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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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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
จังหวัดมุกดาหาร

รายงานผลลัพธ์จังหวัดมุกดาหาร มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 4 มหาวิทยาลัย 
ครอบคลุม 53 ตำบล มีผู ้เข้าร่วมโครงการกว่า 496 คน แบ่งเป็น
บัณฑิต 242 คน ประชาชน 254 คน โดยผลงาน BCG จำนวน 108 โครงการ 
ที่สอดคล้องและตรงตาม 5 เป้าหมายสำคัญ ดังนี้ ด้านเกษตรปลอดภัย 
9 โครงการ ด้านอาหารปลอดภัย 25 โครงการ ด้านท่องเที่ยวที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 7 โครงการ ด้านเศรษกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่ 11 โครงการ และด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 56 โครงการ
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53
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จำนวนตำบล

108
โครงการ
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จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
9 โครงการ

อาหารปลอดภัย
25 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
7 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
11 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
56 โครงการ

B

A

496
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
จังหวัดมุกดาหาร

บัณฑิต
242 คน

ประชาชน
254 คน



รายชื่อกรรมการบริหาร



รายชื่อกรรมการบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ ทรายแก้ว
กรรมการ

นายกิตติ สัจจาวัฒนา
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ขนิษฐา นันทบุตร
กรรมการ

นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์
กรรมการ

นายธนา ยันตรโกวิท
กรรมการ

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม
กรรมการ

นางสาวภัทรพร เล้าวงค์
กรรมการ

นางวนิดา บุญนาคค้า
กรรมการ

นางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง
กรรมการ

นายศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
กรรมการ

นางสุวรรณี คำมั่น
กรรมการ

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์
กรรมการและเลขานุการ

ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวกีรติ แก้วสัมฤทธิ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณีี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายดนุช ตันเทอดทิตย์
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ป



รายชื่อทีมร่วมพัฒนา
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รายชื่อทีมร่วมพัฒนา

นายพันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์ นางกัลยาณี ทัฬหชัยบูรณ์ นายวิศิษฐ์ สุนทร 

นายวริศร เผ่าวนิช นางสาวชญาน์นัทช์ ไชยวัฒนพงศ์ นายธนภัทร สินธุวราวรรณ

ทีมพัฒนาระบบบริหารโครงการและนวัตกรรม

ฝ



หน่วยงานพันธมิตร



หน่วยงาน อว. 
สนับสนุนความรู้ ต่อยอดผู้ประกอบการ

ภาคเอกชน
สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ภาครัฐ 
หน่วยงานในพื้นที่/ท้องถิ่น

หน่วยงาน อว. 
สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ฟ
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ภาพรวมกิจกรรม

ม





U2T for BCG Snapshot
1. อำเภอ คำชะอี  1 
2. อำเภอ ดงหลวง  19 
3. อำเภอ ดอนตาล  31 
4. อำเภอ นิคมคำสร้อย  45 
5. อำเภอ เมืองมุกดาหาร  59 
6. อำเภอ หนองสูง  86 
7. อำเภอ หว้านใหญ่  98 



PS65009016 : โครงการสสงเสรรมผลรตภภณฑฑเสสสอเยยบมสอ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

youtube

facebook

tiktok

ถถายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : เสดสอเยยบมดอบคานกกไฮ

รายละเออยด : เสดสอเยยบมดอพดสนเมดอง (มจกภมไท) ทยทมยลวดลายเปปนเอกลพกษณฑเฉพาะ

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.คคาชะอย อ.คคาชะอย จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขสนไป

สถงเสรลมสลนคคาในชจมชน ยกระดพบชถองทางการขายสลนคคาใหคเพลทมมากขขสน สถงเสรลมชาวบคานใหคมยราย
ไดคเสรลมเพลทมมากขขสน

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 94,800

หนคา 1 / 108



PS65009646 : โครงการสสงเสรรมการทสองเทอถยวเมสองสามธรรมตจาบลคจาชะออ (ธรรมะ ธรรมชาตร วภฒนธรรม)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

facebook

tiktok

youtube

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

ทสองเทอถยวทอถเปปนมรตรตสอสรถงแวดลรอมและสรขภาพ

   ธจรกลจการทถองเทยทยวออนไลนฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : ทถองเทยทยวแดนสามธรรมตคาบลคคาชะอย

รายละเออยด : สถานทยททถองเทยทยวตคาบลคคาชะอย วพด นคสาตก อถางเกยบนคสา

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.คคาชะอย อ.คคาชะอย จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขสนไป

สถงเสรลมการทถองเทยทยวเชลงวพฒนธรรมทคองถลทนในชจมชจนใหคเปปนทยทรมคจพก และนถาสนใจเพดทอดขงดมดนพก
ทถองเทยทยวใหคเดลนทางมาเทยทยวในชจมชนมากขขสน

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

สถงเสรลมและสนพบสนจนการทถองเทยทยวชจมชน

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางนวพตกรรมใหมถใหคกพบผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดร : 31,455

หนคา 2 / 108



PS65006427 : การพภฒนาผลรตภภณฑฑไมรกวาดจากขวดพลาสตรกตจาบลคจาบก

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชคโปรแกรมทางคอมพลวเตอรฑหรดอแอพพลเคชพทนในการออกแบบโลโกค

การเพลทมชถองทางการจคาหนถายทางออนไลนฑ

การพพฒนาขวดพลาสตลกมาแปรรมปเปปนไมคกวาดรยไซเคลล

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

ทสองเทอถยวทอถเปปนมรตรตสอสรถงแวดลรอมและสรขภาพ

   เทคโนโลยยปปญญาประดลษฐฑ (AI)

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : ไมคกวาดรยไซเคลล

รายละเออยด : ไมคกวาดรยไซเคลลทยทมยความหนาแขยงแรง ทนทาน ไมถผจพพงงถาย กวาดสะอาด ทคามา

จากขวดพลาสตลกทยทนคากลพบมาใชคใหมถ ลดปรลมาณขยะ ใชคทรพพยากรใหคคจคมคถา ลดโลกรคอน 

สามารถใชคทดแทนไมคกวาดทางมะพรคาวไดค

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยนครพนม

ต.คคาบก อ.คคาชะอย จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ไมคกวาดรยไซเคลลทยททคามาจากขวดพลาสตลกทยท อบต.คคาบก ไดคมยการรพบซดสอขยะในชจมชนทจกๆเดดอน 
ทคาใหคมยขวดพลาสตลกจคานวนมาก มยการแปรรมปนคากลพบมาใชคใหมถ พพฒนาออกแบบเปปนไมคกวาดรย
ไซเคลล ชถวยลดปรลมาณขยะใชคทรพพยากรทยทคจคมคถา ซขทงเปปนไมคกวาดรยไซเคลลทยทมยความแขยงแรง ทน
ทาน มยความหนาไมถพพงงถาย ใชคงานไดคจรลง ใชคทนแทนไมคกวาดทางมะพรคาว ลมกคคาสามารถสพทงผลลต
สลนคคาไดคตามความตคองการ และมยชถองทางจคาหนถายทยทหลากหลายใหคลมกคคาเขคาถขงไดคงถาย กลจถม
ลมกคคาเปปาหมายเปปนคนทยทอาศพยอยมถในทจกภาค ทพสงเพศชายและเพศหญลง ทยทมยอายจ 18ปปขขสนไป อยมถใน
วพยรจถน วพยทคางาน ผมคสมงวพย กลจถมนพกทถองเทยทยวผมคทยทมาเยดอนจพงหวพดมจกดาหาร ทยทมยความสนใจในงาน
ฝปมดอ งานประดลษฐฑ เพดทอนคาไมคกวาดรยไซเคลลไปใชคทคาความสะอาด ซดสอไปบรลจาคโรงเรยยน วพด สถาน
ทยทปฏลบพตลธรรม ใชคทดแทนไมคกวาดทางมะพรคาวไดคซขทงมยความทนทานไมถพพงงถาย   
       จพดจคาหนถายทพสง Offine และOnline โดยชถองทางOffine จคาหนถายทยทบคานทยททคาการของกลจถมทยท
ทคาไมคกวาด รคานคคาชจมชน รคานขายของฝาก รคานOTOPจพงหวพด และออกงานแสดงสลนคคาของ
หนถวยงานราชการตถางๆ สถวนชถองทางOnline มยFacebook Fan page, Line offcial และ Tik 
Tok  มยการใหคบรลการลมกคคาทยทดย สมคทาเสมอ เพดทอใหคลมกคคาเกลดความประทพบใจ มอบสลทธลพลเศษ
สคาหรพบลมกคคาทยทReviewบอกตถอมยสถวนลดในการซดสอครพสงตถอไปลด5% ลมกคคาทยทซดสอเยอะ หรดอซดสอไป
บรลจาคมยการโปรโมทใหคจะมยการลดราคาหรดอแถมสลนคคาใหคอยก เชถน 10แถม2  มยการแจคงโปรโมชพทน
อพพเดตสลนคคาใหมถๆใหคลมกคคารพบรมคผถานชถองทางOnline และรพบฟปงความคลดเหยน แกคไขปปญหาตถางๆ
ทยทลมกคคารายงาน
       ทรพพยากรในการผลลตไมคกวาดรยไซเคลลไดคแกถ ขวดพลาสตลก ตะปม ลวด ทถอหรดอไมคทยทใชคเปปนดคาม

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

ลดขยะ/การนคาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมถ [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางนวพตกรรมใหมถใหคกพบผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดร : 10,000

หนคา 3 / 108



PS65016757 : การพภฒนาผลรตภภณฑฑเครสถองจภกสานตจาบลคจาบก

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พพฒนาภมมลปปญญาของชาวบคานจากอดยตใชคกระหยพงเพดทอใสถปลาผพก นคามาสมถการพพฒนา

ผลลตภพณฑฑเพดทอมาใชคสอยในบคาน เชถน ใสถเสดสอผคา กระเปปาสะพาย

การจพดจคาหนถาย/online     Facebook, shopee, Lazada

การโฆษณา/สดทอออนไลนฑ      Facebook    การยลงแอด    TikTok

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : กระเปปากระหยพง

รายละเออยด : กระเปปากระหยพงมาจากภมมลปปญญาทคองถลทนทยทมยเอกลพกษณฑของการทคากระหยพง 

ซขทงนคามาประดลษฐฑออกแบบตกแตถงดควยผคาทอมดอ ผคาพดสนเมดองทคองถลทนทคาใหคเปปนนกระเปปาทยทมย

