพดทอตตอยอดและสรมางมลลคตาเพนทมใหมกสบสนนคมาอยตางตตอเนดทอง

ใชมบรรจจภสณฑณทมทเปปนถจงซนปลกอคและกลตองใสตขนม เพดทอเกกบรสกษาคจณภาพสนนคมาไดมดมยนทงขนชนขสชน

เพนทมชตองทางการขายในออนไลนณ เชตน Facebook Instaagram Tiktok หรดอเวกปไซตณชมอปปปช ง

ตตางๆเชตน Shopee Lazada

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เศรษฐศาสตรณและการจสดการ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ขนมมมวน

รายละเออยด : ขนมทองมมวน -ขนมทองมมวน และขนมทองพสบสามารถแปรรลปอยลตในรลปแบบ

อาหารทานเลตนรตวมกสบเครดทองดดทมประเภทนจชาบตวย เปปนผลนตภสณฑณหนนทงในของดมตจาบลสะลวง 

เปปนทองมมวนกะทนสด หรดอมมการเตนมแตตงดมวยงาขาวหรดองาดจา ตามความตมองการของลลกคมา 

ชจมชนทจาเอง รสชาตนอรตอย และมมราคาทมทเหมาะสม

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

6 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.สะลวง อ.แมตรนม จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ทองพสบ-ทองมมวน บมานสะลวงใน

ออนไลนณ : ยสงไมตมม สตวนใหญตรสบตามออรณเดอรณ

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

สตงเสรนมใหมเพนทมปรนมาณการผลนต และคสดเลดอกวสตถจดนบทมทมมอยลตในทมองถนทน หรดอหาซดชอไดมในทมองถนทน

เปปนหลสก เพนทมภาพลสกษณณดมวยการออกแบบและพสฒนาบรรจจภสณฑณ รวมถนงผลสกดสน สตงเสรนม 

ควบคจมคจณภาพการผลนตสนนคมา และสรมางแบรนดณสนนคมาขนชนมาเพตดทอขยายชตองทางการตลาดใหม

กวมางขนชนทสชงคมาปลมกและคมาสตง

คนดคมนกระบวนการทจางานทมทงตายขนชน

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางงานสรมางอาชมพ

จจานวนรายไดม : 5,000
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PS65038148 : U2Tตจาบลสะลวง

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

วนจสยและพสฒนาเพดทอตตอยอดและสรมางมลลคตาเพนทมใหมกสบสนนคมาอยตางตตอเนดอง

ใชมบรรจจภสณฑณทมทเปปนขวดแกมวแทนขวดพลาสตนกเพดทอเกกบรสกษาคจณภาพสนนคมาไดมดมยนทงขนชนและ

สามารถกลสบมาใชมซจชาไดม

เพนทมชตองทางการขายในออนไลนณ เชตน Facebook Instaagram Tiktok หรดอเวกปไซตณชมอปปปช ง

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : บตวยดอง

รายละเออยด : เปปนสตวนผสมในการทจาอาหารและเครดทองดดทมตตางๆ

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

6 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.สะลวง อ.แมตรนม จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : บตวยดองพระบาทสมทรอย

ออนไลนณ : บตวยดองพระบาทสมทรอย

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

1.ใชมเทคโนโลยมเขมามาชตวยในการเกกบรสกษา การถนอมอาหาร ใหมมมอายจในการรสบประทานทมทยาว

นานตามความตมองการของผลมบรนโภค

2.ขยายชตองทางการขาย ชตองทางการตลาด เพดทอเพนทมยอดขายใหมมากขนชน

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางงานสรมางอาชมพ

จจานวนรายไดม : 2,100
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PS65002940 : จานกระดาษฟางขมาว

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

เครดทองขนชนรลปจานกระดาษ

กระบวนการเตรมยมเยดทอฟางขมาวใหมเปปนเยดทอกระดาษ

การปรสบปรจงคจณสมบสตนการตมานทางการซนมนจชาของกระดาษโดยการเคลดอบดมวยสารจาก

ธรรมชาตน

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การขนสตงและกระจายสนนคมา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นมอยกวตา 1 เดดอน

เศรษฐกนจหมจนเวอยนลดการใชมพลพงงานเนมนนจากลพบมาใชมใหมต

   Recondition (การปรสบสภาพ)

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : Hay Plate Please (จานกระดาษฟางขมาว)

รายละเออยด : เปปนผลนตภสณฑณจานกระดาษเพดทอใชมบรรจจผลนตภสณฑณอาหาร หรดอไมตใชตอาหาร ทมท

ทจาจากวสสดจการเกษตรโดยมมวสตถจดนบหลสกคดอฟางขมาว และอาจมมสตวนประกอบของใบตองตนง 

ดอกไมม ใบไมมตตางๆ เพดทอชตวยใหมเกนดความสวยงามของผลนตภสณฑณ

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 2 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.หมวยทราย อ.แมตรนม จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : จานกระดาษจากฟางขมาวแมตพวงรสตนณ

ออนไลนณ : ไมตมม

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

เปปนผลนตภสณฑณทมทผลนตจากฟางขมาวของเกษตรกร ทมทเหลดอจากการเกกบเกมทยวขมาว นจามาแปรรลป

ผลนตภสณฑณใหมหลากหลาย เชตนกระดาษหตอของขวสญ และจานกระดาษจากฟางขมาว  

ชตวยเพนทมมลลคตาวสสดจเหลดอใชมทางการเกษตร ลดการใชมบรรจจภสณฑณพลาสตนกซนทงเปปนผลเสมยตตอ

สภาพแวดลมอม การผลนตสนนคมาทมทมมความเปปนมนตรตตอสนทงแวดลมอม เพดทอจจาหนตายใหมกสบผลมสนสบสนจน

สนนคมาทมทเปปนมนตรตตอสนทงแวดลมอม , กลจตมลลกคมาทมทรสกษณสนทงแวดลมอม, กลจตมลลกคมาทมทใชมสนนคมากลจตม Eco 

friendly และกลจตมผลมบรนโภคสมเขมยว โดยมมชตองทางการจจาหนตายทางออนไลนณ ไดมแกต Facebook 

,Shopee , TikTok Shop , Instagram , line และออฟไลนณ ไดมแกต ตลาดเกษตรกร ในเทศบาล

นครเชมยงใหมต (จรนงใจMarket) วสนเสารณ-อาทนตยณ, ตลาดสมเขมยว Eco , รมานคมาชจมชน, รมานคมาปลมก

ขนาดเลกกภายในเชมยงใหมต เปปนตมน

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

ลดขยะ/การนจาวสตถจดนบกลสบมาใชมใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

ลดเวลาในการสรมางผลผลนตเพดทอจสดจจาหนตายสนนคมา / บรนการ

จจานวนรายไดม : 2,250
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PS65002986 : ผมามพดยมอม

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การยมอมสมดมวยมดอ

การทจาลวดลายผมา

การใชมนจชายากสดสมตก

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นมอยกวตา 1 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : Pha Mud Yom (ผมามสดยมอม)

รายละเออยด : เปปนเสดชอยดดทมทมมการมสดยมอมดมวยสมยมอมผมา ทมทมมสมสสนทมทเปปนเอกลสกษณณตามความ

ตมองการของผลมยมอม สามารถสวมใสตไดมทจกเพศ ทจกวสย เนดชอผมาเปปนผมาฝปาย(cotton 100% ) 

ระบายความรมอนไดมดม และสมยมอมผมาไมตเปปนอสนตรายตตอผนวหนสง พรมอมทสชงบรรจจลงในถจงแพกคทมท

มมคจณภาพ

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 2 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.หมวยทราย อ.แมตรนม จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : mud yom

ออนไลนณ : mud yom

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

ผลนตภสณฑณ Pha Mud Yom (ผมามสดยมอม) เปปนการใชมวนธมการมสดยมอมทมทประยจกตณจากภลมนปปญญา

ทมองถนทนมาผสมผสานตามยจคสมสยปปจจจบสน สามารถดมไซนณลวดลายไดมตามความตมองการ โดยใชม

วสตถจดนบทมทมมความปลอดภสย ลดปรนมาณการใชมสารเคมมทมทเปปนอสนตรายตตอผนวหนสง และมจตงเนมนกลจตม

ลลกคมาทสทวไป, วสยรจตน ,วสยทจางาน และคนทจางานกลจตมงานดมไซนณ เปปนหลสก 

เพดทอทจาการสตงเสรนมการขาย ผตานชตองทางออนไลนณ ไดมแกต Facebook ,Shopee ,TikTok Shop 

,Instagram ,line และทางออฟไลนณ ไดมแกต ตลาดเกษตรกรในเทศบาลนครเชมยงใหมต (จรนงใจ 

Market) วสนเสารณ-อาทนตยณ, ตลาดนสดในจสงหวสดเชมยงใหมต ,รมานขายเสดชอผมาในชจมชน และรมานขาย

เสดชอผมาราคา ปลมก/สตง พรมอมทสชงมมการจสดทจาโปรโมชสทนสนนคมา เชตน ซดชอครบ 10 ตสว (ราคาสตง) เพดทอ

เปปนจจดดนงดลดกลจตมลลกคมาทมทตมองการซดชอสนนคมาจจานวนมากไดม

คนดคมนกระบวนการทจางานทมทงตายขนชน

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

ลดเวลาในการสรมางผลผลนตเพดทอจสดจจาหนตายสนนคมา / บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

จจานวนรายไดม : 5,400
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PS65010653 : โครงการยกระดพบผลนตภพณฑณตจาบลแมตวนนตามแนวทาง BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ตลมอบพลสงงานแสงอาทนตยณ

-

-

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรลปอาหาร

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ชาอสญดา

รายละเออยด : ชาอสญดา ประกอบดมวย อสญชสน ใบเตย ผสกเชมยงดา ซนทงพดชทสชง 3 ชนนด มมจจามาก

ในพดชนทมทตจาบลแมตวนน อจาเภอแมตวาง จสงหวสดเชมยงใหมต โดยผลนตภสณฑณชาอสญดา ทจาการ

วนเคราะหณทางโภชนาการและพสฒนารลปแบบบรรจจภสณฑณการตลาดทสชงรลปแบบออนไลนณและออ

ฟไลนณ

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตวนน อ.แมตวาง จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : กระดานดจา Coffee กาแฟสด

ออนไลนณ : Maewinsamakkee School

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขนชนไป

วางแผนการทจางาน จสดเตรมยมวสตถจดนบ พดช สมจนไพรทมทจะตมองใชม นจามาแปรรลปและบรรจจใสตบรรจจ

ภสณฑณพรมอมฉลากทมทบอกรายละเอมยด สรรพคจณ ประโยชนณ วนธมการกนน การเกกบรสกษา รวมไปถนง

การจจาหนตายทสชงออนไลนณและออฟไลนณ

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

ลดเวลาในการสรมางผลผลนตเพดทอจสดจจาหนตายสนนคมา / บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 6,000

หนมา 68 / 214



PS65010967 : โครงการยกระดพบผลนตภพณฑณตจาบลแมตวนนตามแนวทาง BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

-

-

-

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นมอยกวตา 1 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : อมโกม ปรนชน

รายละเออยด : ผลนตภสณฑณผมาพนมพณลาย Ecoprint ทมทใชมใบตตาง ๆ มาใชมเปปนแมตพนมพณในการทจา

ลวดลายใบไมมบนผมา รวมถนงการใชมสมทมทหาไดมจากธรรมชาตน เปปนการเพนทมมลลคตาสนนคมาดมวยวสตถจ

ดนบธรรมชาตนในทมองถนทน

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตวนน อ.แมตวาง จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : HUB MAEWIN

ออนไลนณ : Hub Maewin

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

1. เรมยนรลมการทจาลายผมา

2. ออกแบบผลนตภสณฑณ

3. ตสดเยกบ

4. ฝากขายผตานกลจตม โครงการหลวงในพดชนทมท และขายออนไลนณ

คนดคมนกระบวนการทจางานทมทงตายขนชน

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สตงเสรนมและสนสบสนจนการทตองเทมทยวชจมชน

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

จจานวนรายไดม : 15,000

หนมา 69 / 214



PS65027600 : ผงเครชชองตมมยจา

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

สตงเสรนมผลนตทมทใหมความสจาคสญกสบการปลดปลตอยกตาซเรดอนกระจกหรดอ carbon footprint

ลดการใชมพลาสตนก

พลสงงานทดแทน (พลสงงานแสงอาทนตยณ)

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

อาหารปลอดภพย

   การแปรรลปอาหาร

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ผงตมมยจาพรมอมปรจง

รายละเออยด : เปปนผลนตภสณฑณผงเครดทองตมมยจาสจาเรกจรลป บรรจจ 6 ชนชน/ 1 กลตอง

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

7 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตทา อ.แมตออน จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : แมตทา อนนเลนฟ

ออนไลนณ : ทจาทมททา ตจาบลแมตทา

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

วสตถจดนบทมทใชมเนมนเปปนของเกษตรกรในชจมชนเปปนหลสกการสรมางPageFacebookยนงโฆษณาการ

ตนดตามหลสงการขายการตรวจเชกคออเดอรณทมทตนดตตอเขมามาผตานชตองทางการจจาหนตายตตางๆ

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

มมสจขภาพดมขนชน ลดโอกาสเกนดการเจกบปปวย

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

จจานวนรายไดม : 55,000

หนมา 70 / 214



PS65038180 : พรนกปสปกมอน

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ใชมพลสงงานทดแทน (พลสงงานแสงอาทนตยณ)

ลดการใชมพลาสตนก

-

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรลปอาหาร

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : พรนกปปนอสดกมอน

รายละเออยด : พรนกปปนอสดกมอน (พรนกปลปกมอน)

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

7 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตทา อ.แมตออน จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : แมตทา อนนเลนฟ

ออนไลนณ : ทจาทมททา ตจาบลแมตทา

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

การสรมางรายไดมใหมกสบคนในชจมชนแมตทา การสรมาง Page Facebook ยนงโฆษณา การตนดตาม

หลสงการขาย การตรวจเชกคออเดอรณทมทตนดตตอเขมามาผตานชตองทางการจจาหนตายตตางๆ

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

ลดขยะ/การนจาวสตถจดนบกลสบมาใชมใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สรมางความรลมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 45,500

หนมา 71 / 214



PS65021699 : กาแฟออนเหนชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

Digital content

Digital marketing

Storytelling

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : กาแฟออนเหนดอ

รายละเออยด : กาแฟออนเหนดอ  เปปนกาแฟสายพสนธจณอราบนกาทมทมมรสชาตนดมเนดทองจากปลลกใน

พดชนทมททมทระดสบความสลงและอจณภลมนทมทเหมาะสม  เนดทองจากภลมนประเทศเปปนพดชนทมทราบและทมทราบสลง

เชนงเขาและพดชนทมทภลเขาทมทลมอมรอบดมวยปปาสงวน มมความสลงจากระดสบนจชาทะเล 1700 เมตร

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ออนเหนดอ อ.แมตออน จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : สนนคมชจมชนตจาบลออนเหนดอ

ออนไลนณ : ONNUEA COFFEE

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

การพสฒนาผลนตภสณฑณกาแฟอาราบนกมาของชจมชนออนเหนดอ  เพดทอสรมางรายไดมใหมชจมชน ดมวยการ

พสฒนาตราสนนคมา   การยกระดสบสนนคมาดมวยการเลตาเรดทอง (Storytelling) โดยการสรมาง Digital 

Content ทสชงในรลปแบบบทความ วนดมโอ ภาพถตาย หรดอ Infographic สจาหรสบเผยแพรตในชตองทาง

โซเชมยลมมเดมย ทสชง Line Facebook Instagram Tiktok และรมานคมาออนไลนณ พรมอมทสชงการออก

แบบบรรจจภสณฑณใหมต รวมทสชงเพนทมชตองทางการตลาดและขยายชตองทางในการจสดจจาหนตาย การ

นจาเสนอแพคเกจโปรโมชสน ตตางๆใหมกสบกาแฟอาราบนกมาของชจมชนออนเหนดอ  โดยการมมสตวน

รตวมของชจมชนในทจกขสชนตอนของการดจาเนนนงาน

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 10,465

หนมา 72 / 214



PS65021709 : นจสาผชสงปปาออนเหนชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

Digital content

Digital marketing

Storytelling

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : นจชาผนชงปปาแมตออน

รายละเออยด : นจชาผนชงปปาแมตออน ไดมจากรสง ผนชงหลวงพดชนเมดอง นจชาผนชงทมทไดมมาจากเกสรดอกไมม

หลากหลายชนนดจากแหลตงธรรมชาตนทมทสมบลรณณ เปปนนจชาผนชงแทมบรนสจทธนธ 100% จากธรรมชาตนทมท 

1 ปฝมมแคตครสชงเดมยว ทจาใหมมมกลนทนและรสทมทเปปนเอกลสกษณณ

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ออนเหนดอ อ.แมตออน จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : สนนคมาชจมชนตจาบลออนเหนดอ

ออนไลนณ : ONNUEA COFFEE

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

การจจาหนตายผลนตภสณฑณนจชาผนชงปปาแมตออน จะเพนทมมลลคตาสนนคมาชจมชน เพดทอสรมางรายไดมใหมชจมชน 

ดมวยการตรวจสอบคจณภาพ และการสรมางมาตรฐานสนนคมา การยกระดสบสนนคมาดมวยการเลตา

เรดทอง (Storytelling) โดยการสรมาง Digital Content ทสชงในรลปแบบบทความ วนดมโอ ภาพถตาย 

หรดอ Infographic สจาหรสบเผยแพรตในชตองทางโซเชมยลมมเดมย ทสชง Line Facebook Instagram 

Tiktok และรมานคมาออนไลนณ พรมอมทสชงการออกแบบบรรจจภสณฑณใหมต รวมทสชงเพนทมชตองทางการ

ตลาดและขยายชตองทางในการจสดจจาหนตาย การนจาเสนอแพคเกจโปรโมชสน ตตางๆใหมกสบนจชาผนชง

ปปาแมตออน โดยการมมสตวนรตวมของชจมชนในทจกขสชนตอนของการดจาเนนนงาน

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 3,750

หนมา 73 / 214



PS65008995 : โครงการ นวพตกรรมพหจวพฒนธรรมอาหารทมองถนชน

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ใชมนจชามสนมะพรมาว  นจชามสนมะกอก แทนนจชามสนพดช  ในการทจานจชาพรนก

ใชมใบชลรสแทนนจชาตาล  ( ใบผสกไชยาบดผง หรดอ ผสกคะนมาแมกกซนโก )

บรรจจภสณฑณทมทมมความทสนสมสยมากขนชน

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : นจชาพรนกสมจนไพร

รายละเออยด : กลจตมอาหารทมองถนทน ผลนตจากสตวนประกอบของสมจนไพรทมองถนทนในชจมชน โดย

แปรรลปเปปน นจชาพรนกของแตตละชนเผตาในกลจตมชาตนพสนธจณในทมองถนทน มมจจานวนทสชงสนชน 13 ชนเผตา ใน

พดชนทมทตจาบลทตาตอน ซนทงถดอเปปนตจาบลทมทมมความหลากหลายทางดมานชาตนพสนธจณและประเพณม

วสฒนรรม

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

6 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ทตาตอน อ.แมตอาย จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : อาขตา ซนมนโอ, รมานคมาชจมชนตจาบลทตาตอน

ออนไลนณ : U2T ตจาบลทตาตอน

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

1. แนวคนดหลสกในการทจาแผนธจรกนจการทจาแผนธจรกนจมมแนวคนดหลสกในการสรมางความยสทงยดนใหมกสบ

ทมองถนทนมนใชตเฉพาะดมานเศรษฐกนจแตตรวมถนงสสงคมและสนทงแวดลมอมดสงนสชนจนงยนดหลสก SDGs 17 

ขมอ และ BCG

2. ความเปปนมาของธจรกนจธจรกนจสาขาการทตองเทมทยวและเศรษฐกนจสรมางสรรคณและสาขาการ

อาหารเปปนมรดกทางวสฒนธรรมของกลจตมชาตนพสนธจณตจาบลทตาตอนรวม 11 กลจตมบนพดชนฐานของ

ทรสพยากรธรรมชาตนหรดอการประกอบธจรกนจและการดจาเนนนชมวนตทมทสอดคลมองกสบหลสกภลมนสสงคม

ทางดมานธรรมชาตนและวสฒนธรรมจนงไดมคสดเลดอกผลนตภสณฑณเดตนๆทางดมานเศรษฐกนจสรมาง

สรรคณชจดการจสดทจาสนนคมาสรมางสรรคณทมทมมอสตลสกษณณและทางดมานอาหารทมองถนทนทมทใชมวสสดจในทมอง

ถนทนเปปนผลนตภสณฑณนจารตองและผลนตภสณฑณดสงกลตาวแลมวกกยสงบรนโภคในกลจตมลลกคมาทสชงในทมองถนทนและ

สสงคมเมดอง

3. การวนเคราะหณความเสมทยงและโอกาสจจดอตอนคดอการกระจายสนนคมาสลตผลมบรนโภคสตวนใหญตในเมดอง

แตตแกมไขไดมโดยการตลาดแบบออนไลนณทจกรลปแบบและ OTOP นวสตวนถม คดอการทตองเทมทยวทมทชสกนจา

นสกทตองเทมทยวเขมาสลตหมลตบมานเพดทอซดชอสนนคมาการผลนตสนนคมาใหมสอดคลมองกสบแนวโนมมผลมบรนโภคใน

ปปจจจบสนเชตนอาหารสจขภาพอาหารสมจนไพรหรดอผลผลนตทมทเปปนมนตรกสบสนทงแวดลมอมขมอเสนอแนะ

ดสงกลตาวแลมวเปปนจจดแขกงและโอกาสในการพสฒนาสนนคมาโดยเฉพาะอยตางยนทงการตลาดในระบบ

ออนไลนณ

4. แผนการตลาด ใชมระบบการตลาดแบบ marketing mix ยนดหลสก 4Ps คดอ product สอด

คลมองกสบความตมองการของลลกคมา price ราคาทมทยจตนธรรม place จสดจจาหนตายทสชงทางตรงทาง

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สตงเสรนมและสนสบสนจนการทตองเทมทยวชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 10,000

หนมา 74 / 214



PS65009042 : โครงการยกระดพบผมาฝปายทอมชอยมอมสอธรรมชาตน

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การถตายทอดองคณความรลม เรดทองโซเชมยล มมเดมย   ทางเฟสบจตก   ไลนณ  ชกอปปปช ง

การออกแบบผลนตภสณฑณใหมมมความแปลกใหมตโดยใชมชจมชนเปปนฐาน

การยมอมสมธรรมชาตนแทนสารเคมมในการยมอมผมา

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ผมาฝปายทอมดอยมอมสมธรรมชาตน

รายละเออยด : ทจาจากฝปายนจามายมอมสมจากวสสดจธรรมชาตน ทดมทใหมสมยมอมผมาสมตตาง ๆ ดมวย

กรรมวนธมชาวบมานแบบดสชงเดนม และกรรมวนธมใหมต ๆ เพดทอสรมางองคณความรลมใหมแกตชาวบมาน แลมวนจา

ฝปายมาทอมดอเปปนผดนผมา บรรจจหมบหตอ จสดจจาหนตาย หรดอออกแบบตสดเยกบตามความตมองการ

ของลลกคมา เปปนเสดชอผมา หรดอผลนตภสณฑณอดทน ๆ ทมทมมความอนจรสกษณทรสพยาสนทงแวดลมอม และใสตใจใน

สนทงแวดลมอม เพดทอเกนดความยสทงยดนในอนาคตตตอไป

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

6 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ทตาตอน อ.แมตอาย จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : Ta Oh Moo

ออนไลนณ : Tuktoo Tourism Subffciency

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

1. แนวคนดหลสกในการทจาแผนธจรกนจการทจาแผนธจรกนจมมแนวคนดหลสกในการสรมางความยสทงยดนใหมกสบ

ทมองถนทนมนใชตเฉพาะดมานเศรษฐกนจแตตรวมถนงสสงคมและสนทงแวดลมอมดสงนสชนจนงยนดหลสก SDGs 17 

ขมอ และ BCG

2. ความเปปนมาของธจรกนจธจรกนจสาขาการทตองเทมทยวและเศรษฐกนจสรมางสรรคณและสาขาการ

อาหารเปปนมรดกทางวสฒนธรรมของกลจตมชาตนพสนธจณตจาบลทตาตอนรวม 11 กลจตมบนพดชนฐานของ

ทรสพยากรธรรมชาตนหรดอการประกอบธจรกนจและการดจาเนนนชมวนตทมทสอดคลมองกสบหลสกภลมนสสงคม

ทางดมานธรรมชาตนและวสฒนธรรมจนงไดมคสดเลดอกผลนตภสณฑณเดตนๆทางดมานเศรษฐกนจสรมาง

สรรคณชจดการจสดทจาสนนคมาสรมางสรรคณทมทมมอสตลสกษณณและทางดมานอาหารทมองถนทนทมทใชมวสสดจในทมอง

ถนทนเปปนผลนตภสณฑณนจารตองและผลนตภสณฑณดสงกลตาวแลมวกกยสงบรนโภคในกลจตมลลกคมาทสชงในทมองถนทนและ

สสงคมเมดอง

3. การวนเคราะหณความเสมทยงและโอกาสจจดอตอนคดอการกระจายสนนคมาสลตผลมบรนโภคสตวนใหญตในเมดอง

แตตแกมไขไดมโดยการตลาดแบบออนไลนณทจกรลปแบบและ OTOP นวสตวนถม คดอการทตองเทมทยวทมทชสกนจา

นสกทตองเทมทยวเขมาสลตหมลตบมานเพดทอซดชอสนนคมาการผลนตสนนคมาใหมสอดคลมองกสบแนวโนมมผลมบรนโภคใน

ปปจจจบสนเชตนอาหารสจขภาพอาหารสมจนไพรหรดอผลผลนตทมทเปปนมนตรกสบสนทงแวดลมอมขมอเสนอแนะ

ดสงกลตาวแลมวเปปนจจดแขกงและโอกาสในการพสฒนาสนนคมาโดยเฉพาะอยตางยนทงการตลาดในระบบ

ออนไลนณ

4. แผนการตลาด ใชมระบบการตลาดแบบ marketing mix ยนดหลสก 4Ps คดอ product สอด

คลมองกสบความตมองการของลลกคมา price ราคาทมทยจตนธรรม place จสดจจาหนตายทสชงทางตรงทาง

คนดคมนกระบวนการทจางานทมทงตายขนชน

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

อนจรสกษณและตตอยอดภลมนปปญญาทมองถนทน

จจานวนรายไดม : 25,000

หนมา 75 / 214



PS65010819 : ยกระดพบผลนตภพณฑณเหคดบมานหลวงภายใตม BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การบรรจจขวด หรดอ ถจงซนป

ใชมกรรมวนธมปรสบเพนทมสลตรเพดทอ สจขภาพ มมฉลากโภชนาการ และขมอมลลดมานสจขภาพและ ความ

ปลอดภสยทางอาหาร

นจาสนนคมาไปจจาหนตายผตาน Platform Online

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

อาหารปลอดภพย

   การแปรรลปอาหาร

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : นจชาพรนกเผาเหกดหอม

รายละเออยด : นจชาพรนกเผาจาหเหกดหอมเปปนการแปรรลปเหกดหอมในระดสบครสวเรดอนทมทมมการทจา

กสนมาแตตเดนม นจชาพรนกเหกดในโครงการ ใชมเหกดหอมจากเกษตรกรทมมทพดชนทมทเพาะเหกดไดมรสบการ

ตรวจรสบรอง GAP ตามมาตรฐานเกษตรอนนทรมยณ (ระยะปรสบเปลมทยน) มมการพสฒนารลปลสกษณณ

และขนาดบรรจจภสณฑณทมทเหมาะสม ปรสบปรจงขมอมลลฉลากสนนคมา เชตน ปรนมาณตตอหนตวย การปน

เปปช อน ขมอมลลโภชนาการ ปรสบปรจงฉลากบรรจจภสณฑณและหมบหตอทมทสวยงาม ขนาดบรรจจ 200 

กรสมตตอขวด

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.บมานหลวง อ.แมตอาย จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ของดมบมานหลวง

ออนไลนณ : ของดมบมานหลวง

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

เปปาหมาย

1. สรมางสนนคมาในหมลตบมานใหมมมชดทอเสมยง เนมนสนนคมาใหมมมคจณภาพมาตรฐาน

2. เพนทมมลลคตาผลผลนตทางการเกษตรในชจมชนใหมมมมลลคตาเพนทมขนชนโดยการนจามาทจาผลนตภสณฑณ

3. ขยายการจสดจจาหนตายไปยสงออนไลนณ และออฟไลนณ เพดทอหาลลกคมาใหมตๆ เชตนการจสดจจาหนตายไป

ยสง

รมานตตางๆเพนทมขนชน หรดอขายนตลาดออนไลนณโดยการสรมางเพจเพดทอใหมเปปดการมองเหกนมากขนชน

และ

ยสงไดมลลกคมาใหมตๆ ไดมในหลายจสงหวสด

4. บรนการและพสฒนาสนนคมา โดยมมสนนคมาเพนทมมากขนชน และยสงคงคจณภาพมาตรฐานและปลอดภสย 

ถลก

หลสกอนามสยตตอผลมบรนโภค เพดทอทจาใหมมมยอดการายเพนทมขนชน ทจาใหมสนคมาสามารถสตงออกไปจจาหนตาย

หสทวประเทศ

 แผนการตลาดผลนตภสณฑณเหกดบมานหลวง

 ในชตวงระยะแรกในการขายสนนคมา จะเรนทมโฆษณาผตานชตองทางออนไลนณ เพดทอใหมสนนคมาเรนทมมมการ

มองเหกน

และเรนทมรลมจสกสนนคมามากขนชน โดยการใชมแพลทฟอรณมทมทไมตเสมยคตาใชมจตายกตอนเนดทองจากประหยสดงบ

ประมาณใน

การลงทจน ในระยะทมทสองเมดทอมมรายไดมมากขนชนแลมวเรนทมทจาการวางขายในหลายๆแพลทฟอรณมเพนทม

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

จจานวนรายไดม : 6,250

หนมา 76 / 214



PS65010950 : ยกระดพบผลนตภพณฑณเยคบผมาบมานหลวงภายใตม BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

จสกรเยกบผมาไฟฟปาทสนสมสย

การออกแบบผมารลปแบบตตางๆ

เครดทองจสกรปปกรายผมา

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : กระเปปาหนชวลดโลกรมอน

รายละเออยด : กระเปปาหนชวรสกษณโลก จจานวน 2 แบบ ดสงนมชแบบทมท 1 กระเปปาหนชวผมาฝปายดนบคละสม ไมต

มมซสบใน ขนาดรวมหลหนชว กวมาง x ยาว เทตากสบ 38 x 48 ซ.ม. มมกระเปปาขนาดเลกกปะหนมากระเปปา 

ขนาด กวมาง x ยาว เทตากสบ 15 x 10 ซ.ม. มมสมหลากหลายแบบทมท 2 กระเปปาหนชวผมาแคนวาส สมขาว 

ไมตมมซสบใน ขนาด กวมาง x ยาว เทตากสบ 30 x 32 ซ.ม.

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.บมานหลวง อ.แมตอาย จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ของดมบมานหลวง

ออนไลนณ : ของดมบมานหลวง

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

กระเปปาหนชวลดโลกรมอน

ประชาชน/แมตบมานในพดชนทมทมมการจสดตสชงกลจตมเยกบผมาและไดมทดลองขายภายในกลจตมเลกกๆซนทงไดมผล

ตอบรสบคตอนขมางดมจนงมมการปรสบเปลมทยนคจณภาพของเนดชอผมาใหมเหมาะสมกสบความตมองการตาม

ทมองตลาดและเคยไดมรสบการจดทะเบมยนเปปนสนนคมาotopซนทงสนนคมาทมทพสฒนาจะมมดมวยกสนทสชงหมด2

แบบและทมทผตานมาทางโครงการU2Tไดมมมการสตงเสรนมการเยกบผมาเพดทอใหมกลจตมเยกบผมาสามารถ

สรมางผลนตภสณฑณและลวดลายใหมตเพดทอใหมเปปนทมทนนยมสนใจตามทมองตลาดมากขนชน

ประเภทสนนคมา

กระเปปาหนชวทจาจากผมา

จจดเดตนสนนคมา

1.นจาความรลมเทคโนโลยมทมทเกมทยวกสบการเยกบผมาหรดอลวดลายทมทสวยงามเปปนเอกลสกษณณออกแบบ

ผลนตภสณฑณและยกระดสบมาตรฐานผลนตภสณฑณ

2.การนจาผมาในทมองถนทนและเศษผมามาสรมางมลลลคตาเพนทมใหมกสบสนนคมา

3.ลวดลายบนผมาสดทอถนงเอกลสกษณณของทมองถนทน

4.ชตวยลดขยะใหมโลกสามารถนจากระเปปากลสบมาใชมซจชาไดม

5.สามารถนจามาใชมเปปนกระเปปาแฟชสทน/กระเปปาทจางาน/ใหมเปปนของฝากประจจาถนทน

นวสตกรรม

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณสรมางอาชมพ/ลดขยะ/การนจาวสตถจดนบกลสบมาใชม

ใหมต[Reduce/Reuse/Recycle]

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

ลดขยะ/การนจาวสตถจดนบกลสบมาใชมใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

จจานวนรายไดม : 2,450

หนมา 77 / 214



PS65012248 : พพฒนาผลนตภพณฑณ

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

เครดทองบรรจจผลนตภสณฑณชาสมจนไพร

เครดทองคสทวสมจนไพร

เครดทองอบสมจนไพร

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพสฒนาผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ชาสมจนไพรมะลนกา (Malika Herbal Tea)

รายละเออยด : เปปนชาสมจนไพรแทมจากธรรมชาตน 100% ผตานกกรรมวนธมคสทวแบบภลมนนปปญญา

ทมองถนทนของกลจตมชาวบมานตจาบลมะลนกา กตอนบรรจจผตานการฆตาเชดชอดมวยการอบ และบรรจจดมวย

เครดทองบรรจจอสตโนมสตน

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.มะลนกา อ.แมตอาย จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ชาสมจนไพร มะลนกา

ออนไลนณ : ชาสมจนไพร มะลนกา Plate form shopee

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

-เปปดเพจชาสมจนไพรมะลนกาใหมเปปนทมทรลมจสกและเปปนชตองทางการจจาหนตายบน Plateformonline

หนมาเพจชดทอวตารตวมใจชาวมะลนกา

-การในความรลมในดมานการบรรจจผลนตภสณฑณใหมมมมาตรฐาน

-แผนธจรกนจเราจะเนมนเรดทองการพสฒนาผลนตภสณฑณเปปนหลสกเพดทอใหมชจมชนสามารถตตอยอดเองไดม

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

ลดเวลาในการสรมางผลผลนตเพดทอจสดจจาหนตายสนนคมา / บรนการ

สรมางงานสรมางอาชมพ

จจานวนรายไดม : 12,000

หนมา 78 / 214



PS65012440 : การพพฒนาบรรจจภพณฑณนจสาผชสง

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

วนธมการเลมชยง และการเกกบนจชาผนชง

รสงผนชง/กลตองผนชง/เครดทองปปท นนจชาผนชง/เครดทองรมควสน

การออกแบบโลโกและบรรจจภสณฑณ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพสฒนาผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ฮสนนมทมะลนกา (Honey Malika)

รายละเออยด : นจชาผนชงแทม 100 % จากเกษรดอกลจาใย ทมทเลมชยงโดยวนธมธรรมชาตน มมกระบวนการ

เกกบทมทสะอาด ผตานการอบฆตาเชดชอกตอนการบรรจจ

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.มะลนกา อ.แมตอาย จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : นจชาผนชงดอกลจาไยแทม 100% (longan fower honey)

ออนไลนณ : นจชาผนชงดอกลจาไยแทม 100% (longan fower honey) Plate form shopee

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

พสฒนาบรรจจภสณฑณ 

- สรมางแบรนดณชจมชนใหมมมชดทอเสมยง 

- การในความรลมในดมานการบรรจจผลนตภสณฑณใหมมมมาตรฐาน

- การสตงเสรนมการจสดจจาหนตายทางออนไลนณใหมเปปนทมทรลมจสกของผลมบรนโภค 

-แผนธจรกนจเราจะเนมนเรดทองการพสฒนาบรรจจภสณฑณเปปนหลสกเพดทอใหมชจมชนสามารถตตอยอดเอง

ไดม

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางงานสรมางอาชมพ

จจานวนรายไดม : 10,500
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PS65080107 : กระเปปาผมาบมานฮตางตจชา

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

เพนทมมลลคตาใหมกสบกระเปปา สรมางเอกลสกษณณและจจดเดตนทมทมมเสนตหณ ดมวยการใชมผมาปปกของกลจตม

ชาตนพสนธจณบมานหมวยหวายหยตอมบมานของบมานทตาปล ตจาบลแมตนาวาง

ปรสบปรจงแบบผลนตภสณฑณ และบรรจจภสณฑณใหมมมเอกลสกษณณความโดดเดตนทมทนตาสนใจมากขนชน

นจาสนนคมาจสดจจาหนตายผตานชตองทางออนไลนณ ไดมแกต Facebook

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : กระเปปาผมาบมานฮตางตจทา

รายละเออยด : เปปนกระเปปาทมทมมเอกลสกษณณโดดเดตนเนดทองจากการใชมวสสดจผมาเปปนผมาปปกของกลจตม

ชาตนพสนธจณบมานหมวยหวายเปปนหยตอมบมานของบมานทตาปล ตจาบลแมตนาวาง อจาเภอแมตอาย จสงหวสด

เชมยงใหมต

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตนาวาง อ.แมตอาย จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : -

ออนไลนณ : กระเปปาผมาบมานฮตางตจทา

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1.สจารวจผมาทมทมมอยลตภายในตจาบล

2.ผลนตภสณฑณคดอ กระเปปาผมา 

3.ขายใหมกสบกจลตมบจคคลทสทวไป 

5.วางแผนการพสฒนาผลนตภสณฑณ

6. การออกแบบผลนตภสณฑณ

7. สรมางแบรนดณสนนคมา 

8. การออกแบบ Packaging

9. นจาออกสลตตลาด

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 15,000
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PS65081102 : จพกสารไมมไผต

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ใชมเทคโนโลยมในการออกแบบผลนตภสณฑณและ Packaging

จสดอบรมใหมความรลมเกมทยวกสบการ E-Commerce Page Facebook และ Line Platform

พสฒนา Packaging และ Logo Design

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : สว.ไผตขดเทพ

รายละเออยด : เปปนไมมไผตชนนดไผตเฮมชยะนจามาขดเปปนผลนตภสณฑณทมทตมองการนจามาวางขายใน

ตลาดภายในชจมชนและวางขายในตลาดอออนไลนณ

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตนาวาง อ.แมตอาย จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : -

ออนไลนณ : กระเปปาผมาบมานฮตางตจทา

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1.รสบซดชอไมมมาจากชาวบมาน เพดทอสรมางรายไดมใหมกสบชาวบมาน และนจามาทจาผลนตภสณฑณ 2.ผลนตภสณฑณ

คดอ ทมทรองแกมว และสลจงหรดอสะหลจง 3.ขายใหมกสบกจลตมบจคคลทสทวไป หรดอตามเทศกาล 5.แผนการ

พสฒนา 1 เทคนนคการออกแบบผลนตภสณฑณไมม 2 ชตองทางการขายในสดทอออนไลนณ 3 การออกแบบ 

Packaging

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

อนจรสกษณและตตอยอดภลมนปปญญาทมองถนทน

จจานวนรายไดม : 5,000
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PS65027414 : นวพตกรรมโซตคจณคตาผลนตภพณฑณเกษตรอนนทรอยณแมตอาย

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

นวสตกรรมการหมสกซากพดชซากสสตวณและสารอนนทรมยณตตางๆทมทหาไดมงตายจากในทมองถนทน

นวสตกรรมการใชมจจลนนทรมยณเฉพาะกลจตมหรดอนจชาสกสดชมวภาพในการหมสกเพดทอใหมไดมปจปยอนนทรมยณ

ชมวภาพคจณภาพสลง

ใชมเทคโนโลยมการเตนมออกซนเจนเขมามาชตวยในการเพาะเลมชยงจจลนนทรมยณใหมมมการขยายตสวเพนทม

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เกษตรปลอดภพย

   สารกจาจสดศสตรลพดชทางชมวภาพ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ปจปยอนนทรมยณแมตอายออรณแกนนค

รายละเออยด : เปปนผลนตภสณฑณทมทจะนจามาใชมทดแทนการใชมปจปยเคมน โดยผตานกระบวนการหมสกกสบ

นจชาสกสดชมวภาพ และเปปนผลนตภสณฑณทมทไดมจากการหมสกเศษซากพดช ซากสสตวณหรดอสารอนนทรมยณ

ชนนดตตางๆทมทหาไดมงตายในทมองถนทน มมประโยชนณตตอดนน พดช นจชา และผลผลนต

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตอาย อ.แมตอาย จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : Mae-ai Organic : แมตอายออรณแกนนค

ออนไลนณ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100070414597651&sk=photos

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขนชนไป

สรมางผลนตภสณฑณทางชมวภาพทมทจะนจามาทดแทนการใชมสารเคมมทางการเกษตร เนดทองจากคตาใชม

จตายปจปยเคมมในอสตราเฉลมทยตตอปฝมมมลลคตาทมทสลง และยสงเกนดผลเสมยตตอสจขภาพของผลมบรนโภค จนง

อยากทจาผลนตภสณฑณทางชมวภาพ ในราคาประหยสดและเกนดความปลอดภสยตตอคนตลอดจนสนทง

แวดลมอม

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

อนจรสกษณสนทงแวดลมอม และมมการพสฒนาอยตางยสทงยดน

จจานวนรายไดม : 1,500
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PS65027430 : นวพตกรรมโซตคจณคตาผลนตภพณฑณเกษตรอนนทรอยณแมตอาย

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

นวสตกรรมการตตอยอดบรรจจภสณฑณเนมนความคจมมคตาของราคา

ใชมเทคโนโลยมและนวสตกรรมในการวางโปรโมทสนนคมาในเรดทองของการตลาด

นวสตกรรมการแปรรลปสมจนไพรโดยการนจาสมจนไพรมาคสทวซนทงทจาใหมเกกบรสกษาไดมนานถนง 1 ปฝ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพสฒนาผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ชาสมจนไพร'ชารางจดด'

รายละเออยด : สมจนไพรทมทอยลตในทมองถนทน ต.แมตอาย นจามาแปรรลปเปปนผลนตภสณฑณชาสมจนไพร 

ประแกมไขและพสฒนาบรรจจภสณฑณใหมต ใหมเขมาถนงกลจตมผลมบรนโภคไดมงตาย

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตอาย อ.แมตอาย จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : Mae-ai Organic : แมตอายออรณแกนนค

ออนไลนณ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100070414597651&sk=photos

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

เปปนผลนตภสณฑณทมทจะเขมามาชตวยเสรนมในดมานสจขภาวะของผลมบรนโภค เพราะเมดทอเราทานอาหารทมทมม

สารพนษเจดอปนเขมาไปในรตายกายจนเกนดการสะสม อาจทจาใหมเกนดการเจกบปปวย ฉะนสชน ชาสมจนไพร

จนงเปปนอมกหนนทงทางเลดอกทมทดมและตอบโจทยณคนรสกสจขภาพ

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

มมสจขภาพดมขนชน ลดโอกาสเกนดการเจกบปปวย

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 1,000

หนมา 83 / 214



PS65027447 : นวพตกรรมโซตคจณคตาผลนตภพณฑณเกษตรอนนทรอยณแมตอาย

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

นวสตกรรมการปรสบเปลมทยนบรรจจภสณฑณทสชงทางดมานขนาดและวนธมการใชมงานใหมเหมาะสมกสบตมน

ทจน

ใชมเทคโนโลยมและนวสตกรรมในการวางโปรโมทสนนคมาในเรดทองของการตลาด

นวสตกรรมการแปรรลปสมจนไพรโดยการเคมทยวดมวยความรมอนอตอนๆสกสดและเตนมพนมเสนและ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

อาหารปลอดภพย

   สจขอนามสยอาหาร หรดอ กระบวนการควบคจมขสชนตอนการผลนตตสชงแตตตมน

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : นจชามสนนวดสมจนไพร

รายละเออยด : สมจนไพรทมทอยลตในทมองถนทน ต.แมตอาย นจามาแปรรลปเปปนผลนตภสณฑณยาสมจนไพร 

ปรสบแกมไขและพสฒนาบรรจจภสณฑณใหมต โดยคจานนงถนงคจณประโยชนณของสมจนไพรและผลมใชมบรนการ

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตอาย อ.แมตอาย จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : Mae-ai Organic : แมตอายออรณแกนนค

