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 นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คน               
ที่เปลี่ยนไป ตลอดจนภาคสังคมและเศรษฐกิจที่ต้องเผชิญกับช่วงเวลาอันยากลำบาก 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวง อว. มองเห็นถึง
ปัญหา ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน โดยได้ให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือประชาชนคนไทยท่ามกลาง
วิกฤติการณ์ระดับโลกตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงส่ิงท่ีกระทรวง อว. ทำได้ในช่วงเวลาน้ัน 
คือ ความพยายามท่ีจะลดทอนความเสียหายให้ได้มากท่ีสุด โดยการเสริมสรรพกำลังในการ
เยียวยาและเร่งฟ้ืนฟู ให้เศรษฐกิจของประเทศกลับมาเข้มแข็งอีกคร้ัง ถือเป็นการพลิกวิกฤติ
ให้เป็นโอกาสจะช่วยทำให้เกิดความเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึนเสมอ โดยท่ี อว. ได้เรียนรู้
ในการนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมถ่ายทอดสู่
การปฏิบัติ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ผ่านการดำเนินโครงการ
มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T และถูกนำมาสานต่อเป็นโครงการ
มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG ท่ีอาศัยแนวทางระบบเศรษฐกิจบีซีจี ได้แก่ เศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน และเมื่อช่วงเวลาที่วิกฤติการณ์
ได้ผ่านพ้นไปแล้ว ส่ิงท่ี อว. ได้มอบไว้ให้กับประชาชนและสังคม น่ันคือความม่ันคงและย่ังยืน
ในการดำรงชีวิต การเรียนรู้ท่ีจะช่วยเหลือและพ่ึงพาตนเอง และพร้อมท่ีจะร่วมกันขับเคล่ือน
สังคมและประเทศให้เกิดการพัฒนาต่อไป
 ผมขอขอบคุณทุกหน่วยงานและทุกสถาบันที่ร่วมกันทำภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ตั้งแต่
ต้นจนสำเร็จ และเชื่อว่า หากเกิดวิกฤติการณ์ใดก็ตาม หรือไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามอื่นๆ ที่
จะเข้ามาในอนาคต ชาว อว. จะยังคงยึดมั่นในการอยู่เคียงข้างประชาชน และพร้อมที่จะ
ฝ่าฟันวิกฤติต่างๆ ไปด้วยกัน
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 ตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีประเทศไทยประสบกับวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิด-19 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวง อว. 
ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการให้ความช่วยเหลือ เยียวยาผลกระทบจากวิกฤติการณ์นี ้
พร้อมทั้งเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง ซึ่งหากจะมอง
อีกมุมหน่ึง โควิดท่ีเกิดข้ึนไม่ได้เพียงแต่จะสร้างผลกระทบเพียงอย่างเดียว แต่ทำให้เกิด
การเปล่ียนแปลง และคิดว่าโควิดอาจจะเป็นตัวเร่งการเปล่ียนแปลง หรือทำให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีเร็วข้ึน ซ่ึงถือเป็นการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสท่ีหน่วยงานต่างๆ จะสร้าง 
เศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนท้องถ่ินให้เกิดข้ึน น่ันคือ การท่ีรัฐบาลได้มอบให้ อว. 
ดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ซึ่งปัจจุบันเป็นการ
ดำเนินงานระยะท่ี 2 (U2T for BCG) โดยให้มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยได้เข้ามามี
ส่วนพัฒนาในพ้ืนท่ีทุกตำบลท่ัวประเทศ ร่วมกันกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
เพ่ือให้สามารถขับเคล่ือนด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปพร้อมกับการ
สร้างกลไกที่จะนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาและยกระดับไปอีกขั้น โดยอาศัย BCG 
ที่เป็นเครื่องจักรที่ช่วยให้ประเทศไทยเติบโตได้อย่างรวดเร็วและย่ังยืน ซึ่งผมเห็นว่า 
การทำงานในลักษณะน้ีได้เกิดข้ึนแล้วในหลายประเทศท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาโดยเร่ิมจาก
การดูแลเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็ง และเมื่อใดก็ตามที่ฐานรากมีความ
เข้มแข็งแล้วจะนำไปสู่การเรียนรู้ท่ีจะพ่ึงพาตนเองของคนในชุมชนท้องถ่ิน เพ่ือยกระดับ
เศรษฐกิจในการสร้างงาน สร้างโอกาส สร้างรายได้ และเป็นกลไกท่ีจะผลักดันไปสู่การ
พัฒนาในระดับประเทศต่อไป
 จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมา ผมเห็นถึงความตั้งใจและความร่วมมือของ
บุคลากรชาว อว. หน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ผนึกกำลังในการร่วมกันแก้ไขปัญหา 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เรียนรู้ที่จะรับมือกับวิกฤติการณ์ต่างๆ 
ไปด้วยกัน รวมถึงขอขอบคุณทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ท่ีทุกท่านมีจิตใจอันแน่วแน่ในการ
ที่จะขับเคลื่อนโครงการ U2T เพื่อให้เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศให้เกิดความยั่งยืนตั้งแต่ต้นนำ้จนถึงปลายนำ้อย่างแท้จริง
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บทสรุปผู้บริหาร
 ตามที่รัฐบาลได้ออกพระราชกำหนดให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 
โดยมีแผนงานในด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ที่มุ่งเน้นการรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการ และกระตุ้น
การลงทุนและการบริโภคในระบบเศรษฐกิจของประเทศซึ่งสอดรับกับนโยบายการฟื้นฟู
เศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิดและยุทธศาสตร์ BCG Economy ของประเทศ สำนักปลัด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จึงได้ดำเนินโครงการ
กระตุ้นการลงทุนและการบริโภคด้วยเศรษฐกิจ BCG ในชุมชนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ด้วยเศรษฐกิจ BCG ในพ้ืนท่ี 7,355 ตำบล ครอบคลุม 77 จังหวัด ท่ัวประเทศโดยเป็นการ
นำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ 
อว. ไปขับเคลื่อนทั้งในภาคการผลิตและบริการในระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจและให้บัณฑิตได้ทำภาระกิจใช้องค์ความรู้ วิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เป็นประโยชน์ต่อภาคสังคม ชุมชนและประเทศ 

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

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยง 5 เป้าหมายสำคัญ (Achievement)

ประชาชนมีรายได้มากขึ้น และยั่งยืน

ประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น

Thailand Community Data

5 เป้าหมายสำคัญ

U2T for 
BCG 

Learning 
Platform

ONLINE COMMUNITY

MARKETPLACE

HACKATHON

Standard/
Pre-Standard

1
เกษตร

ปลอดภัย

2 
อาหาร

ปลอดภัย 

3 
ท่องเที่ยวที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

จากภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

5 
เศรษฐกิจหมุนเวียน
ลดการใช้พลังงาน

เน้นนำกลับมาใช้ใหม่
การทำเกษตรของ U2T  100% 

ลดการใช้สารเคมี ซ่ึงเป็น
อันตรายต่อ เกษตรกร 

และ ส่ิงแวดล้อม

สินค้าเกษตรอินทรีย์
ปลอดสารเคมี 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10%

ผลิตภัณฑ์อาหาร ใน U2T 
100% ต้องเข้าเกณฑ์ อาหาร

ปลอดภัย GMP/PGMP

ผลิตภัณฑ์อาหารที่
เข้าเกณฑ์อาหาร
ปลอดภัย เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 10%

บริการและการท่องเที่ยว
ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 

และส่งเสริมสุขภาพยั่งยืน 

การยกระดับมาตรฐานจัดการ
ท่องเที่ยวยั่งยืน 

Sustainable Tourism 
Management 

Standard:STMS

ออกแบบสินค้า
สอดคล้องตามวัฒนธรรม 

ลดการใช้วัตถุดิบ 

การยกระดับสินค้าเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์จากภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์และบริการ U2T 50% 
ต้องใช้แนวทางการนำกลับมา

ใช้ใหม่และหมุนเวียนการ
ใช้พลังงาน

การใช้พลังงานหมุนเวียน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

ระดับ
โครงการ

ระดับ
ประเทศ

จ



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

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

Key Achievement U2T for BCG ประจำปี 2565

กลุ่มเป้าหมายความสำเร็จ
การดำเนินการ

Learning องค์ความรู้
ทักษะและขีดความสามารถ

สานพลังเครือข่าย
ความร่วมมือสร้างเศรษฐกิจ

คัดสรร พัฒนา สร้างคุณค่า
ผลงาน/เทคโนโลยี/นวัตกรรม

94 มหาวิทยาลัย
12 Modules 30 หน่วยงาน จำนวนสินค้า

และบริการ BCG 
15,042 รายการ 

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

กิจกรรมเรียนรู้เชิประสบการณ์
สร้างการเรียนรู้จากการปฎิบัติจริง

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

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

เงินหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจ
1,236 ล้านบาทต่อเดือนงบจ้างงาน

2,460 ล้านบาท

งบขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
1,105 ล้านบาท

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

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

หน่วยงานในพ้ืนท่ี/ท้องถ่ิน ส่งเสริมสื่อการเรียนรู้

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

ภาครัฐ ภาคเอกชน SA/NGO

รายได้ 143 ล้านบาท/เดือน

บัณฑิต 32,195 คน  ประชาชน 31,919 คน

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

94% 

!

!

รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
143 ล้านบาทต่อเดือน
(ข้อมูลจากระบบ PBM C01-C06)

1,716 ล้านบาทต่อเดือน

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

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

 U2T for BCG Hackathon ประจำปี 2565 มีโครงการที่ผ่านเข้ารอบ 40 ทีม 
โดยผลรางวัลชนะเลิศและในแต่ละกลุ่มดังนี้

 กลุ่มเกษตรและอาหาร ได้แก่ โครงการแซ่บอีรี่ 

สรุปผลประเมินความเข้าใจในเนื้อหาระดับประเทศ

ช



 กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ ได้แก่ โครงการ การท่องเที่ยสีเขียวเชิงสร้างสรรค์
คลองปากปิด

 กลุ่มพลังงานและวัสดุ ได้แก่ Chiangkhan Story 

 กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ ได้แก่ Fairyland ChoraKhe Yai

ซ



สรุปผลลัพธ์
ระดับประเทศ

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

รายงานผลลัพธ์จังหวัดสระบุรี มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 8 มหาวิทยาลัย 
ครอบคลุม 105 ตำบล มีผู ้เข้าร่วมโครงการกว่า 701 คน แบ่งเป็น
บัณฑิต 355 คน ประชาชน 346 คน โดยผลงาน BCG จำนวน 210 โครงการ 
ที่สอดคล้องและตรงตาม 5 เป้าหมายสำคัญ ดังนี้ ด้านเกษตรปลอดภัย 
19 โครงการ ด้านอาหารปลอดภัย 79 โครงการ ด้านท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 4 โครงการ ด้านเศรษกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่ 27 โครงการ และด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 81 โครงการ
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มหาวิทยาลัย

จำนวนมหาวิทยาลัย

105
ตำบล

จำนวนตำบล

210
โครงการ

E

D

C

B

A

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
19 โครงการ

อาหารปลอดภัย
79 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
4 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
27 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
81 โครงการ

B

A

701
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
จังหวัดสระบุรี

บัณฑิต
355 คน

ประชาชน
346 คน



รายชื่อกรรมการบริหาร



รายชื่อกรรมการบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ ทรายแก้ว
กรรมการ

นายกิตติ สัจจาวัฒนา
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ขนิษฐา นันทบุตร
กรรมการ

นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์
กรรมการ

นายธนา ยันตรโกวิท
กรรมการ

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม
กรรมการ

นางสาวภัทรพร เล้าวงค์
กรรมการ

นางวนิดา บุญนาคค้า
กรรมการ

นางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง
กรรมการ

นายศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
กรรมการ

นางสุวรรณี คำมั่น
กรรมการ

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์
กรรมการและเลขานุการ

ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวกีรติ แก้วสัมฤทธิ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณีี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายดนุช ตันเทอดทิตย์
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ป



รายชื่อทีมร่วมพัฒนา



!

รายชื่อทีมร่วมพัฒนา

นายพันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์ นางกัลยาณี ทัฬหชัยบูรณ์ นายวิศิษฐ์ สุนทร 

นายวริศร เผ่าวนิช นางสาวชญาน์นัทช์ ไชยวัฒนพงศ์ นายธนภัทร สินธุวราวรรณ

ทีมพัฒนาระบบบริหารโครงการและนวัตกรรม

ฝ



หน่วยงานพันธมิตร



หน่วยงาน อว. 
สนับสนุนความรู้ ต่อยอดผู้ประกอบการ

ภาคเอกชน
สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ภาครัฐ 
หน่วยงานในพื้นที่/ท้องถิ่น

หน่วยงาน อว. 
สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ฟ



ภาพรวมกิจกรรม

ภ



ภาพรวมกิจกรรม

ม





U2T for BCG Snapshot
1. อำเภอ แก่งคอย  1 
2. อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ  29 
3. อำเภอ ดอนพุด  37 
4. อำเภอ บ้านหมอ  45 
5. อำเภอ พระพุทธบาท  62 
6. อำเภอ มวกเหล็ก  79 
7. อำเภอ เมืองสระบุรี  90 
8. อำเภอ วังม่วง  111 
9. อำเภอ วิหารแดง  117 
10. อำเภอ เสาไห้  129 
11. อำเภอ หนองแค  153 
12. อำเภอ หนองแซง  185 
13. อำเภอ หนองโดน  203 



PS65004303 : โครงการฟฟฟ นฟฟศศลปหหตถกรรมภฟมศปปญญาไทย

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยบรรจจภภณฑฑเพพพอเพพพมมมลคคา

กระบวนทภศนฑเทคโนโลยยเชพงรจก

-

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ตะกรคาถภกเชพอกฟาง

รายละเออยด : ตะกรคาถภกจากเชพอกฟาง ซซพงเปปนงานหภตถกรรมทยพททาดควยมพอ (Handmade) 

โดยอาศภยทภกษะและความประณยตในการสรคางสรรคฑดควยลวดลายทยพคงไวคซซพงเอกลภกษณฑความ

เปปนไทย เนคนประโยชนฑใชคสอยในชยวพตประจทาวภน โดยงานหภตถกรรมนยนเกพดจากการรวมกลจคมกภน

ของผมคสมงอายจชจมชนเทศวพวภฒนฑ

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเกษตรศาสตรฑ

ต.แกคงคอย อ.แกคงคอย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : เจรพญการสาน

ออนไลนค : เจรพญการสาน

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

ตะกรคาถภกจากเชพอกฟาง ซซพงเปปนงานหภตถกรรมทยพททาดควยมพอ (Handmade) โดยอาศภยทภกษะและ
ความประณยตในการสรคางสรรคฑดควยลวดลายทยพคงไวคซซพงเอกลภกษณฑความเปปนไทย เนคนประโยชนฑ
ใชคสอยในชยวพตประจทาวภน โดยงานหภตถกรรมนยนเกพดจากการรวมกลจคมกภนของผมคสมงอายจชจมชนเทศ
วพวภฒนฑ ซซพงสรคางคจณคคาใหคแกค ผมคสมงอายจ ผมควคางงาน ผมคทยพสนใจอยากมยรายไดคเสรพมภายในชจมชน โดย
แยกประเภทการจทาหนคายไดคดภงนยน 1.ซพนอเพพพอใชคสอย 2.ซพนอเปปนของฝาก ของชทารควย 3.ซพนอเพพพอนทา
ไปจทาหนคาย 5. กลจคมลมกคคาทจกเพศ อายจ 25 ปปขซนนไป (ผมคทยพมยรายไดค) โดยคมคคคาของเราคพอ รคานขาย
ของฝาก รคานขายของทยพระลซก ไปรษณยยฑ วภด ซซพงเพพพมการกระจายสพนคคาไดคมากขซนน เขคาถซงลมกคคา
ไดคมากขซนน เปปนสถานทยพทคองเทยพยว มยจจดเดคนคพอชควยททาใหคลมกคคาไดคเหหนสพนคคาและเขคาถซงสพนคคาไดค
มากขซนน นอกจากนยนคมคคคาของเรายภงสามารถรภบประกภนการสคงสพนคคาไดคดควย เชคน ไปรษณยยฑ และยภง
มยชคองทางจทาหนคายแบบออนไลนฑ คพอ Facebook Instragram Line Tiktok Youtube และชคอง
ทางแบบออฟไลนฑ คพอ การประชาสภมพภนธฑ เสยยงตามสายชจมชน คลพพนวพทยจ เบอรฑโทรศภพทฑ รคาน
ขายฝากตคางๆ ไปรษณยยฑ วภด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางนวภตกรรมใหมคใหคกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 1,000

หนคา 1 / 210



PS65004411 : โครงการพหฒนาสศนคราหหตถกรรมรตวมสมหย

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยย E-Commerce

กระบวนทภศนฑเทคโนโลยยเชพงรจก

เทคโนโลยยบรรจจภภณฑฑเพพพอเพพพมมมลคคา

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

การขนสคงและกระจายสพนคคา

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : กระเปปาสานจากสายพลาสตพก

รายละเออยด : กระเปปาสานเสคนพลาสตพกPP (PolyPropylene) ซซพงเปปนงานหภตถกรรมทยพททา

ดควยมพอ (Handmade) โดยอาศภยทภกษะและความปราณยตในการสรคางสรรคฑ เนคนประโยชนฑใชค

สอยในชยวพตประจทาวภนและมยเอกลภกษณฑแบบรควมสมภย โดยงานหภตถกรรมนยนเกพดจากการรวม

กลจคมกภนของผมคสมงอายจชจมชนเทศวพวภฒนฑ

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเกษตรศาสตรฑ

ต.แกคงคอย อ.แกคงคอย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : เจรพญการสาน

ออนไลนค : เจรพญการสาน

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

ผลพตสพนคคากระเปปาสานเสคนพลาสตพกPP (PolyPropylene) ซซพงเปปนงานหภตถกรรมทยพททาดควยมพอ 
(Handmade) โดยอาศภยทภกษะและความประณยตในการสรคางสรรคฑ เนคนประโยชนฑใชคสอยในชยวพต
ประจทาวภนและมยเอกลภกษณฑแบบรควมสมภย โดยงานหภตถกรรมนยนเกพดจากการรวมกลจคมกภนของผมคสมง
อายจชจมชนเทศวพวภฒนฑ ซซพงสรคางคจณคคาใหคแกค ผมคสมงอายจ ผมควคางงาน ผมคทยพสนใจอยากมยรายไดคเสรพม
ภายในชจมชน โดยแยกประเภทการจทาหนคายไดคดภงนยน 1.ซพนอเพพพอใชคสอย 2.ซพนอเปปนของฝาก ของ
ชทารควย 3.ซพนอเพพพอนทาไปจทาหนคาย กลจคมลมกคคาทจกเพศ อายจตภนงแตค 16 ปปขซนนไป โดยคมคคคาของเราคพอ 
รคานขายของฝาก รคานขายของทยพระลซก ไปรษณยยฑ วภด ซซพงเพพพมการกระจายสพนคคาไดคมากขซนน เขคา
ถซงลมกคคาไดคมากขซนน เปปนสถานทยพทคองเทยพยว มยจจดเดคนคพอชควยททาใหคลมกคคาไดคเหหนสพนคคาและเขคาถซง
สพนคคาไดคมากขซนน นอกจากนยนคมคคคาของเรายภงสามารถรภบประกภนการสคงสพนคคาไดคดควย เชคน 
ไปรษณยยฑ และยภงมยชคองทางจทาหนคายแบบออนไลนฑ คพอ Facebook Instragram Line Tiktok 
Youtube และชคองทางแบบออฟไลนฑ คพอ การประชาสภมพภนธฑ เสยยงตามสายชจมชน คลพพนวพทยจ 
เบอรฑโทรศภพทฑ รคานขายฝากตคางๆ ไปรษณยยฑ วภด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางนวภตกรรมใหมคใหคกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 1,000

หนคา 2 / 210



PS65010597 : ไอตศมทรเรอยนไขตแขขงไฮโซชะอม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

แปรรมปวภตถจดพบทคองถพพนใหคเปปนผลพตภภณฑฑมมลคคาเพพพม

-

-

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ไอตพมทจเรยยนไขคแขหงไฮโซชะอม

รายละเออยด : ไอตพมทจเรยยนไขคแขหงไฮโซชะอมททามาจากเนพนอทจเรยยนเกรดพรยเมยยม จากชาว

สวนทจเรยยนตทาบลชะอม นทามาเปปนไอตพมทจเรยยนไขคแขหง รสชาตพอรคอย แปลกใหมค ไมคเหมพอนใคร

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ชะอม อ.แกคงคอย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : วพสาหกพจชจมชนทคองเทยพยวเกษตรเชพงอนจรภกษฑชะอม อทาเภอแกคงคอย

ออนไลนค : ไอตพมทจเรยยนไขคแขหงโฮโซตทาบลชะอม

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

-สรคางรายไดคมากกวคา20ครภวเรพอน
-ลดปรพมาณทจเรยยนทยพเหลพอจากการขาย ทจเรยยนทยพมยตทาหนพ
-จทาหนคายไอตพมทจเรยยนแชคแขหงไดคมากกวคา20ชพนนตคอวภน

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 3,750

หนคา 3 / 210



PS65010878 : กลรวยอบนจฟาผผฟงยชนหนผถงตจาบลชะอม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

อบกลควยดควยตมคอบลมรคอน

-

-

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : กลควยอบนทนาผซนงยพนหนซพงตทาบลชะอม

รายละเออยด : กลควยอบนทนาผซนงยพนหนซพงตทาบลชะอม เปปนกลควยคภดเกรดคจณภาพดย จากสวน

ตทาบลชะอมนทามาเปปนกลควยอบนทนาผซนง นทนาผซนงแทคจากธรรมชาตพ รสชาตพอรคอยถมกใจ ยพนหนซพงไมค

เหมพอนใคร

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ชะอม อ.แกคงคอย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : วพสาหกพจชจมชนทคองเทยพยวเกษตรเชพงอนจรภกษฑชะอม อทาเภอแกคงคอย

ออนไลนค : กลควยอบนทนาผซนงยพนหนซพงชะอม

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

-สรคางรายไดคใหคเกษตรกรไดคมากกวคา35ครภวเรพอน
-ลดปปญหากลควยลคนตลาด
-เปปนอาชยพเสรพมใหคเกษตรกรไดค

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 5,250

หนคา 4 / 210



PS65016558 : นวหตกรรมหญราแฝกทอถชจาผหกแพว

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การเพพพมจทานวนเชพนอไมคอรฑไรซาจากหญคาแฝก

การแยกเชพนอไมคอรฑไรซา

การคภดเลพอกเชพนอไมคอรฑไรซา

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวคา 3 เดพอน

เกษตรปลอดภหย

   การตพดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : เคยยงดพน (ดพนปรจงผสมไมคอรฑไรซาสมตรอเนกประสงคฑ)

รายละเออยด : ดพนปรจงผสมไมคอรฑไรซา(สมตรอเนกประสงคฑ) เปปนดพนปรจงผสมไมคอรฑไรซา

หญคาแฝก เพพพอเพพพมประสพทธพภาพของดพน ททาใหคดพนมยแรคธาตจและชควยใหคการเจรพญเตพบโตของ

พพชมากขซนน และยภงชควยใหคเกษตรกรลดเวลาในการผสมดพนปลมกเอง

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ชทาผภกแพว อ.แกคงคอย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : บคานดพนสามเกลอ

ออนไลนค : บคานดพนสามเกลอ

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

พภฒนาดพนสามเกลอของ U2T เฟส 1 เพพพมสมตรดพนปรจงผสมไมคอรฑไรซา เพพพอเพพพมประสพทธพภาพ
ของดพนและชควยเกษตรเพพพมผลผลพตทางการเกษตร โดยจากการใชคดพนปรจงผสมไมคอรฑไรซา
จากหญคาแฝก ชควยการเจรพญเตพบโตรภกษาคจณภาพดพน คาวมแขหงแรงของพพช

สรคางนวภตกรรมใหมคใหคกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรภกษฑสพพงแวดลคอม และมยการพภฒนาอยคางยภพงยพน

จจานวนรายไดร : 0

หนคา 5 / 210



PS65022267 : นวหตกรรมหญราแฝกทอถชจาผหกแพว

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การเพพพมจทานวนเชพนอไมคอรฑไรซาจากหญคาแฝก

การแยกเชพนอไมคอรฑไรซา

การคภดเลพอกเชพนอไมคอรฑไรซา

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวคา 3 เดพอน

เกษตรปลอดภหย

   การตพดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : เคยยงดพน (ดพนปรจงผสมไมคอรฑไรซาสมตรหมภก)

รายละเออยด : ดพนปรจงผสมไมคอรฑไรซา(สมตรหมภก) เปปนดพนปรจงผสมไมคอรฑไรซา ผสมนทนาหมภก

ชยวภาพ เพพพอเพพพมประสพทธพภาพของดพน ททาใหคดพนมยแรคธาตจและชควยใหคการเจรพญเตพบโตของพพช

มากขซนน และยภงชควยใหคเกษตรกรลดเวลาการผสมดพนปลมก เองอยกดควย

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ชทาผภกแพว อ.แกคงคอย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : บคานดพนสามเกลอ

ออนไลนค : บคานดพนสามเกลอ

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

พภฒนาดพนสามเกลอของ U2T เฟส 1 เพพพมสมตรดพนปรจงผสมไมคอรฑไรซาสมตรหมภก เพพพอเพพพม
ประสพทธพภาพของดพนและชควยเกษตรเพพพมผลผลพตทางการเกษตร โดยจากการใชคดพนปรจงผสม
ไมคอรฑไรซาจากหญคาแฝก ชควยการเจรพญเตพบโตรภกษาคจณภาพดพน คาวมแขหงแรงของพพช

สรคางนวภตกรรมใหมคใหคกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรภกษฑสพพงแวดลคอม และมยการพภฒนาอยคางยภพงยพน

จจานวนรายไดร : 0

หนคา 6 / 210



PS65010780 : นวหตกรรมหญราแฝกทอถตาลเดอถยว

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การใชคเชพอกปอฟางมาผสมผสานเพพพอใหคเกพดลวดลาย และสยสภนทยพสวยงามมากยพพงขซนน

เพพพมลวดลายโดยการนทาแฝกไปยคอมสย

การใชคโครงเหลหกเชพพอมกภนใหคเกพดลวดลายทยพสวยงาม และเพพพอความแขหงแรงของผลพตภภณฑฑ

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : แจกภนจากแฝก

รายละเออยด : แจกภนจากแฝก ททามาจากแฝกทยพผคานการฟปพ นอยคางประณยตดควยมพอ นทามาสลภบ 

และสาน บนโครงลวดเพพพอททาเปปนลายตคาง ๆ ตกแตคงดควยแถบผคาใหคสวยงามมากยพพงขซนน

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ตาลเดยพยว อ.แกคงคอย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : ผลพตภภณฑฑจากหญคาแฝกผสมผสาน "เคยยงดพน"

ออนไลนค : ผลพตภภณฑฑจากหญคาแฝกผสมผสาน

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

งานศพลปหภตถกรรมจากวภสดจธรรมชาตพ เปปนศาสตรฑแขนงหนซพงซซพงเปปนภมมพปปญญาทคองถพพน ควร
คคาแกคการอนจรภกษฑเพพพอปปองกภนไมคใหคสมญหายและเสพพอมถอยไป โดยวภสดจธรรมชาตพหนซพงทยพเหมาะสม
ตคองานศพลปหภตถกรรม คพอ หญคาแฝกซซพงเปปนพพชทยพมยประโยชนฑตคอสพพงแวดลคอม ไมควคาจะเปปนสควน
ราก ลทาตคน และใบ อยกทภนงยภงถมกยกยคองใหคเปปนอยก 1 ในศาสตรฑพระราชาในดคานการอนจรภกษฑดพน
ในอดยตงานหภตถกรรมหญคาแฝกถมกมองวคานคาจะเตพบโตไดคยาก เพราะงานหภตถกรรมเปปนสพนคคา
ประเภทไมคกคอประโยชนฑในดคานอจปโภคบรพโภค แตคปปจจจบภนความนพยมในการตกแตคงบคานเพพพอการ
ใชคเวลาวคางใหคเปปนประโยชนฑและผคอนคลายความกภงวลจากสถานการณฑโควพด และใชคในการแสดง
ความยพนดยในโอกาสตคาง ๆ เพพพมมากขซนน สคงผลใหคธจรกพจดคานการตกแตคงบคานทยพพภกอาศภย สถานทยพ
ททางาน โรงพยาบาล และสถานทยพตคาง ๆ เตพบโตขซนน ทภนงยภงสอดคลคองและเอพนอตคอธจรกพจดคานอพพน 
เชคน รคานขายดอกไมค รคานขายไมคดอกไมคประดภบ ซซพงคาดกภนวคามยกระจายอยมคทภพวประเทศกวคา 
2,000 รคานในปปจจจบภน โดยอยมคในกรจงเทพและปรพมณฑลประมาณรคอยละ 60 สควนทยพเหลพออยมคใน
จภงหวภดตคาง ๆ โดยเฉพาะตภวเมพองใหญค
แนวความคพดหลภกในการททาแจกภนจากแฝกนภนน มยวภตถจประสงคฑหลภกคพอการอนจรภกษฑและสคงเสรพม
การปลมกหญคาแฝกเพพพอเปปนการอนจรภกษฑดพน แลควสรคางรายไดคใหคกภบเกษตรกรผมคปลมกหญคาแฝก 
และชจมชนทยพรควมสรคางงานหภตถกรรม ถพอเปปนการกระจายรายไดคสมคชจมชน ทภนงยภงเปปนการอนจรภกษฑ
ศพลปหภตถกรรมพพนนบคานไมคใหคสมญหายไป 
การนทากลยจทธฑการตลาดมาใชคเปปนการวพเคราะหฑโอกาสทางการตลาด เพพพอใหคเกพดความแตกตคาง
ทางการแขคงขภน ในรมปของตภวผลพตภภณฑฑ ราคา ชคองทางการจภดจทาหนคายและการสคงเสรพมการ

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรภกษฑสพพงแวดลคอม และมยการพภฒนาอยคางยภพงยพน

จจานวนรายไดร : 0

หนคา 7 / 210



PS65016740 : นวหตกรรมหญราแฝกทอถตาลเดอถยว

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การใชคเชพอกปอฟางมาผสมผสานเพพพอใหคเกพดลวดลาย และสยสภนทยพสวยงามมากยพพงขซนน

เพพพมลวดลายโดยการนทาแฝกไปยคอมสย

การใชคเชพอกกลควยผสมผสานเพพพอเพพพมแขหงแรงของผลพตภภณฑฑ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : กระเปปาทรงตะกรคาจากแฝก

รายละเออยด : กระเปปาทรงตะกรคาจากแฝก ททามาจากใบแฝกทยพผคานการตากแดดจนแหคงสนพท 

ผสมผสานเขคากภบเชพอกกลควยเพพพอความแขหงแรงและความคงทน

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ตาลเดยพยว อ.แกคงคอย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : ผลพตภภณฑฑจากหญคาแฝกผสมผสาน "เคยยงดพน"

ออนไลนค : ผลพตภภณฑฑจากหญคาแฝกผสมผสาน

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

งานศพลปหภตถกรรมจากวภสดจธรรมชาตพ เปปนศาสตรฑแขนงหนซพงซซพงเปปนภมมพปปญญาทคองถพพน ควร
คคาแกคการอนจรภกษฑเพพพอปปองกภนไมคใหคสมญหายและเสพพอมถอยไป โดยวภสดจธรรมชาตพหนซพงทยพเหมาะสม
ตคองานศพลปหภตถกรรม คพอ หญคาแฝกซซพงเปปนพพชทยพมยประโยชนฑตคอสพพงแวดลคอม ไมควคาจะเปปนสควน
ราก ลทาตคน และใบ อยกทภนงยภงถมกยกยคองใหคเปปนอยก 1 ในศาสตรฑพระราชาในดคานการอนจรภกษฑดพน
ในอดยตงานหภตถกรรมหญคาแฝกถมกมองวคานคาจะเตพบโตไดคยาก เพราะงานหภตถกรรมเปปนสพนคคา
ประเภทไมคกคอประโยชนฑในดคานอจปโภคบรพโภค แตคปปจจจบภนความนพยมในการตกแตคงบคานเพพพอการ
ใชคเวลาวคางใหคเปปนประโยชนฑและผคอนคลายความกภงวลจากสถานการณฑโควพด และใชคในการแสดง
ความยพนดยในโอกาสตคาง ๆ เพพพมมากขซนน สคงผลใหคธจรกพจดคานการตกแตคงบคานทยพพภกอาศภย สถานทยพ
ททางาน โรงพยาบาล และสถานทยพตคาง ๆ เตพบโตขซนน ทภนงยภงสอดคลคองและเอพนอตคอธจรกพจดคานอพพน 
เชคน รคานขายดอกไมค รคานขายไมคดอกไมคประดภบ ซซพงคาดกภนวคามยกระจายอยมคทภพวประเทศกวคา 
2,000 รคานในปปจจจบภน โดยอยมคในกรจงเทพและปรพมณฑลประมาณรคอยละ 60 สควนทยพเหลพออยมคใน
จภงหวภดตคาง ๆ โดยเฉพาะตภวเมพองใหญค
แนวความคพดหลภกในการททากระเปปาทรงตะกรคาจากแฝกนภนน มยวภตถจประสงคฑ คพอการอนจรภกษฑและ
สคงเสรพมการปลมกหญคาแฝกเพพพอเปปนการอนจรภกษฑดพน แลควสรคางรายไดคใหคกภบเกษตรกรผมคปลมก
หญคาแฝก และชจมชนทยพรควมสรคางงานหภตถกรรม ถพอเปปนการกระจายรายไดคสมคชจมชน ทภนงยภงเปปน
การอนจรภกษฑศพลปหภตถกรรมพพนนบคานไมคใหคสมญหายไป 
การนทากลยจทธฑการตลาดมาใชคเปปนการวพเคราะหฑโอกาสทางการตลาด เพพพอใหคเกพดความแตกตคาง
ทางการแขคงขภน ในรมปของตภวผลพตภภณฑฑ ราคา ชคองทางการจภดจทาหนคายและการสคงเสรพมการ

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 0

หนคา 8 / 210



PS65001018 : การพหฒนาขนมชหฟนใสตขราวโพดบรานหนองจอกตจาบลเตาปฟน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

1.เทคโนโลยยการผลพตอาหาร โดยหาวพธยทยพเหมาะสมในการผลพต

2.เทคโนโลยยบรรจจภภณฑฑ ทยพชควยยพดอายจการเกหบรภกษา

3.เทคโนโลยยในการโปรโมทและจภดจทาหนคายตามชคองทางออนไลนฑตคางๆ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   เทคโนโลยยบรรจจภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ขนมชภนนใสคไสค

รายละเออยด : ขนมชภนนจากตทาบลเตาปมน ผลพตจากแปปง นทนาตาลและกะทพ มยสยผสมอาหารจา

กรรรมชาตพ ขนาดชพนนละ 5 เซนตพเมตร ผลพตตามการสภพงซพนอของลมกคคา ตลาดนภด และงาน

เทศกาลออกรคานตคาง ๆ นทามาพภฒนาโดยใสคไสคขคาวโพดผสมมะพรคาวอคอน ลงในชภนนขนมเพพพอ

เพพพมคจณคคาทางโภชนาการ

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

6 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเกษตรศาสตรฑ

ต.เตาปมน อ.แกคงคอย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : Nong Chock Thai Dessert

ออนไลนค : U2Ttaopoon อทาเภอแกคงคอย จภงหวภดสระบจรย

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

ผลพตภภณฑฑขนมชภนนใสคไสค เปปนขนมไทยทยพนทามาเสรพมวภตถจดพบทยพมยคจณคคาทางอาหาร เชคน ขคาวโพด 
โดยมยกลจคมเปปาหมายคพอ ผมคทยพชอบรภบประทานขนมไทย และดยตคอสจขภาพ โดยมยชคองทางการขาย
ผคานรคานคคาเคยมพรยเมยยม และการออกขายตามงานตคาง ๆ โดยใชคสพพอออนไลนฑในการโปรโม
ทสพนคคา สรคางแบรนดฑโดยการออกแบบโลโกคและเลพอกบรรจจภภณฑฑทยพยพดอายจของสพนคคาไดค และรมป
ลภกษณฑสวยงาม

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 12,250
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PS65001024 : การพหฒนาขนมวรรนเพชถอสรขภาพบรานหนองจอก ตจาบลเตาปฟน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

1.เทคโนโลยยการผลพตอาหาร โดยหาวพธยทยพเหมาะสมในการผลพต

2.เทคโนโลยยบรรจจภภณฑฑ ทยพชควยยพดอายจการเกหบรภกษา

3.เทคโนโลยยในการโปรโมทและจภดจทาหนคายตามชคองทางออนไลนฑตคางๆ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   เทคโนโลยยบรรจจภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : วจคนกรอบใสคไสค

รายละเออยด : ชาวบคานหนองจอก ต.เตาปมน มยการผลพตขนมไทยจทาหนคาย ลควนแตคเปปนขนม

ไทยสด ทยพมยอายจการขายสภนน ทางชจมชนจซงสนใจอยากไดคผลพตภภณฑฑทยพมยอายจการขายนานขซนน 

ทางสมาชพก U2T จซงไดคพภฒนาขนมวจคนกรอบ โดยมยแนวคพดจากชจมชนมยวภตถจดพบทยพใชคททาวจคนกะทพ

ใบเตย อยมคแลควจซงพภฒนาสมตรวจคนกรอบ โดยททาเปปนวจคนกรอบใสคไสค โดยตภวไสควจคนกรอบจะเปปนวจคน

รสมะนาว ทยพใชคหญคาหวานเปปนสารใหคความหวานทดแทนนทนาตาลทราย ททาใหคเปปนการลดการใชค

นทนาตาลทราย ซซพงดยตคอสจขภาพมากขซนน โดยตภววจคนกรอบจะททาเปปนวจคนรสสมจนไพรทยพหาไดคในทคอง

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

6 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเกษตรศาสตรฑ

ต.เตาปมน อ.แกคงคอย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : Nong Chock Thai Dessert

ออนไลนค : U2Ttaopoon อทาเภอแกคงคอย จภงหวภดสระบจรย

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

พภฒนาผลพตภภณฑฑวจคนกะทพ ใหคเปปนวจคนกรอบใสคไสคเพพพอสจขภาพ โดยมยจจดแขหงคพอ ใชควภตถจดพบทยพทาง
ชจมชนมยอยมคแลคว มาพภฒนาใหคเปปนวจคนกรอบทยพมยอายจการขายนานขซนน จจดอคอนทยพพบ คพอกระบวนการ
ผลพตทยพใชคเวลานานขซนน ตคองวางแผนการผลพตลควงหนคา หรพอหากมยการรภบคทาสภพงซพนอตคองมยการสภพง
ซพนอลควงหนคาเปปนเวลานาน แตคดควยผลพตภภณฑฑสทาเรหจเปปนสพนคคาทยพมยอายจการขายนานขซนน จซงเปปน
โอกาสทยพทางชจมชนสามารถผลพตไวคลควงหนคาไดค และผลพตภภณฑฑทยพพภฒนาไดคเปปนสมตรทยพมยการปรภบ
ลดนทนาตาลททาใหคไดคผลพตภภณฑฑเพพพอสจขภาพมากขซนน เหมาะสทาหรภบรภบประทานหรพอเปปนของฝากไดค
กภบทจกเพศ ทจกวภย อจปสรรคทยพอาจจะพบ คพอ การกระจายสพนคคา เนพพองจากชจมชนตภนงอยมคหคางไกล
จากถนนใหญค ททาใหคมยคคาใชคจคายดคานการขนสคงสมง

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 15,000

หนคา 10 / 210



PS65001035 : การพหฒนาผลศตภหณฑคขราวเกรอยบจศฟงหรอด

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การประยจกตฑใชคองคฑความรมคการททาขคาวเกรยยบปลามาพภฒนาผลพตภภณฑฑขคาวเกรยยบจพนงหรยด

การใชค social media ในการบอกเลคาเรพพองราว (story telling) การพภฒนาผลพตภภณฑฑของ

ชจมชน

-

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : Cricrisps

รายละเออยด : การเพพพมมมลคคาใหคกภบการเลยนยงจพนงหรยด โดยนทาจพนงหรยดมาเปปนสควนประกอบของ

ผลพตภภณฑฑขคาวเกรยยบ เปปนการเสรพมโปรตยนซซพงเปปนแหลคงโปรตยนแหคงอนาคตและมยคจณภาพ

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเกษตรศาสตรฑ

ต.ทภบกวาง อ.แกคงคอย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : -

ออนไลนค :  ยU2T ตทาบลทภบกวาง จภงหวภดสระบจรย

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

สทารวจคคนหาผลพตภภณฑฑในชจมชน พบประเดหนปปญหาการเลยนยงจพนงหรยดทยพประสบภาวะขาดทจน
เนพพองดควยตคนทจนการผลพตปรภบตภวสมงขซนน ขายจพนงหรยดไมคไดคเนพพองจากผมครภบซพนอไปแปรรมปมยตคนทจน
การจทาหนคายเพพพมขซนนเชคนกภน จซงนทาจพนงหรยดมาพภฒนาเปปนผลพตภภณฑฑเพพพอเพพพมมมลคคา ททาใหค
เกษตรกรยภงคงอาชยพเลยนยงจพนงหรยดตคอไป นอกจากนภนนยภงเปปนการสรคางอาชยพใหคแกคชจมชนทยพ
สนใจในเรพพองการแปรรมปผลพตภภณฑฑ โดยคภดเลพอกพภฒนาผลพตภภณฑฑขคาวเกรยยบจพนงหรยดเนพพอง
จากชจมชนมยการททาขคาวเกรยยบปลาเพพพอทานในครภวเรพอนและขายบคาง จซงนทาองคฑความรมคทยพมยอยมค
เดพมมาพภฒนาตคอยอดเปปนขคาวเกรยยบจพนงหรยด เพพพอทานคมคกภบนทนาพรพกเผาจพนงหรยด ซซพงไดคพภฒนา
เปปนอยกหนซพงผลพตภภณฑฑจากจพนงหรยดเชคนกภน 
   เมพพอไดคผลพตภภณฑฑขคาวเกรยยบจพนงหรยดแลคว มยการเลพอกบรรจจภภณฑฑทยพเหมาะสม ตภนงชพพอสพนคคาออก
แบบโลโกค นทาออกสมคตลาดเพพพอเปปนการทดลองตลาดและรภบขคอคพดเหหนจากผมคบรพโภค นทามาปรภบ
ปรจงผลพตภภณฑฑ 
   นทาองคฑความรมคทยพไดคไปถคายทอดใหคแกคชจมชนในทคองถพพน โดยการจภดฝฝกอบรม และสนภบสนจนองคฑ
ความรมค และทยพปรซกษาใหคแกคผมคทยพสนใจนทาไปประกอบเปปนอาชยพ และไดคสรคางความรควมมพอกภบภาค
เอกชนในทคองถพพนใหคสนภบสนจนอจปกรณฑ องคฑความรมค และดคานการตลาดใหคแกคชจมชน ชควยนทาสพนคคา
ออกสมคตลาดผคานทางชคองทางตคางๆ เชคน งานจภดแสดงสพนคคา รคานคคาของมหาวพทยาลภย
เกษตรศาสตรฑ ตลาดนภด รคานคคาในทคองถพพน และออนไลนฑ

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 3,000

หนคา 11 / 210



PS65007768 : การพหฒนาผลศตภหณฑคนจฟาพรศกจศฟงหรอด

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ประยจกตฑใชคองคฑความรมคการททานทนาพรพกเผากจคง

การใชค social media เพคพพอบอกเลคาเรพพองราวการพภฒนาผลพตภภณฑฑของชจมชน

-

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ซยนดสะดพนง นทนาพรพกจพนงหรยด

รายละเออยด : การเพพพมมมลคคาใหคกภบการเลยนยงจพนงหรยด โดยนทาจพนงหรยดมาเปปนสควนประกอบของ

ผลพตภภณฑฑนทนาพรพกเผา เปปนการเสรพมโปรตยนซซพงเปปนแหลคงโปรตยนแหคงอนาคตและมยคจณภาพ 

ใชคทานกภบขคาวเกรยยบจพนงหรยดไดคอยคางเหมาะสมลงตภว

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเกษตรศาสตรฑ

ต.ทภบกวาง อ.แกคงคอย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : -

ออนไลนค : U2T ตทาบลทภบกวาง จภงหวภดสระบจรย

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

สทารวจคคนหาผลพตภภณฑฑในชจมชน พบประเดหนปปญหาการเลยนยงจพนงหรยดทยพประสบภาวะขาดทจน
เนพพองดควยตคนทจนการผลพตปรภบตภวสมงขซนน ขายจพนงหรยดไมคไดคเนพพองจากผมครภบซพนอไปแปรรมปมยตคนทจน
การจทาหนคายเพพพมขซนนเชคนกภน จซงนทาจพนงหรยดมาพภฒนาเปปนผลพตภภณฑฑเพพพอเพพพมมมลคคา ททาใหค
เกษตรกรยภงคงอาชยพเลยนยงจพนงหรยดตคอไป นอกจากนภนนยภงเปปนการสรคางอาชยพใหคแกคชจมชนทยพ
สนใจในเรพพองการแปรรมปผลพตภภณฑฑ โดยคภดเลพอกพภฒนาผลพตภภณฑฑนทนาพรพกเผาจพนงหรยดเพพพอทาน
กภบขคาวเกรยยบจพนงหรยด โดยนทาองคฑความรมคเรพพองการททานทนาพรพกเผามาพภฒนาตคอยอดเปปนนทนาพรพก
เผาจพนงหรยด เพพพอทานคมคกภบขคาวเกรยยบจพนงหรยด ซซพงไดคพภฒนาเปปนอยกหนซพงผลพตภภณฑฑจากจพนงหรยด
เชคนกภน 
   เมพพอไดคผลพตภภณฑฑนทนาพรพกจพนงหรยดแลคว มยการเลพอกบรรจจภภณฑฑทยพเหมาะสม ตภนงชพพอสพนคคาออกแบบ
โลโกค นทาออกสมคตลาดเพพพอเปปนการทดลองตลาดและรภบขคอคพดเหหนจากผมคบรพโภค นทามาปรภบปรจง
ผลพตภภณฑฑ 
   นทาองคฑความรมคทยพไดคไปถคายทอดใหคแกคชจมชนในทคองถพพน โดยการจภดฝฝกอบรม และสนภบสนจนองคฑ
ความรมค และทยพปรซกษาใหคแกคผมคทยพสนใจนทาไปประกอบเปปนอาชยพ และไดคสรคางความรควมมพอกภบภาค
เอกชนในทคองถพพนใหคสนภบสนจนอจปกรณฑ องคฑความรมค และดคานการตลาดใหคแกคชจมชน ชควยนทาสพนคคา
ออกสมคตลาดผคานทางชคองทางตคางๆ เชคน งานจภดแสดงสพนคคา รคานคคาของมหาวพทยาลภย
เกษตรศาสตรฑ ตลาดนภด รคานคคาในทคองถพพน และออนไลนฑ

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 3,000

หนคา 12 / 210



PS65007653 : โครงการพหฒนาศหกยภาพงานหหตถกรรมทรองถศถนเพชถอการใชรทรหพยากรอยตางยหถงยชน ตะกรรา 

Upcycling

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยการขซนนรมป

เทคโนโลยยการถภก

เทคโนโลยยการออกแบบ

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจหมรนเวอยนลดการใชรพลหงงานเนรนนจากลหบมาใชรใหมต

   Upcycle (การรยไซเคพลแบบทยพททาใหคคจณคคาเพพพมขซนน)

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ตะกรคา Upcycling

รายละเออยด : ตะกรคา Upcycling ผลพตจากเศษผคาสามารถนทาเปปนตะกรคาหรพอกระเปปา

สามารถใชคใสคของหรพอใชคงานไดคอเนกประสงคฑ

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเกษตรศาสตรฑ

ต.ทคาคลคอ อ.แกคงคอย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : องคฑการบรพหารสควนตทาบลทคาคลคอ

ออนไลนค : องคฑการบรพหารสควนตทาบลทคาคลคอ อทาเภอแกคงคอย จภงหวภดสระบจรย Fanpage

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

ผลพตภภณฑฑตทาบลทคาคลคอ อทาเภอแกคงคอย จภงหวภดสระบจรย โดยกลจคมนานาผลพตภภณฑฑไดครภบ
อนจญาตใหคแสดงเครพพองหมายมาตรฐานผลพตภภณฑฑชจมขน กภบดอกไมคประดพษฐฑจากวภสดจแปรรมป 
เลขทยพ มผช.25/2546 โดยมยผลพตภภณฑฑพรมเชหดเทคาทยพมาจากเศษผคาจทาหนคายผพนละ 25 บาท แตค
เนพพองดควยทางทยม U2T ทคาคลคอ เลหงเหหนศภกยภาพ ทภกษะและความชทานาญในการผลพตสพนคคาจาก
เศษผคา โดยชนพดของเศษผคามยความหลากหลายทภนงเนพนอผคาและสยสรร ดภงนภนนหากไดคนทาเอาเศษ
ผคาทยพมยอยมคมาสรคางสรรคฑ ใหคมยความแปลกกใหมคดควยการจภดวางสย ผสมผสานกภบฝฝมพอการถภกทอ
ของกลค จม ฯ สามารถจภดททารมปแบบผลพตภภณฑฑใหมค เชคน ตระกรคา Upcycling อภนนทาไปสมคการเพพพม
ขยดความสามารถในตลาดของสพนคคาชจมชน สามารถจทาหนคายไดคทภนงใประเทศและตคางประเทศ 
ตลอดจนเปปนการนทาวภสดจเหลพอทพนงทยพจะกลายเปปนขยะมาเพพพมมมลคคาดควยการออกแบบและพภฒนา
เปปนผลพตภภณฑฑใหมค ททาใหคเกพดการใชคทรภพยากรหมจนเวยยนและเกพดประโยชนฑสมงสจด ปรภบเปลยพยนรมป
แบบผลพตภภณฑฑใหคนคาสนใจมากขซนน เพพพอเพพพมมมลคคาในการจทาหนคาย และพภฒนาการผลพตไมคใหคมย
เศษเหลพอทพนง ชควยลดตคนทจนการผลพต  เพพพมศภกยภาพในการใชคทรภพยากรและภมมพปปญญาทคองถพพน 
สรคางความยภพงยพนใหคแกคประเทศชาตพตคอไป

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนทาวภตถจดพบกลภบมาใชคใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 18,000

หนคา 13 / 210



PS65011351 : โครงการพหฒนาศหกยภาพงานหหตถกรรมทรองถศถนเพชถอการใชรทรหพยากรอยตางยหถงยชน ดอกไมร

ตกแตตงหรอง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยในการขซนนรมป

เทคโนโลยยการยคอมสย

เทคโนโลยยการออกแบบ

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจหมรนเวอยนลดการใชรพลหงงานเนรนนจากลหบมาใชรใหมต

   Upcycle (การรยไซเคพลแบบทยพททาใหคคจณคคาเพพพมขซนน)

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : Circular Flower

รายละเออยด : Circular Flower เปปนผลพตภภณฑฑใหมคทยพยภงไมคเคยจทาหนคาย เปปนดอกไมคประดพษฐฑ

จากวภสดจเหลพอทพนง สามารถนทามาใชคตกแตคงไดคหลายผลพตภภณฑฑ

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเกษตรศาสตรฑ

ต.ทคาคลคอ อ.แกคงคอย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : องคฑการบรพหารสควนตทาบลทคาคลคอ

ออนไลนค : องคฑการบรพหารสควนตทาบลทคาคลคอ อทาเภอแกคงคอย จภงหวภดสระบจรย Fanpage

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

แผนการตลาด Circular Flower

     ผลพตภภณฑฑตทาบลทคาคลคอ อทาเภอแกคงคอย จภงหวภดสระบจรย โดยกลจคมนานาผลพตภภณฑฑไดครภบ
อนจญาตใหคแสดงเครพพองหมายมาตรฐานผลพตภภณฑฑชจมขน กภบดอกไมคประดพษฐฑจากวภสดจแปรรมป 
เลขทยพ มผช.25/2546 โดยมยผลพตภภณฑฑเชคน ดอกกวางกจหลาบยคน  ชคอประธานลยลา พวงหรยด เปปน
ตคน โดยมยเศษกระดาษเปปนวภสดจหลภกในการประดพษฐฑชพนนงาน โดยกระดาษทยพนทามาประดพษฐฑเปปน
ของเหลพอทพนงจากอจตสาหกรรมหรพอจากสทานภกงาน ทยม U2T ทคาคลคอ เลหงเหหนความสทาคภญในการ
ปรภบใชคทรภพยากรใหคเกพดความคจคมคคาสมงสจดดควยการใชคศพลปะการออกแบบใหควภสดจเหลพอทพนง 
มาสรคางผลพตภภณฑฑใหมคหรพอสรคางชพนนงานใหมค โดยเนคนไปทางดคานการใชคงาน รมปลภกษณฑทยพออก
แบบสะดจดตา รมปทรงแปลกใหมค สวยงาน สามารถททาใหคเกพดความนคาสนใจเปปนเอกลภกษณฑของ
ชจมชน และสามารถใชคงานไดคจรพง  