ความสวยงาม ใสถของใชคตถางๆแลควของไมถตกหลถน มยความแขยงแรง เบาสบายในการใชคงาน

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยนครพนม

ต.คคาบก อ.คคาชะอย จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

กระหยพงทยททคามาจากวพตถจดลบจากธรรมชาตล ไมคไผถทยทมยอยมถในทคองถลทน นคามาจพกรสานใหคเปปนกระหยพง 
ซขทงเปปนเอกลพกษณฑจากภมมลปปญญาทคองถลทนถถายทอดจากรจถนสมถรจถนจนถขงปปจจจบพน มยการพพฒนา
ออกแบบประดลษฐฑเปปนกระเปปากระหยพงโดยยมดอชาวบคานในชจมชนทยทมยความหลากหลายในการเลดอก
ซดสอ ลมกคคาสามารถสพทงใหคออกแบบสพทงผลลตสลนคคาไดคตามความตคองการ และมยชถองทางจคาหนถายทยท
หลากหลายใหคลมกคคาเขคาถขงไดคงถาย กลจถมลมกคคาเปปาหมายสถวนมากเปปนคนทยทอาศพยอยมถในภาคอยสาน 
รองลงมาจะเปปนภาคอดทนๆ เพศหญลงทยทมยอายจ 25 ปปขขสนไป อยมถในวพยทคางาน ผมคสมงวพย กลจถมนพกทถอง
เทยทยวผมคทยทมาเยดอนจพงหวพดมจกดาหาร ทยทมยความสนใจในงานฝปมดอมยความเปปนเอกลพกษณฑของ
ผลลตภพณฑฑ เพดทอนคาไปใชคงานใสถของใชคตถางๆแลควของไมถตกหลถนออกงถาย สะพายออกงานตถางๆคมถ
กพบการแตถงตพวชจดภมไท ชจดพดสนเมดอง ชจดผคาไทตถางๆ และสะพายไปเทยทยวถถายรมปตามสถานทยทตถางๆ
          จพดจคาหนถายทพสง Offine และOnline โดยชถองทางOffine จคาหนถายทยทบคานทยททคาการของกลจถม
ทยทจพกรสาน รคานคคาชจมชน รคานขายของฝาก รคานOTOPจพงหวพด และออกงานแสดงสลนคคาของ
หนถวยงานราชการตถางๆ สถวนชถองทางOnline มยFacebook Fan page, Line offcial และ Tik 
Tok มยการใหคบรลการลมกคคาทยทดย สมคทาเสมอ เพดทอใหคลมกคคาเกลดความประทพบใจ มอบสลทธลพลเศษ
สคาหรพบลมกคคาทยทReviewบอกตถอมยสถวนลดในการซดสอครพสงตถอไปลด5-10% มยการโปรโมทสถวนลด
แจคงโปรโมชพทน อพพเดตสลนคคาใหมถๆใหคลมกคคารพบรมคผถานชถองทางOnline และรพบฟปงความคลดเหยน 
แกคไขปปญหาตถางๆทยทลมกคคารายงาน
          ทรพพยากรในการผลลตกระเปปากระหยพงไดคแกถ ไมคไผถจพกสาน แรงงานทยทใชคในการผลลตเปปนชถาง
พดสนบคานเครดทองจพกรสานและสมาชลกในชจมชน ผคาทยทใชคตกแตถงใหคเปปนกระเปปากระหยพง ผคาทอมดอ

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางนวพตกรรมใหมถใหคกพบผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดร : 6,000

หนคา 4 / 108



PS65004200 : พภฒนาผลรตภภณฑฑกลรวยแปรรภป

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครดทองฝานกลควย

เครดทองชพทงดลจลทพล

ถจงชลปลยอค

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภภย

   เทคโนโลยยบรรจจภพณฑฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : กลควยอบเนย

รายละเออยด : สลนคคามยราคาอยมถ 2 ราคา มยราคาเรลทมตคนทยท 20,35 บาท

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.นคสาเทยทยง อ.คคาชะอย จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

แผนธจรกลจการพพฒนาผลลตภพณฑฑกลควยแปรรมป   เรลทมจากการลงพดสนทยท รวบรวมขคอมมลแลควจขงนคา
มาวลเคราะหฑ โดยใชคแบบแผน 4P,SWOT เพดทอใหคเกลดแบบแผนธจรกลจ Business Model Canvas

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดร : 42,000

หนคา 5 / 108



PS65008965 : การเเปรรภปอาหาร (เนสสอแดดเดอยว)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ตมคอบลมรคอน

เครดทองซยลสมญญากาศ

เครดทองชพทงดลจลทพล

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภภย

   เทคโนโลยยบรรจจภพณฑฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : ซลสนฮคอยเดคอ

รายละเออยด : แพยคเกยจมยนคสาหนพก 500 g ราคา 250 บาท ตถอ 1 แพยค

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.นคสาเทยทยง อ.คคาชะอย จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

แผนธจรกลจการเเปรรมปอาหาร (เนดสอแดดเดยยว)  เรลทมจากการลงพดสนทยท รวบรวมขคอมมลแลควจขงนคา
มาวลเคราะหฑ โดยใชคแบบแผน 4P,SWOT เพดทอใหคเกลดแบบแผนธจรกลจ Business Model Canvas

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดร : 47,520

หนคา 6 / 108



PS65005000 : ขราวอรนทรอยฑเพสถอสรขภาพตจาบลบรานครอ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครดทองซยลสมญญากาศ

โรงสยขคาวขนาดเลยก

เครดทองปรลสนบารฑโคคด

ถถายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ถถายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

อาหารปลอดภภย

   การออกแบบและพพฒนาผลลตภพณฑฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : ขคาวไรซฑเบอรฑรยท

รายละเออยด : ขคาวไรซฑเบอรฑรยทเปปนการผสมขคามสายพพนธจฑ ระหวถาง ขคาวเจคาหอมนลล ซขทงเปปนสาย

พพนธจฑพถอ + ขคาวขาวดอกมะลล 105 ซขทงเปปนสายพพนธจฑแมถ ทคาใหคไดคลพกษณะทยทดยและคจณประโยชนฑ

เดถนๆ ออกมา ซขทงพพนธจฑขคาวนยสไดครพบการจดทะเบยยนเปปนพพนธจฑพดชใหมถ

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.บคานคคอ อ.คคาชะอย จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ปปจจจบพนผมคบรลโภคตดทนตพวและหถวงใยตถอปปญหาสลทงแวดลคอมและสจขภาพ ไดคมยการรลเรลทมและทคาการ
เกษตรอลนทรยยฑ กยคดอขคาวอลนทรยยฑ ตคาบลบคานคคอ อคาเภอคคาชะอย จพงหวพดมจกดาหาร สถวนใหญถทคา
อาชยพเกษตรและใชคเวลาวถางรวมกลจถมเพดทอหารายไดคเสรลมกลจถมขคาวอลนทรยยฑ ไดคเขคารถวมกลจถมการ
ปลจกขคาวเมดทอ วพนทยท 19 เดดอน มยนาคม พ.ศ.2561 สมาชลก 3 หมมถบคาน บคานคคอ บคานแขค บคานดงยาง  
โดยไดครพบการสนพบสนจนจากกระทรวงเกษตร ในโครงการขคาวอลนทรยยฑหนขทงลคานไรถ ซขทงในขณะนยสมย
ปปญหาภาวะโลกรคอน จขงทคาใหคมยการพพฒนาบรรจจภพณฑฑทยทเปปนมลตรตถอสลทงแวดลคอมในอดยตการ
ออกแบบบรรจจภพณฑฑสคาเรยจรมปของวงการอจตสาหกรรมบรรจจภพณฑฑ มจถงเนคนใหคความสคาคพญกพบ
ตคนทจนการผลลตและการทคาหนคาทยทรพกษาคจณภาพของสลนคคามากกวถาคคานขงถขงวลธยการกคาจพดขยะ
บรรจจภพณฑฑทยทใชคแลคว สถงผลใหคมยปรลมาณขยะโดยเฉพาะขยะประเภทบรรจจภพณฑฑอาหารและเครดทอง
ดดทมทยทไมถสามารถยถอยสลายไดคตามธรรมชาตลหรดอตคองใชคระยะเวลาในการยถอยสลาย เมดทอนคาไป
ทคาลายอยถางไมถถมกวลธยเชถน การเผา กยยพงกถอใหคเกลดปปญหามลพลษทยทสถงผลกระทบตถอสจขภาพ

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสมงสจด

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

มยสจขภาพดยขขสน ลดโอกาสเกลดการเจยบปปวย

สรคางความรมคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 31,500

หนคา 7 / 108



PS65005175 : กลรสมจภกสานจากตรนกกบรานแขร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ลวดลาย รมปทรงใหมถ

ตมคอบแหคงพลพงงานแสงอาทลตยฑ

เครดทองปรลสนบารฑโคคด

ถถายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ถถายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : หมวก

รายละเออยด : ผลลตจากตคนกกตากแหคง นคามาเพลทมสยสพนโดยการยคอมสยจากจากธรรมชาตลและ

สานขขสนรมปจากผยมดอจากกลจถมสานตคนกกบคานแขค

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.บคานคคอ อ.คคาชะอย จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

บคานแขค ตคาบลบคานคคอ อคาเภอคคาชะอย จพงหวพดมจกดาหาร  เปปนหมมถบคานโฮมสเตยฑ เปปนแหลถงทถอง
เทยทยว และเรยยนรมค   วลถยชจมชน สถวนใหญถทคาอาชยพเกษตรและใชคเวลาวถางรวมกลจถมเพดทอหารายไดค
เสรลม
ในหมมถบคานมยตคนกกจคานวนมาก ชาวบคานจขงนคามาจพกสานเปปนขคาวของเครดทองใชคในครพวเรดทอนและ
ตถอยอดรายไดคในชจมชนหลพงฤดมเกยบเกยทยว กลจถมจพกสานจากตคนกก บคานแขคหมมถทยท 5,6 ตคาบลบคานคคอ 
อคาเภอคคาชะอย จพงหวพดมจกดาหาร จพดตพสงเมดทอวพนทยท 17 เดดอน เมษายน พ.ศ.2558 สมาชลกจคานวน 14 
คน ทจนของกลจถมจคานวน 10,000 บาท เดลมทยจะมยลายขพด ลายทแยง ตถอมาไดคคลดคคนผลลตภพณฑฑ
ของกลจถมจพกสานจากตคนกกใหคเปปน หมวก มวยผม พวงกจญแจ โคมไฟ ไดครพบการสนพบสนจนจาก
หนถวยงานของทางภาครพฐ

คลดคคนกระบวนการทคางานทยทงถายขขสน

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสมงสจด

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

ลดขยะ/การนคาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมถ [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดร : 9,000

หนคา 8 / 108



PS65004213 : ขนมทองมรวน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เตาทองมควน

เครดทองซยลสมญญากาศ

เครดทองทคาสตลตกเกอรฑ

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวถา 1 เดดอน

อาหารปลอดภภย

   การแปรรมปอาหาร

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : ขนมทองมควน crispy roll by BS

รายละเออยด : เปปนขนมทยททคามาจากวพตถจดลบธรรมชาตล โดยมยสถวนผสมหลพกคดอ แปปงมพน แปปง

สาลย แปปงขคาวจคาว มะพรคาว นคสาตาลปปต บ ไขถไกถ นคสามพนพดช และงาดคา โดยจะมยการเพลทมรสชาตลเพลทม

เตลม เชถน โกโกค ชาเขยยว สตอเบอรฑรยท

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.บคานซถง อ.คคาชะอย จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ตคาบลบคานซถงเปปน 1 ใน 9 ตคาบลในเขตอคาเภอคคาชะอย จพงหวพดมจกดาหาร ประชาชนสถวนใหญถ
ประกอบอาชยพเกษตรกรรม เมดทอวถางเวคนจากการทคาการเกษตรจะการรวมกลจถมทคาขนมทองมควน 
เพดทอสรคางรายไดคเสรลม เนดทองจากเปปนขนมทยททานงถาย ผลลตงถาย ใชควพตถจนคอย โดยมยสถวนผสมหลพก
คดอ แปปงมพน แปปงสาลย แปปงขคาวจคาว มะพรคาว นคสาตาลปปต บ ไขถไกถ นคสามพนพดช และงาดคา จขงเปปนจจดเรลทม
ตคนทยทกลจถมวลสาหกลจชจมชนบคานโพธลธศรยใหคความสนใจ จากเดลมจะทคาไวคกลนเองและขายในราคาถมก 
หรดอนคาเปปนของฝาก แตถยพงไมถมยรสชาตลทยทหลากหลาย มยรสชาตลเพยยงแคถรสเดยยว คดอรสกะทล
จากแนวคลดขคางตคน คณะทคางาน U2T ตคาบลบคานซถงจขงมยความสนใจทยทจะจพดทคาและพพฒนา
ผลลตภพณฑฑของชจมชน เพดทอตถอยอดสลนคคาและสถงเสรลมอาชยพ กระจายรายไดคใหคแกถคนในชจมชน 
โดยการพพฒนากระบวนการผลลตใหคผลลตภพณฑฑมยรสชาตลทยทหลากหลาย และปรพบปรจงบรรจจภพณฑฑ
ใหคดยยลทงขขสน