ออนไลนณ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100070414597651&sk=photos

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

เปปนผลนตภสณฑณจากสมจนไพรทมทแปรสภาพจากสมจนไพร ซนทงพรมอมทมทจะนจาไปใชมเพดทอใหมเกนดผลตตอ

สจขภาพหรดอการทจางานของรตางกายใหมดมขนชน สามารถนจามาใชมไดมไดมเองโดยมมสตวนผสมทมทไมตเปปน

อสนตรายตตอสจขภาพ ทสชงผลนตภสณฑณนมชยสงเหมาะแกตการกระจายความรลมและสาธนตขสชนตอนการทจา

แกตคนในชจน

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

มมสจขภาพดมขนชน ลดโอกาสเกนดการเจกบปปวย

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

จจานวนรายไดม : 1,500

หนมา 84 / 214



PS65027463 : นวพตกรรมโซตคจณคตาผลนตภพณฑณเกษตรอนนทรอยณแมตอาย

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

นวสตกรรมการยกระดสบผลผลนตทางการเกษตรในชจมชน

เทคโนโลยมเครดทองบดสมจนไพร

ใชมเทคโนโลยมและนวสตกรรมในการวางโปรโมทสนนคมาในเรดทองของการตลาด

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยมการแปรรลปผลผลนตการเกษตร

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : เครดทองดดทมผงจากขมาวผสมสมจนไพร

รายละเออยด : นจาผลผลนตทมทมมอยลตในทมองถนทน ต.แมตอาย มาแปรรลปเปปนผลนตภสณฑณเครดทองดดทมผง 

โดยมมขมาวและสมจนไพร เขมามาเปปนสตวนประกอบหลสกในผลนตภสณฑณ

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตอาย อ.แมตอาย จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : Mae-ai Organic : แมตอายออรณแกนนค

ออนไลนณ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100070414597651

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

เครดทองดดทมผงทมทงตายตตอการรสบประทาน ประหยสดเวลาและมมประโยชนณตตอสจขภาพ อจดมไปดมวยสาร

อาหารทมทครบถมวน และยสงใชมผลผลนตทางการเกษตรในชจมชนเขมามาแปรรลป เปปนผลนตภสณฑณทมท

ตมองการใชมเทคโนโลยมและนวสตกรรมเขมามาพสฒนา

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 0

หนมา 85 / 214



PS65012995 : การสรมางมสลคตาเพนชมผลนตภพณฑณผมาทอยมอมสอธรรมชาตนเพชชอการพพฒนาระบบเศรษฐกนจฐานราก

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การถตายภาพ/สดทอเพดทอการประชาสสมพสนธณ

การออกแบบสนนคมา

การตลาด

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ผมาทอกะเหรมทยงนามน

รายละเออยด : ผมาทอกะเหรมทยงมมลสกษณะเปปนผมาทอหนมาแคบทมทใชมเครดทองมดอทอแบบหมางหลสง 

หรดอทมทเรมยกวตา "กมทเอว" ผมาทมททอจะถลกกจาหนดตามความตมองการใชมงานตสชงแตตเรนทมตมนทอ เชตน 

ผมาทอสจาหรสบเสดชอ ผมาทอสจาหรสบซนทน ผมาทอสจาหรสบโพกศรมษะ หรดอผมาทอสจาหรสบทจาเปปนยตาม

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.เมดองแหง อ.เวมยงแหง จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ผมาทอกะเหรมทยงนามน

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

%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%20%E0%B8%8

1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%

E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

การยกระดสบมาตรฐานผลนตภสณฑณผมาทอกะเหรมทยง การนจาเสนอ Story การผลนตทมทอาศสย

ภลมนปปญญาชาวบมาน การพนทงพาทรสพยากรและการดลแลรสกษาทรสพยากรธรรมชาตนของ

ชาวกะเหรมทยงบมานนามน การพสฒนากนจกรรมทางการตลาด เชตน กนจกรรมการจสดแสดงสนนคมา

บรนเวณจจดสจาคสญทมทเปปนยตานชจมชน / แหลตงทตองเทมทยว การโฆษณาผตานทาง Social พสฒนาระบบ

การสสทงซดชอแบบออนไลนณ / การชจาระเงนนทมทสะดวกสบาย เปปนตมน

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 2,000

หนมา 86 / 214



PS65013346 : การแปรรสปตะไครมตมนสสตอาหารสจขภาพเพชชอสรมางมสลคตาเพนชมแกตผลนตภพณฑณทมองถนชน

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การตลาด

การออกแบบบรรจจภสณฑณ

การแปรรลปสมจนไพร

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรลปอาหาร

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : นจชาพรนก 2 วสฒนธรรมบมานเลาวล

รายละเออยด : ผลนตภสณฑณนจชาพรนก 2 วสฒนธรรม เปปนการผสมผสานวสฒนธรรมดมานอาหาร

ของกลจตมชาตนพสนธจณไทยใหญต (นจชาพรนกคสทวทราย) และนจชาพรนกลมซล รวมถนงการนจาตะไครมตมนหรดอ

ตะไครมเมกดทมทพบมากในปปาชจมชนของตจาบลเมดองแหงมาเปปนสตวนประกอบในนจชาพรนก

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.เมดองแหง อ.เวมยงแหง จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : รมานกาแฟเลาวลประตลสลตเมดองแหง

ออนไลนณ : -

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

การพสฒนาผลนตภสณฑณนจชาพรนกทมทมมสตวนผสมของนจชาพรนกคสทวทรายและนจชาพรนกลมซล โดยการเพนทม

เสนตหณใหมกสบสนนคมา การนจาเสนอเรดทองราวหรดอ Story ทมทนตาสนใจ และพสฒนาชตองทางการตลาดทมท

หลากหลาย

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 3,000

หนมา 87 / 214



PS65005129 : อพนซอน แสนไห

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

พสฒนา Packaging Design

คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลนตภสณฑณ

อบรมการพสฒนาสนนคมา และบรรจจภสณฑณ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

การขนสตงและกระจายสนนคมา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวตา 3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรลปอาหาร

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : กลมวยอบธรรมชาตน

รายละเออยด : ทจาจากกลมวยนจชาวมาสจกงอม นจามาอบโดยเครดทองอบลมรมอน 15 ชสทวโมง เพดทอใหมไดม

กลนทนรสชาตนทมทดม และยดดอายจการเกกบรสกษา เมดทออบไดมทมทแลมวนจามาโรยงาเพดทอเพนทมคจณคตาทาง

อาหาร จากนสชนนจามาบรรจจลงในบรรจจภสณฑณและตนดฉลากสนนคมา

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

6 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แสนไห อ.เวมยงแหง จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ศลนยณสนนคมาเกษตรอนนทรมยณ & OTOP เวมยงแหง

ออนไลนณ : Unseen Sanhai อสนซมน แสนไห

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

กลมวยอบออรณแกนนก  เนดทองจากในชจมชนมมการปลลกกลมวยเปปนจจานวนมาก ทางหมลตบมานเลกงเหกนผล

ประโยชนณทมทจะไดมรสบจากกลมวยทมทมมจจานวนมากนมช โดยการนจามาแปรรลปเพดทอสรมางรายไดมใหมกสบ

ชจมชน เพดทอจะพสฒนาผลนตภสณฑณใหมเปปนทมทรลมจสกพรมอมทสชงนจาออกสลตตลาดออนไลนณ และ Offine

คนดคมนกระบวนการทจางานทมทงตายขนชน

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

ลดเวลาในการสรมางผลผลนตเพดทอจสดจจาหนตายสนนคมา / บรนการ

จจานวนรายไดม : 5,000
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PS65005171 : อพนซอน แสนไห

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

QR Code อธนบายเกมทยวกสบสถานทมททตองเทมทยว

เพจ Unseen Sanhai

ปปายแผนทมทแสดงสถานทมททตองเทมทยว

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวตา 3 เดดอน

ทตองเทอชยวทอชเปปนมนตรตตอสนชงแวดลมอมและสจขภาพ

   ธจรกนจการทตองเทมทยวออนไลนณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : โปรแกรมการทตองเทมทยว Unseen Sanhai

รายละเออยด : ยสงอยลตในขสชนตอนการพสฒนาตมนแบบ

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

6 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แสนไห อ.เวมยงแหง จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : -

ออนไลนณ : Unseen Sanhai อสนซมน แสนไห

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขนชนไป

โครงการสตงเสรนมการทตองเทมทยวโดยชจมชนในพดชนทมทตจาบลแสนไหจสดขนชนเพดทอสตงเสรนมการบรนหาร

จสดการการทตองเทมทยวบนพดชนฐานของความเขมมแขกงในชจมชนเพดทอสอดแทรกความรลมดมานประวสตน

ศาสตรณภลมนปปญญาทมองถนทนวสฒนธรรมและวนถมชมวนตในชจมชน

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สตงเสรนมและสนสบสนจนการทตองเทมทยวชจมชน

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

จจานวนรายไดม : 10,000
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PS65011844 : อพนซอน แสนไห

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

อบรมการพสฒนาสนนคมา และบรรจจภสณฑณ

พสฒนา Packaging Design

คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลนตภสณฑณ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวตา 3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : กระดจมผมาขอด (หมากตตอม)

รายละเออยด : ทจาจากผมาทอทมทเปปนเอกลสกษณณของชาวไทใหญต โดยการสอดสานเสมนผมาใหมเกนด

ลวดลาย เกนดเปปนกระดจมทมทมมสมสสนสวยงาม ผลกเรดทองราวของชาวไทใหญตเอาไวม

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

6 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แสนไห อ.เวมยงแหง จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ศลนยณสนนคมาเกษตรอนนทรมยณ & OTOP เวมยงแหง

ออนไลนณ : Unseen Sanhai อสนซมน แสนไห

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขนชนไป

กระดจมผมาขอด (หมากตตอม) จากเดนมมมการทอผมาใชมเองตามครสวเรดอน ดมวยความมมเอกลสกษณของ

เครดทองแตตงกายดมานวสฒนธรรมและแสดงออกถนงความเปปนตสวตนของชาวไทใหญต จนงอยากนจา

กระดจมผมาขอดทมทเปปนสตวนหนนทงของชจดไทใหญตมาประยจกตณผลนตภสณฑณใหมมมความหลากหลาย เชตน

ทจาของทมทระลนก และสตงเสรนมการตลาดใหมมมยอดขายทมทเพนทมมากขนชน

คนดคมนกระบวนการทจางานทมทงตายขนชน

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

ลดขยะ/การนจาวสตถจดนบกลสบมาใชมใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สรมางงานสรมางอาชมพ

จจานวนรายไดม : 4,000

หนมา 90 / 214



PS65008195 : ตจาบลแมตสาบ

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ชตองทางออนไลนณตตางๆ

เครดทองอบดอกเกตกฮวย

เครดทองตมมชาดอกเกตกฮวย

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : เกตกฮวยอบแหมง

รายละเออยด : ดอกเกกกฮวยอบแหมงสตงออกขายเปปนขมด

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตสาบ อ.สะเมนง จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ผลนตภสณฑณ U2T ตจาบลแมตสาบ

ออนไลนณ : U2T ตจาบลแมตสาบ

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

ชตองทางการตลาด :  เพนทมชตองทางการขายทสชงรลปแบบออฟไลนณและออนไลนณ

    -  ออฟไลนณ มมการหาลลกคมาเพนทม โดยการจจาหนตายตามรมานคมาทสทวไป 

    -  ออนไลนณ  เปปดเพจรมานคมาออนไลนณ  โปรโมทเพจโดยนจาเสนอคลนปวนดมโอเลตาวนถมชมวนตคนใน

ชจมชน  โดยมมการโปรโมทเพจอยตางตตอเนดทอง  นอกจากนมชมมการเพนทมชตองทางการขายบนแพ

ลตฟอรณมขายออนไลนณอดทน เชตน  Lazada, Shopee, Instagram

บรนการหลสงการขาย  :  มมขมอความแสดงชตองทางการตนดตตอกลสบทสชงบนบรรจจภสณฑณ และสดทอออ

นไลนณ

มมการตอบกลสบ บรนการสอบถามสนนคมาทางออนไลนณอยตางรวดเรกว

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

ลดเวลาในการสรมางผลผลนตเพดทอจสดจจาหนตายสนนคมา / บรนการ

จจานวนรายไดม : 25,000
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PS65008575 : ตจาบลแมตสาบ

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

เครดทองบรรจจภสณฑณ

เครดทองบด

เครดทองอบแหมง

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : หญมาหวานผงอบแหมง

รายละเออยด : เปปนการแปลรลปอาหารโดยการนจาใบหญมหวานมาคสทวและตาก จากนสชนนจามาบด

เปปนผงละเอมยด นจาเขมาบรรจจภสณฑณทมทสวยงาม พรมอมจจาหนตาย

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตสาบ อ.สะเมนง จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ผลนตภสณฑณ U2T ตจาบลแมตสาบ

ออนไลนณ : U2T ตจาบลแมตสาบ

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

แผนการผลนต : -  มมการพสฒนาคจณภาพสนนคมาใหมเปปนทมทยอมรสบและมมความพนงพอใจของลลกคมา                        

-  ออกแบบบรรจจภสณฑณใหมโดดเดตน แสดงเอกลสกษณณของสนนคมา                      -   วางแผนการผลนต

ใหมทสนกสบออเดอรณลลกคมา ชตองทางการตลาด :  เพนทมชตองทางการขายทสชงรลปแบบออฟไลนณและออ

นไลนณ     -  ออฟไลนณ มมการทจารมานคมาในชจมชน  หาลลกคมาเพดทอคมาสตงใหมกสบรมานในแหลตงทตองเทมทยว

และตลาดสนนคมางาน ฝฝมดอ  เขมารตวมแสดงสนนคมาตามงานแสดงสนนคมาตตางทสชงของภาครสฐและ

เอกชน     -  ออนไลนณ  เปปดเพจรมานคมาออนไลนณ  โปรโมทเพจโดยนจาเสนอคลนปวนดมโอเลตาวนถมชมวนต

คนในชจมชน ความเปปนมาของการรวมกลจตม วสตถจประสงคณการจสดกลจตม  ขสชนตอนการทจาสนนคมา  และ

สนนคมาทมทสรมางเสรกจสมบลรณณ โดยมมการโปรโมทเพจอยตางตตอเนดทอง  นอกจากนมชมมการเพนทมชตองทาง

การขายบนแพลตฟอรณมขายออนไลนณอดทน เชตน  Lazada, Shopee, Instagram

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สตงเสรนมและสนสบสนจนการทตองเทมทยวชจมชน

จจานวนรายไดม : 15,000

หนมา 92 / 214



PS65012943 : โครงการพพฒนาผลนตภพณฑณรตมทจามชอชจมชนตจาบลตมนเปา

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

สดทอดนจนตอลในการนจาเสนอสนนคมารลปแบบวนดมโอ ผตานคนวอารณโคมด

แสดงภาพสนนคมาผตานระบบ 3 มนตน

รมานคมาบน metaverse

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : รตมทจามดอบมานบตอสรมาง

รายละเออยด : รตมกระดาษกสนนจชาขนาด 17 นนชว สมสไตลณวนนเทจ  ใชมกางกสนแดด กสนฝน ตกแตตง 

หรดอใชมเปปนอจปกรณณเสรนมในการถตายภาพเพดทอใหมภาพเกกไมตซจชาใคร

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ตมนเปา อ.สสนกจาแพง จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : none

ออนไลนณ : https://s.lazada.co.th/s.7lhGv

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

จสดจจาหนตายสนนคมาหสตถกรรมผตานรลปแบบการทตองเทมทยวเชนงประสบการณณ และแพลตตฟอรณมอ

อนไลนณ อาทน Facebook / Shopee / Lazada พรมอมกสบสรมางทมมงานแอดมนนใหมบรนการรสบคจาสสทง

ซดชอ จสดสตงและบรนการหลสงการขายแบบครบวงจร สรมางฐานลลกคมาและกระจายขมอมลลขตาวสาร

ดมวยเเพลตฟอรณมสสงคมออนไลนณ เชตน Line Openchat / Facebook fanpage / Facebook 

Group เปปนตมน ทสชงนมชยสงมมการนจาเสนอสนนคมาทมทใหมลลกคมาสามารถสสมผสสไดมเสมดอนจรนงผตานรลปแบบ

คลนปYoutube / Live Streaming / Virtual Clip เปปนตมน

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สตงเสรนมและสนสบสนจนการทตองเทมทยวชจมชน

สรมางรายไดมใหมชจมชน

อนจรสกษณและตตอยอดภลมนปปญญาทมองถนทน

จจานวนรายไดม : 15,000

หนมา 93 / 214



PS65027367 : โครงการพพฒนาผลนตภพณฑณภาพเขอยนสอนจสามพนชจมชนตจาบลตมนเปา

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

แสดงภาพสนนคมาผตานระบบ 3 มนตน

รมานคมาบน metaverse

สดทอดนจนตอลในการนจาเสนอสนนคมารลปแบบวนดมโอ ผตานคนวอารณโคมด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ภาพเขมยนสมนจชามสน ลายมงคล

รายละเออยด : ภาพเขมยนสมนจชามสนจากฝฝมดอ ศนลปปนทมองถนทน ทมทมมสมสสนสวยงาม ทสชงภาพมงคลและ 

ทนวทสศนณชนบท ทมทสวยงาม

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ตมนเปา อ.สสนกจาแพง จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : -

ออนไลนณ : https://s.lazada.co.th/s.7lhGv

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

จสดจจาหนตายสนนคมาหสตถกรรมผตานรลปแบบการทตองเทมทยวเชนงประสบการณณ และแพลตตฟอรณมอ

อนไลนณ อาทน Facebook / Shopee / Lazada พรมอมกสบสรมางทมมงานแอดมนนใหมบรนการรสบคจาสสทง

ซดชอ จสดสตงและบรนการหลสงการขายแบบครบวงจร สรมางฐานลลกคมาและกระจายขมอมลลขตาวสาร

ดมวยเเพลตฟอรณมสสงคมออนไลนณ เชตน Line Openchat / Facebook fanpage / Facebook 

Group เปปนตมน ทสชงนมชยสงมมการนจาเสนอสนนคมาทมทใหมลลกคมาสามารถสสมผสสไดมเสมดอนจรนงผตานรลปแบบ

คลนปYoutube / Live Streaming / Virtual Clip เปปนตมน

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สตงเสรนมและสนสบสนจนการทตองเทมทยวชจมชน

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 15,000

หนมา 94 / 214



PS65027104 : การพพฒนาและยกระดพบตจตกตาเครชชองหอม

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การออกแบบสดทอประชาสสมพสนธณ

การออกแบบโลโกมบรรจะภสณฑณ

การออกแบบผลนตภสณฑณ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ตจตกตาเครดทองหอม

รายละเออยด : เปปนตจตกตาผมาทรงกลมขนาดตตางๆ รลปแบบอสนเปปนเอกลสกษณณ (ไมตซจชาแบบ) ทมท

หลากหลาย เชตน หนมาคนในอนรนยาบทตตางๆ หนมาสสตวณเลมชยงหมา แมว ภายในใสตเครดทองหอมกลนทน

ตตางๆ ไวม เปลมทยนใสมไดม ทจาใหมเกนดหนมาทมทใชมงานทมทมากขนชน ใชมเปปนเครดทองหอม ใสตไวมในรถ ในตลมเสดชอ

ผมาเพดทอขสบกลนทนไลตความอสบชดชน ไลตแมลง และเปปนพวงกจญแจหรดอเครดทองประดสบ ทสชงยสงเหม

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 7 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.สสนกลาง อ.สสนกจาแพง จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : เทศบาลตจาบลสสนกลาง, กาดฉจาฉา

ออนไลนณ : สสนกลางสรมางสรรคณ

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

ตจาบลสสนกลางมมการจสดตสชงแหลตงทตองเทมทยวแบบเศรษฐกนจสรมางสรรคณ ชดทอวตา “โหลตงฮนมคาว” ซนทง

เปปนทมทรลมจสกของนสกทตองเทมทยวกตอนภาวะการแพรตระบาดของโรคโควนด19 สถานทมทแหตงนมช เปปนทมทรวม

ของรมานอาหาร รมานคมา ทมทรตวมกสนผลนตและจจาหนตายงานศนลปหสตกรรมอสนหลากหลาย ผลมผลนตไดม

จจาหนตายสนนคมาของชจมชนในวสนธรรมดาและจสดกาดนสด “กาดตตอนยอน” ในวสนเสารณอาทนตยณ 

สนนคมาสรมางสรรคณอยตางหนนทง คดอ ตจตกตาผมาขนาดตตางๆ เปปนของทมทระลนก มมรลปแบบทมทเปปน

เอกลสกษณณ (ไมตซจชาแบบ) แตตยสงขาดการปรสบเปลมทยนรลปแบบหนมาทมทการใชมงานของผลนตภสณฑณใหม

เกนดประโยชนณทมทหลากหลาย ดสงนสชน การสรมางรลปแบบทมทหลากหลาย เชตน หนมาคนในอนรนยาบทตตางๆ 

สสตวณเลมชยงยอดนนยม ไดมแกตหมา แมว อมกทสชงการประยจกตณใสตเครดทองหอมกลนทนตตางๆ เขมาไปในตจตกตา

ทจาใหมเกนดหนมาทมทใชมงานทมทมากขนชน ซนทงนตาจะตอบโจทยณผลมบรนโภคทมทตมองการใชมเปปนเครดทองหอม ใสตไวมใน

รถ ในตลมเสดชอผมาเพดทอไลตความอสบชดชน ไลตแมลง และเปปนพวงกจญแจหรดอเครดทองประดสบ ทสชงยสงเหมาะ

สจาหรสบเปปนของฝากสจาหรสบนสกทตองเทมทยวอมกดมวย นอกจากนมช การผลนตยสงสามารถสตงเสรนมใหม

เกนดตลาดงานกสบผลมสลงอายจในชจมชนอมกดมวย ทสชงยสงมอบคจณคตาใหมกสบผลมสลงอายจ ทจาใหมรลมสนกวตาตนยสง

มมคจณคตาและมมสตวนรตวมในการสนสบสนจนจกนจการขนาดเลกกแบบครสวเรดอนของชจมชนอมกดมวย โดย

จะทจาการขายในกาดตตอนยอนและวางจจาหนตายในรมานคมาตตางๆ ของโหลตงฮนมคาว เมดทอภาวะโควนด

ผตอนคลายและนสกทตองเทมทยวเรนทมกลสบมาเทมทยวยสงชจมชนแหตงนมช นอกจากนมชยสงขายผตานชตองทางออ

นไลนณ เชตน เฟสบจตค และจะสตงเสรนมใหมทจาการตลาดออนไลนณเพนทมอมกในหลายๆ ชตองทาง เพดทอใหม

เกนดเปปนอมกหนนทงสนนคมาสรมางสรรคณของจสงหวสดเชมยงใหมต

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

อนจรสกษณและตตอยอดภลมนปปญญาทมองถนทน

จจานวนรายไดม : 1,980

หนมา 95 / 214



PS65027108 : การพพฒนาและยกระดพบพวงอจบะมะลนหอม

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การออกแบบสดทอประชาสสมพสนธณ

การออกแบบโลโกมสนนคมา

การออกแบบผลนตภสณฑณ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : อจบะมะลนหอม

รายละเออยด : เปปนพวงอจบะดอกมะลนทมททจาจากกระดาษทนชชลต รลปทรงสามเหลมทยมขนาดเลกก มม

รลปแบบลวดลายอสนเปปนเอกลสกษณณ มมกลนทนหอม สามารถซดชอมาผลกและปรสบเปลมทยนเปปนรลปทรง

อดทนๆ ไดมงตาย ทจาใหมดลมมคจณคตามากขนชน ใชมประโยชนณไดมหลากหลาย เปปนเครดทองประดสบตกแตตง

สถานทมท เปปนเครดทองสสกการะพระพจธศาสนา ทสชงยสงเหมาะสจาหรสบเปปนของฝากสจาหรสบนสกทตอง

เทมทยวอมกดมวย

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 7 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.สสนกลาง อ.สสนกจาแพง จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : เทศบาลตจาบลสสนกลาง, กาดฉจาฉา

ออนไลนณ : สสนกลางสรมางสรรคณ

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

ตจาบลสสนกลางมมการจสดตสชงแหลตงทตองเทมทยวแบบเศรษฐกนจสรมางสรรคณ ชดทอวตา “โหลตงฮนมคาว” ซนทง

เปปนทมทรลมจสกของนสกทตองเทมทยวกตอนภาวะการแพรตระบาดของโรคโควนด19 สถานทมทแหตงนมช เปปนทมทรวม

ของรมานอาหาร รมานคมา ทมทรตวมกสนผลนตและจจาหนตายงานศนลปหสตกรรมอสนหลากหลาย ผลมผลนตไดม

จจาหนตายสนนคมาของชจมชนในวสนธรรมดาและจสดกาดนสด “กาดตตอนยอน” ในวสนเสารณอาทนตยณ นอก

จากนสชยสงมมวสดวาอารามอสนสวยงามถนง 4 วสด ชาวบมานไดมผลนตสนนคมาเนดทองในงานบจญอยตางหนนทง 

คดอ ดอกมะลนจจาลองจากกระดาษทนชชลต สตงขายใหมกสบกลจตมรมานคมา ณ พระธาตจดอยคจา ซนทงไมตพอ

จจาหนตายเนดทองจากมมความตมองการจจานวนมาก ผลผลนตเดนมตมองผลนตจจานวนมากรมอยเปปนพวง

แตตขายไดมกจาไรตจทา ดสงนสชนทมมงานจนงไดมคนดพสฒนารลปแบบทมทนตาจะเปปนเอกลสกษณณ ราคายตอมเยา มม

ความสวยงาม และมมหนมาทมทการใชมงานของผลนตภสณฑณทมทเกนดประโยชนณอสนหลากหลาย ดสงนสชน การ

สรมางรลปแบบพวงอจบะทสชงแบบแยกชนชนเดมทยวและผลกโยงกสนเปปนพวงเครดทองแขวนใหญต เพดทอใหมเกนด

เปปนงานศนลปะอสนสวยงาม จนงสามารถตอบโจทยณกสบผลมบรนโภค คดอ ใชมเปปนเครดทองประดสบโบสถณ

วนหาร ใชมบลชาพระ ใชมประดสบตกแตตงอาคารบมานเรดอนในเทศกาลตตางๆ ทสชงยสงมมกลนทนหอม และยสง

เหมาะสจาหรสบเปปนของฝากสจาหรสบนสกทตองเทมทยวอมกดมวย นอกจากนมช การผลนตยสงสามารถสตง

เสรนมใหมเกนดตลาดงานกสบผลมสลงอายจในชจมชนอมกดมวย ทสชงยสงมอบคจณคตาใหมกสบผลมสลงอายจ ทจาใหมรลมสนก

วตาตนยสงมมคจณคตาและมมสตวนรตวมในการสนสบสนจนกนจการขนาดเลกกแบบครสวเรดอนของชจมชนอมก

ดมวย โดยจะทจาการขายวางจจาหนตายทมทวสดตตางๆ ในชจมชน ณ กาดตตอนยอน เมดทอภาวะโควนดผตอน

คลายและนสกทตองเทมทยวเรนทมกลสบมาเทมทยวยสงชจมชนแหตงนมช นอกจากนมชยสงขายผตานชตองทางออนไลนณ 

เชตน เฟสบจตค และจะสตงเสรนมใหมทจาการตลาดออนไลนณเพนทมอมกในหลายๆ ชตองทาง เพดทอใหมเกนดเปปน

คนดคมนกระบวนการทจางานทมทงตายขนชน

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สตงเสรนมและสนสบสนจนการทตองเทมทยวชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 3,380
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PS65017304 : กลจตมแปรรสปผมาและของทอชระลชกสพนกจาแพง

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ผมาไมโครไฟเบอรณมมประสนทธนภาพในการซสบเหงดทอสลง เนดชอผมามมความเบาบาง ซสกแลมวยดดยมวย 

ระบายอากาศไดมดม แหมงเรกว

ผมาทมทเปลมทยนสมไดมตามอจณหภลมนสนทงแวดลมอม

การทจาผมาอจตกโดยการใชมลายจากใบไมมหรดอเปลดกตมนไมมหลายๆชนนด มาทจาเปปนเสดชอผมา หรดอแมม

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวตา 3 เดดอน

เศรษฐกนจหมจนเวอยนลดการใชมพลพงงานเนมนนจากลพบมาใชมใหมต

   Remanufacture (การผลนตใหมต)

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : สายคลมองแมส&แวตนตาจากเศษผมาเหลดอใชม

รายละเออยด : ใชมเปปนสายคลมองแมสและทมทหมอยแวตนตาในชนชนเดมยวกสน

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.สสนกจาแพง อ.สสนกจาแพง จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : การบอกปากตตอปาก

ออนไลนณ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100086607784354

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

จากการประเมนนสถานการณณโควนดชตวงทมทผตานมา ทจาใหมทจกคนจจาเปปนตมองใชมแมสปปดปากเผดทอชตวย

ปปองกสนการตนดเชดชอโควนด ทจาใหมเราไดมเหกนถนงความสจาคสญของแมสเพนทมมากขนชน แตตจะทจาอยตางไร

กสบการเกกบแมสเวลากนนขมาว หรดอปปองกสนการลดมแมส ทจาใหมเราไดมคจานนงถนงวตาควรมมสายคลมอง

แมสขนชนมาเพดทอตอบโจทยณในสตวนนมช ซนทงกตอนหนมานมชทางวนสาหกนจชจมชนไดมผลนตสรมอยคอจากเศษ

ผมาใชมขนชนมาจนงไมตยากหากเราจะพสฒนาสรมอยใหมเปปนสายคลมองแมส และสามารถทจาใหมเปปนไดมทสชง

เครดทองประดสบและสนทงของใชมงานอมกดมวย

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

ลดขยะ/การนจาวสตถจดนบกลสบมาใชมใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

จจานวนรายไดม : 5,000

หนมา 97 / 214



PS65017332 : กลจตมอนจรพกษณมรดกสพนกจาแพง

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

รถยนตณไฟฟปาสามารถใหมขมอมลลความรลมหรดอประวสตนของสถานทมทปลายทางทมทเราเลดอกไวม ใน

ระหวตางทมทเรากจาลสงเดนนทางไปไดม

แอพพลนเคชสทน สสนกจาแพงออนทสวรณ

รถยนตณไฟฟปาทมทเชดทอมตตอกสบแอพพลนเคชสทนสสนกจาแพงออนทสวรณ แลมวพาเราไปยสงจจดหมายทมทเรา

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวตา 3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมภลมนปปญญาและวสฒนธรรมดมานการบรนการ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : กลจตมอนจรสกษณมรดกสสนกจาแพง

รายละเออยด : การอนจรสกษณสถานทมททตองเทมทยว จสดตสชงกลจตมเพดทอการทตองเทมทยวเชนงสตงเสรนมราย

ไดมกสบชจมชน

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.สสนกจาแพง อ.สสนกจาแพง จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : การบอกปากตตอปาก

ออนไลนณ : facebook

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1. การปปองกสนไมตใหมเกนดการเปลมทยนแปลงเสมยหาย

2.การรสกษาความสะอาด

3.ไมตควรสรมางสนทงกตอสรมางละปรสบปรจงสถานทมททตองเทมทยวมากเกนนไป

4.การปฏนบสตนตามระเบมยบของสถานทมททตองเทมทยวอยตางเครตงครสด

5.จสดเจมาหนมาทมทในการดลแลและรสกษาความปลอดภสยแกตนสกทตองเทมทยว

6. การประชาสสมพสนธณ เพดทอเชนญชวนใหมนสกทตองเทมทยวเดนนทางเขมาไปใชมบรนการ

สตงเสรนมและสนสบสนจนการทตองเทมทยวชจมชน

สรมางรายไดมใหมชจมชน

อนจรสกษณและตตอยอดภลมนปปญญาทมองถนทน

จจานวนรายไดม : 30,000

หนมา 98 / 214



PS65025722 : ผลนตภพณฑณประดนษฐณจากเศษผมาออนใตม

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

พสฒนาผลนตภสณฑณประดนษฐณจากเศษผมาใหมมมความทสนสมสยสวยงาม

สรมางชตองทางการตลาดเพนทมทางออนไลนณ เชตน facebook line fnver

เทคโนโลยมทางออนไลนณ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวตา 3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ผลนตภสณฑณประดนษฐณจากเศษผมาออนใตม

รายละเออยด : ผลนตภสณฑณทมทประดนษฐณโดยการนจาเศษผมามาตตอลาย เชตน นจาเศษผมามาเยกบเปปน

กระเปปาหนมาของเสดชอคลจม ทจาใหมเกนดความเปปนเอกลสกษณณและไมตซจชากสบใครสามารถเพนทมมลลคตา

ใหมกสบชนชนงาน

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ออนใตม อ.สสนกจาแพง จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : พจนางานปปก

ออนไลนณ : พจนา สามคจา

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

ผลนตภสณฑณจากเศษผมา ชตวยลดมลพนษและรสกษาสนทงแวดลมอมและเปปนการใชมทรสพยากรอยตางคจมม

คตา สรมางมลลคตาเพนทมใหมแกตสนนคมามมความเปปนเอกลสกษณณ โดยนจาเศษผมามาตสดเยกบทจาเปปนกระเปปา

ของเสดชอคลจม ลวดลายบนเสดชอ และตสดเปปนรลปสสตวณตตางๆเพดทอนจามาตกแตตงบนสนนคมา

สนนคมาสามารถเขมาถนงกลจตมลลกคมาไดมหลากหลายทสชงภายในชจมชน ภายในประเทศ และตตางประเทศ 

มมชตองทางการเขมาถนงลลกคมาทสชงงานจสดแสดงสนนคมา ชตองทางออนไลนณ เชตน facebook : 

sapawalaiphan หรดอ พจนา สามคจา และหนมารมาน ตสชงอยลตในตจาบลออนใตม โดยทรสพยากรหลสก 

คดอ เศษผมา อจปกรณณในการตสดเยกบ การปปก การตกแตตงและคนตสดเยกบ มมคนในชจมชนและผลมทมท

สนใจในผลนตภสณฑณจากเศษผมาเปปนผลมรตวมงานหลสก โดยออกแบบ ผลนตสนนคมาและหาชตองทางใน

การจสดจจาหนตายสนนคมา มมรายจตาย/ตมนทจนเปปนคตาอจปกรณณและเศษผมา คตาใชมจตายในการจมางคนตสด

เยกบสนนคมา คตาโปรโมทสนนคมา คตาการขนสตง คตาตมนทจนในการผลนต และมมรายไดมจากการออกงาน

จสดแสดงสนนคมา การขายออนไลนณ การจสดจจาหนตายหนมารมาน โดยราคาเสดชอคลจมและเดรสอยลตทมท 

1,000 – 3,000 บาท กระเปปาราคา 1,000 – 2,000 บาท

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

ลดขยะ/การนจาวสตถจดนบกลสบมาใชมใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สรมางงานสรมางอาชมพ

จจานวนรายไดม : 10,000
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PS65025735 : ปจปยหมพกอนนทรอยณ

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การหมสกปจปยโดยใชมวสสดจทมทมมในพดชนทมท เชตน มลลวสว จจลนนทรมมยณจากพดช

เครดทองผสมปจปย

นจชาหมสกชมวภาพ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เกษตรปลอดภพย

   การตนดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ปจปยอนนทรมยณออนใตม

รายละเออยด : ปจปยอนนทรมยณทมทผลนตเองภายในชจมชนโดยใชมวสสดจจากธรรมชาตนทจาใหมพดชเจรนญ

เตนบโตอยตางมมคจณภาพและปราศจากสารเคมม มมความปลอดภสยตตอผลมบรนโภค จสดจจาหนตาย

โดยกลจตมเกษตรอนนทรมยณบมานแมตผาแหน

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ออนใตม อ.สสนกจาแพง จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : เกษตรอนนทรมยณแมตผาแหน

ออนไลนณ : U2T ตจาบลออนใตมจสงหวสดเชมยงใหมต

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

เปปนการแปรรลปผลนตภสณฑณจากผลผลนตทางการเกษตร เชตน ตมนกลมวย มลลสสตวณ เพดทออนจรสกษณสนทง

แวดลมอมและลดตมนทจนในการผลนตโดยมมคนในชจมชน และชจมชนใกลมเคมยงเปปนกลจตมลลกคมา โดยมม

กลจตมเกษตรอนนทรมยณ หมลต 8 บมานแมตผาแหน เปปนผลมจสดจจาหนตายสนนคมาซนทงตสชงสนนคมาไวมทมทโรงปจปยของ

กลจตมเกษตรอนนทรมยณบมานแมตผาแหน ในการผลนตปจปยอนนทรมยณมมทรสพยากรหลสก คดอ นจชาหมสก

จจลนนทรมยณจากหยวกกลมวย มลลสสตวณ กากนจชาตาล โดโลไมทณ สารเรตง พด. 1,2,3 และนจชาเปลตา โดยมม

กลจตมเกษตรอนนทรมยณ บมานแมตผาแหน มาชตวยกสนผลนต บางครสชงกกจะมมผลมเชมทยวชาญ และปราชญณชาว

บมานมาชตวย ซนทงภารกนจหลสกทมททจาคดอ ผลนตและจสดจจาหนตาย เพดทอใหมมมรายไดมหมจนเวมยนภายในชจมชน

จากการจสดจจาหนตายผลนตภสณฑณ โดยราคาสนนคมาอยลตทมทชจดละ 100 บาท

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 3,000
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PS65021103 : นจสาพรนกเหคดจอกดจตาด

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ดมานชตองทางการจสดหนตาย ดมวยการนจาผลนตภสณฑณนจชาพรนกเหกดจมจดจตาดจสดจจาหนตายผตานชตอง

ทาง Online

ดมานผลนตภสณฑณ ดมวยการพสฒนาผลนตภสณฑณนจชาพรนกเหกดจมจดจตาดตตอจากระยะทมท 1 ใหมสามารถ

วางขายไดมในตลาด โดยการพสฒนาทสชงรสชาตนของผลนตภสณฑณ ยมทหมอสนนคมา และบรรจจภสณฑณ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เศรษฐศาสตรณและการจสดการ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : นจชาพรนกเหกดจมจดจตาด

รายละเออยด : ผลนตภสณฑณนจชาพรนกเหกดจมจดจตาดความอรตอยทมทลงตสวไมตวตาจะทานกสบเมนลไหนกก

อรตอย ในราคาไมตถนงรมอย แตตความอรตอยไดมถนงลมาน

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.เมดองเลกน อ.สสนทราย จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : -

ออนไลนณ : ชวนชนม

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขนชนไป

เปปาหมายของผลนตภสณฑณนจชาพรนกเหกดจมจดจตาด ภายใตมยมทหมอชวนชนม (Chuan Chim)  เปปน

ผลนตภสณฑณทมทใหมความสจาคสญกสบความสดสะอาดและมมคจณภาพ ดมวยการเอาใจใสตตสชงแตตกระบวน

การคสดสรรวสตถจดนบทมทดม กระบวนการผลนต จนไดมผลนตภสณฑณทมทมมคจณภาพ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 10,000
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PS65021104 : แหนมเหคดอารมณณดอ

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ดมานชตองทางการจสดหนตาย ดมวยการนจาผลนตภสณฑณแหนมเหกดอารมณณดม จสดจจาหนตายผตานชตอง

ทาง Online

ดมานผลนตภสณฑณ ดมวยการพสฒนาผลนตภสณฑณแหนมเหกดอารมณณดม ตตอจากระยะทมท 1 ใหมสามารถ

วางขายไดมในตลาด โดยการพสฒนาทสชงรสชาตนของผลนตภสณฑณ ยมทหมอสนนคมา และบรรจจภสณฑณ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เศรษฐศาสตรณและการจสดการ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : แหนมเหกดอารมณณดม

รายละเออยด : ผลนตภสณฑณแหนมเหกดความอรตอยทมทลงตสว ในราคาไมตถนงรมอย แตตความอรตอยไดม

ถนงลมาน

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.เมดองเลกน อ.สสนทราย จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : -

ออนไลนณ : ชวนชนม

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขนชนไป

เปปาหมายของผลนตภสณฑณแหนมเหกดอารมณณดม ภายใตมยมทหมอชวนชนม (Chuan Chim) เปปน

ผลนตภสณฑณทมทใหมความสจาคสญกสบความสดสะอาดและมมคจณภาพ ดมวยการเอาใจใสตตสชงแตตกระบวน

การคสดสรรวสตถจดนบทมทดม กระบวนการผลนต จนไดมผลนตภสณฑณทมทมมคจณภาพ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 1,500
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PS65017238 : การตตอยอดนวพตกรรมผลนตภพณฑณเกษตรกรรมของกลจตมวนสาหกนจชจมชนเกษตรพอเพอยงบมานทตา

เกวอยน

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ปรสบปรจงรลปแบบผลนตภสณฑณและบรรจจภสณฑณใหมเหมาะสมเพดทอจจาหนตาย

นจาพดชผสกทมทเหลดอจากการเกกบเกมทยว เชตน สตวนราก กนทง หสว มาปลลกซจชา

ยางรถยนตณเกตาเหลดอทนชงจจานวนมาก จนงนจามาใชมเปปนอจปกรณณสจาหรสบปลลกผสกสวนครสว

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เกษตรปลอดภพย

   เครดอขตายเซกนเซอรณทมทใชม IoT

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : พดชผสกสวนครสว

รายละเออยด : ผลนตภสณฑณพดชผสกสวนครสว ปลอดสารพนษ เปปนพดชผสกและสมจนไพรไทยในครสว

เรดอน

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.หนองจตอม อ.สสนทราย จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ตลาดบมานทตาเกวมยน

ออนไลนณ : เพจสนนคมาดมดมทมทหนองจตอม

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ตจาบลหนองจตอม อจาเภอสสนทราย จสงหวสดเชมยงใหมต ไดมดจาเนนนการตตอยอดผลนตภสณฑณพดชผสก

สวนครสว และ

ตมนกลมาพดชผสกสวนครสว ภายใตมยมทหมอ วนสาหกนจชจมชนเกษตรพอเพมยงบมานทตาเกวมยน Ban Tha 

Kwian Suffciency

Agriculture Community Enterprise

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

มมสจขภาพดมขนชน ลดโอกาสเกนดการเจกบปปวย

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 5,000

หนมา 103 / 214



PS65017245 : การตตอยอดนวพตกรรมผลนตภพณฑณเกษตรกรรมของกลจตมวนสาหกนจชจมชนเกษตรพอเพอยงบมานทตา

เกวอยน

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

นจาเทคโนโลยม IOT มาใชมเพดทอชตวยควบคจมคจณภาพผลผลนต และลดตมนทจนการผลนต

ใชมพดชนทมทในการเพาะปลลกนมอย ปลลกงตาย ไดมผลผลนตไวและมมคจณภาพ

มมคลตมดอสอนวนธมการเพาะตมนกลมา/เพาะปลลก เหมาะกสบมดอใหมตทมทตมองการเรนทมตมนการเพาะตมน

กลมา/ปลลกผสก

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   ผลนตภสณฑณผสกและอาหารแปรรลป

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ตมนกลมาผสกสวนครสว  (Starter vegetable garden)

รายละเออยด : ตมนกลมาผสกสวนครสวเปปนผลนตภสณฑณทมทเนมนการเพาะปลลกพดชผสกสวนครสวไวมรสบ

ประทานเองทมทบมาน โดยมมแฮนดณการณดแนะนจาวนธมการเพาะปลลกเหมาะกบส มดอใหมตทมทเรนทมปลลกผกส 

ประหยสดพดชนทมทในการเพาะปลลก ผลผลนตโตเรกว

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.หนองจตอม อ.สสนทราย จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ตลาดบมานทตาเกวมยน

ออนไลนณ : เพจสนนคมาดมดมทมทหนองจตอม

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

ตจาบลหนองจตอม อจาเภอสสนทราย จสงหวสดเชมยงใหมต ไดมดจาเนนนการตตอยอดผลนตภสณฑณพดชผสก

สวนครสว และตมนกลมาพดชผสกสวนครสว ภายใตมยมทหมอ วนสาหกนจชจมชนเกษตรพอเพมยงบมานทตาเกวมยน 

Ban Tha Kwian Suffciency Agriculture Community Enterprise และไดมจสดทจาแผนธจรกนจ

เพดทอใชมเปปนแนวทางในการประกอบธจรกนจ

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 5,000

หนมา 104 / 214



PS65016768 : "หนองแหยตง เกษตรปลอดภพย" การพพฒนาผลนตภพณฑณชจมชนตามแนวคนดเกษตรพอเพอยงสสต

การพชชงพาตนเองอยตางยพชงยชน

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ดมานชตองทางการจสดหนตาย ดมวยการนจาผลนตภสณฑณปจปยมลลไสมเดดอนรตาเรนง จสดจจาหนตายผตานชตอง

ทาง Offine และ Online

ดมานผลนตภสณฑณ ดมวยการพสฒนาผลนตภสณฑณปจปยมลลไสมเดดอนรตาเรนง ตตอจากระยะทมท 1 ใหมสามารถ

วางขายไดมในตลาด โดยการพสฒนาทสชงคจณภาพและคจณสมบสตนของผลนตภสณฑณ ยมทหมอสนนคมา 

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เกษตรปลอดภพย

   สารกจาจสดศสตรลพดชทางชมวภาพ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ปจปยมลลไสมเดดอนเรนงรตา

รายละเออยด : - ปจปยมลลไสมเดดอน ใชมปรสบสภาพดนนใหมดมขนชน บจารจง ตมน บจารจงใบ เสรนมสรมาง

ฮอรณโมนพดช กระตจมน การเจรนญเตนบโต- ผลนตภสณฑณจากธรรมชาตน 100% ไมตมมสารพนษ ตก

คมาง- เหมาะสจาหรสบพดชทสทวไป ไมมดอก ไมมประดสบ พดชผสกสวนครสว- ขนาดบรรจจ 500 กรสม

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.หนองแหยตง อ.สสนทราย จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ตลาดนสดทจตงขมาวตอก

ออนไลนณ : สนนคมาดมดม U2T หนองแหยตง

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ตจาบลหนองแหยตง อจาเภอสสนทราย จสงหวสดเชมยงใหมต ดจาเนนนการพสฒนาผลนตภสณฑณปจปยมลล

ไสมเดดอนไดมจสดทจาแผนธจรกนจเพดทอใชมเปปนแนวทางในการประกอบธจรกนจ โดยมมรายละเอมยดดสงนมช

1. แผนดมานการตลาด

ตลาดเปปาหมายของผลนตภสณฑณ คดอ ประชาชนทสทวไปทมทชอบการปลลกตมนไมมและใสตใจสนทงแวดลมอม 

อายจตสชงแตต 15 ปฝขนชนไป โดยมมกลยจทธณเปปนผลนตภสณฑณทมทผลนตขนชนเองอมกทสชงยสงเปปนผลนตภสณฑณออรณแก

นนค 100% ใหมผลดม ชสดเจน มมบรนการปรนกษาหลสงการขายทมทดม หากมมปปญหาในการใชมงานจสดจจา

หนตายในราคาเดมยว เพมยงถจงละ 30 บาท มมชตองทางการจสดจจาหนตายทางตรงเปปนแบบ Offine 

โดยการกระจายสนนคมาตามตลาดสด และตลาดนสดในพดชนทมทตจาบลหนองแหยตง โดยเนมนขายตาม

แหลตงชจมนจมชน และแบบ Online ผตาน Page Facebook สตวนทางอมอมผตานรมานคมาในตลาดสด 

และตลาดนสดพดชนทมทใกลมเคมยงตจาบลหนองแหยตง

สตวนดมานกลยจทธณดมานการสตงเสรนมการตลาดนสชน มมการวางแผนการการสตงเสรนมการขาย ดมวย

การจสดทจาโปรโมชสทน จสดเกมสณกนจกรรมทมทนตาสนใจ สรมางการมมสตวนรตวมใหมเกนดขนชนบนรมานคมาออ

นไลนณใหมไดมมากทมทสจด และวางแผนการโฆษณาประชาสสมพสนธณ ผตานสดทอออนไลนณพสฒนา Content 

ทจกรลปแบบเนมนทาง Soft-Sale เปปนหลสกเพดทอปปองกสนการปปดการมองเหกนของแพลตฟอรณม 

Facebook กระตจมนการรสบรลมแบรนดณใหมแกตปจปยมลลไสมเดดอนมากขนชน และใหมเปปนทมทรลมจสกในวงกวมางเนมน

กนจกรรมใหมรตวมสนจก และสรมางปฏนสสมพสนธณกสบลลกคมา ภาพรวมเพจมมการรสบรลมแบรนดณมากขนชนใน

ชตวงการจสดเกมสณกนจกรรมของทางเพจ

2. แผนดมานการผลนต

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 1,000

หนมา 105 / 214



PS65016835 : "หนองแหยตง เกษตรปลอดภพย" การพพฒนาผลนตภพณฑณชจมชนตามแนวคนดเกษตรพอเพอยงสสต

การพชชงพาตนเองอยตางยพชงยชน

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การพสฒนาชตองทางการจสดจจาหนตายแบบ Offine และแบบ Online เพดทอชตวยในการกระจาย

ผลนตภสณฑณไปยสงผลมบรนโภค และชตวยในการโฆษณาประชาสสมพสนธณผลนตภสณฑณใหมเปปนทมทรลมจสกใน

ตลาด

พสฒนาผลนตภสณฑณหนองแหยตงผสกสดปลอดภสย ใหมสามารถวางขายไดมในตลาด โดยการ

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เกษตรปลอดภพย

   สารกจาจสดศสตรลพดชทางชมวภาพ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : หนองแหยตงผสกสดปลอดภสย

รายละเออยด : - ผสกสดปลอดภสยไรมสารเคมม ไมตมมสารพนษ ตกคมาง สดๆจากไรต ตจาบลหนอง

แหยตง- บรรจจ 250 กรสม.