     ผลพตภภณฑฑ Circular Flower  จซงเปปนอยกทางเลพอกหนซพงในการสรคางมมลคคาเพพพมใหคกภบวภสดจเหลพอ
ทพนงสมคผลพตภภณฑฑงานออกแบบตกแตคงและแฟชภพน ผลพตภภณฑฑตกแตคงบคานเรพอน และสพนคคาแฟชภพน 
ซซพงเปปนผลพตภภณฑฑประดพษฐฑจากมพอซซพงเปปนทยพตคองการของตลาดทภนงภายในประเทศ และตคาง
ประเทศ สามารถสรคางรายไดคใหคแกคชจมชนเพพพอความเปปนอยมคอยคางยภพงยพน

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนทาวภตถจดพบกลภบมาใชคใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 17,700

หนคา 14 / 210



PS65012992 : พรรณกลราไมรปปาเขาหศนปฟน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การอนจรภกษฑพภนธจกรรมพพช

การเพาะขยายพภนธจฑพพชปปาเขาหพนปมน

-

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวคา 3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : จภนผาทคาตมม

รายละเออยด : จภนผาทคาตมม เปปนพรรณกลคาไมคประจทาถพพนของภมเขาหพนปมนพระพจทธบาทนคอย 

ซซพงเปปนภมเขาทยพไดครภบการพพทภกษฑไวคจากอจตสาหกรรมโรงโมคหพน จภนผาเปปนตคนกลคาทยพไดคเพาะชทา

ขซนนจากเมลหดทยพเกหบรวบรวมไดคจากแหลคงอนจรภกษฑพภนธจกรรมเขาพระพจทธบาทนคอย เปปน

พรรณกลคาไมคทยพเสรพมสรคางและตคอเตพมกพจกรรมการอนจรภกษฑพพทภกษฑปปาเขาหพนปมนพระพจทธบาท

นคอยใหคยภพงยพนยาวตคอไป ดภพงเปปน "ผลพตภภณฑฑตอบแทนคจณระบบนพเวศ" ผลพตภภณฑฑตคนแบบแรก

ของประเทศไทย

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเกษตรศาสตรฑ

ต.ทคาตมม อ.แกคงคอย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : ไมคมย

ออนไลนค : ไมคมย

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

จภดเตรยยมพรรณกลคาไมค และวางแผนการเพาะชทากลคาไมคอยคางตคอเนพพอง จภดหาตลาดจทาหนคาย

สรคางงานสรคางอาชยพ

อนจรภกษฑสพพงแวดลคอม และมยการพภฒนาอยคางยภพงยพน

จจานวนรายไดร : 0

หนคา 15 / 210



PS65013054 : การทตองเทอถยวบรานทตาตฟม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การจภดการแหลคงทคองเทยพยว

การจภดกพจกรรมการทคองเทยพยว

ไมคมย

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวคา 3 เดพอน

ทตองเทอถยวทอถเปปนมศตรตตอสศถงแวดลรอมและสรขภาพ

   ธจรกพจการทคองเทยพยวออนไลนฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : เทยพยวทคาตมม

รายละเออยด : พภฒนาแหลคงทคองเทยพยวใหคสามารถดซงดจดความสนใจของนภกทคองเทยพยวในพพนนทยพ

ตทาบลทคาตมม อทาเภอแกคงคอย จภงหวภดสระบจรย

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเกษตรศาสตรฑ

ต.ทคาตมม อ.แกคงคอย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : ไมคมย

ออนไลนค : ไมคมย

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

จภดเตรยยมพพนนทยพทยพมยศภกยภาพในการพภฒนาเปปป นแหลคงทคองเทยพยว เชพญชวน ประชาสภมพภนธฑททาการ
ตลาดกพจกรรมการทคองเทยพยวดทาบลทคพาตมม

สคงเสรพมและสนภบสนจนการทคองเทยพยวชจมชน

จจานวนรายไดร : 0
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PS65010991 : ดรกแดดเดอยว บรานทตามะปราง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

บรรจจสจญญากาศเพพพอยพดอายจการเกหบ

-

-

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ดจกแดดเดยยว บคานทคามะปราง

รายละเออยด : เปปนการนทาปลารมปแดดเดยยวจากกลจคมวพสาหกพจชจมชน มาพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

พรคอมออกแบบโลโกคใหคเปปนเอกลภกษณฑ มยความโดดเดคน สพพอถซงสพนคคาประจทาตทาบล ทคามะปราง 

และเลพอกใชคชนพดบรรจจภภณฑฑทยพเหมาะสม รควมกภบการบรรจจในสภาวะสจญญากาศ เพพพอยพดอายจ

การเกหบของผลพตภภณฑฑ

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ทคามะปราง อ.แกคงคอย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : รคานปลาดจกแดดเดยยวอบสมจนไพร ทคามะปราง

ออนไลนค : ปลาดจกแดดเดยยวอบสมจนไพร

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

กลจคมวพสาหกพจชจมชน เรพพมกคอตภนงเมพพอประมาณปป 2560 เปปนการนทาปลาดจกมาแปรรมปเปปน “ปลาดจก
แดดเดยยว” แปรรมป จะททาสภปดาหฑละ 1-2 ครภนง ครภนงละประมาณ 30 กพโลกรภม หรพอมากกวคานภนนตาม
จทานวนคนสภพง จะมยขายตามตลาดนภดบคาง เรคขายตามชจมชน ซซพงปปญหาหลภกของผลพตภภณฑฑ
ชจมชนนยน คพอ ยภงไมคมยบรรจจภภณฑฑทยพมยเอกลภกษณฑ โดดเดคน ไมคมยสภญลภกษณฑหรพอโลโกค และผลพตภภณฑฑ
ยภงไมคเปปนทยพรมคจภกเทคาทยพควร นอกจากนยนกรรมวพธยและบรรจจภภณฑฑทยพใชคอยมคในปปจจจบภนไมคสามารถยพด
อายจการเกหบรภกษาปลาดจกแดดเดยยว

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 18,000
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PS65015077 : หนตอไมรใบยตานางพรรอมรหบประทาน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

บรรจจแบบสจญญากาศ

การพาสเจอไรซฑเพพพอใหคปลอดภภยและยพดอายจการเกหบ

การปรภบกรดเพพพอใหคปลอดภภยจากจจลพนทรยยฑกคอนโรค

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : หนคอไมคใบยคานางพรคอมรภบประทาน

รายละเออยด : หนคอไมคใบยคานางพรคอมรภบประทาน ขนาดบรรจจนทนาหนภกสจทธพ 350 กรภม บรรจจใน

ถจงทยพสามารถอจคนรคอนดควยไมโครเวฟไดค รภบประทานไดคทภนทย

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ทคามะปราง อ.แกคงคอย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : รคานภมมพไผค

ออนไลนค : Poom Phai market

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

รภบซพนอวภตถจดพบ คพอ หนคอไมคสด และใบยคานางจากชาวบคาน นทามาผลพตโดยอาศภยกระบวนการผลพต
ทยพชควยยพดอายจการเกหบผลพตภภณฑฑ และนทามาจทาหนคายในตลาดชจมชน แหลคงขายของฝาก และชคอง
ทางออนไลนฑ

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 35,000
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PS65022176 : โครงการบรานธาตรสานรหก

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ออกแบบผลพตภภณฑฑเพพพอตอบสนองการใชคงานทยพหลากหลาย

เพพพมคจณคคาวภสดจอจตสาหกรรมสมคงานหภตถกรรม handmade ชพนนเดยยวในโลก

ออกแบบผลพตภภณฑฑเพพพอรองรภบการใสคของทยพมยนทนาหนภกมากโดยไมคเสยยรมปทรง

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ตะกรคา-กระเปปาจภกสาน

รายละเออยด : 1.ออกแบลวดลาย สยสภน และความตคองการในการใชคงาน 2. วภดขนาดของแบบ

ตามขนาดความตคองการเตรยยมฐานตะกรคา 3. ขซนนฐานตะกรคาดควยการเขคามจมใหคไดคขนาดรอบ

ไมคฐาน 4. เมพพอเรพพมขซนนรมปใชคเขหมยซดตพดกภบฐานตะกรคา มภดดควยแบบและขซนนลาย 5.เกหบมจมและ

ตกแตคงตามทยพออกแบบไวค

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเกษตรศาสตรฑ

ต.บคานธาตจ อ.แกคงคอย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : รคานอพพมหมย

ออนไลนค : อพพมหมย อพพมหมย

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

แผนธจรกพจตะกรคา-กระเปปาจภกสาน บคานธาตจรวมใจ ของตทาบลบคานธาตจ เปปนการสคงเสรพมการ
ตลาดงานฝปมพอของกลจคมสตรยตทาบลบคานธาตจ โดยเลพอกสรรวภสดจอจตสาหกรรมมาสรคางเปปน
ผลพตภภณฑฑทยพแขหงแรง ทนทาน สรคางรายไดคใหคหมจนเวยยนในตทาบล โดยผลพตภภณฑฑจะเปปนการผลพต 
ตะกรคา-กระเปปาจากวภสดจอจตสาหกรรมในหลายรมปแบบใหคเลพอกซพนอ เชคน กระเปปาจภกสานใสคแกควนทนา, 
กระเปปาจภกสานถพอ รวมถซงตะกรคากระเชคาจภกสาน เปปนตคน โดยผลพตภภณฑฑทจกชพนนเปปนงานหภตกรรม 
handmade ชพนนเดยยวในโลก ลวดลายสวยงามและพภฒนาใหคมยความทภนสมภยตรงตามความตคอง
การของผมคซพนอ และยภงสรคางกลจคมเปปาหมายลมกคคา เชคน กลจคมธจรกพจดคานอาหาร ธจรกพจดคานสภงฆ
ภภณฑฑ ธจรกพจของชทารควย หรพอนทาไปใชคในงานจภดสภมมนาตคางๆ กหมยความเหมาะสมทภนงในแงคการใชค
งานและความสวยงามโดดเดคนเชคนกภน ทภนงนยนผลพตภภณฑฑตะกรคา-กระเปปาจภกสานของตทาบลบคาน
ธาตจยภงสามารถตอบรภบกลจคมลมกคคาเปปาหมายทยพเปปนประชาชนในกลจคมชควงอายจ 25-50 ปป สทาหรภบ
การจภดจทาหนคายสพนคคามยการวางแผนทภนงดคานการขายผลพตภภณฑฑแบบ Offine และ Online โดย
ชคองทางจทาหนคายทาง Offine จะมยการจทาหนคายในรคานคคาของมหาวพทยาลภยเกษตรศาสตรฑ และ
ในหนควยงานเครพอขคาย, จภดแสดงและจทาหนคายสพนคคาในงานนพทรรศการตคางๆ ทภนงในชจมชน อทาเภอ
และระดภบจภงหวภด และจทาหนคายโดยกลจคมสคงเสรพมอาชยพสตรยตทาบลบคานธาตจ ในสควนของดคานการ
สคงเสรพมการขาย Online จะมยการจทาหนคายผคานชคองทาง facebook, line, Instagram 
และShopee รวมถซงแฟลตฟอรฑมการขายออนไลนฑอพพนๆ ในอนาคต แผนการพภฒนาสพนคคา
ผลพตภภณฑฑจะมยการเพพพมสยสภนและลวดลายใหคเขคาถซงกลจคมเปปาหมายสมภยใหมค ลดตคนทจนการผลพต
ดควยการใชควภสดจจากพพชทยพมยอยมคในทคองถพพน และขยายกลจคมผมคบรพโภคเพพพมชคองทางการตลาดสมคกลจคม

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 5,600

หนคา 19 / 210



PS65022186 : โครงการสบฟตสมรนไพรกระชายขาว

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เพพพมความทนทานของเนพนอสบมคใหคสามารถใชคไดคนานยพพงขซนน

การแปรรมปผลผลพตทางการเกษตร

สคงเสรพมการปลมกกระชายแบบออรฑแกนพก100%

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : สบมคสมจนไพรกระชายขาว

รายละเออยด : 1.เทกระชายบดลงในนทนารคอนตภนงเตา กวนจนดคางละลายหมด ตภนงทพนงไวคในอจณภมมพ

ลดลงเหลพอ 40–45 องศาเซลเซยยส2. เทนทนามภน ตภนงไฟในอจณภมมพ 50 องศาเซลเซยยส3. นทา

มากวนใหคเขคากภน 30 นาทย4. เทลงแบบ ทพนงไวค 1-2 วภน 5. เอาออกจากแบบ ทพนงไวคอยก 1-2 

สภปาดาหฑ จซงนทามาใชค

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเกษตรศาสตรฑ

ต.บคานธาตจ อ.แกคงคอย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : รคานอพพมหมย

ออนไลนค : อพพมหมย อพพมหมย

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

แผนธจรกพจสบมคสมจนไพรกระชายขาว ตทาบลบคานธาตจ รภบซพนอกระชายจากเกษตรกรผมคปลมกกระชาย
ในชจมชนบคานธาตจ สมคการพภฒนาผลพตภภณฑฑสบมคสมจนไพรกระชายขาว โดยวางกลจคมลมกคคาดคานเวช
สทาอาง ธจรกพจของชทารควย ใชคในงานจภดสภมมนาตคางๆ และลมกคคาในกลจคมชควงอายจ 25-50 ปป

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 2,250

หนคา 20 / 210



PS65015279 : โครงการพหฒนาบรรจรภหณฑคขนมไทย

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การผลพตบรรจจภภณฑฑ เพพพอมมลคคา

การออกแบบโลโกค ใหคมยความนคาสนใจ

การออกแบบฉลากสพนคคา โดยระบจสควนประกอบของผลพตภภณฑฑรวมถซง story  เพพพอเพพพมความ

สนใจ

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ขนมไทยบคานปปา สมตรเลอคคา พรคอมรภบประทาน

รายละเออยด : ขนมดอกจอกใชคแปปงทยพมยสมตรเฉพาะ มยการเพพพมรสชาตพใหคกลมกลคอมโดยการ

เตพมสควนผสมลงในแปปงและใสคงาพภนธจฑดยของมหาวพทยาลภยเกษตรศาสตรฑเพพพอเพพพมความหอม

การขซนนรมปของขนมจะใชคแมคพพมพฑรมปดอกไมคเพพพอเพพพมความสวยงามและบรรจจลงในกลคองทยพ

สามารถกภนการแตกหภกของขนม

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

6 คน 8 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเกษตรศาสตรฑ

ต.บคานปปา อ.แกคงคอย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : รคานอพพมหมย

ออนไลนค : อพพมหมย อพพมหมย

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ขนมไทยบคานปปา สมตรเลอคคาพรคอมรภบประทาน จะเปปนการททาขนมดอกจอก โดยขายสพนคคาราคา 
49 บาท กลจคมลมกคคาจะเปปนกลจคมวภยททางาน อายจ 30-50 ปป และกลจคมผมคสมงอายจ อายจ 60 ปป ขซนนไป โดย
จะมยชคองทางการจทาหนคายทภนง ออฟไลนฑ ไดคแกค การจภดนพทรรศกาลของดยประจทาตทาบลบคานปปา 
รคานคคาของมหาวพทยาลภยเกษตรศาสตรฑ และชคองทางออนไลนฑ ไดคแกค facebook, instagram, 
line โดยมยจจดแขหง คพอ สพนคคาสดใหมค สะอาด ถมกสจขอนามภย และใชคงาพภนธจฑดยของมหาวพทยาลภย
เกษตรศาสตรฑทยพมยคจณภาพ เพพพอเพพพมความหอมใหคแกคขนม

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 833

หนคา 21 / 210



PS65015887 : โครงการผลศตภหณฑคแปรรฟปกระชายแชตอศถมนจฟาผผฟงเพชถอสรขภาพ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พภฒนาบรรจจภภณฑฑ คจณภาพและมาตรฐานของบรรจจภภณฑฑ

การสรคางเรพพองราวของผลพตภภณฑฑบนแพลทฟอรฑมออนไลนฑ

สรคางแพลทฟอรฑมออนไลนฑสทาหรภบการขาย

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : กระชายปลอดสารพพษแปรรมป เพพพอสจขภาพ

รายละเออยด : นทากระชายเหลพองมาลคางททาความสะอาดจากนภนนใชคมยดผคาใหคมยลภกษณะคลคาย

ดอกจทาปป และนทามาแชคอพพมโดยใชคนทนาผซนงเปปนสควนผสมเพพพอเพพพมความหอมหวานทยพเปปนธรรมชาตพ 

และบรรจจลงขวดแกควทยพผคานการ

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

6 คน 8 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเกษตรศาสตรฑ

ต.บคานปปา อ.แกคงคอย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : KHEM

ออนไลนค : KHEM

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

กระชายปลอดสารพพษแปรรมปเพพพอสจขภาพ มยการรภบซพนอกระชายจากชาวบคานในพพนนทยพเพพพอเปปน
การกระจายรายไดคและสรคางอาชยพใหคแกคคนในชจมชน โดยขายสพนคคาราคา 169 บาท กลจคมลมกคคา
จะเปปนกลจคมวภยททางาน อายจ 30-50 ปป และกลจคมผมคสมงอายจ อายจ 60 ปป ขซนนไป โดยจะมยชคองทางการ
จทาหนคายทภนง ออฟไลนฑ ไดคแกค การจภดนพทรรศกาลของดยประจทาตทาบลบคานปปา รคานคคา
ของมหาวพทยาลภยเกษตรศาสตรฑ และชคองทางออนไลนฑ ไดคแกค facebook, instagram, line โดย
มยจจดแขหง คพอ วภตถจดพบทยพนทามาใชคจะปลมกแบบธรรมชาตพ ปลอดสารเคมยและมยการสคงเสรพมการปลมก
ภายในชจมชน เพพพอเปปนการสรคางรายไดคและสรคางอาชยพใหคแกคคนในชจมชน

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 1,859

หนคา 22 / 210



PS65014314 : ปลารราสหบสมรนไพรสองคอน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พภฒนาออกแบบ Packaging Design ใหคเหมาะสม

พภฒนาออกแบบ Logo ผลพตภภณฑฑใหคมยความนคาดซงดมดใจ

ชคองทางการแบบ Ofine กลจคมลมกคคาคนในพพนนทยพ และชคองทางแบบ Online

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ปลารคาสภบสมจนไพรสองคอน

รายละเออยด : เตรยยมสมจนไพรสดทจกอยคางมาปปพ นรวมกภบเนพนอปลารคาทยพสภบเตรยยมไวค แลควปรจง

รส จากนภนนคลจกเคลคาใหคเปปนเนพนอเดยยวกภน และนทามาใสคในบรรจจภภณฑฑทยพไดครภบการพภฒนา สควน

กรณยตคองการแบบสจกคคอยนทาไปผภด

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเกษตรศาสตรฑ

ต.สองคอน อ.แกคงคอย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : สพนคคาแปรรมป กลจคมแมคบคาน ต.สองคอน

ออนไลนค : สพนคคาแปรรมป กลจคมแมคบคาน ต.สองคอน

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

ปลารคาสภบสมจนไพรสองคอนรภบซพนอปลารคาและวภตถจดพบจากตลาดในชจมชนเพพพอสรคางเอกลภกษณฑ
และเพพพมมมลคคาสพนคคาโดยขายในราคา99บาทโดยมยชคองทางการจภดจทาหนคายเปปนแบบOffneรคาน
คคาปลยกและหนควยงานในเครพอขคายของมหาวพทยาลภยเกษตรศาสตรฑ และแบบOnlineเชคน 
Facebook

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 15,000

หนคา 23 / 210



PS65022245 : หมฟสรมสองคอน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พภฒนา Packaging ใหคมยคจณภาพสทาหรภบบรรจจผลพตภภณฑฑ

สรคางชคองทางการจทาหนคายใหคหลากหลายทภนง Platform ออฟไลนฑและออนไลนฑ

พภฒนาออกแบบ Logo ผลพตภภณฑฑใหคมยความนคาดซงดมดใจ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : หมมสคมสองคอน

รายละเออยด : นทาหมมทยพเปปนผลพลอยไดคจากการขายหมมสด นทามาสภบเปปนชพนนเลหกๆ พอดยคทา 

หลภงจากนภนนททาการหมภกดควยกระเทยยม เกลพอ และขคาวสจก คลจกเคลคาใหคเขคากภน แลควจซงนทาไป

บรรจจภภณฑฑทยพไดครภบการสนภบสนจนจากโครงการฯ

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเกษตรศาสตรฑ

ต.สองคอน อ.แกคงคอย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : รคานอพพมหมย

ออนไลนค : สพนคคาแปรรมป กลจคมแมคบคาน ต.สองคอน

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

หมมสคมสองคอนไดคเนพนอหมมมาจากหมมทยพเปปนผลพลอยไดคจากการขายหมมสดจซงนทามาแปรรมปเพพพอ
เพพพมมมลคคาและเพพพมอายจการเกหบรภกษาขายในราคา150บาทชคองทางการจทาหนคาย Offineคพอรคาน
คคาปลยกและหนควยงานในเครพอขคายของมหาวพทยาลภยเกษตรศาสตรฑสควนOnlineเชคนFacebook

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 30,000

หนคา 24 / 210



PS65016809 : นวหตกรรมหญราแฝกทอถหรวยแหรง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยดคานการตลาดออนไลนฑ เพพพอเจาะกลจคมลมกคคายจคปปจจจบภน

นวภตกรรมเยพพอกระดาษสทาหรภบงานหภตถกรรมและบรรจจภภณฑฑ

นวภตกรรมการแปรรมปวภสดจทางการเกษตรใหคกลายเปปนผลพตภภณฑฑใหมค

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : กระถางตคนไมคจากเปเปอรฑครยตหญคาแฝก

รายละเออยด : กระถางตคนไมคจากเปเปอรฑครยตหญคาแฝก เปปนการนทาหญคาแฝกมาแปรรมปทาง

วพทยาศาสตรฑเพพพอใหคไดคเยพพอกระดาษ และนทาเยพพอกระดาษจากหญคาแฝกไปผสมกภบปมน

พอรฑตแลนดฑ หรพอวภสดจอพพนเชคน ทราย ดพน จซงททาใหคเกพดวภสดจทยพแขหงและคงทน และยภงมย

คจณสมบภตพสามารถยคอยสลายไดคตามธรรมชาตพ

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 2 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.หควยแหคง อ.แกคงคอย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : เคยยงดพน@หควยแหคง

ออนไลนค : kiangdiin_huaihaeng

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

เยพพอกระดาษจากหญคาแฝก เปปนการนทาหญคาแฝกมาแปรรมปดควยกรรมวพธยทางวพทยาศาสตรฑเพพพอ
ใหคไดคเยพพอทยพนทาไปใชคในทางหภตถกรรมหรพอบรรจจภภณฑฑ เพพพมมมลคคาใหคหญคาแฝกโดยนทาใบหญคาทยพ
เกษตรกรปลมกเพพพออนจรภกษฑดพนมาแปรรมปททาใหคเกพดรายไดคอยกทางหนซพง
กระถางตคนไมคจากเปเปอรฑครยตหญคาแฝก เปปนการนทาเยพพอกระดาษจากหญคาแฝกมาพภฒนา
ตคอยอดโดยผสมกภบปมนพอรฑตแลนดฑ หรพอวภสดจอพพนเชคน ทราย ดพน จซงททาใหคเกพดวภสดจทยพแขหงและคง
ทน และยภงมยคจณสมบภตพสามารถยคอยสลายไดคไดคตามธรรมชาตพ ไมคกคอใหคเกพดมลพพษตคอสพพงแวด
ลคอม
แผนงาน
- ตภนงเปปาหมาย
- ขภนนตอนการผลพต
- แผนการตลาด
- ประมาณการตคนทจน
- การขยายธจรกพจ

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางนวภตกรรมใหมคใหคกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 0

หนคา 25 / 210



PS65016836 : นวหตกรรมหญราแฝกทอถหรวยแหรง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยดคานการตลาดออนไลนฑเพพพอเจาะกลจคมลมกคคายจคปปจจจบภน

นวภตกรรมเยพพอกระดาษสทาหรภบงานหภตถกรรมและบรรจจภภณฑฑ

นวภตกรรมการแปรรมปวภสดจทางการเกษตรใหคกลายเปปนผลพตภภณฑฑใหมค

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : เคยยงดพน (กระดาษจากหญคาแฝก)

รายละเออยด : กระดาษจากหญคาแฝก เปปนการนทาหญคาแฝกมาแปรรมปดควยกรรมวพธยทางวพทยา

ศาสตรฑหลายขภนนตอนกคอนผลพตเปปนเยพพอเพพพอททากระดาษในเชพงหภตถกรรมและบรรจจภภณฑฑ 

เพพพมมมลคคาใหคหญคาแฝกโดยนทาใบหญคาทยพเกษตรกรปลมกเพพพออนจรภกษฑดพนมาแปรรมปททาใหคเกพด

รายไดคอยกทางหนซพง

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 2 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.หควยแหคง อ.แกคงคอย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : เคยยงดพน@หควยแหคง

ออนไลนค : kiangdiin_huaihaeng

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

เยพพอกระดาษจากหญคาแฝก เปปนการนทาหญคาแฝกมาแปรรมปดควยกรรมวพธยทางวพทยาศาสตรฑเพพพอ
ใหคไดคเยพพอทยพนทาไปใชคในทางหภตถกรรมหรพอบรรจจภภณฑฑ เพพพมมมลคคาใหคหญคาแฝกโดยนทาใบหญคาทยพ
เกษตรกรปลมกเพพพออนจรภกษฑดพนมาแปรรมปททาใหคเกพดรายไดคอยกทางหนซพงกระดาษจากหญคาแฝก

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางนวภตกรรมใหมคใหคกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 0

หนคา 26 / 210



PS65011962 : ถหถวลศสงอบเกลชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

บรรจจภภณฑฑปปองกภนความชพนน ลดโอกาสสพนคคาเสพพอมสภาพและยพดอายจการเกหบรภกษา

การควบคจมคจณภาพเมลหด ไดคแกค การตรวจสอบสารพพษ Afatoxin

ออกแบบบรรจจภภณฑฑใหคมยตราสพนคคา

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ถภพวลพสงอบเกลพอ

รายละเออยด : จากการถคายทอดเทคโนโลยยและการปลมกพพชหมจนเวยยนหลภงจากการปลมกพพช

หลภกจซงไดคถภพวลพสงนทาผลผลพตมาแปรรมปเปปนถภพวลพสงอบเกลพอ คภดสรรเมลหดคจณภาพ ผคานการ

ตรวจสอบสารพพษ Afatoxin กคอนบรรจจสพนคคาในรมปแบบสจญญากาศ สะอาด ถมกหลภกอนามภย

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเกษตรศาสตรฑ

ต.หพนซคอน อ.แกคงคอย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : U2T ต.หพนซคอน

ออนไลนค : U2T ต.หพนซคอน

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

เกษตรกรในพพนนทยพปลมกถภพวลพสงเมลหดโตสายพภนธจฑใหมคจากมหาวพทยาลภยเกษตรศาสตรฑ และนทาผล
ผลพตมาแปรรมปเปปนถภพวลพสงอบเกลพอ โดยมยการควบคจมคจณภาพเมลหดกคอนบรรจจสพนคคาขวดใส
เพพพอยพดอายจการเกหบรภกษา เพพพมชคองทางกาขายในแพลตฟอรฑมออนไลนฑและหนคารคานใน KU 
premium

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 1,000
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PS65054111 : เนยถหถวลศสง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยการปลมกเละการผลพตถภพวลพสง

การออกแบบและการบรรจจผลพตภภณฑฑ

ถภพวลพสงพภนธจฑใหมคจากภาควพชาพพชไรคนา มหาวพทยาลภยเกษตรศาสตรฑ

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : เนยถภพวรสนทนาผซนง

รายละเออยด : เนยถภพวเปปนผลพตภภณฑฑทยพผลพตจากถภพวพภนธจฑใหมค พภฒนาจากภาควพชาพพชไรคนา 

มหาวพทยาลภยเกษตรศาสตรฑ ซซพงเปปนถภพวทยพมย คจณคคาทางโภชนาการสมง อจดมไปดควยโปรตยน ไขมภ 

นดย และใยอาหาร นทา มาแปรรมปรควมกภบวภตถจดพบอพพน ไดคแกค นทนา ผซนง เพพพอเพพพมมมลคคาและรสชาตพ

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเกษตรศาสตรฑ

ต.หพนซคอน อ.แกคงคอย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : U2T ต.หพนซคอน

ออนไลนค : U2T ต.หพนซคอน

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

เนยถภพวเปปนผลพตภภณฑฑทยพผลพตจากถภพวพภนธจฑใหมคพภฒนาจากภาควพชาพพชไรคนามหาวพทยาลภย
เกษตรศาสตรฑซซพงเปปนถภพวทยพมยคจณคคาทางโภชนาการสมงนทามาแปรรมปรควมกภบวภตถจดพบอพพนไดคแกคนทนา
ผซนงและโกโกคเพพพอเพพพมมมลคคาและรสชาตพ เพพพมชคองทางการขายในแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 1,000
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PS65009345 : การแปรรฟปพชชสมรนไพรใหรเปปนชาสมรนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พลภงงานจากแสงอาทพตยฑ (ความรคอน)

-

-

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เกษตรปลอดภหย

   การควบคจมแสงและความรคอน

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : Chala one(ชาละ วภน)

รายละเออยด : การแปรรมปพพชสมจนไพรใหคเปปนชาสมจนไพร ดภงนยน ชากระเพรา ชาโหระพา ชา

แมงลภก ชาใบเตย ชาใบหมคอน ชาตะไครค และชาสาระแหนค เพพพอเปปนการนทาพพชสมจนไพรในครภว

เรพอนมาเพพพมมมลคคาสรคางรายไดคเสรพมในชจมชน

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏเทพสตรย

ต.เขาดพนพภฒนา อ.เฉลพมพระเกยยรตพ จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : ยภงไมคมยหนคารคาน

ออนไลนค : https://www.facebook.com/profle.php?id=100084670593441

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

1.แบคงงวดงานการเบพกเงพนในการจภดอบรมและอจปกรณฑ
2.ผลพตชา และบรรจจภภณฑฑ
3.วางจภดจทาหนคาย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 1,071
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PS65040129 : การแปรรฟปพชชสมรนไพรใหรเปปนชาสมรนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พลภงงานจากแสงอาทพตยฑ (ความรคอน)

-

-

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เกษตรปลอดภหย

   การควบคจมแสงและความรคอน

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : Chala one (ชาละ วภน) | Box Set

รายละเออยด : ภายในกลคอมจะประกอบดควย ชา 7 รสชาตพ (คละรสชาตพ) เปปนชาทยพผลพตจากพพช

สมจนไพรคพอ ชากระเพรา ชาโหระพา ชาแมงลภก ชาใบเตย ชาใบหมคอน ชาตะไครค และชาสาระ

แหนค บรรจจรวมเปปน BoxSet การแปรรมปพพชสมจนไพรใหคเปปนชาสมจนไพรสามารถททาไดคงคาย

ดควยการตากแหคงดควยแสงอาทพตยฑเพพพอนทามาแปรรมปใหคเปปนชาสมจนไพรตคอไป ททาใหคเกพดชคอง

ทางการสรคางรายไดคเสรพมในชจมชนเพพพมขซนน

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏเทพสตรย

ต.เขาดพนพภฒนา อ.เฉลพมพระเกยยรตพ จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : ยภงไมคมยหนคารคาน

ออนไลนค : https://www.facebook.com/profle.php?id=100084670593441

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

1.แบคงงวดงานการเบพกเงพนในการจภดอบรมและอจปกรณฑ  
2.ผลพตชา และบรรจจภภณฑฑ 
3.วางจภดจทาหนคาย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 1,071
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PS65022301 : บรานแกรงเกรอยงไกร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การเผาถคานแบบประหยภดพลภงงาน

การเผาถคานแบบประหยภดพลภงงาน

การททาชยวมวล(วภตถจดพบในการเผาถคาน)ใหคแหคง

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เกษตรปลอดภหย

   การตพดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : คารฑโบซอย (Carbo-Soil)

รายละเออยด : "ถคานบทารจงดพน แบรนดฑ คารฑโบซอย (Carbo-Soil)ผลพตจากไบโอแมส"

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 2 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.บคานแกคง อ.เฉลพมพระเกยยรตพ จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

"ผลพตภภณฑฑ ถคานบทารจงดพน แบรนดฑ คารฑโบซอย(Carbo-Soil)
อบรมคนในพพนนทยพ ต.บคานแกคง ใหคมยความสามารถในการผลพตถคานบทารจงดพน คารฑโบซอย
โดยอาศภย ไบโอแมส ทยพหาไดคในพพนนทยพหรพอพพนนทยพคใกลคเคยยงเชคนกากกาแฟและใชคเทคนพคการผลพต
ถคานทยพเหมาะสม
มยการออกแบบบรรจจภภณฑฑใหคตอบโจทยฑกภบการนทาไปใชค
โฆษณาประชาสภมพภนธฑและตพดตคอลมกคคาโดยอาศภยชคองทางออนไลนฑ"

ลดขยะ/การนทาวภตถจดพบกลภบมาใชคใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดร : 1,000
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PS65028257 : บรานแกรงเกรอยงไกร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การททาชยวมวล(วภตถจดพบในการเผาถคาน)ใหคแหคง

การเผาถคาน (carbonization)

การเผาถคาน (carbonization) เพพพอใหคไดคถคานดมดกลพพนทยพมยลภกษณะเฉพาะ

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจหมรนเวอยนลดการใชรพลหงงานเนรนนจากลหบมาใชรใหมต

   Upcycle (การรยไซเคพลแบบทยพททาใหคคจณคคาเพพพมขซนน)

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : คารฑโบซอรฑป

รายละเออยด : ถคานดมดกลพพน แบรนดฑ Carbo-sorb (คารฑโบซอรฑป)

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 2 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.บคานแกคง อ.เฉลพมพระเกยยรตพ จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

"ผลพตภภณฑฑ ถคานดมดกลพพน แบรนดฑ คารฑโบซอรฑป
อบรมคนในพพนนทยพ อ.บคานแกคง ใหคมยความสามารถในการผลพต ถคานดมดกลพพน คารฑโบซอรฑป
โดยอาศภย ไบโอแมส ทยพหาไดคในพพนนทยพหรพอพพนนทยพใกลคเคยยง และใชคเทคนพคทยพเหมาะสม
มยการออกแบบบรรจจภภณฑฑใหคตอบโจทยฑและนคาใชค
โฆษณาประชาสภมพภนธฑและตพดตคอลมกคคาโดยอาศภยชคองทางออนไลนฑ"

ลดขยะ/การนทาวภตถจดพบกลภบมาใชคใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดร : 3,000

หนคา 32 / 210



PS65015173 : ผผฟงรวงทจางาน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การดมแลผซนงจพปว(ชภนโรง)

ททาความรมคจภกกภบผซนงจพปว(ชภนโรง)

การแยกรภงผซนงจพปว(ชภนโรง)

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวคา 3 เดพอน

เกษตรปลอดภหย

   การตพดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ผซนงจพปว (minibee)

รายละเออยด : กลคองเลยนยงผซนงจพปว(ชภนโรง) พรคอมตภวผซนงจพปว(ชภนโรง) พรคอมใชค

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ผซนงรวง อ.เฉลพมพระเกยยรตพ จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

"ผลพตภภณฑฑ กลคองผซนงจพปว(ชภนโรง) แบรนดฑ ผซนงจพปว(minibee)
อบรมคนในพพนนทยพ ต.ผซนงรวงใหคมยความสามารถในการเลยนยงและขยายพภนธจฑผซนงจพปว(ชภนโรง) เพพพอการ
จทาหนคาย
ประชาสภมพภนธฑใหครมคถซงความสทาคภญของผซนงจพปว(ชภนโรง)ในการชควยผสมเกสร"

อนจรภกษฑสพพงแวดลคอม และมยการพภฒนาอยคางยภพงยพน

จจานวนรายไดร : 0
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PS65028256 : ผผฟงรวงทจางาน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การสรคางมมลคคาเพพพมใหคชยวมวลดควยการหมภก

การสรคางมมลคคาเพพพมใหคชยวมวลในชจมชน และการกทาจภดขยะเปปยกในชจมชนดควยการหมภก

การกทาจภดขยะเปปยกในครภวเรพอนดควยการหมภก

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวคา 3 เดพอน

เกษตรปลอดภหย

   การตพดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : พซพงพา (Phueng Pha)

รายละเออยด : ปจปยหมภกพรคอมใชค ผลพตจากขยะเปปยกในชจมชน

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ผซนงรวง อ.เฉลพมพระเกยยรตพ จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

"ผลพตภภณฑฑ ปจปยหมภก แบรนดฑ พซพงพา (Phueng Pha)
อบรมคนในพพนนทยพ ต.ผซนงรวง ใหคมยความสามารถในการผลพตปจปยหมภกจากขยะเปปยกในครภวเรพอน
เพพพอเปปนการลดขยะเปปยก สรคางความสะอาดใหคชจมชน รวมถซงลดการพซพงพาปจปยเคมยใหคเกษตรกร"

อนจรภกษฑสพพงแวดลคอม และมยการพภฒนาอยคางยภพงยพน

จจานวนรายไดร : 0
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PS65016134 : การพหฒนาลายผราทอของกลรตมผราทอบรานมงคล

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ออกแบบสพพอประชาสภมพภนธฑ

ออกแบบตราสภญลภกษณฑ

ออกแบบบรรจจภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ผคาทอ

รายละเออยด : เปปนผคาทอทยพททามาจากไหมธรรมชาตพและมยกระบวนการในการทออยคางพพถยพพถภน

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

4 คน 3 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏเทพสตรย

ต.หควยบง อ.เฉลพมพระเกยยรตพ จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : บคานมงคล

ออนไลนค : ผคาทอบคานมงคล

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

แหลคงขายสพนคคาและผลพตภภณฑฑ
- จทาหนคายทยพกลจคมทอผคาสตรยบคานมงคล
กพจกรรมในการดทาเนพนงาน
- ออกแบบและพภฒนาลายผคาทอ
- ออกแบบและสรคางบรรจจภภณฑฑพรคอมตราสภญลภกษณฑ
- สรคางชคองทางการจทาหนคายสพนคคาบนแพลตฟอรฑมออนไลนฑ
แหลคงทรภพยากรทยพมย
- แรงงานการผลพตเปปนกลจคมชาวบคานในตทาบลหควยบง
- มยวภตถจดพบภายในชจมชน
การตลาดในการดทาเนพนธจรกพจ
- มอบสพทธพพพเศษ(สรคางแรงจมงใจ) ใหคกภบลมกคคา
ชคองทางเพพพมเตพมในการจภดจทาหนคาย
- พภฒนาชจมชนจภงหวภดสระบจรย
- พาณพชยฑจภงหวภดสระบจรย
- บนแพลตฟอรฑมออนไลนฑ
กลจคมลมกคคาเปปาหมาย
- หนควยงานทางราชการ
- ผมคสมงวภยอายจ 40 – 60 ปป

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 10,000

หนคา 35 / 210



PS65031288 : ตระกรราสานสตรอบรานมงคล

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ออกแบบสพพอประชาสภมพภนธฑ

ออกแบบตราสภญลภกษณฑ

ออกแบบบรรจจภภณฑฑ

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ตะกรคาสาน

รายละเออยด : กระเปปาสานสตรยบคานมงคล   ใชควภสดจธรรมชาตพ รมปทรงทภนสมภยและใชคไดคทจกเพศ

ทจกวภย

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

4 คน 3 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏเทพสตรย

ต.หควยบง อ.เฉลพมพระเกยยรตพ จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : บคานมงคล

ออนไลนค : ผคาทอบคานมงคล

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

แหลคงขายสพนคคาและผลพตภภณฑฑ
- จทาหนคายทยพกลจคมทอผคาสตรยบคานมงคล
กพจกรรมในการดทาเนพนงาน
- ออกแบบและพภฒนาลายผคาทอ
- ออกแบบและสรคางบรรจจภภณฑฑพรคอมตราสภญลภกษณฑ
- สรคางชคองทางการจทาหนคายสพนคคาบนแพลตฟอรฑมออนไลนฑ
แหลคงทรภพยากรทยพมย
- แรงงานการผลพตเปปนกลจคมชาวบคานในตทาบลหควยบง
- มยวภตถจดพบภายในชจมชน
การตลาดในการดทาเนพนธจรกพจ
- มอบสพทธพพพเศษ(สรคางแรงจมงใจ) ใหคกภบลมกคคา
ชคองทางเพพพมเตพมในการจภดจทาหนคาย
- พภฒนาชจมชนจภงหวภดสระบจรย
- พาณพชยฑจภงหวภดสระบจรย
- บนแพลตฟอรฑมออนไลนฑ
กลจคมลมกคคาเปปาหมาย
- หนควยงานทางราชการ
- ผมคสมงวภยอายจ 40 – 60 ปป

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 1,000
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PS65010972 : ขราวกลรอง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยการบรรจจสจญญากาศเพพพอยพดอายจการเกหบ

-

-

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   สจขอนามภยอาหาร หรพอ กระบวนการควบคจมขภนนตอนการผลพตตภนงแตคตคน

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ขคาวกลคอง

รายละเออยด : ขคาวกลคอง ผลพตภภณฑฑเพพพอสจขภาพ

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

3 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ดงตะงาว อ.ดอนพจด จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : Long Do

ออนไลนค : U2T BCG Market

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

ขคาวกลคองอจดมไปดควยสารอาหารมยประโยชนฑ เหมาะสทาหรภบลมกคคาทจกเพศทจกวภย และตลาดลมกคคา
รภกสจขภาพ ผลพตดควยการสยจากศมนยฑการเรยยนรมคของชจมชน ทยพมยมาตรฐาน ขนาด 1 กพโลกรภม จภด
จทาหนคายตามรคานขายของชทา และจจดขายสพนคคาตามหนควยงานราชการ

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มยสจขภาพดยขซนน ลดโอกาสเกพดการเจหบปปวย

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 0
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PS65011018 : นจฟามะมตวงหาวมะนาวโหต

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยการฆคาเชพนอดควยความรคอนรควมกภบการจภดเกหบแบบเยหน

-

-

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   สจขอนามภยอาหาร หรพอ กระบวนการควบคจมขภนนตอนการผลพตตภนงแตคตคน

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : นทนามะมควงหาวมะนาวโหค

รายละเออยด : นทนามะมควงหาวมะนาวโหคแชคเยหนพรคอมดพพม

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

3 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ดงตะงาว อ.ดอนพจด จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : รคาน Long Do

ออนไลนค : รคาน Long Do

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

นทนามะมควงหาวมะนาวโหค ผลพตจากวภตถจดพบทยพมยในชจมชนตทาบลดงตะงาว ซซพงเปปนพพชทยพมยสรรพคจณ
ทางยาสมง จซงเหมาะกภบผมคบรพโภคทจกชควงวภย ทยมตทาบลดงตะงาวมยแหลคงผลพต จากศมนยฑการเรยยนรมค
ของชจมชน ทยพมยมาตรฐานและความสะอาด บรรจจลงบรรจจภภณฑฑทยพทนความรคอนขนาด 200 
มพลลพลพตร ภายใตคชพพอแบรนดฑ "Long Do" พรคอมจภดจทาหนคายใหคกภบรคานขายของชทาในชจมชน จจด
จทาหนคายสพนคคาตามหนควยงานราชการ และชคองการขายทางออนไลนฑ ในอนาคตจะนทาผลพตภภณฑฑ
จภกสานในชจมชนมาจภดเปปนชจดของขวภญเพพพอเพพพมมมลคคา และเปปนทางเลพอกใหคแกคผมคบรพโภค

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มยสจขภาพดยขซนน ลดโอกาสเกพดการเจหบปปวย

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 0
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PS65011158 : กลรวยอบพลหงงานเเสงอาทศตยค

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ควบคจมคคากพจกรรมของนทนาเพพพอยพดอายจการเกหบ

-

-

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : กลควยอบพลภงงานแสงอาทพตยฑ

รายละเออยด : กลควยอบพลภงงานเเสงอาทพตยฑ

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

4 คน 6 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ดอนพจด อ.ดอนพจด จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : กลควยอบพลภงงานแสงอาทพตยฑ

ออนไลนค : สจทธพ วงษฑคมณ

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

ปรภบเปลยพยนบรรจจภภณฑฑใหมค และสตพตกเกอรฑโลโกคของผลพตภภณฑฑใหคมยความทภนสมภย สวยงามมาก
ขซนน และยภงเปปนการสรคางนคาเชพพอถพอใหคกภบสพนคคา ททาใหคคนไดครมคจภกผลพตภภณฑฑของดอนพจดมากขซนน

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 3,000
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PS65011183 : ขราวไรซคเบอรครอถ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

บรรจจสจญญากาศเพพพอยพดอายจการเกหบ

-

-

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   เทคโนโลยยการแปรรมปผลผลพตการเกษตร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ขคาวไรซฑเบอรฑรยพ

รายละเออยด : ขคาวไรซฑเบอรฑรยพ

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

4 คน 6 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ดอนพจด อ.ดอนพจด จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : ขคาวไรซฑเบอรฑรยพ

ออนไลนค : maneerat keeratimark

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

ปรภบเปลยพยนบรรจจภภณฑฑใหมค และสตพตกเกอรฑโลโกคของผลพตภภณฑฑใหคมยความทภนสมภย สวยงามมาก
ขซนน และยภงเปปนการสรคางนคาเชพพอถพอใหคกภบสพนคคา ททาใหคคนไดครมคจภกผลพตภภณฑฑของดอนพจดมากขซนน

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 5,000
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PS65011226 : กระยาสารท

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชคเทคโนโลยยเครพพองซยลสมญญากาศใหคผลพตภภณฑฑเกหบไดคนานขซนน

จทาหนคายผคานชคองทางออนไลนฑ

-

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : กระยาสารทบคานหลวง

รายละเออยด : "ยยพหคอ : บคานหลวงผลพตภภณฑฑ : กระยาสารทขนาด :  100 กรภมรายละเอยยด : เปปน

กระยาสารทผสมงาขาวและงานดทาพรคอมมะพรคาวอคอน 3 รสชาตพ- สยเขยยวผลพตจากใบเตย - 

สยขาวธรรมดา - สยมควงผลพตจากอภญชภน

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.บคานหลวง อ.ดอนพจด จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : รคานกระยาสารท Ban Lung

ออนไลนค : กระยาสารท Ban Lung

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

นทาผลผลพตทยพชาวบคานปลมก เชคน ขคาว ใบเตย อภญชภน มาททาเปปนขนมกระยาสารทขายใหคแกค
ประชาชนทภพวไป สพพอออนไลนฑ ตลาดนภดชจมชน โดยมยการพภฒนา Packaging ทยพทภนสมภยและ
สามารถเกหบรภกษาไดคยาวนานขซนน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรภกษฑและตคอยอดภมมพปปญญาทคองถพพน

จจานวนรายไดร : 30,000

หนคา 41 / 210



PS65025591 : มะมตวงหาวมะนาวโหตแชตอศถม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยการฆคาเชพนอดควยความรคอนรควมกภบการจภดเกหบแบบเยหน

-

-

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : มะมควงหาวมะนาวโหคแชคอพพม

รายละเออยด : มะมควงหาวมะนาวโหคแชคอพพม ขนาด 500 กรภม

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.บคานหลวง อ.ดอนพจด จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : Ban Lung

ออนไลนค : Ban Lung มะมควงหาวมะนาวโหคแชคอพพม

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

เนพพองจากชาวบคานหลวงมยรายไดคนคอยและมยหนยนสพนครภวเรพอน แตคดควยชาวบคานหลวงมยการปลมก
มะมควงหาวมะนาวโหคเปปนจทานวนมากททาใหคบรพโภคไมคทภน จซงมยแนวคพดทยพจะแปรรมปเปปนมะมควงหาว
มะนาวโหคแชคอพพม เพพพอลดการสมญเสยยผลผลพตและเพพพมรายไดคใหคกภบครภวเรพอน โดยมยชคองทาง
จทาหนคายทยพหลากหลายทภนง Online, Offine  และพภฒนา Packaging ใหคดซงดมดความสนใจของผมค
บรพโภค

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 20,000
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PS65011727 : ไขตเคขมสมรนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พาสเจอไรซฑเพพพอความปลอดภภยและยพดอายจการเกหบ

พาสเจอไรซฑเพพพอยพดอายจ

-

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ไขคเคหมสมจนไพร

รายละเออยด : ไขคเคหมสมจนไพรตคมพรคอมทานเพพพอสจขภาพผลพตจากไขคเปปดทยพไดคมาตรฐานไขค

เคหม 6 ฟอง/ชะลอม

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

3 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ไผคหลพพว อ.ดอนพจด จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : U2T FOR BCG ตทาบลไผคหลพพว

ออนไลนค : U2T FOR BCG ตทาบลไผคหลพพว

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

นทาไขคเปปดมาแปรรมปเปปนไขคเคหมสมจนไพรเพพพมความหลากหลายและความนคาสนใจของผลพตภภณฑฑ
ใหคตรงตามความตคองการของผมคบรพโภคและบรรจจลงในบรรจจภภณฑฑทยพมยความเปปนเอกลภกษณฑ เพพพม
ชคองทางการจภดจทาหนคายทภนงออนไลนฑและออฟไลนฑในราคาทยพจภบตคองไดค

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มยสจขภาพดยขซนน ลดโอกาสเกพดการเจหบปปวย

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 0

หนคา 43 / 210



PS65031198 : ไผตดอง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

บรรจจสจญญากาศเพพพอยพดอายจการเกหบ

-

-

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ไผคดอง

รายละเออยด : หนคอไมคดองสทาหรภบททาอาหาร สด สะอาด ปลอดภภย

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

3 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ไผคหลพพว อ.ดอนพจด จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : U2T FOR BCG ตทาบลไผคหลพพว

ออนไลนค : U2T FOR BCG ตทาบลไผคหลพพว

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

นทาหนคอไมคทยพไดคมาเปปนวภตถจดพบในการแปรรมปเพพพอเพพพมอายจของหนคอไมคใหคนานขซนน เพพพมชคองทางการ
จภดจทาหนคายทภนงออนไลนฑและจยดสคงในรมปแบบของDeliveree ในราคาทยพถมกวคาทคองตลาดทภพวไป

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มยสจขภาพดยขซนน ลดโอกาสเกพดการเจหบปปวย

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 0
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PS65038156 : U2T

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พภฒนาออกแบบสพนคคา

พภฒนาการรภบออเดอรฑ

พภฒนาการจภดสคงสพนคคา

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   สพพอทยพเผยแพรค ทางหนภงสพอพพมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทภศนฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : กระเปปาลดโลกรคอน

รายละเออยด : กระเปปาลดโลกรคอน เหมาะทจกเทศกาล

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

0 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.โคกใหญค อ.บคานหมอ จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

กระเปปาลดโลกรคอน ผลพตจากเสคนใยธรรมชาตพ ดยไซนสวยหรม เหมาะทจกเทศกาล 
หายซพนอไดคงคายสะดวกบนเวหบไซตฑออนไลนฑและเฟสบจค

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

จจานวนรายไดร : 18,000
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PS65038176 : U2T

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พภฒนาการรภบออเดอรฑและการจภดสคงสพนคคา

แปรรมปพภฒนาสพนคคา

ออกแบบบรรจจภภณฑฑ

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   สพพอทยพเผยแพรค ทางหนภงสพอพพมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทภศนฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : เผพอกหอมทอด

รายละเออยด : เผพอกหอมทอดกรอบ ผลพตภภณฑฑทยพมยความหวาน มภน กรอบ เหมาะกภบการเปปน

อาหารวคาง

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

0 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.โคกใหญค อ.บคานหมอ จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

เผพอกหอมทอด ออนไลนฑ กรอบสด สภพงซพนอไดคตลอด 24 ชภพวโมง

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

จจานวนรายไดร : 10,000
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PS65018004 : โครงการผลศตภหณฑครหงไหม ชรมชนตจาบลตลาดนรอย จหงหวหดสระบรรอ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ปรภบปรจงรมปทรงผลพตภภณฑฑ

กระบวนการยคอมสยธรรมชาตพ

ปรภบปรจงเทคนพคการผลพตจากเยหบมพอเปปนแบบเยหบจภกร

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

เศรษฐกศจหมรนเวอยนลดการใชรพลหงงานเนรนนจากลหบมาใชรใหมต

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : กระเปปารภงไหมใสคเอกสาร

รายละเออยด : เปปนงานหภตถกรรมททามพอ ททาจากรภงไหมขยายพภนธจฑสยขาว และนทารภงไหมมาตภด

เปปนชพนนเลหกๆ และนทารภงไหมมาเยหบตคอกภน กระเปปารภงไหม 1 ใบ ใชครภงไหม 900 ชพนน โดยรภงไหมมย

ความคงทน ลภกษณะเหนยยว เหมพอนแผคนหนภง ปปจจจบภนไดครภบการคภดเลพอกจาก กสทช.ใหคททาเปปน

ของทยพระลซกงานโอเปค

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

3 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ตลาดนคอย อ.บคานหมอ จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

เปปนการแปรรมปงานหภตถกรรมจากรภงไหม โดยการนทารภงไหมมาแปรรมปเปปนกระเปปารภงไหมใสค
เอกสาร และใสคไอแพด โดยยคอมสยธรรมชาตพจากเปลพอกไมค และมยการพภฒนาบรรจจภภณฑฑใหคทภน
สมภย มยการททาตลาดออนไลนฑผคาน facebook socoon ผลพตภภณฑฑรภงไหม และ Live สด ผคาน
ชคองทาง Facebook ,, มยการนทารภงไหมไปขายในหคางไอคอนสยาม สนามบพนสจวรรณภมพมพ และ
จทาหนคายผคานชองทางออนไลนฑในตคางประเทศ มยแผน การผลพตกระเปปารภงไหม เดพอนละ 100 ชพนน 
ชพนนละ 400 บาท เดพอนละ 40,000 บาท ปปละ 480,000 บาท ททาใหคสมาชพก วพสาหกพจชจมชนรภงไหม
ประดพษฐฑ มยรายไดคเพพพมขซนนจทานวน 30 ราย รายละ 3,000-9,000 บาท