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 30,000

หนคา 9 / 108



PS65004352 : เสสสอผราฝปายทอมสอ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครดทองทอผคา

เครดทองจพกรเยยบผคา

ชถองทางการขายสลนคคา

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวถา 1 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : เสดสอผคาฝปายทอมดอ by BS

รายละเออยด : เปปนเสดสอผคาทยทถมกตพดเยยบจากผคาฝปาย โดยสมาชลกกลจถมทอผคาภายในชจมชนตคาบล

บคานซถง

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.บคานซถง อ.คคาชะอย จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

พพฒนารมปแบบเสดสอผคาใหคมยความหลากหลายและชมเอกลพกษณฑของผคาในตคาบล เพดทอใหคตอบสนอง
ความตคองการของลมกคคา สถงเสรลมการขายออกสมถตลาดออนไลนฑและออฟไลนฑโดยใชคหลพกการ
โฆษณาผถาน social media ทาง Fackbook เพดทอตถอยอดจากเดลม

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรพกษฑและตถอยอดภมมลปปญญาทคองถลทน

จจานวนรายไดร : 20,000

หนคา 10 / 108



PS65006283 : ทสองเทอถยวธรรมชาตร วรถอบรานเหลสา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชคเทคโนโลยยการสดทอสาร เรยยนเชลญวลทยากรมาใหคความรมคดคานการทถองเทยทยว รวมถขง

มพคคจเทศกฑทยทจะนคาพานพกทถองเทยทยวใหคเขคาถขงวพฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาตลในพดสนทยท

ใชคเทคโนโลยยเพดทอพพฒนาเสคนทางการทถองเทยทยวเชลงการเกษตร เชถน การจพดทคาใบปลลว การทคา

คลลปนคาเสนอ เปปนตคน

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

ทสองเทอถยวทอถเปปนมรตรตสอสรถงแวดลรอมและสรขภาพ

   ธจรกลจการทถองเทยทยวออนไลนฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : เสคนทางทถองเทยทยวเชลงการเกษตร

รายละเออยด : เปปนเสคนทางทถองเทยทยวเชลงการเกษตร ทยทนคาเอาทรพพยากรธรรมชาตล 

ทรพพยากรวพฒนธรรม ประเพณย และภมมลปปญญาทคองถลทนมาพพฒนาใหคเปปนเสคนทางทถองเทยทยวรมป

แบบใหมถ เพดทอเหมาะแกถการทถองเทยทยวในปปจจจบพนใหคมากขขสน

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.บคานเหลถา อ.คคาชะอย จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ในปปจจจบพน อจตสาหกรรมการทถองเทยทยวภายในประเทศมยการเตลบโตอยถางรวดเรยว และมยแนวโนคม
เตลบโตอยถางตถอเนดทองหลพงจากเหตจการณฑโรคระบาด โควลด-19 ทคาใหคมยผลตถอการทถองเทยทยวใน
ประเทศ หรดอแหลถงทถองเทยทยวสคาคพญในพดสนทยทตถางๆของประเทศไทย
        การปลมกจลตสคานขกดคานการอนจรพกษฑทรพพยากรธรรมชาตล ทรพพยากรวพฒนธรรม ประเพณย 
และภมมลปปญญาทคองถลทน  เพดทอกระตจคนเศรษฐกลจฐานรากใหคเขคมแขยง และสรคางความแขยงแรงใหคแกถ
ชจมชนนพสน การทถองเทยทยวเชลงการเกษตรจขงเปปนปปจจพยสคาคพญประการหนขทงทยททคาใหคระบบเศรษกลจ
ในชจมชนเตลบโต เกลดการจคางงาน การกระจายรายไดคสมถภาคธจรกลจ และประชาชนในพดสนทยท 
        เนดทองจากภมผาซานเปปนแหลถงทถองเทยทยวสคาคพญในตคาบลบคานเหลถา ซขทงเปปนพดสนทยทปปาชจมชน มย
ความอจดมสมบมรณฑไปดควยพพนธจฑไมคนา ๆชนลด เชถน ผพกหวาน ดอกกระเจยยว หนถอไมค เหยดปปา เหยดไค 
และมยลคาหควยขนาดไมถใหญถมากนพกแตถสามารถกพกนคสาตามธรรมชาตลไวคไดคตลอดฤดมหลายสาย 
สรคางความชจมชดทนใหคกพบพดสนดลนและผดนปปา รวมทพสงเปปนทยทอยมถอาศพยของสพตวฑนคสาและสพตวฑปปาประจคา
ทถองถลทนหลายชนลด ไดคแกถ ปลานคสาจดดชนลดตถางๆ เกคง หมมถปปา ไกถปปา กระตถายปปา กบ เขยยด และอดทน ๆ
อยกมากมาย ทคาใหคชาวบคานสถวนใหญถประกอบอาชยพทคานา และคคาขายของปปาตามฤดมกาล
        อยถางไรกยตามการปรพบปรจงพพฒนาเสคนทางการทถองเทยทยว การบรลการ และสลทงอคานวยความ
สะดวก เพดทอรองรพบนพกทถองเทยทยวทยทมยแนวโนคมเพลทมสมงขขสนทจกปป จขงเปปนโอกาสทยทกถอใหคเกลดการพพมนา
เสคนทางทถองเทยทยวรมปแบบใหมถใหคเหมาะสมกพบความตคองการของนพกทถองเทยทยว และเปปนทยทรมคจพกกพน
ใหคมากขขสน

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสมงสจด

สถงเสรลมและสนพบสนจนการทถองเทยทยวชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรพกษฑและตถอยอดภมมลปปญญาทคองถลทน

จจานวนรายไดร : 0

หนคา 11 / 108



PS65006428 : “ดาวลรอมเดสอน” ของบรานเหลสา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชคเทคโนโลยยและนวพตกรรมการหมจนเวยยนทรพพยากรใหคเกลดความคจคมคถา ควบคมถกพบการพพฒนา

ศพกยภาพของชจมชนอยถางยพทงยดน ภายใตคหลพกการระบบเศรษฐกลจ BCG

เทคโนโลยยการแปรรมป พพฒนา และออกแบบสลนคคาใหคมยความหลากหลายมากขขสน

นคาเทคโนโลยยเขคามาใชคใหคเกลดประโยชนฑ เพดทอเพลทมชถองทางในการขายสลนคคา เพดทอการเขคาถขงตพว

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวถา 1 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : ดาวลคอมเดดอนของบคานเหลถา (กระเปปา)

รายละเออยด : กระเปปาผคาฝปายทอมดอ ทยทออกแบบใหคใชคงานไดคงถาน ทพนสมพย และใชคไดคทจกวพย

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.บคานเหลถา อ.คคาชะอย จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ผคาทอของไทยดพสงเดลมนพสน ใชคกระบวนการผลลตโดยใชควพสดจจากเสคนใยธรรมชาตล และผถานกรรมวลธย
ถพกทอตถอกพนมาจนการเปปนเครดทองนจถงหถม ซขทงเปปนหนขทงในผลลตภพณฑฑรพกษฑโลกทยทเกลดจาก
ภมมลปปญญาทยทสดบทอดตถอกพนมาตพสงแตถอดยตจนปปจจจบพน ถดอเปปนมรดกทางวพฒนธรรมทยทสคาคพญ เมดทอ
วถางเวคนจากการทคานา  ทคาการเกษตร  สตรยแตถละบคานจะมยการทอผคาเพดทอใชคเปปนเครดทองนจถงหถมใน
ชยวลตประจคาวพน สวมใสถไปงานบจญประเพณย โดยมยการถถายทอดเอกลพกษฑผถานลวดลายตถางๆใหคลมก
หลานไดคสดบทอดตถอกพนรจถนสมถรจถน
ปปจจจบพนคนไทยใหคคจณคถากพบผลลตภพณฑฑผคาฝปายทอมดอเปปนอยถางมาก ถดอเปปนอยกหนขทงอาชยพทยทสรคาง
รายไดคใหคกพบครพวเรดอน ทวถาลพกษณะและรมปแบบของผลลตภพณฑฑของผคาฝปายทอมดอมาสรคางสรรคฑ
นพสนมพกมยรมปแบบคลคายคลขงกพน ขาดการพพฒนาสลนคคาในรมปแบบใหมถๆ ทคาใหคเกลดการผลลตสลนคคา
เกลนความตคองการของผมคบรลโภค อพนเนดทองมาจากผมคบรลโภคมยโอกาสในการเลดอกซดสอสลนคคาตาม
ความพขงพอใจ
จากแนวโนคมการเพลทมขขสนของผมคบรลโภคทยทมยพฤตลกรรมรพกษฑโลก และมยความตคองการตถอการ
บรลโภคผลลตภพณฑฑทยทเปปนมลตรกพบสลทงแวดลคอมมาก จขงเหยนโอกาสในการตถอยอดธจรกลจผคาทอมดอ  
ของกลจถมอาชยพชจมชม กลจถมทอผคาฝปาย บคานแพง ซขทงจากเดลมมยลวดลายทยทเปปนเอกลพกษณฑคดอ ผคา
ทอลายดาวลคอมเดดอน เปปนหพตกรรมผคาทอมดอของชจมชน ดควยลวดลายทยทมยความสวยงามทยทเกลด
จากภมมลปปญญาชาวบคาน จขงทคาใหคผคาทอของชจมชนมยคจณคถา และมยมมลคถาทยทสามารถสรคางรายไดคใหค
แกถชจมชน ควรคถาแกถการอนจรพกษณฑเพดทอสถงเสรลมและพพฒนาใหคสตพวสลนคคามยความหลากหลายและ
ทพนสมพย และเปปนสลนคคาทยทมยชดทอเสยยงในตคาบลบคานเหลถา

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรพกษฑและตถอยอดภมมลปปญญาทคองถลทน

จจานวนรายไดร : 20,000

หนคา 12 / 108



PS65021959 : นจสาดสถมสมรนไพรสามเกลอ ( กระชาย, ขรง, นจสาผผสง )

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครดทองปปส น

เครดทองกรองนคสา

โลโกค /แพคเกจจลสง

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เกษตรปลอดภภย

   การตลดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : นคสาดดทมสมจนไพรสามเกลอ  (กระชาย ขลง นคสาผขสง)

รายละเออยด : นคสาดดทมสมจนไพรสามเกลอ (กระชาย,ขลง,นคสาผขสง) เปปนผลลตภพณฑฑอยกหนขทงอยถาง

ของชาวบคานหนองสระพพงทยทนคากระชายและขลงรวมถขงนคสาผขสงมาสกพดทคาเปปนนคสาสมจนไพร 

กระชายเปปนหนขทงในสมจนไพรยอดฮลตทยทหลายๆคนสนใจเพดทอสรคางภมมลตคานทานใหครถางกายหถาง

ไกลจากเชดสอไวรพสโควลด – 19

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

3 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.โพนงาม อ.คคาชะอย จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