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.หนองแหยตง อ.สสนทราย จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ตลาดนสดทจตงขมาวตอก หนองแหยตง

ออนไลนณ : สนนคมาดมดม U2T หนองแหยตง

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ตจาบลหนองแหยตง อจาเภอสสนทราย จสงหวสดเชมยงใหมต ดจาเนนนการพสฒนาผลนตภสณฑณผสกสด

ปลอดภสยไดมจสดทจาแผนธจรกนจเพดทอใชมเปปนแนวทางในการประกอบธจรกนจ โดยมมรายละเอมยดดสงนมช

1. แผนดมานการตลาด

ตลาดเปปาหมายของผลนตภสณฑณ คดอ ประชาชนทสทวไปทมทชอบบรนโภคผสกสดไรมสารเคมม ไมตมมสารพนษ

ตกคมาง โดยมมกลยจทธณเปปนผลนตภสณฑณทมทผลนตขนชนเองอมกทสชงยสงเปปนผลนตภสณฑณออรณแกนนค 100% ไรม

สารเคมม จสดจจาหนตายในราคาเดมยว เพมยงถจงละ 20 บาท มมชตองทางการจสดจจาหนตายทางตรง เปปน

แบบ Offine โดยการกระจายสนนคมา ตามตลาดสด และตลาดนสดในพดชนทมทตจาบลหนองแหยตง โดย 

เนมนขายตามแหลตงชจมนจมชน และแบบ Online ผตาน Page Facebook สตวนทางอมอมผตานรมานคมา

ในตลาดสด และตลาดนสดพดชนทมทใกลมเคมยงตจาบลหนองแหยตง

สตวนดมานกลยจทธณดมานการสตงเสรนมการตลาดนสชน มมการวางแผนการการสตงเสรนมการขาย ดมวย

การจสดทจาโปรโมชสทน สรมางการมมสตวนรตวมใหมเกนดขนชนบนรมานคมาออนไลนณใหมไดมมากทมทสจด และวาง

แผนการโฆษณาประชาสสมพสนธณผตานสดทอออนไลนณ พสฒนา Content ทจกรลปแบบ เนมนทาง 

Soft-Sale เปปนหลสกเพดทอปปองกสนการปปดการมองเหกนของแพลตฟอรณม Facebook กระตจมนการ

รสบรลมแบรนดณใหมแกตผสกสดปลอดภสยมากขนชน และใหมเปปนทมทรลมจสกในวงกวมาง เนมนสรมางปฏนสสมพสนธณกสบ

ลลกคมา ภาพรวมเพจมมการ รสบรลมแบรนดณมากขนชนในชตวงการจสดกนจกรรมของทางเพจ

2. แผนดมานการผลนต

มมการวางแผนกจาลสงการผลนตใหมเหมาะสมและสอดคลมองกสบความตมองการ โดยวสตถจดนบนสชนจะทจา

การสสทงซดชอเมลกดพสนธจณจากรมานคมา โดยมมนโยบายในการจสดซดชอเมลกดพสนธจณใหมพอดม มมกระบวนการ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

จจานวนรายไดม : 500

หนมา 106 / 214



PS65015207 : การสรมางมสลคตาผลนตภพณฑณชจมชนนจา มพรนกตาแดง

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

1. องคณความรลมเรดทองการเลดอกบรรจจภสณฑณทมทเหมาะสมกสบอาหาร

2. การพสฒนาชตองทางการจสดจจาหนตายดมวยเทคโนโลยมการขายของออนไลนณ

3. ออกแบบและปรสบปรจงบรรจจภสณฑณเพดทอสรมางมลลคตาเพนทม

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ฅ. เมดอง (นจชาพรนกตาแดง) Kon Muang Band (red hot chili 

paste)

รายละเออยด : นจชาพรนกตาแดงมมลสกษณะขมนเหนมยวรสชาตนเผกดปานกลางมมกลนทนหอมจากสตวน

ผสมของพรนกหอมแดงกระเทมยมและกะปปทมทนจาไปยตางไฟกตอนนจามาโขลกผสมกสนจนเปปน

นจชาพรนกตาแดงขนชนชดทอวตามมรสชาตนตามตมนตจาหรสบการผลนตใหมความสจาคสญกระบวนการผลนตทมท

สะอาด การเลดอกวสตถจดนบทมทสด และมมคจณภาพ

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ทตาวสงพรมาว อ.สสนปปาตอง จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : วนสาหกนจชจมชนแมตบมานตมนแหนนมอยหมลต 7

ออนไลนณ : Platform Finver : https://app.fnver.in.th/shop/1404, Facebook : ของกนน

อรตอย ตมองทตาวสงพรมาว

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

ออกแบบบรรจจภสณฑณใหมตตามอสตลสดษณณชจมชนสรมางจจดเดตนสนนคมาทมทขนชนชดทอวตามมรสชาตนดมตามตมน

ตจารสบชจมชนสรมางภาพลสกษณณการผลนตทมทมมคจณภาพ กระบวนการผลนตสะอาด คสดเลดอกวสตถจดนบ

ทมทสดใหมต ประชาสสมพสนธณสนนคมาผตานonline ออกบลธตลาดชจมชนและสตงเสรนมเขมาสลตตลาดออนไลนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 3,000

หนมา 107 / 214



PS65015317 : การสรมางมสลคตาผลนตภพณฑณชจมชนจมนนสมมเมชองหมส

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

1. องคณความรลมเรดทองการเลดอกบรรจจภสณฑณทมทเหมาะสมกสบอาหาร

2. การพสฒนาชตองทางการจสดจจาหนตายดมวยเทคโนโลยมการขายของออนไลนณ

3. ออกแบบและปรสบปรจงบรรจจภสณฑณเพดทอสรมางมลลคตาเพนทม

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : จนชนสมมเมดอง (Jin Som Muang)  กลจตมวนสาหกนจชจมชนบมานตมนแหน

นมอย

รายละเออยด : จนชนสมนมหมลหรดอแหนมหมลสลตรตมนสจารสบชจมชนมมสตวนผสมของหมลแดงบดหมสกกสบ

หนสงหมลตมมสจกขมาวเหนมยวสจกกระเทมยมสสบสสบเกลดอปปนผงปรจงรสหตอดมวยใบตองตามดมวย

พลาสตนกอมกชสชนมสดรวมจจานวน5หตอตนดฉลากสนนคมาทมนงไวมนานรสชาตเปรมชยวขนชน รสบประทานดนน

หรดอประกอบอาหารไดมหลายเมนล

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ทตาวสงพรมาว อ.สสนปปาตอง จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : วนสาหกนจชจมชนแมตบมานตมนแหนนมอยหมลต 7

ออนไลนณ : Facebook : ของกนนอรตอย ตมองทตาวสงพรมาว,  Platform Finver : 

https://app.fnver.in.th/shop/1404

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

ออกแบบฉลากสนนคมาและบรรจจภสณฑณตามอสตลสกษณณชจมชนสรมางจจดเดตนสนนคมาทมทขนชนชดทอวตาเปปน

สลตรตจารสบชจมชนสรมางภาพลสกษณณการผลนตทมทมมคจณภาพ กระบวนการผลนตสะอาด คสดเลดอกวสตถจ

ดนบทมทสดใหมต ประชาสสมพสนธณสนนคมาผตานonlineออกบลธตลาดชจมชนและสตงเสรนมเขมาสลตตลาดออ

นไลนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 10,000

หนมา 108 / 214



PS65015406 : การสรมางมสลคตาผลนตภพณฑณชจมชนไสมอพชวเหคดนางฟปา

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

1. องคณความรลมเรดทองการเลดอกบรรจจภสณฑณทมทเหมาะสมกสบอาหาร

2. การพสฒนาชตองทางการจสดจจาหนตายดมวยเทคโนโลยมการขายของออนไลนณ

3.  ออกแบบและปรสบปรจงบรรจจภสณฑณเพดทอสรมางมลลคตาเพนทม

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ไสมอสทวเหกดนางฟปาแมตบมานทตาวสงพรมาว  (Sai ua with fairy 

mushroom by Tha Wang Prao woman's group

รายละเออยด : อาหารเหนดอประเภทไสมอสทว เปปนอาหารทมทมมหมลบดและเหกดนางฟปา เปปนสตวนผสม

หลสก ปรจงรสดมวยเครดทองพรนกแกงโขลกพรมอมกสบสมจนไพรตตาง ๆ  แลมวนจามายสดใสตไสมหมล นจาไป

นนทงและยตางมมกลนทนหอม รสชาตนจสดจาน เหมาะกสบการรสบประทานเปปนอาหารเรมยกนจชายตอย หรดอ

เปปนอาหารจานหลสกไดม

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ทตาวสงพรมาว อ.สสนปปาตอง จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : วนสาหกนจชจมชนไสมอสทวเหกดนางฟปาแมตบมานทตาวสงพรมาว

ออนไลนณ : Facebook Page : ของกนนอรตอย ตมองทตาวสงพรมาว, Platform: 

https://app.fnver.in.th/salepage/FHC59PPL

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

ออกแบบฉลากสนนคมาและบรรจจภสณฑณตามอสตลสกษณณชจมชนสรมางจจดเดตนสนนคมาทมทขนชนชดทอวตาเปปน

สลตรตจารสบชจมชนสรมางภาพลสกษณณการผลนตทมทมมคจณภาพ กระบวนการผลนตสะอาด คสดเลดอกวสตถจ

ดนบทมทสดใหมต ประชาสสมพสนธณสนนคมาผตานonlineออกบลธตลาดชจมชนและสตงเสรนมเขมาสลตตลาดออ

นไลนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 36,000

หนมา 109 / 214



PS65016480 : โครงการสตงเสรนมหพตถกรรมพชสนบมานตจาบลทจตงตมอม

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

1.พสฒนารลปแบบสนนคมาในรลปแบบใหมต ๆ

2.อบรม หรดอ พสฒนาการออกแบบผลนตภสณฑณใหมต

3.กลจตมลลกคมาทสชงในพดชนทมท และใกลมเคมยง และตลาดออนไลนณ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : เครดทองจสกสานทจตงตมอม

รายละเออยด : ชะลอม กลตองขมาว กระเปปา ทมทใสตขวดนจชา และของใชมในครสวเรดอน ทมททจามาจากการ

จสกสานไมมไผต

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

6 คน 3 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ทจตงตมอม อ.สสนปปาตอง จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ผลนตภสณฑณจสกสานบมานสบหาร

ออนไลนณ : https://www.facebook.com/people/U2T-

%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%81%E0%B8%A3%E

0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%

B8%B2%E0%B8%99-By-

%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B8%E

0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1/1000

แผนธจรกนจของโครงการสตงเสรนมหสตถกรรมพดชนบมานตจาบลทจตงตมอม (จสกสาน) จะเปปนแผนงานใน

การพสฒนารายไดมของผลมผลนตเครดทองจสกสานในชจมชนตจาบลทจตงตมอม อจาเภอสสนปปาตอง จสงหวสด

เชมยงใหมต เปปนผลนตภสณฑณทมททจามาจากไมมไผต โดยวนธมการสาน มมผลนตภสณฑณดสงนมช ชะลอม กลตองขมาว 

กระเปปา ตจง ทสพพม ทมทใสตขวดนจชา ซนทงคนในชจมชนประสบกสบปปญหาการไมตมมแหลตงจจาหนตายทมทหลาก

หลาย สตงใหมแตตแหลตงเดนมจนงทจาใหมไมตสามารถกจาหนดราคาขายเองไดม จนงเหกนวตาควรแกมไขปปญหา

ของคนในชจมชนดมวยการจสดหาแหลตงจจาหนตายใหมมมความหลากหลายทสชงในรลปแบบออนไลนณและ

ออฟไลนณ

คนดคมนกระบวนการทจางานทมทงตายขนชน

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางนวสตกรรมใหมตใหมกสบผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 15,000
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PS65027941 : โครงการสตงเสรนมผลนตภพณฑณผมาปปกมชอจากเศษผมาเหลชอใชมตจาบลทจตงตมอม

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

พสฒนาออกแบบผลนตภสณฑณใหมต

กลจตมลลกคมาทสชงในพดชนทมท และใกลมเคมยง ตลอดจนบทแพลทฟอรณมออนไลนณ

อบรมหรดอพสฒนาการออกแบบผลนตภสณฑณใหมต

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจหมจนเวอยนลดการใชมพลพงงานเนมนนจากลพบมาใชมใหมต

   Upcycle (การรมไซเคนลแบบทมททจาใหมคจณคตาเพนทมขนชน)

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ผมาปปกมดอทจตงตมอม

รายละเออยด : กระเปปา เสดชอ หมวกทมทผลนตจากผมาเหลดอใชมมาปปกมดอเปปนลวดลายสวยงาม

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

6 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ทจตงตมอม อ.สสนปปาตอง จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ผลนตภสณฑณผมาปปกมดอจากเศษผมาเหลดอใชม บมานกตอเกตา

ออนไลนณ : https://www.facebook.com/people/U2T-

%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0

%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%99%E0%B

8%94%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%94-By-

%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B8%E

0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1/1000

แผนธจรกนจของโครงการสตงเสรนมผลนตภสณฑณผมาปปกมดอจากเศษผมาเหลดอใชม ตจาบลทจตงตมอม (ผมาปปก

มดอ) จะเปปนแผนงานในการพสฒนารายไดมของผลมผลนตผมาปปกมดอในชจมชนตจาบลทจตงตมอม อจาเภอสสน

ปปาตอง จสงหวสดเชมยงใหมต ทมทจะเปปนผลนตภสณฑณทมททจามาจากผมาเหลดอใชมมาปปกลาย อาทนเชตน กระเปปา 

หมวก เสดชอ ซนทงคนในชจมชนประสบกสบปปญหาการไมตมมแหลตงจจาหนตายสนนคมาทมทหลากหลาย สตงใหมแตต

แหลตงเดนม ไมตสามารถทมทจะกจาหนดราคาขายไดม จนงตมองมมการแกมไขปปญหาของคนในชจมชนตจาบล

ทจตงตมอม อจาเภอสสนปปาตอง จสงหวสดเชมยงใหมต โดยวนธมการจสดหาแหลตงจจาหนตายใหมมมความหลาก

หลายขนชนทสชงในรลปแบบออนไลนณและออฟไลนณ

คนดคมนกระบวนการทจางานทมทงตายขนชน

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

ลดขยะ/การนจาวสตถจดนบกลสบมาใชมใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

จจานวนรายไดม : 20,000
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PS65015330 : โครงการแปรรสปสมจนไพรทมองถนชนสสตบาลณมเทพ

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

พสฒนาสลตรนจชามสนปารณม

การแปรรลปสมจนไพรทมองถนทนสลตบาลณมเทพ

สรมางบรรจจภสณฑณ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวตา 3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมภลมนปปญญาและวสฒนธรรมดมานมานจษยวนทยา

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : บาลณมเทพ

รายละเออยด : บาลณมเทพ เปปนผลนตภสณฑณเพดทอสจขภาพจากสมจนไพรในตจาบลนจชาบตอหลวงทมท

พสฒนาจากภลมนปปญญาปราชญณชาวบมาน มมสรรพคจณชตวยรสกษาโรคสะเกกดเงนน บรรเทา

อาการปวดเมดทอย ใชมสลดดม ใชมทา และยสงเปปนผลนตภสณฑณทมทสะทมอนถนงพดชนทมทตจาบลนจชาบตอหลวง

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.นจชาบตอหลวง อ.สสนปปาตอง จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : สมจนไพรหมลต 4 บมานจอมแจมง

ออนไลนณ : ผลนตภสณฑณชจมชนตจาบลนจชาบตอหลวง

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขนชนไป

บาลณมเทพ ตจาบลนจชาบตอหลวง อจาเภอสสนปปาตอง จสงหวสดเชมยงใหมต เปปนผลนตภสณฑณเพดทอสจขภาพทมท

พสฒนาจากภลมนปปญญาปราชญณชาวบมาน บนพดชนฐานของทรสพยากรสมจนไพรในพดชนทมท มม

สรรพคจณชตวยรสกษาโรคสะเกกดเงนน บรรเทาอาการปวดเมดทอย ใชมสลดดม ใชมทา และยสงเปปน

ผลนตภสณฑณทมทสะทมอนถนงพดชนทมทตจาบลนจชาบตอหลวง ซนทงเปปนแหลตงรวมของศนลปวสฒนธรรมอสนทรง

คจณคตา มมเทพเทพาอารสกษณ และมมวสดเปปนแหลตงทมทพนทงทางใจ เปปนการเพนทมความหลากหลายของ

ผลนตภสณฑณจากสมจนไพร รวมถนงพสฒนาแบรนดณและบรรจจภสณฑณ  จนงพสฒนาผลนตภสณฑณ บาลณม

เทพ เพดทอสะทมอนถนงการนจาเอาทรสพยากรชมวภาพในตจาบลมาใชมใหมเกนดประโยชนณ เพนทมมลลคตา สรมาง

รายไดมสลตทมองถนทน แตตตมองอาศสยเวลาในการพสฒนาเพดทอใหมเปปนไปตามมาตรฐานการผลนต  

        แนวคนดในการดจาเนนนการ

     บาลณมเทพ จะถลกดจาเนนนการจจาหนตายออนไลนณซนทงเปปนชตองทางทมทสามารถเขมาถนงกลจตมผลมบรนโภค

เปปาหมายไดม เปปนจจานวนมากในเวลาอสนรวดเรกว ควบคลตกสบการวางขายหนมารมาน โดยมมชตองทาง

การชจาระเงนนทมทหลากหลาย เพดทอเปปนทางเลดอกใหมแกตผลมบรนโภค ในสตวนของการจสดสตงสนนคมาจะมม

การจสดสตงทางไปรษณมยณและ delivery ภายในตจาบลและพดชนทมทใกลมเคมยง 

     แผนการตลาด

     เปปาหมายทางการตลาด

         เปปาหมายระยะสสชน – สรมางฐานลลกคมาใหมแขกงแกรตงและขยายกลจตมลลกคมาใหมหลากหลาย และ

สรมางการรสบรลมในแบรนดณ ผลนตภสณฑณ กนจกรรม หรดอรายละเอมยดตตาง ๆ ของผลนตภสณฑณ เพดทอตอบ

สนองความตมองการของลลกคมาไดม 

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

มมสจขภาพดมขนชน ลดโอกาสเกนดการเจกบปปวย

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางนวสตกรรมใหมตใหมกสบผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

จจานวนรายไดม : 5,000
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PS65015600 : โครงการสนชงประดนษฐณไมมกวาดจากขวดพลาสตนกเหลชอใชม

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การนจาขวดพลาสตนกมาทจาเปปนเสมนประกอบกสนเปปนไมมกวาดเอนกประสงคณ

การทจาใหมไมมกวาดยดดออกและหดสสชนไดม มมนจชาหนสกเบา สวยงามนตาใชม สอดคลมองกสบความตมอง

การใชมในงานทมทแตกตตางกสน

จสดจจาหนตายสนนคมาในระบบออนไลนณ page facebook shopee tiktok

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

เศรษฐกนจหมจนเวอยนลดการใชมพลพงงานเนมนนจากลพบมาใชมใหมต

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ไมมกวาดเทพ

รายละเออยด : ไมมกวาด Hand made เอนกประสงคณ สามารถใชมกวาดไดมทสชงบนพดชนแหมง พดชน

เปฝยก กวาดเพดาน หรดอนสทงกวาด หรดอปรสบระดสบความสสชนและยาวไดม และมมนจชาหนสกเบา สวย

งาม รสกษาสนทงแวดลมอม สรมางงานและสรมางอาชมพใหมคนในทมองถนทน

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.นจชาบตอหลวง อ.สสนปปาตอง จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : รมานคมาชจมชนหนมาวสดทจตงฟปาฮตาม

ออนไลนณ : ผลนตภสณฑณชจมขนตจาบลนจชาบตอหลวง

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขนชนไป

ไมมกวาดเทพ ซนทงประดนษฐณจากขวดพลาสตนกเหลดอใชมในตจาบลนจชาบตอหลวง เพดทอตอบสนองระบบ

เศรษฐกนจหมจนเวมยน (Circular Economy) โดยการนจาวสสดจเหลดอใชมมาทจาใหมเกนดมลลคตา สรมาง

อาชมพและรายไดมใหมกสบกลจตมผลมสลงอายจและกลจตมสตรมแมตบมาน โดยจะพสฒนารลปแบบ ความสวยงาม 

และความเอนกประสงคณในการใชมทมทสามารถใชมกวาดไดมทสชงบนพดชนแหมง พดชนเปฝยก กวาดเพดาน 

หรดอนสทงกวาด หรดอปรสบระดสบความสสชนและยาวไดม และมมนจชาหนสกเบา เปปนงาน Hand made รสกษา

สนทงแวดลมอม 

แนวคนดในการดจาเนนนการ ไมมกวาดเทพ จะถลกดจาเนนนการจจาหนตายออนไลนณซนทงเปปนชตองทางทมท

สามารถเขมาถนงกลจตมผลมบรนโภคเปปาหมายไดม เปปนจจานวนมากในเวลาอสนรวดเรกว ควบคลตกสบการวาง

ขายหนมารมาน โดยมมชตองทางการชจาระเงนนทมทหลากหลาย เพดทอเปปนทางเลดอกใหมแกตผลมบรนโภค ในสตวน

ของการจสดสตงสนนคมาจะมมการจสดสตงทางไปรษณมยณและ delivery ภายในตจาบลและพดชนทมทใกลมเคมยง 

แผนการตลาด 

1. เปปาหมายทางการตลาด เปปาหมายระยะสสชน – สรมางฐานลลกคมาใหมแขกงแกรตงและขยายกลจตม

ลลกคมาใหมหลากหลาย และสรมางการรสบรลมในแบรนดณ ผลนตภสณฑณ กนจกรรม หรดอรายละเอมยดตตาง ๆ 

ของผลนตภสณฑณ เพดทอตอบสนองความตมองการของลลกคมาไดม เปปาหมายระยะกลาง - ขยายชตอง

ทางการจสดจจาหนตายทางออนไลนณ สรมางเวปไซตณขายผลนตภสณฑณ เปปาหมายระยะยาว – การขาย

ผลนตภสณฑณผตานทจกชตองทางการขายและสามารถทจากจาไรไดมอยตางตตอเนดทอง 

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

ลดขยะ/การนจาวสตถจดนบกลสบมาใชมใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

จจานวนรายไดม : 4,500
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PS65015936 : โครงการเพนชมมสลคตากลมวยนจสาบตอหลวง

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

พสฒนา Packaging Design

คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลนตภสณฑณ

พสฒนาปรสบปรจงรสชาตนใหมหลากหลาย

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

อาหารปลอดภพย

   การแปรรลปอาหาร

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : กลมวยเทพ

รายละเออยด : กลมวยเทพ ทจาจากกลมวยนจชาหวมาของตจาบลนจชาบตอหลวงทมทสจกแตตพอดมไมตสจกจน

เกนนไป มาแปรรลปเพดทอเพนทมมลลคตาเปปน Banana Flake ทมทมมคจณคตาทางอาหาร รสชาตนอรตอย 

ทานเลตนกกไดม ทานคลตกสบกาแฟยนทงอรตอย

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.นจชาบตอหลวง อ.สสนปปาตอง จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : รมานคมาชจมชน หมลต 7

ออนไลนณ : ผลนตภสณฑณชจมชนตจาบลนจชาบตอหลวง

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขนชนไป

กลมวยนจชาวมาในเขตตจาบลนจชาบตอหลวง อจาเภอสสนปปาตอง จสงหวสดเชมยงใหมต ซนทงมมรสชาตนหวานเปปน

เอกลสกษณณเฉพาะถนทน จนงถลกเพนทมมลลคตาใหมเปปนกลมวยฉาบหลากรส ทสชงรสดสชงเดนม รสเคกม รสหวาน 

รสบาบมคนว ใสตถจงพลาสตนกขายในราคาถจงละ 20 บาท ซนทงชจมชนทจามานานมากกวตา 10 ปฝ แตตตมอง

การเพนทมยอดขายและเพนทมความหลากหลายของสนนคมาจากกลมวย รวมถนงพสฒนาแบรนดณและ

บรรจจภสณฑณ   กลจตมผลมผลนตและผลมประกอบการ รวมถนงทมมอาจารยณและผลมรสบจมางงานในโครงการ 

U2T จากมหาวนทยาลสยสลตตจาบล ตจาบลนจชาบตอหลวง จนงรตวมกสนพนจารณาเหกนวตาสามารถทมทจะ

พสฒนาแบรนดณและบรรจจภสณฑณไดม รวมถนงสรมางผลนตภสณฑณใหมตจากกลมวยนจชาบตอหลวง จนงพสฒนา

ผลนตภสณฑณ กลมวยเทพ เพดทอสะทมอนถนงการนจาเอาทรสพยากรชมวภาพในชจมชนมาใชมใหมเกนด

ประโยชนณ เพนทมมลลคตา สรมางรายไดมสลตทมองถนทน เปปนผลนตภสณฑณกลมวยเทพนมช God Banana Flake

แนวคนดในการดจาเนนนการ กลมวยเทพ จะถลกดจาเนนนการจจาหนตายออนไลนณซนทงเปปนชตองทางทมท

สามารถเขมาถนงกลจตมผลมบรนโภคเปปาหมายไดม เปปนจจานวนมากในเวลาอสนรวดเรกว ควบคลตกสบการวาง

ขายหนมารมาน โดยมมชตองทางการชจาระเงนนทมทหลากหลาย เพดทอเปปนทางเลดอกใหมแกตผลมบรนโภค ในสตวน

ของการจสดสตงสนนคมาจะมมการจสดสตงทางไปรษณมยณและ delivery ภายในตจาบลและพดชนทมทใกลมเคมยง 

แผนการตลาด 1. เปปาหมายทางการตลาด เปปาหมายระยะสสชน – สรมางฐานลลกคมาใหมแขกงแกรตงและ

ขยายกลจตมลลกคมาใหมหลากหลาย และสรมางการรสบรลมในแบรนดณ ผลนตภสณฑณ กนจกรรม หรดอราย

ละเอมยดตตาง ๆ ของผลนตภสณฑณ เพดทอตอบสนองความตมองการของลลกคมาไดม เปปาหมายระยะกลาง 

- ขยายชตองทางการจสดจจาหนตายทางออนไลนณ สรมางเวปไซตณขายผลนตภสณฑณ เปปาหมายระยะยาว 

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางนวสตกรรมใหมตใหมกสบผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

จจานวนรายไดม : 3,500
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PS65010690 : ยกระดพบผลนตภพณฑณบมานแมตามแนวทาง BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การปลลกพดชในโรงเรดอน

การผลนตปจปยไมตกลสบกอง

การใชมชมวภสณฑณแทนสารเคมม กจาจสดศสตรลพดช

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เกษตรปลอดภพย

   ระบบชลประทานอสตโนมสตน

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ทองคจาฟารณม (Thong Come Farm)

รายละเออยด : จจาหนตายผสกและผลไมมอนนทรมยณ ผลผลนตสดจนงตมองการบรรจจภสณฑณทมทมาจาก

ธรรมชาตน สวย ทน และเพนทมมลลคตาใหมกสบสนนคมาไดม รวมถนงผสกอนนทรมยณจะตมองผตานมาตรฐาน

รสบรองความปลอดภสยทางดมานอาหาร

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 9 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.บมานแม อ.สสนปปาตอง จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ทอวคจาฟารณม

ออนไลนณ : ทองคจา ฟารณม ( ทองคจาฟารณมทสวรณ)

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

การตลาดโดยมจตงทมทตลาดกลจตมเลกก (Niche marketing) เปปนการใชมเครดทองมดอการตลาดโดยมจตง

ทมทตลาดกลจตมเลกก (Niche market) ซนทงมมความตมองการทมทเฉพาะเจาะจงเปปนกลจตมทมทแคบกวตาสตวน

ของตลาด (Market segment) เนดทองจากสตวนของตลาดมมขนาดใหญตจนงมมคลตแขตงขสนมาก แตต

ตลาดกลจตมเลกกนมช (Niche market) จะมมคลตแขตงขสนเพมยงหนนทงรายหรดอไมตกมทรายเทตานสชน ตลาดกลจตม

เลกกจนงเปปนทมทนตาสนใจสจาหรสบบรนษสทเลกก แตตอยตางไรกกตามบรนษสทใหญตกกสามารถใชมกลยจทธณนมชไดม

เชตนกสน ตลาดกลจตมเลกกสตวนใหญตจะเปปนกลจตมทมทมมรายไดมสลง พรมอมทมทจะจตายเงนนซดชอสนนคมาราคาแพง 

มมความตมองการทมทเฉพาะเจาะจง เชตน มมคจณภาพดมเดตนเปปนพนเศษ เนมนการขายของทมทมมคจณภาพดม

เหมาะสมกสบราคาเพดทอใหมเกนดการซดทอซจชาของลลกคมากลจตม Royalty ผสกปลอดสารพนษ จะทจาการจสด

จจาหนตายในราคาชนชนละ 80 บาท ผลนตไดมเดดอนละ 300 ชนชน

คนดคมนกระบวนการทจางานทมทงตายขนชน

จจานวนรายไดม : 12,000
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PS65017680 : ยกระดพบผลนตภพณฑณบมานแมตามแนวทาง BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

เครดทองบดเนดชอ

เครดทองผสม

เครดทองยสดไสม

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นมอยกวตา 1 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพสฒนาผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ไสมอสทวหมลสมจนไพร สลตรไขมสนตจทา

รายละเออยด : ไสมอสทวหมลมสนนมอย ดมวยสสดสตวนของเนดชอและมสนหมลไมตใชมหมลบดทสทวไป รวมสมจนไพร

พดชนบมาน 8 ชนนด และสามารถปรสบแตตงรสชาตนไดมหลายรลปแบบเชตน รสลาบ รสกระเพราหมล ซนทง

มมการพสฒนาและปรสบปรจงสสดสตวนและบรรจจภสณฑณใหมเขมากสบผลนตภสณฑณ เพดทอการบรนโภคอยตาง

สะดวกและเหมาะสมก

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 9 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.บมานแม อ.สสนปปาตอง จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ไสมอสทวไกตปปาหลมา

ออนไลนณ : ไสมอสทวไกตปปาหลมา ไกตอบรมควสน ไกตนนทงสมจนไพร ไกตตมมนจชาปลา

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

การควบคจมคจณภาพในการผลนตและการจสดจจาหนตายดมวยการสรมางจจดขายทสชงออนลณและออ

ฟไลนณ โดยอาศสยแรงจลงใจในการซดชอเพดทอผลมบรนโภค ซนทงผลมบรนโภคจะเปปนในกลจตมเหมายของกลจตมคน

รสกสจขภาพ รวมไปถนงมมกจาลสงในการซดชอ โดยไสมอสทวทมทผลนตขนชนผลนตมาจากหมลทมทมมสตวนผสมของสจมน

ไพร ซนทงเปปนสลตรไขมสนตจทา สามารถนจาไปเปปนของฝากไดมอยตางดมวย เนดทองจากแพกคเกจจนชงของ

ผลนตภสณฑณนมชสามารถถนอมอาหาร เกกบไวมไดมนาน ซนทงราคาขายจะอยลตในราคาชนชนละ 250 บาท 

สามารถผลนตไดมเดดอนละ 600 ชนชน

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สตงเสรนมและสนสบสนจนการทตองเทมทยวชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางนวสตกรรมใหมตใหมกสบผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

จจานวนรายไดม : 50,000
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PS65015172 : ผลนตภพณฑณจากเสมนพลาสตนก ไชยสถาน

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

Social media

โปรแกรมคอมพนวเตอรณ และแอปพลนเคชสทนบนมดอถดอ ทมทสามารถใชมในการออกแบบและสรมางสดทอ

ประชาสสมพสนธณ

คอมพนวเตอรณ และ โทรศสพทณมดอถดอ

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ลดา ผลนตภสณฑณจากเสมนพลาสตนก

รายละเออยด : เปปนสนนคมาทมททจาจากเสมนพลาสตนกนจามาสานขนชนรลปเปปนของใชม เชตน กระเปปา 

ตะกรมา ทมทใสตแกมวนจชา หรดอกลตองเอนกประสงคณ มมลสกษณะคงทน สวยงาม ทจาความสะอาดงตาย มม

หลากหลายรลปแบบ

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ไชยสถาน อ.สารภม จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ศลนย�การเรมยนรล�ลดา

ออนไลนณ : ศลนย�การเรมยนรล�ลดา - Lada Handmade

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

การพสฒนาตราสนนคมา (Brand) และบรรจจภสณฑณ (Packaging) และขยายชตองทางการตลาดบน 

Platform online ไดมแกต เพจบน Facebook

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 30,000
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PS65015423 : ผลนตภพณฑณจากหวายเทอยม ไชยสถาน

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

Social media

โปรแกรมคอมพนวเตอรณ และแอปพลนเคชสทนบนมดอถดอ ทมทสามารถใชมในการออกแบบ และสรมาง

สดทอประชาสสมพสนธณ

คอมพนวเตอรณ และ โทรศสพทณมดอถดอ

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ลดา ผลนตภสณฑณจากหวายเทมยม By ไชยสถาน

รายละเออยด : เปปนการนจาเสมนหวายเทมยมมาสานขนชนรลปเปปนตะกรมาสจาหรสบใสตของ ลสกษณะเดตน 

คดอ ลวดลายของตะกรมาจะมมหลากหลายลาย สวยงาม สามารถตตอยอด สรมางรายไดม และ

พสฒนาตตอยอดเปปนสนนคมาพรมเมมทยมไดม

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ไชยสถาน อ.สารภม จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ศลนย�การเรมยนรล�ลดา

ออนไลนณ : ศลนย�การเรมยนรล�ลดา - Lada Handmade

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

การพสฒนาตราสนนคมา (Brand) และ บรรจจภสณฑณ (Packaging) และขยายชตองทางการตลาดบน 

Platform online ไดมแกต เพจบน Facebook

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 12,000
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PS65016153 : ผพกปลอดภพยไชยสถาน

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

Social media

โปรแกรมคอมพนวเตอรณและแอปพลนเคชสทนบนมดอถดอ ทมทสามารใชมในการออกแบบและสรมางสดทอ

ประชาสสมพสนธณ

โทรศสพทณมดอถดอ และคอมพนวเตอรณ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เกษตรปลอดภพย

   สารกจาจสดศสตรลพดชทางชมวภาพ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ผสกปลอดภสย by ไชยสถาน

รายละเออยด : เปปนผสกไรมสารเคมม ปลลกโดยใชมดนนทมทผสมเองผตานกระการทางธรรมชาตน ไมตมม

สารเคมมเจดอปน

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ไชยสถาน อ.สารภม จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ลจงเคนผสกอนนทรมย� ไชยสถาน

ออนไลนณ : ลจงเคนผสกอนนทรมย�

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

การพสฒนาตราสนนคมา (Brand) และ บรรจจภสณฑณ (Packaging) และการขยายชตองทางการ

ตลาดบน Platform online ไดมแกต เพจบน  Facebook และการทจาชตองผตานทาง Tiktok 

Application

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

จจานวนรายไดม : 2,000
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PS65017243 : ปปาบงกระเปปาจพกสาน

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

Infuencer Marketing

E-commerce เชตน Shopee

Lazada

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : กระเปปาจสกสาน

รายละเออยด : ผลนตภสณฑณกระเปปาจสกสานจากไมมไผตเปปนผลนตภสณฑณหสตถกรรมทมทมาจาก

ภลมนปปญญาทมองถนทนของชจมชนตจาบลปปาบง อจาเภอสารภม จสงหวสดเชมยงใหมต โดยมมการสรมาง

สรรคณรลปแบบของกระเปปาจสกสานใหมดลมมความเปปนเอกลสกษณณ สวยงาม ทสนสมสย มมสไตลณเหมาะ

กสบกลจตมเปปาหมายซนทงเปปนคนรจตนใหมต

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ปปาบง อ.สารภม จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : Bamboo forest by Pa-bong basketry village

ออนไลนณ : Bamboo forest by Pa-bong basketry village

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขนชนไป

1. แผนการตลาด

1.1 การกจาหนดตลาดเปปาหมาย

กลจตมผลมบรนโภควสยรจตนและวสยทจางาน เพศหญนงหรดอเพศทางเลดอก ชตวงอายจ 20-45 ปฝ มมความสนใจ

และชดทนชอบในงานหสตถกรรมทมทมมรลปแบบสวยงามทสนสมสย มมสไตลณ ดลมมเอกลสกษณณ 

1.2 กลยจทธณดมานผลนตภสณฑณ

ผลนตภสณฑณเปปนงานหสตถกรรมจากภลมนปปญญาทมองถนทนของชจมชนตจาบลปปาบง อจาเภอสารภม 

จสงหวสดเชมยงใหมต มมการสรมางสรรคณรลปแบบของกระเปปาจสกสานใหมดลมมความเปปนเอกลสกษณณ สวย

งาม ทสนสมสย มมสไตลณเหมาะกสบกลจตมเปปาหมายซนทงเปปนคนรจตนใหมต

1.3 กลยจทธณดมานราคา

ระดสบราคาของผลนตภสณฑณมมความแตกตตางกสนขนชนอยลตกสบลสกษณะและรลปแบบซนทงอยลตในชตวงราคา

ประมาณ 500–2,000 บาท 

1.4 กลยจทธณดมานชตองทางการจสดจจาหนตาย

จสดจจาหนตายทสชงในชตองทางออฟไลนณและออนไลนณ โดยมจตงเนมนการจจาหนตายผตานชตองทางออนไลนณ

แพลตฟอรณมตตาง ๆ เพดทอใหมสามารถเขมาถนงกลจตมลลกคมาเปปาหมาย เชตน การเปปดรมานคมาบน 

Facebook การประชาสสมพสนธณสนนคมาใน Facebook Group ทมทมมลลกคมาเปปาหมาย การเปปดหนมา

รมานใน Instagram และการจจาหนตายผตานแพลตฟอรณม E-commerce เชตน Shopee และ 

Lazada

1.5 กลยจทธณดมานการสตงเสรนมการตลาด

คนดคมนกระบวนการทจางานทมทงตายขนชน

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สตงเสรนมและสนสบสนจนการทตองเทมทยวชจมชน

สรมางความรลมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 4,500
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PS65017302 : โคมไฟไมมหวาย

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

Infuencer Marketing

E-commerce เชตน Shopee

Lazada

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : โคมไฟหวาย

รายละเออยด : ผลนตภสณฑณโคมไฟหวาย เปปนผลนตภสณฑณหสตถกรรมทมทมาจากภลมนปปญญาทมองถนทน

ของชจมชนตจาบลปปาบง อจาเภอสารภม จสงหวสดเชมยงใหมต โดยมมการสรมางสรรคณรลปแบบของโคม

ไฟไมมหวายใหมดลมมความเปปนเอกลสกษณณ สวยงาม ทสนสมสย มมสไตลณเหมาะกสบกลจตมเปปาหมายซนทง

เปปนคนรจตนใหมต

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ปปาบง อ.สารภม จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : Bamboo forest by Pa-bong basketry village

ออนไลนณ : Bamboo forest by Pa-bong basketry village

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขนชนไป

1. แผนการตลาด

1.1 การกจาหนดตลาดเปปาหมาย

กลจตมวสยทจางาน ทจกเพศ ชตวงอายจ 25-45 ปฝ มมความสนใจในการตกแตตงบมาน และมมความชดทนชอบ

งานหสตถกรรมทมทมมรลปแบบสวยงามทสนสมสย มมสไตลณ ดลมมเอกลสกษณณ และความมนนนมอล 

1.2 กลยจทธณดมานผลนตภสณฑณ

ผลนตภสณฑณเปปนงานหสตถกรรมจากภลมนปปญญาทมองถนทนของชจมชนตจาบลปปาบง อจาเภอสารภม 

จสงหวสดเชมยงใหมต โดยมมการสรมางสรรคณรลปแบบของโคมไฟหวายใหมมมความเปปนเอกลสกษณณ สวย

งาม ทสนสมสย มมสไตลณเหมาะกสบกลจตมเปปาหมายทมทเปปนคนรจตนใหมต

1.3 กลยจทธณดมานราคา

ระดสบราคามมความแตกตตางกสนขนชนอยลตกสบลสกษณะและรลปแบบซนทงอยลตในชตวงราคาประมาณ 500 – 

3,000 บาท 

1.4 กลยจทธณดมานชตองทางการจสดจจาหนตาย

จสดจจาหนตายทสชงในชตองทางออฟไลนณและออนไลนณ โดยจะมจตงเนมนการจจาหนตายผตานชตองทางออ

นไลนณในแพลตฟอรณมตตาง ๆ เพดทอใหมสามารถเขมาถนงกลจตมลลกคมาเปปาหมาย เชตน การเปปดรมานคมาบน 

Facebook การประชาสสมพสนธณสนนคมาใน Facebook Group ในกลจตมทมทมมลลกคมาเปปาหมายอยลต การ

เปปดชตองทางหนมารมานใน Instagram และการจจาหนตายผตานแพลตฟอรณม E-commerce เชตน 

Shopee และ Lazada

1.5 กลยจทธณดมานการสตงเสรนมการตลาด

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

ลดขยะ/การนจาวสตถจดนบกลสบมาใชมใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

จจานวนรายไดม : 5,500
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PS65017997 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกนจและสพงคมฐานรากหลพงโควนดดมวยเศรษฐกนจ

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

นวสตกรรมการสกสดใบยางนาทจาสบลต

ออกแบบรลปแบบผลนตภสณฑณและบรรจจภสณฑณใหมโดดเดตน เหมาะสมเพดทอการจจาหนตาย

นจาสนนคมาไปจจาหนตายผตาน  Platform Online

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจหมจนเวอยนลดการใชมพลพงงานเนมนนจากลพบมาใชมใหมต

   Upgradable (ยกระดสบไดม)

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : Lang Suai Soap

รายละเออยด : เปปนสบลตทมททจาจากสารกสดจากใบยางนา ซนทงใบยางนามม คจณสมบสตนในการตมาน

อนจมลลอนสระสลง ยสบยสชงเอนไซมณ Tyrosinese ทมททจาใหมเกนดการสรมางเมกดสมเมลนนน จนงชตวยลดฝปา 

กระ จจดดตางดจา และสามารถยสบยสชงเชดชอแบคทมเรมยทมทกตอใหมเกนดสนวไดม

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.สารภม อ.สารภม จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : วนสาหกนจชจมชนยางนาควมน

ออนไลนณ : U2T for BCG ตจาบลสารภม

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

ทางกลจตมไดมนจาใบยางนามาเพนทมมลลคตาจากเดนมทมทเปปนเพมยงขยะหรดอมมมลลคตานมอย มาทจาเปปนสตวน

ประกอบในสบลตลมางหนมาและเพนทมมลลคมาไดมถนง 200- 300 เทตา โดยจจาหนตายใหมกลจตมเปปาหมายคดอผลมทมท

มมปปญหาเรดทอง ฝปา กระ จจดดตางดจา และจจาหนตายทสชงออฟไลนณและออนไลนณ

ลดขยะ/การนจาวสตถจดนบกลสบมาใชมใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดม : 5,445
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PS65027946 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกนจและสพงคมฐานรากหลพงโควนดดมวยเศรษฐกนจ

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

เทคโนโลยมสารสกสดจากผลยางนา

ออกแบบรลปแบบผลนตภสณฑณและบรรจจภสณฑณใหมโดดเดตน เหมาะสมเพดทอการจจาหนตาย

นจาสนนคมาไปจจาหนตายผตาน  Platform Online

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจหมจนเวอยนลดการใชมพลพงงานเนมนนจากลพบมาใชมใหมต

   Upgradable (ยกระดสบไดม)

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : Yangna Queen Body Lotion

รายละเออยด : Yangna Queen Body Lotion  เปปนโลชสทนทมททจาจากสารกสดจากยางนา ลด

รอยดจาจากยจงกสด ผดผดทนคสน อสกเสบ ผนวแหมง แพมงตาย รอยขดขจน นจชาเหลดองไมตดม

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.สารภม อ.สารภม จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : วนสาหกนจชจมชนยางนาควมน

ออนไลนณ : U2T for BCG ตจาบลสารภม

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

Yangna QueenBody Lotion เปปนผลนตภสณฑณใหมตทมทสรมางมลลคตาเพนทมใหมกสบพดชสมจนไพรยางนา

ซนทงเปปนตมนไมมสสญลสกษณณของตจาบลสารภมอจาเภอสารภมและยสงเปปนพดชอนจรสกษณในโครงการอพ.