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

ลดขยะ/การนทาวภตถจดพบกลภบมาใชคใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดร : 62,000

หนคา 47 / 210



PS65011892 : สตงเสรศมรายไดรสฟตชรมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การออกแบบตราสพนคคาใหคมยคจณภาพและมาตรฐาน

การตลาดออนไลนฑ

กลจคมลมกคคาทภนงในพพนนทยพและใกลคเคยยงตลอดจนบนแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : กะหรยพพภฟจมเนยยรฑ

รายละเออยด : เปปนสพนคคาOTOPขซนนชพพอของตทาบล มยขนาดจพปว กรอบ รสชาตพอรคอย และมยหลาย

รสชาตพ

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

1 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.บางโขมด อ.บคานหมอ จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

ตทาบลบางโขมดมยสพนคคาทยพเปปนจจดเดคนคพอกะหรยพพภฟจมเนยยรฑ ซซพงเปปนสพนคคาOTOP รวมถซงบานานคา
สตพนกทยพเปปนขนมสทาหรภบสายสจขภาพ จซงมยการเพพพมชคองทางการเลพอกซพนอทยพหลากหลายโดยจภด
สพนคคาทภนงหนคารคานและออนไลนฑไปพรคอมๆกภน
สพนคคามยจจดเดคนคพอเปปนสพนคคาทยพผลพตจากกลจคมชาวบคานในตทาบลทยพททาอาชยพเสรพมเพพพอหารายไดค และ
ยภงเปปนการใชคเวลาวคางใหคเกพดประโยชนฑในดคานการททาอาหาร จซงถพอเปปนการสคงเสรพมใหคประชาชน
มยตภวเลพอกพพนนทยพในการขายเพพพมมากขซนน สรคางกลจคมเปปาหมายทางการตลาดใหมค นอกจากนยนยภงเปปน
การสรคางตภวตนสพนคคาใหคเปปนทยพรมคจภกมากขซนน และยภงเปปนการชควยททาใหคกลจคมชาวบคานเกพดความเขคา
ใจในเรพพองการขายสพนคคาผคานชคองทางออนไลนฑมากขซนนดควย
กลจคมลมกคคาทยพคาดหวภงเปปนกลจคมนภกทคองเทยพยวทยพแวะซพนอของฝาก,กลจคมประชาชนทภพวไป,กลจคมทยพซพนอใน
โอกาสสทาคภญ อยมคในชควงอายจ 18-มากกวคา45ปป

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 13,000

หนคา 48 / 210



PS65027737 : สตงเสรศมรายไดรสฟตชรมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การออกแบบตราสพนคคาใหคมยคจณภาพและมาตรฐาน

การตลาดออนไลนฑ

กลจคมลมกคคาทภนงในพพนนทยพและใกลคเคยยงตลอดจนบนแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : บานานคาสตพนก ขนาด170กรภมตคอถจง

รายละเออยด : เปปนอยกหนซพงผลพตภภณฑฑทยพนคาสนใจของทคองตลาดควบคมคไปพรคอมกภบสพนคคาotop

ทยพขซนนชพพออยมคแลคว เนพพองจากเปปนผลพตภภณฑฑเพพพอสจขภาพ แลควยภงเปปนการเพพพมชคองทางเลพอกใน

การเลพอกซพนอทยพหลากหลายใหคกภบผมคบรพโภค

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

1 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.บางโขมด อ.บคานหมอ จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

ตทาบลบางโขมดมยสพนคคาทยพเปปนจจดเดคนคพอกะหรยพพภฟจมเนยยรฑ ซซพงเปปนสพนคคาOTOP รวมถซงบานานคา
สตพนกทยพเปปนขนมสทาหรภบสายสจขภาพ จซงมยการเพพพมชคองทางการเลพอกซพนอทยพหลากหลายโดยจภด
สพนคคาทภนงหนคารคานและออนไลนฑไปพรคอมๆกภน
สพนคคามยจจดเดคนคพอเปปนสพนคคาทยพผลพตจากกลจคมชาวบคานในตทาบลทยพททาอาชยพเสรพมเพพพอหารายไดค และ
ยภงเปปนการใชคเวลาวคางใหคเกพดประโยชนฑในดคานการททาอาหาร จซงถพอเปปนการสคงเสรพมใหคประชาชน
มยตภวเลพอกพพนนทยพในการขายเพพพมมากขซนน สรคางกลจคมเปปาหมายทางการตลาดใหมค นอกจากนยนยภงเปปน
การสรคางตภวตนสพนคคาใหคเปปนทยพรมคจภกมากขซนน และยภงเปปนการชควยททาใหคกลจคมชาวบคานเกพดความเขคา
ใจในเรพพองการขายสพนคคาผคานชคองทางออนไลนฑมากขซนนดควย
กลจคมลมกคคาทยพคาดหวภงเปปนกลจคมนภกทคองเทยพยวทยพแวะซพนอของฝาก,กลจคมประชาชนทภพวไป,กลจคมทยพซพนอใน
โอกาสสทาคภญ อยมคในชควงอายจ 18-มากกวคา45ปป

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 6,050

หนคา 49 / 210



PS65027228 : ขนมบราบศถน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Image collection

Digital marketing

เวหบไซตฑ อยคอมเมพรฑซ

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การขนสคงและกระจายสพนคคา

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   สพพอทยพเผยแพรค ทางหนภงสพอพพมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทภศนฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ขนมบคาบพพน

รายละเออยด : ขนมบคาบพพน ขนมไทยอยคางหนซพง ททาจากแปปงขคาวเหนยยวผสมกภบมะพรคาวและนทนา

ตาลทรายรวมถซงไขคไกค ททาใหคสจกดควยการผพงไฟลคางไฟบน มยลภกษณะเปปนชพนนเลหก ๆ แบน ๆ เปปน

ขนมทยพมยทยพมาจากขนมโปรตจเกสเชคนเดยยวกภบขนมไทยอยกหลาย ๆ ประเภท

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

3 คน 1 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.บคานครภว อ.บคานหมอ จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

ชควยในการสคงเสรพมการตลาดออนไลนฑ ใหคเปปนทยพรมคจภกในหลจคมคนรจคนใหมคมากขซนน

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

จจานวนรายไดร : 15,000

หนคา 50 / 210



PS65037114 : ดศนปลฟกแคคตหส-ไมรอวบนจฟา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Image Collection

Digital Marketing

เวหบไซตฑ อยคอมเมพรฑซ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

การขนสคงและกระจายสพนคคา

การขนสคงและกระจายสพนคคา

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   สพพอทยพเผยแพรค ทางหนภงสพอพพมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทภศนฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ดพนปลมกแคคตภส-ไมคอวบนทนา สมตรพพเศษ

รายละเออยด : ดพนปลมกแคคตภส-ไมคอวบนทนา สมตรผสมพพเศษ (Kru Kai Cactus) เปปนดพนทยพมย

ความโปรคง ธาตจอาหารคจณภาพสมง ใชคปลมกแคคตภส ไมคอวบนทนาหรพอตคองการดพนทยพมยความโปรคง 

ระบายนทนาไดคดย รวมถซงไมคราคาสมง ซซพงดพนผสมตามออเดอรฑใหมคทจกครภนง เพพพอใหคสารอาหารใน

ดพนยภงคงคจณภาพทยพดยตคอพพช

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

3 คน 1 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.บคานครภว อ.บคานหมอ จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

Value Proposition : ดพนแคคตภส ไมคอวบนทนา สมตรพพเศษ เรคงดอก ตคนอวบ รากแนคน
Customer Segment
             2.1  กลจคมคนทยพปลมกแคคตภส 
             2.2  กลจคมคนทยพเพพพงเรพพมสนใจในการปลมกแคคตภส และตคองการคทาแนะนทาหรพอปรซกษาในการ
ปลมก 
Channels 
             3.1  เวหบไซตฑ (saraburi market)
             3.2  Facebook : Krukai Cactus
             3.3  Tiktok 
Customer Relationship : เจคาประจทา สมตรดภนงเดพม 
Key Activities 
             5.1  เวหบไซตฑ (saraburi market) เพพพอเปปนตภวกลางในการประชาสภมพภนธฑ และชคองทางการ
สภพงซพนอสพนคคา
             5.2  Facebook โดยชควยประชาสภมพภนธฑตามเพจ และกลจคมตคางๆ ในสระบจรย
  6. Key Partners : รคานขนมบคาบพพน แมคทองสจข 
  7. Key Resources : คอมพพวเตอรฑ , สมตรขนมบคาบพพนโบราณ
  8. Cost Strcture : คคาอพนเตอรฑเนหต , คคาโทร , คคานทนามภน 
  9. Revenue Streams : คคาพภฒนาผลพตภภณฑฑ

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

จจานวนรายไดร : 17,000
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PS65027332 : สบฟตรหงไหม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Image correction

Digital Marketing

เวหบไซดฑ E- commerce

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

เศรษฐกศจหมรนเวอยนลดการใชรพลหงงานเนรนนจากลหบมาใชรใหมต

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : สบมครภงไหม

รายละเออยด : 1.ชควยกทาจภดเซลลฑผพวทยพเสพพอมสภาพ ชควยยภบยภนงการเสพพอมสภาพของเซลลฑผพวทยพ

ไมคแขหงแรง ลดการเกพดเซลลฑสยผพวทยพผพดปกตพทยพเปปนสาเหตจของรอยดคางดทาบนใบหนคา ททาใหคผพว

พรรณเนยยนนจคม กระชภบ เปลคงปลภพง2.มยกรดอะมพโน 16-18 ชนพดทยพตรงกภบ Natural 

Moisturizing Factor ทย

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

4 คน 1 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.บคานหมอ อ.บคานหมอ จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

สบมครภงไหมเปปนผลพตภภณฑฑทยพชควย
1.ชควยกทาจภดเซลลฑผพวทยพเสพพอมสภาพ ชควยยภบยภนงการเสพพอมสภาพของเซลลฑผพวทยพไมคแขหงแรง ลดการ
เกพดเซลลฑ
สยผพวทยพผพดปกตพทยพเปปนสาเหตจของรอยดคางดทาบนใบหนคา ททาใหคผพวพรรณเนยยนนจคม กระชภบ เปลคง
ปลภพง
2.มยกรดอะมพโน 16-18 ชนพดทยพตรงกภบ Natural Moisturizing Factor ทยพพบตามธรรมชาตพในรคาง
กายมนจษยฑ ซซพงมยสารตคานอนจมมลอพสระ รวมถซงสารประกอบของคอลลาเจน จซงเปปนการใหคความ
ชจคมชพนนตามกลไกธรรมชาตพโดยการเตพมกรดอะมพโนทยพสมญเสยยไป
3.มยสารชควยดมดซภบความชพนนในอากาศ สามารถซซมเขคาไปในผพวพรรณของเราไดคทภนทย
4.มยสารตคอตคานเชพนอจจลพนทรยยฑทยพททาใหคเกพดโรคผพวหนภง และชควยลดการอภกเสบของผพวพรรณ
5.มยคจณสมบภตพปกปปองตามธรรมชาตพ เพพพมความสามารถเกหบกภกความชจคมชพนนของผพวพรรณ ททาใหค
ผพวพรรณ
ดมเรยยบเนยยนขซนน ลดรพนวรอยและไมคเกพดความหยาบกรคาน

Custumer segmenth  สามารถแบคงไดค 3 กลจคม gen y gen z และคนทยพดมแลผพวพรรณ,จภดใน
กลจคมทยพผพวพรรณบอบบาง

Channels content ชคองทางการการสรคาง content และโปรโมทผลพตภภณฑฑใหคแกคลมกคคาใหมคๆ 

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 20,700
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PS65032271 : ทองมรวน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Imag correction

เวหบไซดฑ E-commerce

Digital  Maketing

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ทองมควนผภกหวาน

รายละเออยด : ทองมควนเปปนขนมหวานทยพมยความกรอบและรสชาตพอรคอย และจจดเดคนของทอง

มควนคพอการนทาสควนผสมของผภกหวานมาผสมกภบทองมควนและมยคจณโภชนาการเปปนอาหาร

หวานทยพรภบประทานเลคนสามารถทานไดคทภนงเดหกและผมคใหญค

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

4 คน 1 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.บคานหมอ อ.บคานหมอ จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

ทองมควนเปปนขนมหวานทยพมยลภกษณะเปปนแผคนมควนโดยสควนผสมหลภก คพอ แปปง นทนามภนพพช งาดทา 
แปปงมภน มะพรคาว ไขคไกค เปปนตคน
ปปจจจบภนทองมควนมยการดภดแปลงไปอยคางมากมยหลากหลายสมตร และผมคคนนพยมรภบประทานทอง
มควนทยพแปลกใหมคเพราะมยรสชาตพทยพแตกตคางพรคอมกภบยจคสมภยทยพเปลยพยนไป
ทองมควนผภกหวานคพอการคพดคคนผลพตภภณฑฑ พภฒนาสมตรใหมคขซนนมา โดยมยวภตถจประสงคฑ ปปจจภย
หลภกทยพตคพภฒนามย 4 รมปแบบ คพอ การพภฒนารมปแบบการผลพต รสชาตพสากลนพยม ถมกสจขอนามภย มย
คจณคคาทางโภชนาการ และสจขลภกษณะทยพดยในการผลพต เพพพอการพภฒนาการผลพตทองมควนอยคาง
ยภพงยพน”
Custumer segmenth  สามารถแบคงไดค 3 กลจคม gen y gen z และเหมาะสทาหรภบเดหกทยพไมครภบ
ประทานผภก
Channels content ชคองทางการการสรคาง content และโปรโมทผลพตภภณฑฑใหคแกคลมกคคาใหมคๆ 
และชคองทางการขายผคาน facebook instagram tiktok และสพพอตคางๆ
สนใจผลพตภภณฑฑสามารถตพดตคอไดค คจณ จภนทนา มณยโชตพ tel: 0871296207

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 2,400
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PS65022222 : พาเลท เฟอรคนศเจอรค

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Digital Marketing

เวหบไซตฑ E-commerce

Image Correction

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยภมมพปปญญาและวภฒนธรรมดคานมานจษยวพทยา

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : โตตะเกคาอยนไมคไผค

รายละเออยด : โตตะ เกคาอยน ทยพประกอบมาจากไมคไผค

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

2 คน 0 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ไผคขวาง อ.บคานหมอ จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

"ชจดโตตะเกคาอยนไมคไผค แขหงแรงทนทาน"

กทาลภงจะสมญหายไปจากตทาบล
ชคองทางจภดจทาหนคายกหมยเพยยงคนในตทาบลหรพอระแวกใกลคเคยยง

ดภงนภนนจะดยกวคาไหมถคาเรานทาสพนคคาขซนนมาจภดจทาหนคายบนแพลตฟอรฑม E-commerce ใหคคนไดค
เลพอกซพนอ "ชจดโตตะเกคาอยนไมคไผค 24 ชภพวโมง"
ททาการประชาสภมพภนธฑโดยใชคเทคโนโลยย เพพพมโอกาสการเขคาถซงสพนคคาของกลจคมลมกคคาพพนนทยพอพพนๆ
เพพพอเพพพมรายไดคใหคกภยประชาชน / ใหคเปปนทยพรมคจภกในวงกวคาง / เพพพอไมคใหคสมญหายจากตทาบล

ชจดโตตะเกคาอยนไมคไผค แขหงแรงทนทาน

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 3,200
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PS65022235 : ไซดหกปลา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Digital Marketing

เวหบ E-commerce

Image Correction

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยภมมพปปญญาและวภฒนธรรมดคานมานจษยวพทยา

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ไซดภกปลา

รายละเออยด : ไซดภกปลาไมคไผค ตทาบลไผคขวาง

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

2 คน 0 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ไผคขวาง อ.บคานหมอ จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

"ไซดภกปลาขนาดใหญค แขหงแรงทนทานใชคไดคทจกสถานทยพ"

สพนคคายภงใชคไดคไมคตลอดทจกฤดมกาล
กทาลภงจะสมญหายไปจากตทาบล
ชคองทางจภดจทาหนคายกหมยเพยยงคนในตทาบลหรพอระแวกใกลคเคยยง

ดภงนภนนจะดยกวคาไหมถคาเรานทาสพนคคาขซนนมาจภดจทาหนคายบนแพลตฟอรฑม E-commerce ใหคคนไดค
เลพอกซพนอ "ไซดภกปลาของเราตลอด 24 ชภพวโมง"
ททาการประชาสภมพภนธฑโดยใชคเทคโนโลยย เพพพมโอกาสการเขคาถซงสพนคคาของกลจคมลมกคคาพพนนทยพอพพนๆ
เพพพอเพพพมรายไดคใหคกภยประชาชน / ใหคเปปนทยพรมคจภกในวงกวคาง / เพพพอไมคใหคสมญหายจากตทาบล

ไซดภกปลาตทาบลไผคขวาง แขหงแรงทนทานใชคไดคทจกสถานทยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรภกษฑและตคอยอดภมมพปปญญาทคองถพพน

จจานวนรายไดร : 2,000

หนคา 55 / 210



PS65022666 : รถตรตกๆจากกระปปองเบอยรค

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การเพพพมชคองทางการขาย

นทาวภสดจเหลพอใชคมาททาผลพตภภณฑฑ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจหมรนเวอยนลดการใชรพลหงงานเนรนนจากลหบมาใชรใหมต

   Upcycle (การรยไซเคพลแบบทยพททาใหคคจณคคาเพพพมขซนน)

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : รถตจตกๆจากกระปปองเบยยรฑ

รายละเออยด : เปปนการนทาวภสดจเหลพอใชคมาประยจกคฑแปรรมปใหคเปปนสพนคคา คพอรถตจตกๆ เปปนโมเดล 

เปปนของเลคน ของโชวฑ ทยพททามาจากการประยจกคฑและออกแบบความคพดสรคางสรรคฑใหคเกพดมมลคคา

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

2 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.สรคางโศก อ.บคานหมอ จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

"เปปนการเขคารควมโครงการทยพชพพอวคา U2T เพพพอรควมมพอกภนททางานระหวคางคนในชจมชนกภบนภกศซกษา
จบใหมค ในการพภฒนา ใหคสพนคคา บรพการหรพอผลพตภภณฑฑ มยมมลคคาเพพพมขซนน ลดตคนทจนการผลพต และ
สรคางรายไดค สรคางอาชยพ สรคางความรมคใหคแกคคนในชจมชน และคนทภพวไป ไดคพภฒนาศภกยภาพของ
ตนเองและชจมชนไปดควยในตภว ทภนงยภงเปปนการอนจรภกษฑสพพงแวดลคอม และคพดคคนนวภตกรรมใหมคๆขซนน
มาเพพพอใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด  เพพพมโอกาสในการเตพบโตของธจรกพจ และเมพพอลงทจนแลควสามารถ
สรคางรายไดคสรคางอาชยพเสรพม หรพออาชยพหลภกไดคมยกลจคมเปปาหมาย กลจคมการตลาดในการเสนอ
สพนคคาและลงทจน ทภนงทางออนไลนฑและออฟไลนฑ  นทาเสนอสพนคคาเปปน OTOP  ของฝากของดยประจทา
จภงหวภด ททาใหคสพนคคาเปปนทยพรมคจภกและเขคาถซงไดคงคาย สะดวกตคอการจทาหนคายวางแผนการลงทจน และ
คทานวณผลตอบแทนในธจรกพจ จากการนทาพพชหรพอวภสดจเหลพอใชคมาประยจกคฑใหคเกพดผลพตภภณฑฑใหมค
หรพอนทามาแปรรมปใหคเกพดมมลคคา ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด สคงเสรพมและ
สนภบสนจนใหคชจมชนมยรายไดคผลตอบแทนในธจรกพจ การกทาหนดผลตอบแทนขาดวคาจะไดครภบปปจจภย
ความเสยพยงในการททาธจรกพจ ตคองคทานวณถซงรายไดค  ยอดขายหรพอจทานวนสาขาของธจรกพจ ในการ
ตคอยอด กระจายรายไดค ใหคกภบคนในชจมชจน สคงเสรพมและพภฒนาสพนคคาทยพมยอยมคใหคดยมากยพพงขซนนคทา
อธพบายของผลพตภภณฑฑหรพอสพนคคาทยพนทามาใชคและพภฒนาในธจรกพจ เปปนการนทาวภสดจเหลพอใชคมาแปร
รมปใหคมยคจณคคามากขซนน เปปนการเพพพมมมลคคาของปลพตภภณฑฑเปปนการนทาผภกหวานซซพงเปปนผลผลพต
หลภกของตทาบลมาแปรรมปใหคเปปนสพนคคา เพพพอสรคางรายไดคและ พภฒนาตคอยอด ใชคผลผลพตทางการ
เกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจดสคงเสรพมและสนภบสนจนใหคชจมชจนมยรายไดค
สรคางงานสรคางอาชยพสรคางความรมคใหคชจมชจน

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนทาวภตถจดพบกลภบมาใชคใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางนวภตกรรมใหมคใหคกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 39,000

หนคา 56 / 210



PS65033114 : ทองมรวนผหกหวาน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การใชคพพชในทคองถพพนจากเกษตรกรรมใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

การแปรรมปผภกหวานปปา

การขนสคงและการกระจายสพนคคา การขายออนไลนฑและออฟไลนฑ

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   เทคโนโลยยบรรจจภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ทองมควนผภกหวาน

รายละเออยด : เปปนการนทาพพชไรคภายในตทาบลมาแปรรมปใหคเกพดเปปนผลพตภภณฐฑหรพอสพนคคาทยพมย

มมลคคาเพพพมมากขซนน เปปนการใชควภตถจดพบทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด และนทามา

ตคอยอด ใหคเกพดเปปนธจรกพจ ในการสรคางอาชยพ

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

2 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.สรคางโศก อ.บคานหมอ จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

เปปนการเขคารควมโครงการทยพชพพอวคา U2T เพพพอรควมมพอกภนททางานระหวคางคนในชจมชนกภบนภกศซกษา
จบใหมค ในการพภฒนา ใหคสพนคคา บรพการหรพอผลพตภภณฑฑ มยมมลคคาเพพพมขซนน ลดตคนทจนการผลพต และ
สรคางรายไดค สรคางอาชยพ สรคางความรมคใหคแกคคนในชจมชน และคนทภพวไป ไดคพภฒนาศภกยภาพของ
ตนเองและชจมชนไปดควยในตภว ทภนงยภงเปปนการอนจรภกษฑสพพงแวดลคอม และคพดคคนนวภตกรรมใหมคๆขซนน
มาเพพพอใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด  เพพพมโอกาสในการเตพบโตของธจรกพจ และเมพพอลงทจนแลควสามารถ
สรคางรายไดคสรคางอาชยพเสรพม หรพออาชยพหลภกไดค
มยกลจคมเปปาหมาย กลจคมการตลาดในการเสนอสพนคคาและลงทจน ทภนงทางออนไลนฑและออฟไลนฑ  นทา
เสนอสพนคคาเปปน OTOP  ของฝากของดยประจทาจภงหวภด ททาใหคสพนคคาเปปนทยพรมคจภกและเขคาถซงไดคงคาย 
สะดวกตคอการจทาหนคาย
วางแผนการลงทจน และคทานวณผลตอบแทนในธจรกพจ จากการนทาพพชหรพอวภสดจเหลพอใชคมาประ
ยจกคฑใหคเกพดผลพตภภณฑฑใหมคหรพอนทามาแปรรมปใหคเกพดมมลคคา ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพด
ประโยชนฑสมงสจด สคงเสรพมและสนภบสนจนใหคชจมชนมยรายไดค
ผลตอบแทนในธจรกพจ การกทาหนดผลตอบแทนขาดวคาจะไดครภบปปจจภยความเสยพยงในการททาธจรกพจ 
ตคองคทานวณถซงรายไดค  ยอดขายหรพอจทานวนสาขาของธจรกพจ ในการตคอยอด กระจายรายไดค ใหค
กภบคนในชจมชจน สคงเสรพมและพภฒนาสพนคคาทยพมยอยมคใหคดยมากยพพงขซนน
คทาอธพบายของผลพตภภณฑฑหรพอสพนคคาทยพนทามาใชคและพภฒนาในธจรกพจ เปปนการนทาวภสดจเหลพอใชคมา
แปรรมปใหคมยคจณคคามากขซนน เปปนการเพพพมมมลคคาของปลพตภภณฑฑ
เปปนการนทาผภกหวานซซพงเปปนผลผลพตหลภกของตทาบลมาแปรรมปใหคเปปนสพนคคา เพพพอสรคางรายไดคและ 

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 5,500

หนคา 57 / 210



PS65011361 : ผหกหวานบรานเฮาหนองบหว

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยการบรรจจและการจภดเกหบทยพอจณหภมมพตทพาเพพพอยพดอายจการเกหบ

-

-

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เกษตรปลอดภหย

   การตพดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ผภกหวานบคานเฮา

รายละเออยด : ผภกหวานบคานเฮา คพอ เราจะนทาผภกหวานลคางถภงนทนาเปลคาและนทนาโอโซนเพพพอขจภด

สพพงสกปรกตคางๆ แลควจซงนทาใสคถจงพลาสตพกทยพผคานกรรมวพธยถนอมอาหารทยพเกหบความสด จะททา

ใหคผภกหวานอยมคไดคยาวนาน ซซพงจะชควยลดการทพนงผภกหวานทยพเนคาและขายไมคหมดตลอดจนเพพพม

ชคองทางจทาหนคายผภกหวาน

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.หนองบภว อ.บคานหมอ จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : ผภกหวานกมตด

ออนไลนค : ผภกหวานปปาพรคอมทาน

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

• ผภกหวานบคานเฮา คพอ เราจะนทาผภกหวานลคางถภงนทนาเปลคาและนทนาโอโซนเพพพอขจภดสพพงสกปรกตคางๆ 
แลควจซงนทาใสคถจงพลาสตพกทยพผคานกรรมวพธยถนอมอาหารทยพเกหบความสด จะททาใหคผภกหวานอยมคไดคยาว
นาน ซซพงจะชควยลดการทพนงผภกหวานทยพเนคาและขายไมคหมดตลอดจนเพพพมชคองทางจทาหนคายผภก
หวานใหคมากขซนนอยกดควย

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

จจานวนรายไดร : 10,000
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PS65011385 : ผหกหวานThaiherbs

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

- เทคโนโลยยการททาแหคงดควยตมคอบลมรคอน โดยการใชคอจณหภมมพและระยะเวลาทยพเหมาะสม และ

บดเปปนผงละเอยยด บรรจจในแคปซมล และภาชนะบรรจจ เชคน กระปจกพลาสตพก ขวดแกคว

-

-

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยภมมพปปญญาและวภฒนธรรมดคานมานจษยวพทยา

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ผภกหวาน Thaiherbs

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑแปรรมปจากผภกหวานทยพบรรจจแคปซมล เพราะในผภกหวานมยสารฟปนอลพ

ก ชควยเรพพองตคานอนจมมลอพสระ มยแคลเซยยมสมงฟอสฟอรภสชควยฟฟน นฟมกระดมกและฟปน และยภงมย

วพตามพนบย ชควยตคานอาการเหนหบชามยไฟเบอรฑสมง แคปซมลผภกวานเหมาะกภบทจกเพศทจกวภย

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.หนองบภว อ.บคานหมอ จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : Phakwan bannongbua

ออนไลนค : Phakwan bannongbua

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ผภกหวาน Thailherbs คพอ เราจะนทาผภกหวานมาแปรรมปเปปนผลพตภภณฑฑผภกหวานทยพบรรจจแคปซมล 
เพราะในผภกวานมยสารฟปนอลพก ชควยเรพพองตคานอนจมมลอพสระ มยแคลเซยยมสมงฟอสฟอรภสชควย
ฟฟน นฟมกระดมกและฟปน และยภงมยวพตามมพนบย ชควยตคานอาการเหนหบชามยไฟเบอรฑสมง แคปซมลผภกวาน
เหมาะสทาหรภบผมคทยพไมคชอบผภกและสามารถทานไดคทจกเพศทจกวภย

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

สรคางนวภตกรรมใหมคใหคกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรภกษฑและตคอยอดภมมพปปญญาทคองถพพน

จจานวนรายไดร : 8,700
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PS65027347 : เผชอกหอมทอด

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Digital Margeting

เวหบไซตฑ E-Commerce

Image Correction

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การขนสคงและกระจายสพนคคา

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   ผลพตภภณฑฑผภกและอาหารแปรรมป

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : เผพอกหอมทอดกรอบ

รายละเออยด : เผพอกหอมทอดกรอบ ผลพตภภณฑฑทยพมยความหวาน มภน กรอบ  เผพอกหอม

ทอดกรอบเปปนการนทาผลผลพตเผพอกหอมของเกษตรกรทยพเขคารควมโครงการปลมกเผพอกหอม

แปลงใหญคมาแปรรมปเพพพอเพพพมมมลคคา เปปนการยกระดภบรายไดคของสมาชพกวพสาหกพจชจมชนแปร

รมปเผพอกหอม ใหคกคาวผคานพคนวพกฤตทางเศรษฐกพจ

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

3 คน 0 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.หรเทพ อ.บคานหมอ จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

การททาสพนคคาโอทอปในชจมชนใหคเปปนทยพรมคจภกอยคางแพรคหลาย มยคนรมคจภกสพนคคาโอทอปของชจมชนเรา
มากยพพงขซนน และเพพพมความนคาสนใจในสพนคคาโอทอปมากขซนน

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

อนจรภกษฑและตคอยอดภมมพปปญญาทคองถพพน

จจานวนรายไดร : 100,000
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PS65027353 : ผลศตภหณฑค snack ขนมแปรรฟปจากเศษเผชอกทอด

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Digital Marketing

เวหบไซตฑ E-Commerce

Image Correction

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การขนสคงและกระจายสพนคคา

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   ผลพตภภณฑฑผภกและอาหารแปรรมป

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : สแนหคเผพอกหอมทอด

รายละเออยด : การนทาเศษเผพอกหอมทอดทยพเปปนสพนคคาโอทอปมาเพพพมมมลคคาใหคเกพดเปปนสพนคคา

ใหมค

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

3 คน 0 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.หรเทพ อ.บคานหมอ จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

การททาใหคสแนหคเผพอกหอมทอดเปปนทยพรมคจภกมากขซนน เปปนตภวเลพอกใหมคในการทานเผพอกหอมทอด

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรภกษฑและตคอยอดภมมพปปญญาทคองถพพน

จจานวนรายไดร : 1,500
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PS65014820 : ฟฟฟฟขราวแตน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Digital Marketing

เวหบไซตฑ E-commerce

image Correction

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ฟมฟมขคาวแตน

รายละเออยด : ฟมฟมขคาวแตน  ขคาวแตน เปปนขนมพพนนบคาน ททาจากขคาวเหนยยว โดยนทามาแปรรมป 

ตากแหคงแลควทอด ราดหนคาดควยนทนาตาล ตคอมาพภฒนารมปแบบใหคหลากหลายมากยพพงขซนน ปรภบ

ใหคมยรสชาตพทยพแปลกใหมค ขนาดพอดยคทา เชคนมยหนคาธภญพพช  ใหคถมกปากผมคบรพโภคมากขซนน

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

4 คน 0 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ขจนโขลน อ.พระพจทธบาท จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ฟมฟมขคาวแตน
เหมาะสทาหรภบผมคบรพโภคทยพชอบรภบประทานขนมกพนเลคนยามวคางอาทพเชคนกลจคมคนวภยททางานทยพมยอายจ
ระหวคาง22ปปถซง35ปป
ททาContent ผคาน TikTok เปปนวพดพโอแนะนทาสพนคคา ขภนนตอนการททาสภนนๆ คลพปตอบคทาถาม และรยวพว
สพนคคา

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 2,000
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PS65039210 : ฟฟฟฟบราวนอถกรอบ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Digital Marketing

เวหบไซตฑ E-commerce

image Correction

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ฟมฟมบราวนยพกรอบ

รายละเออยด : ฟมฟมบราวนยพกรอบ  เปปนขนมหวานทรงสยพเหลยพยมสยนทนาตาลกลพพนหอมชหอกโกแลต

มภกโรยดควยถภพวตคางๆ มยรสชาตพหอมหวาน

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

4 คน 0 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ขจนโขลน อ.พระพจทธบาท จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ฟมฟมบราวนยพกรอบเปปนผลพตภภณฑฑทยพมยรสชาตพอรคอยและมยขนาดพอดยคทานคารภบประทานเหมาะ
สทาหรภบผมคบรพโภคทยพชอบรภบประทานขนมกพนเลคนยามวคาง อาทพเชคน กลจคมคนวภยททางานทยพมยอายจ
ระหวคาง 22 ปป ถซง 35 ปป และกลจคมรคานคคาในอทาเภอและพพนนทยพใกลคเคยยง เราจซงจภดททาContent ผคาน 
TikTok เปปนวพดพโอแนะนทาสพนคคา ขภนนตอนการททาสภนนๆ คลพปตอบคทาถาม และรยวพวสพนคคา โพสรมปขาย
สพนคคาในกลจคม Facebook จภงหวภดสระบจรย เพพพอสรคางความมภพนใจและดซงดมดลมกคคาตคอไป ซซพงชคอง
ทางการจภดจทาหนคายคพอโดยการฝากสพนคคาขายในรคานคคาในอทาเภอพระพจทธบาท และขายผคาน
ชคองทางออนไลนฑ Tiktok และกลจคม Facebook : สระบจรยมารฑเกหต      รวมของดยสระบจรย - 
Saraburi Market           Website : Saraburi market

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 3,000

หนคา 63 / 210



PS65011059 : โครงการพหฒนาผลศตภหณฑคตจาบลเขาวง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ปรภบปรจงการใชคบรรจจภภณฑฑใหคเหมาะสมเพพพอจภดจทาหนคายแบบขายปลยก

เพพพมมมลคคาใหคกภบตภวสพนคคาดควยการปรภบรมปแบบบรรจจภภณฑฑ

สรคางชคองทางการจทาหนคายทาง Online ในเพจFacebook

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : พรพกแกง

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑนยนเปปนพรพกแกง ซซพงในตทาบลไดคมยการปลมกพรพก หอม กระเทยยม จซงไดค

นทามาแปรรมปเปปนนทนาพรพกหลากหลายชนพด เชคน พรพกแกง พรพกเผา พรพกแกงเขยยวหวาน พรพก

ดทา ซซพงบรพษภทเอกชนในตทาบลนพยมสภพงผลพตเพพพอนทามาททาอาหารใหคกภบพนภกงานในบรพษภทเปปน

ประจทา

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.เขาวง อ.พระพจทธบาท จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : เขาลคอมวง

ออนไลนค : เขาลคอมวง

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

Customer Segment: กลจคมลมกคคาเปปนกลจคมคนทยพอาศภยอยมคในชจมชน  นภกทคองเทยพยว และคนทยพอาศภย
อยมคในภมมพภาคภาคกลาง เพศหญพง ชควงอายจ 35 ปปขซนนไป เพราะเปปนกลจคมทยพคจคนชพนกภบรสชาตพและ
กลพพนของสมจนไพร เปปนวภยทยพชอบททาอาหารทานเอง 
Customer Relationships:  ตพดตาม Feedback ของลมกคคาทยพซพนอไปบรพโภควคารสชาตพเปปนอยคาง
ไร ปรพมาณเหมาะสมไหม บรรจจภภณฑฑพรคอมสทาหรภบการเกหบรภกษาหรพอไมค และนทา Feedback มา
พภฒนาตภวสพนคคาตคอไป
Channels: จภดจทาหนคายผคานชคองทางออนไลนฑใน Facebook เพจตทาบลเขาวง สระบจรย รคานคคาใน
ชจมชน ตลาดนภดเขาวง สถานทยพทคองเทยพยวในตทาบล ศมนยฑการเรยยนรมคของชจมชน บรพษภทคารฑกพลลฑ
มยทสฑ(ไทยแลนดฑ)จทากภด: ตทาบลเขาวง อทาเภอพระพจทธบาท จภงหวภดสระบจรย  
Value Propositions: คจณคคาทยพลมกคคาจะไดครภบ พรพก - ชควยกระตจคนการททางานของกระเพาะ
อาหาร ททาใหคระบบการยคอยอาหารดยขซนน ชควยเจรพญอาหาร บทารจงธาตจ ขภบเหงพพอ ขภบลม ขภบเสมหะ 
แกคอาเจยยน ลดความดภนโลหพต ชควยใหคระบบการไหลเวยยนโลหพตดย ลดอาการบวม แกคไขขคออภกเสบ 
/ หอมแดง - ชควยเจรพญอาหาร ชควยลดความรคอนในรคางกาย แกคหวภดคภดจมมก ขภบลมในลทาไสคแกค
ปวดทคอง ทคองอพด / กระเทยยม - ขภบเหงพพอ ขภบปปสสาวะ ขภบเสมหะ ขภบลมในกระเพาะอาหาร แกคทคอง
อพดทคองเฟปอ นอกจากนยนบรรจจภภณฑฑทยพเลพอกใชคและกระบวนการการผลพตจะสามารถชควยยพดระยะ
เวลาการเกหบรภกษาสพนคคาไดคนานมากขซนน
Key Activities: กระบวนการการผลพตเรพพมจากการปลมกหอม กระเทยยม และพรพก ในพพนนทยพตทาบล
ดควยดพนทรายรควน ใชคปจปยหมภกอพนทรยยฑ ไปสมคการเกหบเกยพยว คภดสรร การผภด การอบ การผลพตและ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 5,000

หนคา 64 / 210



PS65011120 : โครงการพหฒนาผลศตภหณฑคตจาบลเขาวง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

สรคางชคองทางการจทาหนคายทาง Online ในเพจ Facebook

ปรภบปรจงการใชคบรรจจภภณฑฑในการชควยยพดอายจอาหาร

เพพพมมมลคคาใหคตภวสพนคคาดควยการปรภบรสชาตพและบรรจจภภณฑฑ

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : นทนากระชายนทนาผซนงมะนาว

รายละเออยด : นทนากระชายนทนาผซนงมะนาว มยสรรพคจณ ชควยแกคลมวพงเวยยน แนคนหนคาอก บทารจง

กทาลภง  เพพพมความสดชพพนชควยใหครคางกาย-กระปรยนกระเปรคา ชควยยคอยอาหาร แกคปวดเมพพอย และใน

สารสกภดของกระชายมยสารยภบยภนงการแบคงตภวของเชพนอโควพด-19

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.เขาวง อ.พระพจทธบาท จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : เขาลคอมวง

ออนไลนค : เขาลคอมวง

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

นทนากระชายนทนาผซนงมะนาว
Customer Segment: กลจคมลมกคคาจะเปปนกลจคมคนทยพอาศภยอยมคในชจมชน  กลจคมนภกทคองเทยพยว และคน
ทยพอาศภยอยมคในภมมพภาคภาคกลาง ไมคจทากภดเพศ ชควงอายจ 35 ปปขซนนไป เพราะเปปนกลจคมทยพคจคนชพนกภบรส
ชาตพและกลพพนของสมจนไพร เปปนวภยทยพรภกสจขภาพ
Customer Relationships: ตพดตาม Feedback ของลมกคคาทยพซพนอไปดพพมวคารสชาตพทานงคายขซนน
ไหม บรรจจภภณฑฑพรคอมสทาหรภบการเกหบรภกษาหรพอไมค และนทา Feedback มาพภฒนาตภวสพนคคาตคอ
ไป
Channels: จภดจทาหนคายชคองทางออนไลนฑในFacebookเพจตทาบลเขาวง สระบจรย รคานคคาใน
ชจมชน ตลาดนภดเขาวง สถานทยพทคองเทยพยวในตทาบล ศมนยฑการเรยยนรมคของชจมชน
Value Propositions: คจณคคาทยพลมกคคาจะไดครภบ นทนากระชายมยสรรพคจณชควยแกคลมวพงเวยยน แนคน
หนคาอก บทารจงกทาลภง เพพพมความสดชพพน ชควยยคอยอาหาร แกคปวดเมพพอย และในสารสกภดของกระชาย
มยสารยภบยภนงการแบคงตภวของเชพนอโควพด19 อยกดควย นอกจากนยนบรรจจภภณฑฑทยพเลพอกใชคและกระบวน
การการผลพตจะสามารถชควยยพดระยะเวลาการเกหบรภกษาสพนคคาไดคนานมากขซนน
Key Activities: กระบวนการการผลพต เรพพมจากการปลมกกระชายอพนทรยยฑเกษตร ปลมกในพพนนทยพ
ตทาบลดควยดพนทรายรควน ใชคปจปยหมภกอพนทรยยฑเพพพอคจณภาพของกระชาย ไปสมคการเกหบเกยพยว คภดสรร 
การตคม การผลพตและบรรจจภภณฑฑ ในระหวคางกระบวนการการผลพตจะททาการเกหบขคอมมลเพพพอโป
รโมทสพนคคา สรคาง Content และจภดจทาหนคายสพนคคา
Key Resources: ทรภพยากรในการผลพตประกอบดควย  วภตถจดพบกระชายอพนทรยยฑ มะนาวเกษตร 

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 8,000

หนคา 65 / 210



PS65011802 : นจฟาพรศกสมรนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เพพพมมมลคคาใหคกภบตภวสพนคคา ดควยการปรภบบรรจจภภณฑฑและรสชาตพของนทนาพรพกสมจนไพร และเพพพม

ความนคาสนใจเกยพยวกภบอาหารสจขภาพ

พภฒนาเลพอกใชคบรรจจภภณฑฑในการชควยยพดอายจอาหาร

สรคางชคองทางการจภดจทาหนคายทาง Online ในเพจ Facebook

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : นทนาพรพกสมจนไพร

รายละเออยด : นทนาพรพกสมจนไพร ปรพมาณ 100 กรภม : บรรจจดควยภาชนะพลาสตพกพรคอมฝาปปด

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ธารเกษม อ.พระพจทธบาท จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

เมพพอเกษตรกรในกลจคมวคางจากการททางานแลควมารวมตภวกภนเพพพอททานทนาพรพก โดยมยทยม U2T for 
BCG ของตทาบลธารเกษม เขคาไปชควยในการพภฒนารมปแบบภาชนะบรรจจภภณฑฑ และชควยกระตจคน
ยอดขาย จากเดพมทยพขายไดคแคคในชจมชน ทางทยม U2T for BCG ของตทาบลธารเกษม จะนทานทนาพรพก
สมจนไพรออกสมคตลาดออนไลนฑเพพพอใหคเปปนทยพรมคจภกและเกพดรายไดคเพพพมขซนน

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 3,385
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PS65030123 : โครงการพหฒนาผลศตภหณฑคตจาบลธารเกษม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

3.สรคางชคองทางการจภดจทาหนคายทาง Online ในเพจ Facebook

2.เพพพมมมลคคาใหคกภบตภวสพนคคา ดควยการปรภบบรรจจภภณฑฑและรสชาตพของขคาวเกรยยบเหหด

1.พภฒนาเลพอกใชคบรรจจภภณฑฑในการชควยยพดอายจอาหาร

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ขคาวเกรยยบเหหด

รายละเออยด : ขคาวเกรยยบเหหดทยพททามาจากเหหดนางฟปาภมฐานทยพแบบเกษตรอพนทรยยฑไรคสารพพษ 

โดยนทาเหหดมาแปรรมปททาเปปนขคาวเกรยยบเหหด เพพพอยพดอายจในการบรพโภคเหหด และยภงเปปนอาหาร

ทานเลคนเพพพอสจขภาพ

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ธารเกษม อ.พระพจทธบาท จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

"Customer Segment กลจคมลมกคคาเปปนกลจคมคนทยพอาศภยอยมคทจกภาคในประเทศไทย และอาศภยอยมค
ภายในชจมชน ไมคจทากภดเพศ โดยมยอายจตภนงแตค 15 ปปขซนนไป เพราะเปปนอาหารทยพสามารถไวคทานเลคน
ไดครวมถซงเหมาะสทาหรภบกลจคมคนทยพรภกสจขภาพ
Customer Relationships กทาหนดราคาอยมคทยพถจงละ 35 บาท หากซพนอครบ 3 ถจงจะซพนอไดคในราคา 
100 บาท เพพพอเปปนสควนลดใหคลมกคคาทยพซพนอจทานวนมากขซนน
Channels จภดจทาหนคายผคานทางเพจ Facebook ในชพพอเพจวคา บคานธารเกษม และจทาหนคายงาน
เกษตร บรพเวณสวนพฤกษศาสตรฑพจแคจภงหวภดสระบจรย รวมถซงจทาหนคายทยพบคานซซพงเปปนศมนยฑเรยยนรมค
โครงการเกษตรอพนทรยยฑ และยภงมยการตพดตคอสภพงออเดอรฑผคานทางโทรศภพทฑมพอถพอไดคอยกดควย
Value Propositions คจณคคาทยพไดครภบคพอเปปนอาหารสทาหรภบทานเลคนทยพททาใหคสจขภาพทยพดยดควย
เพราะวภตถจดพบหลภกคพอททามาจากเหหดนางฟปาภมฐานทยพมยประโยชนฑซซพงทางแมคบคานในตทาบลเพาะปลมก
เองจซงททาใหคสะอาด และปลอดภภยเพราะผลพตจากวภตถจดพบทยพปลอดสารพพษไดครภบรองมาตรฐาน
Key Activities กระบวนการผลพต เรพพมจากการปลมกเหหดจากโรงเพาะทยพไดคมาตรฐานปลอดสาร 
ไปสมคการเกหบเกยพยว การคภดสรร การตาก การผลพตและใสคบรรจจภภณฑฑ ซซพงระหวคางกระบวนการ
เหลคานยนจะททาการเกหบขคอมมลเพพพอนทามาสรคางเรพพองราวในเพจเพพพอเปปนการโปรโมทสพนคคาและจภด
จทาหนคายสพนคคา
Key Resources ทรภพยากรในการผลพตประกอบไปดควย สมตรในการททาขคาวเกรยยบเหหด วภตถจดพบทยพ
ปลอดสารพพษ แรงงานทยพใชคในการผลพตซซพงเปปนแรงงานและสมาชพกในตทาบล การตลาดและการ
จทาหนคายสพนคคา

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 6,765
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PS65010855 : โครงการพหฒนาบรรจรภหณฑคสจาหรหบทองมรวนสมรนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พภฒนาบรรจจภภณฑฑใหมค

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยคคาสมง

"_"

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

อาหารปลอดภหย

   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ทองมควนสมจนไพร

รายละเออยด : ทองมควนสมจนไพรมยหลายรสชาตพ ไดคแกค กะทพสด นมสด กลควยหอม ใบมะกรมด 

เมลหดทานตะวภน กระเทยยม-พรพกไทย และหภวหอม ทยพสทาคภญทองมควนสมจนไพรเปปนผลพตภภณฑฑทยพ

ไดครภบ OTOP 10 อภนดภบแรกของจ.สระบจรย จะนทาบรรจจในบรรจจภภณฑฑทยพนทากลภบมาใชคใหมค และ

วภสดจทยพนทาไปใชคใหมคไดคงคาย

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

6 คน 7 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.นายาว อ.พระพจทธบาท จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : Na-Yao Community

ออนไลนค : Na-Yao Community

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

Unique value proposition
-ใชคททาความสะอาดรคางกาย
-ใชคสควนประกอบธรรมชาตพ
-ใชคสควนประกอบทยพหาไดคในพพนนทยพ ไดคแกค นมวภวสระบจรย กะทพจากมะพรคาวนายาว เพพพอเสรพมสมบภตพดคาน
ความนจคมวลตคอผพว นทนามภนมะพรคาวนายาวเพพพอสมบภตพขจภดสพพงสกปรกและเพพพมฟอง  ดพนมารฑลเพพพอ
ลดการอภกเสบของผพว ลดผดผพพนลดอาการคภนชควยขภดผพวใหคกระจคางใสเนยยนนจคมวภสดจธรรมชาตพทยพ
มยสยเพพพอเพพพมสยสภนกภบสบมค

key partner
ตลาดสพนคคา OTOP
โรงแรม/ทยพพภกในพพนนทยพไรคสารเคมยสภงเคราะหฑทยพเปปนอภนตรายตคอผพว

Customer relationship
ลงประชาสภมพภนธฑสพนคคาออกแบบรมปลภกษณฑใหมคอยคางสมทพาเสมอ 
ใชคชคองทางทยพสามารถสพพอสารกภบลมกคคาไดคทางแชท เชคน Line

Channels

คพดคคนกระบวนการททางานทยพงคายขซนน

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สคงเสรพมและสนภบสนจนการทคองเทยพยวชจมชน

สรคางนวภตกรรมใหมคใหคกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 3,000
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PS65016332 : โครงการพหฒนาผลศตภหณฑคสบฟตประจจาตจาบลนายาว

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พภฒนาบรรจจภภณฑฑใหมค

พภฒนาผลพตภภณฑฑใหมค

นทาวภตถจดพบในทคองถพพนมาแปรรมปเปปนผลพตภภณฑฑใหมค

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : สบมคจากสควนประกอบธรรมชาตพ

รายละเออยด : สบมคทยพใชคสควนประกอบทยพหาไดคในพพนนทยพไดคแก นมวภวสระบจรย กะทพจากมะพรคาวนายาว

เพพพอเสรพมสมบภตพดคานความนจคมวลตคอผพว นทนามภนมะพรคาวนายาวเพพพอสมบภตพขจภดสพพงสกปรกและ

เพพพมฟอง ดพนมารฑลเพพพอลดการอภกเสบของผพว ลดผดผพพน ลดอาการคภน ชควยขภดผพวใหคกระจคาง

ใส เนยยนนจคม

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

6 คน 7 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.นายาว อ.พระพจทธบาท จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : Na-Yao Community

ออนไลนค : Na-Yao Community

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

Unique Value Proposition
1. ใชคสควนประกอบจากธรรมชาตทยพหาไดคในพพนนทยพไดคแก นมวภวสระบจรย กะทพจากมะพรคาวนายาวเพพพอ
เสรพมสมบภตพดคานความนจคมวลตคอผพว นทนามภนมะพรคาวนายาวเพพพอสมบภตพขจภดสพพงสกปรกและเพพพม
ฟอง ดพนมารฑลเพพพอลดการอภกเสบของผพว ลดผดผพพน ลดอาการคภน ชควยขภดผพวใหคกระจคางใส 
เนยยนนจคม วภสดจธรรมชาตพทยพมยสยเพพพอเพพพมสยสภนกภบสบมค
2. ใชคททาความสะอาดรคางกาย
3. ไรคสารเคมยสภงเคราะหฑทยพเปปนอภนตรายตคอผพว
Customer Segments
1. คนทจกเพศและทจกวภย
2. สพนคคามยคจณคคากภบผมคใชคทจกคน
3. แยกลมกคคาไดคตาม ลภกษณะผพวไดคแกค 1) ผพวบอบบางแพคงคาย เชคน ทารก ผพวแหคง ผพวมภน 2) เพศ
หญพง/ชาย 3) อายจ ทารก วภยรจคน ผมคสมงอายจ
Customer relationship
1. ลงประชาสภมพภนธฑสพนคคาออกแบบรมปลภกษณฑใหมคอยคางสมทพาเสมอ 
2. ใชคชคองทางทยพสามารถสพพอสารกภบลมกคคาไดคทางแชท เชคน Line
Channels
1. วางจทาหนคายในตลาดสพนคคาและ งานจภดแสดง
2. ออนไลนฑ IG/FB/Line 

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางนวภตกรรมใหมคใหคกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 6,540

หนคา 69 / 210



PS65051151 : ชาจากดอกเขราพรรษา (ดอกหงสคเหศน)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวภตกรรมอบชา

เทคโนโลยยทยพพภฒนาชคองทางการจทาหนคาย

-

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : หงสฑเหพน

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑชงดพพม

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยนอรฑทกรจงเทพ

ต.พระพจทธบาท อ.พระพจทธบาท จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : มหาวพทยาลภยนอรฑทกรจงเทพ

ออนไลนค : https://www.facebook.com/profle.php?id=100085666501706

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

การดทาเนพนงานขภนนทยพ 1 คณะอาจารยฑ มหาวพทยาลภยนอรฑทกรจงเทพ ประสานงานโดย โทรประสาน
และสคงจดหมายเพพพอขอเขคาพพนนทยพไปยภง หนควยงานภาครภฐ และเพพพอเขคารควมพมดคจยกภบประชาชน
ภายในพพนนทยพ
 

การดทาเนพนงานขภนนทยพ 2 คณะอาจารยฑ มหาวพทยาลภยนอรฑทกรจงเทพ ดทาเนพนการเดพนทางเขคาไป
ยภงพพนนทยพชจมชนเพพพอรควมพมดคจยกภบเจคาหนคาทยพภาครภฐถซงปปญหากภบประชาชนในชจมชน พรคอมทภนง
รควมปรซกษากภบประชาชนภายในพพนนทยพในการนทาเอาทรภพยากรทยพมยอยมคภายในชจมชนนทามาพภฒนา
สรคางเปปนผลพตภภณฑฑเพพพอสคงเสรพมความเปปนอยมคของประชาชน โดยมยการททาแผน การตลาดเพพพอ
รองรภบการจทาหนคาย