เปปนการพพฒนาและตถอยอดของผลลตภพณฑฑนคสาสมจนไพรกลจถมวลสาหกลจชจมชนบคานหนองสระพพง 
จากเดลมทคาแคถนคสามะพรคาว นคสาอพญชพญ  นคสากระเจยตยบ กลจถม U2T ตคาบลโพนงาม จขงมยแนวคลดทยทจะ
นคาสมจนไพรทยทมยในทคองถลทนนคามาผลลตเปปนนคสาดดทมสมจนไพรเพดทอสจขภาพ โดยนคากระชาย ขลง มาแปร
รมปเปปนนคสาดดทมสมจนไพร เนดทองจากในปปจจจบพนมยการแพรถระบาดไขคหวพด เชดสอไวรพสโควลด-19 นอกจาก
จะมยประโยชนฑตถอสจขภาพแลควยพงสามารถทคาหนคาทยทยพบยพสงการเจรลญเตลบโตของเชดสอไวรพสโค
วลด-19 ไดคอยกดดควย รวมถขงปรพบเปลยทยนแพยคเกจจลสงทยทจะทคาใหคดขงดมดลมกคคามากขขสน ประชาสพมพพนธฑ
เพลทมชถองทางการขายทพสงหนคารคาน เชถน ออกบมท และ ออนไลนฑ เชถน Facebook , LINE , 
Instagram , tiktok , shopee , Lazada เพดทอใหคลมกคคารมคจพกผลลตภพณฑฑมากขขสน

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

มยสจขภาพดยขขสน ลดโอกาสเกลดการเจยบปปวย

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางนวพตกรรมใหมถใหคกพบผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดร : 4,500
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PS65059108 : ไสรกรอกสมรนไพรแมสบภวเฮอยง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

3.เครดทองบดเนดสอ

1.เครดทองอบพลพงงานแสงอาทลตยฑ

2.เครดทองยพดไสคกรอก

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภภย

   การแปรรมปอาหาร

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : ไสคกรอกสมจนไพรแมถบพวเฮยยง

รายละเออยด : ไสคกรอกแมถบพวเฮยยง เปปนการแปรรมปอาหารของบคานหนองสระพพง เนดทองจาก

เมดทอกถอนมยการเลยสยงหมมจคานวนมาก จขงคลดคคนวลธยการเพลทมมมลคถาใหคแกถเนดสอหมมโดยการแปรรมป

เปปนไสคกรอกอยสานจคาหนถาย ซขทงมยความใสถใจในขพสนตอนการผลลต และไดครพบการยกยถองใหคเปปน

สลนคคา OTOP

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

3 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.โพนงาม อ.คคาชะอย จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

เปปนการพพฒนาผลลตภพณฑฑไสคกรอกอยสานแมถบพวเฮยยง ตถอยอดเปปนไสคกรอกสมจนไพรพดสนบคานแมถ
บพวเฮยยงโดยใชคสมจนไพรพดสนบคานทยทมยในทคองถลทน เชถน ขลง,ตะไครค,ใบมะกรมด,พรลกไทย,กระเทยยม ซขทงใน
ปปจจจบพนผมคบรลโภคหพนมานลยมรพบประทานสมจนไพรกพนมากขขสน กลจถมU2T ตคาบลโพนงาม จขงมยแนว
คลดทยทจะพพฒนาไสคกรอกอยสานแมถบพวเฮยยงโดยนคาสมจนไพรเพลทมเขคามาเปปนวพตถจดลบเพดทอชมรสชาตล
ของไสคกรอกใหคมยรสชาตลทยทหลากหลาย เพราะ ขลง,ตะไครค,ใบมะกรมด,กระเทยยม,พรลกไทย มย
สรรพคจณทางยาและมยคจณคถาทางโภชนาการ เชถน ชถวยขพบลม ยถอยอาหาร แกคไอ บรรเทาอาการ
หวพด มยฤทธลธตคานโรคโควลด-19 และประชาสพมพพนธฑเพลทมชถองทางการขายทพสงหนคารคาน เชถน ออกบมท 
และ ขายออนไลนฑ เชถน Facebook , LINE , Instagram , tiktok , shopee , Lazada ทคาใหคลมกคคา
รมคจพกผลลตภพณฑฑมากขขสน

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางนวพตกรรมใหมถใหคกพบผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดร : 7,000
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PS65003730 : พภฒนาสรนคราและยกระดภบการขายผลรตภภณฑฑเครสถองจภกสานโดยใชร online marketing

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Online marketing

-

-

ถถายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสถงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวถา 3 เดดอน

เศรษฐกรจหมรนเวอยนลดการใชรพลภงงานเนรนนจากลภบมาใชรใหมส

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : ไมคกวาดดอกหญคา

รายละเออยด : ไมคกวาดดอกหญคา ทคาจากชถอดอกหญคา ไมคกวาด เปปนผลลตภพณฑฑสคาหรพบทคา

ความสะอาดพดสนบคาน ปปดอยากไยถ ใชคงานไดคอเนกประสงคฑสคาหรพบทจกพดสนทยทภายในบคาน สามารถ

เขคาถขงไดคทจกซอกมจม

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยนครพนม

ต.หนองเอยทยน อ.คคาชะอย จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : เสดทอทอมดอ “บขงหนองบง”

ออนไลนฑ : สานสพมพพนธฑ

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

พพฒนาสลนคคาและยกระดพบการขายผลลตภพณฑฑเครดทองจพกสานโดยใชค online marketing เปปนการ
พพฒนาสลทงเดลมทยทมยอยมถท (สลนคคาจพกรสาน) ใหคมยคถาเพลทมมากขขสน และยกระดพบการขายผถานชถองทางออ
นไลนฑ (Facebook Line@ Lazada Shopee) ขยายกลจถมลมกคคาออฟไลนฑใหคมยคนรมคจพกมากขขสน

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรพกษฑสลทงแวดลคอม และมยการพพฒนาอยถางยพทงยดน

จจานวนรายไดร : 5,000
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PS65004276 : พภฒนาครณภาพเสสถอกก โดย นาโนซรงคฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

iPad และ laptop

โทรศพพทฑมดอถดอ

นาโนซลงคฑออกไซดฑ

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสถงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวถา 1 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : “เสดทอ”จากเสคนใยพดช

รายละเออยด : “เสดทอ”จากเสคนใยพดช มย 3 รมปแบบ ไดคแกถ เสดทอทอลายขลต เสดทอทอลายคมถ เสดทอทอ

ลายธรรมดา

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยนครพนม

ต.หนองเอยทยน อ.คคาชะอย จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : เสดทอทอมดอ “บขงหนองบง”

ออนไลนฑ : สานสพมพพนธฑ

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

การพพฒนาคจณภาพเสดทอกก โดย นาโนซลงคฑ มยการนคานวพตกรรมนาโนซลงคฑมาใชคในการยดดอายจ
การใชคงานของสลนคคา เพลทมคจณสมบพตลทยทชถวยยพบยพสงพวกแบคทยเรยยทยทกถอใหคเกลดอพนตรายตถอผมคใชค 
สลนคคาของเราจะแบถงออกเปปน เสดทอทอลายขลต เสดทอทอลายคมถ เสดทอทอลายธรรมดา โดยมยการ
ตลาดออนไลนฑเขคามาเปปนแหลถงกระจายขายสลนคคา เพดทอเพลทมรายไดคในการจคาหนถาย แผนการ
ตลาดเราแบถงไดค 3 ระยะ ไดคแกถ ระยะสพสน ระยะกลาง และระยะยาว

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางนวพตกรรมใหมถใหคกพบผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

อนจรพกษฑสลทงแวดลคอม และมยการพพฒนาอยถางยพทงยดน

จจานวนรายไดร : 3,500
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PS65004159 : การพภฒนาผลรตภภณฑฑและขยายโอกาสทางการตลาดสรนครากรอนเหยดนางฟปาของตจาบลเหลสา

สรรางถสอ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชคเทคโนโลยยและนวพตกรรมในการพพฒนารมปแบบผลลตภพณฑฑทยทนถาสนใจตถอการจคาหนถาย

ใชคเทคโนโลยยในการพพฒนาชถองทางการจคาหนถายทจกชถองทาง

ใชคเทคโนโลยยเพดทอสรคางและพพฒนาแบรนดฑ/ออกแบบผลลตภพณฑฑเพดทอยกระดพบผลลตภพณฑฑ

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : การจคาหนถายกคอนเชดสอเหยดนางฟปา

รายละเออยด : การเพาะเหยดนางฟปาภมฐานนลยมใชคขยสเลดทอยไมคยางพาราเปปนวพสดจเพาะ เพราะเปปน

วพสดจทยทใหคผลผลลตสมงและเกยบผลผลลตไดคนาน เฉลยทย ประมาณ 4-6 เดดอน และมยวลธยการเพาะทยท

งถาย คจคมทจน อยกทพสงยพงดมแลรพกษางถาย

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 6 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.เหลถาสรคางถถอ อ.คคาชะอย จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ปปจจจบพนในตคาบลเหลถาสรคางถถอมยกลจถมเพาะเหยดหลากหลายกลจถม เชถน กลจถมพาะเหยดนางฟปา เหยด
ขอนขาว เปปนตคน เพราะเหยด เปปนผลผลลตทางการเกษตร ทยทเกษตรกรไทยใหคความสคาคพญไมถนคอย
กวถาชนลดอดทนๆ ดควย
รสชาตล คจณประโยชนฑและราคา ทยทนถาดขงดมดใจ ใหคเปปนอาชยพทางเลดอก ทยทสามารถทคาเปปนอาชยพ
หลพก อาชยพเสรลมหรดอแมคบรลโภคในครพวเรดอน ดควยตคนทจนการผลลตทยทไมถสมงมากนพก วพสดจสามารถ
หาไดคในทคองถลทนกลจถมเพาะเหยดหมมถ 4 บคานหนองไฮ ตคาบลเหลถาสรคางถถอ ไดคมยการเพาะเหยดและ
ประสบการณฑ มากกวถา 20 ปป ไดคสรคางรายไดคใหคกพบครพวเรดอนและคนในพดสนทยท ทางคณะ U2T ตคาบล
เหลถาสรคางถถอ 
กลจถมลมกคคาเปปาหมายของ แบรนดฑเฟรนลยทมพชรมม ( Friendly mushroom ) คดอกลจถมทยทมยกคาลพงซดสอ
ทพสงเพศชายและเพศหญลง อายจ 16 ปป ขขสนไป ทยทตคองการเลดอกซดสอไปใชคงาน ประดพบตกแตถงหรดอใชค
เปปนของฝาก 
จคาหนถายกคอนเชดสอเหยดนางฟปา แบรนดฑเฟรนลยทมพชรมม ( Friendly mushroom ) ใชควลธยการตพสงราคา
ใหคตตากวถาคมถแขถงเลยกนคอย เพดทอใหคแตกตถางจากคมถแขถงขพน และทคาใหคลมกคคาสนใจสลนคคามากยลทงขขสน
ชถองทางการจพดจคาหนถาย : จคาหนถายกคอนเชดสอเหยดนางฟปา ผถานทาง หนคารคานและ Facebook Line 
Shoppee และTiktok สามารถสพทงซดสอไดคตลอด 24 ชพทวโมง
การสถงเสรลมการตลาด :จพดรายการสถงเสรลมการขายในชถวงแรก ดควยการจคาหนถายสลนคคาราคา
พลเศษ เพดทอกระตจคนการซดสอและดขงดมดความสนใจเพดทอเปปนทยทรมคจพกไดคเรยวมากยลทงงขขสน และการทคา
โฆษณาผถานสดทอออนไลนฑตามแพลตฟอรฑมตถางๆ