สธ.

ลดขยะ/การนจาวสตถจดนบกลสบมาใชมใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สรมางรายไดมใหมชจมชน

อนจรสกษณสนทงแวดลมอม และมมการพสฒนาอยตางยสทงยดน

จจานวนรายไดม : 3,657
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PS65021721 : โครงการการพพฒนาผลนตภพณฑณอาหารจากขมาวกลมองงอกในตจาบลหนองแฝก อจาเภอสารภอ 

จพงหวพดเชอยงใหมต

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

เทคโนโลยมหรดอนวสตกรรมสจาหรสบใชมในการประกอบอาหาร

การอบรม E-comerce

Page Facebook และ Line

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรลปอาหาร

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : อาหารวตางจากขมาวกลมองงอก

รายละเออยด : ผลนตภสณฑณอาหารวตางแปรรลปจากขมาวกลมองงอก

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.หนองแฝก อ.สารภม จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : รมานคมา กลจตมแมตบมานเฮากลตแดง

ออนไลนณ :  ตU2T for BCG ตจาบลหนองแฝก

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

ผลนตภสณฑณแปรรลปอาหารจากขมาวกลมองงอกโดยมมทมทมาจากการใชมผลนตภสณฑณขมาวกลมองงอก

ของกลจตมวนสาหกนจชจมชนเฮากลตแดงตจาบลหนองแฝก มาพสฒนาใหมเกนดไลนณผลนตภสณฑณใหมตโดย

การดนงคจณประโยชนณจากผลนตภสณฑณของขมาวกลมองงอกเดนมมาใชมใหมเกนดประโยชนณเพดทอเปปนการ

ผลผลนตของกลจตมวนสาหกนจและเกษตรกรทมองถนทน เนมนสรมางผลนตภสณฑณใหมมมรสชาตนอรตอยสจาหรสบ

รสบประทานในบมานหรดอใชมในการใชมรสบแขก หรดอเปปนของฝากไดม

ซนทงกลจตมเฮากลตแดงทมทเปปนผลมผลนตผลนตภสณฑณขมาวกลมองงอกมมความสจาคสญเปปนอยตางมากในสตวน

ของการจสดจจาหนตายสนนคมาและเปปนแหลตงทมทมาของวสตถจดนบในการสรมางอาหารวตางจาก

ขมาวกลมองงอก อมกทสชงยสงไดมรสบการสนสบสนจนจากโครงการ U2T for BCG โดยมมกลจตมประชาชน

และบสณฑนตจบใหมตทมทเขมามาชตวยในการคนดคมนและการผลนตสนนคมาและผลนตภสณฑณชนนดอาหารวตาง

จากขมาวกลมองงอก และคมนหานวสตกรรมสจาหรสบสจาหรสบผลนตอาหารวตางและออกแบบผลนตภสณฑณ

ใหมเหมาะแกตการจสบจตายของผลมบรนโภค

โดยกลจตมเปปาหมายสตวนใหญตของเราจะอยลตใน Niche market ซนทงจะจสดไดมดสงนมช กลจตมทมทชดทนชอบรสบ

ประทานอาหารวตางและขนม ,กลจตมคนทมทสนใจผลนตภสณฑณจากขมาวกลมองงอก, กลจตมคนรสกสจขภาพ, 

กลจตมคนทมทสนสบสนจนผลนตภสณฑณจากวนสาหกนจชจมชนและเกษตรกรทมองถนทน,กลจตมงานจสดเลมชยง เปปน

ตมน และทางกลจตมจะมมวนธมการสรมางความสสมพสนธณตตอลลกคมาโดยใชมวนธมการสรมาง word of mouth 

เพดทอเปปนการสรมางการบอกตตอใหมเกนดความสนใจผลนตภสณฑณมากยนทงขนชน และสามารถอธนบายโครง

สรมางของตมนทจนโดยจะแบตงไดมดสงนมช ตมนทจนคงทมท ไดมแกต คตาแรงงาน และ ขมาวกลมองงอก ตมนทจน

แปรผสน ไดมแกต คตาวสตถจดนบสตวนประกอบในการปรจงอาหารวตาง ตมนทจนถาวร คดอ เครดทองมดอและ

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 1,350
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PS65021729 : โครงการ การพพฒนาผลนตภพณฑณสนชงทอเชนงเศรษฐกนจสรมางสรรคณทอชเปปนมนตรตตอสนชงแวดลมอม

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

เทคโนโลยมหรดอนวสตกรรมสจาหรสบการตสดเยกบผลนตภสณฑณเคหะสนทงทอ

การอบรมE-commerce

Page Facebook และLine Platform

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจหมจนเวอยนลดการใชมพลพงงานเนมนนจากลพบมาใชมใหมต

   Reuse (การใชมซจชา)

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : หมอนอนงและเบาะรองนสทง

รายละเออยด : ผลนตภสณฑณจากเศษผมาชจดดจานจชาทมทเหลดอจากการนจามาตสดเยกบรองเทมานาจา

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.หนองแฝก อ.สารภม จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : รมานคมากลจตมแมตบมานหนองแฝก หมลต 4

ออนไลนณ : U2T for BCG ตจาบลหนองแฝก

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

การพสฒนาผลนตภสณฑณสนทงทอจากการนจาเศษผมาเหลดอใชมในกระบวนการผลนตรองเทมาของกลจตม

ชาวบมานตจาบลหนองแฝก เพดทอเพนทมคจณคตา ชตวยลดปรนมาณของขยะ โดยเนมนกลจตมผลนตภสณฑณทมท

เหมาะสมกสบเศษผมาทมทมมอยลตในกลจตมผลนตภสณฑณเคหะสนทงทอ เปปนการออกแบบและพสฒนาผลนตภสณฑณ

ใหมตทมทเนมนสรมางผลนตภสณฑณใหมมมรลปแบบทมททสนสมสยเหมาะแกตการใชมสอยในชมวนตประจจาวสนทสชงนมชยสงเพนทม

ความสบายใหมแกตผลมใชมงานและนจาไปเปปนของขวสญของทมทระลนกไดม

ซนทงกลจตมผลมผลนตนสชนมมความสจาคสญเปปนอยตางมากในสตวนของการผลนตและจสดจจาหนตาย 

ผลนตภสณฑณใหมตทมทจะดจาเนนนการดมวยการสนสบสนจนจากโครงการ U2T for BCG โดยมมกลจตม

ประชาชนและบสณฑนตจบใหมตทมทเขมามาชตวยในคมนหานวสตกรรมสจาหรสบออกแบบการผลนตภสณฑณ และ

ผลนตผลนตภสณฑณใหมเหมาะแกตการใชมสอยในชมวนตประจจาวสนในกลจตมผลนตภสณฑณเคหะสนทงทอ ประเภท 

หมอนอนง  เบาะรองนสทง เปปนตมน

โดยกลจตมเปปาหมายสตวนใหญตของเราจะอยลตใน Niche market โดยสามารถแบตงไดมเปปน 3กลจตม

ดสงนมช            วสยทจางานทมทมมการwork from home หรดอคนทมทนสทงทจางานในสจานสกงานเปปนระยะเวลา

นาน กลจตมนสกเรมยนหรดอนสกศนกษาทมทตมองใชมเวลาในการนสทงเรมยนออนไลนณ ระยะเวลานาน และสจด

ทมายคดอกลจตมผลมทมทสนสบสนจนการอนจรสกษณสนทงแวดลมอมโดยจะมมวนธมการสรมางความสสมพสนธณตตอลลกคมา

โดยใชมวนธมการสรมาง word of mouth เพดทอเปปนการสรมางการบอกตตอใหมเกนดความสนใจ

ผลนตภสณฑณมากยนทงขนชน และสามารถอธนบายโครงสรมางของตมนทจนโดยจะแบตงไดมดสงนมช ตมนทจนคงทมท 

ไดมแกต คตาแรงงาน , เศษผมาเหลดอใชม  เปปนตมน   ตมนทจนแปรผสน ไดมแกต วสสดจทมทนจามาทจาการตสดเยกบเปปน

ผลนตภสณฑณ เชตน หมอนอนง และเบาะรองนสทง  ตมนทจนถาวร คดอ เครดทองจสกรตสดเยกบ ทสชงนมชธจรกนจมมการ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

ลดขยะ/การนจาวสตถจดนบกลสบมาใชมใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

อนจรสกษณสนทงแวดลมอม และมมการพสฒนาอยตางยสทงยดน

จจานวนรายไดม : 7,500
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PS65009480 : Khunkhong : WeCrafts

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

วงจรไฟฟปา

วงจรไฟฟปาแบบชารณจ

สมสลตรนจชา Water Base

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : Mushroom Lamp โคมไฟตสชงโตตะไรมสาย รลปเหกด

รายละเออยด : โคมไฟตสชงโตตะไรมสายรลปเหกด Mushroom Lamp ทจาจากไมม ทมทหางตายในชจมชน

ทมองถนทน มาออกแบบดมไซนณ กลนง แกะสลสกใหมเปปนรลปดอกเหกดหลากหลายทรง  หลากหลาย

ความสลงสามารถใชมงานตสชงบนโตตะอาหารตสชงบนหสวเตมยงนอน หรดอตกแตตงสถานทมทตตางๆ ซนทง

ระบบวงจรไฟเปปนแบบ LED

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ขจนคง อ.หางดง จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : รมานบสวเรมยว

ออนไลนณ : ของแตตงบมาน by BMA Decorate บมานถวาย เชมยงใหมต

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

แผนธจรกนจของทมมเรนทมตมนจากการศนกษาหาขมอมลลดมานสนนคมาของชจมชนในพดชนทมทและหาตลาดทมท

เหมาะสมเพดทอพสฒนาสนนคมาใหมตใหมตรงกสบความตมองการของลลกคมาแลมวออกแบบรตวมกสบผลม

ประกอบการโดยมมนสกออกแบบมดออาชมพเปปนทมทปรนกษา พอไดมแบบดมไซนณงานทมทลงตสวแลมวกกนจามา

ผลนตเปปนชนชนงานตมนแบบ โดยเนมนสนนคมาทมทเปปน Green product ใชมสมสลตรนจชาวอเตอรณเบท water 

base ไมตเปปนพนษตตอสนทงแวดลมอม ไมตเปปนอสนตรายกสบผลมใชม

แลมว เขมยนเลตา Story telling เรดทองราวของสนนคมาอธนบายใหมเกนดความแตกตตางนตาสนใจ รวมถนง

ออกแบบบรรจจภสณฑณใหมเหมาะสมสวยงาม แลมวจนงนจามาวางแผนการขายทสชงในรลปแบบออนไลนณ 

ออฟไลนณและการจสดงานแสดงสนนคมา เจรจาธจรกนจ เพดทอใหมเกนด ประโยชนณอยตางแทมจรนงกสบ

โครงการกสบประชาชนในพดชนทมท

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สตงเสรนมและสนสบสนจนการทตองเทมทยวชจมชน

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

จจานวนรายไดม : 380,000
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PS65021832 : Khunkhong : WeCrafts

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

สมสลตรนจชา Water Base

เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

เทคโนโลยมการอบไมมเพดทอการสตงออก

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : Trey Collection ถาดกาแฟ

รายละเออยด : ถาดกาแฟทจาจากไมม  ออกแบบ Design ใหมต กลนง แกะสลสกใหมเปปนรลปดอกเหกด 

หลากหลายทรง หลากหลายความสลง อยลตบนถาดกาแฟ เพดทอสรมางความแตกตตางใหมสนนคมา 

เปปนสนนคมาใหมตดมไซนณใหมตและนอกจากนมชยสงสามารถแตก product line เปปนถาดเสนรณฟอาหาร 

ถาดเกกบเงนนทอนตสงคณ เปปนตมน

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ขจนคง อ.หางดง จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : รมานบสวเรมยว

ออนไลนณ : ของแตตงบมาน by BMA Decorate บมานถวาย เชมยงใหมต

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

แผนธจรกนจของทมมเรนทมตมนจากการศนกษาหาขมอมลลดมานสนนคมาของชจมชนในพดชนทมทและหาตลาดทมท

เหมาะสมเพดทอพสฒนาสนนคมาใหมตใหมตรงกสบความตมองการของลลกคมาแลมวออกแบบรตวมกสบผลม

ประกอบการโดยมมนสกออกแบบมดออาชมพเปปนทมทปรนกษา พอไดมแบบดมไซนณงานทมทลงตสวแลมวกกนจามา

ผลนตเปปนชนชนงานตมนแบบ โดยเนมนสนนคมาทมทเปปน Green product ใชมสมสลตรนจชาวอเตอรณเบท water 

base ไมตเปปนพนษตตอสนทงแวดลมอม ไมตเปปนอสนตรายกสบผลมใชม

แลมว เขมยนเลตา Story telling เรดทองราวของสนนคมาอธนบายใหมเกนดความแตกตตางนตาสนใจ รวมถนง

ออกแบบบรรจจภสณฑณใหมเหมาะสมสวยงาม แลมวจนงนจามาวางแผนการขายทสชงในรลปแบบออนไลนณ 

ออฟไลนณและการจสดงานแสดงสนนคมา เจรจาธจรกนจ เพดทอใหมเกนด ประโยชนณอยตางแทมจรนงกสบ

โครงการกสบประชาชนในพดชนทมท

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สตงเสรนมและสนสบสนจนการทตองเทมทยวชจมชน

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

จจานวนรายไดม : 342,000
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PS65011584 : การพพฒนาและยกระดพบผลนตภพณฑณเครชชองปปส นดนนเผา

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

1. ปรสบปรจงรลปแบบผลนตภสณฑณและบรรจจภสณฑณใหมเหมาะสมเพดทอการจจาหนตาย

2. เพนทมมลลคตาใหมกสบเครดทองปปช นดนนเผา โดยการสรมางแบรนดณหรดอโลโกม เพดทอสรมางจจดขายใหมกสบ

สนนคมา

3. นจาสนนคมาไปจจาหนตายผตาน Platform Online เชตน Facebook

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : เครดทองปปช นดนนเผา ศลนยณหสตถกรรมบมานใหมตปปาจมช (Earthenware Ban 

Mai Pa Chi Handicraft Center)

รายละเออยด : ศลนยณหสตถกรรมบมานใหมตปปาจมช 

(EarthenwareBanMaiPaChiHandicraftCenter) ไดมผลนตเครดทองปปช นดนนเผาเปปนรลปสสตวณ

ตตางๆ สจาหรสบเปปนของทมทระลนกใชมปลลกตมนไมม ใชมตกแตตงบมาน

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.นจชาแพรต อ.หางดง จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ศลนยณหสตถกรรมบมานใหมตปปาจมช (EarthenwareBanMaiPaChiHandicraftCenter)

ออนไลนณ : https://www.youtube.com/channel/UCSnWEJPWadjyVQ6rgkaEfRg

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

ตจาบลนจชาแพรต อจาเภอหางดง จสงหวสดเชมยงใหมต ไดมดจาเนนนการตตอยอดสนนคมาผลนตภสณฑณเครดทองปปช น

ดนนเผา ภายใตมยมทหมอ เครดทองปปช นดนนเผา ศลนยณหสตถกรรมบมานใหมตปปาจมช (Earthenware Ban Mai Pa 

Chi Handicraft Center) และไดมจสดทจาแผนธจรกนจเพดทอใชมเปปนแนวทางในการประกอบธจรกนจ โดย

มมรายละเอมยดดสงนมช

1. แผนดมานการตลาด

1.1 การกจาหนดตลาดเปปาหมาย

ตลาดเปปาหมายของสนนคมาผลนตภสณฑณ ภายใตมยมทหมอ เครดทองปปช นดนนเผา ศลนยณหสตถกรรมบมานใหมตปปา

จมช (Earthenware Ban Mai Pa Chi Handicraft Center) คดอ ทสชงเพศชายและหญนง กลจตมอายจ

ของผลมบรนโภค ตสชงแตต 35 ปฝขนชนไป มมรายไดมขสชนตจทา 5,000 บาท ชอบการตกแตตง จสดอยลตในกลจตมของ

คนชอบหสตถกรรมงานฝฝมดอ  (Handicraft) อาศสยอยลตในจสงหวสดเชมยงใหมต เนดทองจากเปปนเครดทอง

ปปช นดนนเผา ทมทใชมประดสบและตกแตตง มมราคาไมตแพง จนงใหมความสจาคสญในกระบวนการออกแบบ เปปน

รลปสสตวณตตางๆ ทสชง ชมาง สจกร กระบดอ ทมทมมลสกษณะยนชมเปปนมนตร เอาใจใสตทจกขสชนตอนของการผลนต 

จนไดมผลนตภสณฑณทมทมมคจณภาพ สนนคมามมบรรจจภสณฑณทมทแนตนหนากสนกระแทก และเปปนอสตลสกษณณของ

ชจมชน

1.2 กลยจทธณดมานผลนตภสณฑณ

ผลนตภสณฑณเครดทองปปช นดนนเผา ศลนยณหสตถกรรมบมานใหมตปปาจมช (Earthenware Ban Mai Pa Chi 

Handicraft Center) เปปนผลนตภสณฑณทมทใหมความสจาคสญกสบภาพลสกษณณของผลนตภสณฑณ สวยสะดจด

ตา สามารถใชมในการประดสบตกแตตง บมาน ตกแตตงสวน และรมานคมาไดม เหมาะทมทจะเปปนของฝาก 

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

ลดขยะ/การนจาวสตถจดนบกลสบมาใชมใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 20,500

หนมา 128 / 214



PS65012185 : การพพฒนาและยกระดพบผลนตภพณฑณกลมวยฉาบ

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

1. ปรสบปรจงรลปแบบผลนตภสณฑณและบรรจจภสณฑณใหมเหมาะสมเพดทอการจจาหนตาย

2. เพนทมมลลคตาใหมกสบกลมวยฉาบปปาเขมยว โดยการสรมางแบรนดณหรดอโลโกม เพดทอสรมางจจดขายใหมกสบ

สนนคมา

3. นจาสนนคมาไปจจาหนตายผตาน Platform Online เชตน Facebook

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยมบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : กลมวยฉาบปปาเขมยว (Banana Chips By Pa Kheaw)

รายละเออยด : กลมวยฉาบปปาเขมยว เปปนการแปรรลปสนนคมาจากกลมวย ทมทมมในชจมชน ทสชงยสงเปปนการ

อจดหนจนเกษตรกรในพดชนทมทตจาบลนจชาแพรตอมกทางหนนทง

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.นจชาแพรต อ.หางดง จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : กลมวยฉาบปปาเขมยว (Banana Chips By Pa Kheaw)

ออนไลนณ : กลมวยฉาบปปาเขมยว

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

ตจาบลนจชาแพรต อจาเภอหางดง จสงหวสดเชมยงใหมต ไดมดจาเนนนการตตอยอดสนนคมาผลนตภสณฑณจาก

กลมวย ทมทมาจากวสตถจดนบภายในชจมชนนจามาแปรรลปเปปน กลมวยฉาบ ภายใตมยมทหมอ กลมวยฉาบปปาเขมยว 

(Banana Chips By Pa Kheaw) และไดมจสดทจาแผนธจรกนจเพดทอใชมเปปนแนวทางในการประกอบ

ธจรกนจ โดยมมรายละเอมยดดสงนมช

1. แผนดมานการตลาด

1.1 การกจาหนดตลาดเปปาหมาย

ตลาดเปปาหมายของสนนคมาผลนตภสณฑณ ภายใตมยมทหมอ กลมวยฉาบปปาเขมยว (Banana Chips By Pa 

Kheaw) คดอ ทจกกลจตมอายจของผลมบรนโภค และไมตจจากสดรายไดม อาศสยอยลตในจสงหวสดเชมยงใหมต เนดทอง

จากเปปนอาหาร ประเภทของขบเคมชยวทมทเหมาะกสบทจกเพศ ทจกวสย และราคาไมตแพง ใหมความสจาคสญ

กระบวนการผลนตทมทสะอาด การคสดเลดอกวสตถจดนบทมทสด และมมคจณภาพ เอาใจใสตทจกขสชนตอนของ

การผลนต จนไดมผลนตภสณฑณทมทมมคจณภาพ สนนคมามม  บรรจจภสณฑณและฉลากทมทสวยงาม เปปนอสตลสกษณณ

ของชจมชน

1.2 กลยจทธณดมานผลนตภสณฑณ

ผลนตภสณฑณกลมวยฉาบปปาเขมยว (Banana Chips By Pa Kheaw) เปปนผลนตภสณฑณทมทใหมความสจาคสญ

กสบความอรตอยและมมคจณภาพ เหมาะเปปนของฝาก สามารถเกกบไวมไดมนาน ดมวยการเอาใจใสตตสชงแตต

กระบวนการคสดสรรวสตถจดนบทมทดม กระบวนการผลนต จนไดมผลนตภสณฑณทมทมมคจณภาพ

1.3 กลยจทธณดมานราคา 

ผลนตภสณฑณกลมวยฉาบปปาเขมยว ในชจมชนจสดจจาหนตายราคาในราคา ถจงละ 20 บาท ทสชงนมชหากปรสบ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 16,800
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PS65002326 : ยกระดพบพพฒนาผลนตภพณฑณผมาฝปายทอมชอชนเผตากะเหรอชยง

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การใชมแอปพลนเคชสทน Canva ในการออกแบบบรรจจภสณฑณ

การใชมเวกปเพจ facebook ในการประชาสสมพสนธณการขายสนนคมา

-

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : NA-KIAN STYLE

รายละเออยด : ผมาทอมดอชนเผตากะเหรมทยง ผลนตจากฝปายออแกนนก  เนดชอผมานจตม สวมใสตสบาย  มา

พรมอมในบรรจจภสณฑณทมททสนสมสย สวยงาม ซนทงจะสามารถตอบสนองความตมองการของลลกคมาไดม

เปปนอยตางดม

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

8 คน 2 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.นาเกมยน อ.อมกกอย จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : บมานนาเกมยน เชมยงใหมต

ออนไลนณ : บมานนาเกมยน เชมยงใหมต

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขนชนไป

NA-KIAN STYLE เปปนธจรกนจภายในทมองถนทน ทมทมมการพสฒนารลปแบบของผลนตภสณฑณและบรรจจ

ภสณฑณใหมทสนสมสย โดยรตวมมดอระหวตางมหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมตกสบตจาบลนาเกมยน มมการ

ดจาเนนนการใหมความรลมกสบประชาชนในพดชนทมทเกมทยวกสบการออกแบบบรรจจภสณฑณใหมมมความนตาสนใจ 

ดนงดลดลลกคมาและพสฒนาไดมเปปนสนนคมาใหมต เชตน กระเปปา เปปนตมน

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

จจานวนรายไดม : 8,000

หนมา 130 / 214



PS65017568 : แปรรสปและยกระดพบผลนตภพณฑณขมาวนาเกอยน

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การใชมแอปพลนเคชสทน ibis paint X และCanva ในการออกแบบบรรจจภสณฑณ

การใชมเวกปเพจ Facebook ในการประชาสสมพสนธณขมอมลล และการขายสนนคมา

-

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวตา 3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรลปอาหาร

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : NA-KIAN CRISPY RICE

รายละเออยด : ผลนตภสณฑณเเปรรลปจากผลผลนตทางการเกษตรในพดชนทมทตจาบลนาเกมยน คดอ ขมาว 

นจามาเเปรรลปเปปนอาหารทมทสามารถรสบประทานไดมทจกวสย อรตอยเเละมมประโยชนณตตอรตางกาย

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

8 คน 2 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.นาเกมยน อ.อมกกอย จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : บมานนาเกมยน เชมยงใหมต

ออนไลนณ : บมานนาเกมยน  เชมยงใหมต

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขนชนไป

NA-KIAN CRISPY RICE เปปนธจรกนจภายในทมองถนทน ทมทมมการแปรรลปของผลผลนตทางกรเกษตร

ใหมเปปนผลนตภสณฑณและพสฒนาบรรจจภสณฑณใหมมมความนตาดนงดลด โดยรตวมมดอระหวตางมหาวนทยาลสย

ราชภสฎเชมยงใหมตกสบตจาบลนาเกมยน มมการดจาเนนนการใหมความรลมเกมทยวกสบแปรรลปผลนตภสณฑณและ

บรรจจภสณฑณใหมมมความนตาสนใจ พสฒนาเปปนสนนคมา เชตน ขมาวเเตกน

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

จจานวนรายไดม : 5,000
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PS65019738 : ผมายมอมสอจากธรรมชาตน

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ยมอมสมจากธรรมชาตน

ลดการใชมสารเคมม

ไมตทจาลายสนทงแวดลมอม

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นมอยกวตา 1 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ผมาฝปายทอมดอยมอมสมจากธรรมชาตนชนเผตาปะกาญอ

รายละเออยด : ผมาฝปายทอมดอยมอมสมจากธรรมชาตนโดยชนเผตาปะกาญอ

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.มตอนจอง อ.อมกกอย จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ผมาทอมตอนจอง

ออนไลนณ : -

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1. ผมายมอมสมจากธรรมชาตน

2. แปรรลปผมายมอมสมจากธรรมชาตน เปปก นผลนตภสณฑณตตาง ๆ เชตน เสดชอ ซนทน ผมาพสนคอ ยตาม ฯลฯ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

อนจรสกษณสนทงแวดลมอม และมมการพสฒนาอยตางยสทงยดน

จจานวนรายไดม : 50,000
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PS65019758 : แปรรสปสมจนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ออกแบบบรรจจภสณฑณ

ผลนตบรรจจภสณฑณ

กรรมวนธมการผลนตทมทเปปนมนตรตตอสนทงแวดลมอม

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นมอยกวตา 1 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : สะมนสะมน

รายละเออยด : ยาดม ยาหมตอง ยาหมตองนจชา

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.มตอนจอง อ.อมกกอย จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : -

ออนไลนณ : -

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1. แปรรลปสมจนไพรทมองถนทนเปปนผลนตภสณฑณ ยาดม ยาหมตอง ยาหมตองนจชา

2. พสฒนาบรรจจภสณฑณทมทสะทมอนเอกลสกษณณชจมชน

3. ชดทอสนนคมา/ ผลนตภสณฑณ "ซจ มนช สะ มนช"

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สตงเสรนมและสนสบสนจนการทตองเทมทยวชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

จจานวนรายไดม : 50,000
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PS65014579 : ทอคอกาแฟดรนป

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การผลนตบรรจจภสณฑณทมทเหมาะสม มมคจณภาพ

การควบคจมคจณภาพการผลนตผงกาแฟดรนป

การพสฒนาแบรนดณ และชตองทางการจสดจจาหนตาย

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพสฒนาผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : กาแฟดรนปทมคม

รายละเออยด : กาแฟดรนปสจาเรกจรลป บรรจจผงกาแฟทมทผตานการคสทวบดอยตางพนถมพนถสน บรรจจใน

กระดาษกรองทมทมมหลกระดาษสองขมางสจาหรสบเกมทยวกสบแกมวกาแฟพรมอมชง บรรจจแยกในซอง

ปปดสนนท จากนสชนบรรจจในกลตองกระดาษ 1 กลตองมม 5 ซอง ขมางกลตองมมเรดทองราวของคนปลลก

กาแฟทมทชตวยดลแลปปาใหมสมบลรณณ

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ยางเปฝยง อ.อมกกอย จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : กาแฟทมคม

ออนไลนณ : TeeKee Omkoi

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

กาแฟทมคมเปปนกาแฟสายพสนธจณอาราบนกมาทมทมมชดทอเสมยงของอจาเภออมกกอย เปปนกาแฟทมทมมคจณภาพ มม

วนธมการปลลกและการผลนตแบบอนนทรมยณ ซนทงเปปนมนตรกสบสนทงแวดลมอมและดมตตอสจขภาพของผลมบรนโภค 

มมการจสดตสชงวนสาหกนจชจมชนผลมปลลกกาแฟในตจาบลยางเปฝยง แตตทมทผตานมาเนมนการขายผลนตภสณฑณ

กาแฟในรลปแบบของเมลกดกาแฟสตงออกตตางประเทศเปปนกระสอบใหญต แมมจะมมหนมารมานสจาหรสบ

ขายกาแฟเปปนแกมวในเขตยางเปฝยง แตตยสงขาดรลปแบบผลนตภสณฑณทมทเปปนกาแฟทมทชงดดทมไดมงตาย ไมต

ตมองพนทงพาอจปกรณณในการชงกาแฟมากมายอยตางเชตนกาแฟดรนป ซนทงตอบโจทยณผลมบรนโภคทมทตมอง

การความสะดวก รวดเรกว ประหยสด แตตยสงอยลตบนฐานของรสชาตนกาแฟทมทดมและมมคจณภาพ และยสง

เหมาะสจาหรสบเปปนของฝากจากอจาเภออมกกอยอมกดมวย นอกจากนมช กาแฟดรนปทมคมยสงสามารถสตง

มอบคจณคตาของการเปปนผลมดลแลปกปปองผดนปปาของอมกกอยและการดลแลสภาพแวดลมอมดมวย

กรรมวนธมการปลลกและการผลนตแบบอนนทรมยณ เพดทอใหมผลมทมทซดชอกาแฟดรนปทมคมไปนสชนไดมรลมสนกวตาตนมมสตวน

ในการสนสบสนจนผลมดลแลปปาอยตางเชตนผลมผลนตกาแฟทมคมกาแฟดรนปดมวยผตานเรดทองเลตาทมทอยลตบนบรรจจ

ภสณฑณ โดยจะทจาการขายผตานชตองทางทสชงออนไลนณ เชตน เฟสบจตค และออฟไลนณ เชตน การขายผตาน

หนมารมานกาแฟทมคมและรมานกาแฟพสนธมนตรในเขตอจาเภออมกกอยและอจาเภออดทน ๆ ในจสงหวสด

เชมยงใหมต

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

จจานวนรายไดม : 120
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PS65014634 : หมสดจาโอมหลพชนลมา

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การทจาหมลดจาแดดเดมยวผสมตะไครมตมนและรสออรนจนนสล

เทคโนโลยมการบรรจจผลนตภสณฑณใหมสามารถเกกบรสกษาสนนคมาไดมนาน

การพสฒนาแบรนดณและชตองทางการจสดจจาหนตาย

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรลปอาหาร

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : หมลดจาแดดเดมยวรสตะไครมตมนและรสออรนจนนสล

รายละเออยด : นจาเนดชอหมลดจามาหมสกกสบเกลดอและตะไครมตมน ปรจงรสใหมมมรสชาตนอรตอย ตาก

แดดจนไดมทมท ชสทงนจชาหนสก 200 กรสม บรรจจลงในถจงสจญญากาศ ปปดผนนกอยตางดม ตนดสตนกเกอรณ

ยมทหมอหมลดจายางเปฝยง พรมอมเรดทองเลตาของหมลดจาและชาวบมาน เพดทอใหมผลมบรนโภคมองเหกนทมทมา

ของหมลดจาแดดเดมยวนมช

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ยางเปฝยง อ.อมกกอย จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : การบอกปากตตอปาก

ออนไลนณ :  ตU2T for BCG by Yangpieang

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขนชนไป

หมลดจาเปปนสสตวณเศรษฐกนจของชาวบมานในตจาบลยางเปฝยง มมทสชงเลมชยงไวมรสบประทานเองภายใน

ครอบครสวและเลมชยงเพดทอขาย โดยขสชนตอนการเลมชยงนสชนใชมวนธมธรรมชาตน ไมตไดมใชมสารเคมมหรดอยา

ปฏนชมวนะ หมลดจามมรสชาตนอรตอย มมความเดมง เหนมยว โดยชาวบมานนนยมรสบประทานกสนเปปนอยตาง

มาก ดสงนสชน จนงเลกงเหกนชตองทางการเพนทมมลลคตาของเนดชอหมลดจาดมวยการนจามาแปรรลปเปปนหมลดจา

แดดเดมยวบรรจจถจงสจญญากาศเพดทอใหมสามารถสตงตตอความอรตอยใหมกสบคนตตางถนทนไดม ซนทงการ

แปรรลปหมลดจาเปปนหมลแดดเดมยวนสชนสามารถสตงไปขายไดมทสทวประเทศผตานบรนษสทขนสตงแบบ

ธรรมดา ไมตจจาเปปนตมองพนทงรถแชตเยกน โดยผลนตภสณฑณหมลดจาแดดเดมยวทมทจะพสฒนาขนชนนสชนมม 2 รส

ชาตน คดอรสตะไครมตมนหรดอตะไครมภลเขา ซนทงเปปนพดชสมจนไพรทมทมมรสชาตนเผกดรมอน มมกลนทนหอม 

สามารถใชมทดแทนพรนกไทยไดม และรสออรนจนนสลคดอหมลดจาแดดเดมยวใสตเกลดอ สจาหรสบคนทมทไมตชอบ

รสเผกดหรดอไมตชอบกลนทนตะไครมตมน โดยจะมมการรวมกลจตมผลมผลนตหมลดจาแดดเดมยว เพดทอทจาการ

ผลนตและจสดจจาหนตายผตานชตองทางออนไลนณ เชตน การสรมางเพจเฟสบจตคและการใชม Line@ และ

ฝากเพจเฟสบจตคไวมกสบเวกบไซตณของอบต.ยางเปฝยง ธจรกนจหมลดจาแดดเดมยวนมช นอกจากจะชตวย

สรมางรายไดมเพนทมใหมกสบผลมผลนตแลมว ผลมบรนโภคยสงไดมมมสตวนในการสนสบสนจนวนถมการเลมชยงหมลพสนธจณพดชน

เมดอง เปปนสตวนหนนทงของการรสกษาความหลากหลายทางชมวภาพทสชงหมลดจาและตะไครมตมนดมวย

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางงานสรมางอาชมพ

จจานวนรายไดม : 200

หนมา 135 / 214



PS65008166 : บมานตาล

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

เครดทองปปท นฝปาย

กมททอผมา

ชตองทางการขายออนไลนณตตางๆ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ลจาไยอบแหมงสมทอง

รายละเออยด : การนจาลจาไยมาแปรรลป โดยใชมวนธมอบ ซนทงเปปนการนจาวสตถจในชจมชนมาแปรรลปเพดทอ

สรมางรายไดมใหมแกตตนเองและชจมชนอยตางมาก ในพดชนทมทอจาเภอดอยเตตาในหลายๆตจาบลจะทจา

อาชมพหลสกคดอการแปรรลปลจาไยอบแหมงเพดทอนจามาวางจจาหนตายตามแผงรมานคมาในชจมชนบาง

รมานกกจสดทจาเปปนของฝากทมทขนชนชดทอของ “ดอยเตตา”

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.บมานตาล อ.ฮอด จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ผมาทอบมานตาล

ออนไลนณ : U2T ตจาบลบมานตาล

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

มมการเจาะกลจตมเปปาหมายในการทจาผลนตภสณฑณโดยเรนทมจากการนจาวสตถจดนบในชจมชนมาปรสบปรจง

และแปรรลป เพดทอเพนทมมลลคตาและดนงดลดในการขายและการนจาผลนตภสณฑณออกไปยสงกลจตมเปปาหมาย

ทมทตมองการ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

ลดเวลาในการสรมางผลผลนตเพดทอจสดจจาหนตายสนนคมา / บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 4,000

หนมา 136 / 214



PS65008722 : บมานตาล

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ชตองทางการขายออนไลนณตตางๆ

เครดทองปปช นดนนเผา

เเมตแบบผางประทมปแฟนซม

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ผางประทมปแฟนซม

รายละเออยด : ผางประทมปแฟนซมเปปนการทจาผางประทมปมาทจาเปปนรลปดอกไมมรลปสสตวณ มมการ

ปรสบแตตงกลนทนเหมดอนกสนเทมยนหอม

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.บมานตาล อ.ฮอด จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ปปช นผางบมานตาล

ออนไลนณ : U2T ตจาบลบมานตาล

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

มมการเจาะกลจตมเปปาหมายในการทจาผลนตภสณฑณโดยเรนทมจากการนจาวสตถจดนบในชจมชนมาปรสบปรจง

และแปรรลป เพดทอเพนทมมลลคตาและดนงดลดในการขายและการนจาผลนตภสณฑณออกไปยสงกลจตมเปปาหมาย

ทมทตมองการ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

ลดเวลาในการสรมางผลผลนตเพดทอจสดจจาหนตายสนนคมา / บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 3,000

หนมา 137 / 214



PS65014898 : การพพฒนาชจดผมาฝปายทอมชอสอธรรมชาตน

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ออกแบบและพสฒนารลปแบบของชจด ใหมมมรลปแบบทมททสนสมสย เหมาะกสบหลายวสย

ออกแบบบรรจจภสณฑณ

สรมางเพจเฟสบจตคแสดงสนนคมา

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวตา 3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ชจดผมาฝปายทอมดอสมธรรมชาตน

รายละเออยด : ชจดผมาฝปายทอมดอสมธรรมชาตน เปปนการพสฒนาชจดจากผลนตภสณฑณทมทมมอยลตแลมวใน

ทมองถนทน คดอ ผมาฝปายทอมดอสมธรรมชาตน โดยเพนทมมลลคตาโดยการออกแบบและตสดเยกบเปปนชจด

สจาเรกจรลปทมทเรมยบงตาย เหมาะกสบทจกวสย

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

6 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : จสนทรณหอมอมวน

ออนไลนณ : คนดฮอด ณ หางดง - U2T Hangdong

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขนชนไป

เปปนโครงการทมทนจาผมาฝปายจากการยมอมสมธรรมชาตนมาเพนทมมลลคตาของผมา โดยการทอและตสดเยกบ

จากคนในชจมชน  ทสชงยสงชตวยสตงเสรนมอาชมพใหมกสบคนในชจมชน ซนทงเนมนกลจตมเปปาหมายตสชงแตตวสยรจตน

ถนงวสยทจางาน

Customer Segment

กลจตมลลกคมาคดอผลมทมทมมอายจตสชงแตต 18 ปฝขนชนไป ทมทมมความสนในในเรดทองในดมานผลนตภสณฑณทมททจาจากผมา

ฝปายทอมดอยมอมสมจากธรรมชาตนหรดอผลมทมทมมความสนในดมานแฟชสทนโดยไมตจจากสดเพศ 

Channels 

จสดจจาหนตายทางหนมารมาน Facebook แฟนเพจ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

ลดขยะ/การนจาวสตถจดนบกลสบมาใชมใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 10,000

หนมา 138 / 214



PS65014902 : การพพฒนากระเปปาผมาฝปายทอมชอสอธรรมชาตน

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ออกแบบและพสฒนากระเปปา ในรลปทรงทมทงตายตตอการใชมงาน

ออกแบบบรรจจภสณฑณ

สรมางเพจเฟสบจตคแสดงสนนคมา

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : กระเปปาผมาฝปายทอมดอสมธรรมชาตน

รายละเออยด : กระเปปาผมาฝปายทอมดอสมธรรมชาตน เปปนการพสฒนาสนนคมาจากผลนตภสณฑณทมทมมอยลต

แลมวในทมองถนทน คดอ ผมาฝปายทอมดอสมธรรมชาตน โดยเพนทมมลลคตาโดยการออกแบบและตสดเยกบเปปน

กระเปปาสจาเรกจรลป สองรลปทรงคดอ กระเปปาสะพาย และกระเปปาใสตเหรมยญ ทมทงตายตตอการใชมงาน

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

6 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : จสนทรณหอมอมวน

ออนไลนณ : คนดฮอด ณ หางดง - U2T Hangdong

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขนชนไป

เปปนโครงการทมทนจาผมาฝปายทอมดอทมทผตานการยมอมดมวยสมธรรมชาตนมาดสดแปลงเปปนสนนคมาตตางๆ

เชตนกระเปปาผมาฝปายทอมดอจากสมยมอมธรรมชาตนโดยผตานการทอและตสดเยกบจากคนในชจมชนสมทมท

ใชมจะเปปนสมทมทไดมจากครามครสทงมะเกลดอ

การทจากระเปปาผมาฝปายทอมดอจากสมยมอมธรรมชาตนนมชยสงชตวยสตงเสรนมอาชมพของคนในชจมชนโดยมม

กลจตมเปปาหมายทจกชตวงอายจและไมตจจากสดเพศ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 10,000