การดทาเนพนงานขภนนทยพ 3 นทาทรภพยากรหรพอ วภตถจดพบทยพทยพทางมหาวพทยาลภยและประชาชนตภดสพน
ใจรควมกภนในการนทาวภตถจดพบดภงกลคาวมาแปรรมป 

การดทาเนพนงานขภนนทยพ 4 นทาผลพตภภณฑฑทยพไดคจากการแปรรมปไปทดสอบและพภฒนาบรรจจภภณฑฑ
ใหคมยความสวยงาม

การดทาเนพนงานขภนนทยพ 5 นทาผลพตภภณฑฑทยพไดคไปจภดจทาหนคาย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนทาวภตถจดพบกลภบมาใชคใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางนวภตกรรมใหมคใหคกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 12,950

หนคา 70 / 210



PS65016956 : โครงการพหฒนาผลศตภหณฑคตจาบลพรกรตาง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยการผลพตบรรจจภภณฑฑ

นวภตกรรมการเคลพอบสารแตคงรสชาตพในผลพตภภณฑฑทอดหรพออบกรอบ

การขนสคง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : กลควยมควนหรพอ บานานาโรล (Banana roll)

รายละเออยด : กลควยมควน เปปนกลควยนทนาวคาออแกนพกทยพปลมกในตทาบลพจกรคางทยพผคานการแปรรมป

เปปนเปปนแผคนบาง ๆ แลควนทามามควนใหคเปปนวง จากนภนนจซงผคานกระบวนการทอด 2 ครภนง เพพพอใหค

กลควยมควนมยความกรอบและเกหบไดคนาน จะมยหลากหลายรสชาตพตามทยพลมกคคาตคอการ เชคน รส

หวาน (สมตรดภพงเดพม)

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.พจกรคาง อ.พระพจทธบาท จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ชพพอผลพตภภณฑฑ กลควยมควน (Banana Roll) ยยพหคอ ปปาเพหญ
กลควยมควน เปปนกลควยนทนาวคาออแกนพกทยพปลมกในตทาบลพจกรคางทยพผคานการแปรรมปเปปนเปปนแผคนบาง ๆ 
แลควนทามามควนใหคเปปนวง จากนภนนจซงผคานกระบวนการทอด 2 ครภนง เพพพอใหคกลควยมควนมยความกรอบ
และเกหบไดคนาน การมควนวงของกลควยจะชควยเพพพมภาพลภกษณฑทยพมยเอกลภกษณฑ ในขณะเดยยวกภน
โครงสรคางมควนวงจะชควยเพพพมความกรอบและการรภบรสทยพดยยพพงขซนน สทาหรภบกลควยมควนทยพจะดทาเนพน
การพภฒนา ผลพต และจภดจทาหนคายจะมยหลากหลายรสชาตพตามทยพลมกคคาตคอการ เชคน รสหวาน (
สมตรดภพงเดพม) รสเคหม และ อพพน ๆ 
มยชคองทางการจภดจทาหนคาย คพอ
การขายแบบออนไลนฑ
- Facebook
- Line Shop
- Shopee
- Lazada
2. การขายแบบออฟไลนฑ
- ตภวแทนจทาหนคายทภพวประเทศ
- รคานคคา Otop ประจทาจภงหวภด 
- ตลาดสพนคคา Otop (ตลาดหภวปลย)
Customer segments

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 5,000
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PS65016970 : โครงการพหฒนาผลศตภหณฑคตจาบลพรกรตาง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยการผลพตบรรจจภภณฑฑ

การบรพการการขนสคง

การตลาด

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : แยมมภลเบอรฑรยพ(Mulberry Yam)

รายละเออยด : ผลพตจากลมกหมคอนทยพปลมกดควยระบบออแกนพก จซงมยความปลอดภภยไรคสารพพษ

และสารเคมยจากกระบวนการปลมก ตภวลมกหมอนจะถมกนทามาแปรรมปเปปนแยมทยพมยเนพนอผลไมค 

(puree yam)โดยไมคใชควภตถจกภนเสยย ตภวผลพตภภณฑฑมยเนพนอสภมผภสนจคมชจคมชพนน ไมคกระดคางเหมพอน

แยมทภพวไป

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.พจกรคาง อ.พระพจทธบาท จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

ตาม google drive

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

สรคางความรมคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 3,000
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PS65011732 : โครงการพหฒนาผลศตภหณฑค ตจาบลพรคจาจาน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ออกแบบภาชนะบรรจจภภณฑฑ

ออกแบบแบรนดฑสพนคคา

ออกแบบบรรจจภภณฑฑ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : มะขามกวน

รายละเออยด : มะขามกวน เปปน1ในสพนคคาของกลจคมแมคบคานเกษตรกรพจคานของหมมคทยพ1 มยผมค

อทานวยการคพอ นางสาว บจญเชพด โพธพธทอง ไดคเชพญชวนกลจคมแมคบคานสตรยทยพวคางงานมาประกอบ

อาชยพและเสรพมสรคางรายไดค สควนผสม มะขาม สภบปะรด เนพนอมะพรคาว นทนาตาล

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.พจคทาจาน อ.พระพจทธบาท จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

Customer Segments –กลจคมลมกคคาทยพชพพนชอบขนมไทย ไมคจทากภดเพศ โดยมยกลจคมทยพสนใจ ไดคแกค
กลจคมวภยเดหก วภยรจคนและวภยททางาน โดยอยมคในชควงอายจ 16 ถซง 45 ปปขซนนไป ทยพชพพนชอบรภบประทานขนม
ไทยโบราณ
Customer Relationships –มยการตพดตามการรยวพวจากลมกคคาทยพไดคซพนอสพนคคาไปและกลภบมาซพนอ
ซทนา
Channels –จภดจทาหนคายผคานศมนยฑกระจายสพนคคาOTOP ออกบมธงานจทาหนคายสพนคคาOTOPตคางๆ 
และผคานทาง Facebook ชพพอเพจ “มะขามกลควยชควยชาวบคาน”
Value Propositions –คจณคคาทยพลมกคคาจะไดครภบคพอขนมไทยโบราณไวคทานเลคนระหวคางวภนชควยใหค
ผคอนคายทยพผลพตมาจากผลไมคปลอดสารพพษไมคผสมนทนาตาลดยตคอสจขภาพไรคสารเจพอปน
Key Activities -เลพอกวภตถจดพบทยพคจณภาพจากเกษตรกรโดยตรงไปสมคกระบวนการผลพตและ
บรรจจภภณฑฑททาการเพพพม stories ของวภตถจดพบใหคสพพอถซงตภวผลพตภภณฑฑในการ promote และจภด
จทาหนคาย
Key Resources –ทรภพยากรในการผลพตประกอบไปดควย สมตรการททากลควยอบ วภตถจดพบผลไมค (
มะขาม สภปะรด มะพรคาว) แรงงานกลจคมแมคบคานทยพใชคในการผลพตการตลาดและจภดจทาหนคายสพนคคา
Key Partners –ในสควนของผมคใหคการสนภบสนจนและผมคเกยพยวขคองกภบธจรกพจ ไดคแกค ตลาดเกษตร กร
พาณพชยฑจภงหวภดสระบจรย ศมนยฑกระจายสพนคคาOTOP และพภฒนาชจมชนอทาเภอพจคทาจาน
Cost Structure –ตคนทจนจะประกอบไปดควยคคาวภตถจดพบคคาแรงงานคคาบรรจจภภณฑฑและคคา
สาธารณมปโภคตคางๆ

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สคงเสรพมและสนภบสนจนการทคองเทยพยวชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 7,000
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PS65021568 : โครงการพหฒนาผลศตภหณฑคตจาบลพรคจาจาน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พภฒนาแบบภาชนะบรรจจภภณฑฑ

ออกแบบแบรนดฑสพนคคา

ออกแบบบรรจจภภณฑฑ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : กลควยอบ

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑกลควยอบ ของกลจคมอาชยพสตรยผลพตขนมพพนนบคาน ตทาบลพจคทาจาน ไดค

มยการเรพพมผลพตเมพพอประมาณ ปป2563 โดยใชคกลควยนทนาวคาสจก ภายในตทาบลมาแปรรมปเปปนขนม

กลควยอบ โดยมยกระบวนการในการผลพต (1)นทาไปรยดใหคกลควยแบนเปปนแผคน และ (2)นทาไปอบใน

ตมคอบ 2 วภน  จะไมคมยการแต

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.พจคทาจาน อ.พระพจทธบาท จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

Customer Segments –กลจคมลมกคคาทยพชพพนชอบขนมไทย ไมคจทากภดเพศ โดยมยกลจคมทยพสนใจ ไดคแกค
กลจคมวภยเดหก วภยรจคนและวภยททางาน โดยอยมคในชควงอายจ 16 ถซง 45 ปปขซนนไป ทยพชพพนชอบรภบประทานขนม
ไทยโบราณ
Customer Relationships –มยการตพดตามการรยวพวจากลมกคคาทยพไดคซพนอสพนคคาไปและกลภบมาซพนอ
ซทนา
Channels –จภดจทาหนคายผคานศมนยฑกระจายสพนคคาOTOP ออกบมธงานจทาหนคายสพนคคาOTOPตคางๆ 
และผคานทาง Facebook ชพพอเพจ “มะขามกลควยชควยชาวบคาน”
Value Propositions –คจณคคาทยพลมกคคาจะไดครภบคพอขนมไทยโบราณไวคทานเลคนระหวคางวภนชควยใหค
ผคอนคายทยพผลพตมาจากผลไมคปลอดสารพพษไมคผสมนทนาตาลดยตคอสจขภาพไรคสารเจพอปน
Key Activities -เลพอกวภตถจดพบทยพคจณภาพจากเกษตรกรโดยตรงไปสมคกระบวนการผลพตและ
บรรจจภภณฑฑททาการเพพพม stories ของวภตถจดพบใหคสพพอถซงตภวผลพตภภณฑฑในการ promote และจภด
จทาหนคาย
Key Resources –ทรภพยากรในการผลพตประกอบไปดควย สมตรการททากลควยอบ วภตถจดพบผลไมค (
จะใชคกลควยนทนาวคา 100% ไมคผสมนทนาตาล) แรงงานกลจคมแมคบคานทยพใชคในการผลพตการตลาดและจภด
จทาหนคายสพนคคา
Key Partners –ในสควนของผมคใหคการสนภบสนจนและผมคเกยพยวขคองกภบธจรกพจ ไดคแกค ตลาดเกษตร กร
พาณพชยฑจภงหวภดสระบจรย ศมนยฑกระจายสพนคคาOTOP และพภฒนาชจมชนอทาเภอพจคทาจาน
Cost Structure –ตคนทจนจะประกอบไปดควยคคาวภตถจดพบคคาแรงงานคคาบรรจจภภณฑฑและคคา

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สคงเสรพมและสนภบสนจนการทคองเทยพยวชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 7,000
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PS65011233 : โครงการพหฒนาผลศตภหณฑคตจาบลหนองแก

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

-

-

-

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : นคองตพพงออนทภวรฑ

รายละเออยด : เปปนสพนคคาเบหดเตลหดเหมาะกภบการนทาไปใชคในชยวพตประจทาวภนเพราะปปจจจบภนตาม

รคานสะดวกซพนอและหคางสรรพสพนคคาใหคนทากระเปปามาใสคแทนถจงพลาสตพกและยภงคงความเปปน

เอกลภษณฑเฉพาะตภว

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

4 คน 2 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.หนองแก อ.พระพจทธบาท จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : -

ออนไลนค : เทยพยวหนองแกกภบนคองตพพง

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

Customer Segment กลจคมลมกคคาเปปนกลจคมคนทยพอาศภยอยมคในภาคกลาง มยอายจตภนงแตค 16-45 ปปขซนน
ไป เพศหญพง
Customer Relationships มยการสรคางความประทภบใจใหคลมกคคาโดยการเพพพมลวดลาย
ของกระเปปาทยพไมคซทนาใหคลมกคคาไดคเลพอกซพนอ
Channels จภดจทาหนคายผคานเพจ Facebook เทยพยวหนองแกกภบนคองตพพง และมยการประชาสภมพภนธฑ
ใหคคนในชจมชน
Value Propositions คจณคคาทยพลมกคคาจะไดครภบ คพอสพนคคาทยพมยลวดลายเปปนเอกลภกษณฑเฉพาะตภว
และยภงสามารถนทามาใชคในชยวพตประจทาวภน
Key Activities กระบวกการผลพต เรพพมจากการออกแบบภาพตจตกตานคองตพพงใหมคแตคยภงคงความ
เปปนเอกลภกษณฑเฉพาะของนคองตพพงไวค แลควนทาไปสกรยนบนกระเปปาขนาดตคางๆ สรคางความดซงดมด
ลมกคคาโดยการมยหลากหลายลวดลาย
Key Resources ทรภพยากรในการผลพตกระเปปา รมปแบบในการททากระเปปา วภสดจในการททากระเปปา 
แบบลวดลายของกระเปปาทยพมยเอกลภกษฑเฉพาะตภว และหลากหลาย
Key Partners ในสควนของผมคเกยพยวใหคการสนภบสนจนและผมคเกยพยวขคองในธจรกพจ จะมยรคานออกแบบ
ลายกระเปปา รคานขายกระเปปา รคานรภบสกรยน และศมนยฑเรยยนรมควพสาหกพจชจมชนทยพใหคความรมคความเปปน
มาของนคองตพพงและนทามาพภฒนาแตคยภงคงความเปปนเอกลภกษณฑของนคองตพพงไวค
Cost Structure ตคนทจนจะประกอบไปดควย คคาออกแบบลวดลายกระเปปา คคากระเปปา คคาแรงงาน 
คคาบรรจจภภณฑฑ คคาการตลาด และคคาสาธารณมปโภคตคางๆ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 1,391
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PS65011428 : โครงการพหฒนาผลศตภหณฑคตจาบลหนองแก

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

-

-

-

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : อยตพพงลาวแงคว

รายละเออยด : เปปนสพนคคาประเภทเบหดเตลหดเหมาะกภบการนทาไปใชคงานสทาหรภบประดภบตกแตคง

เพพพอสรคางความสวยงาม และเปปนสพนคคาทยพเปปนเอกลภกษณฑเฉพาะตภว มยประวภตพความเปปนมาทยพยาว

นาน

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

4 คน 2 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.หนองแก อ.พระพจทธบาท จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : -

ออนไลนค : เทยพยวหนองแกกภบนคองตพพง

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

กทาหนดเปปาหมายกลจคมลมกคคาใหคชภดเจน ออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑใหคมยความนคาสนใจ จภดหา
อจปกรณฑการททาผลพตภภณฑฑ  สรคางชคองทางการจทาหนคายผคานสพพอออนไลนฑ กทาหนดงบประมาณใหค
ชภดเจน ตภนงเปปาหมายการททางานใหคไดคตามกทาหนด เพพพอสรคางรายไดคใหคกภบชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 1,194
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PS65006531 : กลรวยนจฟาวราดศบ (ชนศดผง)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครพพองอบ

พภฒนาตราสพนคคาและบรรจจภภณฑฑภายนอก

แพลทฟอรฑมออนไลนฑ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจหมรนเวอยนลดการใชรพลหงงานเนรนนจากลหบมาใชรใหมต

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : Banana lite

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑของเราเปปนกลควยนทนาวคาชนพดผง มยสควนประกอบของเนพนอกลควยดพบ 

100% อจดมไปดควยสารอาหารตคางๆหลายชนพด ผลพตภภณฑฑของเราไดคคภดสรรกลควยนทนาวคาดพบ

ทยพมยคจณภาพ ไมคมยสารเจพอปนนทามาแปรรมป สคงมอบใหคแกคผมคทยพรภกสจขภาพ

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.หควยปปาหวาย อ.พระพจทธบาท จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

-Customer Segmentกลจคมคนทยพมยปปญหาโรคกะเพาะกรดไหลยคอน คนทยพตคองการลดนทนาหนภกคน
ทยพรภกสจขภาพ โดยสามารถรภบประทานไดคทจกชควงอายจไมคจทากภดเพศทภนงกลจคมนภกศซกษา คนททางาน
-Costomer Relationships ตพดตามผลการใชคงานจากลมกคคาทยพซพนอไปรภบประทานผคานความคพด
เหหนและแบบสอบถามทภนงทางออนไลนฑและออฟไลนฑวคาหลภงจากรภบประทานแลควไดคผลเปปนอยคางไร 
มยขคอดยขคอเสยยหรพอไมคไดครภบสรรพคจณตามทยพไดคโฆษณาหรพอไมค และนทาขคอมมลจากการใชคสพนคคามา
ปรภบปรจงพภฒนาสพนคคาใหคดยยพพงขซนน นอกจากนยนหากมยการซพนอสพนคคาจากชคองทางออนไลนฑจะไดครภบ
สควนลดหรพอสพทธพประโยชนฑจากทางชคองทางนภนนๆ
-ChannelsจทาหนคายทางออนไลนฑFacebook, Line My shop,Shopee,Lazada,Online 
market place และทางออฟไลนฑผคานทางศมนยฑจทาหนคายสพนคคา OTOP, รคานขายยาแผนปปจจจบภน 
วพสาหกพจชจมชนภมมพธาราพรรณ
-Value Propositionsคจณคคาทยพจะไดครภบจากการทานผลพตภภณฑฑคพอคจณคคาจากสรรพคจณของ
กลควยนทนาวคา รวมทภนงสควนประกอบทภนงหมดมาจากวภตถจดพบจากธรรมชาตพ ดยตคอสจขภาพ ไมคมยสาร
เคมยเจพอปน ทานไดคทจกชควงอายจ เปปนอาหารทางเลพอกสทาหรภบคนทยพตคองการลดนทนาหนภก รวมทภนง
เปปนผลพตภภณฑฑเพพพอสจขภาพทยพมยราคายคอมเยา 
-Key Activitiesกระบวนการผลพตเรพพมจากการปลมกและดมแลผลผลพตดควยกระบวนการเกษตร
อพนทรยยฑ และเมพพอเกหบผลกลควยดพบกหนทามาตภดออกแยกจากหวยเปปนลมกๆ นทามาททาความสะอาด หลภง
จากนภนนนทามาปลอกเปลพอกออกโดยนทามาแชคในนทนาเกลพอทยพละลายไวคแลคว และนทามาสไลดฑเปปนแวคนๆ
โดยมยดสไลดฑ วางใสคภาชนะกระจายใหคทภพวกภน ตากแดดใหคแหคง 3-4 แดด จนกวคาจะแหคงกรอบ จซง

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มยสจขภาพดยขซนน ลดโอกาสเกพดการเจหบปปวย

สคงเสรพมและสนภบสนจนการทคองเทยพยวชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 3,000

หนคา 77 / 210



PS65011312 : กาแฟกระชาย

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครพพอง Freeze dried

พภฒนาตราสพนคคาและบรรจจภภณฑฑภายนอก

แพลทฟอรฑมออนไลนฑ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจหมรนเวอยนลดการใชรพลหงงานเนรนนจากลหบมาใชรใหมต

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : Kaempfer Coffee

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑของเราเปปนกาแฟกระชายชนพดผงเปปนพภนธจฑเฉพาะบคานหนองโปปง ต.

หควยปปาหวาย กระชายทยพนทามาแปรรมปจะคภดเลพอกทยพมยอายจ 2ปปขซนนไป โดยผคานกระบวนการ 

Freeze dried  และสารสกภดหญคาหวานใหคความหวานแทนนทนาตาล

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.หควยปปาหวาย อ.พระพจทธบาท จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

-Customer Segmentกลจคมคนทยพชพพนชอบดพพมกาแฟไมคจทากภดเพศทภนงกลจคมนภกศซกษาคนททางานคน
ใชคแรงงานคนรภกสจขภาพ
-Costomer Relationshipsตพดตามผลการใชคงานจากลมกคคาทยพซพนอไปรภบประทานผคานความคพด
เหหนและแบบสอบถามทภนงทางออนไลนฑและออฟไลนฑหลภงจากรภบประทานแลควไดคผลเปปนอยคางไร มย
ขคอดยขคอเสยยหรพอไมคไดคดครภบสรรพคจณตามทยพไดคโฆษณาหรพอไมค และนทาขคอมมลจากการใชคสพนคคามา
ปรภบปรจงพภฒนาสพนคคาใหคดยยพพงขซนน นอกจากนยนหากมยการซพนอสพนคคาจากชคองทางออนไลนฑจะไดครภบ
สควนลดหรพอสพทธพประโยชนฑจากทางชคองทางนภนนๆ
-Channelsจทาหนคายทางออนไลนฑ Facebook,Line My shop,Shopee,Lazada,Online 
market place และทางออฟไลนฑผคานทางศมนยฑจทาหนคายสพนคคา OTOP,รคานขายยาแผนปปจจจบภน,
วพสาหกพจชจมชนภมมพธาราพรรณ
-Value Propositionsคจณคคาทยพจะไดครภบจากการทานผลพตภภณฑฑคพอคจณคคาจากสรรพคจณ
ของกระชายรวมทภนงสควนประกอบทภนงหมดมาจากวภตถจดพบจากธรรมชาตพ ดยตคอสจขภาพ เพราะใชค
หญคาหวานเปปนสารใหคความหวานแทนนทนาตาล ซซพงคนทยพตคองควบคจมปรพมาณนทนาตาลในเลพอดกห
สามารถทานไดค ไมคมยสควนของไขมภนทรานสฑ และไมคมยสารเคมยเจพอปน
-Key Activitiesกระบวนการผลพตเรพพมจากการปลมกและดมแลสมจนไพรดควยกระบวนการเกษตร
อพนทรยยฑ การเกหบเกยพยวผลกระชายสดทยพมยอายจเหมาะสมสทาหรภบการแปรรมป การตรวจสอบการ
ผลพตกาแฟอาราบพกคาไปจนถซงการแปรรมปดควยกระบวนการ Freeze dried บรรจจผลพตภภณฑฑลง
ในบรรจจภภณฑฑ และนทาไปสมคกระบวนการสรคาง Content ในการใหคความรมคดคานพพชสมจนไพรรวมถซง

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มยสจขภาพดยขซนน ลดโอกาสเกพดการเจหบปปวย

สคงเสรพมและสนภบสนจนการทคองเทยพยวชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 5,000

หนคา 78 / 210



PS65015632 : นจฟาตาลอรอย

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การททาการตลาดออนไลนฑ

การออกแบบบรรจจภภณฑฑใหคเหมาะสมและนคาสนใจ

การสรคางจจดขายใหคกภบสพนคคา

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : นทนาตาลอคอย

รายละเออยด : เปปนผลพตภภณฑฑในชจมชนทยพนทามาแปรรมปในรมปแบบของนทนาตาลกคอนและนทนาตาล

ปปน ซซพงเปปนผลพตภภณฑฑจากผลผลพตทางการเกษตรจากอคอยคภนนนทนาของเกษตรกรในพพนนทยพ โดย

ขายอยมคทยพกพโลกรภมละ 75บาท สทาหรภบนทนาตาลกคอน และขายอยมคทยพกพโลกรภมละ85บาท สทาหรภบ

นทนาตาลผง

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ซภบสนจคน อ.มวกเหลหก จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

การนทาเอาผลผลพตทางการเกษตรภายในชจมชนมาแปรรมปเปปนผลพตภภณฑฑในชจมชน อคอยคภนนนทนา
เปปนผลผลพตทางการเกษตรในชจมชนของหมมค 10 ตทาบลซภบสนจคน ซซพงนทาปลาแปรรมปเปปนผลพตภภณฑฑ
นทนาตาลอคอยมยทภนงแบบผงและแบบกคอน โดยอคอยทยพใชคเปปนอคอยอพนทรยยฑ นทามาแปรรมปเพพพอใหคขายไดค
ในราคาทยพเพพพมขซนนและสามารถเกหบไดคนานขซนน โดยเนคนขายภายในชจมชนและในกลจคมคนรภกสจขภาพ 
เปปนทยพนพยมมากในกลจคมผมคสมงอายจ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 5,100

หนคา 79 / 210



PS65025831 : ผลศตภหณฑคจากผผฟง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การเพพพมมมลคคาใหคสพนคคา

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การททาตลาดออนไลนฑ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ผลพตภภณฑฑจากผซนง

รายละเออยด : นทนาผซนงจากดอกลทาใย 200 บาทนทนาผซนงจากทานตะวภน 250 บาทนทนาผซนงนานาพภนธจฑ 

300 บาทรวงนทนาผซนง 250 บาท

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ซภบสนจคน อ.มวกเหลหก จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

ผลพตภภณฑฑจากผซนง เกพดขซนนมาจากการฝฝกอบรมอาชยพของเกษตรกรในพพนนทยพหมมค 14 หมมคบคาน
เกษตรกคาวหนคาของทางตทาบลซภบสนจคน มยการจภดอบรมเลยนยงผซนงและนทามาแปรรมปในรมปแบบของ
นทนาผซนงและรวงนทนาผซนง โดยนทนาผซนงจะมาจากผซนงทยพเกหบเกสรดอกไมคจากดอกลทาไย ดอกทานตะวภนและ
พพชนานาพภนธจฑ จะไดครสชาตพและกลพพนทยพแตกตคางกภนไป

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 10,500

หนคา 80 / 210



PS65014952 : องรตนแปรรฟป

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

- ออกแบบผลพตภภณฑฑและบรรจจภภณฑฑดควยองคฑความรมค เทคโนโลยยและนวภตกรรมใหคมยความ

มาตรฐาน ผลพตดควยความสะอาด อรคอย มยประโยชนฑตคอสจขภาพ มยความหลากหลาย รวมทภนง

บรรจจภภณฑฑมยสวยงาม ทภนสมภย และแขหงแรงทนทาน

- เพพพมชคองทางการขายผลพตภภณฑฑ ทภนงแบบ off-line ดควยการออกตลาดทภนงภายในชจมชน 

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : นทนาองจคนแปรรมป

รายละเออยด : นทนาองจคนแปรรมป ผลพตจากองจคนแทค 100% ปลอดสารจากกลจคมวพสาหกพจชจมชน

ตทาบลมวกเหลหก

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

3 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.มวกเหลหก อ.มวกเหลหก จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ดควยความเหมาะสมทางภมมพอากาศ และความอจดมสมบมรณฑธรณยของ อ.มวกเหลหก จ.สระบจรย ททาใหค
ไดคผลผลพตขององจคนสด ทยพมยรสชาดหวานหอม กลจคมวพสาหกพจชจมชนแมคบคานเกษตรมวกเหลหก (
กจสจมา) จซงคภดสรรองจคนสดคจณภาพดย มาผลพตเปปนนทนาองจคนรสธรรมชาตพทยพมยรสชาดเปปน
เอกลภกษณฑเฉพาะตภว เหมาะสทาหรภบทจกคนในครอบครภวและเปปนของฝากของขวภญสทาหรภบคนทยพ 
คจณรภก

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

สคงเสรพมและสนภบสนจนการทคองเทยพยวชจมชน

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 30,000

หนคา 81 / 210



PS65017030 : กะหรอถปปป บ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

- ออกแบบผลพตภภณฑฑและบรรจจภภณฑฑดควยองคฑความรมค เทคโนโลยยและนวภตกรรมใหคมยความ

มาตรฐาน ผลพตดควยความสะอาด อรคอย มยประโยชนฑตคอสจขภาพ มยความหลากหลาย รวมทภนง

บรรจจภภณฑฑมยสวยงาม ทภนสมภย และแขหงแรงทนทาน

- เพพพมชคองทางการขายผลพตภภณฑฑ ทภนงแบบ off-line ดควยการออกตลาดทภนงภายในชจมชน 

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : กะหรยพปปต บ

รายละเออยด : กะหรยพปปต บ สมตรตคนตทาหรภบดภงเดพมของวพสาหกพจชจมชนแมคบคานมวกเหลหก

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

3 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.มวกเหลหก อ.มวกเหลหก จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

ธจรกพจขนมกะหรยพปปต บโฮมเมดเปปนธจรกพจขนาดเลหก เรพพมกคอตภนงขซนนในปปพ.ศ.2512  จภดจาหนคายผคาน
ชคองทาง ออฟไลนฑนคารคานและออนไลนฑภายใตคชพพอตราสพนคคา กจสจมา มวกเหลหก (Kusuma 
Muaklek) จจดเรพพมตคนเกพดจากการทยพชอบรภบประทานและเปปนธจรกพจเลหกๆของสมาชพกในครอบ
ครภว แตคกะหรยพปปต บในตลาดสควนมากนพยมใชควภตถจกภนเสยยเพพพอยพดอายจขนมใหคสามารถวางจทาหนคาย
ไดคนานขซนน รวมถซงการใชคไขมภนทรานสฑหรพอเนยขาว เพพพอผสมในแปปงกะหรยพปปต บเพพพอประหยภดตคนทจน
อยกทภนงยภงททาใหคตภวขนมมยความกรอบดควย ผมคศซกษาจซงทดลองพภฒนาสมตรกะหรยพปปต บทยพมยรสชาตพดภนง
เดพมตามสมตรขนมไทยโบราณ และเพพพมไสคตคางๆ โดยใชควภตถจดพบทยพ ปลอดภภยจากไขมภนทรานสฑและ
วภตถจกภนเสยย เพพพอสรคางความมภพนใจในการรภบประทานขนมกะหรยพปปต บมากยพพงขซนน

ลภกษณะการดทาเนพนธจรกพจในปปจจจบภนจะททาการผลพตเมพพอมยการสภพงซพนอสพนคคาลควงหนคาเทคานภนน (
ตามออเดอรฑ) จซงททาใหคคจณภาพของสพนคคาผลพตภภณฑฑมยคจณภาพและมาตรฐาน ททาใหคผมคศซกษา
ตคองการเพพพมชคองทางรายไดคในการนทาผลพตภภณฑฑทยพมยมาจภดชจดอาหารวคางและเครพพองดพพมแบบ
บรรจจกลคอง เพพพอเปปนทางเลพอกใหคกลจคมลมกคคาเพพพอใชคในงานประชจมสภมมนา งานกพจกรรมในองคฑกร
และงานพพธยสงฆฑ เพพพอชควยประหยภดเวลาและแรงงานในการดมแลเรพพองอาหารในงานตคาง ๆ

คพดคคนกระบวนการททางานทยพงคายขซนน

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

อนจรภกษฑและตคอยอดภมมพปปญญาทคองถพพน

จจานวนรายไดร : 44,752

หนคา 82 / 210



PS65005409 : โครงการพหฒนาเศรษฐกศจในชรมชนตจาบลมศตรภาพ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นทาสพนคคาไปจทาหนคายผคานแพลตฟอรฑม E-Commerce

นทาความรมคดคาน Digital Marketing มาใชคเพพพอตคอยอด หรพอเพพพมยอดขายใหคมากขซนน

ปรภบปรจงบรรจจภภณฑฑใหคมยเหมาะสมตคอการจทาหนคายทภนงทางออฟไลนฑและออนไลนฑ

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   สพพอทยพเผยแพรค ทางหนภงสพอพพมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทภศนฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : สบมคนทนานมแพะ (Goat Milk Soap)

รายละเออยด : กลจคมแปรรมปผลพตภภณฑฑจากนมแพะ เปปนการรวมกลจคมกภนของชาวบคานเปปนการ

ใชคเวลาวคางใหคเกพดประโยชนฑ เพพพอเพพพมรายไดคใหคแกคกลจคมชาวบคาน ผลพตภภณฑฑตคางๆ ของกลจคม 

ผลพตขซนนมาดควยความปราณยต ละเอยยด สวยงาม การจทาหนคายมยทภนงปลยกและสคง

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

4 คน 0 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.มพตรภาพ อ.มวกเหลหก จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ผลพตภภณฑฑสบมคเลพอกใชคนทนานมแพะเปปนวภตถจดพบหลภกในการททาสบมค เพราะนทนานมแพะประกอบไปดควย
วพตามพนทยพดยตคอผพวหลายชนพด ทภนงวพตามพนเอ วพตามพนบย2  วพตามพนซย ทยพมยสควนชควยในการบทารจงผพว
พรรณใหคเนยยนนจคมชจคมชพพน แลดมอคอนเยาวฑ ชควยเสรพมสรคางระบบภมมพคจคมกภนททาใหคผพวแขหงแรง มยสาร
ตคานอนจมมลอพสระทยพชควยลดการเสพพอมสภาพของเซลลฑ เผยผพวเรยยบเนยยน ลดความมภนบนใบหนคา 
และยภบยภนงการเกพดแบคทยเรยยทยพเปปนสาเหตจของการเกพดสพว

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 3,600

หนคา 83 / 210



PS65044104 : โครงการพหฒนาสศนคราในตจาบลมศตรภาพ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ขนาดใหคหลากหลาย

เพพพมเตพมลวดลายในใบลาน

สานใบลานสลภบกภบพลาสตพก

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การขนสคงและกระจายสพนคคา

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   สพพอทยพเผยแพรค ทางหนภงสพอพพมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทภศนฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ผลพตภภณฑฑจากใบลาน (Palm Leaves)

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑใบลานผลพตโดยศมนยฑภมมพปปญญาทคอง ตทาบลมพตรภาพ ซซพงไดคมยการ

นทาประโยชนฑจากใบลานมาประดพษฐฑเปปนอจปกรณฑทยพชควยบรพหารสควนตคางๆของรคางกาย อาทพ

เชคน งมกพนเขยยด  (อจปกรณฑบรพหารนพนวมพอ) หรพอ เขหมขภดใบลาน (อจปกรณฑบรพหารสควนเอว สะโพก 

และหลภง) เปปนตคน

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

4 คน 0 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.มพตรภาพ อ.มวกเหลหก จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

1.ValuePropositionในอดยตใบลานไดคถมกนทามาใชคประดพษฐฑเปปนผลพตภภณฑฑตคางๆเชคนพภดกระเปปา
ปลาตะเพยยนเปปนตคนเหตจผลทยพมยการนทาใบลานมาใชคเพราะเดพมทยการนทาใบตองมาใชคนภนนททาใหคการ
เกหบรภกษาทยพไมคยาวนานสยของใบตองมยแคคสยเดยยวจซงไมคสามารถนทามาททาใหคเกพดสยสภนสวยงามไดค
และกลพพนของใบตองมภกจะเหมหนเขยยวกวคาซซพงการใชคใบลานสามารถนทามาตคอยอดเปปนผลพตภภณฑฑ
อพพนๆไดคหลากหลายกวคา
2.Customer Segments สามารถแบคงออกเปปน 3 กลจคม ไดคแกค แมคบคาน, พนภกงานออฟฟปศ, ผมคสมง
อายจ
3.Channels ชคองทางสทาหรภบการสรคางคอนเทคนตฑและการโปรโมทผลพตภภณฑฑเพพพอหาลมกคคาใหมค 
และสรคางการรภบรมคทยพมากขซนนหลภกๆจะใชคเปปนสพพอโซเชยยลอยคาง IG , TikTok และชคองทางการขาย
สพนคคาสามารถสภพงซพนอผคานออนไลนฑจาก Facebok , Line , เวหบไซตฑ 
4.Customer Relationships ดมแลและอภพเดตแฟนเพจบนเฟสบจตก เพพพอใหคขคอมมล ตอบขคอคทา
ถามลมกคคา รวมถซงการแจคงขคาวสารเพพพมเตพมและแนะนทาสพนคคาใหมคเกยพยวกภบผลพตภภณฑฑ บรพการดควย
ความใสคใจ สคงมอบสพทธพพพเศษแกคลมกคคา จภดโปรโมชภพน สคงเสรพมใหคลมกคคามยสควนรควม และมยราคาสคง
สทาหรภบการสภพงสพนคคาเปปนจทานวนมาก
5.Revenue Stream รายไดคจากการขายออนไลนฑ 
6.Key Resources บจคคลทยพมยความรมคในการเลยนยงดมผซนง วภตถจดพบ แรงงาน เครพพองจภกร
7.Key Activities สรคางคอนเทคนตฑการโปรโมทและจทาหนคายสพนคคา ทภนง Online - Offine และ
บรพการใหคลมกคคาเกพดความประทภบใจ

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 7,000

หนคา 84 / 210



PS65005691 : สานฝปนชรมชนรวมกลรตมลจาพญากลาง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นทานวภตกรรมชจมชนเขคามาชควย

เครพพพองจภกรบรรจจ ปปดกระปปอง

เครพพองหภพนกลควย

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   เทคโนโลยยการแปรรมปผลผลพตการเกษตร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : กลควยนทนาวคาอบเนย

รายละเออยด : จะเปปนกลควยนทนาวคาอบเนยใสคในแพคเกจทยพเปปนกระปจกพรคอมตพดโลโกคของ

ผลพตภภณฑฑกลควยแปรรมป

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ลทาพญากลาง อ.มวกเหลหก จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : .

ออนไลนค : BCG ลทาพญากลาง

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

เนพพองจากในพพนนทยพมยการปลมกกลควยนทนาวคาเปปนจทานวนมาก จซงททาใหคกลควยลคนตลาดชาวบคานแตคละ
บคานจซงไดคแตคตภดทพนงและพคอคคาคนกลางกหรภบซพนอกลควยในราคาเพยยงหวยละ 10 บาทเทคานภนน จซงมย
ความคพดทยพจะนทากลควยมาแปรรมปเพพพมมมลคคาโดยนทามาททาเปปนกลควยอบเนย

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 15,000
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PS65008366 : ปรปยไสรเดชอนมฟลโค

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Tiktok

Line

Facebook

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

เกษตรปลอดภหย

   การตพดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ปจปยมมลวภว

รายละเออยด : "ปจปยมมลวภวตากแหคง สามารถนทาไปเลยนยงไสคเดพอนไดคนทาไปใสคไมคผล ไมคประดภบ พพช

ผลเจรพญงอกเรหว"

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ลทาพญากลาง อ.มวกเหลหก จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : BCG ลทาพญากลาง

ออนไลนค : BCGลทาพญากลาง

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

"ปจปยมมลวภว 
เนพพองจากเกษตรกรในพพนนทยพ ตทาบล ลทาพญากลางเลยนยงวภวนมเปปนสควนใหญคจซงททาใหคเกพดปปญหา
มมลวภวลคนคอก ระบบนพเวศรอบขคางเสยยหาย ผมจซงมยไอเดยยนทามมลวภวมาตากแหคงเพพพอททาเปปนปจปย 
สรคางมมลคคาเพพพมใหคกภบเกษตรกรผมคเลยนยงวภวนม โดยการสรคางแบรนดฑเพพพอเพพพมมมลคคาใหคกภบปจปยมมล
วภว"

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มยสจขภาพดยขซนน ลดโอกาสเกพดการเจหบปปวย

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 5,000
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PS65016902 : ผลศตภหณฑครอไซเคศลฟารคมโคนม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การออกแบบชพนนงานดควยโปรแกรมคอมพพวเตอรฑ

การนทาสพพงทยพมยอยมคในทคองถพพนมาเพพพมมมลคคา

การจภดจทาหนคายชพนนงานผคานระบบออนไลนฑ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวคา 3 เดพอน

เศรษฐกศจหมรนเวอยนลดการใชรพลหงงานเนรนนจากลหบมาใชรใหมต

   Reclamation (การเรยยกคพนเพพพอนทามาใชคซทนาหรพอ Recycle)

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : กระเปปาเชพอกรยไซเคพล

รายละเออยด : กระเปปาถภกมพอมยหลายขนาดใหคเลพอก เปปนกระเปปามาจากการรยไซเคพลของเชพอก

มภดฟาง แขหงแรงทนทานตคอการใชคงาน

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ลทาพญากลาง อ.มวกเหลหก จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : .

ออนไลนค : BCG ลทาพญากลาง

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

ผลพตภภณฑฑเชพอกถภกมพอของตทาบลลทาพญากลาง เปปนการนทาเชพอกทยพยคอยสลายตามธรรมชาตพไมค
ไดค จซงมยแนวคพดนทากลภบมาใชคใหมค เชคน ถภกกระเปปา เปลนอน หมวก เปปนการสรคางมมลคคาใหคกภบตภว
สพนคคา และสมาชพกยภงคพดคคนถภกสพนคคาอยคางอพพนเพพพมขซนนมาเปปนตภวเลพอก  ชคองทางการขาย เพ
จFacebook TikTok ราคาขซนนอยมคกภบขนาดสพนคคาและความยากงคายในการถภก

ลดขยะ/การนทาวภตถจดพบกลภบมาใชคใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 0
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PS65022126 : โครงการแปรรฟปและเพศถมมฟลคตาผลศตภหณฑคจากสมรนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เพพพมมมลคคาใหคสพนคคาโดยการจภด Gift Set เพพพอสรคางจจดขายของสพนคคา

จภดททารมปแบบผลพตภภณฑฑ  บรรจจภภณฑฑ และฉลากใหคเหมาะสมเพพพอการจทาหนคาย

นทาสพนคคาไปจทาหนคายผคาน Online Facebook

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : เสพอแกคเคลหด

รายละเออยด : พพมเสนนทนา สรรพคจณแกคเคลหดขภดยอก แกคพพษจากแมลงสภตวฑกภดตคอย บรรเทา

อาการปวด บวม อภกเสบ.

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏเทพสตรย

ต.หนองยคางเสพอ อ.มวกเหลหก จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : ผลพตภภณฑฑหนองยคางเสพอ

ออนไลนค : ผลพตภภณฑฑ หนองยคางเสพอ

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

ตทาบลหนองยคางเสพอกทาลภงจะถมกกลายเปปนสถานทยพทคองเทยพยวเปปนลานกางเตคนทฑ แคมปปปปน ง ซซพง
ปปญหาหลภกทยพนภกทคอเทยพยวตคองพบเจอคพอแมลงและยจงทยพเขคามารบกวนนภกทคองเทยพยวทางทยมU2T 
จซงจภดททายาดมสมจนไพร พพมเสนนทนา สเปรยฑตะไครคกภนยจง เพพพอจทาหนคายใหคแกคนภกทคองเทยพยว

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 5,100
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PS65042143 : โครงการแปรรฟปผลศตภหณฑคสบฟตสมรนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นทาสพนคคาไปจทาหนคายผคาน Online Facebook

เพพพมมมลคคาใหคสพนคคาโดยการจภด Gift Set เพพพอสรคางจจดขายของสพนคคา

จภดททารมปแบบผลพตภภณฑฑ  บรรจจภภณฑฑ และฉลากใหคเหมาะสมเพพพอการจทาหนคาย

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : สบมคตะไครควคานหางจรเขค

รายละเออยด : สรรพคจณ : ยภบยภนงแบคทยเรยย ลดสพว ชควยบทารจงใหคผพวเนยยนนจคม นคาสภมผภส คพน

ความกระจคางใส และเพพพมความชจมชพพนใหคกภบผพวพรรณ

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏเทพสตรย

ต.หนองยคางเสพอ อ.มวกเหลหก จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : ผลพตภภณฑฑหนองยคางเสพอ

ออนไลนค : ผลพตภภณฑฑ หนองยคางเสพอ

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

ปปจจจบภนประชากรในตทาบลหนองยคางเสพอยภงคงยซดอาชยพเกษตรกรเปปนหลภกการเกษตรสควน
ใหญคจะไปประกอบไปดควยการปลมกพพชหมจนเวยยนพพชสวและการเลยนยงโคนมทางทยมงานเลหงเหหน
ชคองทางการสรคางรายไดคโดยกานทาทรภพยากรธรรมชาตพทยพมยอยมคในชจมชนมาใชคพภฒนาและแปรรมป
ใหคมยมมลคคาเพพพมขซนน

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 2,500
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PS65027381 : ปรปยออแกนศคเขอยวกรดนกเปลรา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

-

-

-

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

เกษตรปลอดภหย

   สารกทาจภดศภตรมพพชทางชยวภาพ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ปจปย ออแกนพคเขยยว(กจดนกเปลคา)

รายละเออยด : จากการหมภกวภตถจดพบเหลพอทพนงทยพเปปนสารอพนทรยยฑบางชนพด เชคน แกลบ ใบไมค กพพง

ไมค เศษอาหาร โดยการใชคจจลพนทรยยฑในการชควยยคอยสลายจซงจะไดคดพนทยพมยคจณภาพทยพดยสามรถ

นทาไปใชคกภบพพชผภกไมคประดภบหรพอเพาะกลคาพภนธจฑ เปปนตคน

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.กจดนกเปลคา อ.เมพองสระบจรย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

ปจปย ออแกนพคเขยยว(กจดนกเปลคา) 
ปจปยออแกนพค เหมาะสทาหรภบทคานทยพอยมคในเมพองหรพอหมมคบคานจภดสรร ทยพไมคมยทยพดพนกวคาง ๆ หรพอไมคมยเศษ
พพชมาก ๆ
ขภนนแรก เอาเศษใบไมคมา 3 ถจงกตอบแกตบ (ในรมปเปปนใบตคนปปป) ใสคในกะละมภงทยพเจาะรมระบายนทนาเอาไวค 
ขภนนสอง เอาขยนวภวมา 1 ถจงกตอบแกตบใสคเขคาไป 
ขภนนสาม คลจกเคลคาผสมกภนพรคอมกภบเตพมนทนา แตคตคองไมคใหคแฉะมากเกพนไปหรพอแหคงเกพนไป เปปนอภน
เสรหจขภนนตอน เอาวางแอบ ๆ อยคาใหคโดนแดดโดยตรงเพราะจะททาใหคแหคงเรหว และระวภงอยคาใหคโดน
ฝนเพราะจะททาใหคแฉะไป
วภนถภดไปกหคลจกเคลคาพรคอมขยทาเบา ๆ บคางเพพพอชควยใหคใบไมคแตก คลจกเคลคาแบบนยนวภนละครภนง ถคาวภน
ไหนเหหนวคาเรพพมแหคงเกพนไปกหพรมนทนาลงไป ถคาโชครคายททาใหคแฉะเกพนไปกหใหคเทออกวางแผคตากแดด 
พอเรพพมหมาดกหเอากลภบลงในกะละมภง
ทจก ๆ วภนทยพผคานไป เศษใบไมคจะมยสยคลทนาขซนน ๆ นจคมขซนน ๆ เบาขซนน ๆ ปรพมาตรจะหายไปทจกวภน พอครบ 
30 วภนกหจะถพอวคาเปปนปจปยหมภกแลคว
หลภงจากนภนนใหคททาใหคแหคง โดยทพนงเอาไวคเฉย ๆ ไมคตคองรดนทนาอยก หคามใชคปจปยหมภกทยพยภงไมคแหคงเพราะ
จะเปปนอภนตรายตคอพพชจากจจลพนทรยยฑทยพมยมากในปจปยหมภก
จจลพนทรยยฑมาจากไหน ? ... กหมาจากในขยนวภวไงครภบ นอกจากนยน ในขยนวภวยภงมยไนโตรเจนทยพเปปนสาร
อาหารของจจลพนทรยยฑดควย ทยนยนเศษใบไมคมยคารฑบอนทยพเปปนสารอาหารของจจลพนทรยยฑดควย จจลพนทรยยฑ
ตคองการทภนงไนโตรเจนและคารฑบอนในการเจรพญเตพบโต ขาดตภวใดตภวหนซพงจจลพนทรยยฑกหเพพพม

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มยสจขภาพดยขซนน ลดโอกาสเกพดการเจหบปปวย

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรภกษฑสพพงแวดลคอม และมยการพภฒนาอยคางยภพงยพน

จจานวนรายไดร : 5,000
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PS65029226 : ดศนออแกนศค

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

lmage correction

เวหบไซดฑ E-commerce

digital marketing

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เกษตรปลอดภหย

   ระบบตรวจวภดความชพนนในดพน

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ดพน ออแกนพคเขยยวกจดนกเปลคา

รายละเออยด : ดพน ออแกนพคเขยยว(กจดนกเปลคา)เปปนดพนจากธรรมชาตพ100%ไมคมยสควนผสมของ

เคมยใดๆทภนงสพนน

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.กจดนกเปลคา อ.เมพองสระบจรย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ดพน ออแกนพคเขยยว(กจดนกเปลคา)

คพดคคนกระบวนการททางานทยพงคายขซนน

ลดขยะ/การนทาวภตถจดพบกลภบมาใชคใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 15,000
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PS65022206 : โคกสวตาง U2T

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Freeze Drying

การอบ

การปปพ น

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : Breakfast Bar

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑขนมหรพอของวคางในรมปแบบแทคง โดยสควน ประกอบหลภกคพอขคาวไร

ซพเบอรยพทยพมยประโยชนฑตคอรคางกาย ผสมกภบผลไมคอบแหคงและธภญพพชทยพหลากหลาย ซซพงเปปน 

ประโยชนฑตคอสจขภาพ และมยคจณคคาทางสารอาหารครบถควน

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.โคกสวคาง อ.เมพองสระบจรย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

"Key Partners ในสควนของผมคทยพใหคการสนภบสนจนและผมคทยพเกยพยวขคองในการดทาเนพนงานเปปนคนใน
ชจมชนทยพปลมก
ขคาวไรซฑเบอรยพ Spplier ทยพขายธภญพพชและPackaging รวมไปถซงงานจภดแสดงสพนคคา
Key Activities กระบวนการผลพตสพนคคาจากขคาวไรซฑเบอรยพทยพมยประโยชนฑตคอสจขภาพโดยการแปร
รมปขคาว ไรซฑเบอรยพไปสมคการสรคางBrandingและMarketingเพพพอสรคางContentโปรโมทสพนคา คใหค
เปปนทยพรมคจภก
Key Resource ทรภพยากรหลภกในการผลพตประกอบไปดควย สมตรในการผลพตสพนคคา วภตถจดพบใน
การททาไดคแกค ขคาวไรซฑเบอรยพ,ผลไมคอบแหคง,ธภญพพช เงพนทจนในการผลพตสพนคคา แรงงานการผลพตซซพง
เปปนแรงงานและ สมาชพกในชจมชน และการททาFreeze Dry
Value Propositions คจณคคาทยพลมกคคาจะไดครภบคพอ วภตถจดพบทยพนทามาใชคมยคจณภาพทยพดย มยความอรคอย 
มย ประโยชนฑ ดยตคอสจขภาพ มยสารอาหารครบ5หมมค และยภงสะดวกตคอการรภบประทาน ชควยประหยภด
เวลา ในชควงทยพเรคงรยบ มยราคาสมเหตจสมผล
Custumer Relationship มยการอภพเดทขคาวสาร โปรโมชภพน เกยพยวกภบผลพตภภณฑฑในSocial 
Media (Facebook/Line Offcial) มยบรพการจภดสคง สรคางcontentดซงดมดความสนใจจากลมกคคา 
ออกบมธตาม งานแสดงสพนคคาประชาสภมพภนธฑใหคกภบกลจคมลมกคคาใหมคใหคลมกคคารยวพวผลพตภภณฑฑหลภง
จากทยพไดครภบประทาน เพพพอทยพเราจะไดคนทาไปปรภบปรจงตคอไป
CustomerSegmentsกลจคมลมกคคา เปปนวภยเรยยนวภยททางาน(พนภกงานออฟฟปศ)คนทยพไมคมยเวลาเรคง
รยบคนรภก สจขภาพ และไมคจทากภดเพศ

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางนวภตกรรมใหมคใหคกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 0
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PS65027804 : โคกสวตาง U2T

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การอบแหคง

การคภพว

พภฒนา Packaging Design คจณภาพและมาตราฐานในการผลพตสพนคคา

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : De’Rice

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑอาหารเชคาทยพใหคความสะดวกและรวดเรหวในการ รภบประทาน โดยสควน

ประกอบหลภกคพอขคาวไรซฑเบอรยพทยพมย ประโยชนฑตคอรคางกายผสมกภบผลไมคอบแหคงและธภญพพชทยพ 

หลากหลาย จนเปปนอาหารเชคาทยพเปปนประโยชนฑตคอสจขภาพ และมยคจณคคาทางอาหารทยพครบถควน

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.โคกสวคาง อ.เมพองสระบจรย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

Key Partners ในสควนของผมคทยพใหคการสนภบสนจนและผมคทยพเกยพยวขคองในการดทาเนพนงานเปปนคนใน
ชจมชนทยพปลมก
ขคาวไรซฑเบอรยพ Spplier ทยพขายธภญพพชและPackaging รวมไปถซงงานจภดแสดงสพนคคา
Key Activities กระบวนการผลพตสพนคคาจากขคาวไรซฑเบอรยพทยพมยประโยชนฑตคอสจขภาพโดยการแปร
รมปขคาว ไรซฑเบอรยพไปสมคการสรคางBrandingและMarketingเพพพอสรคางContentโปรโมทสพนคา คใหค
เปปนทยพรมคจภก
Key Resource ทรภพยากรหลภกในการผลพตประกอบไปดควย สมตรในการผลพตสพนคคา วภตถจดพบใน
การททาไดคแกค ขคาวไรซฑเบอรยพ,ผลไมคอบแหคง,ธภญพพช เงพนทจนในการผลพตสพนคคา แรงงานการผลพตซซพง
เปปนแรงงานและ สมาชพกในชจมชน และการททาFreeze Dry
Value Propositions คจณคคาทยพลมกคคาจะไดครภบคพอ วภตถจดพบทยพนทามาใชคมยคจณภาพทยพดย มยความอรคอย 
มย ประโยชนฑ ดยตคอสจขภาพ มยสารอาหารครบ5หมมค และยภงสะดวกตคอการรภบประทาน ชควยประหยภด
เวลา ในชควงทยพเรคงรยบ มยราคาสมเหตจสมผล
Custumer Relationship มยการอภพเดทขคาวสาร โปรโมชภพน เกยพยวกภบผลพตภภณฑฑในSocial 
Media (Facebook/Line Offcial) มยบรพการจภดสคง สรคางcontentดซงดมดความสนใจจากลมกคคา 
ออกบมธตาม งานแสดงสพนคคาประชาสภมพภนธฑใหคกภบกลจคมลมกคคาใหมคใหคลมกคคารยวพวผลพตภภณฑฑหลภง
จากทยพไดครภบประทาน เพพพอทยพเราจะไดคนทาไปปรภบปรจงตคอไป
CustomerSegmentsกลจคมลมกคคา เปปนวภยเรยยนวภยททางาน(พนภกงานออฟฟปศ)คนทยพไมคมยเวลาเรคง
รยบคนรภก สจขภาพ และไมคจทากภดเพศ

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางนวภตกรรมใหมคใหคกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 0
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PS65009768 : สรรางมฟลคตาเพศถมขราวสารปลอดสารเคมอ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การบรรจจขคาวสารแบบสจญญากาศ โดยใชคเครพพองซยลสจญญากาศกซพงอจตสาหกรรม

ออกแบบตราสพนคคาดควย Software Computer

ขภนนตอนการยพพนขอรภบรองคจณภาพขคาวปลอดสารเคมย

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   เทคโนโลยยบรรจจภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ขคาวหอมดาวเรพอง By โยธพน

รายละเออยด : ขคาวกลคองหอมมะลพปลมกโดยไมคใชคสารเคมย บรรจจแบบสจญญากาศ มย 3 ขนาด1. 