คลดคคนกระบวนการทคางานทยทงถายขขสน

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสมงสจด

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

ลดเวลาในการสรคางผลผลลตเพดทอจพดจคาหนถายสลนคคา / บรลการ

จจานวนรายไดร : 30,000
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PS65004287 : การพภฒนาผลรตภภณฑฑและขยายโอกาสทางการตลาดสรนคราจภกสานพสสนบรานของตจาบลเหลสา

สรรางถสอ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชคเทคโนโลยยเพดทอสรคางและพพฒนาแบรนดฑ/ออกแบบผลลตภพณฑฑเพดทอยกระดพบผลลตภพณฑฑ

ใชคเทคโนโลยยและนวพตกรรมในการพพฒนารมปแบบผลลตภพณฑฑทยทนถาสนใจตถอการจคาหนถาย

ใชคเทคโนโลยยในการพพฒนาชถองทางการจคาหนถายทจกชถองทาง

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : การจคาหนถายเครดทองจพกสาน

รายละเออยด : ตคาบลเหลถาสรคางถถอจพกสานโดยการใชคทรพพยากระรรมชาตล  ซขทงไดคจากไมคไผถ

เปปนหลพก สถวนมากแลควจะสานเปปนผลลตภพณฑฑตถางๆ เชถนตะกรคา กระตลตบขคาว เขถง เปปนตคน

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 6 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.เหลถาสรคางถถอ อ.คคาชะอย จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ประวพตลความเปปนมาของงานหพตถกรรมจพกสานตคาบลเหลถาสรคางถถอเปปนงานจพกสานทยทสดบทอดมา
จากบรรพบจรจษดพสงเดลม เรลทมชลสนงานจพกสานจากการใชคเองภายในครพวเรดอนและเผยแพรถวลชา
ความรมคความชคานาญใหคกพบเพดทอนบคาน และคนในชจมชน ปปจจจบพนมยผมคสมงอายจ วพยชรา เปปนกลจถมหรดอ
สานคนเดยยวอยมถบคาน แตถละกลจถมแตถละคนจะมยลวดลายและเอกลพกษณฑแตกตถางกพนไป ผลลตภพณฑฑ
ทยทแตถละกลจถมผลลตสถวนมาก ไดคแกถ กระตลตบขาว ตะกรคา ขคอง สจถมใสถไกถ และอดทน ๆ โดยวพสดจทยทใชคนพสนมา
จากทรพพยากรในพดสนทยท เชถน ไมคไผถ ซขทงมยจคานวนมากในตคาบล การนคามาทคาเครดทองจพกสานนพบวถาเปปน
การใชคทรพพยากรเกลดประโยชนฑสมงสจด
จคาหนถายเครดทองจพกสาน : หนคารคานและ Facebook Line Shopee และ Tiktokสามารถสพทงซดสอไดค
ตลอด 24 ชพทวโมง
จพดรายการสถงเสรลมการขายในชถวงแรก ดควยการจคาหนถายสลนคคาราคาพลเศษ เพดทอกระตจคนยอด
ขายการซดสอและดขงดมดความสนใจเพดทอเปปนทยทรมคจพกไดคเรยวมากยลทงขขสน และการทคาโฆษณาผถานสดทอออ
นไลนฑตามแพลตฟอรฑมตถางๆ

คลดคคนกระบวนการทคางานทยทงถายขขสน

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 5,000
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PS65011271 : สสงเสรรมและพภฒนาผลรตภภณฑฑ กลรสมแมสบรานตจาบลกกตภม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

สรคางเพจเพดทอขายสลนคคาทางออนไลนฑเพจจ facebook “กลจถมแมถบคาน บคานแกถงนาง”

สรคางบรรจจภพณฑฑเพดทอดขงดมดความนถาสนใจและเพลทมมมลคถาของสลนคคามากขขสน

จพดระบบขนสถงของสลนคคาเพดทอสะดวกในการจพดสถงสลนคคา

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกรจหมรนเวอยนลดการใชรพลภงงานเนรนนจากลภบมาใชรใหมส

   Upgradable (ยกระดพบไดค)

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : ตะกรคาพลาสตลก

รายละเออยด : ตะกรคาจพกสานจากพลาสตลก นคามาใสถเอกสารและอจปกรณฑตถาง ๆ

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยราชภพฏสกลนคร

ต.กกตมม อ.ดงหลวง จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

Customer Segment - กลจถมลมกคคาเปปนกลจถมคนทยทอาศพยอยมถในภาคตะวพนออกเฉยยงเหนดอ และ
อาศพยอยมถในชจมชน เพศหญลง โดยมยอายจ 35 ปปขขสนไป และเปปนกลจถมคนทยทสนใจในงานจพกสาน 
Customer Relationships – มยการตลดตามผลการใชคงานกพบลมกคคาทยทซดสอไป มยความทนทาน มย
การใชคงานไดคนานหรดอไมถ
Channels – จพดจคาหนถายผถาน Facebook กลจถมแมถบคานบคานแกถงนาง และทยททคาการผมคใหญถบคาน 
หมมถ 13 ตคาบลกกตมม อคาเภอดงหลวง จพงหวพดมจกดาหาร
Value Propositions – คจณคถาทยทลมกคคาจะไดครพบ คดอการใชคงานของตะกรคาจพกสานทยทมยความคง
ทน และสามารถนคามาประยจกตฑใชคงานไดคหลากหลาย
Key Activities - กระบวนการผลลต เรลทมจากเตรยยมวพสดจเหลดอใชคนคามาดพดแปลง การผลลตและ
บรรจจภพณฑฑ ซขทงระหวถางกระบวนการเหลถานยสจะทคาการเกยบขคอมมลเพดทอนคามาสรคาง Content ในการ
โปรโมทและจพดจคาหนถายสลนคคา
Key Resources – ในการผลลตประกอบไปดควย วพสดจ เสคนพลาสตลก ลวดลายตถาง ๆ แรงงานทยทใชค
ในการผลลตซขทงเปปนแรงงานและสมาชลกในชจมชน
Key Partners – ผมคเกยทยวขคองในการสนพบสนจน กลจถมวลสาหกลจและหพตถกรรมกลจถมแมถบคาน บคานแกถง
นาง หมมถ 13 ตคาบลกกตมม อคาเภอดงหลวง จพงหวพดมจกดาหาร
Cost Structure – ตคนทจนจะประกอบไปดควย วพสดจและอจปกรณฑตถาง ๆ คถาแรงงาน คถาบรรจจภพณฑฑ 
และคถาสาธารณมปโภค
Revenue Streams – รายไดคจากการทคาธจรกลจ ไดคจากการจพดจคาหนถาย โดยการจพดจคาหนถายทยท

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

ลดขยะ/การนคาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมถ [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดร : 29,900
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PS65009897 : การออกแบบและพภฒนาผลรตภภณฑฑกระเปปาจากเศษผราทอถเหลสอใชร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

สรคางเพจเพดทอขายสลนคคาทางออนไลนฑเพจจ facebook “กลจถมศรยถาวรพนา”

พพฒนารมปแบบเพดทอดขงดมดความนถาสนใจและเพลทมมมลคถาของสลนคคามากขขสน

จพดระบบขนสถงของสลนคคาเพดทอสะดวกในการจพดสถงสลนคคามากขขสน

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกรจหมรนเวอยนลดการใชรพลภงงานเนรนนจากลภบมาใชรใหมส

   Reuse (การใชคซคสา)

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : กระเปปาเศษผคา

รายละเออยด : กระเปปาจากเศษผคาเหลดอใชค นคามาใสถเอกสาร อจปกรณฑตถาง ๆ สามารถใชคแทน

ถจงพลาสตลก และกระเปปาใบเลยกนคามาใสถเหรยยญไดคเชถนกพน

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยราชภพฏสกลนคร

ต.กกตมม อ.ดงหลวง จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : กลจถมแมถบคาน บคานแกถงนาง

ออนไลนฑ : กลจถมแมถบคาน บคานแกถงนาง

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1.1 Customer Segment - กลจถมลมกคคาเปปนกลจถมคนทยทอาศพยอยมถในภาคตะวพนออกเฉยยงเหนดอ และ
อาศพยอยมถในชจมชน ไมถจคากพดเพศ โดยมยอายจ 16 ปปขขสนไป 

1.2 Costomer Relationships – มยการตลดตามผลการใชคงานกพบลมกคคาทยทซดสอไป มยการใชคงาน
ไดคนานหรดอไมถ

1.3 Channels – จพดจคาหนถายผถาน Facebook กลจถมศรยถาวรพพฒนา และรคานคคาคจณประมง 
คคาประเทดอง หมมถทยท 12 ตคาบลกกตมม อคาเภอดงหลวง จพงหวพดมจกดาหาร

1.4 Value Propositions – คจณคถาทยทลมกคคาจะไดครพบ คดอการใชคงานของกระเปปาทยทสามารถนคา
มาประยจกตฑใชคงานไดคหลากหลาย

1.5 Key Activities - กระบวนการผลลต เรลทมจากเตรยยมวพสดจเหลดอใชคนคามาดพดแปลง การ
ผลลตและบรรจจภพณฑฑ ซขทงระหวถางกระบวนการเหลถานยสจะทคาการเกยบขคอมมลเพดทอนคามาสรคาง 
Content ในการโปรโมทและจพดจคาหนถายสลนคคา

1.6 Key Resources – ในการผลลตประกอบไปดควย วพสดจ เศษผคา ลวดลายตถาง ๆ แรงงานทยท
ใชคในการผลลตซขทงเปปนแรงงานและสมาชลกในชจมชน

1.7 Key Partners – ผมคเกยทยวขคองในการสนพบสนจน กลจถมศรยถาวรพพฒนา และรคานคคาคจณ
ประมง คคาประเทดอง 
หมมถทยท 12 ตคาบลกกตมม อคาเภอดงหลวง จพงหวพดมจกดาหาร

1.8 Cost Structure – ตคนทจนจะประกอบไปดควย วพสดจและอจปกรณฑตถาง ๆ คถาแรงงาน คถา
บรรจจภพณฑฑ และคถาสาธารณมปโภค

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

ลดขยะ/การนคาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมถ [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดร : 10,000
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PS65002520 : เสสสอพสสนเมสองปปกลายดรวยมสอ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวพตกรรม ใชคเสคนใยจากธรรมชาตล ปปกลวดลายดควยมดอลงบนพดสนตพวเสดสอ

นวพตกรรม ออกแบบลวดลายใหมถ เพลทมเตลม เชถนลายขอเจคาฟปาสลรลวรยฯ

เทคโนโลยย สรคางเพจ Facebook

ถถายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสถงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : ผคาปปกลายดควยเสคนใยธรรมชาตล มพยอะเลอ

รายละเออยด : เปปนเสดสอพดสนเมดองปปกลวดลายดควยฝปมดอของกลจถมแมถบคาน เนดสอผคาทยททางรคานนคา

มาใชคสคาหรพบการปปกเยยบเปปนผคาฝปายทอมดอทยทผลลตโดยกลจถมแมถบคานในตคาบลชะโนดนคอย โดยใชค