หนมา 139 / 214



PS65015394 : หมอนมะเฟฟอง

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

พสฒนารลปแบบสนนคมา เพดทอใหมตรงตามรลปแบบความตมองการของกลจตมเปปาหมาย/ลลกคมา

สอนการขายสนนคมาในรลปแบบระบบออนไลนณ

ทจาแบบสจารวจและสอบถามความพนงพอใจของกลจตมเปปาหมาย/ลลกคมา ทมทสนใจกสบสนนคมามาก

นมอยเพมยงใด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นมอยกวตา 1 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมภลมนปปญญาและวสฒนธรรมดมานการบรนการ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : หมอนมะเฟปอง

รายละเออยด : หมอนมะเฟปอง เปปนผลนตภสณฑณทมทผลนตจากคนในชจมชน โดยมมผมาฝปายทอมดอสม

ธรรมชาตนเปปนวสสดจหลสก ตสดเยกบ และยสดดมวยเสมนใยโพลม มมรลปแบบทมทแตกตตาง และสวยงาม เนมน

กลจตมเปปาหมายทจกชตวงวสยเพราะหมอนมะเฟปองสามารถใชมหนจนหนอนไดมตลอดทจกเพศทจกวสย

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

6 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชมยงใหมต

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : จสนทรณหอมอมวน

ออนไลนณ : คนดฮอด ณ หางดง - U2T Hangdong

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

โครงการหมอนมะเฟปองเปปนการนจาภลมนปปญญาของชาวบมานมาเพนทมมลลคตาของผลนตภสณฑณโดย

การทอผมาและการตสดเยกบจากคนในชจมชนในการทจาหมอนมะเฟปองทสชงยสงชตวยสตงเสรนมอาชมพใหม

กสบคนในชจมชนซนทงเนมนกลจตมเปปาหมายทจกชตวงวสยเพราะหมอนมะเฟปองสามารถใชมหนจนนอนไดม

ตลอดทจกเพศทจกวสย

 customer segment กลจตมลลกคมาคดอลลกคมาทจกเพศทจกวสยทมทชดทนชอบหมอนมะเฟปองทมทมมความสนใจ

เรดทองผลนตภสณฑณพดชนบมานทมททจาจากวสตถจดนบในชจมชนหรดอผลมทมทมมความสนใจในดมานผลนตภสณฑณทมองถนทน 

โดยไมตจจากสดเพศวสย customer relationships มมการตนดตามจากผลตอบรสบจากความพนทงพอ

ใจของลลกคมาในเรดทองของคจณภาพสนนคมาและความตมองการของลลกคมารวมถนงขมอดมขมอเสมยของ

ผลนตภสณฑณ

ชตองทางการจสดจจาหนตาย ทางหนมารมาน  Facebook แฟนเพจ และ Line ac value 

propositions ลลกคมาจะไดมรสบความสวยงามทมทไดมจากผลนตภสณฑณหมอนมะเฟปองและคจณภาพใน

การใชมงานทมทมมความคงทนไมตยจบงตายและถลกนจามาปรสบเปลมทยนใหมมมความทสนสมสยใหมเขมากสบยจค

ปปจจจบสนและการออกแบบรวดลายโดนใจผลมบรนโภครวมถนงรลปทรงของหมอนมะเฟปองทมทออกแบบ

ใหมเขมากสยสรมระรตางกายผลมบรนโภคเพดทอความสบายในการหนจนนอน

 Key Activities รสบซดชอวสตถจดนบในการจสดทจาผลนตภสณฑณจากคนในชจมชนเพดทอใชมในการทอผมา

หมอนมะเฟปองและลลกนจตนทมทไวมยสดหมอนจากคนในชจมชนเพดทอนจามาแปรรลปเพนทมมลลคตาเปปน

หมอนมะเฟปอง จากนสชนเมดทอไดมผลนตภสณฑณเรมยบรมอยแลมวในดมานการโปรโมทสนนคมาผตานทาง 

Facebook เพจ key Rcsources

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สตงเสรนมและสนสบสนจนการทตองเทมทยวชจมชน

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 10,000
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PS65027428 : มชสตาโตตขจนยวม

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ปรสบปรจงรสชาตนใหมแปลกใหมต

การนจาถสทวเนตามาเปปนสตวนผสม

-

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวตา 3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพสฒนาผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : มนสตาโตตสายแซตบ

รายละเออยด : เพนทมมลลคตาวสตถจดนบทมทมมอยลตในชจมชนและเปปนรายไดมเสรนมใหมตตอยอดเปปนธจรกนจใน

ชจมชน

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ขจนยวม อ.ขจนยวม จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : รมานลจงชาตน

ออนไลนณ : -

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

1. แปรรลปถสทวเนตาใหมมมความหลากหลายโดยยสงคงความเปปนถสทวเนตา

2. - จสดหาวสตถจดนบในทมองถนทนทมทมมอยลตและสามารถนจามาเปปนสตวนผสมของนจชาพรนกถสทวเนตา

   - ลงมดอปฎนบสตนตามแผนทมทวางไวม

3. รมานคมาทสทวไป ชตองทางออนไลนณ จสดสตงตามออเดอรณทมทลลกคมาสสทง

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สตงเสรนมและสนสบสนจนการทตองเทมทยวชจมชน

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

จจานวนรายไดม : 5,000
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PS65027434 : การพพฒนาผลนตภพณฑณกระเปปาขจนยวมสไตสณ

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ลายปปกผมาแบบใหมต

-

-

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวตา 3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมภลมนปปญญาและวสฒนธรรมดมานสสงคมวนทยา

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : กระเปปาขจนยวมสไตสณ

รายละเออยด : การพสฒนารลปแบบกระเปปาผมาทอกะเหรมทยงใหมทสนสมสยและการใชมงานทมทสะดวก

สบาย

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ขจนยวม อ.ขจนยวม จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ซลบมม ผมาทอกระเหรมทยง

ออนไลนณ : -

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

1.ออกแบบ   ออกแบบดมไซนณกระเปปาผมาทอกะเหรมทยงใหมทสรสมสยโดยคจานนงถนงการใชมงาน

2.การผลนต   จสดหาอจปกรณณ ดมาย อจปกรณณสจาหรสบทอผมากมเอว นจาเสมนดมายมาทอใหมไดมเปปนผดนจาก

นสชนนจามาตสดเยกบตามรลปแบบดมไซนณทมทไดมออกแบบไวม           

3.การจจาหนตาย           รมานคมาทสทวไป สถานทมททตองเทมทยว ชตองทางออนไลนณ  จสดสตงตามออเดอรณทมท

ลลกคมาสสทง                                                               

4.การสรมางและการพสฒนาสนนคมา           รสกษาคจณภาพสนนคมา ปรสบเปลมทยนรลปแบบตามความตมอง

การ ของผลมใชมงาน ดมไซนณกระเปปา ใหมทสนสมสย แตตยสงคงรสกษาความเปปนเอกลสกษณณของผมา

ทอกระเหรมทยง

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สตงเสรนมและสนสบสนจนการทตองเทมทยวชจมชน

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 5,000
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PS65010157 : ชากระชายเมชองปอน

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

เครดทองอบพลสงงานแสงอาทนตยณ

เครดทองบด

เครดทองซมล

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ชากระชายเมดองปอน

รายละเออยด : ขมาวปจกงาเปปนอาหารทมทเปปนทมทนนยมของจสงหวสดแมตฮตองสอน เนดทองจากเปปน

ภลมนปปญญา และงายสงเปปนผลนตภสณฑณทางการเกษตรทมทมมชดทอเสมยงของจสงหวสด แตตเนดทองจาก

ขมาวปจกงาเปปนอาหารทมทมมอายจสสชน บรรจจภสณฑณทมทใชมยสงเปปนรลปแบบดสชงเดนม จนงอยากพสฒนาดมาน

บรรจจภสณฑณ

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.เมดองปอน อ.ขจนยวม จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ชาเมดองปอน ขายในชจมชน

ออนไลนณ : U2T เมดองปอน

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

- การพสฒนาผลนตภสณฑณ

- เพนทมมลลคตาผลนตภสณฑณ

- สรมางเครดอขตายตสวแทน

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 3,500
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PS65010571 : ขมาวปจกเมชองปอน

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

เครดทองทจาวาฟเฟปล เครดทองทจาขนมปจงปปง

เครดทองสลญญากาศ

เครดทองซมลบรรจจภสณฑณ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ขมาวปจกงา

รายละเออยด : ขมาวปจกงาเปปนอาหารทมทเปปนทมทนนยมของจสงหวสดแมตฮตองสอน เนดทองจากเปปน

ภลมนปปญญา และงายสงเปปนผลนตภสณฑณทางการเกษตรทมทมมชดทอเสมยงของจสงหวสด แตตเนดทองจาก

ขมาวปจกงาเปปนอาหารทมทมมอายจสสชน บรรจจภสณฑณทมทใชมยสงเปปนรลปแบบดสชงเดนม จนงอยากพสฒนาดมาน

บรรจจภสณฑณ

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.เมดองปอน อ.ขจนยวม จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : เมะโตผน

ออนไลนณ : U2T เมดองปอน

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขนชนไป

- การพสฒนาผลนตภสณฑณ

- เพนทมมลลคตาผลนตภสณฑณ

- สรมางเครดอขตายตสวแทน

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางนวสตกรรมใหมตใหมกสบผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 700
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PS65043128 : แมตเรา แมตเงา

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

เลดอกบรรจจภสณฑณในการรสกษาผลนตภสณฑณใหมมมคจณภาพ

การออกแบบฉลากโดยใชมเทคโนโลยมสมสยใหมต

การใชมเครดทองซมลแทนเทมยนรนหรดอมสดยาง

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : พรนกเกลดอถสทวเนตาแมตเรา

รายละเออยด : เปปนพรนกเกลดอทมทมมสตวนผสมของถสทวเนตาแผตน พรนก และเกลดอ วสตถจดนบทมทนจาเสนอ

หลสกคดอถสทวเนตาแผตน สามารถนจาไปปรจงรสในอาหารเพดทอใหมอาหารมมรสชาตนอรตอยและไดมรส

ชาตนของถสทวเนตา หรดอจะใชมพรนกเกลดอจนชมกสบผลไมมชนนดตตางๆ อาจผสมนจชาตาลทรายเพนทมเขมาไป

เพดทอเพนทมรสชาตน

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 8 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตเงา อ.ขจนยวม จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : บมานจจฑา

ออนไลนณ : u2t ตจาบลแมตเงา จสงหวสดแมตฮตองสอน

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

-วนจสยตลาด วนเคราะหณสภาพตลาดและสภาพการแขตงขสนรอบตสว 

-อธนบายผลนตภสณฑณและบรนการตตางๆของธจรกนจ

-แผนการตลาดและการขาย การตสชงเปปาหมายของการตลาดและการขาย 

-การบรนหาร ควบคจมการบรนหารรายรสบและรายจตาย

-จสดทจาเอกสารดมานการเงนน ฐานะการเงนน กจาไรขาดทจน

คนดคมนกระบวนการทจางานทมทงตายขนชน

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

มมสจขภาพดมขนชน ลดโอกาสเกนดการเจกบปปวย

จจานวนรายไดม : 1,000
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PS65043129 : แมตเรา แมตเงา

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

เลดอกบรรจจภสณฑณในการรสกษาผลนตภสณฑณใหมมมคจณภาพ

การออกแบบฉลากโดยใชมเทคโนโลยมสมสยใหมต

การใชมเครดทองซมลแทนเทมยนรนหรดอมสดยาง

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

การขนสตงและกระจายสนนคมา

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ขมาวแตกนแมตเรา

รายละเออยด : ขนมตามฤดลกาลของชาวไทใหญตทมททจาจากขมาวพอง ผสมนจชาตาลอมอยทมทผตาน

การเคมทยวหลายชสทวโมง ใสตพวกธสญพดชและถสทวตตางๆเขมาไป มมรสชาตนหวานนจา จะหาทานยาก

มากในปปจจจบสน เพราะมมวนธมการทจาทมทคตอนขมางละเอมยดและวสตถจดนบตมองคสดสรรอยตางดม

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 8 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตเงา อ.ขจนยวม จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : บมานจจฑา

ออนไลนณ : U2T ตจาบลแมตเงา จสงหวสดแมตฮตองสอน

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

-วนจสยตลาด วนเคราะหณสภาพตลาดและสภาพการแขตงขสนรอบตสว -อธนบายผลนตภสณฑณและบรนการ

ตตางๆของธจรกนจ -แผนการตลาดและการขาย การตสชงเปปาหมายของการตลาดและการขาย -

การบรนหาร ควบคจมการบรนหารรายรสบและรายจตาย -จสดทจาเอกสารดมานการเงนน ฐานะการเงนน 

กจาไรขาดทจน

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สตงเสรนมและสนสบสนจนการทตองเทมทยวชจมชน

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

จจานวนรายไดม : 3,500
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PS65005209 : โคมจพกสานพชสนถนชน

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

นจารลปแบบการประยจกตณใชมเขมาไปแนะนจาใหมขมอมลลแกตประชาชนในพดชนทมท

นจาความรลมเกมทยวกสบการยดดอายจการใชมงานไปสลตชจมชน

-

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวตา 3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : โคมไฟไมมไผต

รายละเออยด : โคมไฟ สนนคมาหสตถกรรมจสกสานจากไมมไผต มมคจณสมบสตน เปปนไมมเนดชอดม ทนทาน 

และสวยงาม

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตยวมนมอย อ.ขจนยวม จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : -

ออนไลนณ : U2T แมตยวมนมอย ขจนยวม แมตฮตองสอน

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขนชนไป

ชจมชนตจาบลแมตยวมนมอย อ.ขจนยวม จ.แมตฮตองสอน เปปนชจมชนทมทผลนตและจสดจจาหนตายสนนคมา

หสตถกรรมจสกสาน

จากไมมไผต ซนทงมมอยลตทสทวไปในพดชนทมทชจมชน มมคจณสมบสตนเปปนไมมไผตเนดชอดม ทนทานและสวยงาม กลจตมเปปา

หมายทมทกระจาย

สนนคมาคดอ นสกทตองเทมทยว ธจรกนจทมทพสกอาศสย และลลกคมาทสทวไป ทมทชดทนชอบสนนคมา Hand Made จากไมม

ไผต โดยใชมกจลยจทธณ

ในการสดทอสารทางการตลาดและสตงเสรนมการขายทมทเหมาะสมกสบ Life Style ในชมวนตประจจาวสน 

เพดทอสรมางความ

ประทสบใจและตนดตาในตราสนนคมา (Brand Loyaty) การจสดจจาหนตายสนนคมา จสดจจาหนตายในชตอง

ทางออนไลนณและ

หนมารมาน เพดทอสรมางความพอใจสลงสจดใหมกสบกลจตมลลกคมา

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางนวสตกรรมใหมตใหมกสบผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

อนจรสกษณสนทงแวดลมอม และมมการพสฒนาอยตางยสทงยดน

จจานวนรายไดม : 15,000
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PS65009954 : ดนนปลสกพรมอมใชม (หตอโขต)

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

เกนดการประยจกตณใชมวสสดจเหลดอใชมภายในชจมชน

นจาเทคโนโลยมเขมาไปสลตชจมชนเกนดการเรมยนรลม สรมางรายไดม

-

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ดนนปลลกอนนทรมยณ (หตอโขต)

รายละเออยด : ดนนปลลกอนนทรมยณ (หตอโขต) เปปนดนนอนนทรมยณไมตผสมสารเคมมผลนตจากวสตถจ

ธรรมชาตนผสมรวมกสนกสบดนนในสสดสตวนทมทเหมาะสม

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตยวมนมอย อ.ขจนยวม จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : -

ออนไลนณ : U2T แมตยวมนมอย ขจนยวม แมตฮตองสอน

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ชจมชนตจาบลแมตยวมนมอย อ.ขจนยวม จ.แมตฮตองสอน เปปนชจมชนทมทผลนตและและจสดจจาหนตายดนนปลลก

อนนทรมยณพรมอมใชม

มมคจณสมบสตนเปปนดนนอนนทรมยณไมตผสมสารเคมม เกนดจากการนจาซากพดช ซากสสตวณ ตามธรรมชาตน นจา

มาทสบถมรวมกสน

ในระยะเวลาทมทพอดม และนจามาผสมรวมกสนกสบดนนตามธรรมชาตนในสสดสตวนทมทเหมาะสม กตอนจะนจา

มาบรรจจใสตถจง

เพดทอวางจจาหนตายตตอไป กลจตมเปปาหมายทมทกระจายสนนคมาคดอ ลลกคมาทสทวไปในชจมชน และชจมชนเมดอง 

เนดทองจากมมการ

หสนมานนยมการปลลกพดชผสกแบบอนนทรมยณกสนมากขนชน โดยกลยจทธณทางการตลาดการสตงเสรนมการ

ขายทมทเหมาะสมใน

ชมวนตประจจาวสน การจสดจจาหนตายสนนคมา จสดจจาหนตวยในชตองทางออนไลนณและวางสนนคมาทมทหนมารมาน

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

ลดขยะ/การนจาวสตถจดนบกลสบมาใชมใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

จจานวนรายไดม : 20,000

หนมา 148 / 214



PS65011198 : โฮมสเตยณ บมานหพวแมตสจรนน

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การออกแบบสดทอประสสมพสนธณ

การออกแบบโลโกและบรรจจภสณฑณ

การใชมโปรแกรมคอมพนวเตอรณมาประยจกตณ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นมอยกวตา 1 เดดอน

ทตองเทอชยวทอชเปปนมนตรตตอสนชงแวดลมอมและสจขภาพ

   ธจรกนจการทตองเทมทยวออนไลนณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : โฮมสเตยณ

รายละเออยด : หมองพสก 1หมอง พสกไดม2ทตาน ราคา300.-ตตอคนหมองขนาดใหญต พสกไดม4-4คน 

ราคา 300.-ตตอคน

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตอลคอ อ.ขจนยวม จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : การบอกปากตตอปาก

ออนไลนณ : หนมาเพล Facebook, IG, Twitter

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1. พสนธมนตรหลสก (Key partners)

- จสงหวสดแมตฮตองสอน

- ม.ราชภสฏเชมยงใหมต วนทยาเขตแมตฮตองสอน

- อาจารยณ/นสกวนจสย/บสณฑนต/ประชาชนในโครงการและพดชนทมท ต.แมตอลคอ 

- หนตวยงานภาครสฐบาล เอกชน และภาคประชาชนในพดชนทมท ต.แมตอลคอ

2. กนจกรรมหลสก (Key activities)

- พสฒนาระบบบรนหารจสดการโฮมสเตยณ บมานหสวแมตสจรนน โดยพสฒนาระบบบรนหารจสดการใหมเปปน

ระบบ เพดทอใหมเกนดเศรษฐกนจหมจนเวมยนในชจมชน

3. ทรสพยากรหลสก (Key resources)

- ขมอมลลพดชนทมท ต.แมตอลคอ อ.ขจนยวม จ.แมตฮตองสอน

- องคณความรลมจากภาครสฐ ภาคเอกชน ประชาชน และอาจารยณ/นสกวนจสย

- ความรตวมมดอกสบหนตวยงานภาครสฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพดชนทมท

- เทคโนโลยมและนวสตกรรมทมทเกมทยวขมองกสบเศรษฐกนจ BCG ในดมานการผลนตและบรนการ

4. ตมนทจน (Costs) คตาจมาง/ คตาตอบแทน / คตาใชมสอย/ คตาวสสดจโครงการ

- งบประมาณจากโครงการ U2T for BCG + งบพสฒนาทมองถตนน + งบพสฒนาจสดหงสดแมตฮตองสอน

5. คจณคตาหลสก (Value proposition)

- เปปนผลนตภสณฑณทมทชตวยสตงเสรนมการปลลกพดชเกษตรอนนทรมยณ

- ลดตมนทจนในการผลนตพดชในชจมชน

สตงเสรนมและสนสบสนจนการทตองเทมทยวชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

จจานวนรายไดม : 50,000

หนมา 149 / 214



PS65011792 : ตะไครมภสเขา เสตอลอคอ

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การออกแบบสดทอประสสมพสนธณ

การออกแบบโลโกและบรรจจภสณฑณ

การใชมโปรแกรมคอมพนวเตอรณมาประยจกตณ

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นมอยกวตา 1 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ตะไครมภลเขาอบแหมง

รายละเออยด : ตะไครมภลเขาอบแหมงกก.ละ450บาทถจงขนาด100กรสม45บาท

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตอลคอ อ.ขจนยวม จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : การบอกปากตตอปาก

ออนไลนณ : หนมาเพล Facebook, IG, Twitter

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1. พสนธมนตรหลสก (Key partners)

- จสงหวสดแมตฮตองสอน

- ม.ราชภสฏเชมยงใหมต วนทยาเขตแมตฮตองสอน

- อาจารยณ/นสกวนจสย/บสณฑนต/ประชาชนในโครงการและพดชนทมท ต.แมตอลคอ 

- หนตวยงานภาครสฐบาล เอกชน และภาคประชาชนในพดชนทมท ต.แมตอลคอ

2. กนจกรรมหลสก (Key activities)

- พสฒนาผลนตภสณฑณจากตะไครมภลเขา เลตอลมคม โดยพสฒนาทางเลดอกของผลนตภสณฑณจากตะไครม

ภลเขา เพดทอพสฒนาเปปนสารชมวภสณฑณ

3. ทรสพยากรหลสก (Key resources)

- ขมอมลลพดชนทมท ต.แมตอลคอ อ.ขจนยวม จ.แมตฮตองสอน

- องคณความรลมจากภาครสฐ ภาคเอกชน ประชาชน และอาจารยณ/นสกวนจสย

- ความรตวมมดอกสบหนตวยงานภาครสฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพดชนทมท

- เทคโนโลยมและนวสตกรรมทมทเกมทยวขมองกสบเศรษฐกนจ BCG ในดมานการผลนตและบรนการ

4. ตมนทจน (Costs) คตาจมาง/ คตาตอบแทน / คตาใชมสอย/ คตาวสสดจโครงการ

- งบประมาณจากโครงการ U2T for BCG + งบพสฒนาทมองถตนน + งบพสฒนาจสดหงสดแมตฮตองสอน

5. คจณคตาหลสก (Value proposition)

- เปปนผลนตภสณฑณทมทชตวยสตงเสรนมการปลลกพดชเกษตรอนนทรมยณ

- ลดตมนทจนในการผลนตพดชในชจมชน

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางงานสรมางอาชมพ

อนจรสกษณสนทงแวดลมอม และมมการพสฒนาอยตางยสทงยดน

จจานวนรายไดม : 3,000

หนมา 150 / 214



PS65011857 : นจสาพรนกคพชวมจสตาโตต หตอทอหลตา

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การออกแบบสดทอประสสมพสนธณ

การออกแบบโลโกและบรรจจภสณฑณ

การใชมโปรแกรมคอมพนวเตอรณมาประยจกตณ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นมอยกวตา 1 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรลปอาหาร

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : นจชาพรนกคสทวมจสตาโตต หตอทมหลตา

รายละเออยด : โปรโมชสทน3กระปจก100(กระปจกเลกก)40กรสม35บาท70กรสม79บาทแพคเกจ แพ

คเกจละ250บาทสตงฟรมคตาตจทา50.-

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตอลคอ อ.ขจนยวม จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : การบอกปากตตอปาก

ออนไลนณ : หนมาเพล Facebook, IG, Twitter

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1. พสนธมนตรหลสก (Key partners)

- จสงหวสดแมตฮตองสอน

- ม.ราชภสฏเชมยงใหมต วนทยาเขตแมตฮตองสอน

- อาจารยณ/นสกวนจสย/บสณฑนต/ประชาชนในโครงการและพดชนทมท ต.แมตอลคอ 

- หนตวยงานภาครสฐบาล เอกชน และภาคประชาชนในพดชนทมท ต.แมตอลคอ

2. กนจกรรมหลสก (Key activities)

- พสฒนากระบวนการผลนตนจชาพรนกคสทวมจสตาโต หตอทมหลตา โดยลดตมนทจนในผลนตภสณฑณ 

3. ทรสพยากรหลสก (Key resources)

- ขมอมลลพดชนทมท ต.แมตอลคอ อ.ขจนยวม จ.แมตฮตองสอน

- องคณความรลมจากภาครสฐ ภาคเอกชน ประชาชน และอาจารยณ/นสกวนจสย

- ความรตวมมดอกสบหนตวยงานภาครสฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพดชนทมท

- เทคโนโลยมและนวสตกรรมทมทเกมทยวขมองกสบเศรษฐกนจ BCG ในดมานการผลนตและบรนการ

4. ตมนทจน (Costs) คตาจมาง/ คตาตอบแทน / คตาใชมสอย/ คตาวสสดจโครงการ

- งบประมาณจากโครงการ U2T for BCG + งบพสฒนาทมองถตนน + งบพสฒนาจสดหงสดแมตฮตองสอน

5. คจณคตาหลสก (Value proposition)

- เปปนผลนตภสณฑณทมทชตวยสตงเสรนมการปลลกพดชเกษตรอนนทรมยณ

- ลดตมนทจนในการผลนตพดชในชจมชน

6.ความสสมพสนธณกสบลลกคมา/หนตวยงานตตางๆ (Customer relationships)

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางงานสรมางอาชมพ

อนจรสกษณสนทงแวดลมอม และมมการพสฒนาอยตางยสทงยดน

จจานวนรายไดม : 4,000

หนมา 151 / 214



PS65005872 : มนชอ แบค และ ลสกประคบสมจนไพร ตจาบลถจสาลอด

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

เพนทมองคณความรลมในการผลนตวสสดจเหลดอใชมในชจมชน

"_"

"_"

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจหมจนเวอยนลดการใชมพลพงงานเนมนนจากลพบมาใชมใหมต

   Reuse (การใชมซจชา)

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ลลกประคบสมจนไพร

รายละเออยด : ธจรกนจกระเปปาแฮนดณเมดแบรนดณ  Mi – cho  bag    เปปนการสรมางแบรนดณสนนคมา

ใหมตโดยการตตอยอดจากสนนคมาเดนมทมทเคยทจาในกนจกรรมการพสฒนาสตงเสรนมสนนคมาหสตถกรรม

พดชนบมานการผลนต “กระเปปามลเซอแดง” เพดทอใหมเขมาถนงภายใตม Reduce - Reuse – Recycle

จากผมากระสอบและเศษผมา

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

6 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ถจชาลอด อ.ปางมะผมา จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ลมลา สจชาวลม

ออนไลนณ : ลมลา สจชาวลม

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

ธจรกนจ กระเปปาแฮนดณเมด  นจาวสฒนธรรมและการอนจรสกษณภลมนปปญญาทมองถนทน ของคนในชจมชน

ตจาบลถจชาลอด ซนทงมม 3 วสฒนธรรมชนเผตาไดมแกต ไทใหญต, ชนเผตาลาหลต(มลเซอแดง) และ ชนเผตาปากะ

ญอ (ชาวกระเหรมทยง) โดยการะดมความคนดจากกลจตมผลมจมางงานของตจาบล เพดทอใหมเกนดการสรมาง

สนนคมาและรายไดมใหมกสบชจมชน  โดยการทมทนจาผมากระสอบทมทไมตไดมใชมแลมว นจากลสบมาใชมใหมต โดยการ

ผสมผสานวสฒนธรรมทมองถนทนเขมารตวมดมวย โดยการเอาลายผมาของชนเผตาตตางๆ นจาไปออกแบบ

ลายกระเปปาใหมต เพดทอใหมสนนคมามมมลลคตาเพนทมจากเดนม และการออกแบบ Design ทมทดลทสนสมสยมากยนทง

ขนชน โดยการนจาแนวคนดใหมตโดยใชม Concept มน ชอ Bag ยสงชตวยสตงเสรนมใหมคนในชจมชนไดมเรมยนรลม

ถนงการนจาประโยชนณจากผมากระสอบทมทไมตใชมแลมวนจากลสบมาใชมใหมต ภายใตม ConceptReduce - 

Reuse – Recycleเนดทองจากกระเปปามลเซอแดง ในเฟสแรกนสชนไดมมมการสตงเสรนมใหมคนในชจมชนไดม

เรมยนรลมวนธมการทจากระเปปามลเซอมากตอนแลมว และสามารถตตอยอดทจาใหมเกนดสนนคมาใหมตและเพนทม

มลลคตาใหมกสบสนนคมา อมกทสชง ยสงชตวยลดตมนทจนในการผลนตกระเปปาลงอมกดมวย

ลดขยะ/การนจาวสตถจดนบกลสบมาใชมใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 10,000
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PS65027431 : ลสกประคบสมจนไพรบมานถจสาลอด

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

เพดทอใหมประชาชนในชจมชนมมองคณความณจมเรดทองสมจนไพร

"_"

"_"

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ลลกประคบสมจนไพรบมานถจชาลอด

รายละเออยด : ธจรกนจลลกประคบสมจนไพร เปปนการสรมางผลนตภสณฑณขนชนมาใหมตเพดทอสตงเสรนม

สมจนไพรทมทมมอยลตในชจมชนนจามาทจาและใชมใหมเกนดประโยชนณและพสฒนาตตอยอดสมจนไพรทมทมมอยลต 

เพดทอใหมเขมาถนงภายใตม Concept U2T for BCG โดยการสตงเสรนมและการนจาสมจนไพรทมทมมอยลต

แลมว

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

6 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ถจชาลอด อ.ปางมะผมา จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : U2T Thamlod New Normal

ออนไลนณ : U2T Thamlod New Normal

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

ธจรกนจลลกประคบสมจนไพร เปปนธจรกนจทมทกระบวนการทจางานไมตซสบซมอน เรนทมตมนดมวยทจนทมทนมอยและ

สามารถประกอบการเพมยงคนเดมยวไดม เปปนธจรกนจทมทตมองเจาะตลาดกลจตมผลมรสกสจขภาพทางเลดอก

ดมวยสมจนไพร การเขมาถนงกลจตมผลมบรนโภค ผลมผลนตตมองสรมางภาพลสกษณณทมทดมใหมกสบผลนตภสณฑณในทจกๆ

ดมาน รวมถนงการสรมางเอกลสกษณณของกลนทนยาดมและรลปแบบของบรรจจภสณฑณเพดทอดนงดลดความ

สนใจของผลมบรนโภค ธจรกนจยาดมสมจนไพรชตวยสรมางรายไดม อาชมพเสรนม และเปปนภลมนปปญญาสรมาง

คจณคตาและมลลคตาแกตสมจนไพรไทย และสรมางรายไดมใหมกสบชจมชน เพราะใชมสมจนไพรทมทมมอยลตในชจมชน

มาทจาเปปนผลนตภสณฑณขายใหมเกนดรายไดมตตอชจมชนสลงสจด

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

มมสจขภาพดมขนชน ลดโอกาสเกนดการเจกบปปวย

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

จจานวนรายไดม : 2,070
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PS65027440 : ยาดมสมจนไพร บมานถจสาลอด

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

เพดทอสรมางองคณความรลมเรดทองการผลนตยาดมสมจนไพรใหมชกสบคนในชจมชน

"_"

"_"

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

ทตองเทอชยวทอชเปปนมนตรตตอสนชงแวดลมอมและสจขภาพ

   ระบบขายสนนคมาหรดอบรนการผตานชตองทางออนไลนณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ยาดมสมจนไพร บมานถจชาลอด

รายละเออยด : ยาดมสมจนไพรจสดอยลตในประเภท ยาสมจนไพรประจจาบมาน ใชมสลดดมบรรเทา

อาการวนงเวมยน หนมามดดตาลายเปปนหวสดคสด จมลกอตอนเพลมย มมวนธมทจาทมทงตาย หาสมจนไพรไดม

สะดวก สามารถทจาเปปนรายไดมเสรนมไดมยาดมสมจนไพรจะแตกตตางจากยาดม ทสทวไป

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

6 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ถจชาลอด อ.ปางมะผมา จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : U2T Thamlod New Normal

ออนไลนณ : U2T Thamlod New Normal

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

ธจรกนจยาดมสมจนไพร เปปนธจรกนจทมทกระบวนการทจางานไมตซสบซมอน เรนทมตมนดมวยทจนทมทนมอยและ

สามารถประกอบการเพมยงคนเดมยวไดม เปปนธจรกนจทมทตมองเจาะตลาดกลจตมผลมรสกสจขภาพทางเลดอก

ดมวยสมจนไพร การเขมาถนงกลจตมผลมบรนโภค ผลมผลนตตมองสรมางภาพลสกษณณทมทดมใหมกสบผลนตภสณฑณในทจกๆ

ดมาน รวมถนงการสรมางเอกลสกษณณของกลนทนยาดมและรลปแบบของบรรจจภสณฑณเพดทอดนงดลดความ

สนใจของผลมบรนโภค ธจรกนจยาดมสมจนไพรชตวยสรมางรายไดม อาชมพเสรนม และเปปนภลมนปปญญาสรมาง

คจณคตาและมลลคตาแกตสมจนไพรไทย

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

มมสจขภาพดมขนชน ลดโอกาสเกนดการเจกบปปวย

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 2,500
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PS65002262 : การพพฒนารายไดมและยกระดพบมาตราฐานสนนคมาชจมชนตจาบลนาปสปปปอม อจาเภอปางมะผมา 

จพงหวพดแมตฮตองสอน

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

จสกรเยกบผมาไฟฟปา

-

-

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจหมจนเวอยนลดการใชมพลพงงานเนมนนจากลพบมาใชมใหมต

   Recovery (การนจากลสบคดนมาใหมต)

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : กระเปปาถดอลาหลตโมเดนรณน

รายละเออยด : กระเปปาถดอผมาลาหลต เปปนการนจาผมาของชาตนพสนธณ จลาหลต ซนทงเปปนผลนตภสณฑณจากผมา

ของทมองถนทนจากชาตนพสนธณ จลาหลตในชจมชนทมทมมความเปปนอสตลสกษณณดมานลวดลายมาดสดแปลงเปปน

กระเปปาใหมมมความทสนสมสยมากขนชน เพดทอสามารถยกระดสบผลนตภสณฑณของชจมชนและสรมางราย

ไดมใหมแกตชจมชนตตอไป

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.นาปลปปปอม อ.ปางมะผมา จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : รมานคมาชจมชนจจดชมวนวบมานลจกขมาวหลาม

ออนไลนณ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100084308502123&sk=about

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

1. สนนคมา / คจณคตา 

กระเปปาถดอลาหลตโมเดนรณน นจาเศษผมาหรดอผมา และชจดของชาตนพสนธณ จลาหลต มาตสดเยกบเปปนกระเปปาถดอ 

เปปนการเพนทมมลลคตาใหมกสบสนนคมาและการนจาเอาวสสดจเหลดอใชมกลสบมาใชมประโยชนณ อมกทสชงใหมความเปปน

เอกลสกษณณของชาตนพสนธณ จลาหลต และเปปนการอนจรสกษณวสฒนธรรมทมองถนทน 

ใหมผลมถดอกระเปปารลมสนกภาคภลมนใจในวสฒนธรรมทมองถนทนของไทย เพราะเปปนการผสมผสานระหวตาง

วสฒนธรรมทมองถนทนกสบความรตวมสมสยเขมาดมวยกสนใหมกระเปปาถดอลาหลตโมเดนรณนออกมาดลดม เรมยบหรล 

ไมตลมาหลสง 

กระเปปาถดอลาหลตโมเดนรณนผลนตเพดทอการแกมไขปปญหา กระเปปาถดอทมทเชย ลมาหลสง ไมตทสนสมสย เมดทอถดอ

แลมวไมตทรงคจณคตา เปปนการปรสบรลปแบบกระเปปาถดอใหมมมความทสนสมสยและนตาใชมเพดทอเขมากสบโลก

ปปจจจบสน

2. ลลกคมา 

2.1 ลลกคมานสกทตองเทมทยวทมทตมองการกระเปปาหรดอของฝากทมทบตงบอกถนงทมองถนทนและชาตนพสนธณลาหลต 

สตวนใหญตเปปนผลมหญนงทมททจางานแลมวและมมกจาลสงซดชอ 

2.2 นสกทตองเทมทยวชาวตตางชาตนทมทตมองการซดชอของทมทมมความเปปนชาตนพสนธณลาหลตและเปปนของทมทระลนก

จากทมองถนทนในประเทศไทย

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

จจานวนรายไดม : 5,000
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PS65005145 : การพพฒนารายไดมและยกระดพบมาตรฐานสนนคมสาชจมชนตจาบลนาปสปปปอม อจาเภอปางมะผมา จพงหวพด

แมตฮตองสอน

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

เครดทองซมลสลญญากาศ

-

-

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยมบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : คอคลลอตอมตา

รายละเออยด : ขมาวดอยเปปนขมาวทมทปลลกดมวยความพนถมพนถสน ทมทสจาคสญขมาวดอยมมวนตามนนบม 1 

มากกวตาขมาวขสดขาวถนง 371 เทตา มมสารอาหารเตกมเปฝท ยมทจกเมลกด มมประโยชนณตตอรตางกาย ชตวย

บจารจงรตางกายไดมดม ฟปช นฟลกจาลสง เเละเหมาะกสบผลมสลงอายจรวมถนงคนทมทรสกสจขภาพ

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.นาปลปปปอม อ.ปางมะผมา จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : รมานคมาชจมชนจจดชมวนวบมานลจกขมาวหลาม

ออนไลนณ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100084308502123&sk=about

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

คอคลลอตอมตา 

1. สนนคมา / คจณคตา

คอคลลอตอมตา เปปนการนจาขมาวดอยทมทมมอยลตแลมวในทมองถนทน ซนทงมมคจณประโยชนณสลง เหมาะสจาหรสบคนรสก

สจขภาพ นจามาทจาแพกคเกจใหมนตาสนใจ ดนงดลดคนรสกสจขภาพใหมหสนมารสบประทานขมาวดอย เปปนการ

เพนทมมลลคตาใหมกสบขมาวซนทงเปปนผลนตภสณฑณในทมองถนทน

เหมากสบคนรสกสจขภาพและอยากสนสบสนจนผลนตภสณฑณในทมองถนทน 

ขมาวดอยคอคลลอตอมตา เปปนการสรมางแบรนดณและทจาการตลาดทสชงออฟไลนณและออนไลนณเพดทอขาย

ขมาวดอยใหมกสบคนทมทตมองการรสบประทานขมาวทมทมมคจณประโยชนณสลงและดมตตอสจขภาพ แตตไมตสามารถ

หาซดชอไดมทสทวไปตามทมองตลาดทสทวไป  

2. ลลกคมา 

2.1 คนรสกสจขภาพ อยากรสบประทานอาหารทมทมมประโยชนณ สามารถสสทงซดชอสนนคมาทางออนไลนณ 

2.2 นสกทตองเทมทยวทมทสนใจซดชอผลนตภสณฑณทมองถนทน และเปปนของทมทระลนกจากทมองถนทนบมานนาปลปปปอม 

3. แหลตงทมทมารายไดม 

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 5,000
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PS65002146 : ครอมทารพกแรมขาวอะโวคาโด

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

นจาผลผลนตทางการเกษตรอะโวคาโดมาแปรรลปเปปนนจา มมสนสะกสดอะโวคาโด

นจชานจชามสนสะกสดอะโวคาโดมาเปปนสตวนผสมหลสกในการทจาครมมทารสกแรมขาว

ออกแบบบรรจจภสณฑณ ออกแผตนโฆษณา สรมางเพจ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

การขนสตงและกระจายสนนคมา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยมการแปรรลปผลผลนตการเกษตร

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : Avocado Serum

รายละเออยด : Avocado Underarms Whitening Cream ครมมใตมวงแขนอะโวคาโดอจดมไป

ดมวยวนตามนนอม และไขมสนไมตอนทมตสวเชนงเดมทยว monounsaturated fatty acids ชตวยใหมความชจม

ชดชนกสบผนวหนสง วนตามนนอม ชตวยลดการอสกเสบของผนวหนสงและลดอาการคสน มมสารตมานอนจมลล

อนสระ และชตวยบจารจงใหมใตมวงแขนเรมยบเนมยน ลดตจตมหนสงไกต ลดกลนทนตสว ชตวยบจารจงผนวใตมวง

แขนขาวกระจตางใส

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ปางมะผมา อ.ปางมะผมา จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : Avocado Miracles

ออนไลนณ : ครมมทารสกแรมขาวอะโวคาโดAvocado Underarms Whitening Creams

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

Avocado Underarms Whitening Creamเปปนธจรกนจเครดทองสจาอางคณเปปนผลนตภสณฑณทมทชตวย

สรมางรายไดมสรมางอาชมพเสรนมใหมกสบคนในชจมชนมากยนทงขนชนซนทงสตวนทมทเปปนสาระสจาคสญของการ

บรนหารธจรกนจคดอกจาไรจากการทจาครสชงนมชและจจดคจมมทจนการวางแผนการทจากจาไรทมทไดมจากการขาย

อะโวคาโดเซรสทมออนไลนณและการหาจจดคจมมทจนทมททจาใหมธจรกนจเกนดกจาไรทมทมากกวตาตมนทจนการ

วนเคราะหณกลยจทธณทมทสจาคสญคดอ1)กลยจทธณระดสบองคณกรเปปนผลมทมทชดทนชอบการสสทงซดชออาหารเสรนมออ

นไลนณและผลมทมทชดทนชอบผลนตภสณฑณสบลต2)กลยจทธณผลนตภสณฑณนจชามสนอะโวคาโดการพสฒนาใหมมม

สรรพคจณทมทเพนทมมากขนชนเพดทอรองรสบและเปปนทางเลดอกใหมกลจตมลลกคมา3)กลยจทธณการตสชงราคาการ

ตสชงราคาไดมทจาราคาทมทเหมาะสมกสบตมนทจนวสตถจดนบและตมนทจนของการบรนหารการขาย4)กลยจทธณ

เกมทยวกสบชตองทางการจสดจจาหนตายเปปนการจสดกนจกรรมการสตงเสรนมการขายในสดทอออนไลนณ5)

กลยจทธณการสตงเสรนมการตลาดคดอการทจากนจกรรมหนมาเวกบไซตณของการทประชาสสมพสนธณผตาน

ทางFacebook,tiktok6)กลยจทธณการบรนหารความสสมพสนธณกสบลลกคมาคดอการจสดกนจกรรมเพดทอ

สรมางความพนงพอใจใหมลลกคมาเชนญทดลองใชมผลนตภสณฑณโดยดจาเนนนดสงนมช

การคสดอะโวคาเพดทอการแปรรลป

กระบวนการแปรรลปอะโว

ตสชงชนทอแบรดณ

เขมยนcontent

เลดอกบรรจจภสณฑณ

ออกแบบฉลาก

คนดคมนกระบวนการทจางานทมทงตายขนชน

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

มมสจขภาพดมขนชน ลดโอกาสเกนดการเจกบปปวย

จจานวนรายไดม : 15,000
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PS65018232 : สบสตอาโวคาโด

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ผลผลนตทางการเกษตรอะโวคาโดมาแปรรลปเปปนนจชามสน

ผลนตสบลตอะโวคาดดจากนมมสนสะกสดอะโวคาโด

ออกแบบบรรจจภสณฑณ ออกแบบแผตนโฆษณา สรมางเพจ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

การขนสตงและกระจายสนนคมา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพสฒนาผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : Avocado soap

รายละเออยด : ธจรกนจคมาเครดทองสจาอางออนไลนณผลนตภสณฑณสบลตเพดทอผนวขาวไดมคจานนงถนงวสตถจ

ประสงคณและ แนวทางในการวนเคราะหณการตลาดออนไลนณ การวางแผนการทจากจาไรทมทไดมจาก

การขายสบลตออนไลนณและการหา จจดคจมมทจน ทมททจาใหมธจรกนจเกนดกจาไรทมทมากกวตาตมนทจน วนธมใชม : ใชมทจา

ความสะอาดรตางกาย

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ปางมะผมา อ.ปางมะผมา จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : Avocado Miracle

ออนไลนณ : Avocado Soap สบลตนจชามสนอะดวคาโด

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

ธจรกนจคมาเครดทองสจาอางออนไลนณผลนตภสณฑณสบลตเพดทอผนวขาวไดมคจานนงถนงวสตถจประสงคณและ แนวทาง

ในการวนเคราะหณการตลาดออนไลนณ สนทงทมททจาใหมธจรกนจนมชดจาเนนนไปไดมดมวยดม คดอ หลสกการ บรนหารทจา

นนงถนงผลมบรนโภคและลลกคมาเปปนสจาคสญ ปปจจสยในการกจาหนดแนวทางในการบรนหารงานระบบ ออ

นไลนณ คตาใชมจตาย รายไดมและกจาไร ซนทงสตวนทมทเปปนสาระสจาคสญของการบรนหารธจรกนจ คดอ กจาไรจาก

การ ทจาสบลต ในครสชงนมชและจจดคจมมทจน การวางแผนการทจากจาไรทมทไดมจากการขายสบลตออนไลนณและ