ขนาด 500 กรภม2. ขนาด 1 กพโลกรภม3. ขนาด 2 กพโลกรภมจทาหนคายราคากพโลกรภมละ 50 บาท

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

2 คน 2 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชพฤกษฑ

ต.ดาวเรพอง อ.เมพองสระบจรย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : ขคาวหอมดาวเรพอง By โยธพน

ออนไลนค : สทานภกบรพการวพชาการ มหาวพทยาลภยราชพฤกษฑ

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

ขคาวสารปลอดสารเคมย เปปนขคาวหอมมะลพพภนธฑจภงหวภด (หอมมะลพ105) โดยนทามาสรคางมมลคคาเพพพม
ดควยการตรวจสอบและรภบรองคจณภาพของขคาวสารจากหนควยงานทยพมยความนคาเชพพอถพอออกแบบ
ผลพตภภณฑฑสพนคคาและบรรจจภภณฑฑพรคอมทภนงประชาสภมพภนธฑขคอมมลผลพตภภณฑฑและเพพพมชคองทางการ
จภดจทาหนคายทภนงรคานคคาและออนไลนฑมากยพพงขซนนโดยเนคนกลจคมผมคบรพโภครภกสจขภาพ

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดเวลาในการสรคางผลผลพตเพพพอจภดจทาหนคายสพนคคา / บรพการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 19,125
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PS65009889 : การสรรางมฟลคตาเพศถมขนมเทอยนแกรว

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

บรรจจภภณฑฑแบบสจญญากาศ ดควยเครพพองซยลสจญญากาศ และใชคถจงลายนมน เพพพอปปองกภนการ

เสยยรมปทรงของขนม

ออกแบบตราสพนคคา และบรรจจภภณฑฑดควย Software Computer

วพธยการอจคนสพนคคาดควยหมคอนซพง และไมโครเวฟ

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ขนมเทยยนแกควปปาศรย

รายละเออยด : ขนมเทยยนแกคว สมตรเฉพาะของตทาบลดาวเรพอง จภงหวภดสระบจรย จทาหนคาย 2 รมป

แบบ1. พรคอมรภบประทาน (นซพงแลคว)1.1 บรรจจกลคองละ 10 ชพนน ราคา 25 บาท1.2 บรรจจกลคองละ 

20 ชพนน ราคา 50 บาท2. แพคสจญญากาศ (ยภงไมคนซพง)2.1 บรรจจแพคละ 12 ชพนน ราคา 35 บาท (3 

แพค 100 บาท)2.2 บรรจจแพคละ 25 ชพนน ราคา 70 บาท

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

2 คน 2 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชพฤกษฑ

ต.ดาวเรพอง อ.เมพองสระบจรย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : กกวยเตยปยวหลบโคคง

ออนไลนค : สทานภกบรพการวพชาการ มหาวพทยาลภยราชพฤกษฑ

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

ขนมเทยยนแกควเปปนขนมไทยทยพหายากในปปจจจบภน และขนมเทยยนแกควของตทาบลดาวเรพอง จภงหวภด
สระบจรย มยสมตรเฉพาะตภวทยพไมคเหมพอนทยพอพพน อยกทภนงยภงผลพตจากกลจคมผมคสมงอายจในตทาบลฯ ซซพงมยรสชาตพ
อรคอย แตคยภงไมคเปปนทยพรมคจภกในวงกวคาง และหากไมคอนจรภกษฑไวค จะสมญหายไปตามกาลเวลา ดภงนภนนจซง
เปปนโอกาสในการททาธจรกพจผลพตและจภดจทาหนคาย “ขนมเทยยนแกควปปาศรย” ของตทาบลดาวเรพอง 
จภงหวภดสระบจรย โดยมยการวางแผนการออกแบบและผลพตบรรจจภภณฑฑใหคสวยงามและนคาสนใจ 
เหมาะสมตามเทศกาลตคาง ๆ รวมถซงคทานวณราคาขายทยพเหมาะสม พรคอมทภนงหาชคองทางจภด
จทาหนคายในรมปแบบ Online และ Offine

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 15,000

หนคา 95 / 210



PS65011264 : ตลศถงชหน U2T

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ศซกษาการขายในแพลตฟอรฑมตคางๆ เปปนการนทาเทคโนโลยยมาใชคในการขาย

ใชคเทคโนโลยยในการพภฒนาและดยไซนฑ packaging ใหคมยเอกลภกษณฑ

ใชควภสดจทยพเปปนเศษเหลพอในกระบวนการผลพตผลพตภภณฑฑอพพนๆ นทามาขซนนเปปนเครพพองประดภบ เชคน 

วภสดจ ECO ทยพเหลพอจากการขซนนงานกระเปปาสา(สฑ)น ใชคสา(สฑ)น สา(สฑ)นในบคาน นทามาขซนนเปปนงาน

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : สา(สฑ)นศพลปป-เครพพองประดภบ

รายละเออยด : ใชควภสดจทยพเปปนเศษเหลพอในกระบวนการผลพตผลพตภภณฑฑอพพนๆ นทามาขซนนเปปนเครพพอง

ประดภบ เชคน วภสดจEcoทยพเหลพอจากการขซนนงานกระเปปาสา(สฑ)น  ใชคสา(สฑ)น สา(สฑ)นในบคาน นทามา

ขซนนเปปนงานทยพเลหกลง ในแนวคพด zero waste และใสคศพลปะลงในผลพตภภณฑฑเกพดเปปนเครพพอง

ประดภบ

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ตลพพงชภน อ.เมพองสระบจรย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

ผลพตภภณฑฑแบรนดฑ ‘สา(สฑ)น’เปปนงานหภตถกรรมทยพมยคจณคคา พภฒนาผลพตภภณฑฑใหคมยความหลาก
หลายมากขซนนเพพพอเพพพมกลจคมลมกคคามยชคองทางการขายของทางสพพอ social media จจดเดคนของ
ผลพตภภณฑฑคพอมยการพภฒนาลวดลายและรมปแบบผลพตภภณฑฑใหคทภนสมภย ผคานการลงมพอททาของคน
ในชจมชน

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนทาวภตถจดพบกลภบมาใชคใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

ลดเวลาในการสรคางผลผลพตเพพพอจภดจทาหนคายสพนคคา / บรพการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางนวภตกรรมใหมคใหคกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 448
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PS65022212 : ตลศถงชหน U2T

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ศซกษาการขายในแพลตฟอรฑมตคางๆ เปปนการนทาเทคโนโลยยมาใชคในการขาย

ใชคเทคโนโลยยในการพภฒนาและดยไซนฑ packaging ใหคมยเอกลภกษณฑ

ใชควภสดจทยพเปปนเศษเหลพอในกระบวนการผลพตผลพตภภณฑฑอพพนๆ นทามาขซนนเปปนเครพพองประดภบ เชคน 

วภสดจ ECO ทยพเหลพอจากการขซนนงานกระเปปาสา(สฑ)น ใชคสา(สฑ)น สา(สฑ)นในบคาน นทามาขซนนเปปนงาน

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ใชคสา(สฑ)น-ของใชค

รายละเออยด : สา(สฑ)นในบคาน-ของตกแตคงบคาน คภดเลพอกวภสดจEcoทยพเหมาะสมในของแตคละ

แบบ เชคน กระถางสา(สฑ)นเตพบโต ใชควภสดจEcoทยพยคอยสลายงคายในการสานลวดลาย เรยยบงคาย 

ใชคเพาะตคนกลคาหรพอไมคตคนเลหกกคอนนทาไปปลมกลงดพนใหคตคนไมคไดคเตพบโตไปกภบกระถางทยพยคอย

สลายไดค

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ตลพพงชภน อ.เมพองสระบจรย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

ผลพตภภณฑฑแบรนดฑ ‘สา(สฑ)น’เปปนงานหภตถกรรมทยพมยคจณคคา พภฒนาผลพตภภณฑฑใหคมยความหลาก
หลายมากขซนนเพพพอเพพพมกลจคมลมกคคา มยชคองทางการขายของทางสพพอ social media จจดเดคนของ
ผลพตภภณฑฑคพอพภฒนาลวดลายและรมปแบบผลพตภภณฑฑใหคทภนสมภย ผคานการลงมพอททาของคนใน
ชจมชน

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางนวภตกรรมใหมคใหคกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

อนจรภกษฑและตคอยอดภมมพปปญญาทคองถพพน

จจานวนรายไดร : 125
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PS65022227 : ตลศถงชหน U2T

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชคเทคโนโลยยในการพภฒนาและดยไซนฑ packaging ใหคมยเอกลภกษณฑ

ใชควภสดจทยพเปปนเศษเหลพอในกระบวนการผลพตผลพตภภณฑฑอพพนๆ นทามาขซนนเปปนเครพพองประดภบ เชคน 

วภสดจ ECO ทยพเหลพอจากการขซนนงานกระเปปาสา(สฑ)น ใชคสา(สฑ)น สา(สฑ)นในบคาน นทามาขซนนเปปนงาน

ทยพเลหกลง ในแนวคพด Zero Waste

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : กระเปปาสา(สฑ)น

รายละเออยด : กระเปปาสา(สฑ)น จากวภสดจEcoทยพหลากหลายจะเปปนสาสฑน ทยพสพพอถซงคจณคคา ลวด

ลายของการสานแทนความหมาย สย รมปทรงแทนความรมคสซก การใชคงาน(function)แทนคจณ

ประโยชนฑ ทภนงหมดนยนเปปนสาสฑนทยพเลคาเรพพองราว(story telling) ผคานผลพตภภณฑฑโดยใชคเทคโนโลยย

ออนไลนฑธ

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ตลพพงชภน อ.เมพองสระบจรย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

ผลพตภภณฑฑแบรนดฑ ‘สา(สฑ)น’เปปนงานหภตถกรรมทยพมยคจณคคา พภฒนาผลพตภภณฑฑใหคมยความหลาก
หลายมากขซนนเพพพอเพพพมกลจคมลมกคคามยชคองทางการขายของทางสพพอ social media จจดเดคนของ
ผลพตภภณฑฑคพอมยการพภฒนาลวดลายและรมปแบบผลพตภภณฑฑใหคทภนสมภย ผคานการลงมพอททาของคน
ในชจมชน

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางนวภตกรรมใหมคใหคกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

อนจรภกษฑและตคอยอดภมมพปปญญาทคองถพพน

จจานวนรายไดร : 599
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PS65015733 : นจฟาพรศกปลาดรก

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การใชคเทคโนโลยย E-commerce

Digital marketing

เทคโนโลยยถนอมอาหาร

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

อาหารปลอดภหย

   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ปลาดจกคลจกพรพก

รายละเออยด : นทนาพรพกปลาดจก มย ตะไครค ขคพา มะกรมด พรพกทยพเปปนสควนผสมของพรพกแกงทยพททาใหค

นทนาพรพกมยรสชาตพจภดจคานและมยกลพพนหอมของเครพพองเทศ

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

2 คน 2 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ตะกจด อ.เมพองสระบจรย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

1. Customer Segment -กลจคมเปปาหมายคพอลมกคคาทยพชพพนชอบในการรภบประทานอาหารประเภท
นทนาพรพกและรสชาตพจภดจคาน -กลจคมลมกคคาทยพตคองการสภพงซพนอทางชคองทางออนไลนฑ
2. Value Propositions -เปปนนทนาพรพกปลาดจกสทาหรภบทานพรคอมกภบขคาวและผภกประเภทตคางๆ -
เปปนผลพตภภณฑฑทยพมยวภตถจดพบทยพมยคจณภาพและราคาทยพเหมาะสม 3. Customer Reltionship -มยการ
จภดโปรโมชภพนใหคกภบลมกคคาทจกคนในชควงเทศกาลหรพอเวลาไปออกบมธตามงานตคางๆ -มยการตอบคทา
ถามเมพพอลมกคคาตคองการทราบรายละเอยยดเกยพยวกภบผลพตภภณฑฑและรภบฟปงความคพดเหหนของลมกคคา
อยมคเสมอ 4. Channels -ตลาดบรพเวณแทบชจมชน -ชคองทางออนไลนฑ เชคน เฟสบจตค ไลนฑ  5. 
Revenue Streams -รายไดคหลภกจากการขายนทนาพรพกปลาดจก 6. Key partners -รภบวภตถจดพบ
ทางการเกษตรจากแปลงสาธพตโคกหนองนาของคนในชจมชน พภฒนาสรคางรายไดคใหคคนในทคอง
ทยพ 7. Key Activities -การผลพตจากการคภดเลพอกพพชสมจนไพรวภตถจดพบทยพปลอดสารพพษ ตลอดจน
การผลพตนทา คพรพกทยพสด ใหมค และมยคจณภาพทยพไดครภบมาตรฐาน 8. Key Recourses -เงพนทจน -สถาน
ทยพ วภตถจดพบและเครพพองมพอทยพใชคในการผลพตนทนาพรพก -ทรภพยากรบจคคลทยพมยความรมคและความสามารถ
ในการททาเครพพองแกงและนทนาพรพก 9. Cost structure ตคนทจนทางการผลพตประกอบไปดควย คคา
วภตถจดพบ คคาแรงงาน คคาบรรจจภภณฑฑ คคาททาการตลาด คคาสาธารณมปโภค เชคน คคาประปา คคาไฟฟปา 
เปปนตคน

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 6,000
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PS65021950 : ขนมมงคล 9 อยตาง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

อบรมอยคอมเมพรฑซ Page Facebook เเละ Line Platform

เพพพมชคองทางพพนนทยพการจทาหนคายผลพตภภณฑฑใหคเพพพมขซนนทภนงในรมปแบบออฟไลนฑ และออนไลนฑ

พภฒนา Packaging Design, คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลพตภภณฑฑ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   เทคโนโลยยบรรจจภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ฝอยทอง 1 กพโลกรภม

รายละเออยด : ขนมไทยธนมทอง เปปนขนมไทย ทยพมยรสชาตพแบบคนไทยสมภยยคอนยจคมยรส

ชาตพกลมกลคอม ไมคหวานจภดจนเกพนไป มยความปราณยตและความละเอยยดอคอนในทจกขซนนตอน

การผลพตททาใหคขนมของทยพนยพเปปนทยพรมคจภกกภนทภนงจภงหวภดสระบจรย สดใหมคทจกวภน ไมคมยของเหลพอคคาง

ถซงกภบบางวภนไมคพอขาย

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

2 คน 2 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ตะกจด อ.เมพองสระบจรย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

1.Customer Segment
-กลจคมเปปาหมายคพอลมกคคาทยพชพพนชอบการรภบประทานขนม
-กลจคมลมกคคาทยพตคองการนทาขนมไปขายตคอ เชคน รคานอาหาร 
-กลจคมลมกคคาทยพสภพงซพนอผคานชคองทางออนไลนฑ
2.Value Propositions
-ความอรคอยของขนมไทยใชควภตถจดพบในทคองถพพน
-ททาสดใหมควภนตคอวภน
-มยขนมไทยใหคเลพอกหลายชนพดและมยการจภดเซทเปปนชจดของขวภญ
-มยบรพการสคงสพนคคาทางไปรษณยยฑ
3.Channels
-ตลาดโตครจคงทจกวภนพระ
-ตลาดสพนคคาชจมชนนวภตวพถยตลาดหภวปลย
-ตลาดแกคจนเพพพอคนสระบจรย ศมนยฑราชการจภงหวภดสระบจรย ทจกวภนพฤหภสบดย
-ชคองทางไลนฑ เฟสบจตค
4.Customer Reltionship
-สทาหรภบลมกคคาทยพซพนอสพนคคาจทานวนมากๆ จะซพนอในราคาสคงซซพงจะขซนนอยมคกภบจทานวนทยพสภพงแตคละครภนง
-มยการจภดเซทโปรโมชภพนตามชควงเทศกาล
5.Revenue Streams

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางนวภตกรรมใหมคใหคกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 50,000

หนคา 100 / 210



PS65030213 : นจฟายาลรางจานชรมชนนาโฉง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

สพพอออนไลนฑ ig tiktok line

พภฒนาโลโกคจาก program canva

สพพอออนไลนฑ Facebook

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจหมรนเวอยนลดการใชรพลหงงานเนรนนจากลหบมาใชรใหมต

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : นทนายาลคางจานชจมชนนาโฉง

รายละเออยด : นทนายาลคางจานผลพตโดยชาวบคานในชจมชนนาโฉง สระบจรย โดยใชคสควนผสมจาก

ธรรมชาตพ สมจนไพรในทคองถพพนเปปนสควนประกอบการผลพต ลดโอการแพคทางผพวหนภงจากสาร

เคมย เปปนทางเลพอกหนซพงสทาหรภบผมคบรพโภคทยพสนใจสพนคคาทยพมยสควนผสมจากธรรมชาตพ

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

4 คน 0 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.นาโฉง อ.เมพองสระบจรย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

1.ศซกษาขคอมมลของผลพตภภณฑฑทยพจะพภฒนาเพพพอนทามาศซกษาหาแนวทางในการพภฒนาผลพตภภณฑฑ 
และการดทาเนพนงาน
2.เมพพอไดคขคอมมลของผลพตภภณฑฑแลควจซงนทาขคอมมลทยพไดคนทามาวพเคราะหฑและจภดททาแผนพภฒนา
ผลพตภภณฑฑ
3.วพเคราะหฑความเสยพยงและโอกาส
4.กทาหนดแผนการดทาเนพนงาน 
5.กทาหนดแผนการเงพน 
6.กทาหนดแผนรภบมพอฉจกเฉพน
7.ดทาเนพนการพภฒนาบรรจจภภณฑฑเพพพอเพพพมมมลคคาผลพตภภณฑฑและสรคางความแปลกใหมคทยพแตกตคาง
จากคมคแขคงทางการตลาด
8.เพพพมชคองทางการจภดจทาหนคายในแหลคง
ทคองเทยพยว รคานของฝาก และ การจภดจทาหนคายทางออนไลนฑตคางๆ Facebook, ig, line, Shopee
9.ตพดตามผลความพซงพอใจตคอ
ผลพตภภณฑฑของลมกคคาและนทามาพภฒนา

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 0

หนคา 101 / 210



PS65030217 : โครงการนจฟายาอเนกประสงคคแมตบรานนาโฉง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

สพพอออนไลนฑ ทยพใชคในการขายสพนคคา เชคน fackbook

พภฒนาโลโกคจาก program canva

แพลหตฟอรฑมขายสพนคคาออนไลนฑ เชคน shopee

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : นทนายาอเนกประสงคฑแมคบคานนาโฉง

รายละเออยด : นทนายาอเนกประสงคฑ จะใชคนทนาหมภกชยวภาพจากผลไมคหรพอสมจนไพรรสเปรยนยว เชคน 

มะกรมด มะนาว และสภปปะรด เปปนตคน โดยหมภกผลไมคหรพอสมจนไพรรสเปรยนยว

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

4 คน 0 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.นาโฉง อ.เมพองสระบจรย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

1.รวมกลจคมผมคสนใจ/วพสาหกพจชจมชน 
2.สรคางแนวคพด/หลภกการททาธจรกพจ 
3.วพเคราะหฑความเสยพยงและโอกาส
4.กทาหนดรมปแบบแผนการตลาด 
5.กทาหนดแผนการดทาเนพนงาน 
6.กทาหนดแผนการเงพน 
7.กทาหนดแผนรภบมพอฉจกเฉพน 
8.ประเมพนระดภบความพซงพอใจจากลมกคคา
9.ปรภบปรจงและพภฒนาสพนคคา
การพภฒนาบรรจจภภณฑฑของนทนายาอเนกประสงคฑใหคมยความทภนสมภย งคายตคอการใชคงาน และคงทน 
ไดคบรรจจภภณฑทฑทยพมยความเหมาะสมเพคพพอใชคในการจภดจทาหนคายมยเอกลภกษณฑเปปนของตนเองและยภง
ชควยเพพพมมมลคคาใหคกภบตภวผลพตภภณฑฑ อยกทภนงยภงสามารถนทากลภบมาใชคซทนาไดคอยกดควย ลองรภบการขาย
บนแพลหตฟอรฑมออนไลนฑตคางๆ เชคน Facebook, Shopee

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 0

หนคา 102 / 210



PS65021322 : U2T

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เวหบไซตฑ E-Commerce

Digital marketing

Image Correction

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การขนสคงและกระจายสพนคคา

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

เกษตรปลอดภหย

   การควบคจมแสงและความรคอน

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ศมนยฑการเรยยนรมค โคก หนอง นา โมเดล

รายละเออยด : ศมนยฑการเรยยนรมค โคก หนอง นา โมเดล ปากขคาวสารพอเพยยง จภดททาขซนนเพพพอสคง

เสรพมการเรยยนรมคทภกษะดคานการพภฒนาชจมชนตามหลภกเศรษฐกพจพอเพยยงใหคมยประสพทธพภาพ

แกคเจคาหนคาทยพพภฒนาชจมชน รวมถซงการแลกเปลยพยนเรยยนรมคประสบการณฑในการททางานแกคเจคา

หนคาทยพพภฒนาชจมชน

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 2 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ปากขคาวสาร อ.เมพองสระบจรย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การประชาสภมพภนธฑชคองทางออนไลนฑเพพพอใหคบจคคลอพพนรมคจภกศมนยฑการเรยยนรมค โคก หนอง นา โมเดล

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 2,000

หนคา 103 / 210



PS65025730 : U2T

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เวหบไซตฑ E-Commerce

Digital marketing

Image Correction

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การขนสคงและกระจายสพนคคา

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

เกษตรปลอดภหย

   สารกทาจภดศภตรมพพชทางชยวภาพ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ปจปยมมลไสคเดพอน

รายละเออยด : ปจปยมมลไสคเดพอนตทาบลปากขคาวสาร คพอการทยพไสคเดพอนดพนกพนมมลวภวนม เพราะวภน

นมจะไดครภบสารอาหารทยพเปปนวพตามพนมากกวคาวภวทจคงและวภวขน และผคานกระบวนการยคอยสลาย

อพนทรฑวภตถจตคางๆ ภายในลทาไสคของไสคเดพอนดพน แลควจซงขภบถคายเปปนมมลออกมา ลภกษณะเปปนเมหด

รควนละเอยยดสยดทา ทย

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 2 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ปากขคาวสาร อ.เมพองสระบจรย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

สรคางแพลตฟอรฑม หรพอชคองทางออนไลนฑสทาหรภบจภดจทาหนคายปจปยมมลไสคเดพอนตทาบลปากขคาวสาร

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 2,000

หนคา 104 / 210



PS65025537 : กะหรอถเปปป ยะ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เวหบไซตฑ E-commerce

Digital marketing

Image correction

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การขนสคงและกระจายสพนคคา

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   สจขอนามภยอาหาร หรพอ กระบวนการควบคจมขภนนตอนการผลพตตภนงแตคตคน

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : กะหรยพเปปต ยะ

รายละเออยด : ปปจจจบภนกะหรยพปปต บเปปนของฝากขซนนชพพอในจภงหวภดสระบจรย ซซพงมยหลากหลายไสค 

หลากหลายรมปแบบ ไมควคาจะเปปน puff stick หรพอ แบบพอดยคทา เราจซงอยากเปลยพยนรมปแบบ

การรภบประทานกะหรยพปปต บใหคมาอยมคในรมปแบบของขนมเปปต ยะ โดยการประยจกตฑนทาเอาไสคทยพมยอยมค

กะหรยพปปต บมาใสคในขน

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

7 คน 1 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ปากเพรยยว อ.เมพองสระบจรย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

-กะหรยพเปปต ยะ
-ในตทาบลปากดพรยยว จภงหวภดสระบจรย มยของฝากขซนนชพพอทยพเปปนทยพนพยมของนภกทคองเทยพยว ไดคเเกค กะ
หรยพคปปต บ ทยพมยจจดเดคนอยมคทยพไสคของกะหรยพปปต บทยพมยใหคเลพอกหลากหลายรสชาตพ เเตครมปแบบของกะหรยพปปต บใน
ปปจจจบภนมย เเบบพอดยคทา เเละ เเบบ Puff stick ใหคเลพอกซพนอเทคานภนน อยกทภนงชคองทางการจภดจทาหนคาย
กหมยเพยยงเเคคคนในพพนนทยพหรพอนภกทคองเทยพยวทยพเเวะเขคามาเทยพยวเทคานภนนทยพรมค
-ดภงนภนนจะดยกวคาไหม ถคาหากเราจะททาการเอาไสคของกะหรยพปปต บมาททาเปปนไสคของขนมเปปต ยะ เพพพอเพพพม
รมปแบบการรภบประทานกะหรยพปปต บใหคมากขซนน และเพพพมชคองทางการจภดจทาหนคายสพนคคาทางออนไลนฑ
อยกชคองทางหนซพง เพพพอททาใหคสพนคคาเปปนทยพรมคจภกในวงกวคางมากขซนนและเพพพมโอกาสการเขคาถซงสพนคคา
ของกลจคมลมกคคาอพพนๆ อยกทภนงยภงเพพพอเพพพมรายไดคใหคกภบประชาชนผมคจภดจทาหนคายใหคมากขซนน 7,000 - 
10,000 เดพอนดควย
-เรามาพภฒนาเเละททาใหคเกพดการเปลยพยนแปลงครภนงยพพงใหญคกภนคคะ
"กะหรยพเปปต ยะ ขนมทางเลพอกใหมค สทาหรภบผมคทยพเบพพอการรภบประทานกะหรยพเปปต ยะรมปแบบเดพมๆ"

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 20,000

หนคา 105 / 210



PS65025548 : นจฟาพรศกกากหมฟ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Digital marketing

เวหบไซตฑ E-commerce

Image correction

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   สจขอนามภยอาหาร หรพอ กระบวนการควบคจมขภนนตอนการผลพตตภนงแตคตคน

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : นทนาพรพกกากหมม "แซคบปปะ!! "

รายละเออยด : นทนาพรพกกากหมมเปปนทยพนพยมในจทานวนมาก แตคยภงยากตคอการพกพาและจภดสคงใน

รมปแบบออนไลนฑ เนพพองจากบรรจจภภณฑฑเปปนแบบกระปจกพลาสตพดฝาปปด ซซพงอาจททาใหคสพนคคา

เกพดความเสยยหายตคอการจภดสคงหรพอพกพา เพราะฝาหลจดงคาย เราจซงเปลพพยนจากกระปจก

พลาสตพกฝาปปดมาเปปนถจงซพปลหอก

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

7 คน 1 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ปากเพรยยว อ.เมพองสระบจรย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

ในตทาบลปากเพรยยว มยพคอคคาแมคคคาทยพขายนทนาพรพกเปปนจทานวนมาก ซซพงหนซพงในนภนนคพอ นทนาพรพกกาก
หมม แตคผมคจภดจทาหนคายยภงคงไดคยอดขายทยพไมคเพยยงพอทยพจะเปปนกทาไร เนพพองจากตคนทจนวภตถจดพบใน
กระบวนการการททานทนาพรพกกากหมมคคอนขคางสมง และมยชคองทางการจภดจทาหนคายเพยยงชคองทาง
เดยยวคพอแบบออฟไลนฑของประชาชนผมคจภดจทาหนคายในพพนนทยพ จซงททาใหคฐานลมกคคาสควนใหญคจะเปปน
คนในพพนนทยพเทคานภนน อยกทภนงบรรจจภภณฑฑยภงไมคมยความนคาสนใจในการทยพจะเลพอกซพนอมากนภก  ดภงนภนนจซง
คพดวคาจะดยกวคาไหม ถคาเราจะเพพพมชคองทางการจภดจทาหนคายสพนคคาทางออนไลนฑอยกชคองทางหนซพง 
เพพพอททาใหคสพนคคาเปปนทยพรมคจภกในวงกวคางมากขซนนและเพพพมโอกาสการเขคาถซงสพนคคาของกลจคมลมกคคาอพพนๆ 
อยกทภนงยภงเพพพอเพพพมรายไดคใหคกภบประชาชนผมคจภดจทาหนคายจากเดพมทยพขายนทนาพรพกกากหมมไดค 30 
กระปจกตคอเดพอน แตคเราจะททาใหคสพนคคาสามารถขายไดคเพพพมขซนนเปปน 50 – 60 กระปจกตคอเดพอน 
- นทนาพรพกกากหมมแซคบปปะ!! อรคอยนะจตะ รภบรองตพดใจ -

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 1,750

หนคา 106 / 210



PS65025797 : U2T

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เวหปไซตฑ e-commerce

Digital marketing

Image correction

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   ดคานประวภตพศาสตรฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ซพพนยกมจกลายแปดเขา

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑผคาทอพพนนเมพอง จากฝปาย ลวดลายแบบศพลปวภฒนธรรมของชาว

ไทยวนมยผลพตภภณฑฑแบบตคางๆ

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

2 คน 1 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.หนองโน อ.เมพองสระบจรย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

ดทาเนพนการขายสพนคคาผคานระบบ e-commerce ของเวหปไซตฑ U2T

สรคางงานสรคางอาชยพ

อนจรภกษฑและตคอยอดภมมพปปญญาทคองถพพน

จจานวนรายไดร : 2,000
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PS65047118 : U2T

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Digital marketing

เวหปไซตฑ e-commerce

Image correction

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การขนสคงและกระจายสพนคคา

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   ดคานประวภตพศาสตรฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ยคามยกมจกลายแปดเขา

รายละเออยด : เปปนผลพตภภณฑฑผคาทอพพนนเมพอง จากฝปาย ลวดลายแบบศพลปวภฒนธรรมของชาว

ไทยวนมยผลพตภภณฑฑแบบตคางๆ

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

2 คน 1 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.หนองโน อ.เมพองสระบจรย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

ดทาเนพนการขายสพนคคาผคานระบบe-commerceในเวหปไซตฑ saraburimarket.com

สคงเสรพมและสนภบสนจนการทคองเทยพยวชจมชน

อนจรภกษฑและตคอยอดภมมพปปญญาทคองถพพน

จจานวนรายไดร : 1,500
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PS65051139 : ปปายไมรแกะสลหก

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยบรรจจภภณฑฑทยพสามารถคงรมปรคางของสพนคคาไดคในระหวคางขนสคง

การโฆษณาและประชาสภมพภนธฑ

การเจาะตลาดลมกคคาออนไลนฑ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยภมมพปปญญาและวภฒนธรรมดคานการบรพการ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ปปายไมคแกะสลภก

รายละเออยด : ปปายไมคแกะสลภก นพยมใชคตกแตคงบคาน เชคน ปปายเลขทยพบคาน ปปายชพพอ เปปนตคน และยภง

ใชคปปนของฝากของทยพละลซกไดค

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

1 คน 1 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.หนองยาว อ.เมพองสระบจรย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การแกะสลภกไมค เปปนงานศพลปะอยคางหนซพง ทยพมยมาแตคโบราณ ตคองใชคเวลาและสมาธพเปปนอยคางมาก 
ผสมกภบการมยความคพดสรคางสรรคฑดคานงานศพลปะเพพพอใชคในการออกแบบใหคเปปนเอกลภกษณฑ
เฉพาะตภว จซงอยากใหคมยการถคายทอดความรมคความสามารถทางดคานนยน ใหคแกคคนรจคนใหมค เพพพอเปปน
การสคงเสรพมใหคใชคเวลาวคางใหคเกพดประโยชนฑ และเพพพอสรคางอาชยพ สรคางรายไดค ตคอไป

อนจรภกษฑและตคอยอดภมมพปปญญาทคองถพพน

จจานวนรายไดร : 3,000
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PS65051143 : แกะสลหกจากกะลา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

กลยจทธฑในการสรคางความพซงพอใจ

การเจาะตลาดออนไลนฑ

เทคโนโลยยบรรณจจภภณฑฑทยพสามารถคงรมปรคางของสพนคคาไดคในระหวคางขนสคง

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยภมมพปปญญาและวภฒนธรรมดคานการบรพการ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : แกะสลภกกะลาตาเดยยวลายหนจมาน

รายละเออยด : แกะสลภกกะลาตาเดยยวลายหนจมาน คนโบราณถพอวคาเปปนของดยมยคจณวพเศษ

หลายอยคาง

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

1 คน 1 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.หนองยาว อ.เมพองสระบจรย จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

มะพรคาวนอกจากนามารภบประทานแลคว กะลาของมภน นามาแกะสลภกใหคเปปนลวดลายไดคเชคนกภน 
ตคองอาศภยการฝฝกฝน สมาธพ ความคพดสรคางสรรคฑ และขซนนตอนการทาหลายขภนนตอน มะพรคาวเปปน
พพชทยพมยอยมคทจกทคองถพพน จซงอยากนามาใหคความรมคและสรคางรายไดค

อนจรภกษฑและตคอยอดภมมพปปญญาทคองถพพน

จจานวนรายไดร : 3,000

หนคา 110 / 210



PS65019401 : นจฟายาปรหบผรานรตม KP

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การททาใหคเกพดการผสมรควมกภนระหวคางตภวทยพละลายในนทนาและนทนามภน

การเกหบกภกสารทยพใหคความหอมในนทนายาปรภบผคานจคม

การเพพพมความทรงตภวของสารเกหบกภกความหอม

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ผลพตภภณฑฑนทนายาปรภบผคานจคม KP

รายละเออยด : เปปนผลพตภภณฑฑนทนายาปรภบผคานจคมทยพมยสควนผสมของนทนาหอมกลพพนธรรมชาตพสมตร

เขคมขคน  ชควยใหคผคานจคมหอมตพดทนนานแมคจะผคานไปหลายวภน ลดกลพพนอภบชพนน ชควยใหคผคานจคมฟม  

ขนาด 750 มล.

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.คทาพราน อ.วภงมควง จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

"ผลพตภภณฑฑนทนายาปรภบผคานจคม KP มยกลยจทธฑผลพตภภณฑฑคพอ จะประสานผมคผลพตใหคมจคงเนคนในการ
พภฒนาและรภกษาคจณภาพของสพนคคา ในเรพพองของการใชคบรรจจภภณฑฑ จะใชคขนาดทยพคจคมคคา คจคม
ราคากภบผมคซพนอ ททาใหคลมกคคาเลพอกซพนอมากขซนนเพราะขนาดทยพคจคมคคาและราคาทยพไมคแพงมาก และจะใชค
บรรจจภภณฑฑทยพมยลภกษณะขาวใส ททาใหคมองเหหนผลพตภภณฑฑลคางจานภายในไดคชภดเจน ชควยททาใหค
ลมกคคามองเหหนปรพมาณ และสยของผลพตภภณฑฑไดคงคายมากยพพงขซนน ทางกลจคมชาวบคานวางแผนทยพจะตภนง
ราคาผลพตภภณฑฑใหคถมกกวคาคมคแขคงในทคองตลาด 10% โดยเมพพอเปรยยบเทยยบราคาและปรพมาณกภน
แลควผลพตภภณฑฑของกลจคมชาวบคานจะถมกกวคาสพนคคาทยพเปปนผมคนทาตลาด และทางกลจคมชาวบคานจะมย
กลยจทธฑกภบลมกคคาทยพซพนอสพนคคาเปปนจทานวนมาก โดยลมกคคาทยพซพนอผลพตภภณฑฑครบทจกๆ 1 โหล จะไดครภบ
ผลพตภภณฑฑลคางจานฟรย 1 ขวด
 การจภดจทาหนคาย 1.กระจายผลพตภภณฑฑไปยภงกลจคมชาวบคานหมมคบคานใกลคเคยยงและคนรมคจภกเพพพอนทาไป
ขายตคอ 2. กระจายสพนคคาไปยภงรคานคคาปลยกขนาดเลหกเปปนหลภก 3. ททาเพจขายสพนคคาออนไลนฑ เปปน
การเพพพมชคองทางการจภดจทาหนคายอยกหนซพงทาง และเพพพอททาใหคลมกคคารมคจภกสพนคคามากขซนน  4. มยการ
จภดสคงสพนคคาผคานชคองทางการขนสคงสพนคคา เพพพอเพพพมยอดขาย และททาใหคลมกคคารมคจภกสพนคคามากขซนน 
มยการบอกตคอสพนคคามากขซนน"

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

ลดเวลาในการสรคางผลผลพตเพพพอจภดจทาหนคายสพนคคา / บรพการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 8,900
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PS65019407 : นจฟายาลรางจาน KP (คจาพราน)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

คภดเลพอกตภวททาละลายและสารชะลคางทยพเหมาะสมสทาหรภบการททานทนายาลคางจานโดยใชคสารจาก

ธรรมชาตพ

การเพพพมความคงตภวและกลพพนของ มะกรมดในนทนายาลคางจาน

สกภดสารสกภดทยพจะเปปนตภวชทาระลคางและแตคงกลพพนของนทนายาลคางจาน

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ผลพตภภณฑฑนทนายาลคางจาน KP

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑนทนายาลคางจานทยพมยสควนผสมของมะกรมด ขนาด 750 มล. ชควยขจภด

คราบไขมภนและเศษอาหารออกไดคอยคางงคาย และขจภดสพพงสกปรกไดคดย ถนอมมพอผมคใชค 

ปลอดภภยตคอเดหก ไรคกลพพนและสารตกคคางบนภาชนะ

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.คทาพราน อ.วภงมควง จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

"ผลพตภภณฑฑลคางจาน KP มยกลยจทธฑผลพตภภณฑฑโดย จะประสานผมคผลพตใหคมจคงเนคนในการพภฒนาและ
รภกษาคจณภาพของสพนคคา ในเรพพองของการใชคบรรจจภภณฑฑ จะใชคขนาดทยพคจคมคคา คจคมราคากภบผมคซพนอ 
ททาใหคลมกคคาเลพอกซพนอมากขซนนเพราะขนาดทยพคจคมคคาและราคาทยพไมคแพงมาก และจะใชคบรรจจภภณฑฑทยพมย
ลภกษณะขาวใส ททาใหคมองเหหนผลพตภภณฑฑลคางจานภายในไดคชภดเจน ชควยททาใหคลมกคคามองเหหน
ปรพมาณ และสยของผลพตภภณฑฑไดคงคายมากยพพงขซนน ทางกลจคมชาวบคานวางแผนทยพจะตภนงราคา
ผลพตภภณฑฑใหคถมกกวคาคมคแขคงในทคองตลาด 10% โดยเมพพอเปรยยบเทยยบราคาและปรพมาณกภนแลคว
ผลพตภภณฑฑของกลจคมชาวบคานจะถมกกวคาสพนคคาทยพเปปนผมคนทาตลาด และทางกลจคมชาวบคานจะมยกลยจทธฑ
กภบลมกคคาทยพซพนอสพนคคาเปปนจทานวนมาก โดยลมกคคาทยพซพนอผลพตภภณฑฑครบทจกๆ 3 โหล จะแถม
ผลพตภภณฑฑขนาดเดยยวกภนใหคจทานวน 2 ขวด
 การจภดจทาหนคาย 1.กระจายผลพตภภณฑฑไปยภงกลจคมชาวบคานหมมคบคานใกลคเคยยงและคนรมคจภกเพพพอนทาไป
ขายตคอ 2. กระจายสพนคคาไปยภงรคานคคาปลยกขนาดเลหกเปปนหลภก 3. ททาเพจขายสพนคคาออนไลนฑ เปปน
การเพพพมชคองทางการจภดจทาหนคายอยกหนซพงทาง และเพพพอททาใหคลมกคคารมคจภกสพนคคามากขซนน  4. มยการ
จภดสคงสพนคคาผคานชคองทางการขนสคงสพนคคา เพพพอเพพพมยอดขาย และททาใหคลมกคคารมคจภกสพนคคามากขซนน 
มยการบอกตคอสพนคคามากขซนน"

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

ลดเวลาในการสรคางผลผลพตเพพพอจภดจทาหนคายสพนคคา / บรพการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 7,500

หนคา 112 / 210



PS65008900 : การออกแบบและพหฒนาผลศตภหณฑคกระเปปาจากเชชอกมหหดฟาง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การยคอมสยเชพอกมภดฟาง

การออกแบบกระเปปาใหคทภนสมภย

การออกแบบโลโกคสพนคคา

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจหมรนเวอยนลดการใชรพลหงงานเนรนนจากลหบมาใชรใหมต

   Upcycle (การรยไซเคพลแบบทยพททาใหคคจณคคาเพพพมขซนน)

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : กระเปปาททามพอ

รายละเออยด : กระเปปาจากเชพอกมภดฟาง  เปปนการนทาวภสดจเหลพอใชคมาสรคางมมลคคาเพพพม ทภนงนยน

เชพอกมภดฟาง คจณสมบภตพมยความเหนยยวและคงทน เพพพอเปปนการใชคเวลาใหคเกพดประโยชนฑและ

สรคางรายไดคใหคกภบครภวเรพอน และเปปนการสรคางคจณคคาในตนเอง

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏเทพสตรย

ต.วภงมควง อ.วภงมควง จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : ปากตคอปาก

ออนไลนค : กระเปปาถภกมพอ by วพภาดา

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ผลพตภภณฑฑ กระเปปาจากเชพอกมภดฟาง สามารถใชคกภบทจกกลจคมอายจ ผลพตภภณฑฑหลากหลายรวด
ลายและทภนสมภยและความแขหงแรงคงทน รภกษาททาความสะอาดไดคงคาย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนทาวภตถจดพบกลภบมาใชคใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 27,000

หนคา 113 / 210



PS65040111 : การพหฒนาและออกแบบผลศตภหณฑคตะกรราจากเชชอกมหดฟาง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การออกแบบลวดลาย

การออกแบบโลโกค

การยคอมสยสยเชพอกมภดฟาง

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวคา 3 เดพอน

เศรษฐกศจหมรนเวอยนลดการใชรพลหงงานเนรนนจากลหบมาใชรใหมต

   Upcycle (การรยไซเคพลแบบทยพททาใหคคจณคคาเพพพมขซนน)

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ตะกรคา ททามพอวภงมควง

รายละเออยด : ตะกรคาเชพอกมภดฟาง เปปนการนทาเชพอกมภดฟางมาเพพพมมมลคคา ทภนนนยนเชพอกมภดฟาง

สามารถนทามาถภกตะกรคา ทยพมยความคงทนแขหงแรง สามารถสรคางรายไดคใหคกภบครภวเรพอน โดยใชค

เวลาวคางจากงานประจทาเพพพอพภฒนาศภกยภาพและคจณคคาในตนเอง

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏเทพสตรย

ต.วภงมควง อ.วภงมควง จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : ปากตคอปาก

ออนไลนค : กระเปปาถภกสาน by วพภาดา

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ตะกรคาจากเชพอกมภดฟาง ไดคมยการพภฒนาลวดลายใหคทภนสมภยและมยความหลากหลาย ในเรพพองการ
ใชคสย และมยความทภนสมภย เหมาะสทาหรภบใชคประโยชนฑไดคดยและมยความคงทนแขหงแรง ดมแลรภกษาไดค
งคาย เหมาะสทาหรภบเปปนของขวภญของฝาก

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนทาวภตถจดพบกลภบมาใชคใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 25,000

หนคา 114 / 210



PS65019619 : ชาปลอกลรวย (แสลงพหน)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

กระบวนการตากแหคงดควยวพธยธรรมชาตพ (Sun Drying)

การอบแหคง (Drying Process) เพพพอททาใหคความชพนนลดลง ลดการเกพดเชพนอราบนผลพตภภณฑฑ

การซยลบรรจจภภณฑฑ เพพพอคงคจณสมบภตพของผลพตภภณฑฑไมคใหคเหมหนหพน และเปปนการยพดอายจของ

ผลพตภภณฑฑ

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   เทคโนโลยยการแปรรมปผลผลพตการเกษตร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ชาปลย อพพมอจคน

รายละเออยด : ชาปลย อพพมอจคน By U2T แสลงพภน เปปนผลพตภภณฑฑทยพเกพดจากการนทาหภวปลย มาททา

เปปนผงชาพรคอมดพพม ทยพมยคจณประโยชนฑทยพดยตคอการเปปนอาหารบทารจงครรภฑ หรพอเครพพองดพพมเรยยก

นทนานม

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

3 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.แสลงพภน อ.วภงมควง จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

ชาปลย อพพมอจคน เปปนผลพตภภณฑฑทยพเกพดจากการนทาหภวปลยกลควยนทนาวคามาททาเปปนผงชาพรคอมดพพมทยพมยคจณ
ประโยชนฑทยพดยตคอการบทารจงครรภฑหรพอเครพพองดพพมเรยยกนทนานม โดยทยม U2T แสลงพภน เราททาไดครควม
พภฒนาผลพตภภณฑฑจากหภวปลย พภฒนา Package เผยแพรคผลพตภภณฑฑรมปแบบออนไลนฑ เปปนตคน

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนทาวภตถจดพบกลภบมาใชคใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 1,000

หนคา 115 / 210



PS65027511 : ผลศตภหณฑคเพชถอดฟแลสรขภาพ (ยาหมตองจากตรนแสลงพหน)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

กระบวนการททาใหคสารเขคากภนเปปนหนซพงเดยยว

กระบวรการสกภดสมจนไพร

การททาใหคสมจนไพรคงตภว

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

เศรษฐกศจหมรนเวอยนลดการใชรพลหงงานเนรนนจากลหบมาใชรใหมต

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ยาหมคองสมจนไพร

รายละเออยด : เ ปปน ก า รพภฒ น า ตภนง แ ตค ก า ร น า วภต ถจ ดพบ ภ า ย ใ น ชจ ม ช น ม า ใ ชค ใ หคเ 

กพดป ร ะ โ ย ช นฑ พภฒ น า ดค า น P a c k a g e ใ หค เ ห ม า ะ ส ม กภบ ยจ ค ส มภยแ ล ะ ย ก ร ะ ดภบ 

ผ ลพต ภภณ ฑฑ ภ า ย ใ น ต า บ ล แ ส ล ง พภน

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

3 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.แสลงพภน อ.วภงมควง จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

แสลงพภน Balm (ยาหมคองสมจนไพร) เกพดจากการนทาวภตถจดพบจากตคนแสลงพภนผคายกระบวนการ
เปปนยาหมคองทยพสามารถอาการผพพนคภนไดค โดยแสลงพภน Balm เปปนการพภฒนาตภนงแตคการนทาวภตถจ
ดพบภายในชจมชนมาใชคใหคเกพดประโยชนฑ พภฒนาดคาน Package ใหคเหมาะสมกภบยจคสมภยและยก
ระดภบผลพต๓ ภณฑฑภายใยตทาบลแสลงพภน และแสลงพภนBalm จะเปปนผลพต๓ ภนฑฑทยพสามรถใชคไดคทภนง
ชายและหญพง โดยผลพตภภณฑฑ ทยพทยมU2T แสลงพภน เราททาไดค ผลพตและจภดจทาหนคายผคานชคองทาง
ออนไลนฑ ไดคแกค Facebook และวสงจทาหนคายตามรคานคคาภายในชจมชนและทยพสทาคภญ แสลงพภน 
Balm (ยาหมคองสมจนไพร)จะจภดจทาหนคายในราคายคอมเยาเหมาะสมกภบประโยชนฑอยคางแนคนอน

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนทาวภตถจดพบกลภบมาใชคใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

ลดเวลาในการสรคางผลผลพตเพพพอจภดจทาหนคายสพนคคา / บรพการ

อนจรภกษฑและตคอยอดภมมพปปญญาทคองถพพน

จจานวนรายไดร : 1,000
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PS65015992 : ครกกอฟจากกากมะพรราว

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวภตกรรมการพภฒนาวภตถจดพบเหลพอทพนงมาเพพพมมมลคคา

เทคโนโลยยการอบขนมดควยเตาอบขนาดใหญคโดยใชคความรคอนสมทพาเสมอ

นวภตกรรมการซยลบรรจจภภณฑฑ

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : คจกกยนกากมะพรคาว (Coconut pulp cookies)

รายละเออยด : คจกกยนจากกากมะพรคาว เปปนขนมทยพใชคกากมะพรคาวมาแปรรมปเปปนสพนคคาใหมค  ททาใหค

คจกกยนความอรคอย หอมกลมกลคอม ดควยรสชาตพจากกากมะพรคาว มยเนพนอสภมผภสทยพดย

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
สถาบภนบภณฑพตพภฒนบรพหารศาสตรฑ

ต.คลองเรพอ อ.วพหารแดง จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : n/a

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

เรพอ-Klongrua-stlye-104782619058558/

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

ปปจจจบภนตลาดตทาบลคลองเรพอมยรคานขายขนมไทยหลายรคาน นอกจากนยนยภงมยรคานรภบขมดมะพรคาว
และคภนนกะทพสทาเรหจรมป ททาใหคมยกากมะพรคาวเหลพอทพนงโดยไมคไดคใชคงานจากการททาขนมไทยและรคาน
ขายกะทพมะพรคาวขมด เราจซงอยากพภฒนาการนทาวภตถจดพบเหลพอทพนงมาททาผลพตภภณฑฑใหมค ซซพงจะเปปน
การ ลดขยะ/การนทาวภตถจดพบกลภบมาใชคใหมค [Reduce/Reuse/Recycle], สรคางงานสรคางอาชยพ, 
สรคางรายไดคใหคชจมชน, อนจรภกษฑและตคอยอดภมมพปปญญาทคองถพพน, อนจรภกษฑสพพงแวดลคอม และมยการ
พภฒนาอยคางยภพงยพน

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนทาวภตถจดพบกลภบมาใชคใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 600
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PS65016126 : สบฟตสครหบกากกาแฟ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวภตกรรมการผสมกากกาแฟในสบมคเพพพอขภดผพว

นวภตกรรมบรรจจภภณฑฑกลคองกระดาษ

การเสรพมวพตามพนเพพพอการบทารจง

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

เศรษฐกศจหมรนเวอยนลดการใชรพลหงงานเนรนนจากลหบมาใชรใหมต

   Recovery (การนทากลภบคพนมาใหมค)

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : สบมคสครภบกากกาแฟ

รายละเออยด : สบมคสครภบกากกาแฟ ใชคสครภบ ขภดผพวกาย ชควยผลภดเซลลฑผพวทยพตายแลควรวมถซง

สพพงสกปรกตคางๆทยพอจดตภนรมขจมขนอยมคใหคหลจดออกไปททาใหคผพวเนยยนขซนน กระจคางใส อยกทภนงยภงมย

กลพพนหอมจากกากกาแฟ ททาใหคเพลพดเพลพนในการสครภบผพว

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
สถาบภนบภณฑพตพภฒนบรพหารศาสตรฑ

ต.คลองเรพอ อ.วพหารแดง จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : n/a

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

เรพอ-Klongrua-stlye-104782619058558/

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

เนพพองจากรคานขายกาแฟในตทาบลคลองเรพอ มยจทานวนหลายรคาน ททาใหคเลหงเหหนวภสดจเหลพอทพนง คพอ
กากกาแฟ เราจซงคพดนทากากกาแฟมาพภฒนาใหคเปปนสพนคคาทยพมยประโยชนฑตคอผพวพรรณ เปปนการนทา
วภตถจดพบเหลพอทพนงมาททาผลพตภภณฑฑใหมค ซซพงจะเปปนการ ลดขยะ/การนทาวภตถจดพบกลภบมาใชคใหมค 
[Reduce/Reuse/Recycle], สรคางงานสรคางอาชยพ, สรคางรายไดคใหคชจมชน, อนจรภกษฑและตคอยอด
ภมมพปปญญาทคองถพพน, อนจรภกษฑสพพงแวดลคอม และมยการพภฒนาอยคางยภพงยพน ซซพงสบมคสครภบจากกาก
กาแฟนภนน มยสควนชควยใหคผลภดเซลลฑผพวเกคาเปปดเผยผพวใหมคทยพดมขาวกระจคางใสเรยยบเนยยน ทยพสทาคภญ
นภนนยภงททาใหคผพวแขหงแรงอยกดควย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนทาวภตถจดพบกลภบมาใชคใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

อนจรภกษฑสพพงแวดลคอม และมยการพภฒนาอยคางยภพงยพน

จจานวนรายไดร : 649
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PS65015307 : ชาแปรรฟปจากหญราคา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Dehydration Technology

Hygienic packaging

การออกแบบโลโกคผลพตภภณฑฑ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ชาแปรรมปจากหญคาคา