เสคนดคายจากตคนฝปายในการปปกลวดลาย

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.ชะโนดนคอย อ.ดงหลวง จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

เสดสอพดสนเมดองปปกลายดควยมดอมยแนวคลดสรคางสรรคฑลวดลายลงบนพดสนผคาโดยการปปกดควยดคายทยท
ทคามาจากฝปายเขยญมดอธรรมชาตล สยทยทไดคเปปนสยจากธรรมชาตลไมถผถานกระบวนการสพงเคราะหฑสย
จากสารเคมย สามารถกคาหนดลวดลายทยทตอบสนองความตคองการของผมคบรลโภค

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 50,000
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PS65002717 : โครงการพภฒนาขราวฮางงอกอรถมสบาย

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยย โรงอบแหคงพลพงงานแสงอาทลตยฑแบบเรดอนกระจกสคาหรพบใชคอบขคาวในชถวงทยทไมถมย

แดด ทคาใหคสามารถอบขคาวไดคทจกวพน

นวพตกรรม การนคากระดาษคราฟทฑซขทงเปปนวพสดจทยทสามารถยถอยสลายไดคตามธรรมชาตลมาใชคทคา

บรรจจภพณฑฑแทนพลาสตลก อพนจะกถอใหคเกลดขยะและมลภาวะตถอสลทงแวดลคอมนคอยกวถา

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เกษตรปลอดภภย

   การควบคจมแสงและความรคอน

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : ขคาวฮางงอกผสมธพญพดชพรคอมชง ตราอลทมสบาย

รายละเออยด : ขคาวฮางงอกผสมธพญพดชพรคอมชง เปปนผลลตภพณฑฑขคาวฮางงอกทยทมยคจณคถาทาง

โภชนาการสมง อจดมไปดควยสารกาบคา ชถวยเรดทองระบบประสาทและสมอง และสารอาหารอดทนๆ 

รพบประทานงถาย มยสถวนประกอบของ ขคาวฮางงอกหอมมะลล 105 ขคาวฮางงอกไรซฑเบอรยท ถพทว

เลดอก ถพทวเขยยว งาดคา และใบเตย

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.ชะโนดนคอย อ.ดงหลวง จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ขคาวฮางงอกอลทมสบาย เปปนผลลตภพณฑฑโดยกลจถมวลสาหกลจชจมชนขคาวฮางงอกแกควมจกดา ตพสงอยมถทยท
บคานเลขทยท 6 หมมถ 9 ตคาบลชะโนดนคอย อคาเภอดงหลวง จพงหวพดมจกดาหาร ซขทงมยผลลตภพณฑฑจากขคาว
ฮางงอกหลายชนลด อาทล เครดทองดดทมขคาวฮางงอกผสมธพญพดช ขคาวฮางงอกหอมมะลล เปปนตคน 
เนดทองจากพดสนทยทตคาบลชะโนดนคอย อคาเภอดงหลวง จพงหวพดมจกดาหาร เปปนพดสนทยททยทมยความอจดม
สมบมรณฑเหมาะกพบการผลลตขคาว เกษตรกรจขงมยการรวมตพวกพนจพดตพสงเปปนวลสาหกลจชจมชนขคาว
ฮางงอกแกควมจกดา ซขทงมยความใสถใจขพสนตอนการผลลตและแปรรมปขคาวคจณภาพดยตถอผมคบรลโภค
วลสาหกลจชจมชนขคาวฮางงอกแกควมจกดานพสนประสบปปญหาดคานการจคาหนถายสลนคคา เนดทองจากรมป
แบบบรรจจภพณฑฑขาดความนถาสนใจและยพงตอบสนองความตคองการของลมกคคาไดคไมถมากพอ อยก
ทพสงยพงขาดการประชาสพมพพนธฑทยทตถอเนดทอง นอกจากนยสยพงมยปปญหาในการจพดสถงสลนคคาทยทลถาชคา เนดทอง
จากผมคดคาเนลนงานของวลสาหกลจไมถมยเวลาเพยยงพอในการบรลการจพดสถงสลนคคา ซขทงปปญหาเหลถานยสสถง
ผลกระทบตถอยอดขายในเชลงลบเปปนอยถางมาก
จากปปญหาดพงกลถาว ทางทยมจขงไดควางแผนดคาเนลนงาน คดอ พพฒนาบรรจจภพณฑฑเพดทอสรคางความนถา
สนใจและตอบสนองความตคองการของลมกคคาใหคมากขขสนโดยใชควพสดจทยทเปปนมลตรกพบสลทงแวดลคอม 
และวางระบบการจคาหนถายสลนคคาแบบครบวงจร ตพสงแตถการประชาสพมพพนธฑ การสรคางฐานผมค
ตลดตาม การขนสถงสลนคคา และระบบการบรลการหลพงการขาย เพดทอชถวยเพลทมยอดขายของ
ผลลตภพณฑฑใหคมากขขสน 
จากวลธยการดพงกลถาว จะทคาใหคผลลตภพณฑฑมยความนถาสนใจมากขขสน ตอบสนองความตคองการของ
ลมกคคาไดคมากขขสน ซขทงจะสมารถเขคาถขงกลจถมเปปาหมายไดคมากขขสน จะชถวยทคาใหคเพลทมโอกาสในการขาย

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสมงสจด

มยสจขภาพดยขขสน ลดโอกาสเกลดการเจยบปปวย

สรคางงานสรคางอาชยพ

อนจรพกษฑและตถอยอดภมมลปปญญาทคองถลทน

อนจรพกษฑสลทงแวดลคอม และมยการพพฒนาอยถางยพทงยดน

จจานวนรายไดร : 50,000
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PS65002800 : ขราวไทบรภ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เพลทมชถองทางการขายทางออนไลนฑ

บรรจจภพณฑฑแบบใหมถทยททพนสมพย

บรรจจภพณฑฑแบบสมญญากาศ

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภภย

   เทคโนโลยยการแปรรมปผลผลลตการเกษตร

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : ขคาวไทบรม

รายละเออยด : ขคาวสารใหมถคพดเมลยดอยถางดย  หอม มยสารอาหารทยทมยคจณภาพ

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 7 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยราชภพฏสกลนคร

ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : รคานขคาวไทบรม

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

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ขคาวหอมมะลลไทบรม มยกลจถมลมกคคาคดอบจคคลทพทวไป จพดจคาหนถายทพสงหนคารคานและออนไลนฑ ผลตอบ
แทนคดอขคาวทยทมยคจณประโยชนฑสมง
ขพสนตอนหลพกคดอรพบขคาวหอมมะลลและขคาวกลคองมาเขคาโรงสย แลควนคามาใสถในบรรจจทยทสวยงาม และ
จพดจคาหนถายทพสงในชจมชนและออนไลนฑ

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดร : 17,500
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PS65006353 : เนสสอแดดเดอยว

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

สรคางชถองทางการขายออนไลนฑ

เกยบรพกษาในอจณหภมมลตคทา

การสรคางบรรจจภพณฑฑแบบสจญญากาศ

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภภย

   การแปรรมปอาหาร

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : เนดสอแดดเดยยว

รายละเออยด : เนดสอโคสดใหมถ ซยอลตว นคสาตาล เกลดอ รสดย นคสามพนหอย นคสาสคมสายชม ชมรส กระเทยยม 

พรลกไทย งาขาว

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 7 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยราชภพฏสกลนคร

ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : รคานเนดสอแดดเดยยวไทบรม

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100083987299907

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

CUSTOMER SEGMENTS = เปปนกลจถมลมกคคาทพทวไป
CUSTOMER RELATIONSHIPS = มยการตลดตามหลพงการขายวถาทถานซดสอขคาวไปแลควไดครพบสลนคคา
ตรงตามทยทโฆษณาหรดอไมถ ลมกคคาพอใจกพบสลนคคาหรดอเปลถา และมยการจพดโปรโมชพทนเพดทอเปปนการ
ดขงดมดความสนใจลมกคคาทถานใหมถและทถานเกถา เพดทอเปปนการตอบแทนลมกคคา
CHANNELS = จพดจคาหนถายสองรมปแบบคดอ ๑.จคาหนถายหนคารคานทยทบคานเลขทยท ๑๖๓ ม.๒ บคานเปปยด 
ต.ดงหลวง จ.มจกดาหาร และยพงมยการออกบมธตามงานสถวนราชการจพดขขสนดควย ๒.จคาหนถายผถาน 
เพจFacebook,Lazada,Shopee
VALUE PROPOSITIONS = คจณคถาทยทลมกคคาจะไดครพบคดอ ราคาทยทเหมาะสมกพบคจณภาของสลนคคา 
เกลดความสะดวกสะบายในการเลดอกซดสอสลนคคาทยทงถายขขสนและเกลดความประทพบใจมยการกลพบมาซดสอ
ซคสา
KEY ACTIVITIES = กระบวนการผลลต เรลทมจากรพบซดสอเนดสอหมมมาจากพถอคคา  คพดแยกสลทงเจดอปน 
ทคาความสะอาด นคามาหมพกดควยสมตรเฉพาะ นคาไปตากแดดใหคแหคง ชพทงปรลมาณ นคามาบรรจจลง
บรรจจภพณฑฑ ใชคเครดทองซยลสมญญากาศชถวยใหคบรรจจภพณฑฑไมถเกลดเชดสอราและไวคไดคนานขขสน พรคอม
จคาหนถาย
KEY RESOURCES = ทรพพยาการในการผลลตประกอบดควย :แรงงาน,สมาชลก, เงลนทจน,เนดสอสด,ขคอ
กคาหนดและมาตรฐานสลนคคา,g8injv’เครดทองหมพกเนดสอ,เครดทองซยลสมญยากาศ,ถจงบรรจจภพณฑฑ,
เครดทองชพทงปรลมาณ,การตลาดและการจพดจคาหนถาย
KEY PARTNERS = ในสถวนของผมคเกยทยวขคอง สมาชลกผมคทคาเนดสอแดดเดยยว,รคานคคาปปจจพยการผลลต

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

ลดเวลาในการสรคางผลผลลตเพดทอจพดจคาหนถายสลนคคา / บรลการ

จจานวนรายไดร : 15,000
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PS65002199 : สานรภกพภงแดง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชคแกกสหจงตคมแทนการใชคเตาถถาน

การใชคเครดทองมดอสดทอสารทางการตลาด เชถนโทรศพพทฑ โนกตบจกค เปปนตคน

การอบกลลทนสมจนไพรดควยหมคอนขทงไอนคสา

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   สดทอทยทเผยแพรถ ทางหนพงสดอพลมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทพศนฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : ไมคกวาดดอกหญคา(ตราสานรพกพพงแดง)