การหา จจดคจมมทจน ทมททจาใหมธจรกนจเกนดกจาไรทมทมากกวตาตมนทจน การวนเคราะหณกลยจทธณทมทสจาคสญคดอ1) 

กลยจทธณระดสบองคณกร เปปนผลมทมทชดทนชอบการสสทงซดชอ เครดทองสจาอางออนไลนณและผลมทมทชดทนชอบ

ผลนตภสณฑณสบลต 2) กลยจทธณผลนตภสณฑณสบลต การพสฒนาสบลตกมอนใหมมม สรรพคจณทมทเพนทมมากขนชนเพดทอ

รองรสบและเปปนทางเลดอกใหมกลจตมลลกคมา 3) กลยจทธณการตสชงราคา การตสชงราคา ไดมทจาราคาทมทเหมาะ

สมกสบตมนทจน วสตถจดนบและตมนทจนของการบรนหารการขาย 4) กลยจทธณเกมทยวกสบชตอง ทางการจสด

จจาหนตาย เปปนการจสดกนจกรรมการสตงเสรนมการขายในสดทอออนไลนณ 5) กลยจทธณการสตงเสรนม การ

ตลาด คดอการทจากนจกรรมหนมาเวกบไซตณของการท ประชาสสมพสนธณ ผตานทาง Facebook, 

Instragram 6) กลยจทธณการบรนหารความสสมพสนธณกสบลลกคมาคดอ การจสดกนจกรรมเพดทอสรมางความ

พนงพอใจ ใหมลลกคมาเชนญทดลองใชมผลนตภสณฑณ

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สตงเสรนมและสนสบสนจนการทตองเทมทยวชจมชน

สรมางนวสตกรรมใหมตใหมกสบผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

จจานวนรายไดม : 0
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PS65016376 : แปรรสป “ขนง” พชชเศรษฐกนจ

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การถนอมอาหาร

การออกแบบโลโกและบรรจจภสณฑณ

ใชมโปรแกรมคอมพนวเตอรณในการออกแบบฉลากสนนคมา

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การขนสตงและกระจายสนนคมา

การขนสตงและกระจายสนนคมา

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยมการแปรรลปผลผลนตการเกษตร

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ขนงอบแหมง ชาวดอย

รายละเออยด : เปปนการแปรรลปขนง เพดทอยดดอายจการเกกบรสกษาและสามารถสตงออกผลนตภสณฑณสลต

ตลาด สรมางบรรจจภสณฑณทมทพกพาสะดวก เพดทอเพนทมทางเลดอกใหมกสบผลมบรนโภคทมทใชมชมวนตเรตงรมบใน

ปปจจจบสน และยสงเพนทมมลลคตาเพนทมใหมแกตวสตถจดนบการเกษตรอมกดมวย

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.สบปปอง อ.ปางมะผมา จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : รมานฮอมสจข ซจปเปอรณมารณเกกต

ออนไลนณ : U2T for BCG ตจาบลสบปปอง

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ตจาบลสบปปองเปปนอมกหนนทงตจาบลทมทมมอาชมพเปปนเกษตรกรเปปนจจานวนมาก มมการปลลกพดชไรตพดช

สวนหลากหลายชนนด อาทน ปลลกถสทว ขมาวโพดสสตวณ สมม เผดอก มะมตวง และขนง ซนทงขนงทมทตจาบลสบปปอง

ปลลกจะมมขนาดใหญตกวตาจสงหวสดอดทน       ดมวยความทมทชาวบมานเรนทมสนใจนจาขนงมาปลลกไดมไมตกมทปฝ และมม

ความสลงระดสบ 1100 หตางจากระดสบนจชาทะเล ทจาใหมขนงในพดชนทมทตจาบลสบปปองอจดมสมบลรณณ ผนวเรมยบ 

เนดชอแนตน เผกด แตตดมวยความทมทจสงหวสดแมตฮตองสอนเปปนพดชนทมทหตางไกล  จนงเกนดการขายผตานพตอคมา

คนกลาง และเนดทองจากประเทศจมนปปดประเทศ เพราะมมการแพรตระบาดของโควนด-19   ทจาใหม

เกษตรกรตจาบลสบปปองไดมรสบผลกระทบ จากราคาขนงตกตจทา พตอคมาไมตมารสบซดชอ แรงงานหายาก 

ผลมคนไมตกลมารวมตสวกสน เพราะกลสวการแพรตระบาดของโควนด-19 การขจดขนง ตมองใชมแรงงานเปปน

จจานวนมาก ขาดแคลนแรงงาน แรงงานขจดขนงกกไมตมม ขจดไปกกไมตมมคนรสบซดชอ เกษตรกรไมตมม

ทางออกจนงปลตอยใหมขนงเนตาอยลตในไรตในสวน               ทาง U2T สบปปองจนงพนจารณาการแกมปปญหา

ราคาขนงตกคจทา โดยทางเราอยากแปรรลปขนงเหลตานมชใหมเปปนอาหารวตาง ซดชองตายทานงตายขายคลตอง 

และทจาใหมเปปนทมทตมองการของตลาด ทสชงเดกกและผลมใหญตสามารถหยนบจสบมาทานไดม     โดยการนจา

เอาขนงมาเชดทอมและอบแปรรลปเปปนขนมขนง ทจาใหมรสชาตนเผกดในตสวของขนงลดลง แตตยสงคง

คจณสมบสตนสรรพคจณตตางๆ สามารถทานเลตนขณะทมทเดนนทางไกลไปไหนไหนไดม เพราะขนงลด

อาการเมารถ เมาเรดอ เหมาะสจาหรสบนสกทตองเทมทยวทมทเดนนทางมาแมตฮตองสอนแลมวเมารถ ทานขนง

อบเเหมง ชาวดอย กกสามารถบรรเทาไดม และไมตใชตแคตนสชน ตอนนมชมนจษยณเราอาศสยอยลตกสบโควนด -19 

มานาน  ขนงกกเปปนทมทนนยมในการชตวยรสกษาบรรเทาอาการไอจากโรคโควนด -19 ไดมดมวย ทจาใหม

ผลนตภสณฑณขนงทมททางเรานจามาแปรรลปนมช เปปนทางเลดอกใหมกสบทจกเพศ ทจกวสยไดมดม

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 550
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PS65016830 : การพพฒนาผลนตภพณฑณจากผมาทอชนเผตา

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การออกแบบโลโกและบรรจจภสณฑณ

ใชมโปรแกรมคอมพนวเตอรณในการออกแบบฉลากสนนคมา

-

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : เคสโทรศสพทณผมาทอชนเผตา

รายละเออยด : นจาผมาของชนเผตาในตจาบลสบปปอง มาทจาเปปนเคสโทรศสพทณซนทงเราจะนจาผมามาตสด 

แลมวตนดขมางหลสงเคส แลมวใสตนจชายาเรซนทนเพดทอใหมผมาของเราตนดกสบเคสโทรศสพทณ

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.สบปปอง อ.ปางมะผมา จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : รมานฮอมสจข ซจปเปอรณมารณเกกต

ออนไลนณ : U2T for BCG ตจาบลสบปปอง

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ตจาบลสบปปองประกอบไปดมวยลายชนเผตา แตตละชนเผตามมเครดทองแตตงกายทมทแตกตตางกสน จนงอยาก

พสฒนาและดสดแปลงเครดทองแตตงกายเหลตานมช ใหมเปปนสนทงทมททสนสมสย ใชมไดมทจกรจตน โดยเราจะลงพดชนทมท

สจารวจชจมชนตจาบลสบปปอง   ซนทงปกตนแลมว ชจมชนบมานนจชารนนหมลต2 มมการออกแบบเครดทองแตตงกาย

และเครดทองใชมประเภทผมาผตานแนวคนด และจนนตนาการของผลมออกแบบ ดมวยการนจาองคณประกอบ

ทางศนลปะมาชตวยในการออกแบบใหมสวยงาม เชตน สสดสตวน รลปรตาง รลปทรง และลวดลาย เปปนตมน 

อมกทสชงยสงมมการนจาเอาลลกปปดตตางๆมาปปกตามชจดเพนทมความหรลหราใหมเหมาะสมกสบชจดนสชนๆ เพดทอ

สามารถออกนจาจจาหนตายไดม สตวนจจดทมทชาวบมานนจาไปจจาหนตายคดอ สถานทมททตองเทมทยวดอยกนทวลม ซนทง

หากไมตใชตฤดลทตองเทมทยวกกจะไมตมมยอดการขายหรดอขายไดมนมอย เพราะไมตมมผลมบรนโภค เสดชอผมาทสชงหมด

นมชกกยสงคมางสตตอกอยลตทมทเดนม ชาวบมานบางรายจนงเรนทมหสนมาใชมการขายออนไลนณมากขนชน แตตไมตมม

ออเดอรณมากพอทมทจะทจาใหมตสวสนนคมาลดปรนมาณลง เพราะการเจาะตลาดในสดทอออนไลนณมมแตตรลป

แบบเกตาทมทไมตนตาสนใจ ทางเราจนงชตวยการคนดและพสฒนาเพดทอทมทจะชตวยชจมชน โดยการนจาผมาทอ

เหลตานมช มาประยจกตณใชมในการตกแตตงเคสโทรศสพทณใหมเปปนสนทงสนใจมากขนชน สามารถเพนทมมลลคตาและ

เพนทมทางเลดอกใหมกสบผลมบรนโภคไดม เคสโทรศสพทณแตตละอสนจะมมลายชนเผตากะเหรมทยง ลมซล ไทยใหญต ลา

หลต มมง เปปนหลสก โดยแตตละลวดลายกกจะแตกตตางกสนไปตามชนเผตาและวสฒนธรรม     ผมาแตตละลาย

ทมทเราจะนจามาประยจกตณ ยสงคงวสฒนธรรมแตตละชนเผตาไวม แคตปรสบเปลมทยนตามยจคสมสยของสสงคม     

ใหมผมาลายชนเผตาของเราเปปนทมทนนยมในทจกชตวงอายจทมทสนใจ และพกพางตาย ราคาไมตแพง

คนดคมนกระบวนการทจางานทมทงตายขนชน

ลดขยะ/การนจาวสตถจดนบกลสบมาใชมใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

ลดเวลาในการสรมางผลผลนตเพดทอจสดจจาหนตายสนนคมา / บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

จจานวนรายไดม : 500
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PS65008204 : ผลนตภพณฑณนจสาพรนกคพชวทราย

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การออกแบบสดทอประชาสสมพสนธณ

การออกแบบโลโกมและบรรจจภสณฑณ

การใชมโปรแกรมคอมพนวเตอรณประยจกตณ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นมอยกวตา 1 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   สดทอทมทเผยแพรต ทางหนสงสดอพนมพณ โปสเตอรณ โฆษณา โทรทสศนณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : นจชาพรนกคสทวทราย

รายละเออยด : นจชาพรนกคสทวทราย ฃมมความโดดเดตนในเรดทองรสชาตนและเนดชอสสมผสส มมเนดชอสสมผสส

คลมายทราย ซนทงนจชาพรนกคสทวทรายมมหลายแบบ ในภาคเหนดอนจชาพรนกคสทวทรายมมความนนยมอยตาง

มากเพราะสามารถนจาไปรสบประทานคลตกสบอาหารไดมอยตางหลากหลาย และสามารถเกกบไวมไดมใน

ระยะเวลานาน

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ทจตงยาว อ.ปาย จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : กมทลมทหยตาลอแล

ออนไลนณ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100083567010867

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

แผนธจรกนจของผลนตภสณฑณนจชาพรนกคสทวทรายเรนทมตมนจากการเกษตรกรและชาวบมานนจาผลผลนตใน

ทมองถนทนมาแปรรลปเพดทอสรมางรายไดมใหมกสบชจมชนเพนทมมลลคตาผลผลนตทางการเกษตรและทจาใหมเปปน

ทมทรลมจสกโดยกลจตมลลกคมาเปปาหมายคดอลลกคมาทสทวไปนสกทตองเทมทยวลลกคมาทมทสนใจผลนตภสณฑณชจมชนรมาน

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

จจานวนรายไดม : 1,425

หนมา 161 / 214



PS65008238 : ผลนตภพณฑณกระเทอยมผง

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การออกแบบสดทอประชาสสมพสนธณ

การออกแบบโลโกมและบรรจจภสณฑณ

การใชมโปรแกรมคอมพนวเตอรณประยจกตณ

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นมอยกวตา 1 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   สดทอทมทเผยแพรต ทางหนสงสดอพนมพณ โปสเตอรณ โฆษณา โทรทสศนณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : กระเทมยมผง

รายละเออยด : กระเทมยมผงสามารถทดแทนกระเทมยมสดไดมในทจกเมนลอาหาร  ชตวยปรจง

แตตงกลนทนใหมมมกลนทนหอมของกระเทมยม สามารถเกกบไดมนานมากยนทงขนชน และมมสรรพคจณหลาก

หลาย

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ทจตงยาว อ.ปาย จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ผสจกหอผอง

ออนไลนณ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100083567010867

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

แผนธจรกนจของผลนตภสณฑณกระเทมยมผงเรนทมตมนจากการเกษตรกรและชาวบมานนจากระเทมยมออรณ

แกนนกในทมองถนทนมาแปรรลปเพดทอเพนทมมลลคตาใหมกสบผลผลนตทางการเกษตรสรมางเปปนผลนตภสณฑณทมท

หลากหลายโดยกลจตมลลกคมาเปปาหมายคดอลลกคมาทสทวไปนสกทตองเทมทยวลลกคมาทมทสนใจผลนตภสณฑณชจมชน

รมานคม

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 1,635
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PS65030203 : โครงการพพฒนาและสรมางมสลคตาเพนชมใหมกพบขมาวกลมองชจมชน 0.1

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การผสมขมาวหลายชนนด

การทจาใหมบรรจจภสณฑณมมความนตาสนใจมากยนทงขนชน

การตลาดแบบออฟไลนณและออนไลนณ

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ขมาวกลมองรวม

รายละเออยด : ขมาวกลมองรวม คดอการนจาเอาขมาวกลมองสามสายพสนธจณมารวมกสน เพดทอใหมไดมขมาวทมท

นตากนนอมกแบบหนนทง และไดมคจณประโยชนณเพนทมขนชนจากขมาวกลมองทสชงสามสายพสนธจณ

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.โปปงสา อ.ปาย จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : โปปงสาซนตมช

ออนไลนณ : https://www.facebook.com/U2TPONGSA

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

รวบรวมขมอมลลของขมาวกลมอง ลงพดชนทมทเพดทอศนกษาขมอมลล ทจาการศนกษาและพสฒนาเพดทอใหมสามารถ

แขตงขสนกสบตลาดอดทนๆ ทมทหลากหลาย หาจจดเดตนของผลนตภสณฑณ เพดทอเพนทมคจณคตา และเพนทมตสว

เลดอกทมทหลากหลายแกตลลกคมา เพนทมชตองทางการจสดจจาหนตายทสชงชตองทางออนไลนณและออฟไลนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

จจานวนรายไดม : 14,000
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PS65030207 : โครงการพพฒนาและสรมางมสลคตาเพนชมใหมกพบผมาทอมชอชจมชน 0.1

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

สรมางแบรนดณสนนคมาใหมมมมลลคตาเพนทม

ทจาการตลาดแบบออฟไลนณและออนไลนณ

การใชมโปรแกรมคอมพนวเตอรณประยจกตณ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : สนนคมาแฟชสทนจากผมาทอกะเหรมทยง

รายละเออยด : เปปนการนจาผมาทอมดอกะเหรมทยงทมทมมเอกลสกษณณเฉพาะถนทน ใชมวนธมการยมอมสมผมาจาก

ธรรมชาตน มาพสฒนาเปปนผลนตภสณฑณจากผมาทอ โดยมมการออกแบบทมททสนสมสย

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.โปปงสา อ.ปาย จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : สตรมโปปงสา

ออนไลนณ : https://www.facebook.com/U2TPONGSA

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

แผนธจรกนจจะประกอบไปดมวยการรวบรวมขมอมลลของผมาทอกะเหรมทยง ลงพดชนทมทเพดทอศนกษาขมอมลล 

ทจาการศนกษาและพสฒนาเพดทอใหมสามารถแขตงขสนกสบตลาดอดทนๆ ทมทหลากหลาย หาจจดเดตนของ

ผลนตภสณฑณ เพดทอเพนทมคจณคตา และเพนทมตสวเลดอกทมทหลากหลายแกตลลกคมา เพนทมชตองทางการจสด

จจาหนตายทสชงชตองทางออนไลนณและออฟไลนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

จจานวนรายไดม : 25,000
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PS65004072 : U2T for BCG ตจาบลเมชองแปง

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การตลาดออนไลนณ อาทน เพจเฟซบจตค ไลฟฟสด แอฟพนเคชสทนการขาย shopee Lazada

การพสฒนารลปแบบบรรจจภสณฑณ  คจณภาพมาตรฐานบรรจจภสณฑณ

การตรวจขมอมลลโภชนาการจากหมองแลป ทมทไดมมาตรฐาน

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เกษตรปลอดภพย

   การออกแบบและพสฒนาผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : กระเทมยมแตตงสวย

รายละเออยด : เปปนกระเทมยมคจณภาพดมปลลกในพดชนทมทตจาบลเมดองแปงมมคจณลสกษณะพนเศษ คดอ 

สามารถเกกบรสกษาไดมนาน 1 ปฝ ไมตฝปอ กลนทนหอม เปลดอกสมขาวอมชมพล  ใชมแหลตงนจชาจากสายนจชา

แรต ทมทประทจขนชนตาม สายนจชาปาย นจชาแปง ในพดชนทมทตจาบลเมดองแปง

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.เมดองแปง อ.ปาย จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ของฝากชจมชนตจาบลเมดองแปง,กระเทมยมสายนจชาแรตตจาบลเมดองแปง

ออนไลนณ : ของฝากชจมชนตจาบลเมดองแปง,กระเทมยมสายนจชาแรตตจาบลเมดองแปง

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

u2t ตจาบลเมดองแปงไดมมมการจสดทจาผลนตภสณฑณขนชน คดอ 1. กระเทมยมโดยเราจะนจากระเทมยมทมทคสด

สรรเปปนอยตางดม ปลลกในพดชนทมทตจาบลเมดองแปง มมคจณลสกษณะพนเศษ คดอ สามารถเกกบรสกษาไดมนาน 

1 ปฝ ไมตฝปอ กลนทนหอม เปลดอกสมขาวอมชมพล  ใชมแหลตงนจชาจากสายนจชาแรต ทมทประทจขนชนตาม สายนจชาปาย 

นจชาแปง ในพดชนทมทตจาบลเมดองแปงและยสงเพนทมมลลคตาของสนนคมาโดยนจามาจสดแตตงใหมสวยงามและใชม

งานไดมสะดวกมากขนชน

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สตงเสรนมและสนสบสนจนการทตองเทมทยวชจมชน

สรมางความรลมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 35,000

หนมา 165 / 214



PS65032216 : ขมาวดอยอนนทรอยณซมอมมชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

องคณความรลมการผลนต การสรมางรลปแบบบรรจจภสณฑณ การตลาดออนไลนณ และออฟไลนณ

เทคโนโลยม การใชมระบบสลญญากาศบรรจจขมาว เพดทอรสกษาคจณภาพใหมนานขนชสน และการใชม

โปรแกรมคอมพนวเตอรณสรมางโลโกมแบรนดณ

นวสตกรรมการบรนการในระบบการขายของ shoppee

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เกษตรปลอดภพย

   การตนดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ขมาวดอยอนนทรมยณซมอมมดอ

รายละเออยด : เปปนสายพสนธจณขมาวพดชนเมดองของกลจตมชาตนพสนธจณในตจาบลเมดองแปง ทสชงขมาวเหนมยว 

ขมาวจมาวมมทสชงสมขาว สมดจา สมลายขาวดจา รสชาตนมสน หอม อรตอย แนวทางการพสฒนา : การใชม

ภลมนปปญญาการตจาขมาวซมอมมดอ จากครกกระเดดทอง เพดทอรสกษาคจณคตาทางโภชนาการของกลจตม

ชาตนพสนธจณแบบดสชงเ

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.เมดองแปง อ.ปาย จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ของฝากชจมชนตจาบลเมดองแปง, รมานคมาบรนษสทประชารสฐรสกสามสคคมแมตฮตองสอน

ออนไลนณ : ของฝากชจมชนตจาบลเมดองแปง,รมานคมาบรนษสทประชารสฐรสกสามสคคมแมตฮตองสอน

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

U2T ตจาบลเมดองแปง ไดมจสดทจาผลนตภสณฑณคดอ ขมาวดอยอนนทรมยณซมอมมดอซนชงเปปนสายพสนธจณขมาวพดชน

เมดองของกลจตมชาตนพสนธจณในตจาบลเมดองแปง ทสชงขมาวเหนมยว ขมาวจมาว มมทสชงสมขาว สมดจา สมลายขาวดจา 

รสชาตนมสน หอม อรตอย และยสงคงใชมวนธมการตจาขมาวซมอมมดอจากครกกระเดดทอง เพดทอรสกษาคจณคตา

ทางโภชนาการ ของกลจตมชาตนพสนธจณแบบดสชงเดนม

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

สตงเสรนมและสนสบสนจนการทตองเทมทยวชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 15,000

หนมา 166 / 214



PS65017996 : สบสตมะขามปปอม

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

พสฒนา Packaging Design

คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลนตภสณฑณ

ออกแบบสดทอออนไลนณ ในการนจาเสนอผลนตภสณฑณ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นมอยกวตา 1 เดดอน

ทตองเทอชยวทอชเปปนมนตรตตอสนชงแวดลมอมและสจขภาพ

   เทคโนโลยมพสฒนาคจณภาพผลผลนตทางการเกษตร

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : สสนยาสตา (สบลตมะขามปปอม)

รายละเออยด : สบลตมะขามปปอม (สสนยาสตา) มม 4กลนทน1.กลนทนออรนจนนสล2.นมและกจหลาบ 3.กลนทนวนน

ลาและลาเวนเดอรณ 4.Ocean Fragrance

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตฮมช อ.ปาย จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : รมานแมตเพกญ ธงฟปา ตจาบลแมตฮมช

ออนไลนณ :  ม ตU2T for BCG ตจาบลแมตฮมช

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

การพสฒนาสบลตจากมะขามปปอม เรนทมจากการสจารวจพดชทมองถนทนในตจาบลแมตฮมช ทมทมมมลลคตานมอยหรดอ

ไมตมมมลลคตา นจามาพสฒนาใหมสามารถเพนทมมลลคตาไดม โดยมจตงเนมนแนวทางการพสฒนาระหวตาง

ภลมนปปญญาทมองถนทน และเทคโนโลยม เพดทอใหมเกนดผลนตภสณฑณทมทมมคจณภาพสลง

ผลมะขามปปอม มมวนตามนนซมสลงมากทมทสจดในบรรดาพดชทจกชนนดทมทมมในโลก ในผลมมสารปปองกสนการ

เกนดออกซนไดซณวนตามนนซม ทจาใหมวนตามนนซมคงตสวอยลตไดมนาน ผลแหมง เกกบไวมในทมทเยกน เชตน ในตลมเยกน นาน 

365 วสน จะเสมยวนตามนนซมไปรมอยละ 20 ผลสดมมวนตามนนซม รมอยละ 1-1.8 นสบวตามมปรนมาณมากและ

ปรนมาณคตอนขมางแนตนอน (วนตามนนซมในนจชาคสชนจากผลมะขามปปอม มมมากประมาณ 20 เทตาของนจชา

สมมคสชน มะขามปปอม 1 ผล มมปรนมาณวนตามนนซมเทมยบเทตาทมทมมในผลสมม 1-2 ผล) นอกจากนสชนยสงมม สาร

แทนนนน (tannin) รมอยละ 28 ผลแหมง มมกรดมนวซนก (mucic acid) รมอยละ 4-9 เปลดอกผล มมกรด

เอลลาจนก (ellagic acid), กรดฟปลเลมลนก (phyllemblic acid) และสารฟฝนอลสณ (phenols)

 จากคจณสมบสตนของมะขามปปอม และการแปรรลปทมทตมองการรสกษาคจณคตาทางสารสกสดจาก

ธรรมชาตน การทจาสบลตจะใหมทจาใหมมะขามปปอมเสมยคจณคตาทางสารสกสดทางธรรมชาตนนมอย อมกทสชงคตา

นนยมบรนโภคผลนตภสณฑณจากธรรมชาตนมมสลง จนงเปปนจจดเปปาหมายสจาคสญในการพสฒนา

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

จจานวนรายไดม : 500

หนมา 167 / 214



PS65018057 : ขมาวแตตนธพญพชชตจาบลแมตฮอส

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ออกแบบสดทอออนไลนณ ในการนจาเสนอผลนตภสณฑณ

อบรมอมคอมเมนรณซ Page Facebook เเละแพลทฟอรณมออนไลนณอดทนๆ

พสฒนา Packaging Design

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นมอยกวตา 1 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรลปอาหาร

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ขมาวแตกนธสญพดชตจาบลแมตฮมช

รายละเออยด : ขมาวแตกนธสญพดชตจาบลแมตฮมช 3 รสชาตน1. รสดสชงเดนม ประกอบดมวย ขมาวสามสม 

และธสญพดช2. รสหวาน ประกอบดมวย ขมาวสามสม และธสญพดช มมนจชาผนชงเปปนทตอปปปช ง3. รส

สมจนไพร ประกอบดมวย ขมาวสามสม และธสญพดช มมนจชาผนชงเปปนทตอปปปช ง มมสตวนผสมของสมจนไพร

พดชนบมาน เชตน ขนง ตะไคร

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตฮมช อ.ปาย จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : รมานแมตเพกญ ธงฟปา แมตฮมช

ออนไลนณ :  ตU2T for BCG ตจาบลแมตฮมช

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ขมาวแตกนธสญพดชตจาบลแมตฮมชเปปนการรตวมมดอพสฒนาผลนตภสณฑณระหวตาง U2T for BCG ตจาบลแมตฮมช 

และบมานสวนอคนราหณเกษตรตามรอยพตอ ศลนยณการเรมยนรลมเกษตรอนนทรมยณประจจาอจาเภอปาย  และ

เปปนวนสาหกนจชจมชนขมาวสามสม ความรตวมมดอนมชเกนดจากความตมองการพสฒนาผลนตภสณฑณขมาวสาม

สมใหมมมมลลคตาเพนทม เพดทอขยายตลาดขมาวสามสมของชจมชน แนวทางการพสฒนาผสมผสานระหวตาง

ภลมนปปญญาทมองถนทนและนวสตกรรม เปปนการมจตงเนมนอนจรสกษณและพสฒนาสนทงทมทมมอยลตใหมเกนดมลลคตาสลง

สจด

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

จจานวนรายไดม : 500

หนมา 168 / 214



PS65026167 : ฮอก ลจงศพกดนด

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

จสดทจาสนนคมาใหมมมความหลากหลายมากขนชน

นจาเครดทองทจนแรงเขมามาชตวยพสฒนาสนนคมา

ใชมเทคโนโลยมใหมสนนคมามมอายจการใชมงานทมทยาวนานขนชน

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมภลมนปปญญาและวสฒนธรรมดมานการบรนการ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ฮอก ลจงศสกดนธ

รายละเออยด : ปปญญาเกตาแกตทมทมมการสดบทอดตตอกสนมายสงปปจจจบสน และมมการดสดแปลงใหม

เหมาะและทสนสมสยกสบปปจจจบสน

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.เวมยงใตม อ.ปาย จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ฮอก ลจงศสกดนธ

ออนไลนณ : ฮอก ลจงศสกดนธ

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

พสฒนาภลมนปปญญาเกตาแกตทมทมมการสดบทอดตตอกสนมายสงปปจจจบสน และมมการดสดแปลงใหมเหมาะและ

ทสนสมสยกสบปปจจจบสน

ดมวยการสรมางตลาดออนไลนณ ดสดแปลงโลโกมผลนตภสณฑณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

ลดขยะ/การนจาวสตถจดนบกลสบมาใชมใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 5,000
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PS65026175 : เสชสอซตอนกลนชน ชจมชนบมานนจสาฮส

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ออกแบบบรรจจภสณฑณทมทสวยงามและใหมความรลมเกมทยวกสบถสทวลายเสดอ

ใชมผลนตผลทางการเกษตรในทมองถนทน

ทจาใหมสนนคมามมคจณภาพมากขนชน

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   สจขอนามสยอาหาร หรดอ กระบวนการควบคจมขสชนตอนการผลนตตสชงแตตตมน

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : เสดอซตอนกลนทน

รายละเออยด : สตงเสรนมการขาย พสฒนาเพจเกจและโลโกมเพดทอเพนทมมลลคตาของสนนคมาทมทมมอยลตแลมว

ในชจมชน

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.เวมยงใตม อ.ปาย จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : บมานถสทวนจชาฮล อจาเภอปาย

ออนไลนณ : เสดอซตอนกลนทน ชจมชนบมานนจชาฮล อจาเภอปาย

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

การเพนทมมลลคตาเพนทมดมวยการสรมางโลโกม จากสนชนคตาทมทมมอยลตกตอนแลมวภายในชจมชน เพดทอดนงดลดนสก

ทตองเทมทยงเพดทอมความสนใจในตสวสนนคมามากขนชน

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

อนจรสกษณและตตอยอดภลมนปปญญาทมองถนทน

จจานวนรายไดม : 5,000
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PS65012041 : ขมาวเกรอยบสมจนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การนจาขมาวในพดชนถนทนมาทจาแปปงขมาวเกรมยบ

ขมาวเกรมยบสมจนไพรไรมนจชามสน

เครดทองโมตแปปงไฟฟปา

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวตา 3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ขมาวเกรมยบสมจนไพร

รายละเออยด : ขมาวเกรมยบสมจนไพร   รสมะแขวตน, รสตะไครม, รสใบมะกรลด, รสกระชาย, รส

ขนง

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.เวมยงเหนดอ อ.ปาย จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : วนสาหชจมชนตจาบลเวมยงเหนดอ

ออนไลนณ : U2T ตจาบลเวมยงเหนดอ

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

นจาสนนคมาเดนมจากกลจตมวนสาหกนจชจมชนมาพสฒนาปรสบปรจงเปปนสลตรใหมต เพดทอทมทจะเพนทมความหลาก

หลายใหมตสวสนนคมา เพนทมความนตาสนใจ และเพดทอทมทจะขยายกลจตมเปปาหมายของตสวสนนคมาไดมมากขนชน 

วนธมการ 

- รตวมมดอกสบวนสาหกนจชจมชน เพดทอทมทจะผลนตผลนตภสณฑณตสวใหมต

- นจาขมาวเกรมยบสลตรเดนม และสมจนไพรอบแหมงทมทเปปนผลนตภสณฑณเดนมของชจมชน มาตตอยอดเปปน

ขมาวเกรมยบสมจนไพรแบบใหมต

- ออกแบบบรรจจภสณฑณใหมนตาดนงดลดและนตาสนใจ

- การทจาการตลาดแบบออนไลนณและออฟไลนณ

คนดคมนกระบวนการทจางานทมทงตายขนชน

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สตงเสรนมและสนสบสนจนการทตองเทมทยวชจมชน

สรมางความรลมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 10,000
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PS65012310 : ขนมงาธพญพชช

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การยดดอายจผลนตภสณฑณ

กรรมวนธมการหาปรนมาณการใชมใบหญมาหวานทดแทนนจชาตาลในขนมงา

การออกแบบโลโกมและบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ขนมงาธสญพดช เวมยงเหนดอ (TWN Sesame Bar)

รายละเออยด : เปปนขนมงาธสญพดช ทมทใชมความหวานจากนจชาตาลหญมาหวานแทนนจชาตาลปกตน 

และเพนทมธสญพดชทมทหลากหลายชนนด ทมทดมและมมประโยชนณตตอสจขภาพ

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.เวมยงเหนดอ อ.ปาย จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : วนสาหชจมชนตจาบลเวมยงเหนดอ

ออนไลนณ : U2T ตจาบลเวมยงเหนดอ

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

พสฒนามาจาก ขนมงาดจานจชาอมอย มาเปปนขนมงาทมทมมสตวนผสมเปปนธสญพดชหลากชนนดและเปลมทยน

ใชมสตวนผสมทมทมมประโยชนณ รสชาตนหวานนมอยและดมตตอสจขภาพ 

    ชตองทางการขาย

       - ออนไลนณ 

       - ออฟไลนณ

การตลาด

1. วางแผนการผลนตสนนคมา โดยสจารวจวสตถจดนบในชจมชนกตอนเปปนอยตางแรก 

2. ทจาการผลนตสนนคมา 

3. ใสตบรรจจภสณฑณทมทสวยและสะดวกตตอลลกคมา

4. ราคาตมองเหมาะสมและไมตแพงเกนนไป

5. เปปนการวางขาย และโปรโมทในออนไลนณ

สตงเสรนมและสนสบสนจนการทตองเทมทยวชจมชน

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 10,000

หนมา 172 / 214



PS65002420 : กระเปปาสานจากชจมชนตจาบลจองคจา

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

เทคนนคการสานกระเปปาจากเสมนพลาสตนก

การอบบแบบใหมสามารถนจาไปใชมไดมทจกโอกาส

การออแบบการเพมนสมของกระเปปาสาน

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : กระเปปาสานจากชจมชนตจาบลจองคจา

รายละเออยด : กระเปปาสาน เปปนผลนตภสณฑณทจามดอจากกลจตมชจนชนตจาบลจองคจา ทมทมมความ

ละเอมยด ประณมตทจกขสชนตอนในการทจา มมความสวยงาม แขกงแรงและทนทาน สามารถนจากลสบ

มาใชมซจชาไดมเรดทอยๆ

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.จองคจา อ.เมดองแมตฮตองสอน จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : รมานเฮกดดตอเหลมยว

ออนไลนณ : https://www.facebook.com/hedkorleawOTOP/

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

การจสดทจาการตลาดของ กลจตมวนสาหกนจชจมชนแปรรลปผลนตภสณฑณกระเปปาสาน ไดมใชมแนวคนด เกมทยว

กสบ Business Model Canvas เครดทองมดอสรมางโมเดลธจรกนจ มาทจาการวนเคราะหณการทจาตลาด

ของผลนตภสณฑณกระเปปาสาน

Business Model Canvas เปปนเครดทองมดอใหมตสจาหรสบผลมประกอบการทมทกจาลสงคนดจะ “ลงทจน” เรนทม

ตมนธจรกนจ หรดอปรสบปรจงธจรกนจเดนมใหมเตนบโตมากยนทงขนชน ธจรกนจทมทดม ควรมม Business Model ทมท

ชสดเจน เพดทอลดความเสมทยงในการทจาธจรกนจนสชนๆ และทจาใหมเรารลมและเขมาใจภาพรวมของธจรกนจของ

ตสวเองไดมมากขนชน  แตตในทางปฏนบสตนแลมว Business Model ยสงไมตสามารถตอบโจทยณภาพรวม

ของธจรกนจไดมอยตางครบถมวน Business Model Canvas จนงถลกพสฒนาขนชนมาใหมเปปนเครดทองมดอ

สจาเรกจรลป (template) โดย Alex Osterwalder เพดทอมาเตนมเตกมชตองวตางของโมเดลธจรกนจ ชตวย

ใหมผลมประกอบการสามารถมองเหกนภาพรวม (visualizing) ของธจรกนจไดมครบทจกมนตนมากขนชน ชตวย

ใหมผลมประกอบการประเมนนความเสมทยงในการลงทจนไดมขนชน เปปนการตอบโจทยณสจาคสญของการทจา

ธจรกนจ นสทนคดอ ทจาอยตางไรใหมมม “กจาไร” Business Model Canvas จนงเปรมยบเสมดอนแผนลงทจน

ของผลมประกอบการดมวย Business Model ทมทสมบลรณณ

          Business Model Canvas จะเรนทมจากการลงรายละเอมยดตตางๆ เพดทอตอบคจาถามสจาคสญ

ของการทจาธจรกนจ 4 ขมอ นสทนคดอ ทจา (สนนคมา) อะไร, ทจา (ขาย) ใหมใคร, ทจาอยตางไร และคจมมคตาแคตไหน

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

อนจรสกษณและตตอยอดภลมนปปญญาทมองถนทน

จจานวนรายไดม : 3,000
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PS65002831 : ถจงผมาสจาหรพบใสตขวดจากชจมชนตจาบลจองคจา

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

เทคนนคการเยกบ

เทคนนคการประกอบชนชนสตวน

การออกแบบตจตกตาชนเผตา

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจหมจนเวอยนลดการใชมพลพงงานเนมนนจากลพบมาใชมใหมต

   Upcycle (การรมไซเคนลแบบทมททจาใหมคจณคตาเพนทมขนชน)

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ถจงผมาสจาหรสบใสตขวดจากชจมชนตจาบลจองคจา

รายละเออยด : เศษผมาเหลดอใชม เปปนวสสดจทมทหาไดมทสทวไป และสามารถนจามาตตอยอดไดมหลากหลาย

รลปแบบ ดมวยการมมแนวคนดรนเรนทมสรมางสรรคณ กตอใหมเกนดเปปน “ถจงผมาสจาหรสบใสตขวด”

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.จองคจา อ.เมดองแมตฮตองสอน จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : รมานเฮกดกตอเหลมยว

ออนไลนณ : https://www.facebook.com/hedkorleawOTOP/

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

การจสดทจาการตลาดของ กลจตมวนสาหกนจชจมชนผลนตภสณฑณถจงผมาสจาหรสบใสตขวดแมตฮตองสอน 

ตจาบลจองคจา  ไดมใชมแนวคนด เกมทยวกสบ Business Model Canvas เครดทองมดอสรมางโมเดลธจรกนจ 

มาทจาการวนเคราะหณการทจาตลาดของผลนตภสณฑณถจงผมาสจาหรสบใสตขวดแมตฮตองสอน ตจาบลจองคจา

  Business Model Canvas เปปนเครดทองมดอใหมตสจาหรสบผลมประกอบการทมทกจาลสงคนดจะ “ลงทจน” เรนทม

ตมนธจรกนจ หรดอปรสบปรจงธจรกนจเดนมใหมเตนบโตมากยนทงขนชน ธจรกนจทมทดม ควรมม Business Model ทมท

ชสดเจน เพดทอลดความเสมทยงในการทจาธจรกนจนสชนๆ และทจาใหมเรารลมและเขมาใจภาพรวมของธจรกนจของ

ตสวเองไดมมากขนชน  แตตในทางปฏนบสตนแลมว Business Model ยสงไมตสามารถตอบโจทยณภาพรวม

ของธจรกนจไดมอยตางครบถมวน Business Model Canvas จนงถลกพสฒนาขนชนมาใหมเปปนเครดทองมดอ

สจาเรกจรลป (template) โดย Alex Osterwalder เพดทอมาเตนมเตกมชตองวตางของโมเดลธจรกนจ ชตวย

ใหมผลมประกอบการสามารถมองเหกนภาพรวม (visualizing) ของธจรกนจไดมครบทจกมนตนมากขนชน ชตวย

ใหมผลมประกอบการประเมนนความเสมทยงในการลงทจนไดมขนชน เปปนการตอบโจทยณสจาคสญของการทจา

ธจรกนจ นสทนคดอ ทจาอยตางไรใหมมม “กจาไร” Business Model Canvas จนงเปรมยบเสมดอนแผนลงทจน

ของผลมประกอบการดมวย Business Model ทมทสมบลรณณ

          Business Model Canvas จะเรนทมจากการลงรายละเอมยดตตางๆ เพดทอตอบคจาถามสจาคสญ

ของการทจาธจรกนจ 4 ขมอ นสทนคดอ ทจา (สนนคมา) อะไร, ทจา (ขาย) ใหมใคร, ทจาอยตางไร และคจมมคตาแคตไหน

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

ลดขยะ/การนจาวสตถจดนบกลสบมาใชมใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

จจานวนรายไดม : 4,000
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PS65006311 : ชารพกไทย ออรณแกนนค

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ปรสบปรจงบรรจจภสณฑณทมทสามารถควบคจมความชดชนมากขนชน

ถจงกรองชาทมทคงคจณภาพกลนทนและรสชาตน

คจณภาพจากการเกกบใบชา

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นมอยกวตา 1 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพสฒนาผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ชารสกไทย ออรณแกนนค

รายละเออยด : ชารสกไทย ออรณแกนนค

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.หมอกจจาแปป อ.เมดองแมตฮตองสอน จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : เฮกดกอเหลมยว

ออนไลนณ : Hedgorliao

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

เนดทองจากชาวบมานในหมลตบมานรสกไทยมมการปลลกชากสนเปปนจจานวนมากและเปปนชาออรณแกนนค 

ทจาใหมผลผลนตชามมราคาทมทถลก คณะผลมจสดทจาจนงมมความคนดทมทจะสรมางบรรจจภสณฑณของชาใหมต โดย

การแยกบรรจจซองแบบพรมอมดดทม ทจาใหมสะดวกและงตายตตอการบรนโภคในแตตละครสชง

- แยกบรรจจ 1 ถจงใหญต จะมมซองเลกก 20 ซอง ทจาใหมสะดวกตตอการชงในแตตละครสชง 

- ชาทมทใชมเปปนชาออรณแกนนคทมทชาวบมานปลลกบนภลเขา ทมทมมอากาศหนาว และอยลตสลงจากระดสบนจชาทะเล

ถนง 1,776 เมตร มมกระบวนการในการทจาอยตางพนถมพนถสน ใบชาจนงมมความหอมและมมรสชาตนเปปน

เอกลสกษณณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

จจานวนรายไดม : 10,500
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PS65014319 : สบสตชาอสตหลง

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

พสฒนากมอนสบลตใหมใชมงานไดมนานขนชน

เพนทมความหอมของใบชาในสบลตเพนทมขนชน

บรรจจภสณฑณควบคจมความชดชน

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมภลมนปปญญาและวสฒนธรรมดมานจนตวนทยา

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : สบลตชาอลตหลง

รายละเออยด : หมลตบมานรสกไทย มมการปลลกชาอลตหลงเปปนจจานวนมาก ดมวยชาอลตหลงมมกลนทนหอม

เปปนเอกลสกษณณ จนงเกนดไอเดมยทมทจะเพนทมมลลคตาใหมกสบใบชา โดยการแปรรลปใหมเปปนผลนตภสณฑณสบลต

ชาอลตหลง  มมสรรพคจณชตวยลดกลนทน กลนทนหอมสดชดทน และชตวยใหมผนวขาวสะอาดกระจตางใสขนชน

อยตางเปปนธรรมชาตน

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.หมอกจจาแปป อ.เมดองแมตฮตองสอน จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : เฮกดกมอเหลมยว

ออนไลนณ : Hedgorliao

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

แผนดมานธจรกนจ -ดมานฝปายขานสตงเสรนมการขาย ดมานออฟไลนณ ออนไลนณ

-ฝปายผลนต ผลนตสนนคมาตามเปปาหมาย

-ฝปายจสดสตงสนนคมา คลสงสนนคมา เชกคสตกอค

-ฝปายการเงนน

-ฝปายอดทนๆ ตามไดมรสบการมอบหมาย

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

จจานวนรายไดม : 5,900
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PS65016964 : หมอนใบชา

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ใยสสงเคราะหณ

จสกรเยกบผมา

ผมาทอ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : หมอนใบชา

รายละเออยด : หมอนใบชามมกลนทนหอมทมทเปปนเอกลสกษณณและมมสรรพคจณหลากหลาย จนงเกนด

ความคนดอยากแปรรลปเพดทอเพนทมมลลคตา เพดทอตอบโจทยณการดลแลสจขภาพจนงเกนดไอเดมยทจาหมอน

ใบชาเพดทอสจขภาพขนชนมา และเพดทอเปปนการเสรนมชตองทางรายไดมใหมชจมชนอมกทางดมวย

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.หมอกจจาแปป อ.เมดองแมตฮตองสอน จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : เฮกดกมอเหลมยว

ออนไลนณ : Hedgorliao

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

หมลตบมานรสกไทยมมการปลลกชาอลตหลงเปปนจจานวนมากและดมวยชาอลตหลงบมานรสกไทยมมกลนทนหอมทมทเปปน

เอกลสกษณณและมมสรรพคจณหลากหลาย จนงเกนดความคนดอยากแปรรลปเพดทอเพนทมมลลคตา เพดทอตอบ

โจทยณการดลแลสจขภาพจนงเกนดไอเดมยทจาหมอนใบชาเพดทอสจขภาพขนชนมา เมดทอมาทจาเปปนหมอนใบชา

จะชตวยใหมเกนดความผตอนคลาย เมดทอนจามาหนจนนอนจะชตวยกระตจมนระบบหมจนเวมยนโลหนต กลนทนหอม