รายละเออยด : เนพพองจากในชจมชนของเรานภนนมยหญคาคาจทานวนมาก เราจซงคพดนทามาพภฒนา

เพพพอใหคเกพดประโยชนฑเเละสรคางรายไดคใหคชจมชน สควนใหญคจะใชคใบมาททาเปปนไพ สทาหรภบมจง

หลภงคา อยกสควนหนซพงทยพสทาคภญกหคพอรากหญคาคา เปปนสมจนไพรทยพเปปนประโยชนฑ จซงนทามาแปรรมป

เปปนชา

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
สถาบภนบภณฑพตพภฒนบรพหารศาสตรฑ

ต.เจรพญธรรม อ.วพหารแดง จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : n/a

ออนไลนค : https://www.facebook.com/profle.php?id=100083609234298

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

1. Customer segment (กลจคมลมกคคา) 
- ชาวบคานในตทาบลและบรพเวณใกลคเคยยง (อายจ16ปปขซนนไป)
- มจคงเนคนกลจคมลมกคคาทยพรภกสจขภาพและนพยมดพพมชาสมจนไพร
- บจคคลทภพวไป

2. Value proposition (คจณคคาของสพนคคาและบรพการ) 
- มยประโยชนฑตคอรคางกาย บทารจงไต และกทาจภดสารพพษในรคางกาย
- ขภบปปสสาวะ แกคกระเพาะปปสสาวะอภกเสบ แกครคอนในกระหายนทนา แกคความดภนโลหพตสมง
- ชควยใหคชจมชนมยรายไดค
- เพพพมมมลคคาสพพงกคอสรคางจากธรรมชาตพ 

3. Channels (ชคองทางการเขคาถซงลมกคคา) 
- รคานคคาชจมชน และสพพอทางออนไลนฑแฟนเพจ Facebook (Jareantham Market) 
(https://m.facebook.com/Jareantham-Market-103161439144844/)

4. Customer relationship (ความสภมพภนธฑกภบลมกคคา) 
- การใหคบรพการ ซพนอขายและใหคคทาปรซกษาทางออนไลนฑแฟนเพจ Facebook (Jareantham 

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มยสจขภาพดยขซนน ลดโอกาสเกพดการเจหบปปวย

อนจรภกษฑและตคอยอดภมมพปปญญาทคองถพพน

จจานวนรายไดร : 2,000
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PS65019313 : หญราคาไพ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยการอบแหคง

นวภตกรรมการไพ (เปปนชคอๆ)

เทคโนโลยยการนทาไปประกบบนหลภงคา

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : หลภงคาเเปรรมปจากหญคาคา

รายละเออยด : หญคาคาถพอเปปนพพชทคองถพพนของตทาบลทยพมยจทานวนมาก ซซพงชจมชนนพยมนทามาไพ

หรพอสานเพพพอจทาหนคายสรคางรายไดคใหคเเกคชจมชน กทาลภงจะพภฒนาใหคมยการเพพพมมมลคคาสพพงกคอ

สรคางจากธรรมชาตพสพพงใหมคใหคมยความโดดเดคน สรคางมาตรฐานในการนทามาหมจนเวยยนระบบ

เศรษฐกพจของชจมชน

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
สถาบภนบภณฑพตพภฒนบรพหารศาสตรฑ

ต.เจรพญธรรม อ.วพหารแดง จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : n/a

ออนไลนค : https://www.facebook.com/profle.php?id=100083609234298

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

1. Customer segment (กลจคมลมกคคา) 
- ชาวบคานในตทาบลและบรพเวณใกลคเคยยง (อายจ16ปปขซนนไป)
- บจคคลทภพวไป

2. Value proposition (คจณคคาของสพนคคาและบรพการ) 
- ชควยใหคชจมชนมยรายไดค
- เพพพมมมลคคาสพพงกคอสรคางจากธรรมชาตพ 

3. Channels (ชคองทางการเขคาถซงลมกคคา) 
- รคานคคาชจมชน และสพพอทางออนไลนฑแฟนเพจ Facebook (Jareantham Market) 
(https://m.facebook.com/Jareantham-Market-103161439144844/)

4. Customer relationship (ความสภมพภนธฑกภบลมกคคา) 
- การใหคบรพการ ซพนอขายและใหคคทาปรซกษาทางออนไลนฑแฟนเพจ Facebook (Jareantham 
Market)
(https://m.facebook.com/Jareantham-Market-103161439144844/)
- ราคาไมคแพง

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรภกษฑและตคอยอดภมมพปปญญาทคองถพพน

จจานวนรายไดร : 7,500
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PS65019711 : กลรวยฉาบ (ลจารจา)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชคบรรจจภภณฑฑซพบลหอคในการเกหบรภกใหคกลควยฉาบสามารถเกหบรภกษาไดคนาน และสะดวกตคอการ

นทามารภบประทานมากยพพงขซนน

นทากลคาวนทนาวคาดพบลงไปแชคในนทนาสะอาดทยพผสมนทนามะนาวเพพพอคงสภาพสยของกลควยเอาไวคเมพา

อนทาไปทอดจะไดคกลควยฉาบทยพมยสยเหลพองกรอบนคารภบประทาน

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   ผลพตภภณฑฑผภกและอาหารแปรรมป

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : กลควยฉาบ ตรา ฉาบฉวย

รายละเออยด : กลควยฉาบทอดกรอบ อรคอย สะอาด ททาจากผลผลพตทางการเกษตรของคนใน

ตทาบล

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.บคานลทา อ.วพหารแดง จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

ผลพตภภณฑฑคพอ กลควยฉาบ โดยจะจภดจทาหนคายผคานทาง ออนไลนฑ และ ออฟไลนฑ กลจคมเปปาหมายคพอ
บจคคลทภพวไป

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางนวภตกรรมใหมคใหคกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 400
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PS65019715 : นจฟายาลรางจาน (บรานลจา)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

สกภดสารสมจนไพรทยพจะเปปนตภวชะลคางและแตคงกลพพนของนทนายาลคางจาน

คภดเลพอกตภวททาละลายและสารชะลคางทยพเหมาะสมสทาหรภบการททานทนายาลคางจานโดยใชคสารจาก

ธรรมชาตพ

การเพพพมความคงตภวของสารสกภดสมจนไพรในนทนายาลคางจาน

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   สจขอนามภยอาหาร หรพอ กระบวนการควบคจมขภนนตอนการผลพตตภนงแตคตคน

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : นทนายาลคางจาน ตรา ฉาบฉวย

รายละเออยด : นทนายาลคางจาน สมตรออแกนพค สามารถใชคแทนนทนายาลคางมพอไดค อคอนโยนตคอผพว 

หรพอสามารถใชคแทนนทนายาถมพพนนดค เพราะสควนผสมในการฆคาเชพนอแบคทยเรยย

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.บคานลทา อ.วพหารแดง จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

ผลพตภภณฑฑ นทนายาลคางจานออแกนพค โดยจะจภดจทาหนคายทางทภนงชคองทางออนไลนฑและ ออฟไลนฑ 
กลจคมเปปาหมายคพอ กลจคมแมคบคาน

มยสจขภาพดยขซนน ลดโอกาสเกพดการเจหบปปวย

จจานวนรายไดร : 400
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PS65012874 : บรานเหขดวศหารแดง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยการทอดใหคกรอบนานและททาการซภบนทนามภนเพพพอยพดอายจของผลพตภภณฑฑ

การใชคเทคโนโลยยบรรจจภภณฑฑแบบถจงฟอยลฑแทนถจงพลาสตพก เพพพอใชคในการหมจนเวยยนการ

เพาะปลมก และลดขยะของบรรจจภภณฑฑของขคาวเกรยยบเหหด โดยนทาถจงฟอยลฑของขคาวเกรยยบ

กลภบมาเปปนถจงเพาะปลมก

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ขคาวเกรยยบเหหดอพนทรยยฑ

รายละเออยด : ขคาวเกรยยบเหหดอพนทรยยฑ ททามาจากเหหดนางฟปาทยพหาไดคงคายในทคองถพพน ลภกษณะ

ของขคาวเกรยยบเปปนแทคงคลคายเฟรนชฑฟรายสฑ งคายตคอการรภบประทาน

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
สถาบภนบภณฑพตพภฒนบรพหารศาสตรฑ

ต.วพหารแดง อ.วพหารแดง จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : n/a

ออนไลนค : https://m.facebook.com/wihandeang/

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

ขคาวเกรยยบเหหดอพนทรยยฑ เปปนผลพตภภณฑฑในแบรนดฑขคาวเกรยยบเหหดนางฟปาBCG เปปนการดทาเนพน
การผลพตและจทาหนคายขคาวเกรยยบจากเหหดนางฟปา ในลภกษณะของการนทาเหหดนางฟปามาสรคาง
ตทาแหนคงใหมคในตลาดขนมขบเคยนยว และยภงแกคไขปปญหาของเหหดทยพเกหบไวคไดคไมคนานกหเนคาเสยย

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางนวภตกรรมใหมคใหคกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 1,050
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PS65014681 : สบฟตสครหบฝปาเทรา เพชถอสรขภาพจากนจฟามหนทอดขราวเกรอยบ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การใชคเทคโนโลยยการแปรรมปนทนามภนทอดขคาวเกรยยบเหหดนางฟปาเปปนสบมค

นวภตกรรมการขายผคานชคองทางออนไลนฑผคาน Facebook Fan page

การใชคเทคโนโลยยบรรจจภภณฑฑถจงฟอยลฑในการบรรจจภภณฑฑ

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

เศรษฐกศจหมรนเวอยนลดการใชรพลหงงานเนรนนจากลหบมาใชรใหมต

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : สบมคสครภบฝปาเทคา

รายละเออยด : ลดกลพพนอภบ ผลภดเซลลฑผพวใหคกระจคางใสเนยยนนจคม ชควยกทาจภดแบคทยเรยย ชควยดมด

ซภบสพพงสกปรกทยพตกคคาง

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
สถาบภนบภณฑพตพภฒนบรพหารศาสตรฑ

ต.วพหารแดง อ.วพหารแดง จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค :  พn/a

ออนไลนค : https://m.facebook.com/wihandeang/

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

“สบมคสครภบฝปาเทคา” คพอชพพอผลพตภภณฑฑภายใตคแบรนดฑสบมคสครภบBCG 
เนพพองจากการทอดขคาวเกรยยบเหหดอพนทรยยฑ มยการใชคนทนามภนเปปนจทานวนมาก ซซพงนทนามภนเหลคานยนไมค
สามารถนทากลภบมาใชคประโยชนฑไดคอยก เพพพอลดปปญหาการทพนงนทนามภนเหลพอใชคลงทางทคอระบายนทนา
จซงนทามาพภฒนาเปปนสบมค

ลดขยะ/การนทาวภตถจดพบกลภบมาใชคใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางนวภตกรรมใหมคใหคกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

อนจรภกษฑสพพงแวดลคอม และมยการพภฒนาอยคางยภพงยพน

จจานวนรายไดร : 1,180

หนคา 124 / 210



PS65014561 : มหชรฟมพลหส+

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พภฒนาผลพตภภณฑฑ เชคน  Packaging ใหคมยคจณภาพอยมคในระดภบมาตรฐานและใชคงานไดคสะดวก

เทคโนโลยยในการสพพอสารกภบผมคบรพโภคและจทาหนคายสพนคคา เชคน Facebook

Tiktok

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

เกษตรปลอดภหย

   สารกทาจภดศภตรมพพชทางชยวภาพ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ลอมฟางกคอนเหหดจากฟางขคาว

รายละเออยด : ลอมฟางกคอนเหหดจากฟางขคาว ผลพตจากฟางขคาวและเชพนอเหหดทยพมยคจณภาพ 

ปลอดภภยไรคสารเคมย หมดปปญหามลพพษและความยจคงยากในการผลพต สามารถใหคผลผลพตตคอ

หนซพงกคอนมากถซง 2 กพโลกรภมในระยะเวลาไมคนาน นทนาหนภกผลพตภภณฑฑกคอนละ 5 กพโลกรภม ราคา 

60 บาท

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
สถาบภนบภณฑพตพภฒนบรพหารศาสตรฑ

ต.หนองสรวง อ.วพหารแดง จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : n/a

ออนไลนค : https://www.facebook.com/profle.php?id=100083528959375

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

-คคนหาจจดแขหงและจจดอคอนของผลพตภภณฑฑ
-พภฒนาผลพตภภณฑฑใหคมยคจณภาพมากขซนนเชคน ปรภบ Packaging, สรคาง Brand Identity ในทางทยพ
ดย
-ประสานงานเผยแพรคผลพตภภณฑฑสมคชจมชนกภบทางอทาเภอวพหารแดง
-วางแผนชคองทางการจภดจทาหนคายทภนงออนไลนฑและออฟไลนฑ
-นทาสพนคคาออกจทาหนคาย

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางนวภตกรรมใหมคใหคกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 6,000
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PS65014602 : มหชรฟมเนขกซค

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พภฒนาผลพตภภณฑฑ เชคน  Packaging ใหคมยคจณภาพอยมคในระดภบมาตรฐานและใชคงานไดคสะดวก

เทคโนโลยยในการสพพอสารกภบผมคบรพโภคและจทาหนคายสพนคคา เชคน Facebook

Tiktok

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

เกษตรปลอดภหย

   ระบบตรวจวภดความชพนนในดพน

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ลอมฟางปจปยจากฟางขคาว

รายละเออยด : ลอมฟางปจปยจากฟางขคาว ผลพตจากฟางขคาวและอาหารเสรพมทยพเปปพ ยมไปดควย

คจณประโยชนฑทยพตคนไมคตคองการ ชควยเสรพมสรคางตคนใหคแขหงแรง รวมทภนงฟางขคาวยภงใหคประโยชนฑ

การรภกษาความชพนนและอจคมนทนาใหคกภบตคนไมค ราคา 35  บาท นทนาหนภกผลพตภภณฑฑ 5 กพโลกรภม

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
สถาบภนบภณฑพตพภฒนบรพหารศาสตรฑ

ต.หนองสรวง อ.วพหารแดง จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : n/a

ออนไลนค : https://www.facebook.com/profle.php?id=100083528959375

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

-คพดคคนปปญหาทยพเกพดขซนนในชจมชนเพพพอนทามาพภฒนา
-พภฒนาผลพตภภณฑฑใหคมยคจณภาพมากขซนน ปรภบ Packaging ใหคทภนสมภยมากขซนน, สรคาง 
BrandIdentity ในทางทยพดย
-วางแผนการจภดจทาหนคายทภนงออนไลนฑและออฟไลนฑ
-ประสานงานเผยแพรคผลพตภภณฑฑสมคชจมชน
-นทาสพนคคาจทาหนคายสมคตลาด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนทาวภตถจดพบกลภบมาใชคใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรภกษฑสพพงแวดลคอม และมยการพภฒนาอยคางยภพงยพน

จจานวนรายไดร : 4,000
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PS65008874 : ถาดและทอถรองแกรวจากกระดาษเหลชอใชร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

สมจนไพร

การแปรรมปผลพตภภณฑฑ

การออกแบบบรรจจภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : สบมคมะขามนทนาผซนง

รายละเออยด : สบมคสมจนไพรเหมาะสทาหรภบผพวหนคาและผพวกาย

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยศรยนครพนทรวพโรฒ

ต.หนองหมม อ.วพหารแดง จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

สบมคสมจนไพรในปปจจจบภนจทาหนคายกภนภายในชจมชนเทคานภนน เพพพอแกคไขปปญหานยนจซงจภดททาแผนธจรกพจ
โดยการเขคาไปแนะนทากยพยวกภบการพภฒนาสพนคคา เชคน บรรจจภภณฑฑและชคองทางการขายออนไลนฑ
เพพพอใหคเขคาถซงกลจคมลมกคคาทยพมยความรคองการมากขซนน

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 5,000
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PS65014227 : สรรางงานสรรางรายไดร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

แปรรมปไมคไผค

แปรรมปวภสดจเพพพอจภดสาน

การปรจะยจกตฑเอามาเปปนผลพตภภณฑฑ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : หนองหมมทยม

รายละเออยด : สบมคสมจนไพรถาดและทยพรองแกควจากวภสดจเหลพอใชค

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยศรยนครพนทรวพโรฒ

ต.หนองหมม อ.วพหารแดง จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

พภฒนารมปลภกษณฑของผลพตภภณฑฑใหคทภนสมภย ททาใหคผลพตภภณฑฑของชจมชนตพดตลาด เปปนทยพรมคจภกทภนง
ในและนอกชจมชน ขยายชคองทางการตลาดไปยภงโซเชยยลมยเดยย และอยคอมเมพรฑช ตคางๆ เชคน 
Facebook,TikTok ,Shopee และ Lazada เพพพอใหคสามารถเขคาถซงกลลจคมเปปาหมายไดคมากยพพงขซนน

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนทาวภตถจดพบกลภบมาใชคใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

อนจรภกษฑสพพงแวดลคอม และมยการพภฒนาอยคางยภพงยพน

จจานวนรายไดร : 5,000
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PS65039131 : ขราวเสาไหร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เชพนคอรากทาจภดโรคพพช

โจตกขคาวสภงขฑหยดกซพงสทาเรหจรมป

สบมคกคอนจากขคาวไรค

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ขคาวเสาไหค

รายละเออยด : ขคาวเสาไหค เมพพอหจงสจกแลควจะมยความคงตภว เมลหดเรยยงตภวสวย มยความรควนแหคง 

ไมคแฉะ

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

1 คน 0 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.งพนวงาม อ.เสาไหค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

ขคาวเสาไหค

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

จจานวนรายไดร : 15,000
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PS65039133 : งศฟวงาม งามสดรด

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Platform Ecommerce

Facebook

line

การขนสคงและกระจายสพนคคา

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ขคาวเสาไหคเกคา ตรากบ 5 กพโลกรภม

รายละเออยด : ขคาวเสาไหคเกคาคภดพพเศษ คจณภาพดยทยพสจด คภดสรรคจณภาพเยยพยม สะอาด 

ปลอดภภย 100% (ขนาดบรรจจ 5 kg) ขคาวเสาไหคเกคาคภดพพเศษ ผลพตจากขคาวพภนธจฑเจตกเชยขคาว

พภนธจฑเสาไหคพพนนถพพนทยพมยประวภตพยาวนานของ จ.สระบจรย ขคาวเปปนขคาวประเภทพพนนแขหง

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

1 คน 0 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.งพนวงาม อ.เสาไหค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

ขคาวเสาไหคจะมยราคาทยพคคอนขคางถมก (135บ.ตคอ5กก.≈27บ.ตคอ1กก.อคางอพงจากขคาวเบญจรงคฑ ณ 
วภนทยพ27ก.ค2565) และไดครภบการชมวคามยสรรพคจณทางดคานสจขภาพอยกดควย หากแตค ผมคบรพโภค
หลายสควนกหไดคชยนถซง painpoint ทยพสทาคภญของขคาวเสาไหคคพอ หากไมคหจงดควยวพธยทยพถมกตคอง หรพอ
ปลคอยใหคขคาวเยหน ขคาวจะมยความแขหงและอาจไมคตอบโจทยฑลมกคคาบางกลจคม การขนสคงขคาวใน
ปปจจจบภนกหจทาเปปนทยพจะตคองใชคพพนนทยพและรองรภบนทนาหนภกทยพมาก ดภงนภนน เพพพอแกคปปญหาเหลคานยน เราจซง
อยากแกคแพหกเกจจพนงใหคจภดเกหบงคาย ขนสคงไดคงคาย และทภนสมภย โดยปรภบใหคแพหกเกจจพนงเปปนทรง
เหลยพยมทยพมยนทนาหนภกเบาและกระทภดรภด และเพพพมคทาอธพบายวพธยการหจงขคาวและปรจงขคาวเสาไหคเบพนอง
ตคนบนฉลาก

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

จจานวนรายไดร : 15,000
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PS65009235 : โครงการอบรมใหรความรฟรในการสรรางผลศตภหณฑคจากผราทอพชฟนบราน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ปฏพบภตพการตภดเยหบผคาทองานhanmadeงานฝปมพอ

การออกแบบชพนนงานและการขซนนรมปงาน

รมปแบบของผลพตภภณฑฑจากผคาทอเปปนผพนมาแปรรมปใหคมยความนคาสนใจยพพงขซนน

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   สพพอทยพเผยแพรค ทางหนภงสพอพพมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทภศนฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : พวงกจญแจและยางมภดผมจากผคาทอ

รายละเออยด : เปปนผลพตภภณฑฑทยพททาขซนนจากผคาทอพพนนบคานของตทาบลตคนตาล โดยสพนคคาผลพต

และจภดจทาหนคายผคานทางศมนยฑทอผคาและตลาดนทนาโบราณตคนตาล ผลพตภภณฑฑพวงกจญแจและ

ยางมภดผมมยหลายหลายรมปแบบ มยราคาทยพยคอมเยา มยแบบใหคเลพอกหลากหลาย

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

4 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏเทพสตรย

ต.ตคนตาล อ.เสาไหค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : ศมนยฑการเรยยนรมคทอผคาบคานตคนตาล

ออนไลนค : -

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

ผลพตภภณฑฑจากผคาทอทยพมยความหลายหลายเพพพมขซนนและยภงเปปนตภวเลพอกทยพหลากหลายใหคแกคลมกคคาทยพ
สนใจ และสรคางบรรจจภภณฑฑใหคดมมยความนคาสนใจยพพงขซนน

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางนวภตกรรมใหมคใหคกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 3,000
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PS65009305 : โครงการอบรมเทคนศคแนะนจาการเพศถมยอดขายในชตองทางออนไลนค

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ความรมคชคองทางการขายออนไลนฑ

ความรมคการปรภบตภวในยจค New Normal

ความรมคในการวางผลพตภภณฑฑขายชคองทางออนไลนฑ

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   สพพอทยพเผยแพรค ทางหนภงสพอพพมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทภศนฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : การอบรมเทคนพคแนะนทาการเพพพมยอดขายในชคองทางออนไลนฑ

รายละเออยด : การขายสพนคคาผคานชคองทางออนไลนฑซซพงเปปนชคองทางทยพสามารถเขคาถซงกลจคม

ลมกคคาหรพอกลจคมเปปาหมายไดคงคาย จซงเกพดการจภดการอบรมใหคความรมคในการใชคชคองทาง

สพพอSocial Media เชคน Shopee เพพพอเพพพมโอกาสในการจภดจทาหนคายและททาใหคกลจคมลมกคคารมคจภก

ผลพตภภณฑฑผคาทอตทาบลตคนตาล

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

4 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏเทพสตรย

ต.ตคนตาล อ.เสาไหค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : ศมนยฑการเรยยนรมคทอผคาบคานตคนตาล

ออนไลนค : -

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

มยชคองทางในการเลพอกซพนอทยพหลากหลายขซนนและยภงเปปนการเพพพมชคองทางการสรคางรายไดค โดย
การรควมมพอกภบกลจคมสตรยทอผคาและชาวบคานเขคารภบความรมคการสรคางรายไดคและการเพพพมยอดขาย
ผคานชคองทางสพพอ Social Media

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 0
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PS65004185 : ขนมกระยาสารท ตจาบลทตาชราง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การบรรจจขนมลงในผลพตภภณฑฑ

การออกแบบโลโกคผลพตภภณฑฑใหมคโดยใชคโปรแกรมการออกแบบ

การเพพพมรสชาตพของขนมกระยาสารท

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   เทคโนโลยยบรรจจภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ขนมกระยาสารท

รายละเออยด : ขนมกระยาสารทเปปนขนมทยพชาวบคานนพยมททาขซนนในชควงเทศกาลสารทไทย โดย

นทาถภพวลพสง งาขาว ขคาวตอก กะทพ แบะแซ  นทนาตาล มากวนรวมจนเขคากภนดย มยรสชาตพหวาน เมพพอ

เคยนยวเขคาไปจะรมคสซกถซงความกรอบของขคาวตอก ถภพวลพสง และความเหนยยวของนทนาตาลเคยพยว

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

2 คน 1 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ทคาชคาง อ.เสาไหค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

เพพพมรสชาตพของขนมกระยาสารทใหคเพพพมขซนน มยรสดภนงเดพม รสชาเขยยว รสชาเยหน ททาบรรจจภภณฑฑใน
รมปแบบกระปจกใหคมยความสวยงาม เพพพมชคองทางการขายในรมปแบบ online ใน shopee lazada 
facebook

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 4,940
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PS65033110 : กลรตมทอผราทตาชราง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ออกแบบสพนคคารมปแบบใหมค

ออกแบบลวดลายใหมคใหคสพนคคาใหมค

เพพพมชคองทางการคคา

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยภมมพปปญญาและวภฒนธรรมดคานจพตวพทยา

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ผลพตภภณฑฑผคาทอ

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑจากผคาทอในรมปแบบตคาง เชคน ผคาถจง กระเปปา ผคาเชหดหนคา ผคาพภนคอ 

ผลพตจากเครพพองทอผคาพพนนบคานเปปนงานหภตถกรรมทยพตคองใชคฝปมพอจากผมคเชยพยวชาญในการทอผคา

ในตทาบลทคาชคางมยหลากหลายลวดลายและหลายสย เนพนอผคาคคอนขคางหนาและนจคม

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

2 คน 1 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ทคาชคาง อ.เสาไหค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

เพพพมลวดลายใหมค โดยการคพดลวดลายใหมคแลควนทามาสกยนตพดกภบตภวผลพตภภณฑฑผคาทอ เพพพมชคอง
ทางการขาย Online เชคน Facebook Lazada Shopee เพพพอเปปนการเพพพมรายไดคใหคกภบกลจคมทอ
ผคาทคาชคาง สรคาง content โปรโมทสพนคคาของกลจคมทอผคาทคาชคาง

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

อนจรภกษฑและตคอยอดภมมพปปญญาทคองถพพน

จจานวนรายไดร : 25,000
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PS65036136 : อาหารและเครชถองดชถมเพชถอสรขภาพในตจาบลบรานยาง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

E-commerce

Digital Marketing

การถคายภาพ

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

เศรษฐกศจหมรนเวอยนลดการใชรพลหงงานเนรนนจากลหบมาใชรใหมต

   Remanufacture (การผลพตใหมค)

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ปลากระชภง

รายละเออยด : ปลากระชภงเปปนภมมพปปญญาทคองถพพนของตทาบลเปปนแหลคงปลานทนาจพดขนาดใหญค

ในตทาบลบคานยาง

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

1 คน 2 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.บคานยาง อ.เสาไหค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

ปลากระชภง สามารถหาไดคงคายในตทาบลบคานยาง เปปนวภตถจดพบพพนนเมพองของตทาบล มยกลจคมเปปา
หมาย (customer segment) คพอตลาดสด
และซจปเปอรฑมารฑเกหตในจภงหวภดสระบจรย เชคนโลตภส,บพนกซย 
ขายผคานชคองทางออนไลนฑ เชคน facebook, line
โดยมยหนคาทยพ (key activities)คพอ การททาคอนเทนตฑ, ประชาสภมพภนธฑ, และประสานงานกภบหนควย
งานตคาง ๆ คคาใชคจคาย (cost structure) คพอ คคาอพนเทอรฑเนหต, คคาโทรศภพทฑ, คคานทนามภนรถโดยมยชคอง
ทางรายไดค (Revenue streams) จากการรภบคคาจคางในการบรพการพภฒนาผลพตภภณฑฑ

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

สคงเสรพมและสนภบสนจนการทคองเทยพยวชจมชน

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางนวภตกรรมใหมคใหคกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 100
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PS65036138 : ผลศตภหณฑคเพชถอสรขภาพจากตจาบลบรานยาง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การถคายภาพ

Digital Marketing

E-commerce

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : กระยาสาทจากตทาบลบคานยาง

รายละเออยด : กระยาสาททยพผลพตและจภดจทาหนคายจากตทาบลบคานยาง

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

1 คน 2 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.บคานยาง อ.เสาไหค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

กระยาสาทประจทาตทาบลบคานยาง โดยถพอวคาเปปนตทาบลหลภกในการผลพตกระยาสาทในจภงหวภด
สระบจรย มยกลจคมเปปาหมาย (customer segment) คพอรคานอาหาร และรคานขนมในจภงหวภดสระบจรย
ขายผคานชคองทางออนไลนฑ เชคน facebook, instagram, line, tiktok 
โดยมยหนคาทยพ (key activities)คพอ การททาคอนเทนตฑ, ประชาสภมพภนธฑ, และประสานงานกภบหนควย
งานตคาง ๆ คคาใชคจคาย (cost structure) คพอ คคาอพนเทอรฑเนหต, คคาโทรศภพทฑ, คคานทนามภนรถโดยมยชคอง
ทางรายไดค (Revenue streams) จากการรภบคคาจคางในการบรพการพภฒนาผลพตภภณฑฑ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สคงเสรพมและสนภบสนจนการทคองเทยพยวชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรภกษฑและตคอยอดภมมพปปญญาทคองถพพน

จจานวนรายไดร : 100
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PS65009737 : ถรงยตามไทยวน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

-

การพภฒนาสยสภนใหมคของผลพตภภณฑฑ ทยพยภงไมคมยใชคมากคอน เชคนสยพาสเทล

-

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ถจงยคามไทยวน

รายละเออยด : ขนาดแขนยาว 19 นพนว ( 51ซ.ม )กวคาง 11 นพนว (29ซ.ม)ลซกทคองยคาม 9 นพนว (23ซ.ม)

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

2 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.พระยาทด อ.เสาไหค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

ถจงยคามไทยวนสระบจรย เปปนเครพพองใชคของชาวไทยวน ทยพใชคในชยวพตประจทาวภน สพบตคอกภนมาตภนงแตค
บรรพบจรจษ โดยใชคผคาทอไทยวน ในการททาถจงยคาม เชคน ผคาทอยกมจก ๓ เขา(ตะกอ) ถซง ๘ เขา ผคา
จก และผคาพพนน เพพพอฟฟน นฟมและรภกษาอภตลภกษณฑของชาวไทยวนไวค จซงจทาเปปนตคองจภดเกหบขคอมมล
มรดกภมมพปปญญาทางวภฒนธรรมถจงยคามไทยวนสระบจรย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 12,000
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PS65010150 : ขนมเปปป ยะ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การออกแบบตภวผลพตภภณฑฑแพคเกจใหคมยความนคาสนใจและดซงดมดจากผมคบรพโภค

ปรภบเปลยพยนรมปแบบดยไซนฑแพคเกจผลพตภภณฑฑ

-

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   เทคโนโลยยขนมหวาน

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ขนมเปปต ยะไสคถภพวไขคเคหม, ขนมเปปต ยะไสคฟปก

รายละเออยด : ชพพอสพนคคาขนมเปปต ยะบคานหนองไฮ มยแพคเกจใสคกลคองทรงสยพเหลยพยม มยชคองมอง

เหหนขนมเปปต ยะดคานใน หากไสคถภพวไขคเคหมตภวขนมจะเปปนรมปทรงดอกไมค กลยบดอกไมคเปปนไขคเคหม 

หากไสคฟปกจะเปปนทรงกลม

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

2 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.พระยาทด อ.เสาไหค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

ขคอมมลเบพนองตคนของกพจการ มยประวภตพความเปปนมา วพสภยทภศนฑ เปปาหมาย อธพบายถซงตภวสพนคคา
ลภกษณะของสพนคคาขนาดและบรรจจภภณฑฑ แผนการตลาด ลภกษณะของลมกคคาและลมกคคาเปปาหมาย 
ชคองทางการจภดจทาหนคาย และการสคงเสรพมการตลาด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 21,000

หนคา 138 / 210



PS65011292 : นจฟาผหดไทยปปาเลศศ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

บรรจจถจงปปดสนพท ลดนทนาหนภกบรรจจภภณฑฑและยพดอายจการเกหบ

-

-

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : นทนาผภดไทยปปาเลพศ

รายละเออยด : นทนาผภดไทยปปาเลพศ เพพพมความสะดวกสบายในการททาผภดไทย รสชาตพเปปน

เอกลภกษณฑมากภบปรพมาณและราคาทยพเหมาะสม

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

2 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.มควงงาม อ.เสาไหค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : รคานผภดไทยปปาเลพศ

ออนไลนค : ผภดไทยปปาเลพศ

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ปปญหา Covid-19 ททาใหคผมคประกอบการขาดรายไดคจากการขายสพนคคาผลพตภภณฑฑไมคเปปนทยพรมคจภก
จากบจคคลภายนอกหรพอชจมชนอพพนๆ บรรจจภภณฑฑไมคเปปนทยพสนใจและดซงดมดผมคบรพโภคแนวทาวแกคไข
ปปญหาพภฒนาบรรจจภภณฑฑ และฉลากผลพตภภณฑฑใหคมยความทภนสมภยและดซงดมดผมคบรพโภคจภดททา
ประชาสภมพภนธฑผคานสพพอออนไลนฑตคางๆ เพพพอเพพพมชคองทางในการจภดจทาหนคาย

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สคงเสรพมและสนภบสนจนการทคองเทยพยวชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 5,000
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PS65015214 : Good farm

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยการบรรจจแบบสจญญากาศเพพพอยพดอายจการเกหบ

-

-

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : Good farm

รายละเออยด : ขคาวเจตกเชยขคาวปลอดสาร หจงรภบประทานไดคงคายไมคเปปนกคอน หจงขซนนหมคอ ขคาว

นพพม

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

2 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.มควงงาม อ.เสาไหค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : All thinks

ออนไลนค : Good farm

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ปปญหาโควพด 19 ททาใหคราคา ของขคาวเปลพอกตกตทพาลงและอาชยพสควน ใหญคของคนในชจมชนมควง
งามจะปลมก ขคาวเจตกเชยเปปนหลภกจซงอยากเพพพมมมลคคา ของขคาวเปลพอกเจตกเชยการแกคไขปปญหา
นทาขคาวเปลพอกมาททาการสยเปปนขคาวกลคอง

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 5,000
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PS65037139 : กระเปปา N&F

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

จภกเยหบผคา

เอาเยพพอใบไมคมาใชคในการททากระเปปา

แพลตฟอรฑมออนไลนฑ ใชคในการโปรโมท

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การขนสคงและกระจายสพนคคา

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจหมรนเวอยนลดการใชรพลหงงานเนรนนจากลหบมาใชรใหมต

   Upgradable (ยกระดภบไดค)

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : กระเปปา

รายละเออยด : เปปนกระเปปาหนภง ททามพอ มยชคองกระเปปาอยมคภายในอยก 1 ชคอง ตภวกระเปปามยขนาด

ใหญคสามารถใสคสพพงของไดคหลายอยคาง และมยการ(แถมสายสะพายขคาง) เพพพอเอาไวคคลคองไหลค

ไดค

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 0 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.เมพองเกคา อ.เสาไหค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

เปปนกระเปปาถพอทยพททาจากหลากหลายวภสดจโดยจะมยผคา หรพอวภสดจจากธรรมชาตพ สามารถใสคของ 
และสมมารถถพอเปปนของประดภบไวคถคายรมปไดค กลจคมเปปาหมายคพอ กลจคมผค มหญพงวภยอายจประมาณ 
26-50 ปป โดยวางแผนในการขายผคานชคองทางออนไลนฑเปปนหลภก (Facebook Marketing / 
Website)  มยการสรคางคอนเทรนดฑโดยการถคายคลพปวพดยโอสภนน ๆ เกยพยวกภบสพนคคา หรพอคลพปวพดยโอ
การใชคตภวสพนคคา  เพพพอสรคางความเชพพอถพอใหคกภบสพนคคา และมยการพมดคจยกภบกลจคมลมกคคาผคาน 
Facebook Page ตคนทจนหลภกเปปนในแงคของวภตถจดพบสพนคคา และคคาสคงสพนคคาไปยภงลมกคคา

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

ลดขยะ/การนทาวภตถจดพบกลภบมาใชคใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดร : 59,800
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PS65039158 : พรมเชขดเทรา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

จภกเยหบผคา

แพลตฟอรฑมออนไลนฑ ใชคในการโปรโมท

เศษผคาทยพเหลพอจากการใชคงาน

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

เศรษฐกศจหมรนเวอยนลดการใชรพลหงงานเนรนนจากลหบมาใชรใหมต

   Upcycle (การรยไซเคพลแบบทยพททาใหคคจณคคาเพพพมขซนน)

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : พรมเชหดเทคา รมปแตงโม

รายละเออยด : เปปนพรมเชหดเทคารมปแตงโม ทยพประกอบไปดควยผคาทภนงหมด 4 สย ไดคแกค สยแดง สยดทา 

สยขาว และสยเขยยว

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 0 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.เมพองเกคา อ.เสาไหค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

ททาจากเศษผคาเปปนหลภก โดยจะใชคเศษผคาทยพเปปนแผคนๆ ในการตภดเยหบ และผคาแบบเสคนยาวๆ ในการ
ถภกมพอในการททาพรมเชหดเทคา ใชคเอาไวคเชหดททาความสะอาดเทคา กลจคมเปปาหมายคพอ ซพนอไดคทจกเพศ
ทจกวภย โดยวางแผนในการขายผคานชคองทางออนไลนฑเปปนหลภก (Facebook Marketing / 
Website)  มยการสรคางคอนเทรนดฑโดยการถคายคลพปวพดยโอสภนน ๆ เกยพยวกภบสพนคคา หรพอคลพปวพดยโอ
การใชคตภวสพนคคา  เพพพอสรคางความเชพพอถพอใหคกภบสพนคคา และมยการพมดคจยกภบกลจคมลมกคคาผคาน 
Facebook Page ตคนทจนหลภกเปปนในแงคของวภตถจดพบสพนคคา และคคาสคงสพนคคาไปยภงลมกคคา

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

ลดขยะ/การนทาวภตถจดพบกลภบมาใชคใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดร : 10,680
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PS65034104 : พหฒนาบรรจรภหณฑค

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Digital Marketing

เวหบไซตฑ E-commerce

Image Correction

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การขนสคงและกระจายสพนคคา

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   เทคโนโลยยบรรจจภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : กระปจกแบบใส

รายละเออยด : กระปจกแบบใส สทาหรภบใสคพรพกแกง

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

2 คน 2 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.เรพงราง อ.เสาไหค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

ผลพตภภณฑฑพรพกแดง เปปนผลพตภภณฑฑทยพมยตพดไวคในทจกครภวเรพอน เราเรพพมพภฒนาบรรจจภภณฑฑใหค
สะดวกในการเกหบรภกษาโดยมยการพภฒนาสพนคคาและบรรจจภภณฑฑใหคมยความโดดเดคนมากยพพงขซนน 
สคงเสรพมการจทาหนคายผคานทางการตลาด และชคองทาง Facebook

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 10,000
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PS65034105 : เหขดจจา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เวหบไซตฑ E-commerce

Digital Marketing

Image Correction

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การขนสคงและกระจายสพนคคา

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : เหหดจกา

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑเหหดฟาง เปปนวภถจดพบในการททาอาหารทจกทจกครภวเรพอนครภวมย เชคน ตคม 

นซพง ทอด เปปนตคน

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

2 คน 2 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.เรพงราง อ.เสาไหค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

เหหดฟาง จะมยการจภดททาแพตฟอรฑมขซนนมา โดยใชค Facebook เปปนหลภก และการจภดวางการ
ตลาดใหคเขคาถซงกลจคมลมกคคาใหคมากทยพสจด โดยจะเจาะจงไปทยพกลจคม แมคบคาน เพราะเปปนกลจคมทยพเขคาถซง
เยอะมากทยพสจดในตทาบล

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 1,500
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PS65040102 : นจฟาพรศกมะขาม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การออกแบบบรรจจภภณฑฑ

การพภฒนาบรรตจภภณฑฑใหมค

การขายผคานออนไลฑ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   สพพอทยพเผยแพรค ทางหนภงสพอพพมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทภศนฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : นทนาพรมะขาม

รายละเออยด : นทนาพรพกมะขาม รสชาตพคจคนเคย กพนถมกปาก ซพนอฝากถมกใจ

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

1 คน 0 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ศาลารยไทย อ.เสาไหค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

นทนาพรพกมะขาม สภพงตรง สคงถซงทยพผคาน แพลตฟอรฑม e-commerce

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

จจานวนรายไดร : 18,000
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PS65050103 : หาวศทยาลหยสฟตตจาบล สรรางงาน สรรางรายไดรใหรชรมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การขายผคานออนไลนฑ

การออกแบบผลพตบรรจจภภณฑฑใหมค

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑใหมค

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   สพพอทยพเผยแพรค ทางหนภงสพอพพมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทภศนฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : นทนาปลาหวาน

รายละเออยด : เปปนธจรกพจใหมคทยพพซพงสรคางไดคไมคนาน คพอ นทนาปลาหวาน กลจคมคนทยพเปปนเปปาหมายคพอ 

คนวภยททางาน ชควงอายจ 25-60 ปป ทยพวคาการอทาเภอไหค ชคองทางการขายคพอ ขาย online 

facebook offine ตลาดนภด เปปนใบปลพวทยพมยการทพนงไลนฑ เบอรฑใหคตพดตคอในการสภพง

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

1 คน 0 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ศาลารยไทย อ.เสาไหค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

นทนาปลาหวานผลพตภภณฑฑทยพคนในชจมชนตทาบลศารยไทยททา เพพพอนทามาจทาหนคายทยพตลาดประชารภฐ 
และททาตามออรฑเดอรฑทยพสภพง

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

จจานวนรายไดร : 18,000
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PS65011764 : สวนดอกไมรอหนรชถนรมยค

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การททาสบมคจากนทนามภนเหลพอใชคจากการททาอาหาร

การททาสบมค (saponifcation)

การจภดการนทนามภนเหลพอใชคจากการททาอาหาร

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจหมรนเวอยนลดการใชรพลหงงานเนรนนจากลหบมาใชรใหมต

   Upcycle (การรยไซเคพลแบบทยพททาใหคคจณคคาเพพพมขซนน)

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : บลมม (Bloom)

รายละเออยด : สบมคโฮมเมด จากนทนามภนเหลพอใชค

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.สวนดอกไมค อ.เสาไหค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

ผลพตภภณฑฑ สบมคโฮมเมด แบรนดฑ บลมม (Bloom)
อบรมคนในพพนนทยพ ต.สวนดอกไมค ใหคมยความสามารถในการผลพตสบมคโฮมเมด ดควยนทนามภนเหลพอใชค
จากครภวเรพอนในพพนนทยพชจมชนหรพอพพนนทยพใกลคเคยยง
ออกแบบบรรจจภภณฑฑใหคตอบโจทยฑและนคาใชค

ลดขยะ/การนทาวภตถจดพบกลภบมาใชคใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดร : 2,000
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PS65025955 : สวนดอกไมรอหนรชถนรมยค

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การททาชาสมจนไพร

การออกแบบบรรจจภภณฑฑใหคเหมาะสม

การออกแบบบรรจจภภณฑฑใหคนคาสนใจ/ดซงดมด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวคา 3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : เบพกบาน (Blossom)

รายละเออยด : ชาสมจนไพร ออแกนพก

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.สวนดอกไมค อ.เสาไหค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

ผลพตภภณฑฑ ชาสมจนไพร ออแกนพก แบรนดฑ เบพกบาน (Blossom)
อบรมคนในพพนนทยพ ต.สวนดอกไมค ใหคมยความสามารถในการผลพตชาสมจนไพร ออแกนพก
มยการออกแบบบรรจจภภณฑฑใหคตอบโจทยฑและนคาสนใจ

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

มยสจขภาพดยขซนน ลดโอกาสเกพดการเจหบปปวย

จจานวนรายไดร : 0

หนคา 148 / 210



PS65032260 : U2T

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Website Saraburi Market

Facebook page

Shopee

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   สพพอทยพเผยแพรค ทางหนภงสพอพพมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทภศนฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ผคาทอไท-ยวน

รายละเออยด : ผคาทอของชาวไท-ยวนแบคงเปปน 2 ประเภท คพอ ผคาพพนนไมคมยลาย เชคน ผคาฝปาย ผคา

ไหม ใชคเสคนดคายสยเดยยวกภนทอเปปนลายขภดธรรมดา สองเปปนผคามยลาย ไดคแกค ผคาลายขพด ผคาจก 

ผคามจก ผคาโสรคง ผคาหลาบ ซซพงเอกลภกษณฑของผคาทอจะอยมคตรง "เลหบ"

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

4 คน 1 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.เสาไหค อ.เสาไหค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

ผคาทอไท-ยวน มยกลจคมลมกคคาเปปนวภยททางาน และผมคสมงอายจ ทยพนพยมสวมใสคในการเขคาวภด ททาบจญ งาน
เทศกาล ใชคททาหรภบการแตคงกายเพพพอความสวยงสม โดยการโปรโมทสพนคคาจะเปปนการสรคาง 
contents เปปนคลพปวยดยโอสภนนๆ และอภปเดตภาพสพนคคา ทยพมยลายละเอยยดของสย และลวดลาย โดย
กลยจทธฑในการกระจายสพนคคา คพอ การขายผคานทางชคองทางออนไลนฑ ไดคแกค Facebook page 
Wedsite Saraburi Market และ Shopee ซซพงจะททาใหคลมกคคาสะดวกในการเลพอกซพนอสพนคคา และ
หากลมกคคาไมคสะดวกในการไปซพนอสพนคคาหนคารคาน สามารถสภพงออนไลนฑไดคทภนทย โดยมย Key 
partners คพอ รคานผคาทอไท-ยวน ตลาดตคนตาล

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรภกษฑและตคอยอดภมมพปปญญาทคองถพพน

จจานวนรายไดร : 25,000
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PS65037133 : U2T

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เวหบไซตฑ E-commerce

Digital Marketing

Image Correction

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   สพพอทยพเผยแพรค ทางหนภงสพอพพมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทภศนฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : อจไรวรรณ ผคาทอแปรรมป

รายละเออยด : เปปนการนทาลวดลายของผคาทอมาประยจกตฑเปปนสพนคคาจทาพวก พวงกจญแจพม ค

สยสภนสดใสรมปทรงแปลกใหมค และกระเปปายคามลายไท-ยวนใบจพปว

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

4 คน 1 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.เสาไหค อ.เสาไหค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

อจไรวรรณ ผคาทอแปรรมป เหมาะสทาหรภบวภยรจคนและผมคใหญควภยททางานทยพชพพนชอบสพนคคาพพนนบคานและชพพน
ชอบลวดลายของผคาทอทยพนทามาประยจกตฑเปปนสพนคคาจทาพวกพวงกจญแจพม คสยสภนสดใสรมปทรงแปลก
ใหมคและกระเปปายคามลายไท-ยวนใบจพปวโดยการโปรโมทจะเปปนการสรคางcontentsเปปนคลพปวยดยโอ
สภนน ๆ และการอภปเดตภาพสพนคคาผคานทางชคองทางออนไลนฑ ไดคแกค Facebook page และ 
Website Saraburi Market และ Shopee โดยมย Key partners คพอรคานอจไรวรรณผคาทอ

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรภกษฑและตคอยอดภมมพปปญญาทคองถพพน

จจานวนรายไดร : 400

หนคา 150 / 210



PS65039107 : แปรรฟปงาดจา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Image correction (เปลยพยนรมปภาพ)

Digital marketing

เวหบไซตฑ E-commerce

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

การขนสคงและกระจายสพนคคา

อาหารปลอดภหย

   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : งาดทาแหคงจทานวนกพโลกรภม

รายละเออยด : เปปนผลพตภภณฑฑทยพจทาหนคายยภงไมคแปรรมปและแปรรมปโดยการนทางาดทามาสกภดไดค

นทา คมภนงาบรรจจขวด

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

1 คน 1 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.หภวปลวก อ.เสาไหค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

1.กลจคมลมกคคาเปปนกลค จมทยพตามชจมชน2.ขายชคองทาง3.สคงมอบ4.พารฑทเนอรฑ
เปปาหมายกลจคมลมกคคาคพอกลจคมชจมชนกลจคมคนวภยอายจ50ปปขซนนไป
เปปาหมายขายชคองทาง:หนคารคาน/Facebookfanpage/Website:Saraburimarket
ใหคลมกคคากลจคมทยพรภกสจขภาพมยสจขภาพดย
พารฑทเนอรฑกลจคมเกษตรกร

คพดคคนกระบวนการททางานทยพงคายขซนน

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 10,000

หนคา 151 / 210



PS65039130 : ตะกรรามหดเชชอกฟาง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Digital marketing

เวหบไซตฑ E-commerce

Image correction (เปลยพยนรมปภาพ)

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ตะกรคาเชพอกมภดฟางแบบใสคของ

รายละเออยด : ตะกรคาเชพอกมภดฟางและตะกรคาใสคของงานใชคฝปมพอในการจภดททาผลพตภภณฑฑโดย

การซพนอวภสดจอจปกรณฑมาดคแกคเชพอกและโครงเหลหกตะกรคา

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

1 คน 1 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.หภวปลวก อ.เสาไหค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

1.กลจคมลมกคคาเปปนกลค จมทยพตามชจมชน2.ขายชคองทาง3.สคงมอบ4.พารฑทเนอรฑ
เปปาหมายกลจคมลมกคคาคพอกลจคมชจมชน,งานบจญงาน,กระถพน,งานบวช
เปปาหมายขายชคองทาง:หนคารคาน/Facebookfanpage/Website:Saraburimarket
ใหคลมกคคากลจคมงานบจญ
พารฑทเนอรฑรคานขายวภสดจอจปกรณฑ

คพดคคนกระบวนการททางานทยพงคายขซนน

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 4,000

หนคา 152 / 210



PS65011103 : Banana Chip

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

แปรรมปวภตถจดพบในทคองถพพนใหคเปปนผลพตภภณฑฑมมลคคาเพพพม

-

-

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : Banana Chip

รายละเออยด : กลควยดพบฝานเปปนแผคนบางทอดในนทนามภนทควม ปรจงรสดควยรสชาตพตคางๆ แพหคใสค

ถจงในขนาดทยพเหมาะสม

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.กจคมหภก อ.หนองแค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : Broken Group

ออนไลนค : banana chip by กจคมหภก

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

นทาวภตถจดพบจากชจมชนมาแปรรมป ผลพตเพพพอเพพพมมมลคคาของสพนคคาและจภดจทาหนคายในชคองทางการ
ตลาดทภนงออฟไลนฑและออนไลนฑ

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 550
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PS65011254 : Good Rice

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

บรรจจแบบสจญญากาศพพพอยพดอายจการเกหบ

ใชค mobile app payment ในการททาธจรกรรมเรพพองการเงพน

-

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : WT

รายละเออยด : ขคาวเจตกเชยขคาวปลอดสาร หจงรภบประทานไดคงคายไมคเปปนกคอน หจงขซนนหมคอ ขคาว

นพพม

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.กจคมหภก อ.หนองแค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : รคาน bamboo wind

ออนไลนค : ผลพตภภณฑฑกจคมหภก

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

แกคไขปปญหาพพนนฐานของสภงคมไทย ปปญหาทยพมยทจกทยพทจกสภงคม ทจกประเทศ จะดยกวคารซเปลคา ถคา
เปลยพยนจากปปญหาเปปนตภวกระตจคนเศรษฐกพจ

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มยสจขภาพดยขซนน ลดโอกาสเกพดการเจหบปปวย

ลดขยะ/การนทาวภตถจดพบกลภบมาใชคใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดร : 3,000
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PS65037126 : ปลาแดดเดอยว

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Image Correction

เวหปไซตฑ E-commerce

Digital Marketing

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   สพพอทยพเผยแพรค ทางหนภงสพอพพมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทภศนฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ปลาแดดเดยยว

รายละเออยด : ปลาแดดเดยยว

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

1 คน 0 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.คชสพทธพธ อ.หนองแค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

ปลาแดดเดยยว คชสพทธพธ จทาหนคายผคานแพลตฟอรฑมออนไลนฑในกภบประชาชนในพพนนทยพใกลคเคยยงทยพ
นพยมทานปลาทจกฤดมลกาล

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

จจานวนรายไดร : 30,000
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PS65037127 : ขนมไทย (กลรตมฝอยทอง)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การถคายภาพ

E-commerce

Digital Marketing

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   สพพอทยพเผยแพรค ทางหนภงสพอพพมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทภศนฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ขนมไทย (กลจคมฝอยทอง)

รายละเออยด : ฝอยทองรสชาตพหอมหวาน

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

1 คน 0 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.คชสพทธพธ อ.หนองแค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

ขนมไทย (กลจคมฝอยทอง) ผคานชคองทางออนไลนฑใหคกภบกลจคมคนทภพวไปทยพนพยมทานสพนคคาไทยทยพมยรส
ชาตพหวานหอม เรพพมจากกลจคมขคาราชการในพพนนทยพจภงหวภดสระบจรยใหคสามารถเขคาชมและเลพอกซพนอ
สพนคคาไดคตลอดเวลา

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

จจานวนรายไดร : 20,000
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PS65019673 : นจฟายาลรางจานจากสารสกหดธรรมชาตศ (โคกตฟม)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การเพพพมความคงตภว

นทนายาลคางจานมะนาว

ตภดเลพอกตภวททาละลาย

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจหมรนเวอยนลดการใชรพลหงงานเนรนนจากลหบมาใชรใหมต

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : นทนายาลคางจานบภวชม

รายละเออยด : นทนายาลคางจาน สรรพคจณ ใชคททาความสะอาดลคางจาน ขจภดคราบสกปรก และ

กลพพนคาวอาหารตคาง ๆโดยผลพตจากสมจนไพรมะนาว

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.โคกตมม อ.หนองแค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