รายละเออยด : ไมคกวาดดอกหญคา ทคาจากชถอดอกหญคาไมคกวาดและดคามจพบทคาจากไมคไผถมย

ความทนทาน แขยงแรง ไมถหลจดรถวงงถายเปปนผลลตภพณฑฑสคาหรพบทคาความสะอาดบนพดสนแหคง

เหมาะสคาหรพบพดสนปมนหรดอพดสนกระเบดสองภายในบคานและสคานพกงาน

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.พพงแดง อ.ดงหลวง จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.จพดทยมงานลงพดสนทยทใหคความรมคโครงการแกถประชาชนทยทสนใจเขคารถวมโครงการ
2.พพฒนาสลนคคาเพดทอยกระดพบสากล เชถน การสรคางตราแบรนดฑสลนคคา และเพลทมรมปแบบสลนคคาใหคมย
ความหลากหลาย
3.เพลทมชถองทางการจพดจคาหนถาย
3.1จพดทคาหนพงสดอเสนอผลลตภพณฑฑตามหนถวยงานรพฐและเอกชนในพดสนทยทตคาบล
3.2เสนอสลนคคาของโครงการใหครคานคคาชจมชนในตคาบลเพดทอจคาหนถายเปปนการสนพบสนจนผลลตภพณฑฑ
ของชจมชน
3.3จพดโปรโมทสลนคคาผถานเพจเฟสบจกคของ อบต.พพงแดง ซขทงมยผมคตลดตามกถอนหนคานยสอยมถแลคว
3.4สรคางรคานคคาผถานเทคโนโลยยสดทอออนไลนฑตถางๆเชถน Shopee ,facebook , line เพดทอการเขคา
ของกลจถมคนในพดสนทยททยททคางานตถางจพงหวพด และกลจถมลมกคคาทพทวไป
3.5 จพดทคาไลนฑกลจถมจคาหนถายสลนคคาระดพบหมมถบคานและระดพบตคาบลเพลทมประชาชนในพดสนทยทและลงขาย
สลนคคาตคาบล
4.เพลทมระบบการขนสถงใหคมยความสะดวกและรวดเรยวในการจพดสถงสลนคคาสคาหรพบการจคาหนถายทาง
ออนไลนฑ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรพกษฑและตถอยอดภมมลปปญญาทคองถลทน

จจานวนรายไดร : 10,500
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PS65005286 : แจสวบองเทรงภภ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ออนไลนฑ

เพลทมชถองทางการจพดจคาหนถายโดยขนสถงเอกชน เชถน Flash Express , Kerry

เครดทองปปท น

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสถงและกระจายสลนคคา

การขนสถงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภภย

   การออกแบบและพพฒนาผลลตภพณฑฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : แจถวบองเทลงภม

รายละเออยด : แจถวบองเปปนอาหารอยสาน ทคาโดยเอาปลารคามาสพบรวมกพบเครดทองสมจนไพร เชถน 

พรลก ขลง คา ตะไครค ใบมะกรมด เปปนตคน ตคาเขคากพนใหคละเอยยด รสชาตลเผยด เคยม อรถอย เมดทอจคสาขคาว

เหนยยวหรดอคลจกขคาวสวยกลนกพบผพกสดและอาหารอดทนๆตามทยทใจชอบไดค

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.พพงแดง อ.ดงหลวง จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.จพดทยมงานลงพดสนทยทใหคความรมคโครงการแกถประชาชนทยทสนใจเขคารถวมโครงการ
2.เพดทอพพฒนาสลนคคาและยกระดพบสลนคคาใหมถ เชถน การสรคางแบรนดฑสลนคคา และบรรจจภพณฑฑใหมถ 
เพลทมรมปแบบสลนคคาใหคมยความเปปนเอกลพกษณฑและนถาสนใจมากขขสน 
3. เพลทมชถองทางการจพดจคาหนถาย  เพดทอกระตจคนยอดขาย
3.1 จพดทคาหนพงสดอเสนอผลลตภพณฑฑตามหนถวยงานรพฐและเอกชนในพดสนทยทตคาบล
3.2 เสนอสลนคคาของโครงการใหครคานคคาชจมชนในเขตพดสนทยทตคาบลพพงแดงเพดทอจคาหนถายสลนคคา ถดอ
เปปนการสนพบสนจนผลลตภพณฑฑของคนในชจมชนและทยทสคาคพญเปปนการสรคางฐานลมกคคาของคนใน
พดสนทยท
3.3 จพดโปรโมทสลนคคาผถานเพจเฟสบจกคของ อบต.พพงแดง ซขทงมยผมคตลดตามกถอนหนคานยสอยมถแลคว
3.4 สรคางรคานคคาผถานเทคโนโลยยสดทอออนไลนฑตถางๆเชถน  ,facebook , line เพดทอการเขคาถขงของ
กลจถมคนในพดสนทยท
ทยททคางานตถางจพงหวพด และกลจถมลมกคคาทพทวไป 
3.5 จพดทคาไลนฑกลจถมจคาหนถายสลนคคาระดพบหมมถบคานและระดพบตคาบลเพดทอเพลทมฐานลมกคคาใหคกพบคนใน
พดสนทยทมากขขสน
4. เพลทมอจปกรณฑการผลลตสลนคคาใหคมยความทพนสมพยมากยลทงขขสน เชถน เครดทองปปท น
5. เพลทมการขนสถงเพดทออคานวยความสะดวกใหคลมกคคาไดคอยถางทพทวถขงและรวดเรยวในภาคเอกชน เชถน 
fash, Kerry, J&T

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสมงสจด

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางนวพตกรรมใหมถใหคกพบผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดร : 3,750

หนคา 26 / 108



PS65004248 : ตาสาน ยายทอ by U2T for BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ระบบการจพดสถงสลนคคา เชถน ไปรษณยยฑไทย เคอรยท

เทคโนโลยยสารสนเทศ สดทอโซเชยยลมยเดยย เชถน line, facebook

แพยคเกจ บรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : กระตลบขคาว คจณตา

รายละเออยด : - หนขทงในนวพตกรรมทยทสรคางสรรคฑขขสนในทคองถลทน ตคาบลหนองแคน โดยกลจถมผมคสมง

อายจ- มยคจณภาพและมาตรฐานตามหลพกสากล- มยลวดลายทยทเปปนเอกลพกษณฑ- คงไวคซขทง

วพฒนธรรมดพสงเดลม- พกพาสะดวกวพสดจ- ไมคไผถ ไมคมจ หวาย 100 %- สยธรรมชาตลเปปนมลตรตถอสลทง

แวดลคอม

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

กระตลบขคาว เปปนภาชนะบรรจจขคาวเหนยยวของชาวอยสานทยททรงคจณคถา มากดควยภมมลปปญญา เกยบ
ความรคอนไดคดยในขณะทยทยอมใหคไอนคสาระเหยออกไปไดค ทคาใหคขคาวเหนยยวทยทบรรจจอยมถภายในกระตลบ
ขคาวไมถแฉะดควยไอนคสา ตถางจากกระตลกนคสาแขยง ทยทจคาเปปนตคองใชคผคาขาวบางรองอยกทย กถอนบรรจจขคาว
เหนยยว แตถเมยดขคาวทยทอยมถชลดรอบขอบกระตลกกยยพงคงแฉะอยมถ ทคาใหคผลลตภพณฑฑกระตลบขคาวทยททคาจาก
ไมคไผถนยสเปปนทยทยอมรพบ และยพงคงอยมถตลอดมา สรคางรายไดคใหคกพบชจมชนในการสรคางงาน อยกทพสงยพง
คงไวคซขทงเอกลพกษณฑทางวพฒนธรรมและความรมคเกยทยวกพบการจพกสานทยทสดบทอดกพนมาอยถางยาว
นาน แตถในปปจจจบพนนวพตกรรมและเทคโนโลยยไดคพพฒนาอยถางรวดเรยวทคาใหคกลจถมผมคสมงอายจทยทจพกสาน
กระตลบขคาวหพนมาใชคทยทวพสดจสะดวกตถอการจพกสานมากขขสน แตถเปปนมลตรตถอสลทงแวดลคอมนคอยลง เชถน 
สยเคมย ฐานกระตลบขคาวทยทเปปนพลาสตลก ดควยเหตจผลนยสจขงทคาใหคกลจถม U2T for BCG ตคาบลหนอง
แคนเกลดแนวคลดจพดทคาโครงการ ภายใตคชดทอโครงการ “กระตลบขคาวไมคไผถ รพกโลก โดย ตาสาน ยาย
ทอ” เพดทอสถงเสรลมกลจถมผมคสมงอายจในเขตตคาบลหนองแคนใหคหพนกลพบมาใชควพสดจจากธรรมชาตลทยทเปปน
มลตรตถอสลทงแวดลคอมมากขขสน และการประชาสพมพพนธฑใหคคนรมคจพกสลนคคามากขขสน

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

อนจรพกษฑและตถอยอดภมมลปปญญาทคองถลทน

จจานวนรายไดร : 18,200

หนคา 27 / 108



PS65004282 : ตาสาน ยายทอ by U2T for BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ระบบการจพดสถงสลนคคา เชถน ไปรษณยยฑไทย เคอรยท

เทคโนโลยยสารสนเทศ สดทอโซเชยยลมยเดยย เชถน line, facebook

แพยคเกจ บรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : ผคาฝปายและผคาไหม คจณยาย

รายละเออยด : - หนขทงในคอลเลคชพนนวพตกรรมทยทสรคางสรรคฑขขสนในทคองถลทน ตคาบลหนองแคน 

ภายใตคการดมแลของโครงการสถงเสรลมศลลปาชยพบคานหนองแคน และกลจถมผมคสมงอายจในทคองถลทน- 

มยคจณภาพและมาตรฐานตามหลพกสากล- มยลวดลายทยทเปปนเอกลพกษณฑ- คงไวคซขทงวพฒนธรรม

ดพสงเดลม- ผคาไหม ผคาฝปาย

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ในพดสนเขตตคาบลหนองแคนเปปนพดสนทยทราบสลพบลอนลมกคลดทน เหมาะสคาหรพบการปลมกฝปาย ซขทงเปปน
วพตถจดลบหลพกในการทอผคา จขงทคาใหคคนในพดสนทยทนลยมปลมกฝปายเพดทอทอผคาใชคเอง อยกทพสงยพงเปปนพดสนทยททยท
มยกลจถมชาตลพพนธฑอาศพยอยมถหลายกลจถม จขงทคาใหคผคาทยททอมยลวดลายทยทหลากหลายและเปปนเอกลพกษณฑ
เฉพาะถลทน ตถอมาพระบาทสมเดยจพระเจคาอยมถหพวฯ และสมเดยจพพนปปหลวงฯ ไดคเสดยจพระราช
ดคาเนลนทรงเปปดอาคารเรยยนทยท บคานหนองแคน พล.ท.สนพทน มะเรลงสลทธลธ มทภ.๒ ในขณะนพสน ไดค
กราบบพงคมทมลสมเดยจพพนปปหลวงฯ และพระเจคาหลานเธอพระองคฑเจคาพพชรกลตตลยาภา ทรง
เสดยจปฏลบพตลพระราชกรณยยกลจ ณ บ.หนองแคน เมดทอ ๒๙ พฤศจลกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ จากการ
เสดยจในครพสงนพสน พระองคฑทรงเหยนวถาราษฎร บ.หนองแคน และหมมถบคานใกลคเคยยงมยความเปปนอยมถทยท
ลคาบากและยากจน จขงมยพระราชเสาวนยยฑใหคจพดตพสงกลจถมอาชยพขขสน เพดทอเปปนการสถงเสรลมเพลทมราย
ไดคใหคกพบราษฎร ใหคมยความเปปนอยมถทยทดยขขสน และเพดทอใหคการตลดตามงานตามพระราชเสาวนยยฑประสบ
ผลสคาเรยจเปปนรมปธรรม กกล.สจรศพกดลธมนตรย จขงมอบหมายใหคกรมทหารราบทยท ๓ คถายกฤษณฑสยวะ
รา ต.ธาตจเชลงชจม อ.เมดอง จ.สกลนคร จพดชจดปฏลบพตลการเพดทออคานวยการประสานงานกพบสถวน
ราชการอดทน ใหคเขคามามยสถวนรถวมในการพพฒนาโครงการฯ รวมทพสงตลดตามงานพระราชเสาวนยยฑ 
แตถในปปจจจบพนนวพตกรรมและเทคโนโลยยไดคพพฒนาอยถางรวดเรยวทคาใหคกลจถมผมคทคาการทอผคาหพนมาใชค
ทยทวพสดจสะดวกตถอการทอผคามากขขสน แตถเปปนมลตรตถอสลทงแวดลคอมนคอยลง เชถน สยเคมย มยสยทยทสดกวถาสย
ธรรมชาตลและยคอมงถายกวถาสยธรรมชาตล ดควยเหตจผลนยสจขงทคาใหคกลจถม U2T for BCG ตคาบลหนอง
แคนเกลดแนวคลดจพดทคาโครงการ ภายใตคชดทอโครงการ “พพฒนาการทอผคา จากสยธรรมชาตล โดย 
ตาสาน ยายทอ” เพดทอสถงเสรลมกลจถมผมคทอผคาในเขตตคาบลหนองแคนใหคหพนกลพบมาใชควพสดจจาก