ของหมอนใบชาจะชตวยบรรเทารสกษาโรคหวสด และ โรคเกมทยวกสบระบบทางเดนนหายใจทจาใหมหายใจ

คลตอง หมอนใบชาเพดทอสจขภาพจะเปปนผลนตภสณฑณทมทเจาะกลจตมลลกคมาทมทรสกสจขภาพ ยจคปปจจจบสนทจก

เพศทจกกลจตมวสยใสตใจดมานการดลรสกษาสจขภาพมากขนชน หมอนใบชาจะเปปนตสวเลดอกทมทดมสจาหรสบกลจตม

คนรสกษาสจขภาพ

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 9,000

หนมา 177 / 214



PS65010283 : สตงเสรนมพพฒนาสนนคมาและยกระดพบเศษฐกนจในตจาบลหมวยปสลนง

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การจสดทจารลปแบบบรรจจภสณฑณ หรดอ Packaging Design

การใชมเครดทองมมโปรแกรม canva ในการออกแบบ แบนเนอรณ ในการโปรโมท

กระบวนการผลนตจากธรรมชาตน

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นมอยกวตา 1 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพสฒนาผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ชาใบปลลนง

รายละเออยด : ชาจากใบปลลนงบนยอดดอย มมสารตมานอนจมลลอนสระ ชตวยลดระดสบนจชาตาลใน

เลดอด ชตวยสลายไขมสนและลดระดสบคอเลสเตอรอล  ชตวยการขยายหลอดเลดอด ปปองกสนโรค

เสมนเลดอดหสวใจตมบ  มมวนตามนนซม วนตามนนบม สารแทนนนน โพแทสเซมยม กรดแมโมเนมย ลดความ

เครมยด ความดสนโลหนต

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.หมวยปลลนง อ.เมดองแมตฮตองสอน จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : -

ออนไลนณ : -

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ชาใบปลลนง ใบปลลนงเปปนพดชทมทเกนดขนชนตามธรรมชาตนและมมเยอะในพดชนทมทตจาบลหมวยปลลนงชาวบมานจนง

คนดคมนเปปนผลนตภสณฑณชาใบปลลนง เพดทอสรมางรายไดมในกสบชจมชนในตจาบลหมวยปลลนง

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 7,720

หนมา 178 / 214



PS65010545 : สตงเสรนมพพฒนาสนนคมาและยกระดพบเศษฐกนจในตจาบลหมวยปสลนง

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

1.การใชมเครดทองจสกรเยกบผมาในขสชนตอนการผลนต

2.การใชมเครดทองมดอโปรแกรม SketchUp  AI และ Canva ในการออกแบบสนนคมาและแบรนดณ

สนนคมา

3.การจสดทจารลปแบบสนนคมา และ แบรนดณสนนคมา

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นมอยกวตา 1 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : หมวกจากเศษผมาทอ

รายละเออยด : หมวกจากเศษผมาทอ เปปนการนจาผมาทอทมทเหลดอใชม จากการตสดเยกบเสดชอผมาหรดอ

กระโปรง นจามาใชมใหมเกนดประโยชนณและลดปรนมาณขยะทมทเกนดจากเศษผมา  หมวกจากเศษผมาทอ

สามารถใชมไดมกสบทสชงเดกกและผลมใหญต ทจกเพศ ทจกวสย  สวมใสตเพดทอความสวยงาม และกสนแดด

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.หมวยปลลนง อ.เมดองแมตฮตองสอน จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : -

ออนไลนณ : -

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

หมวกจากเศษผมาทอ เปปนการนจาเศษผมาทอเหลดอใชม นจามาทจาเปปนหมวก เพดทอลดปรนมาณขยะและ

สรมางรายไดมใหมกสบชจมชน

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 5,800

หนมา 179 / 214



PS65010778 : สตงเสรนมพพฒนาสนนคมาและยกระดพบเศษฐกนจในตจาบลหมวยปสลนง

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การใชมเครดทองจสดในขสชนตอน หรดอ ใชมในบางกระบวนการผลนต

การใชมเครดทองมมโปรแกรม canva ในการออกแบบ แบนเนอรณ ในการโปรโมท

การจสดทจารลปแบบบรรจจภสณฑณ หรดอ Packaging Design

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพสฒนาผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ขมาวบดอโปปะโหลตะ

รายละเออยด : ชตวยบจารจงรตางกาย มมวนตามนน 2 ชตวยปปองกสนอาการอตอนเพลมย ชตวยเสรนมสรมาง

การเจรนญเตนบโตของรตางกาย มมสารตมานอนจมลลอนสระ ชลอความแกตชราบจารจงผนว วนตามนนอม

ชตวยบจารจงผนวพรรณ ชฃอความแกตและกระตจมนระบบขสบถตาย

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.หมวยปลลนง อ.เมดองแมตฮตองสอน จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : -

ออนไลนณ : -

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

ปปจจจบสนขมาวเปปนอจตสาหกรรมสจาคสญอยตาง 1 ของประเทศไทย ทมทครอบคลจมพดชนทมทเพาะปลลกมากทมท

สจด ของพดชนทมทเกษตรทสชงหมดของประเทศ ของจจานวนครสวเรดอนภาคเกษตรทสชงหมด ทจาใหม

เกษตรกรผลมปลลกขมาวไดมรสบความสนใจเปปนพนเศษจากรสฐบาลมาโดยตลอด ดสงนสชนทางทมมงาน

ของตจาบลหมวยปลลนง จ.แมตฮตองสอน จนงใหมความสจาคสญตตอผลผลนตของตจาบล เชตนขมาวซนทงเปปนพดช

ทมองถนทนชจมชน โดยเราไดมนจาขมาวอนนทรมยณ “ขมาวบดอโปปะโหลตะ” นจามาวางแผนในการพสฒนาและ

จจาหนตายใหมเกนดรายไดมใหมแกตชจมชน

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

จจานวนรายไดม : 3,000

หนมา 180 / 214



PS65017866 : สชบสานภสมนปปญญาผมาทอกะเหรอชยงตจาบลหมวยโปปง

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ออกแบบลวดลายผมาทอใหมตเชนงสรมางสรรคณบนอสตลสกษณณทางวสฒนธรรม

การตสดเยกบกระเปปาผมาทอทมทออกแบบใหมมมความทสนสมสยมากขนชน

-

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ผมาทอกะเหรมทยง

รายละเออยด : การนจาผมาทอมาพสฒนาในรลปแบบตตางๆ อยตางเชตนการนจาผมาทอมาตสดเยกบเปปน

กระเปปา, กระเปปาสะพายขมางเปปนตมน

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.หมวยโปปง อ.เมดองแมตฮตองสอน จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ :  กHandicraft หมวยโปปง

ออนไลนณ : https://www.facebook.com/U2T.HUAYPONG

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

การพสฒนาสนนคมาจากเดนมใหมมมความทสนสมสยเพดทอใหมเขมาถนงกลจตมเปปาหมายไดมมากขนชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

อนจรสกษณและตตอยอดภลมนปปญญาทมองถนทน

จจานวนรายไดม : 3,000

หนมา 181 / 214



PS65017890 : จพกสานสรมางอาชอพจากวพสดจธรรมชาตน

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การออกแบบลวดลายใหมหลากหลายตามความตมองการ

การพสฒนารลปลสกษณณของงานหสตถศนลปฟประเภทจสกสานใหมมมความนตาสนใจ และเพดทอสรมาง

มลลคตาเพนทมผลนตภสณฑณมากยนทงขนชน

-

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมภลมนปปญญาและวสฒนธรรมดมานการบรนการ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : จสกสานไมมไผต

รายละเออยด : นจาวสสดจธรรมชาตน เชตน ไมมไผต มาสานเปปนโคมไฟ รลปแบบตตางๆ

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.หมวยโปปง อ.เมดองแมตฮตองสอน จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ :  กHandicraft หมวยโปปง

ออนไลนณ : https://www.facebook.com/U2T.HUAYPONG

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

สรมางสรรคณสนนคมาจากวสสดจธรรมชาตน เชตน ไมมไผต นจามาสานเปปนโคมไฟ รลปแบบตตางๆ

สตงเสรนมและสนสบสนจนการทตองเทมทยวชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 2,099

หนมา 182 / 214



PS65014754 : กระเทอยมกรอบสมจนไพร รสตมมยจา

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ใชมสดทอออนไลนณตตาง เชตน FACEBOOK

LINE

INSTAGAM

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพสฒนาผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : กระเทมยมกรอบสมจนไพรรสตมมยจา

รายละเออยด : กระเทมยมทอดกรอบปรจงรสตมมยจา เปปนการนจากระเทมยมซอยเปปนชนชนบางๆ 

ทอดกรอบกตอนนจามาคลจกเคลมากสบสมจนไพรพดชนบมานทอดกรอบ คดอ พรนกแหมง และใบมะกรลด 

กตอนนจาผงปรจงรสตมมยจามาคลจกเคลมา เกนดเปปนรสชาตนทมทจสดจมาน กลมกลตอม และลงตสว 

สามารถทานกสบขมาวสวยรมอนๆ หรดอเปปนเมนลทานเลตนไดม

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.หมวยผา อ.เมดองแมตฮตองสอน จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : รมานคมากลจตมวนสาหกนจชจมชนบมานนาปลาจาด

ออนไลนณ :  ต ตU2T Tambol Huaipha

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

1) พสฒนาผลนตภสณฑณ/ปรสบปรจงบรรจจภสณฑณ  2) การขาย/ชตองทางการตลาด เรนทมทดลองขาย

สนนคมาในรมานเฮกดกมอเหลมยว และโปรโมทสนนคมาลงในสดทอออนไลนณตตางๆ อาทนเชตน Facebook 

Instagram และเวกบไซตณของโครงการ U2T BCG เพดทอเปปนการประชาสสมพสนธณเกมทยวกสบสนนคมา

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 8,000

หนมา 183 / 214



PS65014835 : รองเทมาจอนยสนนาน

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

พสฒนาการเยกบใหมมมการบจดมวยผมาสมพดชนดมานในรองเทมา ปรสบวนธมการเยกบแบบปราณมต

การใชมสดทอออนไลนณตตาง ๆ เพดทอโปรโมทสนนคมาและบรนการ ใหมเปปนทมทรลมจสกของของตลาดและ

ลลกคมา

นจาเครดทองจสกรเยกบผมามาใชมแทนการเยกบมดอ เพดทอประหยสดเวลาในการผลนตและไดมสนนคมาเรกวขนชน

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : รองเทมาจมนยลนนาน

รายละเออยด : รองเทมาจมนยลนนาน เปปนผลนตภสณฑณรองเทมาผมาทมทใชมกรรมวนธมการผลนตตสดและ

เยกบรองเทมาดมวยมดอดมวย จากภลมนปปญญาดสชงเดนมของคนจมนทมทตสชงรกรากในตจาบลหมวยผา อ.

เมดอง จ.แมตฮตองสอน มมรลปแบบและสมสสนสวยงาม หลายขนาด

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.หมวยผา อ.เมดองแมตฮตองสอน จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : กลจตมตสดเยกบรองเทมาจมนบมานรจตงอรจณ

ออนไลนณ : U2T Tambol Huaipha

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

1.ปรสบปรจงและยกระดสบขสชนตอนการผลนต2)ทดลองขายผตานตลาดพอเพมยงของจสงหวสด

แมตฮตองสอน3)ขายของผตานFacebookU2T Tambol Huaipha

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

ลดเวลาในการสรมางผลผลนตเพดทอจสดจจาหนตายสนนคมา / บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

จจานวนรายไดม : 13,500

หนมา 184 / 214



PS65015756 : โกตกรอบถพชวลายเสชอหมวยผา

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ยกระดสบผลนตภสณฑณทางการเกษตร (ถสทวลายเสดอ) เปปนผลนตภสณฑณใหมตของชจมชน

-

-

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพสฒนาผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : โกกกรอบถสทวลายเสดอหมวยผา

รายละเออยด : โกกกรอบถสทวลายเสดอหมวยผา เปปนผลนตภสณฑณทมทนจาถสทวลายเสดอคลจกดมวยเนดชอแปปง ทมท

ไดมจากแปปงสาลมผสมกสบกะทน นจชาตาล เกลดอเลกกนมอย นจามาทอดกรอบ

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.หมวยผา อ.เมดองแมตฮตองสอน จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : คาเฟปหนมาวสด

ออนไลนณ : U2T Tambol Huaipha

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

1) พสฒนาผลนตภสณฑณจากถสทวลายเสดอ 2) ทดลองขายผตานตลาดพอเพมยงของจสงหวสด

แมตฮตองสอน 3) ขายผตานชตองทางออนไลนณ Facebook U2T Tambol Huaipha

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางนวสตกรรมใหมตใหมกสบผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

จจานวนรายไดม : 1,764

หนมา 185 / 214



PS65008301 : โคมไฟจพกสานไมมไผต

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภลมนปปญญาและวสฒนธรรมทมองถนทน

การพสฒนาการออกแบบผลนตภสณฑณ

ความคนดสรมางสรรคณสนนคมา DIY

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นมอยกวตา 1 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : โคมไฟจสกสานไมตไผต

รายละเออยด : คมไฟจสกสานไมมไผต โคมไฟเพดาน โคมไฟตนดผนสง โคมไฟประดนษฐณ DIY ประดสบ

บมาน ตกแตตงรมสอรณท และ รมานอาหาร

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ทตาผาปจปม อ.แมตลานมอย จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : U2T Tombon Thaphapum

ออนไลนณ : U2T Tombon Thaphapum

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

งานจสกสานคดอการใชมวสสดจธรรมชาตนในการผลนต 

จะมมความเปปนเอกลสกษณณในงานของแตตละชนชนทมทไมตเหมดอนกสนดมวยลสกษณะของเนดชอไมมไผต  และเสมน

หวายทมทมมกลนทนอายของความอบอจตนในสไตลณรตวมสมสยปปจจจบสนมมวสสดจตกแตตงบมานจากงานฝฝมดอยสง

คงไดมรสบความนนยมในหมลตผลมรสกธรรมชาตนอยตางตตอเนดทอง  โดยถลกดมไซนณใหมเปปนโคมไฟแตตงบมาน  ทมทใหม

แสง  และแสดงเงา

สะทมอนทมทเปปนลวดลายของงานจสกสาน  ใหมออกมาอยตางสวยงามราวกสบศนลปะ 

เหมาะกสบการใชมตกแตตงในหมองนอน หมองพสกผตอน  หรดอแมมกระทสทงใชมเปปนโคมไฟ

ในสวนกกดลเขมาทตา ถนงแมมจะเปปนวสสดจธรรมดาๆ  แตตสามารถผสมผสานเขมากสบบมานใน

ยจคสมสยใหมตไดมอยตางลงตสวครสบ

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางนวสตกรรมใหมตใหมกสบผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

จจานวนรายไดม : 500

หนมา 186 / 214



PS65009517 : เดรสกะเหรอชยงผมาทอแฟชพชน

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การสรมางสรรคณความคนดผลนตภสณฑณใหมต

การพสฒนากลยจทธณการตลาด

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภลมนปปญญาและวสฒนธรรมทมองถนทน

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ชจดผมาทอกะเหรมทยง (แฟชสทน)

รายละเออยด : ขนาดไซสณผลมหญนงและผลมชายมาตรฐาน S M L XL สนนคมาเนดชอผมาดม ทจาจากผมา

ฝปายทอ สมสดสวย ซสกไมตหด สมไมตตกเนดชอผมานจตมใสตสบาย ใสตไดมทจกสภาพอากาศวนธมใชม : ใชมสวมใสต

ขมอควรระวสง : ควรแยกซสกในครสชงแรกขมอแนะนจา : ควรซสกมดอเพดทอถนอมเนดชอผมา

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ทตาผาปจปม อ.แมตลานมอย จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : โพสตาดา ผมาทอ

ออนไลนณ : โพสตาดา ผมาทอ

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

องคณประกอบสจาคสญของแผนธจรกนจ "ชจดทอกะเหรมทยง" 

1. SWOT  Analysis

    ทจกครสชงทมทมมการวางแผน   ตมองเรนทมตมนจากการวนเคราะหณสถานการณณการตลาดปปจจจบสนและ

ปปจจสยภายนอกทมทมมผลกระทบตตอการดจาเนนนงานของธจรกนจเสมยกตอน  การวนเคราะหณนมชเรมยกวตาการ

ทจา SWOT  Analysis 

2. เปปาหมายของกนจการ

   จจดสจาคสญทมทสจดของการทจาแผนธจจกนจ คดอการกจาหนดเปปาหมายของกนจการวตาในแตตละปฝเราจะ

ทจาเพดทออะไร

3. แผนการตลาด

   แผนการตลาดจะบอกทนศทางการทจาการตลาดตลอดปฝ   ตสชงแตตการปรสบภาพลสกษณณของแบ

รนดณ(หากจจาเปปน)  แผนการออกสนนคมา  แผนโปรโมทสนนคมา  สตงเสรนมการขาย  การวางแผนสดทอ  

และงบประมาณทมทตมองใชมตลอดปฝ  เพดทอใหมการใชมเงนนลงทจนนสชนคจมมคตา  และไดมกจาไรเพนทมขนชน

4. แผนการขาย

    แผนงานสจาคสญทมทจะบอกวตา  เพดทอใหมไดมมาซนทงยอดขายรวมตลอดปฝทนทเปปนเปปาหมายของกนจการ  

เราตมองทจาอะไรบมาง  เชตน  ควรเพนทมชตองทางการขายไหนมากขนชน  โฟกสสชตองทางการขายทมท

ลลกคมาเขมาถนงมากทมทสจด

5. แผนการผลนต/สสทงซดชอสนนคมา

    การวางแผนการผลนตหรดอสสทงซดชอทมทดม  จะชตวยเพนทมประสนทธนภาพและลดตมนทจนการผลนตไดม

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางนวสตกรรมใหมตใหมกสบผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 10,000
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PS65014467 : การพพฒนากระเปปาแฟชพชนจากผมาทอกะเหรอชยง

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ประยจกตณใชมโปรแกรมคอมพนวเตอรณในการออกแบบ

ใชมจสกรเยกบผมาเพดทอความรวดเรกว

ชตองทางออนไลนณในการประชาสสมพสนธณและขายสนนคมา

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นมอยกวตา 1 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : กระเปปาแฟชสทนจากผมาทอกะเหรมทยง

รายละเออยด : กระเปปาแฟชสทน ซนทงออกแบบโดยใชมผมาทอกะเหรมทยงเปปนวสตถจดนบหลสก ปรสบเปลมทยน

การใชมงานจากเสดชอกะเหรมทยงทมทไมตไดมขาย นจามาเยกบปรสบแบบใหมกลายเปปนกระเปปาแฟชสทน

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตโถ อ.แมตลานมอย จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ฝากขายตามรมาน หรดองานออกบลตธตตางๆ

ออนไลนณ : Facebook: U2T แมตโถ

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

การพสฒนากระเปปาแฟชสทนจากผมาทอกะเหรมทยงเรนทมจากการนจาผมากะเหรมทยงไปปรสบหรดอแกมไขและ

ออกแบบใหมตใหมกลายเปปนกระเปปาเพดทอเพนทมความแปลกใหมตและพสฒนาลายผมากะเหรมทยงใหมมมความ

โดดเดตนและเปปนทมทรลมจสกมากขนชนดมวยฝฝมดอจากคนในตจาบลแมตโถเมดทอสนนคมาออกมาเปปนรลปรตางหรดอ

เปปนชนชนแลมวทมมงานจะนจาสนนคมาไปโพสตณขายออนไลนณในเฟสอนนสตาแกรมหรดอไลฟฟสดในราคาทมท

ทจกคนสามารถจสบตมองไดมโดยสนนคมาของเรานสชนใชมไดมทสชงเดกกและผลมใหญตทสชงผลมชายและผลมหญนงโดย

สมสสนแตตละลายนสชนมมความแตกตตางออกไปตามความชอบของแตตละบจคคลเมดทอผลนตสนนคมาแลมว นจา

มาขายบนชตองทางออนไลนณตตางๆ เชตน เฟสบจตค อนนสตาแกรม หรดอไลฟสดในเพจ โดยสนนคมาทมทนจา

มาขายเปปนราคาทมทจสบตมองไดมสามารถใชมไดม ทสชงเดกก วสยรจตน และผลมใหญต

คนดคมนกระบวนการทจางานทมทงตายขนชน

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สตงเสรนมและสนสบสนจนการทตองเทมทยวชจมชน

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

จจานวนรายไดม : 4,000
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PS65014494 : การพพฒนาเสชสอยชดแฟชพชนดมวยลายผมากะเหรอชยง

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ประยจกตณใชมโปรแกรมคอมพนวเตอรณในการออกแบบ

ใชมจสกรเยกบผมาในการเยกบเพดทอความรวดเรกว

ชตองทางออนไลนณในการประชาสสมพสนธณและขายสนนคมา

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นมอยกวตา 1 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : เสดชอยดดแฟชสทนดมวยลายผมากะเหรมทยง

รายละเออยด : ปรสบเปลมทยนเสดชอยดดธรรมดาหรดอสมลมวน ตกแตตงใหมกลายเปปนเสดชอแฟชสทนโดยการ

นจาอสตลสกษณณลายผมากะเหรมทยง หรดอลายขอ(S) มาประยจกตณเขมากสบเสดชอยดด

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตโถ อ.แมตลานมอย จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ฝากขายตามรมาน หรดองานออกบลตธตตางๆ

ออนไลนณ : Facebook: U2T แมตโถ

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

การพสฒนาเสดชอยดดแฟชสทนดมวยลายผมากะเหรมทยงโดยเรนทมจากการนจาผมชาทอกะเหรมทยงหรดอเศษผมา

ทอลายตตางๆทมทเปปนเอกลสกษณณเฉพาะของตจาบลแมตโถหรดอลายsทมทเปปนลายพระราชทานมา

ตกแตตงเสดชอยดดใหมมมความแปลกใหมตและแตกตตางจากเสดชอยนดทสทวไป

เมดทอผลนตสนนคมาแลมวนจามาขายในออนไลนณผตานเฟสบจตคอนนสตาแกรมหรดอไลฟสดในเพจโดยสนนคมา

ทมทนจามาขายเปปนราคาทมทจสบตมองไดมสามารถใชมไดมทสชงเดกกวสยรจตนและผลมใหญต นจามาขายบนชตองทาง

ออนไลนณตตางๆ เชตน เฟสบจตค อนนสตาแกรม หรดอไลฟสดในเพจ โดยสนนคมาทมทนจามาขายเปปนราคาทมท

จสบตมองไดมสามารถใชมไดม ทสชงเดกก วสยรจตน และผลมใหญต

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สตงเสรนมและสนสบสนจนการทตองเทมทยวชจมชน

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

อนจรสกษณและตตอยอดภลมนปปญญาทมองถนทน

จจานวนรายไดม : 3,500
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PS65003694 : กลมวยฉาบ

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

พดชในทมองถนทน

-

-

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นมอยกวตา 1 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : กลมวยฉาบทอดกรอบแมตลานมอย

รายละเออยด : ในทมองถนทนกลมวยฉาบมมจจานวนมากและใชมตมนทจนตจทา ใชมเวลาในการทจาไมตนาน จนง

อยากจะนจามาแปรรลปเปปนผลนตภสณฑณทมทสามารถเกกบไวมรสบประทานไดมนาน  และสามารถสรมาง

งานสรมางอาชมพแกตคนในครอบครสวและชจมชนไดม

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตลานมอย อ.แมตลานมอย จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : รมานกลจตมกลมวยฉาบวสงคสน

ออนไลนณ : U2T Mae La Noin

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

เนดทองจากกลมวยถดอวตาเปปนผลไมมของทมองถนทนไทย นนยมรสบประทานกสนอยตางแพรตหลาย เปปนผลไมม

ทมทมมทจกฤดลกาล หาไดมงตาย มมประโยชนณมากมาย สามารถนจาเอาทจกสตวนของพดชชนนดนมชมาใชมใหมเกนด

ประโยชนณใชมสอยและสามารถสรมางรายไดมใหมแกตคนในชจมชน

ในทมองถนทนกลมวยฉาบมมจจานวนมากและใชมตมนทจนตจทา ใชมเวลาในการทจาไมตนาน จนงอยากจะนจามาแปร

รลปเปปนผลนตภสณฑณทมทสามารถเกกบไวมรสบประทานไดมนาน  และสามารถสรมางงานสรมางอาชมพแกตคน

ในครอบครสวและชจมชนไดม  

ปปจจจบสนวสยรจตนไมตคตอยจะรสบประทานกลมวยฉาบของไทยมากนสกซนทงมมคจณคตา ทางโภชนาการ เราจนง

นจากลมวยมาแปรรลปเปปนกลมวยฉาบทมททจาใหมเกนดความหลากหลายเพดทอคจานนงถนงความยสทงยดนของสนทง

แวดลมอมในการนจาทรสพยากรมาใชมใหมเหมาะสมและตระหนสกถนงคจณคตาของกลมวย เพดทอใหมเกนดการ

สรมางงานสรมางอาชมพและทจาใหมเกนดการมสทนคง มสทงคสทง และยสทงยดน

คนดคมนกระบวนการทจางานทมทงตายขนชน

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สตงเสรนมและสนสบสนจนการทตองเทมทยวชจมชน

จจานวนรายไดม : 3,000
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PS65003739 : กระเปปาจากเศษผมาทอแมตลานมอย

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

เศษผมาทอจากการผลนตเครดทองนจตงหตม

การออกแบบใหมเหมาะสมกสบวสยรจตน

-

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

การขนสตงและกระจายสนนคมา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจหมจนเวอยนลดการใชมพลพงงานเนมนนจากลพบมาใชมใหมต

   Refurbish (การปรสบปรจงใหมต)

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ผมาทอบมานแมตลานมอย

รายละเออยด : ปปจจจบสนวสยรจตนไมตคตอยนนยมใสตผมาทอของทมองถนทนแลมวเนดทองจากยจคสมสยไดมเปลมทยน

ไป เราจนงนจาผมาทอมาประยจกตณใหมเขมากสบยจคสมสย แตตยสงคงเอกลสกษณณภลมนปปญญาทมองถนทน  คง

คจณคตา อนจรสกษณ ฟปช นฟลและพสฒนา เพดทอใหมเกนดการสรมางงานสรมางอาชมพและทจาใหมเกนดการมสทน

คง มสทงคสทง และยสทงยดน

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตลานมอย อ.แมตลานมอย จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : กลจตมทอผมาแมตลานมอย

ออนไลนณ : U2T Mae La Noi

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ผมาทอบมานแมตลานมอย" ทมทเปปนผลนตภสณฑณทมทชาวบมานแมตลานมอยไดมสรมางสรรคณออกมาอยตางงดงาม 

จากทรสพยากรทมทมมอยลตในทมองถนทนพรมอมดมวยการประยจกตณจากภลมนปปญญาดสชงเดนมของชาวปกาเก

อะญอ และชาวพดชนเมดอง ซนทงผลนตภสณฑณจะมมลวดลายทมทสวยงามและมมเอกลสกษณณ มมความสอด

คลมองกสบวนถมชมวนตและบรนบทของชจมชน และมมการพสฒนาผลนตภสณฑณใหมสอดคลมองกสบสถานการณณ

ในปปจจจบสน เพดทอยกระดสบผลนตภสณฑณชจมชน

คนดคมนกระบวนการทจางานทมทงตายขนชน

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

ลดขยะ/การนจาวสตถจดนบกลสบมาใชมใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดม : 5,000
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PS65027783 : U2T แมตลาหลวง

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ใชมนจชาปลนใสชตวยใหมอาหารกรอบอรตอยและคงรลป

การนจากลมวยทมทเคลดอบนจชาตาลแลมวพสกไวมใหมเยกน แลมวนจาไปทอดอมกครสชง ทจาใหมกลมวยกรอบนาน

การปลอกเปลดอกกลมวยแลมวนจาไปแชตในนจชาปปองกสนไมตใหมกลมวยดจา

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรลปอาหาร

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : กลมวยกรอบเรนโบวณ (BANANA RAINBOW)

รายละเออยด : เปปนการนจาเอากลมวยฉาบซนทงมมอยลตทสทวไปในตจาบลแมตลาหลวงมาประยจกตณใหมมมสมสสน

ทมทหลากหลาย และอจดมไปดมวยสารอาหารจากฟปกทอง(สมเหลดอง) ใบเตย(สมเขมยว) อสญชสน(สม

มตวง) งาดจา(สมดจา) และแตงโม(สมแดง) มมการนจาเอาถสทวเขมยวละถสทวลนสงมาเพนทมสมสสนโรยไวมดมาน

หนมา

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตลาหลวง อ.แมตลานมอย จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : รมานพมทใจ

ออนไลนณ : U2T ตจาบลแมตลาหลวง

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

การทจากลมวยกรอบเรนโบวณจสดทจาขนชนเพดทอปรสบปรจง สรมางสรรคณผลนตภสณฑณกลมวยฉาบใหมมมความ

แปลกใหมตมากยนทงขนชน ทสชงนมชยสงมมการนจาพดชในทมองถนทนมาใสตใหมกลมวยฉาบมมสมสสนและสรรพคจณใหม

มากยนทงขนชนทสชงนมชเพดทอเปปนการชตวยเกษตรกรทมทไดมทจาการปลลกกลมวยใหมมมรายไดมอมกชตองทางหนนทง

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 5,000
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PS65027822 : U2T แมตลาหลวง

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

เพดทอเพนทมเตนมความแขกงแรงของกระดาษคราฟทณ

ออกแบบดมวยโปรแกรม

ใชมลายทมทเปปนเอกลสกษณณของผมาทอพนมพณลงไปในบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : กลตองบรรจจภสณฑณสจาหรสบใสตผมาทอกะเหรมทยงของชาวบมานหมวยไกตปปา

รายละเออยด : นจาเอาลายผมาทอของบมานหมวยไกตปปาทมทมมอยลตเดนมมาเพนทมความสวยงามและเปปน

การชมชถนงอสตลสกษณณลายผมาทอของหมลตบมานทมทเรมยกวตา ลายคอไกต ซนทงเปปนการทอผมาแบบเปปน

การ ทอยกลายเลมยนแบบลวดลายของคอไกตปปา ซนทงเปปนสสตวณปปาทมทพบไดมมากในบรนเวณหมลตบมาน 

มาใสตบนกลตองผลนตภสณฑณ

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตลาหลวง อ.แมตลานมอย จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : กลจตมทอผมาบมานหมวยไกตปปา

ออนไลนณ : U2T ตจาบลแมตลาหลวง

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1.จสดหา/ซดชออจปกรณณในการผลนต

2.ผลนตสนนคมา

3.บรรจจพรมอมจจาหนตาย

4.เปปนสนนคมา(OTOP)

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 6,000
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PS65002111 : โครงการพพฒนาผลนตภพณฑณบมานกาศ

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การออกแบบสดทอประชาสสมพสนธณ

การออกแบบโลโกและบรรจจภสณฑณ

การใชมโปรแกรมคอมพนวเตอรณมาประยจกตณใชม

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรลปอาหาร

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ขมาวรสงแตนแซนดณวนช

รายละเออยด : “ขมาวรสงแตนแซนดณวนช”  แผตนขมาวรสงแตนสองแผตน ขนาดประมาณ 6 – 7 ซม. 

ประกบกสนสอดไสมไวมตรงกลาง บรรจจภสณฑณในถจงคราฟทณขยายขมาง หนมาตตางสมทเหลมทยมใส  ดมาน

หนมาซองตนดโลโกมสนนคมาและชตองทางการ พรมอมรลปแบบและรสชาตนโฉมใหมต

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.บมานกาศ อ.แมตสะเรมยง จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ขมาวรสงแตนแซนดณวนช

ออนไลนณ : กลจตมแมตสะเรมยง

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

ขมาวรสงแตน หรดอ ขมาวแตกน เปปนขนมทมทนนยมทจากสนในเทศกาลปฝใหมตเมดอง หรดอ สงกรานตณ งานปอย

ลลกแกมว และงานปอยหลวง 

ทจามาจาก ขมาวเหนมยว ซนทงเปปนผลผลนตทางการเกษตรของชาวบมานในชจมชน โดยลสกษณะขนมจะ

เปปนรลปทรงกลม สมขาวหรดอนจชาตาล ดมานบนนนยมราดดมวยนจชาอมอย เปปนลายกมนหอย แตตในปปจจจบสน 

นนยมผสมนจชาแตงโมลงในขมาวเหนมยวทมทนนทงแลมว กตอนนจามากดลงพนมพณ เพดทอเพนทมกลนทนหอมความ

หวานอรตอยของขนมใหมเพนทมมากขนชน อมกทสชง หาซดชอรสบประทานไดมงตายทสทวไปและราคากกถลก แตตใน

ปปจจจบสนขนมขมาวรสงแตนทมทเปปนขนมโบราณ เรนทมไดมรสบความนนยมลดนมอยลง เนดทองจาก รลปแบบ

การทจาและรสชาตนไมตมมมมความหลากหลาย

ดสงนสชนเพดทอเปปนการสตงเสรนมใหมขนมโบราณของทมองถนทนไดมรสบความนนยมตามยจคสมสยของผลม

บรนโภค  เราจนงเกนดแนวคนดในการปรสบปรจงขนมในรลปแบบใหมต ทมทเรมยกวตา “ขมาวรสงแตนแซนดณวนช”  

โดยนจาแผตนขมาวรสงแตนสองแผตน ขนาดประมาณ 6 – 7 ซม.  

 มาประกบกสนแลมวสอดไสมไวมตรงกลาง เชตน ไสมผลไมม ไสมธสญพดช ไสมพรนกเผาหมลหยอง เปปนตมน เพดทอ

ใหมเกนดรสชาตนทมทมมความแปลกใหมตขนชนสจาหรสบบรรจจภสณฑณขนมขมาวรสงแตนทมทมมขายตามทมองตลาด

ทสทวไปนสทน จะบรรจจถจงพลาสตนกใสแลมวรสดดมวยยางรสด ซนทงดลไมตทสนสมสย 

เราจนงไดมปรสบปรจงบรรจจภสณฑณใหมตเปปน ถจงคราฟทณขยายขมาง หนมาตตางสมทเหลมทยมใส  ดมานหนมาซอง

ตนดโลโกมสนนคมาและชตองทางการตนดตตอ ทจาใหมสนนคมามมความทสนสมสย โดดเดตน งตายตตอการจดจจา 

และชตวยเพนทมมลลคตาใหมกสบสนนคมาใหสลงขนชน

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

อนจรสกษณและตตอยอดภลมนปปญญาทมองถนทน

จจานวนรายไดม : 2,800

หนมา 194 / 214



PS65011634 : โครงการพพฒนาผลนตภพณฑณบมานกาศ

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การออกแบบสดทอประชาสสมพสนธณ

การออกแบบโลโกมและบรรจจภสณฑณ

การใชมโปรแกรมคอมพนวเตอรณมาประยจกตณ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมภลมนปปญญาและวสฒนธรรมดมานมานจษยวนทยา

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : หมอนรองคอผมาทอกะเหรมทยง

รายละเออยด : หมอนรองคอรลปทรงตสว U ปลอกหจมมภายนอกทจาจากผมาทอกะเหรมทยง ลวดลาย

งดงามและเปปนเอกลสกษณณ ตสวผมาทจาจากฝปายทมทยมอมดมวยสมธรรมชาตน ตามกรรมวนธมพดชนบมาน

ของชนเผตาชาวกะเหรมทยง  ขนาดหมอนโดยประมาณ 13 นนชว หรดอ (12.5x17.5)นนชว

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.บมานกาศ อ.แมตสะเรมยง จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : กลจตมผมาทอบมานทตาขมามเหนดอ

ออนไลนณ : กลจตมแมตสะเรมยง

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

แผนธจรกนจ PHANTHOR Handicraft แบรนดณ พสนทอ  ผลนตภสณฑณหมอนรองคอ เกนดจากการ

รตวมมดอกสบกลจตมสตรมทอผมากะเหรมทยงในชจมชน ต.บมานกาศ อ.แมตสะเรมยง จ.แมตฮตองสอน ทมทนจาเอา

ภลมนปปญญาการทอผมาของชนเผตากะเหรมทยง มาสรมางใหมเกนดมลลคตาขนชนโดยคนดคมนใหมเปปนผลนตภสณฑณ

ตสวใหมต คดอ ปลอกหมอนทมทมม ลวดลาย สมสสน การถสกทอทมทเปปนเอกลสกษณณเฉพาะตสว เพดทอเพนทมความ

หลากหลายของสนนคมา กระตจมนยอดขายใหมมากขนชน และเพดทอใหมครอบคลจมแกตลลกคมาทจกกลจตม

จจดเดตน ผลนตภสณฑณนมชจะอยลตทมทความสวยงามของลวดลาย ซนทงทจาจากผมายทอของชาวกะเหรมทยงซนทง

เปปนฝปายทมทปลลกเองนจามาผตานกรรมวนธมปปท นเปปนเสมนดมายและยมอมดมวยสมธรรมชาตนโดยไดมรสบการ

ออกแบบลวดลายการทอทมทไมตซจชากสน จนไดมเปปนงานฝฝมดอทมทมมคจณคตาและสวยงาม ซนทงสามารถนจาไป

ใชมประโยชนณไดมจรนง เพดทอชตวยในเรดทองสจขภาพ คดอ ชตวยลดอาการปวดกลมามเนดชอบรนเวณคอในขณะ

เดนนทาง ใชมเปปนอจปกรณณสจาหรสบพสกผตอน หรดอทจากนจกรรมตตางๆ อมกทสชงยสงสามารถนจากลสบมาใชม

ซจชาใหมตไดม ไมตกตอเกนดขยะ และมลลพนษตตอสนทงแวดลมอมของโลก 

กลจตมเปปาหมาย คดอ สจาหรสบกลจตมผลมทมทชดทนชอบผลนตภสณฑณงานฝฝมดอทมทเปปนผมาทอ และกลจตมทมทตมองการ

ดลแลสจขภาพ ทจกเพศ ทจกวสย 

ผมาทอกะเหรมทยงเปปนสตวนหนนทงของตลาดเฉพาะกลจตมขนาดเลกกทมทมมการจสดจจาหนตายในทมองถนทนใน

รมานคมา งานหสตถกรรมชจมชนซนทงปปจจจบสน สมาชนกมมเพมยงกลจตมเดมยวคดอ กลจตมสตรมทอผมากะเหรมทยง

คนดคมนกระบวนการทจางานทมทงตายขนชน

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

มมสจขภาพดมขนชน ลดโอกาสเกนดการเจกบปปวย

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

จจานวนรายไดม : 3,500

หนมา 195 / 214



PS65016394 : U2T Mea Kong พพฒนาชจมชนยพชงยชน

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การออกแบบสดทอประชาสสมพสนธณ

การออกแบบโลโกและบรรจจภสณฑณ

การใชมโปรแกรมคอมพนวเตอรณมาประยจกตณ

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ดอกไมมประดนษฐณ

รายละเออยด : ดอกไมมประดนษฐณ เปปนผลนตภสณฑณทมทจสดทจาโดยกลจตมคนในชจมชน เพดทอประดสบ

ตกแตตง และนจาเปปนของฝากของทมทระลนกสจาหรสบผลมทมทสนใจในสนนคมา

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตคง อ.แมตสะเรมยง จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ดอกไมมประดนษฐณบมานหนองปปาแขม

ออนไลนณ : ดอกไมมประดนษฐณบมานหนองปปาแขม

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

Customer Segment – กลจตมลลกคมาเปปนกลจตมคนทมทอาศสยอยลตในภาคเหนดอบางจสงหวสด และอาศสย

อยลตในชจมชน ไมตจจากสดเพศโดยมมอายจตสชงแตต 40-70 ปฝ เปปนกลจตมคนวสยทจางานทมทซดชอสจาหรสบประดสบ

ตกแตตงบมานและใชมสจาหรสบเปปนของฝากและของทมทระลนก

 Customer Relationships –มมการตนดตามผลการใชมงานกสบลลกคมา ทมทซดชอไปวตาหลสงจากทมทซดชอไป

แลมว คจณภาพและอายจการใชมงาน ดม หรดอไมต

Channels – จสดจจาหนตายผตาน Facebook เพกจ U2T ตจาบลแมตคง และบมานหนองปปาแขม ตจาบล

แมตคง อจาเภอแมตสะเรมยง จสงหวสดแมตฮตองสอน

Value Propositions - คจณคตาทมทลลกคมา ไดมรสบ คดอ ลลกคมาไดมรสบเครดทองประดสบตกแตตงบมานทมทสวย

งาม ไดมของทมทระลนก/ของฝากทมทเปปนเอกลสกษณณของอจาเภอแมตสะเรมยง

Key Activities - กระบวนการผลนต จสดซดชอดนนไทยแลมวนจามาผสมสมกสบสมนจชามสน นจามาปปช นเปปนสตวน

ประกอบของดอกไมม เชตน ใบไมม เกสรดอกไมม กลสบดอก แลมวนจาไปไปตากแหมง แลมวนจชามาประกอบ

เปปนดอกไมม (ดอกเอดชองแซะ) แลมวจสดจจาหนตาย

Key Resources –ทรสพยากรในการผลนตประกอบไปดมวย ขสชนตอน การประดนษฐณดอกไมม แรง

งานทมทใชมในการผลนตซนทงเปปนแรงงานสมาชนกในชจมชน การตลาดและการจสดจจาหนตายสนนคมา

Key Partners –ในสตวนของผลมเกมทยวขมองใหมการสนสบสนจนและผจมเกมทยวขมองในธจรกนจจะมมกลจตมสตรม

แมตคง ศลนยณศนลปาชมพแมตสะเรมยง สจานสกงานพสฒนาชจมชนอจาเภอแมตสะเรมยง ศลนยณจจาหนตายสนนคมา 

OTOP แมตฮตองสอน

Cost Structure – ตมนทจนจะประกอบไปดมวย คตาวสสดจ อจปกรณณ,คตาแรงงาน,คตาบรรจจภสณฑณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางนวสตกรรมใหมตใหมกสบผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 10,000

หนมา 196 / 214



PS65016571 : U2T Mea Kong พพฒนาชจมชนยพชงยชน

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ออกแบบสดทอประชาสสมพสนธณ

ออกแบบโลโกและบรรจจภสณฑณ

การใชมโปรแกรมคอมพนวเตอรณมาประยจกตณ

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมภลมนปปญญาและวสฒนธรรมดมานการบรนการ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : เฟอรณนนเจอรณไมมไผต

รายละเออยด : เฟอรณนนเจอรณทมทผลนตจากไมมไผต เชตน เตมยง ชส ชนวางของ  โตตะรสบแขก โตตะเครดทอง

แปปง เปปนตมน

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตคง อ.แมตสะเรมยง จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : เฟอรณนนเจอรณไมมไผตบมานทจตงแลมง

ออนไลนณ :  ตU2T ตจาบลแมตคง อจาเภอแมตสะเรมยง จสงหวสดแมตฮตองสอน

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

Customer Segments – กลจตมลลกคมาเปปนคนทมทอาศสยอยจตในภาคเหนดอและอาศสยอยลตในชจมชน ไมต

จจากสดเพศ โดยมมอายจ 35 ปฝขนชนไป เพราะเปปนกลจตมวสยทจางานมมคจาสสทงซดชอสนนคมา

Customer Relationships – มมการตนดตามผลการใชมงานกสบลลกคมาทมทซดชอไป วตาหลสงจากใชมแลมว

ไดมผล เปปนอยตางไร ดมขนชนหรดอไมต และมมการมอบสนทธนพนเศษแกตลลกคมาเดนม ดมวยสตวนลด 10%

Channels – จสดจจาหนตายผตาน Facebook ตามออเดอรณทมทลลกคมาสสทง

Value Propositions – คจณคตาทมทลลกคมาจะไดมรสบ ตามความพนงพอใจของลลกคมา ความสะดวก

สบายคามแบบทมทลลกคมาตมองการ

Key Activities - กระบวนการผลนต เรนทมจากการจสดหาวสสดจ อจปกรณณ การแชตกสบนจชายา เพดทอเปปน

การถนอมรสกษากสบไมมไผต ใหมมมคจณภาพ ใชมงานไดมนาน จากนสชนประกอบเปปนเฟอรณนนเจอรณ พรมอม

จสดจจาหนตาย นจามาสรมาง Content เพดทอ  โปรโมทและจสดจจาหนตายสนนคมา

Key Resources – ทรสพยากรในการผลนต ประกอบไปดมวยวสดจดนบ ไมมไผต แรงงานทมทใชมในการผลนต 

สตวนใหญตเปปนกลจตมเฟอรณนนเจอรณผลนตไมมไผต และสมาชนกในชจมชน การตลาดและการจสดจจาหนตาย

สนนคมา

Key Partners – จะมมพสฒนาชจมชนอจาเภอ พสฒนาชจมชนจสงหวสด พานนชยณจสงหวสดและกลจตมสตรม 

เปปนผลมใหมการสนสบสนจนและผลมเกมทยวขมองในธจรกนจ

Cost Structure – ตมนทจนจะประกอบไปดมวย คตาวสสดจ อจปกรณณ คตาแรง คตาขนสตง 

Revenue Streams – รายไดมจากการทจาธจรกนจ จะไดมจากการผลนต เฟอรณนนเจอรณไมมไผต จสด

จจาหนตายตามพรมออเดอรณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

ลดขยะ/การนจาวสตถจดนบกลสบมาใชมใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 25,000
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PS65021655 : ฅน ภพณฑณ ใหมต

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

.เปปนปรสบปรจงรลปแบบผลนตภสณฑณแบบเกตาใหมเหมาะสมและดลมมเอกลสกษณณมากขนชนเพดทอดนงดลด

ความสนใจของลลกคมาเพดทอใหมเหมาะกสบยจคสมสยมากขนชน

มมการทดลองในแหลตงทดลองจสดทจาอยลตในลสกษณะของโครงการทดลองปฏนบสตนกตอนนจามา

จจาหนตายใหมแกตผลมบรนโภค

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรลปอาหาร

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : นจชาพรนกคสทวกจมง ของดมแมตยวม

รายละเออยด : รายละเอมยดของผลนตภสณฑณยมทหมอ นจชาพรนกแมตยวมประเภท อาหารชดทอสนนคมา 

นจชาพรนกคสทวกจมงแมตยวมขนาด 100-500 กรมม

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตยวม อ.แมตสะเรมยง จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : u2tของดมแมตยวม

ออนไลนณ : u2tของดมแมตยวม

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

สตวนทมท 1 สรจปความเปปนมาของธจรกนจ / ผลมบรนหารโครงการ 

สรจปความเปปนมาของธจรกนจ 

1. ชดทอเจมาของกนจการ กลจตมสสมมาชมพแปรรลปอาหารบมานทจตงแพม ชดทอกนจการ (ถมามม) นจชาพรนกคสทวกจมง

2. ทมทตสชงของสถานทมทประกอบการ บมานทจตงแพม เลขทมท 55/15 หมลตทมท 5 ต.แมตยวม อ.แมตสะเรมยง จ.

แมตฮตองสอน 

3. ประเภทสนนคมาหรดอบรนการ ประเภทอาหาร 

4. มลลเหตจจลงใจ หรดอแรงบสนดาลใจ ทมททจาใหมประกอบธจรกนจ หรดอขยายกนจการ

กลจตมสสมมาชมพแปรรลปอาหารบมานทจตงแพม กตอตสชงขนชนเมดทอปฝ 2558 มมสมาชนกสตวนใหญตเปปนแกนนจา

สตรมในชจมชนและกลจตมอาสาสาธารณสจขประจจาหมลตบมาน โดยการนจาของคจณจจฑาทนพยณ บจญยวง 

ประธานอาสาสมสครสาธารณสจขประจจาหมลตบมาน ทมทมมวนสสยทสศนณในการยกระดสบคจณภาพชมวนตของ

คนในชจมชน โดยเฉพาะกลจตมสตรมทมทตมองการอาชมพเสรนมและเปปนการสตงเสรนมใหมผลมสลงอายจในชจมชน

มมกนจกรรมรตวมกสนแบบกลจตมฯ ผลนตภสณฑณจากการทจาปลานนลแดดเดมยวและนจชาพรนกลาบขายใน

ชจมชน และนจาไปขายในตลาดแมตสะเรมยงบมางเลกกนมอย ดมวยเหกนวตา "คนเหนดอ" หรดอ"คนเมดอง" 

ชอบกนนลาบ และลาบเปปนเมนลทมทขนชนโตตะไดมทจกงาน ในทจกประเพณมทางกลจตมฯ จนงเลดอกนจชาพรนกลาบ

เปปนผลนตภสณฑณเดตนของชจมชน และเมดทอตลาดกวมางขนชนจนงมมการเพนทมผลนตภสณฑณกลจตม คดอ "นจชาพรนก

คสทวกจมง" ซนทงเปปนผลนตภสณฑณอมกอยตางหนนทงทมทเปปนอาหารขนชนชดทอของคนแมตฮตองสอน รสชาตนทมทอรตอย

แบบตมนตจาหรสบ สลตการสรมางการรสบรลมสดทอถนงความเปปนนจชาพรนกคสทวกจมง โดยการยกระดสบนจชาพรนกคสทว

กจมง เพนทมมลลคตาและคจณคตาทางโภชนาการอาหารทมองถนทน ใหมดลทสนสมสย ซนทงนจชาพรนกคสทวกจมงเปปนสนนคมา

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

จจานวนรายไดม : 22
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PS65021794 : ฅน ภพณฑณ ใหมต

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การใชมเครดทองจสกรทมททสนสมสยชตวยในการผลนตสนนคมา  ทจาใหมผลนตสนนคมาและบรนการจจานวนมากขนชน 

ในเวลารวดเรกว มมปรนมาณเพมยงพอตตอการบรนโภค และลดตมนทจนการผลนต เพราะเทคโนโลยม

ชตวยลดแรงงานหรดอกจาลสงคนและลดเวลาการผลนต แตตไดมปรนมาณสนนคมาและบรนการมาก

การใชมเทคโนโลยมชตวยในการออกแบบสนนคมา ชตวยใหมมมการคนดคมนหรดอประดนษฐณรลปแบบของ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยมบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ขมาวกลมองเพดทอสจขภาพแมตยวม

รายละเออยด : รายละเอมยดของผลนตภสณฑณยมทหมอ ขมาวกลมองเพดทอสจขภาพแมตยวมประเภท 

อาหารชดทอสนนคมา ขมาวกลมองอนนทรมยณแมตยวมบรนการทมทกจาลสงพสฒนาหรดอจจาหนตาย

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตยวม อ.แมตสะเรมยง จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : ของดมแมตยวม

ออนไลนณ : u2t ของดมแมตยวม

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

สตวนทมท 1 สรจปความเปปนมาของธจรกนจ / ผลมบรนหารโครงการ 

สรจปความเปปนมาของธจรกนจ 

1. ชดทอเจมาของกนจการ วนสาหกนจชจมชนบมานหมวยวอก ชดทอกนจการ (ถมามม)  ขมาวกลมองเพดทอสจขภาพ(

ของดมแมตยวม) 

2. ทมทตสชงของสถานทมทประกอบการ  บมานหมวยวอก เลขทมท 12 หมลตทมท2 ต.แมตยวม อ.แมตสะเรมยง จ.

แมตฮตองสอน 58110 

3. ประเภทสนนคมาหรดอบรนการ อาหารเพดทอสจขภาพ 

4. มลลเหตจจลงใจ หรดอแรงบสนดาลใจ ทมททจาใหมประกอบธจรกนจ หรดอขยายกนจการ

     เหกนไดมวตาชตองทางการตลาดเปลมทยนแปลงไป ทจาใหมความไดมเปรมยบของผลมประกอบการแบบเดนม

ลดลงผลมคนหสนมาชมอปปปช งสนนคมาออนไลนณมากขนชน ทจาใหมมองเหกนชตองทางในการขยายตลาดเขมาไป

ในธจรกนจออนไลนณตตางๆเพดทอขยายกลจตมเปปาหมายใหมตๆและสามารถเขมาถนงสนนคมาไดมงตายมากขนชน

ดมวย

5. ระยะเวลาการกตอตสชง 

 � เปปนผลมประกอบการใหมต ไมตเคยทจาธจรกนจมากตอน 

วสตถจประสงคณและวงเงนนการขอสนนเชดทอ (กลมยดมเงนน)

� เพดทอเปปนเงนนทจนหมจนเวมยนในการดจาเนนนการ 

สตวนทมท 2 การวนเคราะหณสถานการณณ (SWOT Analysis)

การวนเคราะหณจจดแขกง จจดอตอน โอกาส และอจปสรรค - ภาครวมของทสชงบรนษสท 

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

มมสจขภาพดมขนชน ลดโอกาสเกนดการเจกบปปวย

จจานวนรายไดม : 15
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PS65008838 : พพฒนาผลนตภพณฑณชจมชนนจสามพนหอมระเหย

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

-

เครดทองสกสดนจชามสนหอมระเหย หมมอแรงดสน

-

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจหมจนเวอยนลดการใชมพลพงงานเนมนนจากลพบมาใชมใหมต

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : นจชามสนหอมระเหย Meng Long Yi

รายละเออยด : - ผลนตจากวสตถจดนบหลสกทมทคนในชจมชนสตวนใหญตปลลกประกอบดมวย กานพลล/

ตะไครมหอม/มะนาว/ดอกไมม/ขนง ซนทงสตวนผสมดสงกลตาวเปปนผลผลนตทางการเกษตรจากชาว

บมานในตจาบลแมตสะเรมยง - กระแสสสงคมในยจคปปจจจบสนเหกนคจณคตาและหสนมาใชมผลนตภสณฑณ

เพดทอสจขภาพแบบออรณแกนนคมากขนชน

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตสะเรมยง อ.แมตสะเรมยง จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : เฮกดกอเหลมยวตจาบลแมตสะเรมยง

ออนไลนณ : U2T For BCG ตจาบลแมตสะเรมยง

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

Key Partners

1.ศลนยณจจาหนตายสนนคมาฮกดกมอเหลว

2.กลจตมผลมสลงอายจ

3.สวนสมจนไพรจากชจมชน

Key Activities

1สมจนไพรธรรมชาตนในทมองถนทน 

2.สวนสมจนไพร

3.มมแบรนดณ Meng Long Yi

4.กระบวนการผลนตดมวยภลมนปปญหาพดชนบมาน

Value Propositions

1.มมการขายแบบออนไลนณและออฟไลนณ

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

จจานวนรายไดม : 30,000
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PS65010125 : พพฒนาผลนตภพณฑณชจมชนสบสตออรณแกนนค

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

-

-

-

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลนตและบรนการ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจหมจนเวอยนลดการใชมพลพงงานเนมนนจากลพบมาใชมใหมต

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : สบลตออแกนนก Meng Long Yi

รายละเออยด : - ผลนตจากวสตถจดนบหลสกทมทคนในชจมชนสตวนใหญตปลลกประกอบดมวย ขมาวดอย/

ขมาวโพด/อโวคาโดม/ขมนชน/ขนง ซนทงสตวนผสมดสงกลตาวเปปนผลผลนตทางการเกษตรจากชาวบมาน

ในตจาบลแมตสะเรมยง - กระแสสสงคมในยจคปปจจจบสนเหกนคจณคตาและหสนมาใชมผลนตภสณฑณเพดทอสจข

ภาพแบบออรณแกนนคมากขนชน

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตสะเรมยง อ.แมตสะเรมยง จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : เฮกดกอเหลมยวตจาบลแมตสะเรมยง

ออนไลนณ : U2T For BCG ตจาบลแมตสะเรมยง

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

KeyPartners

1.ศลนยณจจาหนตายสนนคมาฮกดกมอเหลว

2.กลจตมผลมสลงอายจ

3.สวนสมจนไพรจากชจมชน

KeyActivities

1.การบจารจงรสกษาสจขภาพผนว

3.มมแบรนดณMengLongYi

4.กระบวนการผลนตดมวยภลมนปปญหาพดชนบมาน

ValuePropositions

1.มมการขายแบบออนไลนณและออฟไลนณ

2.การขายผตานแอปฯ

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

จจานวนรายไดม : 30,000
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PS65009182 : ผลนตภพณฑณผงกลมวยแมตเหาะ

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การใชมองคณความรลมการตากดมวยกรรมวนธมธรรมชาตน

การออกแบบบรรจจภสณฑณสจาหรสบผลนตภสณฑณผงกลมวยดนบ

การใชมเทคโนโลยมคอมพนวเตอรณรตวมในการออกแบบ

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นมอยกวตา 1 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพสฒนาผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ผงกลมวยแมตเหาะ

รายละเออยด : ผลนตภสณฑณผงกลมวยดนบแมตเหาะ เปปนผลนตภสณฑณจากผลผลนตกลมวยในชจมชนนจา

มาแปรรลปเปปนผลนตภสณฑณชนนดผงเพดทอนจาไปใชมประโยชนณและเปปนสตวนประกอบสจาหรสบทจาอาหาร

อดทนๆ โดยการนจากลมวยทมทยสงไมตสจกมาบดใหมกลายเปปนผงแลมวนจาไปอบแหมงเพดทอการยดดอายจของ

ผงกลมวย

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตเหาะ อ.แมตสะเรมยง จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : กลจตม TH 960 ต.แมตเหาะ

ออนไลนณ : ศลนยณพสฒนาเดกก หนนทงชมวนต หนนทงความหมาย

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ผลนตภสณฑณผงกลมวยดนบแมตเหาะ เปปนผลนตภสณฑณจากผลผลนตกลมวยในชจมชน นจามาแปรรลปเปปน

ผลนตภสณฑณชนนดผง เนดทองจากการปลลกกลมวยในชจมชนทมทนอกเหนดอจากการบรนโภคและขายผล 

จนงนจามาแปรรลปใหมเปปนผลนตภสณฑณผงกลมวยเพดทอการนจาไปใชมประโยชนณและสตวนประกอบสจาหรสบทจา

อาหารอดทนๆ โดยการนจากลมวยทมทไมตสจกมาบดจนกลายเปปนผงและอบแหมงใหมกลายเปปนผงเพดทอการ

ยดดอายจของผงกลมวยเปปนผลนตภสณฑณผงกลมวยแมตเหาะของชจมชน

คนดคมนกระบวนการทจางานทมทงตายขนชน

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

มมสจขภาพดมขนชน ลดโอกาสเกนดการเจกบปปวย

ลดเวลาในการสรมางผลผลนตเพดทอจสดจจาหนตายสนนคมา / บรนการ

จจานวนรายไดม : 10,000
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PS65010152 : ผลนตภพณฑณอะโวคาโดแมตเหาะ

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การถนอมอาหารดมวยการตมมสจกและกจาหนดอจณหภลมน

การออกแบบบรรจจภสณฑณผลนตภสณฑณนมอโวคาโด

ใชมระบบคอมพนวเตอรณมาประยจกตณใชมในการออกแบบและการขาย

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นมอยกวตา 1 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพสฒนาผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : นมอะโวคาโดแมตเหาะ

รายละเออยด : ผลนตภสณฑณนมอะโวคาโดแมตเหาะ ทจาจากวสตถจดนบทมทขนชนชดทอของชจมชนแมตเหาะ 

เนดทองจากเปปนพดชนทมททมทมมการปลลกอะโวคาโดจจานวนมาก จนงมมแนวคนดเพดทอการเพนทมมลลคตาและ

ผลนตภสณฑณใหมตจากอะโวคาโดโดยการนจามาแปรรลปเปปนนม ดมวยความทมทอะโวคาโดมมความมสน 

อรตอย และมมประโยชนณ

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตเหาะ อ.แมตสะเรมยง จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : กลจตม TH96 ต.แมตเหาะ

ออนไลนณ : ศลนยณพสฒนาชมวนต หนนทงชมวนต หนนทงความหมาย

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

ผลนตภสณฑณนมอะโวคาโดเปปนการแปรรลปอะโวคาโดเพดทอเพนทมมลลคตาและสรมางรายไดมในกสบคนใน

ชจมชน ผลนตภสณฑณนมอะโวคาโดเปปนผลนตภสณฑณทมทมมคจณประโยชนณตตอรตางกาย สรรพคจณของอะโว

คาโดชตวยบจารจงผนวพรรณ ลดไขมสนอจดตสนในเสมนเลดอด ลดความดสนโลหนต มมสารตมานอนจมลลอนสระ 

ชะลอความชราภาพ ผลนตภสณฑณนมอะโวคาโดสามารถบรนโภคไดมทจกเพศทจกวสย ชตองทางการจสด

จจาหนตายนมอะโวคาโดมมทสชงออฟไลนณ(รมานคมาชจมชน)และออนไลนณ  (Facebook)

คนดคมนกระบวนการทจางานทมทงตายขนชน

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

มมสจขภาพดมขนชน ลดโอกาสเกนดการเจกบปปวย

จจานวนรายไดม : 20,000
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PS65008206 : สตงเสรนมเพนชมมสลคตาสนสนคมาใหมกพบตจาบล

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

นจาเครดทองจสกตอกมาใชมในกระบวนการผลนต

แลกเกอรณ

นจชายาปปองกสนแมลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมภลมนปปญญาและวสฒนธรรมดมานการบรนการ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : เสาหนน Handmade

รายละเออยด : กระทมอใสตไกตตตอ แปม กระดมง กจตบไต เปลนอนเดกกผลนตภสณฑณทจาจากไมมไผต ใชมวสสดจ

จากธรรมชาตน มมรลปแบบทมทหลากหลาย มมความสวยงาม สามารถใชมในชมวนตประจจาวสนหรดอไวม

ประดสบตกแตตงสถานทมททตองเทมทยว มมอายจการใชมงาน 3 - 5 ปฝ

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.เสาหนน อ.แมตสะเรมยง จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : การบอกปากตตอปาก

ออนไลนณ : U2T For BCG ตจาบลเสาหนน

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขนชนไป

ทมมงานรตวมกสนวางแผนธจรกนจโดยใชมหลสก The Business Model Canvas ในการดจาเนนนแผน

งานโดยมมเปปาหมายกลจตมลลกคมาทมทสนใจผลนตภสณฑณชจมชน นสกทตองเทมทยว เครดอขตายองคณกรเพดทอ

สสงคม โดยยนดหลสกความตมองการของลลกคมาผลนตจากวสสดจธรรมชาตนและสามารถสรมางอาชมพใหม

กสบชจมชน สนนคมามมความคงทนตตอการใชมงาน มมชตองทางการจจาหนตายทมทหลากหลาย เชตน ตลาดนสด

ชจมชน รมายขายของชจา เครดอขตายองคณกรเพดทอสสงคม และเพดทอสรมางความสสมพสนธณของเรากสบ

ลลกคมาไดมอจานวยความสะดวกผตานชตองทางการชจาระเงนนหลายชตองทางและเพนทมชตองทางการขาย

ผตานสดทอออนไลนณ

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 1,000

หนมา 204 / 214



PS65009306 : เสาหนน Handmade

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

1.ใชมเทคโนโลยมดมานการตลาดออนไลนณเพนทมชตองทางการจสดจจาหนตายผลนตภสณฑณผมาทอชจมชน

2.เครดทองปปท นฝปาย

3.เครดทองจสกรเยกบผมา

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมภลมนปปญญาและวสฒนธรรมดมานการบรนการ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ผมาทอดนนแดงแหตงเสาหนน

รายละเออยด : เปปนสนนคมารลปแบบงานฝฝมดอมมทสชงแบบดสชงเดนมและประยจกตณ เชตน เสดชอผลมชาย - 

ผลมหญนง ชจดเดรสกะเหรมทยง กระเปปายตาม ผมาปลโตตะ และนจาผมาทอมาประยจกตณอยลตในรลปแบบปลอก

หมอน เปปนตมน

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.เสาหนน อ.แมตสะเรมยง จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : U2T For BCG ตจาบลเสาหนน

ออนไลนณ : U2T For BCG ตจาบลเสาหนน

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขนชนไป

ทางทมมงานมมการวางแผนธจรกนจผมาทอโดยใชมหลสก The Business Model Canvas ในการวาง

แผนออกแบบสนนคมาและบรรจจภสณฑณรลปแบบใหมกสบชจมชน ผลนตสนนคมาตามทมทออกแบบไวมและมมการ

สรมางบรรจจภสณฑณมมรลปแบบทมทหลากหลาย เพดทอเพนทมความนตาสนใจใหมกสบสนนคมาพรมองจจาหนตาย

สนนคมาในรลปแบบออนไลนณ ทางทมมงานวางแผนชตวยตรวจสอบประเมนณสนนคมาวตามมการตอบรสบ

ตรงตามเปปาหมายและความตมองการของลลกคมา หาจจดเดตน จจดควรพสฒนาของสนนคมาและ

บรนการรตวมกสนแกมไขจจดทมทควรพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมดมยนทงขนชน

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 1,440

หนมา 205 / 214



PS65011858 : โครงการยกระดพบและเพนชมมสลคตาผลผลนตทางการเกษตรของชจมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

ตลมอบแหมงพลสงงานพลสงงานแสงอาทนตยณ

โรงตากพลสงงานแสงอาทนตยณ

ตลมอบลมรมอน

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวตา 3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรลปอาหาร

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ขมาวแตกนนจชาฟปกทองและเหลมาขมาวโพด

รายละเออยด : ผลนตภสณฑณขมาวแตกนนจชาฟปกทองและเหลมาขมาวโพดเปปนผลนตภสณฑณทมทนจาวสตถจดนบ

จากในชจมชนมาเพนทมมลลคมาใหมมากขนชนและมมการออกแบบบรรจจภสณฑณใหมมมความหนมาสนใจมาก

ยนทงขนชน

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.กองกกอย อ.สบเมย จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : รมานธนากรการคมา

ออนไลนณ : U2T ตจาบลกองกกฮย อจาเภอสบเมย จสงหวสดแมตฮตองสอน

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

ธจรกนจขายผลนตภสณฑณขมาวแตกนนจชาฟปกทองเปปนธจรกนจทมทไดมรสบความนนยมมากในชจมชนเพราะขมาว

แตกนนจชาฟปกทองเปปนอมกหนนทงปปจจสยในการใชมชมวนตประจจาวสนแนวคนดในการดจาเนนนการขายผลนต

ภสณฑณขมาวแตกนนจชาฟปกทอง มมชตองทางการจสดจจาหนตายออนไลนณคดอ FACEBOOK  เพดทอเปปนทาง

เลดอกใหมลลกคมาสนนคมาผลนตภสณฑณขมาวแตกนนจชาฟปกทองจสดจจาหนตายผตานชตองทางออนไลนณ

โดยการจสดจจาหนตายสนนคมาผตานชตองทางออนไลนณซนทงเปปนชตองทางทมทสามารถเขมาถนงกลต จมลลกคมา 

หรดอกลต จมเปปาหมายไดมเปปนจจานวนมากในเวลารวดเรกวลสกษณะทสทวไปของกลจตมเปปาหมายคดอกลต จม

ลลกคมาในชจมชน ชจมชนรอบขมางและตลาดออนไลนณแผนการตลาดเปปาหมายทางการตลาดเปปา

หมายระยะสสชนสรมางฐานลลกคมาใหมแขกงแกรตงและขยายกลต จมลลกคมาใหมหลากหลายและสรมางการรสบรม ล

ผลนตภสณฑณจากกนจกรรมหรดอรายละเอมยดตตาง ๆ ของผลนตภสณฑณเพดทอตอบสนองความตมองการ

ของลลกคมาไดมเปปาหมายระยะกลางขยายชตองทางการจสดจจาหนตายทางออนไลนณสรมางเวกปไซตณขาย

สนนคมาสรมางตสวแทนในการขายสนนคมาเพดทอเพนทมชตองทางขายสนนคมาใหมกระจายมากขนชนเปปาหมาย

ระยะยาวการขายสนนคมาผตานชตองทางออนไลนณแบบ 100% กลยจทธทางการตลาดราคา

ผลนตภสณฑณใชมวนธมตส ชงราคาใหมตจทากวตาคต ลแขตงขสนเลกกนมอยเพดทอใหมแตกตตางจากคต ลแขตงขสนและทจาใหม

ลลกคมาสนใจในสนนคมาของเรามากกวตาสนนคมาของคต ลแขตงขสนชตองทางการจสดจจาหนตายกลจตมทมมมมชตอง

ทางการจสดจจาหนตายผตานทางออนไลนณ Facebook Page ลลกคมาสามารถสสทงซดชอสนนคมาจากทาง

รมานไดมตลอด 24 ชสทวโมงสนนคมาผลนตภสณฑณขมาวแตกนนจชาฟปกทองมมมรลปแบบสวยงามสามารถนจาไป

เปปนของฝากไดมการวนเคราะหณการเงนนงบประมาณการลงทจนของผลนตภสณฑณขมาวแตกนนจชาฟปกทอง 

แผนในอนาคตผลนตภสณฑณขมาวแตกนนจชาฟปกทองไดมวางแผนธจรกนจในอนาคตหากธจรกนจดจาเนนนไป

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 5,000

หนมา 206 / 214



PS65012019 : โครงการยกระดพบและเพนชมมสลคตาผลผลนตทางการเกษตรของชจมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

หมมอปปองเหลมา

ไมมลมน

กมองเหลมา

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวตา 3 เดดอน

เกษตรปลอดภพย

   การพยากรณณอากาศ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : เหลมาขมาวโพด (ไซตะ ป เคต)

รายละเออยด : เนดทองจากกระบวนการหมสกขมาวและขมาวโพด ตมองใชมระยะเวลายาวนาน กวตาจะ

หมสกขมาวและขมาวโพดไดมพอจะกลสทนเปปนนจชา จนงมมผลมรลมในดมานการผลนตเหลมาไดมทจาการคนดคมนวนธม

การยตนระยะเวลาการหมสก ขมาวและขมาวโพดใหมสสชนลง การคนดคมนวนธมนมชไดมมมการทดลองดมวยวนธม

ตตางๆ และหลายๆ ปฝ

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.กองกกอย อ.สบเมย จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : รมานธนากรการคมา

ออนไลนณ : U2T  ตจาบลกองกกอย อจาเภอสบเมย จสงหวสดแมตฮตองสอน

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขนชนไป

ธจรกนจขายผลนตภสณฑณเหลมาขมาวโพดเปปนธจรกนจทมทไดมรสบความนนยมมากในชจมชนเพราะเหลมาขมาว

โพดเปปนอมกหนนทงปปจจสยในการใชมชมวนตประจจาวสนแนวคนดในการดจาเนนนการขายผลนตภสณฑณเหลมาขมาว

โพด มมชตองทางการจสดจจาหนตายออนไลนณคดอ FACEBOOK เพดทอเปปนทางเลดอกใหมลลกคมาสนนคมา

ผลนตภสณฑณเหลมาขมาวโพดจสดจจาหนตายผตานชตองทาออนไลนณ โดยการจสดจจาหนตายสนนคมาผตานชตอง

ทางออนไลนณซนทงเปปนชตองทางทมทสามารถเขมาถนงกลต จมลลกคมา หรดอกลต จมเปปาหมายไดมเปปนจจานวนมาก

ในเวลารวดเรกวลสกษณะทสทวไปของกลจตมเปปาหมายคดอกลต จมลลกคมาในชจมชน ชจมชนรอบขมางและ

ตลาดออนไลนณแผนการตลาดเปปาหมายทางการตลาดเปปาหมายระยะสสชนสรมางฐานลลกคมาใหมแขกง

แกรตงและขยายกลต จมลลกคมาใหมหลากหลายและสรมางการรสบรม ลผลนตภสณฑณจากกนจกรรมหรดอราย

ละเอมยดตตาง ๆ ของผลนตภสณฑณเพดทอตอบสนองความตมองการของลลกคมาไดมเปปาหมายระยะกลาง

ขยายชตองทางการจสดจจาหนตายทางออนไลนณสรมางเวกปไซตณขายสนนคมาสรมางตสวแทนในการขาย

สนนคมาเพดทอเพนทมชตองทางขายสนนคมาใหมกระจายมากขนชนเปปาหมายระยะยาวการขายสนนคมาผตานชตอง

ทางออนไลนณแบบ 100% กลยจทธทางการตลาดณราคาผลนตภสณฑณใชมวนธมตสชงราคาใหมตจทากวตาคต ลแขตง

ขสนเลกกนมอยเพดทอใหมแตกตตางจากคต ลแขตงขสนและทจาใหมลลกคมาสนใจในสนนคมาของเรามากกวตาสนนคมา

ของคต ลแขตงขสนชตองทางการจสดจจาหนตายกลจตมทมมมมชตองทางการจสดจจาหนตายผตานทางออนไลนณ 

Facebook Page ลลกคมาสามารถสสทงซดชอสนนคมาจากทางรมานไดมตลอด 24 ชสทวโมงสนนคมาผลนตภสณฑณ

เหลมาขมาวโพดมมมรลปแบบสวยงามสามารถนจาไปเปปนของฝากไดมการวนเคราะหณการเงนนงบประมาณ

การลงทจนของผลนตภสณฑณเหลมาขมาวโพด แผนในอนาคตผลนตภสณฑณเหลมาขมาวโพดไดมวางแผน

ธจรกนจในอนาคตหากธจรกนจดจาเนนนไปตามเปปาหมายทมทกจาหนดไวมคดอการขายสนนคมาผตานชตองทาง

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

จจานวนรายไดม : 3,000
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PS65005335 : มะเขชอเทศหนชบหนพบ

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การออกแบบโลโกมโดยใชมโปรแกรมสจาเรกจรลปทางคอมพนวเตอรณ

การออกแบบสดทอประชาสสมพสนธณ

การใชมสดทอสสงคมออนไลนณในการทจาการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรลปอาหาร

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : มะเขดอเทศหนนบหนสบ

รายละเออยด : มะเขดอเทศหนนบหนสบ ทจามาจากมะเขดอเทศทมทไดมคสดสรรจากเกษตรกรทมทปลลกใน

พดชนทมทใกลมเคมยง ซนทงมะเขดอเทศอจดมไปดมวยสรรคจณตตางๆมากมาย เชตน สารตมานอนจมลลอนสระ 

ปปองกสนมะเรกง บจารจงผนว เปปนการแปรรลปมะเขดอเทศมาอยลตในรลปแบบของขนมทานเลตน ทมทมม

ประโยชนณตตอผลมบรนโภค

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ปปาโปง อ.สบเมย จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ :  ตU2T ปปาโปง

ออนไลนณ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100084478990703

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขนชนไป

มะเขดอเทศหนนบหนสบ ทจามาจากมะเขดอเทศทมทไดมคสดสรรจากเกษตรกรทมทปลลกในพดชนทมทใกลมเคมยง ซนทง

มะเขดอเทศอจดมไปดมวยสรรคจณตตางๆมากมาย เชตน สารตมานอนจมลลอนสระ ปปองกสนมะเรกง บจารจงผนว 

เปปนการแปรรลปมะเขดอเทศมาอยลตในรลปแบบของขนมทานเลตน ทมทมมประโยชนณตตอผลมบรนโภค เรามม

แหลตงผลนตวสตถจดนบอยลตในพดชนทมททมทจะสามารถปปอนวสตถจดนบใหมทสนตตอความตมองการของกระบวนการ

ผลนต และไดมราคาตมนทจนวสตถจดนบทมทตจทา มมคจณภาพ สามารถคสดเลดอกวสตถจดนบทมทมมคจณภาพไดม มมรมาน

คมาขององคณการปกครองสตวนทมองถนทนในจสงหวสดแมตฮตองสอนทมทคอยสนสบสนจนสนนคมาของชจมชน 

กลจตมลลกคมาของเราเปปนหญนงสาววสยทจางานตสชงแตตอายจ 18 ปฝขนชนไป ทมทชดทนชอบการทานอาหารทาน

เลตน จากการนสทงทจางานหนมาจอคอมพนวเตอรณ โดยไดมประโยชนณไปดมวยในตสว เพราะมะเขดอเทศ

หนนบหนสบมมสตวนชตวยในการบจารจงสายจากสารแคโรทมนอยดณ เรานจาเสนอสนนคมาแบรนดณ หนนบหนสบ 

ดมวยความจรนงใจ นจาเสนอความอรตอยและมมประโยชนณจากผลนตภสณฑณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

จจานวนรายไดม : 10,000
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PS65005396 : ยะแอนนา

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การใชมโปรแกรมสจาเรกจรลปในการออกแบบโลโกม

-

-

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลนตภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ยะแอนนา

รายละเออยด : - กระเปปายะแอนนา เปปนการผสมผสานอสตลสกษณณการปปกลายผมาแบบกะเหรมทยง

และการใชมวสสดจจากธรรมชาตนทมทหาไดมในชจมชนมาประยจกตณใหมเกนดลายเอกลสกษณณทมทไมตซจชาแบบ

ใคร

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.ปปาโปง อ.สบเมย จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : U2T ปปาโปง

ออนไลนณ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100084478990703

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขนชนไป

กระเปปายะแอนนา เปปนการผสมผสานอสตลสกษณณการปปกลายผมาแบบกะเหรมทยงและการใชมวสสดจ

จากธรรมชาตนทมทหาไดมในชจมชนมาประยจกตณใหมเกนดลายเอกลสกษณณทมทไมตซจชาแบบใคร เรามมชตางฝฝมดอ

ทมทสามารถประยจกตณการปปกผมาลายตตางๆของชาวกะเหรมทยงทมทมมเอกลสกษณณ เรานจาเสนอสนนคมาแบ

รนดณ ยะแอนนา แกตลลกคมาดมวยความใสตใจในรายละเอมยดการปปกลายกะเหรมทยงผสมผสานอยตางลง

ตสว แบบมนนนมอล ซนทงเปปนเทรนยอดนนยมของวสยรจตยยจคนมช

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

จจานวนรายไดม : 20,000
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PS65021577 : โครงการยกระดพบผลนตภพณฑณบมานแมตคะตวน 1

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

2. ใชมชตองทางการขายผลนตภสณฑณผตานระบบพาณนชยณอนเลกกทรอนนกสณ โดยใชมสดทอดนจนทสล ไดมแกต 

fan page U2T ตจาบลแมตคะตวน อจาเภอสบเมย จสงหวสดแมตฮตองสอน

1. พสฒนา Package Design

คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลนตภสณฑณ

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นมอยกวตา 1 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : โคมไฟและตะเกมยงดวงนมอย

รายละเออยด : โคมไฟ และตะเกมยง จากไมมขสดมอญ

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตคะตวน อ.สบเมย จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : แมตตะควน แฮนคราฟทณ

ออนไลนณ : U2T แมตคะตวน

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ตจาบลแมตคะตวน มมวนถมชมวนตอยลตกสบธรรมชาตน พบวตาทรสพยากรธรรมชาตนภายในทมองถนทนของตจาบล

แมตคะตวนทมทพบมากในทมองถนทน คดอ หญมาขสดมอญ  วสชพดชทมทไรมคตา หาไดมตามขมางทางหรดอปปาเขา 

ปปารกทนบ  หญมาขสดมอญ  มมคจณสมบสตนทมทเหนมยวและมมความแขกงแรง สามารถนจาไปประดนษฐณเปปน

ของใชมและของตกแตตงบมานไดมจนงมมแนวคนดนจาเอาหญมาขสดมอญ มาใชมใหมเกนดประโยชนณ และเพนทม

มลลคตา  การจากวนเคราะหณเรดทองการขาย สามารถขายไดม 2 ชตองทาง คดอ ออฟไลนณ และ ออนไลนณ 

และมมการประชาสสมพสนธณขายในชจมชนทมทอยลตในตจาบลแมตคะตวน หรดอชจมชมใกลมเคมยง จสดทจาโปรโม

ชสทนอยตางสมจทาเสมอนอกจากนมชยสงขายไดมในสดทอโซเซมยลมนเดมลตตางๆ เชตน   Facebook  Intarram 

TikTok Shopee  เปปนตมน

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 4,500
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PS65021603 : โครงการยกระดพบผลนตภพณฑณบมานแมตคะตวน 2

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

2. การใชมเทคโนโลยมเขมามาใชมในการเรมยนรลมเพนทมเตนม และ การคมนหารลปภาพใหมตๆ รลปแบบใหมตๆ 

แรงบสนดาลใจใหมตๆ เพดทอดนงดลดลลกคมาใหมตๆอยลตเสมอ

1. ใชมเครดทองโรเตอรณกสบเลดทอยไฟฟปา เพดทอทจาใหมเกนดความรวดเรกวและสวยงามมากยนทงขนชน

3. ใชมเทคโนโลยมในการสรมางเพจและโปรโมทสนนคมา เพดทอใหมลลกคมาสามารถเขมาถนงสนนคมาไดมงตาย

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การยกระดสบมาตรฐานสนนคมาและบรนการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวตา 3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมภลมนปปญญาและวสฒนธรรมดมานการบรนการ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : ไมมแกะสลสกอสกษร

รายละเออยด : เปปนการแกะสลสกไมมตามอสกษรทมทลลกคมาวตาจมาง โดยลลกคมาจะออกแบบมาใหมตาม

ในรลป

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตคะตวน อ.สบเมย จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : แมตคะตวน แฮนคราฟทณ

ออนไลนณ : U2T แมตคะตวน

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ตจาบลแมตคะตวน อจาเภอสบเมย จสงหวสดแมตฮตองสอน มมทรสพยากรปปาไมมทมทมมความอจดมสมบลรณณ 

สามารถนจาพดชพสนธจณไมมตตางๆ มาแปรรลปเปปนผลนตภสณฑณ  สรมางรายไดม อาชมพ ใหมแกตคนในชจมชน ซนทง

ดจาเนนนธจรกนจเกมทยวกสบการผลนตและขายหสตถกรรมไมมแกะสลสก มมทสชงแบบซดชอมาขายไปและรสบทจา

ตามคจาสสทงซดชอของลลกคมา อนนทง ไมมทมทใชมในการแกะสลสก ไมตมมตมนทจนในการผลนต เพราะไดมจากไมมทมทถลก

ไฟปปาเผา เศษไมมสสก เศษไมมขนจน

คนดคมนกระบวนการทจางานทมทงตายขนชน

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

นจาเทคโนโลยมมาปรสบใชมใหมเกนดประโยชนณ

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

ลดขยะ/การนจาวสตถจดนบกลสบมาใชมใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดม : 6,000
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PS65021608 : โครงการยกระดพบผลนตภพณฑณบมานแมตคะตวน 3

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

1.ใชมสดทอเทคโนโลยมดนจนตอลในการสรมางเพจ เพดทอประชาสสมพสนธณ

2. พสฒนา Package Design เพดทอใหมทนทานตตอทจกสภาพ

3. ใชมคอมพนวเตอรณในการออกแบบสนนคมา

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาสนนคมาและบรนการใหมมมมลลคตาสลง

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การขนสตงและกระจายสนนคมา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นมอยกวตา 1 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรลปอาหาร

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : นจชาพรนกกากหมลพรนกกะเหรมทยง

รายละเออยด : นจชาพรนกกากหมลพรนกกะเหรมทยง ทมทไดมใสตสตวนผสมจากพรนกกะเหรมทยงของตจาบลแมต

คะตวนลงไปซนทงเปปนจจดเดตนทมทเกนดขนชนในดมานของรสชาตนและกลนทนทมทหอมชวนชนม

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.แมตคะตวน อ.สบเมย จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : แมตคะตวน แฮนคราฟทณ

ออนไลนณ : U2T แมตคะตวน

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขาย หรดอขายแลมว

ตจาบลแมตคะตวน มมแหลตงพดชนทมททมทอจดมสมบลรณณเหมาะแกตการเพาะปลลกพดช ผสกตตาง ๆ ซนทงในพดชนทมทมม

การเพาะปลลกพรนกกะเหรมทยง ทจาใหมผลผลนตในแตตละปฝมมพรนกกะเหรมทยงเปปนจจานวนมาก จนงมมการนจา

มาแปรรลปในรลปแบบตตาง ๆ เชตน นจชาพรนกกากหมลทมทไดมใสตสตวนผสมจากพรนกกะเหรมทยงลงไป ซนทงเปปน

จจดเดตนทมทเกนดขนชนในดมานของรสชาตน และยสงเปปนการสตงเสรนมใหมเกนดอาชมพเกนดขนชนภายในตจาบล 

อมกทสชงยสงเปปนการเพนทมมลลคตาของพรนกกะเหรมทยงการจากวนเคราะหณเรดทองการขาย สามารถขายไดม 

2 ชตองทาง คดอ ออฟไลนณ และ ออนไลนณ และมมการประชาสสมพสนธณขายในชจมชนทมทอยลตในตจาบลแมตคะ

ตวน หรดอชจมชมใกลมเคมยง มมทสชงวางจจาหนตายในศลนยณ OTOP และจสดแสดงสนนคมาตามงาน OTOP 

ในทมทตตางๆ จสดโปรโมชสทนใหมลลกคมาอยตางสมจทาเสมอ มมราคา ปลมก-สตง นอกจากนมชยสงขายไดมในสดทอโซ

เซมยลมนเดมยตตางๆ เชตน   Facebook  Instagram TikTok Shopee Lazada เปปนตมน

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

สรมางความรลมใหมชจมชน

สรมางงานสรมางอาชมพ

สรมางรายไดมใหมชจมชน

จจานวนรายไดม : 4,500
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PS65019831 : โครงการ U2T BCG Better นจสาพรนกเผาพรนกกะเหรอชยง สบเมย

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

การทจาการตลาดบนชตองทางสดทอออนไลนณ

illustrator ในการออกแบบบรรจจภสณฑณเพดทอความสวยงามและทสนสมสย

การเปปดชตองทางการขายผตานชตองทางดนจนทสล

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : นจชาพรนกเผาพรนกกะเหรมทยง

รายละเออยด : กลจตมU2T ไดมมมการสรมางผลนตภสณฑณ นจชาพรนกเผาพรนกกะเหรมทยง ทจาใหมเปปนสนนคมา

ประจจาตจาบลสบเมย แตตยสงขาดการสตงเสรนมการตลาด ทจาใหมยสงไมตเปปนทมทรลมจสก ดสงนสชนจนงออก

แบบและพสฒนาผลนตภสณฑณ นจชาพรนกเผาพรนกกะเหรมทยง โดยออกแบบโลโกมและบรรจจภสณฑณใหมดล

ทสนสมสย

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : เฮกดกตอเหลมยว

ออนไลนณ : U2T for BCG ตจาบลสบเมย

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

แผนธจรกนจนจชาพรนกเผาพรนกกะเหรมทยงตจาบลสบเมยBusinessModelCanvasประกอบไป

ดมวยKeyPartners,KeyActivities,ValuePropositions,CustomerRelationships,Custom

erSegment,Key Resources ประกอบไปดมวย เงนนทจน สลตรนจชาพรนกเผาพรนกกะเหรมทยง กลจตมชาว

บมานและคณะทจางาน U2T

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

จจานวนรายไดม : 7,000
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PS65019837 : โครงการพพฒนาสนนคมาชจมชนตจาบลสบเมย “นจสาพรนกปลาทสแหมง"

Snapshot C01-C06รายงานสรจปโครงการ

illustrator ในการออกแบบบรรจจภสณฑณเพดทอความสวยงามและทสนสมสย

การทจาการตลาดบนชตองทางสดทอออนไลนณ

การเปปดชตองทางการขายผตานชตองทางดนจนทสล

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การสตงเสรนมการขายและการตลาด

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

การพสฒนาบรรจจภสณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกนจสรมางสรรคณจากภสมนปปญญาและวพฒนธรรมทมองถนชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภสณฑณ

ชชชอผลนตภพณฑณ/บรนการ : นจชาพรนกปลาทลแหมงพรนกกะเหรมทยง

รายละเออยด : ตจาบลสบเมยเปปนหนนทงในตจาบลทมทขนชนชดทอเกมทยวกสบพรนกกะเหรมทยง ชาวบมานจนงมม

ความสนใจนจาพรนกกะเหรมทยงมาแปรรลปออกเปปนผลนตภสณฑณทมทขายไดม ดสงนสชนจนงออกแบบและ

พสฒนาผลนตภสณฑณ นจชาพรนกปลาทลแหมงโดยออกแบบโลโกมและบรรจจภสณฑณใหมดลทสนสมสย ดนงดลด

ความสนใจของลลกคมา

01 : รายละเออยดผลนตภพนฑณ/บรนการ

อาจารยณบพญฑนต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดมตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถจประสงคณและระยะเวลาในการพพฒนาสนนคมา/บรนการ

06 : ผลนตภพณฑณบรนการของทตานสรมางคจณคตาใหมกพบชจมชนไดมอยตางไร

05 : แผนธจรกนจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรมอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวนทยาลสยราชภสฏเชมยงใหมต

ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แมตฮตองสอน

04 : องคณความรสม/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รลปกตอน รลปหลสงรสปสนนคมา/บรนการ

ออฟไลนณ : เฮกดกตอเหลมยว

ออนไลนณ : U2T for BCG ตจาบลสบเมย

ความพรมอมออกสสตตลาด : พรมอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

แผนธจรกนจนจชาพรนกปลาทลแหมงตจาบลสบเมยBusinessModelCanvasประกอบไป

ดมวยKeyPartners,KeyActivities,ValuePropositions,CustomerRelationships,Custom

erSegment,Key Resources ประกอบไปดมวย เงนนทจน สลตรนจชาพรนกปลาทลแหมง กลจตมชาวกลจตมชาว

บมานและคณะทจางาน U2T

ใชมผลผลนตทางการเกษตรใหมเกนดประโยชนณสลงสจด

เพนทมมลลคตาผลผลนต/ผลนตภสณฑณ/บรนการ

จจานวนรายไดม : 7,000
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โครงการพัฒนาระบบการบริหารและจัดการเครือข่ายข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG
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