Customer Segment – กลจคมลมกคคาเปปนกลจคมคนทยพเปปนพคอบคานแมคบคานทยพตคองดมแลภาชนะเครพพอง
ของใชคในครภว
ไมคจทากภดเพศ โดยมยอายจ 30 ปปขซนนไป
Costomer Relationships – มยการตพดตามผลการใชคงานกภบลมกคคาทยพซพนอไปวคาหลภงจากใชคแลควไดค
ผลเปปนอยคางไร ชควยขจภดคราบสพพงสกปรกไดคดยหรพอไมค ใชคแลควมยอาการแพคหรพอละคายเคพองผพว
หรพอไมคและนทาผลมาชควยในการรยวพวสพนคคานภนน 
Channels – จภดจทาหนคายผคาน Facebook , แอพพลพเคชภพนขายของออนไลนฑ และรคานคคาใน
ชจมชนรควมถซงจทาหนคายทยพบคาน
Value Propositions - คจณคคาทยพลมกคคาจะไดครภบ คพอนทนายาลคางจานจะชควยในเรพพองขอการขจภด
คราบสกปรกจากอาหารในภาชนะเครพพองครภวปลอดภภยเพราะผลพตจากสมจนไพร
Key Activities - กระบวกการผลพต เรพพมจากการปลมกสมจนไพรทยพไดคมาตรฐานปลอดสาร ไปสมค
การเกหบเกยพยว การคภดสรร การตาก การผลพตและบรรจจภภณฑฑ ซซพงระหวคางกระบวนการเหลคานยนจะ
ททาการเกหบขคอมมลเพพพอนทามาใชคในการโปรโมทและจภดจทาหนคายสพนคคา
Key Partners – ในสควนของผมคเกยพยวใหคการสนภบสนจนและผมคเกยพยวขคองในธจรกพจ จะมยเกษตรอทาเภอ
หนองแคพาณพชยฑจภงหวภดสระบจรย พภฒนาชจมชนอทาเภอหนองแค ม.จจฬาลงกรณฑ กรจงเทพ
Cost Structure – ตคนทจนจะประกอบไปดควย คคาวภตถจดพบ ตคนทจนในการปลมก คคาแรงงาน คคาบรรจจ
ภภณฑฑ 
คคาการตลาด และคคาสาธารณมปโภคตคางๆ

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 2,500
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PS65027813 : นจฟายาถฟพชฟน มะกรฟด (โคกตฟม)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ททาใหคสารฆคาเชพนอออกฤทธพธไดคยาวนาน

คภดเลพอกสารฆคาเชพนอทยพสามารถระเหยไดคดย

การเพพพมความคงตภวของสารฆคาเชพนอดควยกระบวนการหคอหจคม

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจหมรนเวอยนลดการใชรพลหงงานเนรนนจากลหบมาใชรใหมต

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : นทนายาถมพพนน มะกรมด

รายละเออยด : ขนาด 100 กรภม ราคา 25 บาท บรรจจภภณฑฑถจงใสธรรมดาขนาด 100 กรภม 

ราคา 30 บาท บรรจจภภณฑฑสวยงามขนาด 50 กรภม ราคา 15 บาท บรรจจภภณฑฑสตพตกเกอรฑ

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.โคกตมม อ.หนองแค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

Customer Segment - กลจคมลมกคคาเปปนกลจคมคนทยพเปปนพคอบคานแมคบคานทยพตคองดมแลและททาความ
สะอาดพพนนบคาน 
ไมคจทากภดเพศ โดยมยอายจ 30 ปปขซนนไป
Costomer Relationships – มยการตพดตามผลการใชคงานกภบลมกคคาทยพซพนอไปวคาหลภงจากใชคแลควไดค
ผลเปปนอยคางไร ชควยขจภดคราบสพพงสกปรกไดคดยหรพอไมค ใชคแลควมยอาการแพคหรพอละคายเคพองผพว
หรพอไมคและนทาผลมาชควยในการรยวพวสพนคคานภนน 
Channels – จภดจทาหนคายผคาน Facebook , แอพพลพเคชภพนขายของออนไลนฑ และรคานคคาใน
ชจมชนรควมถซงจทาหนคายทยพบคาน
Value Propositions - คจณคคาทยพลมกคคาจะไดครภบ คพอนทนายาททาความสะอาดพพนนจะชควยในเรพพองขจภด
สพพงสกปรกตามพพนนผพวและปลอดภภยเพราะผลพตจากสมจนไพร
Key Activities - กระบวกการผลพต เรพพมจากการปลมกสมจนไพรทยพไดคมาตรฐานปลอดสาร ไปสมค
การเกหบเกยพยว การคภดสรร การตาก การผลพตและบรรจจภภณฑฑ ซซพงระหวคางกระบวนการเหลคานยนจะ
ททาการเกหบขคอมมลเพพพอนทามาใชคในการโปรโมทและจภดจทาหนคายสพนคคา
Key Partners – ในสควนของผมคเกยพยวใหคการสนภบสนจนและผมคเกยพยวขคองในธจรกพจ จะมยเกษตรอทาเภอ
หนองแคพาณพชยฑจภงหวภดสระบจรย พภฒนาชจมชนอทาเภอหนองแค ม.จจฬาลงกรณฑ กรจงเทพ
Cost Structure – ตคนทจนจะประกอบไปดควย คคาวภตถจดพบ ตคนทจนในการปลมก คคาแรงงาน คคาบรรจจ
ภภณฑฑ 
คคาการตลาด และคคาสาธารณมปโภคตคางๆ

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 6,000
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PS65015388 : นจฟาพรศกเหขดกรอบ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นทาสพนคคาเกษตรทยพมยในทคองถพพนมาเเปรรมปเปปนอาหารสทาเรหจรมปพรคอมทาน

พภฒนาอาหารทยพใหคคจณประโยชนฑแทนเนพนอสภตวฑตอบโจทยฑคนไมคทานเนพนอสภตวฑแตคจะไดครภบโปรตยน

จากเหหดแทน

นทาเสนออาหารเพพพอสจขภาพ นทาสมจนไพรทคองถพพนโดยนทามาปรจงเเตคงรสชาตพใหครภบประทานงคาย

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : นทนาพรพกเหหดกรอบ

รายละเออยด : นทนาพรพกเหหดกรอบ ขนาด 30 กรภม ราคา 35 บาท

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

8 คน 6 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.โคกแยค อ.หนองแค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : KY Shop

ออนไลนค : KY Shop ผลพตภภณฑฑตทาบลโคกแยค

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

นทนาพรพกเหหดกรอบ

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 10,000
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PS65015451 : ไอศกรอมเกลขดหศมะ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

แปรรมปผลพตผลทางการเกษตรทคองถพพนใหคเปปนผลพตภภณฑฑมมลคคาเพพพม

-

-

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ไอศกรยมผลไมคเกลหดหพมะ

รายละเออยด : ไอศกรยมผลไมคเกลหดหพมะหลากหลายรสชาตพ โรยหนคาดควยซอสและทหอปปปน งขาย

หนคารคานมยใหคเลพอก 3 ขนาด (กรณยสคง Delivery จะบวก 5-20 บาท ตามระยะทาง)ทางรคานมย

ขายเฟรนไชสฑ และรภบจภดบมทในงานเลยนยงตคางๆ

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

8 คน 6 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.โคกแยค อ.หนองแค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : KY Shop

ออนไลนค : KY Shop ผลพตภภณฑฑตทาบลโคกแยค

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

โดยธจรกพจนยนจะสามารถสรคางรายไดคใหคกภบคนในชจมชน และเปปนการใชคผลไมคทยพมยในครภวเรพอนของ
ชจมชนใหคเกพดประโยชนฑ และจะพภฒนาชคองทางการขายใหคกวคางยพพงขซนน มยการขายเฟรนไชสฑ ออก
บมทงานเลยนยง โปรโมทและขายผคานชคองทางออนไลนฑ การจภดจทาหนคายหนคารคานและDelivery

คพดคคนกระบวนการททางานทยพงคายขซนน

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 9,000
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PS65031361 : U2T

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Digital Marketing

Image Correction

เวหบไซตฑ E-commerce

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ทตองเทอถยวทอถเปปนมศตรตตอสศถงแวดลรอมและสรขภาพ

   เทคโนโลยยพภฒนาคจณภาพผลผลพตทางการเกษตร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : สพนคคาA : สมจนไพรประคบรคอน สพนคคาB : สมจนไพรอบหมคอสจมยา

รายละเออยด : สพนคคาA : สมจนไพรสดประคบรคอน การใชคสมจนไพรสดหลายชนพดมาหคอรวมกภน

ดควยผคาดพบ ซซพงชควยบรรเทาปวดเมพพอยไดค สพนคคาB: สมจนไพรอบหมคอสจมยา เปปนการใชคสมจนไพร

สดหลายชนพด เพพพอชควยในการบรรเทาอาการ และยภงชควยชทาระลคางของเสยยออกจากรคางกาย

รวมถซงททาใหคระบการหายใจดยขซนน

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

1 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.บภวลอย อ.หนองแค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

สมจนไพรประคบรคอน มยสควนประกอบจากสมจนไพรชนพดตคาง ๆ นทามาหคอดควยผคาดพบ ซซพงสมจนไพรทยพ
ใชคนภนนเปปนสมจนไพรสดทภนงหมด ลมกประคบใชคเพพพอชควยบรรเทาอาการปวดเมพพอย
สมจนไพรอบหมคอสจมยา โดยใชคตคนสมจนไพรสดหลาย ๆ ชนพดรวมกภน ซซพงประกอบดควยสมจนไพรทยพมย
นทนามภนหอมระเหยและสมจนไพรรภกษาตามอาการ สามารถชควยบรรเทาอาการหรพอเพพพมการไหล
เวยยนโลหพตของรคางกายใหคดยขซนนและยภงชควยททาใหคระบบการหายใจดยขซนน
กลจคมลมกคคาเปปนกลจคมคนทยพอาศภยอยมคในภาคกลางและกลจคมคนทยพอาศภยอยมคในชจมชน ไมคจทากภด
เพศสามารถใชคไดคทจกเพศ โดยมยอายจ 35 ปปขซนนไป เพราะเปปนกลจคมคนทยพใหคความสนใจและมยความรภก
สจขภาพเปปนอยคางมาก ซซพงเนพพองจากสภาพรคางกายนภนนเรพพมมยความเสพพอมถอยลง จซงมยอาการปวด
เมพพอย ปวดลตาเปปนอยคางมาก จากการจทาหนคายผลพตภภณฑฑไปแลคว มยการใหคคทาแนะนทา วพธยการใชคงาน
และมยการตพดตามผลหลภงการใชคงานกภบลมกคคาทยพซพนอไป วคาหลภงจากทยพไดคใชคผลพตภภณฑฑแลควมยผลเปปน
อยคางไร ดยขซนนหรพอไมค สามารถชควยบรรเทาอาการเจหบปวดไดคดยหรพอไมค ชคองทางการซพนอสพนคคา
สามารถเลพอกซพนอไดคในชคองทางออนไลนฑ Facebook,Line หรพอสามารถมาซพนอไดคทยพบคานบภวลอย
กลางนา หมมคทยพ1 ตทาบลบภวลอย

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มยสจขภาพดยขซนน ลดโอกาสเกพดการเจหบปปวย

อนจรภกษฑและตคอยอดภมมพปปญญาทคองถพพน

จจานวนรายไดร : 5,000
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PS65033120 : U2T

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Digital Marketing

Image Correction

เวหบไซตฑ E-commerce

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ทตองเทอถยวทอถเปปนมศตรตตอสศถงแวดลรอมและสรขภาพ

   เทคโนโลยยพภฒนาคจณภาพผลผลพตทางการเกษตร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : สมจนไพรอบหมคอสจมยา

รายละเออยด : สมจนไพรอบหมคอสจมยา เปปนการใชคสมจนไพรสดหลากหลายชนพด เพพพอชควยใน

การบรรเทาอาการ หรพอเพพพมการไหลเวยยนโลหพตของรคางกายใหคดยขซนนและยภงชควยชทาระลคาง

ของเสยยออกจากรคางกายรวมถซงททาใหคระบบการหายใจดยขซนน

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

1 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.บภวลอย อ.หนองแค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

สมจนไพรอบหมคอสจมยาประกอบดควยสมจนไพรทยพมยนทนามภนหอมระเหยและสมจนไพรรภกษาตามอาการ 
กลจคมลมกคคาเปปนกลจคมคนทยพอาศภยอยมคในภาคกลางและกลจคมคนทยพอาศภยอยมคในชจมชน สามารถใชคไดคทจก
เพศทยพมยอายจ35ปปขซนนไป มยการใหคคทาแนะนทาวพธยการใชคงานและมยการตพดตามผลหลภงการใชคงาน

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มยสจขภาพดยขซนน ลดโอกาสเกพดการเจหบปปวย

อนจรภกษฑและตคอยอดภมมพปปญญาทคองถพพน

จจานวนรายไดร : 7,000
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PS65011168 : ไผตตจถา ยฟทฟทอ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยการตภนงสมตรตทารภบอาหารทยพททาใหคไดคกลพพนและรสชาตพรวมถซงรสสภมผภสทยพดย

การขายทางแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

พภฒนาบรรจจภภณฑฑเพพพอใหคไดคคจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลพตภภณฑฑ

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   สจขอนามภยอาหาร หรพอ กระบวนการควบคจมขภนนตอนการผลพตตภนงแตคตคน

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : Herbelato

รายละเออยด : สมตรการแปรรมปใบกภญชง และพพชสวนครภวอพพนใหคมยมมลคคาเพพพมเปปนไอศกรยมเจลา

โตทยพใชคเทคโนโลยยการตภนงสจตรตทารภบอาหารทยพททาใหคไดคกลพพนและรสชาตพ รวมถซงรสสภมผภสทยพดย

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

1 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ไผคตทพา อ.หนองแค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การสรคางผลพตภภณฑฑไอศกรยมทยพผสมสควนประกอบทยพเหมาะสมของสารสกภดสมจนไพร 1 ตภวอยคาง
คพอ CBD จากกภญชง โดยสกภดจากใบกภญชงทยพมยการตรวจวภดปรพมาณ CBD ในใบเพพพอใหคผมคบรพโภค
เกพดความมภพนใจถซงปรพมาณทยพมยในอาหารไมคใหคเกพด อาการขคางเคยยงทยพไมคพซงประสงคฑ ในคณะเดยยว
กภนยภงไดคกลพพนรส ทยพหอมของ Terpene จากพพช และ CBD ในปรพมาณทยพไมคเกพดโทษ และอาจเปปน
ประโยชนฑกภบรคางกาย โดยมยชคองทางการขายทางออนไลนฑเปปนหลภก

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

ลดขยะ/การนทาวภตถจดพบกลภบมาใชคใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 0

หนคา 163 / 210



PS65027831 : ไผตตจถา ยฟทฟทอ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยการตภนงสมตรตทารภบอาหารทยพททาใหคไดคกลพพนและรสชาตพรวมถซงรสสภมผภสทยพดย

การขายทางแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

พภฒนาบรรจจภภณฑฑเพพพอใหคไดคคจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลพตภภณฑฑ

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   สจขอนามภยอาหาร หรพอ กระบวนการควบคจมขภนนตอนการผลพตตภนงแตคตคน

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : HerBelato สมตร 2

รายละเออยด : สมตรการแปรรมปใบกภญชง และพพชสวนครภวอพพนใหคมยมมลคคาเพพพมเปปนไอศกรยมเจลา

โตทยพใชคเทคโนโลยยการตภนงสจตรตทารภบอาหารทยพททาใหคไดคกลพพนและรสชาตพ รวมถซงรสสภมผภสทยพดย

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

1 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ไผคตทพา อ.หนองแค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การสรคางผลพตภภณฑฑไอศกรยมทยพผสมสควนประกอบทยพเหมาะสมของสารสกภดสมจนไพร 1 ตภวอยคาง
คพอ CBD จากกภญชง โดยสกภดจากใบกภญชงทยพมยการตรวจวภดปรพมาณ CBD ในใบเพพพอใหคผมคบรพโภค
เกพดความมภพนใจถซงปรพมาณทยพมยในอาหารไมคใหคเกพด อาการขคางเคยยงทยพไมคพซงประสงคฑ ในคณะเดยยว
กภนยภงไดคกลพพนรส ทยพหอมของ Terpene จากพพช และ CBD ในปรพมาณทยพไมคเกพดโทษ และอาจเปปน
ประโยชนฑกภบรคางกาย โดยมยชคองทางการขายทางออนไลนฑเปปนหลภก

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

ลดขยะ/การนทาวภตถจดพบกลภบมาใชคใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 0

หนคา 164 / 210



PS65005621 : ขนมไทยโบราณ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ขยายตลาด หาลมกคคาใหมคเพพพอเพพพมยอดขาย

พภฒนาบรรจจภภณฑฑใหคดซงดมดความสนใจ

พภฒนาสมตรขนมใหคมยความหลากหลาย

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ขนมกลควย ฟปกทองโบราณ

รายละเออยด : ขายชพนนละ 5 บาท มยขนมกลควยและขนมฟปกทอง

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

2 คน 1 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.โพนทอง อ.หนองแค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

แปรรมปผลผลพตจากการเกษตรเปปน ขนมกลควย ขนมฟปกทอง ชควยสรคางรายไดค สรคางอาชยพใหคแกค
ชาวบคานในชจมชน  เเละยภงเพพพมมมลคคาใหคแกคผลผลพตทางการเกษตร

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 16,000

หนคา 165 / 210



PS65005769 : ปลารราสหบทรงเครชถอง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ขยายตลาด หาลมกคคาใหมคเพพพอเพพพมยอดขาย

พภฒนาผลพตภภณฑฑใหคมยความหลากหลาย

พภฒนาบรรจจภภณฑฑใหคดซงดมดความสนใจ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ปลารคาสภบทรงเครพพอง

รายละเออยด : ปลารคาสภบทรงเครพพองกระปจกละ 20 บาท

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

2 คน 1 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.โพนทอง อ.หนองแค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

แปรรมปปลารคาใหคเปปนปลารคาสภบทรงเครพพอง ปรจงแตคงรสชาตพ แพคเกจใหคเกพดมมลคคาเพพพมมากขซนน 
และสรคางรายไดคใหคแกคชาวบคานในชจมชน

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 8,000

หนคา 166 / 210



PS65009525 : โครงการเกษตรหนองเเขม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชคสพพอออนไลนฑเขคามาชควยในโปรโมทสพนคคา

ใชคเทคโนโลยยในการออกเเบบบรรจจภภณฑฑ

ใชคเทคโนโลยยเปปนชคองทางการขาย

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ขคาว

รายละเออยด : เปปนขคาวทยพปลมกโดยเกษตรในตทาบลหนองเเขม ขคาวนภนน เปปนสพนคคาหลภกเเละ

อาชยพหลภกของชาวบคานตทาบลหนองเเขม ในการคคาขายเเละสคงออก

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

2 คน 0 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ตคองการเขคาไปพภฒนาเเละตคอยอดผลพตภภณฑฑ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 5,985

หนคา 167 / 210



PS65053168 : ขนมไทยโบราณ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชคเทคโนโลยยชควยในการโฆษณา

ใชคเทคโนโลยยมนการออกเเบบบรรจจภภณฑฑ

ใชคเทคโนโลยยเปปนชคองทางการขาย

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ขนมฟปกทอง

รายละเออยด : เปปนขนมฟปกทองจากการคภดสรร เเละจภดททาขซนนมา ของชาวบคานตทาบลหนอง

เเขม มยรสชาตพอรคอย เเละมยราคาทยพยคอมเยาวฑ

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

2 คน 0 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ตคองการพภฒนาเเละททาการตลาด ในการขายขนมไทยของตทาบลใหคไดคมากขซนน โดยมยการเปลยพยน
เเปลงเเพหคเกหจ ททาการโปรโมท ขายชคองทางออนไลนฑ เเละเพพพมยอดขาย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 27,300
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PS65011088 : CanMass No.1 oil and CanMass No.2 Stick

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยการแปรรมปผลพตภภณฑฑใหคมยคจณภาพสมงสจด

การขายทางแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

พภฒนาบรรจจภภณฑฑเพพพอใหคไดคคจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลพตภภณฑฑ

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : CanMass No.1 oil and CanMass No.2 Stick

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑสทาหรภบนวดแกคอาการปวดออฟฟปซซพนโดรมผสมสารสกภดกภญชง

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

4 คน 0 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.หนองไขคนทนา อ.หนองแค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การแปรรมปผลพตภภณฑฑ นทนามภนนวดใหคไมคเหนยยวเหนอะหนะ มยกลพพนพซงประสงคฑ และรมปแบบทยพแตก
ตคางเชคน stick ทาแลควนวด โดยใชคสควนผสมของนทนามภนสกภดธรรมชาตพนทามาสกภดพพชกภญชงใหคไดค
และตภนงตทารภบประกอบกภบสมตรตทารภบยาแผนโบราณ ใหคเปปนผลพตภภณฑฑ ทา ถม นวดบรรเทาอาการ
ปวด อภกเสบ

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 0
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PS65027835 : CanMass No.2 Stick

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยการแปรรมปผลพตภภณฑฑใหคมยคจณภาพสมงสจด

การขายทางแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

พภฒนาบรรจจภภณฑฑเพพพอใหคไดคคจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลพตภภณฑฑ

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : CanMass No.2 Stick

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑสทาหรภบนวดแกคอาการปวดออฟฟปซซพนโดรมผสมสารสกภดกภญชง

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

4 คน 0 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.หนองไขคนทนา อ.หนองแค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การแปรรมปผลพตภภณฑฑ นทนามภนนวดใหคไมคเหนยยวเหนอะหนะ มยกลพพนพซงประสงคฑ และรมปแบบทยพแตก
ตคางเชคน stick ทาแลควนวด โดยใชคสควนผสมของนทนามภนสกภดธรรมชาตพนทามาสกภดพพชกภญชงใหคไดค
และตภนงตทารภบประกอบกภบสมตรตทารภบยาแผนโบราณ ใหคเปปนผลพตภภณฑฑ ทา ถม นวดบรรเทาอาการ
ปวด อภกเสบ

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 0
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PS65009536 : พหฒนาดอกไมรประดศษฐคชรมชนหนองแค

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การเพพพมรมปแบบของดอกไมคจภนทนฑ ใหคมยหลากหลายมากขซนน

การพพมพฑปปายขคอความ, ปปายพวงหรยด ดควย Software Computer

Software ออกแบบตราสพนคคาดควย Software Computer

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ศศพธรดอกไมคจภนทนฑ

รายละเออยด : ดอกไมคจภนทนฑและพวงหรยด มยหลายชนพด ไดคแกค 1. ดอกกจหลาบ2. ดอกพจด3. 

ดอกบานชพพน4. ดอกลยลาวดย5. พวงหรยดและปปายขคอความจทาหนคายในราคาดอกละ 3-5 บาทชคอ

ประธาน 20-40 บาท (ขซนนอยมคกภบจทานวนดอก)พวงหรยด 500-1,000 บาท (ขซนนอยมคกภบรมปแบบทยพ

ตคองการ)

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 3 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชพฤกษฑ

ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : ศศพธรดอกไมคจภนทนฑ

ออนไลนค : สทานภกบรพการวพชาการ มหาวพทยาลภยราชพฤกษฑ

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

ในเขตตทาบลหนองแค เคยมยการประดพษฐฑดอกไมคจภนทนฑมากคอน แตคเนพพองจากเปปนดอกไมคจภนทนฑ
เพยยงอยคางเดยยว ททาใหคไมคสามารถขายไดคตลอดปป ขซนนอยมคกภบงานอวมงคลเทคานภนน ดภงนภนนจซงมย
โอกาสทยพจะเขคาไปออกแบบและพภฒนาดอกไมคจภนทนฑใหคมยรมปแบบและสยสภนทยพหลากหลายมากขซนน 
รวมถซงการตคอยอดททาพวงหรยด และปปายขคอความตคาง ๆ ดควย 
เรพพมจากการคพดและพภฒนาดอกไมคประดพษฐฑในรมปแบบตคาง ๆ  พรคอมทภนงสอนวพธยการททาปปายขคอ
ความดควย Software  Computer หลภงจากนภนนจซงออกแบบตราสพนคคา พรคอมนทาขซนนเผยแพรคผคาน
ระบบออนไลนฑตคอไป

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

ลดเวลาในการสรคางผลผลพตเพพพอจภดจทาหนคายสพนคคา / บรพการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 10,000
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PS65061131 : ขนมทองมรวนกะทศสดหนองแค

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การเพพพมรสชาตพและสยสภนใหคกภบขนมทองมควนกรอบ เพพพอสรคางความแตกตคางใหคกภบสพนคคา

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑทยพ สะดวกตคอการรภบประทาน  เกหบรภกษา และการขนสคงทยพคงสภาพของ

ผลพตภภณฑฑไดคนาน

การออกแบบตราสพนคคาดควย Software Computer

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   เทคโนโลยยบรรจจภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ขนมทองมควนกรอบกะทพสด

รายละเออยด : ขนมทองมควนกรอบกะทพสด มย 5 รสชาตพ ไดคแกค 1. กาแฟ - สยนทนาตาลเขคม2. ใบเตย 

- สยเขยยว3. เนยนม - สยชมพม4. เผพอก - สยมควง5. กะทพสด(สมตรดภนงเดพม) - สยนทนาตาลอคอนจทาหนคาย

ราคากลคองละ 35 บาท 3 กลคอง 100 บาท

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 3 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชพฤกษฑ

ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : อาหารตามสภพงปปาตคอย

ออนไลนค : สทานภกบรพการวพชาการ มหาวพทยาลภยราชพฤกษฑ

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

ขนมทองมควนเปปนขนมไทยโบราณ ไดครภบอพทธพพลมาจากประเทศโปรตจเกส และอยมคคมคคนไทยมา
ตภนงแตคสมภยกรจงศรยอยจธยาจนถซงปปจจจบภน ขนมทองมควนกรอบของตทาบลหนองแค ในปปจจจบภนขาย
เฉพาะหนคารคานในชจมชน ยภงไมคมยตราสพนคคาและบรรจจภภณฑฑทยพทภนสมภย รวมถซงความหลากหลาย
ของรสชาตพ จซงททาการพภฒนาสพนคคา โดยการเพพพมรสชาตพและสยสภน รวมถซงออกแบบตราสพนคคา
และบรรจจภภณฑฑ ปรภบปรจงบรรจจภภณฑฑเพพพอสะดวกตคอการขนสคง เพพพอขยายกลจคมลมกคคาและสพนคคา
ของตทาบลหนองแคเปปนทยพรมคจภกเพพพมมากขซนน

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดเวลาในการสรคางผลผลพตเพพพอจภดจทาหนคายสพนคคา / บรพการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 10,000
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PS65030146 : หนองจรเขร ยฟทฟทอ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยการถนอมอาหารโดยททาแหคง

พภฒนาบรรจจภภณฑฑเพพพอใหคไดคคจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลพตภภณฑฑ

การขายทางแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   เทคโนโลยยการแปรรมปผลผลพตการเกษตร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : Hemprikrob สมตร 1

รายละเออยด : ขนมทานเลคนพรพกกรอบรสสมจนไพรผสมใบกภญชงกรอบเพพพอเพพพมรส และกลพพน

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

1 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.หนองจรเขค อ.หนองแค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ใชคเทคโนโลยยการถนอมอาหาร โดยททาแหคง และใชควภตถจดพบเหลพอใชคจากการสกภดใบกภญชงมาททา
ใหคกรอบปรจงรสในขนมพรพกทอด เพพพอเปปฯการใชคประโยชนฑจากของเหลพอใหคมากทยพสจด พรคอมทภนง
สคงเสรพมใหคผมคบรพโภคไดคทราบสควนประกอบและปรพมาณสารอาหารในผลพตภภณฑฑ การผลพตและการ
ควบคจมคจณภาพทยพไดคมาตรฐาน เปปฯจจดขายของผลพตภภณฑฑนยน โดยมยชคองทางการขายออนไลนฑ
เปปนหลภก

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนทาวภตถจดพบกลภบมาใชคใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 0

หนคา 173 / 210



PS65030173 : หนองจรเขร ยฟทฟทอ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยการตภนงสมตรตทารภบอาหารทยพททาใหคไดคกลพพนและรสชาตพรวมถซงรสสภมผภสทยพดย

พภฒนาบรรจจภภณฑฑเพพพอใหคไดคคจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลพตภภณฑฑ

การขายทางแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   เทคโนโลยยการแปรรมปผลผลพตการเกษตร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : Hemprikrob สมตร 2

รายละเออยด : ขนมทานเลคนพรพกกรอบรสสมจนไพรผสมใบกภญชงกรอบเพพพอเพพพมรส และกลพพน

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

1 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.หนองจรเขค อ.หนองแค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ใชคเทคโนโลยยการถนอมอาหาร โดยททาแหคง และใชควภตถจดพบเหลพอใชคจากการสกภดใบกภญชงมาททา
ใหคกรอบปรจงรสในขนมพรพกทอด เพพพอเปปฯการใชคประโยชนฑจากของเหลพอใหคมากทยพสจด พรคอมทภนง
สคงเสรพมใหคผมคบรพโภคไดคทราบสควนประกอบและปรพมาณสารอาหารในผลพตภภณฑฑ การผลพตและการ
ควบคจมคจณภาพทยพไดคมาตรฐาน เปปฯจจดขายของผลพตภภณฑฑนยน โดยมยชคองทางการขายออนไลนฑ
เปปนหลภก

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนทาวภตถจดพบกลภบมาใชคใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 0

หนคา 174 / 210



PS65010931 : หนตอบงหวานแปรรฟป

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

แปรรมปหนคอไมคดควยเครพพองอบลมรคอน

ออกแบบบรรจจภภณฑฑปละโลโกคใหคสวยงามเหมาะสม

สรคางเพจFacebookเพพพอเปปนชคองทางการขายสพนคคา

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวคา 3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : หนคอบงหวานแปรรมป

รายละเออยด : - ทภบทพมกรอบหนคอไมค เปปนอาหารแปรรมปจทาพวกขนมหวาน นทามาบรรจจกระปจก

ขาย ขนาด 70 oz. ในราคากระปจกละ 20 บาท โดยใชคหนคอไมคเปปนวภตถจดพบหลภก- ทอดมภนหนคอ

บงหวาน เปปนแปรรมปจทาพวกของคราว นทามาบรรจจถจงแกงรคอนขาย ในราคาถจงละ 40 บาท

เปปนทอดมภนปรจงสทาเรหจโดยใชคเนพนอปลายกรายผสมกภบหมคอไมคบงหวานเปปนวภตถจดพบหลภก

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

2 คน 2 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.หนองจพก อ.หนองแค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

โครงการนยนจะเนคนไปในเรพพองของการขายสพนคคาแปรรมปจากหนคอไมคบงหวานเพชนนทนาผซนง ทยพนอก
เหนพอจากหนคอสดจากไรคแลคว เพพพอใหคแปรรมปวภตถจดพบไดคหลากหลายมากขซนน โดยจะนทาหนคอไมคมา
ททาเปปนอาหารไวคซพนอขายกภบชจมชนในตทาบลหรพอพพนนทยพอพพนๆ ทภนงแบบออนไลนฑและออฟไลนฑ ซซพง
หนคอไมคของสวนไผคหวานเบญจสพรพจะไมคมยรสชาตพขม ลมกคคาสามารถทานไดคเลยและไมคมยกรดยมรพก
ทยพเปปนสารทยพกคอใหคเกพดการปวดตามขคอกระดมกตคางๆเมพพอทานในจทานวนมาก ซซพงตคางจากหนคอไมค
จทาพวกอพพนๆทยพตคองตคมกคอนเพราะมยรสขมและมยสารยมรพกเยอะ โดยเราจะนทามาแปรรมปเปปน 1.
ทอดมภนหนคอบงหวาน 2.ทภบทพมกรอบหนคอไมค 3.สคมตทาหนคอไมคสด 4.ขคาวเกยยบหนคอไมค โดยใชควภตถจ
ดพบหนคอไมคจากสวนเปปนวภตถจดพบหลภก 
เปปาหมายเพพพอสรคางรายไดคใหคกภบเกษตรในสวนและคนในชจมชนไดครมคจภกหนคอไมคจทาพวกนยน ทยพ
สามารถนทามาแปรรมปเปปนอาหารไวครภบประทานไดคอยคางหลากหลายรมปแบบมากขซนน

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 9,000

หนคา 175 / 210



PS65027630 : มหลเบอรครอถ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นทาผลหมคอนมาแปรรมปเปปนนทนาดพพมผลไมค

ออกแบบบรรจจภภณฑฑและโลโกคใหคเปปนเอกลภกษณฑดควยแอพcanva

ใชคFacebookเปปนสพพอการโปรโมทสพนคคา

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : นทนามภลเบอรฑรยพ

รายละเออยด : นทนามภลเบอรฑรยพMulberry Juice ไมคใสคสารกภนบมด (ขนาด 200 ml) ผลผลพตจาก

ผลหมคอนทยพปลอดสารพพษ จากสวนเบญจสพรพ ในราคขวดละ 25 บาท ชควยลดความเสยพยงของ

การเกพดโรคหภวใจ,ความดภนโลหพตสมง ลดระดภบคอเลสเตอรอล ตคานอนจมมลอพสระ มยวพตามพนสมงทยพ

ชควยในดคานการบทารจงสายตา

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

2 คน 2 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.หนองจพก อ.หนองแค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

เราจะนทาเสนอดควยรมปแบบของ “นทนามภลเบอรฑรยพ” ทยพใชคผลมภลเบอรฑรยพสดจากสวนเบญจสพรพ ผลพต
ภณภฑผลไมคตระกมลเบอรฑรยพทยพอจดมไปดควยวพตามพนทยพสมง และใหคประโยชนฑตคอรคางกายของผมคดพพม และ
รสสภมผภสของนทนาจะอมเปรยนยวอมหวานเปปนรสชาตพทยพอรคอย ทจกคนสามารถทานไดคงคาย ซซพงโดย
สควนใหญคนทนามภลเบอรฑรยพจะตอบโจทยฑสทาหรภบบจคคลทยพรภกสจขภาพเปปนอยคางมาก 
เปปาหมาย
1.ตคองการแปรรมปผลผลพตของสวนเกษตรใหคมยทางเลพอกหลากหลายมากขซนนนอกเหนพอจากการ
ทานผลสดเพยยงอยคางเดยยว 
2.สรคางทางเลพอกใหคกภบผมคบรพโภคทยพรภกษาสจขภาพสามารถรภบทานในรมปแบบนทนามภลเบอรฑรยพสกภดเยหน
ทยพสะดวกยพพงขซนน  
3. เพพพอเพพพมชคองทางรายไดคใหคเกษตรกรในสวนเกษตรของตทาบลหนองจพก
4.ชาวบคานในตทาบลหรพอตทาบลใกลคเคยยงสามารถเขคามาซพนอผลพตภภณฑฑแปรรมปทยพสดใหมคไดคดควยตน
เองเพราะเดพนทางสะดวก

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 15,000
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PS65008390 : U2T ตจาบลหนองปลาหมอ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครพอขคายทางสภงคมเชคน ลงขายและโปรโมทใน Facebook.com

พภฒนารมปแบบเพพพอเพพพมมมลคคาของกระเปปา

เทคโนโลยยทยพททาใหคการซพนอและขายมยความยพดหยจคน ดควยระบบการชทาระเงพนแบบ e-Payment

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวคา 3 เดพอน

เศรษฐกศจหมรนเวอยนลดการใชรพลหงงานเนรนนจากลหบมาใชรใหมต

   Remanufacture (การผลพตใหมค)

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : กระเปปาไมคลภง

รายละเออยด : กระเปปาไมคลภง โดยไมคทยพนทามาใชคททากระเปปานภนนเปปนไมคลภงทยพใชคเปปนหยบหคอกภน

กระแทกหรพอใชคเปปนฐานรองรภบเครพพองจภกรเครพพองยนตฑจากโรงงานอจตสาหกรรม นทามาแปร

รมปเปปนกระเปปาแฟชภพนทภนสมภย

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 1 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยศรยนครพนทรวพโรฒ

ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

รภบซพนอไมคลภงจากโรงงานอจตสาหกรรมเพพพอลดขยะทยพไมคใชคแลคว จากนภนนนทาไมคลภงมาแปรรมปประดพษฐฑ
เปปนกระเปปาตามแบบแฟชภพนเพพพอเพพพมมมลคคาใหคกภบสพนคคาและสรคางรายไดคใหคกภบชจมชน โดยมยเปปา
หมายในการขายไปทยพกลจคมธจรกพจเสพนอผคา ซซพงมยชคองทางการขายทภนงออนไลนฑและออฟไลนฑ กลคาวคพอ 
ออนไลนฑ เชคน ขายในแพลตฟอรฑม Lazada Shopee Facebook และออฟไลนฑ เชคน วางขายใน
อบต.หนองปลาหมอ หรพอรคานคคาชจมชนตคางๆ และในอนาคตมยแผนพภฒนาผลพตภภณฑฑคพอ ซพนอวภสดจ
นทามาผลพตและจภดจทาหนคายทภนงปลยกและสคง เชคน เฟอรฑนพเจอรฑทยพททามาจากไมคลภง

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 0
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PS65009518 : U2T ตจาบลหนองปลาหมอ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พภฒนารมปแบบเพพพอเพพพมมมลคคาของพรมเชหดเทคา

เทคโนโลยยทยพททาใหคการซพนอและขายมยความยพดหยจคน ดควยระบบการชทาระเงพนแบบ e-Payment

เครพอขคายทางสภงคมเชคน ลงขายและโปรโมทใน Facebook.com

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยภมมพปปญญาและวภฒนธรรมดคานมานจษยวพทยา

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : พรมเชหดเทคา

รายละเออยด : พรมเชหดเทคาถภกมพอทยพททามาจากเศษผคา โดยปปจจจบภนในตทาบลหนองปลาหมอ มย

การนทาวภสดจเหลพอใชคมาประดพษฐฑเปปนสพพงของสทาหรภบใชคสอยในชยวพตประจทาวภนมากมาย เราจซงไดค

นทามาตคอยอดจากชาวบคานทยพททาไวคอยมคแลคว โดยการเอามาททาใหคดมทภนสมภยและมยสยสภนมากขซนน

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 1 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยศรยนครพนทรวพโรฒ

ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

นทาเศษผคาทยพเหลพอใชคมาเพพพอลดขยะทยพไมคใชคแลควและเพพพอใชคใหคเกพดประโยชนฑ จากนภนนนทามาประดพษฐฑ
เปปนพรมตามแบบแฟชภพนเพพพอเพพพมมมลคคาใหคกภบสพนคคาและสรคางรายไดคใหคกภบชจมชน โดยมยกลจคมเปปา
หมายในการขายไปทยพทจกกลจคมอายจ เนพพองจากเปปนของใชคสอยภายในบคานทยพจทาเปปนตคองมยทจกครภว
เรพอน ซซพงมยชคองทางการขายทภนงออนไลนฑและออฟไลนฑ กลคาวคพอ ออนไลนฑ เชคน ขายในแพ
ลตฟอรฑม Lazada Shopee Facebook และออฟไลนฑ เชคน วางขายในอบต.หนองปลาหมอ หรพอ
รคานคคาชจมชนตคางๆ และในอนาคตมยแผนพภฒนาผลพตภภณฑฑคพอ ผลพตและจภดจทาหนคายทภนงปลยกและ
สคง เชคน พรมตกแตคงบคานลายเรยยบหรมและสวยงาม

ลดขยะ/การนทาวภตถจดพบกลภบมาใชคใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

สคงเสรพมและสนภบสนจนการทคองเทยพยวชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

อนจรภกษฑและตคอยอดภมมพปปญญาทคองถพพน

จจานวนรายไดร : 13,500
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PS65010654 : โครงการพหฒนาผลศตภหณฑคขนมกลรวยทอดแปรรฟป

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

จทาหนคายผคานทางชคองทางออนไลนฑ

เครพพองสไลดฑกลควย

เครพพองซยลสมญญากาศ

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวคา 3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ขนมกลควยทอด

รายละเออยด : ปปจจจบภนผลพตภภณฑฑมย 2 รมปแบบ คพอ กระปจก 200g. ราคา 35 บาท และ

ผลพตภภณฑฑมย 2 รส คพอ รสหวาน(กลควยฉาบ) และ รสเคหม(ปาปปกคา)

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

2 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.หนองปลพง อ.หนองแค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

-ผลพตภภณฑฑกลควยทอดแปรรมป (BaNa) ของทยมตทาบลหนองปลพง เรพพมจภดตภนงมาจากการไดครภบ
การสนภบสนจนจากบรพษภท นวพลาสตพกอจตสาหกรรม (สระบจรย) จทากภด เขคามาดมและสนภบสนจนดคาน
อาชยพใหคกภบชจมชน โดยมยการทยมวพทยากรบรรยายใหคความรมคในการแปรรมปกลควย เพพพอสรคางงาน
สรคางอาชยพใหคกภบประชาชน หมมคทยพ 6 ตทาบลหนองปลพง อทาเภอหนองแค จภงหวภดสระบจรย และบรพษภท 
โสสจโกค เซรามพค จทากภด เขคามาดมแลชควยเหลพอในการจภดททาตราสภญลภกษณฑโลโกค และบรรจจภภณฑฑ
ของกลควย โดยมยสมาชพกในกลจคม ประมาณ 15 คน รควมหจคนกภนลงทจน ครภนงแรก ประมาณ 2,000 
บาท โดยใชคกลควยทยพประชาชนปลมกภายในหมมคบคานมาแปรรมปเปปนสพนคคา เพพพอชควยในการลดตคนทจน
การผลพด และใชควภตถจดพบทยพมยอยมคภายในหมมคบคานใหคเกพดประโยชนฑอยคางสมงสจด
-ผลพตภภณฑฑกลควยทอดแปรรมป (BaNa) มยรสชาตพคพอแบบหวาน,เคหม,บาบยคพว และปาปปกคา มยฐาน
ลมกคคาคพอ ประชาชนในพพนนทยพตทาบลหนองปลพง และรคานคคาสคงในพพนนทยพขคางเคยยง
-มยชคองทางการจภดจทาหนคายอยมคทยพ กลจคมวพสาหกพจชจมชนขนมไทยโบราณบคานหนองสรวง หมมคทยพ 6 
และองคฑการบรพหารสควนตทาบลหนองปลพง อทาเภอหนองแค จภงหวภดสระบจรย
-เพพพอเปปนกระตจคนยอดขาย รวมทภนงเพพพอเปปนการสรคางความโดดเดคนใหคกภบผลพตภภณฑฑกลควยทอด
แปรรมป (BaNa) จซงตคองมยการออกแบบตราสภญลภกษณฑของสพนคคาใหคดมมยความทภนสมภย,      มย
บรรจจภภณฑทยพโดดเดคน และจภดประชาสภมพภนธฑการจภดจทาหนคายออกไปยภงพพนนทยพขคางเคยยง,ขยายชคอง
ทางการจภดจทาหนคายเพพพมเตพมใหคมากขซนนกวคาเดพม รวมทภนงตคองใชคเทคโนโลยยในการถนอมอาหารทยพ
เหมาะสมไมคใหคกลควยมยความเหมหน หรพอมยกลพพนหพน โดยยภงคงคจณคคาทางโภชนาการใกลคเคยยงเดพม 
และสามารถเกหบไวคไดคนาน  รวมทภนงกระตจคนยอดขายดควยการสรคางโปรโมชภพน 3 แพค 100 บาท ซพนอ

คพดคคนกระบวนการททางานทยพงคายขซนน

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดเวลาในการสรคางผลผลพตเพพพอจภดจทาหนคายสพนคคา / บรพการ

จจานวนรายไดร : 10,000
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PS65010841 : โครงการพหฒนาผลศตภหณฑคไมรกวาดดอกหญราทางมะพรราว

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

-

จทาหนคายผคานชคองทางออนไลนฑ

-

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ไมคกวาดดอกหญคา,ไมคกวาดทางมะพรคาว

รายละเออยด : เปปนผลพตภภณฑฑทยพพภฒนามากจากการนทาทางมะพรคาวซซพงเปปนวภสดจแหคงเหลพอทพนง

ทางการเกษตรมาเพพพมมมลคคาในเชพงพานพชยฑ โดยสพนคคาไมคมยบรรจจภภณฑฑและผลพตภภณฑฑมย 2 รมป

แบบ คพอ ไมคกวาดแขหงทางมะพรคาว และไมคกวาดอคอนทางมะพรคาว

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

2 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.หนองปลพง อ.หนองแค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

-ผลพตภภณฑฑไมคกวาดดอกหญคาและไมคกวาดทางมะพรคาว (Co E-co) ของทยมตทาบลหนองปลพง 
เรพพมมาจากการรวมกลจคมของชาวบคาน หมมคทยพ 6 ตทาบลหนองปลพง อทาเภอหนองแค จภงหวภดสระบจรย 
จภดตภนงเมพพอประมาณ ปปพ.ศ.2558 โดยมยสมาชพกเรพพมแรกประมาณ 5 คน สควนใหญคจะเปปนการรวม
กลจคมของผมคสมงอายจและประชาชนทยพวคางงานหลภงจากวคางเวคนจากการททาการเกษตร (ททานา) โดย
ไดครภบการสนภบสนจนงบประมาณและทยมวพทยากรฝฝกสอน ครภนงแรกจาก สทานภกงานสคงเสรพมการ
ศซกษานอกระบบและการศซกษาตามอภธยาศภย (กศน.) และสทานภกงานพภฒนาชจมชนอทาเภอหนอง
แค โดยจภดททาแบบแฮนดฑเมด ไมคมยเครพพองจภกรแตคอยคางใด มยเงพนทจนในการจภดททาครภนงแรก 
ประมาณ 1,500 บาท ประกอบกภบใชควภสดจและอจปกรณฑทยพหาไดคในหมมคบคาน เชคน ไมคไผค และกคานทาง
มะพรคาว เพพพอชควยในการลดตคนทจนการผลพด และใชควภสดจทยพมยอยมคภายในหมมคบคานใหคเกพดประโยชนฑสมง
สจด
-ปปจจจบภนผลพตภภณฑฑไมคกวาด (Co E-co) มยฐานลมกคคาอยมคภายในเขตตทาบลหนองปลพง คพอ 
โรงเรยยน และประชาชนในพพนนทยพตทาบลหนองปลพง
-มยชคองทางการจภดจทาหนคายอยมคทยพ กลจคมวพสาหกพจชจมชนขนมไทยโบราณบคานหนองสรวง หมมคทยพ 6 
และองคฑการบรพหารสควนตทาบลหนองปลพง อทาเภอหนองแค จภงหวภดสระบจรย
-เพพพอเปปนการกระตจคนยอดขาย รวมทภนงเพพพอเปปนการสรคางความโดดเดคนใหคกภบไมคกวาด (Co 
E-co)  ในอนาคต จซงตคองมยการออกแบบตราสภญลภกษณฑของสพนคคา,หยบหคอทยพโดดเดคน และจภด
ประชาสภมพภนธฑการจภดจทาหนคายออกไปยภงพพนนทยพขคางเคยยง,ขยายชคองทางการจภดจทาหนคายเพพพม
เตพมใหคมากขซนนกวคาเดพม และกระตจคนยอดขายดควยการสรคางโปรโมชภพนซพนอเปปนเซหทถมกกวคา โดยนทา

คพดคคนกระบวนการททางานทยพงคายขซนน

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนทาวภตถจดพบกลภบมาใชคใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรมคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 9,000
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PS65026252 : N.R. Ph-Arm1 และ 2

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยการเพาะปลมกแบบ Hydroponics (NFT)

การสรคางโรงเรพอนปลมก ระบบปปด

การวางขายทางแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เกษตรปลอดภหย

   เทคโนโลยยการปลมกพพชไรคดพนไฮโดรโปนพกสฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : N.R. Ph-Arm1 และ 2

รายละเออยด : กพพงพภนธจฑกภญชง สองสายพภนธจฑ

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

1 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

การขยายพภนธจฑ กพพงชทากภญชงใหคเปปนพพชทยพสามารถปลมกไดคงคายในครภวเรพอน และสามารถนทาไปปลมก
เพพพอการคคาหลภงการขออนจญาตใหคถมกตคองตามกฎหมายแลคว  โมเดลธจรกพจนอกจากจะจทาหนคาย
กพพงพภนธจฑแลควยภงเกยพยวขคองกภบการสอนและการใหคคทาปรซกษาตคางๆ รวมถซงสามารถรภบซพนอผลผลพต
ทยพไดคตามมาตรฐานกลภบคพนมาเพพพอนทาไปแปรรมปในตทาบลใกลคเคยยง

คพดคคนกระบวนการททางานทยพงคายขซนน

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 0
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PS65027850 : N.R. Ph-Arm 2

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยการเพาะปลมกแบบ Hydroponics (NFT)

การสรคางโรงเรพอนปลมก ระบบปปด

การวางขายทางแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เกษตรปลอดภหย

   เทคโนโลยยการปลมกพพชไรคดพนไฮโดรโปนพกสฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : N.R. Ph-Arm 2

รายละเออยด : กพพงพภนธจฑกภญชง สองสายพภนธจฑ

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

1 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

การขยายพภนธจฑ กพพงชทากภญชงใหคเปปนพพชทยพสามารถปลมกไดคงคายในครภวเรพอน และสามารถนทาไปปลมก
เพพพอการคคาหลภงการขออนจญาตใหคถมกตคองตามกฎหมายแลคว  โมเดลธจรกพจนอกจากจะจทาหนคาย
กพพงพภนธจฑแลควยภงเกยพยวขคองกภบการสอนและการใหคคทาปรซกษาตคางๆ รวมถซงสามารถรภบซพนอผลผลพต
ทยพไดคตามมาตรฐานกลภบคพนมาเพพพอนทาไปแปรรมปในตทาบลใกลคเคยยง

คพดคคนกระบวนการททางานทยพงคายขซนน

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 0
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PS65016884 : ฟองขราวสาลอทอดกรอบ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การพภฒนารสชาตพสพนคคาใหคออกมาเปปนาสชาตพใหมค

การปรภบเปลยพยนบรรจจภภณฑฑใหมคใหคดมโมเดพรฑนขซนน

การเจาะกลจคมลมกคคาออนไลนฑใหคมากขซนน

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ฟองขคาวสาลยทอดกรอบ-Crispy Wheat

รายละเออยด : ฟองขคาวสาลยทอดกรอบ ทยพคจณตคองซยตดจยตดจตาดสจดๆมากภบรสตคมยทา ทยพรวม

ความหอมของเครพพองตคมยทา แซคบจนหยจดกพนไมคไดค กพนเทคาไหรคกหไมคอควน รสตคมยทา กรอบ หอม 

อรคอย รสชาตพไทยๆ ไมคอมนทนามภน โปรตยนสมง ไขมภนตทพา สดใหมค

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

1 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.หควยทราย อ.หนองแค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

Customer Segment - กลจคมผมคคนทยพอาศภยอยมคในภาคกลาง ตคองการความสะดวกสบายแกคการ
รภบประทาน ไมคจทากภดเพศโดยมยอายจ 18 ปปขซนนไป เพราะเปปนกลจคมคนทยพรภกสจขภาพและรมปรคาง รวมไป
ถซงผมคทยพทานอาหารเจและมภงสวพรภตพกหเปปนตภวเลพอกทยพดยอยกหนซพงตภวเลพอก
Costomer Relationships – การตพดตามผลทยพไดครภบจากลมกคคาหรพอผมคทยพซพนอไปรภบประทานไมควคา
จะเปปนรสชาตพ บรรจจภภณฑฑ หรพอการจภดสคง ถพอเปปนการบรพการหลภงการขายแดคลมกคคา และการจภด
โปรโมชภพนในสควนของผมคทยพซพนอตภนงแตค 5 กระปจกขซนนไป กหจะไดคสควนลด
Channels – จภดจทาหนคายผคาน Facebook ทยพเพจ ฟองขคาวสาลยทอดกรอบ-Crispy Wheat รวม
ไปถซง ตลาดนภดเปปดทคายหพนกองซซนงเปปนตลาดนภดใหญคของตทาบลหควยทราย
Value Propositions - คจณคคาทยพลมกคคาจะไดครภบ คพอสพนคคาฟองขคาวสาลยทอดกรอบเปปนสพนคคา
ประเภทอาหารวคาง อาหารทานเลคนทยพมยคจณประโยชนฑทางโภชนาการทยพมยรสชาตพอรคอย หอม 
สะอาด และกรอบ ทยพทอดดควยสมจนไพรตคางๆ แตคมยการไลคนทนามภนททาใหคไมคอควน ซซพงใหคโปรตยนแกครคาง
กายสมง ซซพงถพอวคาเปปนอาหารทยพเหมาะแกครคางกาย อยกทภนงคนทยพทานมภงสวพรภตพและอาหารเจสามารถ
ทานไดคดควย
Key Activities - กระบวกการผลพต เรพพมจากการปลมกและดมแลขคาวสาลยใหคไดคมาตรฐาน ไปสมคการ
เกหบ การคภดสรร การผลพตรวมไปถซงบรรจจและนทาสคงใหคถซงมพอลมกคคา ซซพงสามารถนทาขภนนตอนการ
ททาตคางๆมาสรคาง Content เพพพอนทาไปสมคการตลาดและการโฆษณา
Key Resources – ทรภพยากรในการผลพตประกอบไปดควย ฟองขคาวสาลย วภตถจดพบในกระบวนการ
ผลพต สมจนไพรตคางๆทยพนทามาเปปนรสชาตพของผลพตภภณฑฑ แรงงานการผลพตทยพเกพดจากคนในชจมชน 

คพดคคนกระบวนการททางานทยพงคายขซนน

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 7,450
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PS65027820 : เหขด3มอ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การเจาะกลจคมการตลาดออนไลนฑใหคเพพพมขซนน

การผลพตบรรจจภภณฑฑสายคาดกลคองเพพพอใหคขคอมมลและมาตรฐานใหคนกภบสพนคคา

การจภบสพนคคามาจทาหนคายเปปนเซหทเพพพอเพพพมมมลคคา

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   ผลพตภภณฑฑผภกและอาหารแปรรมป

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : เหหด3มอ

รายละเออยด : เหหดทอดสมจนไพร (เหหดสามมอ) คภดเฉพาะเหหดนางฟปาฮภงการย และเหหดนางฟปา

ภมฎานดอกสวยๆ มาแปรรมป โดยนทามาคลจกแปปง ทอด เขคาเครพพองสะเดหดนทนามภน รสจะออกเคหม

นพดๆ มยพรพกแหคง ใบมะกรมดหอมๆ มาดควย หอมกรอบ อรคอย

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

1 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.หควยทราย อ.หนองแค จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

เหหดทอดสมจนไพร ซซพงจะมยกลพพนของสจมนไพรตคางๆทยพนทามาทอดรวมกภน ซซพงจะมยรสชาตพทยพอรคอย 
กรอบโดยไมคตคองกลภววคาจะมยนทนามภนในการทอดเพราะจะนทาไปผคานการเขคาเครพพองสะเดหดนทนามภน ททา
ใหคไมคอมนทนามภน เปปนผลพตภภณฑฑทยพดยตคอสจขภาพ และอาหารเจสามารถทานไดค

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

มยสจขภาพดยขซนน ลดโอกาสเกพดการเจหบปปวย

จจานวนรายไดร : 30,000
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PS65012523 : เค เอส ไรซค

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

องคฑความรมคการแปรรมปและถนอมอาหาร

นวภตกรรมการออกแบบบรรจจภภณฑฑและตราผลพตภภณฑฑ

เทคโนโลยยทางการตลาด (Marketing Technology)

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : K S Rice

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑขคาวสารจากชจมชนตทาบลไกคเสคาอทาเภอหนองแซงจภงหวภดสระบจรยคพอ

ขคาวไรซฑเบอรฑรยพและขคาวกข43โดยนทาจจดเดคนของขคาวทยพปลมกภายในพพนนทยพดควยการรภบรองวคาเปปน

พพนนทยพสยเขยยวโดยองคฑกรธรรมาภพบาลรภบผพดชอบตคอสภงคม โรงไฟฟปาหนองแซง เพพพพคอใหคเกพด

การจภดจทาหนคายทยพมยความปลอดภภยสมงและไรคสารเคมยทยพจะเปปนอภนตรายตคอสจขภาพดควยการนทา

เสนอการผสมผสานของขคาวไรซฑเบอรฑรยพ และ ขคาวกข 43 ในการไดครภบสารอาหารและคจณ

ประโยชนฑทยพมากยพพงขซนน

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 9 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
สถาบภนบภณฑพตพภฒนบรพหารศาสตรฑ

ต.ไกคเสคา อ.หนองแซง จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : ศมนยฑขายสพนคคาชจมชนตทาบลไกคเสคา อทาเภอหนองแซง จภงหวภดสระบจรย

ออนไลนค : K.S.T / U2T ตทาบลไกคเสคา

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

ผลพตภภณฑฑขคาวสารของพพนนทยพตทาบลไกคเสคา อทาเภอหนองแซง จภงหวภดสระบจรย เปปนลภกษณะของ
ประเภทการดทาเนพนธจรกพจทยพขยายกพจการจากรคานคคาสคงใหคกภบกลจคมพคอคคาคนกลาง ปปจจจบภนกลจคม
วพสาหกพจการผลพตและจภดจทาหนคายขคาวสาร หรพอผมคประกอบกพจทคองถพพน มองเหหนโอกาสในการ
ขยายธจรกพจใหคเจรพญเตพบโตมากยพพงขซนน โดยโรงสยขคาวในพพนนทยพจะเปปนผมคผลพตและจภดจทาหนคายขคาว
สารขาว 2 ประเภท ไดคแกค ขคาวขาวธรรมดา  กข. 43 และขคาวไรวฑเบอรยพ ภายใตคตายยพหคอ "K S Rice" 
จากการวพเคราะหฑขคอมมล โรงสยขคาวในพพนนทยพไกคเสคา มยความไดคเปรยยบทางดคานกทาลภงการผลพตและ
การเขคาถซงชคองทางการจภดจทาหนคาย เนพพองจากโรงสยขคาวในพพนนทยพมยขนาดกลางทยพมยกทาลภงการผลพต
สมงรายเดยยวภายในตทาบลไกคเสคา และมยประสบการณฑในการททาธจรกพจมานานททาใหคโรงสยขคาวรภตน
ชภย มยสายสภมพภนธฑทยพดยกภบผมคจภดจทาหนคาย จซงททาใหคสามารถกระจายสพนคคาไปยภงกลจคม ลมกคคากลจคมเปปา
หมาย ไดคอยคางทภพวถซงตามตคองการ และประกอบกภบพพนนทยพไดครภบการรภบรองเปปนพพนนทยพสยเขยยวโดย
องคฑกรธรรมาภพบาลรภบผพดชอบตคอสภงคม สคงผลใหคเกพดการยอมรภบและสรคางความเชพพอมภพนใหคกภบ
กลจคมผมคบรพโภคไดคเปปนอยคางมาก นอกจากนยนยภงไดคมจคงเนคนการตลาดสทาหรภบกลจคมเปปาหมายโดยทภพว
ไป และกลจคมลมกคคาทยพตคองการนทาขคาวไปเปปนของทยพระลซกจากพพนนทยพจภงหวภดสระบจรย จซงสรคางความ
โดดเดคน และความแตกตคางทางดคานการนทาเสนอทางดคานการตลาดไดคอยคางสพนนเชพงกภบการ
ตลาดคมคคคา และการสรคางรายไดคอยคางตคอเนพพองจากการปรภบเปลยพยนนวภตกรรมการออกแบบ
บรรจจภภณฑฑ และตราผลพตภภณฑฑทยพมยความนคาดซงดมดใจ และความแปลกใหมคในการนทาเสนอขคาวสาร

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มยสจขภาพดยขซนน ลดโอกาสเกพดการเจหบปปวย

สรคางนวภตกรรมใหมคใหคกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 9,470
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PS65012610 : ชาโคลสครหบ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยทางการตลาด และแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

นวภตกรรมการออกแบบบรรจจภภณฑฑและตราสพนคคา

องคฑความรมคการแปรรมปผลพตภภณฑฑและกระบวนการถนอมผพว

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ชาโคลสครภบ

รายละเออยด : ถคานไมค ภายในพพนนทยพของตทาบลไกคเสคา อทาเภอหนองแซง จภงหวภดสระบจรย เปปนวพถย

ของเกษตรกรรมภายในทคองถพพน ดควยคจณสมบภตพของพภนธจฑไมคภายในพพนนทยพทยพมยจทานวนมาก จซง

นทามาแปรรมปเปปนเชพนอเพลพงพลภงงานสมง ในการพภฒนาผลพตภภณฑฑของทคองถพพนจากพลภงงาน

เชพนอเพลพงมาเปลยพยนเปปนผงถคานสทาหรภบการดมแลผพวพรรณ โดยประโยชนฑสทาคภญของชาโคล

สครภบ จะเปปนผลพตภภณฑฑประเภทผง สามารถชควยในเรพพองของผลภดเซลลฑผพว หมองคลทนาหยาบ

กรคาน ใหคกลภบมากระจคางใส นจคมชจคมชพนน อยกทภนงตภวบรรจจภภณฑฑถมกออกแบบมาใหคงคายตคอการใชค

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 9 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
สถาบภนบภณฑพตพภฒนบรพหารศาสตรฑ

ต.ไกคเสคา อ.หนองแซง จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : ศมนยฑจทาหนคายสพนคคาตทาบลไกคเสคา อทาเภอหนองแซง จภงหวภดสระบจรย

ออนไลนค : K.S.T / U2T ตทาบลไกคเสคา

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

ชาโคลสครภบเปปนผลพตภภณฑฑเสรพมความงามสครภบผพวใหคผพวเรยยบเนยยนกระจคางใสนจคมลพพนในเวลา
รวดเรหวและใชควภตถจดพบทยพมยอยมคในชจมชนตทาบลไกคเสคาอยคางถคานมาชควยเพพพมมมลคคาสพนคคาของ
เกษตรกรเนพพองจากประชาชนภายในพพนนทยพประกอบอาชยพทางดคานเกษตรกรรมเปปนหลภกและมย
การใชคถคานไมคจากพภนธจฑไมคนานาชนพดในทคองถพพนแตคอยคางไรกหตามในพพนนทยพยภงไมคสามารถเพพพมมมลคคา
และคจณคคาจากพลภงงานถคานไมคจากเดพมไดคเนพพองจากความคลคายคลซงกภบพพนนทยพอพพนๆจซงมยแนวคพด
นทามาปรภบใชคทางดคานความงามโดยใชคกภบผพวกายของผลพตภภณฑฑชาโคลสครภบตอบโจทยฑกลจคมเปปา
หมายทยพตคองการดมแลผพวพรรณในระดภบพพนนทยพและกลจคมตลาดออนไลนฑทภนงนยนการออกแบบ
ผลพตภภณฑฑดภงกลคาวใชควภตถจดพบและอจปกรณฑจากในพพนนทยพทภนงหมดโดยไมคไดคดทาเนพนการในลภกษณะ
อจตสาหกรรมแตคใชคภมมพปปญญาวพถยชยวพตและวภฒนธรรมของทคองถพพนมาเปปนสควนหนซพงของกระบวน
การผลพตจซงลดการนทาเขคาของเครพพองจภกรและเครพพองมพอในการจภดททาผลพตภภณฑฑชาโคลสครภบ
จซงนทามาสมคแผนการพภฒนาผลพตภภณฑฑตคนแบบของชาโคลสครภบของตทาบลไกคเสคา อทาเภอ
หนองแซง จภงหวภดสระบจรย

คพดคคนกระบวนการททางานทยพงคายขซนน

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 9,300
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PS65027446 : แปรรฟปกลรวย

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครพพองซยลภาชนะบรรจจอาหาร

กะทะ

ตมคอบแหคง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : กลควยฉาบปรจงรส

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑแปรรมปกลควยทยพชาวบคานตทาบลเขาดพน รควมกภนพภฒนาวภตถจดพบในทคอง

ถพพนใหคเกพดผลประโยชนฑสรคางรายไดคใหคกภบชจมชน มยใหคเลพอกหลายรสชาตพคพอ รสปาปปกคา, รสบาบย

คพวและรสนทนาตาลดภนงเดพม รสชาตพถมกปาก เคยนยวเพลพน มยประโยชนฑไมคใสคสาร มยหลายขนาดใหค

เลพอก บรพการสคงสพ

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

2 คน 1 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.เขาดพน อ.หนองแซง จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

Customer Segment – กลจคมลมกคคาทยพชพพนชอบการรภบประทานขนมไทย ผลพตภภณฑฑแปรรมปจาก
กลควย และกลจคมลมกคคาทยพซพนอสพนคคาไปขายตคอ
Costomer Relationships –  มยบรพการใหคชพมกคอนซพนอสพนคคา ตพดตามผลหลภงลมกคคาซพนอไปบรพโภค 
และรภบคทาตพชมจากลมกคคา มยราคาขายสคง/ราคาพพเศษแกคลมกคคาทยพสภพงซพนอเปปนจทานวนมาก หาก
สพนคคามยปปญหา ลมกคคาสามารถแจคงเปลยพยน/คพนสพนคคาไดค
Channels – ชคองทางการจทาหนคายผคานตลาดนภดชจมชน/ตลาดโอทอปในตทาบลเขาดพน รคานขาย
ของฝาก และชคองทางออนไลนฑ เชคน Facebook, Line, Instagram เปปนตคน
Value Propositions – คจณคคาทยพลมกคคาจะไดครภบจากกลควยแปรรมป คพอ ความอรคอยของขนมทยพใชค
วภตถจดพบในทคองถพพน มยผลพตภภณฑฑใหคเลพอกไดคหลากหลายคพอ เคคกกลควยหอม, ขนมกลควย, กลควยตาก
และกลควยฉาบปรจงรส (รสปาปปกคา, รสบาบยคพวและรสนทนาตาลดภนงเดพม) รสชาตพถมกปาก เคยนยวเพลพน 
มยประโยชนฑไมคใสคสาร มยหลายขนาดใหคเลพอก บรพการสคงสพนคคาทางไปรษณยยฑ เพพพอความสะดวกของ
ลมกคคา
Key Activities – กระบวกการผลพต เรพพมจากการปลมกและดมแลตคนกลควย ไปสมคการเกหบเกยพยว มย
การวางแผนและตรวจสอบคจณภาพตภนงแตคการผลพต, การคภดสรร, การแปรรมป, การบรรจจ, จภด
เกหบ และจภดสคง มยการททาการตลาดสคงเสรพมการขายและจทาหนคายสพนคคา เพพพอสคงถซงมพอผมคบรพโภค
Key Resources – ทรภพยากรในการผลพตประกอบไปดควย สมาชพกกลจคมเกษตรกรผมคปลมกกลควย
ตทาบลเขาดพนทยพมยความรมคความชทานาญในการปลมกและดมแลตคนกลควย รวมถซงการบรพหารจภดการ, 
เงพนทจน, สถานทยพ, เครพพองจภกร และอจปกรณฑ

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรภกษฑและตคอยอดภมมพปปญญาทคองถพพน

จจานวนรายไดร : 20,000
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PS65027468 : ขราวปลอดสาร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครพพองสยขคาว

เครพพองซยลบรรจจภภณฑฑ

เครพพองททาสมญญากาศ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ขคาวปลอดสารบคานเขาดพน

รายละเออยด : ชาวบคานตทาบลเขาดพนรควมกภนคพดคคนขคาวพภนธจฑ กข-79 เปปนขคาวปลอดสารพภนธจฑ

ใหมค เมพพอหจงแลควมยลภกษณะเมหดเรยยงสวย นจคมอรคอย หจงแลควไมคเสยยงคาย ปราศจากสารปนเปฟน อน

และยภงไดครภบสารอาหารมากมายชควยสรคางภมมพคจคมกภนใหคแกครคางกาย

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

2 คน 1 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.เขาดพน อ.หนองแซง จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

Customer Segment - กลจคมลมกคคาทยพตคองการอาหารทยพปราศจากสารปนเปฟน อน บรพโภคขคาว
ปลอดสารเพพพอสจขภาพทยพดย และกลจคมลมกคคาทยพซพนอสพนคคาไปขายตคอ
Costomer Relationships –  มยการตพดตามผลหลภงลมกคคาซพนอไปบรพโภค และรภบคทาตพชมจาก
ลมกคคา ใหคราคาขายสคง/ราคาพพเศษแกคลมกคคาทยพสภพงซพนอเปปนจทานวนมาก หากสพนคคามยปปญหา ลมกคคา
สามารถแจคงเปลยพยน/คพนสพนคคาไดค
Channels – ชคองทางการจทาหนคายผคานตลาดนภดชจมชน/ตลาดโอทอปในตทาบลเขาดพน รคานขาย
ของฝาก รคานขายผลพตภภณฑฑเพพพอสจขภาพ  และชคองทางออนไลนฑ เชคน Facebook, Line, 
Instagram เปปนตคน
Value Propositions - คจณคคาทยพลมกคคาจะไดครภบจากขคาวปลอดสาร คพอ สารอาหารทยพจะชควย
สรคางภมมพคจคมกภนใหคแกครคางกาย ปราศจากสารพพษและสารปนเปฟน อน โดยมยลภกษณะขคาวเมหดเรยยง
สวย นจคมอรคอย หจงแลควไมคเสยยงคาย มยหลายขนาด จภดเกหบงคาย บรพการสคงสพนคคาทางไปรษณยยฑ เพพพอ
ความสะดวกของลมกคคา
Key Activities - กระบวกการผลพต เรพพมจากการการปลมกและดมแลตคนขคาวพภนธจฑ กข-79 ทยพไดค
มาตรฐานปลอดสาร ไปสมคการเกหบเกยพยว มยการวางแผนตภนงแตคการผลพต, การคภดสรร, การบรรจจ, 
จภดเกหบ และจภดสคง มยการททาการตลาดสคงเสรพมการขายและจทาหนคายสพนคคา เพพพอสคงถซงมพอผมค
บรพโภค
Key Resources – ทรภพยากรในการผลพตประกอบไปดควย สมาชพกกลจคมผมคททานาขคาวตทาบลเขาดพน
ทยพมยความรมคความชทานาญในการททานาขคาวและการบรพหารจภดการ, เงพนทจน, สถานทยพ, เครพพองจภกร 

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรภกษฑและตคอยอดภมมพปปญญาทคองถพพน

จจานวนรายไดร : 25,000
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PS65027668 : แชมพฟมะกรฟดอหญชหญ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

2.ใชคกระบวนการผสมรควมระหวคางสารทยพละลายในนทนา และสารทยพละลายในนทนามภน

1.ใชคเทคโนโลยยในการสกภดสมจนไพรใหคมยสารสทาคภญในปรพมาณสมง และคงตภว

3.ใชคการคภดเลพอกสารชะลคางทยพมาจากธรรมชาตพ และคงตภวดย

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : แชมพม  มะกรมดอภญชภญ

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑแชมพมสระผมจะมยสควนผสมจากสมจนไพรในทคองถพพนเปปนหลภกเนพพอง

จากหาไดคงคายและมยคจณประโยชนฑ สมจนไพรทยพเลพอกใชค คพอ นทนาดอกอภญชภน และนทนามภนจากผพว

มะกรมด ทยพจะชควยในการบทารจงเสคนผมใหคแขหงแรง ชะลอผมหงอก และททาใหคผมดทา ผลพตภภณฑฑมย

ขนาด 100 ML ราคาขวดละ 89 บาท

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.โคกสะอาด อ.หนองแซง จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ผลพตภภณฑฑเปปนรมปแบบของตภวแชมพมสระผมทยพมยสควนผสมจากสมจนไพรในทคองถพพนทยพสามารถหาไดค
งคายและมยคจณประโยชนฑ คพอ นทนาดอกอภญชภน ทยพมยสควนชควยลดการรควงของเสคนผม ชะลอผมหงอก 
และนทนามภนจากผพวมะกรมด ทยพมยสควนชควยในการบทารจงเสคนผมททาใหครากผมแขหงแรง ชจคมชพนน ไมคแตก
ปลาย

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

จจานวนรายไดร : 35,000
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PS65027673 : ครอมนวด มะกรฟดอหญชหญ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

2.ใชคกระบวนการผสมรควมระหวคางสารทยพละลายในนทนา และสารทยพละลายในนทนามภน

1.ใชคเทคโนโลยยในการสกภดสมจนไพรใหคมยสารสทาคภญในปรพมาณสมง และคงตภว

3.ใชคเทคโนโลยยการลดไฟฟปาสถพตทยพเสคนผมเพพพอปปองกภนไมคใหคผมชยนฟม  และมยความเรยยบลพพนขซนน

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ครยมนวด มะกรมดอภญชภญ

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑครยมนวดผมจะมยสควนผสมจากสมจนไพรในทคองถพพนเปปนหลภกเนพพอง

จากหาไดคงคายและมยคจณประโยชนฑ สมจนไพรทยพเลพอกใชค คพอ นทนาดอกอภญชภน และนทนามภนจากผพว

มะกรมด ทยพจะชควยในการบทารจงเสคนผมใหคแขหงแรง ชะลอผมหงอก และททาใหคผมดทา ผลพตภภณฑฑมย

ขนาด 100 ML ราคาขวดละ 89 บาท

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.โคกสะอาด อ.หนองแซง จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ตภวผลพตภภณฑฑเปปนรมปแบบของครยมนวดบทารจงเสคนผมทยพมยสควนผสมจากพพชในทคองถพพนทยพสามารถหา
ไดคงคายและมยคจณประโยชนฑ คพอ นทนาดอกอภญชภน ทยพมยสควนชควยลดการรควงของเสคนผม ชะลอผม
หงอก และนทนามภนจากผพวมะกรมด ทยพมยสควนชควยในการบทารจงเสคนผมททาใหครากผมแขหงแรง ชจคมชพนน ไมค
แตกปลาย

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

จจานวนรายไดร : 35,000
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PS65011290 : ครกกอฟมะนาวไมตรฟรโหต

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

-

-

-

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   เทคโนโลยยขนมหวาน

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : มะนาวไมครมคโหค

รายละเออยด : คจกกยนมะนาวไมครมคโหค เปปนคจกกยนทยพผสมดควยเนพนอของมะมควงหาวมะนาวโหค รสชาตพ

เปรยนยวตภดกภบความหวานของคจกกยนอยคางลงตภว  เหมาะสทาหรภบการทานเปปนของหวาน  ทานคมค

กภบชาและกาแฟ

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.มควงหวาน อ.หนองแซง จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : Muangwan Cookie Handmade

ออนไลนค : Team Muangwan

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

คจกกยนมะนาวไมครมคโหค  เปปนคจกกยนทยพผสมเนพนอของมะมควงหาวมะนาวโหค รสชาตพเปรยนยวนพด ๆ ตภดกภบความ
หวานของคจกกยนไดครสสคมผภสทยพแปลกใหมคเหมาะสทาหรภบทานเปปนของวคาง  ทานคมคกภบชา กาแฟ ไดครส
ชาตพไปอยกแบบ

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางนวภตกรรมใหมคใหคกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 2,600
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PS65011330 : ผลศตภหณฑคไลตยรงสมรนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยการสกภดนทนามภนหอมระเหย

-

-

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : สเปรยฑไลคยจง

รายละเออยด : สเปรยฑไลคยจง สกภดจากตะไครคหอมออรฑแกนพคแทค 100%  ไมคผสมสารเคมยทยพเปปน

อภนตราย ไมคมยสารทยพกคอใหคเกพดการระคายเคพอง  หอมเยหนสดชพพน

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.มควงหวาน อ.หนองแซง จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : Muangwan Organic

ออนไลนค : Team Muangwan

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

สเปรยฑไลคยจงสมตรตะไครคหอม  เปปนตะไครคหอมออรฑแกนพคแทค 100 %  ไมคผสมสารเคมยทยพเปปน
อภนตราย  กลพพนหอมเยหนสดชพพน

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มยสจขภาพดยขซนน ลดโอกาสเกพดการเจหบปปวย

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 4,350
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PS65035102 : ปลารราทอดทรงเครชถอง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นทานทนาเดพอด ๆ มาลวกผคาน ๆ ปลารคา เพพพอใหคปลารคาสจกหนคอย ๆ

นทามาหภพนเปปนชพนนเลหก ๆ และนทาปลารคามาคลจกแปปงใหคทภพว เคาะเอาแปปงสควนเกพนออกกคอนนทาไป

ทอด

ตภนงกระทะใสคนทนามภนลงไป พอนทนามภนรคอนใสคปลาลงทอดจนปลาเรพพมเหลพองกรอบ ลดไฟลงแลคว

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ปลารคาทอดทรงเครพพอง

รายละเออยด : ปลารคาปปายอยหรพอในชพพอปลารคาทอดทรงเครพพอง เปปนอาหารบรพโภคประเภท

ทานเลคนหรพอทานควบคมคกภบขคาวในปรพมาณทยพเหมาะสม

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.หนองกบ อ.หนองแซง จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

โปรโมทสพนคคา จะมยการโปรโมทสพนคคาผคานสพพอตคาง ๆ โดยใชครมปภาพ หรพอ Info graphic ในการโป
รโมทสพนคคาแทนขคอความทยพยพดยาว เพพพอใหคเปปนทยพจดจทาและเขคาใจไดคงคาย ผคานทาง Facebook 
Line Instagram

ออกบมธ เลพอกททาเลทยพตภนง ทยพคนสามารถมองเหหนไดคงคาย และเปปนทยพ ทยพผมคคนพลจกพลคาน หรพออาจจะ
เลพอกทยพตภนงอยมคใกลคกภบแบรนดฑดภง ๆ กหจะททาใหคมยคนเหหนบมธเรามากขซนนไดค ออกบมธตามสถานทยพ ทยพรภฐ
จภดสรรใหค

จภดโปรโมชภพน และแจกของรางวภล มยการจภดโปรโมชภพน หรพอมยการจภดกพจกรรมแจกของรางวภล
เพพพอโปรโมทสพนคคา โปรโมชภพน ซพนอ 1 แถม 1 กดไลกฑ กดแชรฑเพจเฟซบจตค

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรภกษฑและตคอยอดภมมพปปญญาทคองถพพน

จจานวนรายไดร : 9,900
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PS65078102 : มะนาวเชชถอมหนองกบ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวภตกรรมในการถนอมอาหาร

เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

เทคโนโลยยการยพดอายจผลพตภภณฑฑ

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : มะนาวเชพพอม Byหนองกบ

รายละเออยด : มะนาวเชพพอม By หนองกบ เปปนมะนาวเชพพอมทยพพภฒนาโดยกลจคมชจมชน จากมะนาว

สดแปรรมปมาเปปนมะนาวเชพพอมเพพพอเพพพมมจลคคาใหคกภบผลพตภภณฑฑ ปปจจจบภนผลพตแลควนทาไปจทาหนคาย

ทาง Facebok ชคองทางออนไลนฑ

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.หนองกบ อ.หนองแซง จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

โปรโมทสพนคคา จะมยการโปรโมทสพนคคาผคานสพพอตคาง ๆ โดยใชครมปภาพ หรพอ Info graphic ในการโป
รโมทสพนคคาแทนขคอความทยพยพดยาว เพพพอใหคเปปนทยพจดจทาและเขคาใจไดคงคาย ผคานทาง Facebook 
Line Instagram ออกบมธ เลพอกททาเลทยพตภนง ทยพคนสามารถมองเหหนไดคงคาย และเปปนทยพ ทยพผมคคนพลจก
พลคาน หรพออาจจะเลพอกทยพตภนงอยมคใกลคกภบแบรนดฑดภง ๆ กหจะททาใหคมยคนเหหนบมธเรามากขซนนไดค ออกบมธ
ตามสถานทยพ ทยพรภฐจภดสรรใหค จภดโปรโมชภพน และแจกของรางวภล มยการจภดโปรโมชภพน หรพอมยการจภด
กพจกรรมแจกของรางวภลเพพพอโปรโมทสพนคคา โปรโมชภพน ซพนอ 1 แถม 1 กดไลกฑ กดแชรฑเพจเฟซบจตค

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

จจานวนรายไดร : 8,900

หนคา 194 / 210



PS65011974 : การพหฒนาและยกระดหบสเปรยคพตนคอสมรนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

อจปกรณฑในการจภดททาบรรจจภภณฑฑทยพททาจากวภสดจอจปกรณฑในทคองถพพน

เครพพองบรรจจภภณฑฑสารสกภดสเปรยฑ

อจปกรณฑผลพตฉลากขคางขวดเพพพอบอกรายละเอยยด

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

ทตองเทอถยวทอถเปปนมศตรตตอสศถงแวดลรอมและสรขภาพ

   เทคโนโลยยพภฒนาคจณภาพทางอาหาร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : สเปรยฑพคนคอสมจนไพรหนองควายโซพภฒนา

รายละเออยด : สเปรยฑพคนคอสมจนไพร เปปนผลพตภภณฑฑทยพเกพดจากสถานการณฑโควพด-19 จซงไดค

เกพดการพภฒนาเปปนสเปรยฑพคนคอสมจนไพรทยพผลพตจากสมจนไพรในทคองถพพน อาทพ ฟปาทะลายโจน

ใบขคอย ใบสะระแหนค ผภกชยใบคมเลพพอย โรสเมรยพ ฝาง กานพม  การบมร ซซพงเปปนสมจนไพรปลอด

สรพพษไรคสารเคมย

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
สถาบภนบภณฑพตพภฒนบรพหารศาสตรฑ

ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : วภดหนองพลภบ

ออนไลนค : หนองควายโซไซตยน

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

การนทาสมจนไพรในทคองถพพนทยพมยปลมกอยมคมากมาตคอยอดพภฒนาเปปนสเปรยฑพคนคอสมจนไพรทยพสรคาง
มมลคคา ชควยใหคคนในชจมชนมยอาชยพและรายไดคเสรพมเพพพมขซนน ตลอดจนเหหนถซงประโยชนฑของ
ทรภพยากรทยพมยในทคองถพพน และเปปนการรควมมพอรควมใจกภนในการชควยกภนคลายและบรรเทาโรคโค
วพด-19

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สคงเสรพมและสนภบสนจนการทคองเทยพยวชจมชน

จจานวนรายไดร : 3,000

หนคา 195 / 210



PS65018353 : การพหฒนาและยกระดหบพรมเชขดเทรา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

อจปกรณฑผลพตปปายหคอยตพดสพนคคาบอกเลคาเรพพองราว Story tellingของผลพตภภณฑฑ

นวภตกรรมการออกแบบลวดลายและตภดเยหบ

อจปกรณฑในการจภดททาบรรจจภภณฑฑทยพททาจากวภสดจอจปกรณฑในทคองถพพน

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจสรรางสรรคคจากภฟมศปปญญาและวหฒนธรรมทรองถศถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : DIY พรมเชหดเทคา

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑ DIY พรมเชหดเทคาเปปนกระเปปา เดพมทยกลจคมชาวบคานผลพตพรมเซหดเทคา

เพพพอจภดจทาหนคายแตคเนพพองจากยภงไมคมยการททาการตลาดทยพดยพอ จซงมยแนวคพดนทาสพพงทยพมยอยมคมา

ปรภบเปลยพยนเพพพอเสรพมสรคางมมลคคาใหคกภบตภวผลพตภภณฑฑ เปปนกระเปปาสะพาย กระเปปาถพอ และ

พภฒนาตคอไป

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
สถาบภนบภณฑพตพภฒนบรพหารศาสตรฑ

ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : กลจคมสพพงประดพษฐฑจากพรม

ออนไลนค : หนองควายโซไซตยน

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

นทาพรมเชหดเทคามาดภดแปลงเปปนกระเปปาสะพาย กระเปปาถพอ เพพพอใหคมยผลพตภภณฑฑหลากหลายรมป
แบบทางการตลาดและเพพพมกลจคมเปปาหมายใหมค ททาใหคชจมชนไดครภบประโยชนฑจากการดทาเนพนการนยน
เปปนวพสาหกพจชจมชนของกลจคมคนในชจมชน เพพพมรายไดคใหคครอบครภวและใชคเวลาวคางใหคเปปนประโยชนฑ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สคงเสรพมและสนภบสนจนการทคองเทยพยวชจมชน

จจานวนรายไดร : 5,000

หนคา 196 / 210



PS65027707 : เครชถองจหกรสานหนองแซงเสรนสายแหตงสายสหมพหธคสยามเวอยงจหนทรค

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครพพองจภกรสานหนองแซงเสคนสายแหคงสายสภมพภนธฑสยามเวยยงจภนทรฑ  การออกแบบทยพเพพพมทภนง 

Functional Value และ Emotional Value เพพพอสรคางมมลคคาเพพพมใหคกภบผลพตภภณฑฑ

ชคองทางประชาสภมพภนธฑสพนคคาจภกรสานทางออนไลนฑ   การใชคเครพพองมพอในการออกแบบตคางๆ

ไมควคาจะเปปนภาพนพพง และ วพดพโอประชาสภมพภนธฑ ตคางๆ  รวมถซงการประชาสภมพภนธฑผคานชคองทาง 

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจหมรนเวอยนลดการใชรพลหงงานเนรนนจากลหบมาใชรใหมต

   Upgradable (ยกระดภบไดค)

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : เครพพองจภกรสานหนองแซงเสคนสายแหคงสายสภมพภนธฑสยามเวยยง

จภนทรฑ

รายละเออยด : ออกแบบลวดลายตะกรคา อภนเปปนอภตลภกษณฑและสภญลภกษณฑพพนนถพพนโดยถคาย

ถอดผคานลวดลายใหมค

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

3 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
สถาบภนการจภดการปปญญาภพวภฒนฑ

ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : ตระกรคาสานปปาบภตพ

ออนไลนค : https://www.facebook.com/profle.php?id=100085493404324

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

การยกระดภบและเพพพมชคองทางจภดจทาหนคายเครพพองจภกสานของชจมชนถคายทอดความรมคในการจภกร
สานสพนคคามยมาตรฐานทยพดยสามารถตคอยอดและเปปนอภตลภกษรฑของชจมชน

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 1,000

หนคา 197 / 210



PS65038149 : มะมตวงมหนพชฟนถศถนหนองแซง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ชคองทางประชาสภมพภนธฑมะมควงทางออนไลนฑ   การใชคเครพพองมพอในการออกแบบตคางๆไมควคาจะ

เปปนภาพนพพง และ วพดพโอประชาสภมพภนธฑ ตคางๆ  รวมถซงการประชาสภมพภนธฑผคานชคองทาง Social 

Media ตคางๆเพพพอ เปปนชคองทางหลภกในการประชาสภมพภนธฑ ของตทาบลตคอไป

มะมควงมภนพพนนถพพนหนองแซง   การอนจรภกษฑและขยายพภนธจฑมะมควงพพนนถพพนหนองแซง

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เกษตรปลอดภหย

   การตพดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : มะมควงมภนพพนนถพพนหนองแซง

รายละเออยด : การขยายพภนธจฑมะมควงหนองแซง

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

3 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
สถาบภนการจภดการปปญญาภพวภฒนฑ

ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : ไมคมย

ออนไลนค : ไมคมย

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

พภฒนาความรมคการขยายพภนธฑมะมควงมภนพพนนถพพนหนองแซง รวมถซงฟฟน นฟมและสรคางความรมคจภกใหค
มะมควงพภนธฑพพนนถพพน มะมควงพภนธฑหนองแซงใหคกลภบมาเปปนทยพรมคจภกและ ตคอยอดสมคสพนคคาพพนนถพพนทยพเปปนทยพ
ยอมรภบและสรคางอาชยพและรายไดคทยพยภพงยพนใหคกภบชจมชน

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 0
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PS65037123 : ไสรกรอกนจฟาพรศกกากหมฟ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ไสคเทยยม

ขวดนทนา

เครพพองททาไสคกรอก

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ไสคกรอกนทนาพรพกกากหมม

รายละเออยด : ชาวบคานในพพนนไดคททานทนาพรพกกากหมมขายอยมคแลควจซงคพดพภฒนาทดลองนทนาพรพกใหค

มยความแปลกใหมคโดนนทามาททาเปปนใสคนกรอกนทนาพรพกกากหมม

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.หนองสยดา อ.หนองแซง จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

ปปจจจบภนชาวบคานในพพนนทยพตทาบลหนองสยดามยการผลพตนทนาพรพกกากหมมขายในชจมชนและทคองตลาด 
ชาวบคานจซงมยแนวคพดยกระดภบนทนาพรพกกากหมมใหคมยความแปลกใหมคโดยนทามาททาเปปนใสคกรอก
นทนาพรพกกากหมมซซนงมยความแปลกใหมคในทคองตลาด และประทานงคายสะดวกราคายคอยเยาวฑโดยตภนง
ราคาทยพ10บาท/1ชพนนมยชคองทางการจภดจทาหนคายทภนงแบบ onlineและ offine มยยภงมยโปรโมชภพนพพเศษ
อยกมากมายทยพไมคซทนาใครในทคองตลาด

คพดคคนกระบวนการททางานทยพงคายขซนน

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 10,000
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PS65053175 : นจฟายาลรางจานมะกรฟด

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ลดมลภาวะ

สรคางรายไดค

แปลรมปมะกรมดมาเปปนนทนายาลคางจาน

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

เศรษฐกศจหมรนเวอยนลดการใชรพลหงงานเนรนนจากลหบมาใชรใหมต

   Upcycle (การรยไซเคพลแบบทยพททาใหคคจณคคาเพพพมขซนน)

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : นทนายาลคางจานมะกรมด

รายละเออยด : นทนายาลคางจานมะกรมด

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.หนองสยดา อ.หนองแซง จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

ในชจมชนหนองสยดาไดคปลมกพพชผภกสวนครภวไวคบรพโภคเอง เชคน มะกรมดเปปนพพชทยพปลมกงคายออดลมก
เยอะหลคนทพนง เราจซงคพดคคน โดยนทานทนามะกรมดมะแปลรมปผสมเปปนนทนายาลคางจานเพพพอดภบกลพพนคาว 
ซซพงมะกรมดมยกลพพนหอมเราจซงนทนามาแปลรมปเปปนนทนายาลคางจาน เพพพอไวคใชคในครภวเรพอน และจทาหนคาย
ในชจมชน และตามทคองตลาด แบบ online และ offine โดยตภนงราคาทยพยคอมเยาวฑขวดละ 10 บาท

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนทาวภตถจดพบกลภบมาใชคใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

ลดเวลาในการสรคางผลผลพตเพพพอจภดจทาหนคายสพนคคา / บรพการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 9,000
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PS65019664 : นจฟาพรศกตาแดง (หนองหหวโพ)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

อบรมอยคอมเมพรฑซ Page Facebook, Zoom และ Line Platform

พภฒนา Packaging Design, คจณภาพและมาตราฐานในการบรรจจผลพตภภณฑฑ

กลจคมลมกคคาทภนงในพพนนทยพและใกลคเคยยง ตลอดจนบน Platform Online

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : นทนาพรพกเจเจ

รายละเออยด : นทนาพรพกตาแดง และนทนาพรพกปลาเผาผสมกจคงแหคง

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

3 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.หนองหภวโพ อ.หนองแซง จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

นทาวภตถจดพบทยพหาไดคตามชจมชน มาททานทนาพรพกตาแดง และนทนาพรพกปลาเผาผสมกจคงแหคงตามสมตร
ของชาวบคาน จากนภนนนทามาแยกใสคแพหคเกจขายตามรคานคคาทภพวไปและออนไลนฑ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 6,000
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PS65019671 : นจฟาพรศกปลายตาง(หนองหหวโพ)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

อบรมอยคอมเมพรฑซ Page Facebook, Zoom และ Line Platform

พภฒนา Packaging Design, คจณภาพและมาตราฐานในการบรรจจผลพตภภณฑฑ

กลจคมลมกคคาทภนงในพพนนทยพและใกลคเคยยง ตลอดจนบน Platform Online

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การขนสคงและกระจายสพนคคา

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : นทนาพรพกปลายคาง

รายละเออยด : นทนาพรพกตาแดง และนทนาพรพกปลาเผาผสมกจคงแหคง

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

3 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.หนองหภวโพ อ.หนองแซง จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขาย หรพอขายแลคว

นทาวภตถจดพบทยพหาไดคตามชจมชน มาททานทนาพรพกตาแดง และนทนาพรพกปลาเผาผสมกจคงแหคงตามสมตร
ของชาวบคาน จากนภนนนทามาแยกใสคแพหคเกจขายตามรคานคคาทภพวไปและออนไลนฑ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 6,000
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PS65010612 : เปลชอกไขตไมตใชตขยะ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การวพเคราะหฑทางเคมยเพพพอระบจสควนประกอบ

-

-

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจหมรนเวอยนลดการใชรพลหงงานเนรนนจากลหบมาใชรใหมต

   Upcycle (การรยไซเคพลแบบทยพททาใหคคจณคคาเพพพมขซนน)

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : เปลพอกไขคไมคใชคขยะ

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑเปลพอกไขคบดละเอยยดสทาหรภบบทารจงพพชผภกปลอดสารเคมย

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

2 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : Youngdonthong

ออนไลนค : YoungDonthong offcial

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

ผลพตภภณฑฑ เปลพอกไขคไมคใชคขยะ ผลพตขซนนเพพพอแกคไขปปญหาปรพมาณขยะในชจมชนโดยมยการนทา
เปลพอกไขคมาแปรรมปเปปนผลพตภภณฑฑสทาหรภบบทารจงพพชผภกเพพพอใชคแทนปจปยเคมย

ลดขยะ/การนทาวภตถจดพบกลภบมาใชคใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดร : 0
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PS65010753 : กรางไมตขวางคอ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ลดคคากพจกรรมของนทนาเพพพอยพดอายจการเกหบ

-

-

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : กคางไมคขวางคอ

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑผงแคลเซยยมจากปลาทยพสามรถนทาไปแปรรมปเปปนสควนประกอบหรพอ

ผลพตภภณฑฑอาหารตคอไดค

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

2 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : Youngdonthong

ออนไลนค : YoungDonthong offcial

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

ผลพตภภณฑฑ กคางไมคขวางคอ ผลพตขซนนเพพพอแกคปปญหาวภดถจดพบทยพเหลพอทพนงจากการแปรรมปผลพตภภณฑฑ
จากปลาโดยนทาไปตคอยอดดควยการแปรรมปเปปนผลพตภภณฑฑผงจากปลาเพพพอสคงตคอใหคกภบกลจคมเปปา
หมายทยพตคองการนทาผลพตภภณฑฑไปใชคตคอ เชคน กลจคมผมคผลพตอาหารเพพพอสจขภาพ กลจคมผมคผลพตอาหาร
สทาหรภบเลยนยงสภตวฑ เปปนตคน

ลดขยะ/การนทาวภตถจดพบกลภบมาใชคใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดร : 0
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PS65011015 : กลรวยมรวนเบรคแตก

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พภฒนาผลพตภภณฑฑมมลคคาเพพพมจากวภตถจดพบทคองถพพน

-

-

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : กลควยมควนเบรคแตก

รายละเออยด : "ชพพอผลงาน กลควยมควนเบรคแตกพพนนทยพททางาน ต.บคานกลภบ อ.หนองโดน จ.

สระบจรยProblems-กลควยมยจทานวนมากจซงนทามาพภฒนาเปปนขนมกลควยเบรคแตกเพพพอสรคาง

รายไดคหมจนเวยยนใหคกภบคนในชจมชน"

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 8 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.บคานกลภบ อ.หนองโดน จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : ขนมพพนนบคานตทาบลบคานกลภบ

ออนไลนค : ขนมพพนนบคานตทาบลบคานกลภบ

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ไดคแนวทางการเพพพมมมลคคาจากวภตถจดพบทยพมยในชจมชนเพพพอเพพพมรายไดคใหคแกคคนในชจมชน
มยผลพตภภณฑฑตคนแบบเกพดขซนนในชจมชน

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนทาวภตถจดพบกลภบมาใชคใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางนวภตกรรมใหมคใหคกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 10,000

หนคา 205 / 210



PS65015132 : ขนมบรานแมตกจานหน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พภฒนาขนมภมมพปปญญาชาวบคานใหคมยอายจการเกหบยาวนาน

ใชคเปลพอกขคาวโพดททาเปปนบรรจจภภณฑฑ

-

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวคา 3 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ขนมขคาวโพด

รายละเออยด : ชพพอผลงานขนมขคาวโพด พพนนทยพททางานต.บคานกลภบอ.หนองโดนจ.

สระบจรยProblems-มยการปลมกขคาวโพดในพพนนทยพจทานวนมากจซงนทามาพภฒนาเปปนขนมขคาวโพด 

ดดยใชคเปลพอกขคาวโพดเปปนบรรจจภภณฑฑ เพพพอสรคางรายไดคหมจนเวยยนใหคกภบคนในชจมชน"

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 8 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.บคานกลภบ อ.หนองโดน จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : ขนมพพนนบคานตทาบลบคานกลภบ

ออนไลนค : ขนมพพนนบคานตทาบลบคานกลภบ

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

"ชพพอผลงาน ขนมขคาวโพด
พพนนทยพททางาน ต.บคานกลภบ อ.หนองโดน จ.สระบจรย
Problems
-มยขคาวโพดจทานวนมากมยการเผาเปลพอกขคาวโพดททาใหคเกพดมลพพษ
-มยขคาวโพดจทานวนมากจซงนทามาพภฒนาเปปนขนมขคาวโพดเพพพอสรคางรายไดคหมจนเวยยนใหคกภบคนใน
ชจมชน"

ใชคผลผลพตทางการเกษตรใหคเกพดประโยชนฑสมงสจด

นทาเทคโนโลยยมาปรภบใชคใหคเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนทาวภตถจดพบกลภบมาใชคใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 10,000

หนคา 206 / 210



PS65015166 : นจฟาปลาหวานสฟตรโบราณ ใสตเนชฟอปลาดรกปปน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ลดคคากพจกรรมของนทนาเพพพอยพดอายจการเกหบ

พาสเจอไรซฑ

-

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจหมรนเวอยนลดการใชรพลหงงานเนรนนจากลหบมาใชรใหมต

   Remanufacture (การผลพตใหมค)

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : นทนาปลาหวานสมตรโบราณ

รายละเออยด : นทนาปลาหวานสมตรโบราณชจมชนบคานโปรคงใสคเนพนอปลาตพดกคางบดละเอยยด ใชครภบ

ประทานกภบผลไมคตามทยพตคองการ มยโปรตยนและแคลเซยยมจากปลา

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

6 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.บคานโปรคง อ.หนองโดน จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : รคาน คทาโต

ออนไลนค : U2T BCG Market

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

นทนาปลาหวานสมตรโบราณชจมชนบคานโปรคง เปปนผลพตภภณฑฑตคอยอดจาก ผลพตภภณฑฑปลาดจกแดด
เดยยวชจมชนบคานโปรคง  ซซพงจะมยเศษปลาทยพตภดแตคงเหลพอทพนง จซงมยแนวคพดทยพจทานทาเศษปลาดภงกลคาว
มาพภฒนาตคอยอดเปปนผลพตภภณฑฑเพพพอลดขยะทยพทพนงในแตคละครภนงทยพททาปลาดจกแดดเดยยว อยกทภนงยภง
ททาใหคสรคางคจณคคาของผลพตภภณฑฑสามารถเพพพมรายไดคอยก

ลดขยะ/การนทาวภตถจดพบกลภบมาใชคใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดร : 0
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PS65015185 : ปลาดรกแดดเดอยว

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

บรรจจสจญญากาศเพพพอยพดอายจการเกหบ

-

-

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกศจหมรนเวอยนลดการใชรพลหงงานเนรนนจากลหบมาใชรใหมต

   Remanufacture (การผลพตใหมค)

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ปลาดจกแดดเดยยว

รายละเออยด : นทาปลาดจกมาแปรมปเเปปนผลพตภภณฑฑปลาดจกแดดเดยยว ชควยถนอมอาหารยพด

อายจในการเกหบรภกษาปราศจากการใสคสารกภนเสยย และไมคใสผงชมรส บรรจจลงในถจงซยลสมญญา

กาศปปดมพดชพด สะดวก สะอาดปลอดภภย

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

6 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.บคานโปรคง อ.หนองโดน จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : รคาน คทาโต

ออนไลนค : U2T BCG Market

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

ตทาบลบคานโปรคงมยประชากรหลากหลายอาชยพ เชคน  อาชยพเกษตรกร ททานาททาไรคขคาวโพด เลยนยง
สภตวฑ รภบจคาง รภบราชการ  การเลยนยงปลาดจกขายเปปนอยกหนซพงอาชยพทยพพบในตทาบลนยน ลองลงมาจาก
อาชยพททานา เนพพองจากมยพพนนทยพปรพมาณมากพอและมยแหลคงนทนาทยพจะประกอบอาชยพนยน การเลยนยงปลา
ดจก เปปนจทานวนมาก ททาใหคสพนคคาลคนตลาดในบางชควง สคงผลใหคสพนคคามยราคาถมกประสบปปญหาขาด
ทจนในการประกอบอาชยพ อยกทภนงปปญหาการตายของปลาดจก สาเหตจจากการนหอคนทนา (fsh kill)  
การเปลยพยนแปลงของอจณหภมมพ ททาใหค ปรภบตภวไมคทภน ใหคอาหารมากเกพนไป  อากาศครยนมทองฟปามพด
ตพดตคอรายวภนขาดออกซพเจน  สพนคคาลคนตลาด การนทาปลาดจกมาแปรรมปเปปนผลพตภภณฑฑปลาดจก
แดดเดยยว เพพพอลดปปญหาการขาดทจนและสรคางรายไดค สามารถยพดอายจของเกหบปลาดจกลด
ปปญหาการสมญเสยยไดคเปปนอยคางดย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 0

หนคา 208 / 210



PS65011065 : ขราวโพด

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การททาเกษตรอพนทรยยฑ

-

-

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวคา 3 เดพอน

เกษตรปลอดภหย

   การตพดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : ขคาวโพด

รายละเออยด : ตคนแบบการปลมกขคาวโพดในพพนนทยพนาเดพม เพพพอลดการใชคนทนาในฤดมแลคง และเพพพม

รายไดคใหคแกคเกษตรกรในพพนนทยพ

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 7 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : ลานรภบซพนอขคาวโพดเลยนยงสภตวฑ

ออนไลนค : -

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขซนนไป

ทยพมาของแนวทางการปลมกขคาวโพดสลภบกภบการททานา เนพพองจากเกษตรกรในพพนนทยพ หมมค 6 หนอง
ระกทา, หมมค 7 หนองงพนว, หมมค 8 บคานครภว, หมมค 9 วภดหนองโดน, หมมค 10 ปปาแหน,  หมมค 11 ตอยาง  สควน
มากททานาอยคางเดยยว และมยพพนนทยพนาถมกปลคอยวคางในชควงฤดมแลคง ในปปจจจบภนมยปปญหา เรพพองฝนแลคง
ตคองจคายนทนาเขคานา มยคคาใชคจคาย ผลผลพตตกตทพาซซพงจะใชคนทนามากกวคาการปลมกขคาวโพด สควนในฤดม
แลคงทยพวคางจากการททานาจะททาใหคเกษตรกรมยรายไดคเพพพมขซนน ประมาณ 40% ราคาขคาวโพดดยกวคา
ราคาขคาว โครงการนยนจซงนทาเสนอ การศซกษาทดลองปลมกขคาวโพดสลภบกภบการททานา เพพพอใหคไดค
แนวทาง

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 70,000

หนคา 209 / 210



PS65015459 : ผหดออสานไกตอรตอยเวอรค

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

บรรจจแบบรคอนเพพพอยพดอายจการเกหบ

บรรจจภภณฑฑทนความรคอนสมง สามารถไมโครเวฟไดค

-

ถคายทอดเทคโนโลยยการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคคาและบรพการใหคมยมมลคคาสมง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคคาและบรพการ

ระยะเวลาในการพหฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวคา 1 เดพอน

อาหารปลอดภหย

   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลศตภหณฑค/บรศการ : อยสานไกคอรคอยเวอรฑ

รายละเออยด : ทยพมาของ “ อยสานไกคอรคอยเวอรฑ” หมมค 9 ตทาบลหนองโดน สควนใหญคมยอาชยพททานา 

เปปนอาชยพหลภก สควนของหมมค 1 ตลาดหนองโดน และหมมค 5 โคกสะอาด มยโรงงานไกค สควนในพพนนทยพ

หมมคบคานอพพนๆททาการเกษตร และเลยนยงไกคในครภวเรพอนเพพพม เพพพอเกหบไขคไกคและนทาไกคมาเปปนอาหาร

พพนนบคาน

01 : รายละเออยดผลศตภหนฑค/บรศการ

อาจารยคบหญฑศต

5 คน 7 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตตอเดชอน (บาท)

03 : วหตถรประสงคคและระยะเวลาในการพหฒนาสศนครา/บรศการ

06 : ผลศตภหณฑคบรศการของทตานสรรางครณคตาใหรกหบชรมชนไดรอยตางไร

05 : แผนธรรกศจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรรอมออกสฟตตลาด

ประชาชน
จจฬาลงกรณฑมหาวพทยาลภย

ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบจรย

04 : องคคความรฟร/เทคโนโลยอ/นวหตกรรม

รมปกคอน รมปหลภงรฟปสศนครา/บรศการ

ออฟไลนค : รคาน อยสานไกค

ออนไลนค : U2T BCG Market

ความพรรอมออกสฟตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ทยพมาของ “ อยสานไกคอรคอยเวอรฑ” หมมค 9 ตทาบลหนองโดน สควนใหญคมยอาชยพททานา เปปนอาชยพหลภก 
สควนของหมมค 1 ตลาดหนองโดน และหมมค 5 โคกสะอาด มยโรงงานไกค สควนในพพนนทยพหมมคบคานอพพนๆททา
การเกษตร และเลยนยงไกคในครภวเรพอนเพพพม เพพพอเกหบไขคไกคและนทาไกคมาเปปนอาหารพพนนบคานอยมคแลคว 
นอกจากนยนยภงมยการปลมกผภกสวนครภวและพพชสมจนไพรอยกดควย จซงมยแนวคพด อาหารอยสานไกคของ
เราเปปนอาหารดภพงเดพม สมภยปมปยคาตายายซซพงกพนและททากภนมา จซงอยากจะสานตคอในการททาผภด
อยสานไกค ทยพเปปนอาหารพพนนบคานเปปนเอกลภกษณฑของหมมคบคาน จซงนทาวภตถจดพบในชจมชนทยพมยอยมคมา
ตคอยอดและพภฒนา สมคตลาดใหคชจมชนมยงานททามยรายไดคเพพพม สามารถจทาหนคาย ไดคทภนงในพพนนทยพและ
นอกพพนนทยพจซงนทาเสนอ  การพภฒนาบรรจจภภณฑฑและวพธยการเกหบรภกษาผภดอยสานไกคพรคอมอจคนดควย
เตาไมโครเวฟ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 10,000

หนคา 210 / 210



โครงการพัฒนาระบบการบริหารและจัดการเครือข่ายข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG