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

อนจรพกษฑและตถอยอดภมมลปปญญาทคองถลทน

จจานวนรายไดร : 71,000

หนคา 28 / 108



PS65015904 : โครงการออกแบบ เครสถองประดภบหภตถกรรมจากหมากและพภฒนาบรรจรภภณฑฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

สดทอโชเชยยลมยเดยย เชถน Line, facebook, Shopee, อดทนๆ

เทคนลคการขขสนรมปเครดทองประดพบหพตถกรรม

เทคโนโลยยการอบแหคงและไลถความชดสนดควยรพงสยอลนฟราเรด (Infrared)

ถถายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : เครดทองประดพบหพตถกรรม

รายละเออยด : ผลลตภพณฑฑเครดทองประดพบ มยสถวนประกอบจากหมากแหคง นคามาผถานการอบแหคง

และไลถความชดสนดควยรพงสยอลนฟราเรด (Infrared) ผถานเทคนลคการขขสนรมปจนไดคเปปนผลลตภพณฑฑ 

ไดคแกถ สรคอยคอ สรคอยขคอมดอ ตถางหม รวมถขงของทยทระลขก เปปนสลทงของนคาโชค เพลทมความเปปนสลรล

มงคลฯ

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยนครพนม

ต.หนองบพว อ.ดงหลวง จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

- จพดโปรโมชพทนเพดทอกระตจคนการขาย
- เพลทมชถองทางการตลดตถอ และบรลการเพดทอใหคลมกคคาสามารถเขคาถขงไดคงถาย
- ตรวจสอบคจณภาพสลนคคากถอนถขงมดอลมกคคาทจกชลสน
- ตอบสนองความตคองการของลมกคคา
- ตลดตามหลพงการขายเพดทอเชยคคจณภาพของสลนคคา และความพขงพอใจของลมกคคา

คลดคคนกระบวนการทคางานทยทงถายขขสน

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสมงสจด

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางนวพตกรรมใหมถใหคกพบผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดร : 1,000

หนคา 29 / 108



PS65019693 : พภฒนาและยกระดภบบรรจรภภณฑฑผราทอมสอ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชคเทคโนโลยยการยคอมผคาดควยเอนไซมฑเอนอยซ (ENZease) สลทงทอรพกษฑโลก

สดทอโชเชยยลมยเดยย เชถน Line, facebook, Shopee, อดทนๆ

อจปกรณฑอลเลยกทรอนลกสฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : ผคาทอมดอ

รายละเออยด : ผคาทอมดอเปปนการรพงสรรคฑศลลปะตถางๆ ลงบนผคาตามภมมลปปญญาชาวบคานจขงทคา

ใหคผคามยลวดลายทยทหลากหลายมยเอกลพกษณฑและมยความทพนสมพยมากยลทงขขสน ไดคแกถ ผคามพดหมยท ผคา

พพนคอ ผคาถจง ผคาสยพดสนและอดทนๆ โดยผถานกระบวนการยคอมผคาดควยเทคโนโลยย เอนอยซ 

(ENZease) สลทงทอรพกษฑโลก

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยนครพนม

ต.หนองบพว อ.ดงหลวง จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขสนไป

- จพดโปรโมชพทนเพดทอกระตจคนการขาย
- เพลทมชถองทางการตลดตถอ และบรลการเพดทอใหคลมกคคาสามารถเขคาถขงไดคงถาย
- ตรวจสอบคจณภาพสลนคคากถอนถขงมดอลมกคคาทจกชลสน
- ตอบสนองความตคองการของลมกคคา
- ตลดตามหลพงการขายเพดทอเชยคคจณภาพของสลนคคา และความพขงพอใจของลมกคคา

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางนวพตกรรมใหมถใหคกพบผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรพกษฑและตถอยอดภมมลปปญญาทคองถลทน

จจานวนรายไดร : 0
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PS65007822 : โครงการยกระดภบสรรางทภกษะอาชอพและเพรถมรายไดรผลรตโคเนสสอและปรปยอรนทรอยฑครณภาพสภง เชรง

พานรชยฑตลอดหสวงโซสอรปทาน แกรไขปปญหาความยากจน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครดทองผสมปจปย

เครดทองกรอกปจปย

เครดทองเยยบกระสอบ

ถถายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวถา 1 เดดอน

เกษตรปลอดภภย

   โปรแกรมอพจฉรลยะสคาหรพบวลเคราะหฑทคานายการเกลดศพตรมและโรคพดช รวมถขงการจพดการดลน 

และงานวลเคราะหฑอดทนๆ ทยทเกยทยวขคอง

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : กลจถมเกษตรกรผมคเลยสยงโคเนดสอตคาบลดอนตาล

รายละเออยด : นวพตกรรมการผลลตปจปยอลนทรยยฑ    ปจปยอลนทรยยฑคจณภาพสมงขขสน เพดทอทยทจะใหค

เกษตรกร นคาเอาสมตรไปใชคเพดทอเพลทมผลผลลตและลดการใชคปจปยเคมยลง ปจปยอลนทรยยฑคจณภาพสมง

เปปนปจปยทยทไดคจากการมมลสพตวฑ ทยทมยปรลมาณธาตจอาหารหลพกของพดชสมง ซขทงเกลดจากจจลลนทรยยฑ

ยถอยสลาย

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยนครพนม

ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ปจปยอลนทรยยฑคจณภาพสมง สคาหรพบเกษตรกรนคาไปใชคทดแทนปจปยเคมย มมลวพวนคามาผลลตปจปยอลนทรยยฑ
ขายมมลวพวกลโลละ 2 บาทเมดทอผลลตเปปนปจปยอลนทรยยฑแลควขายไดคกลโลละ 5 บาท 5,000 บาทตถอตพน 
ขายเปปนกระสอบละ 250 - 300 บาทตถอกระสอบ

คลดคคนกระบวนการทคางานทยทงถายขขสน

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสมงสจด

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 11,500
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PS65003800 : สสงเสรรมอาชอพ พภฒนาและเพรถมรายไดรจากผลรตภภณฑฑกระเปปาถภกงานแฮนดฑเมดและอาหารแปร

รภป

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

วางจคาหนถายสลนคคาแบบบนแพลตฟรฑอม online  เชถน Facebook, Instagram และ Shopee

ใชคเทคโนโลยย บรลการสถงสลนคคาแบบ Online และ Off-line เชถน Kerry, ไปรษณยยฑไทย และ นคาสถง

ดควยตนเอง

ใชคเทคโนโลยย (Artifcial Intelligence) หรดอชดทอยถอ AI ชถวยเพลทมยอดขายดควยอพลกอรลทขมเชถน 

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวถา 1 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : กระเปปาถพก งานแฮนดฑเมด U2T Handmade by NA SA MANG

รายละเออยด : 1. กระเปปาถพกเชดอกฟอก cross  bag รหพสสลนคคา NASA-01 ขนาด 15" * 9" 

ราคา 350 บาท2. กระเปปาถพกเชดอกฟอก cross body  bag รหพสสลนคคา NASA-02 ขนาด 

19*11*18 CM ราคา 4903. กระเปปาถพกเชดอกฟอก cross  bag ลายตาราง รหพสสลนคคา 

NASA-03 ขนาด สมง 20"*10" ราคา 590

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.นาสะเมยง อ.ดอนตาล จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1. ออกแบบรมปทรงใหคมยความเรยยบงถาย สามารถใชคไดคทจกวพน รมปทรงและสย มยความทพนสมพยเขคา
กพบเทรนดฑปปจจจบพน
2. ออกรมปทรงใหมถๆ ทจกๆ 1 เดดอน เพดทอใหคลจกคคาตลดตาม 
3. เมดทอสลนคคาเปปนทยทรมคจพก เรลทมแตกไลนฑ เปปนสลนคคาอดทน เชถน กระเปปาสตางคฑ กลตบตลดผม พวกกจญแจ 
ของชคารถวยงานแตถง เปปนตคน

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 3,900
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PS65003867 : สสงเสรรมอาชอพ พภฒนาและเพรถมรายไดรจากผลรตภภณฑฑกระเปปาถภกงานแฮนดฑเมดและอาหารแปร

รภป

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชคเทคโนโลยยในการทคาการตลาด ขายสลนคคาแบบออนไลนฑ (Online) และ ออฟไลนฑ (Off-line) 

รวมทพสงตลาดออนไลนฑ (Online Marketing) เชถน Facebook Line TikTok และInstagram

การบรรจจภพณฑฑโดยการใชคเครดทองซยลสมญญากาศเปปนอจปกรณฑทยทชถวยดมดอากาศออกจาก

บรรจจภพณฑฑทคาใหคภายในถจงมยภาวะเปปนสจญญากาศ เพดทอยดดอายจผลลตภพณฑฑอาหารแปรรมป (

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวถา 1 เดดอน

อาหารปลอดภภย

   การแปรรมปอาหาร

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : อาหารแปรรมป By NA SA MENG

รายละเออยด : แหนมหมม“แหนม" อาหารรสชาตลเปรยสยวซขทงเปปนทยทโปรดปรานของใครหลายคน 

สามารถทานเลถนหรดอทคาเปปนกพบแกลคมงถายๆ แหนม By NA SA MENG อรถอย สะอาด ถมกหลพก

อนามพยนคสาหนพกสจทธล : 1 หถอ 30 กรพมราคา 10 บาท/ ชลสน และ 1 แพยค มย 12 ชลสน ราคา 100 บาท

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.นาสะเมยง อ.ดอนตาล จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

กลจถมสพมมาชยพบคานนาหวคา เรลทมดคาเนลนการวพนทยท 20 กพนยายน พ.ศ. 2559 เปปนกลจถมทยทองคฑการ
บรลหารสถวนตคาบลนาสะเมยง ไดคดคาเนลนการอบรบเศรษฐกลจพอเพยยงในชจมชน เพดทอสถงเสรลมใหค
ประชาชนไดคนคอมนคาหลพกปรพชญาเศรษฐกลจพอเพยยงมาปรพบใชค ลดรายจถาย เพลทมรายไดค และสถง
เสรลมอาชยพในชจมชน โดยชาวบคานมยความสนใจเรดทองอาหารแปรรมป คดอ แหนมหมม แหนมวพว เพดทอ
จพดจคาหนถาย  และหารายไดคเสรลมในครอบครพว โดยไดครพบงบประมาณมาจาก องคฑการบรลหารสถวน
ตคาบลนาสะเมยง จคานวน 20,000 บาทถควนปปจจจบพน ชาวบคานไดคมยการพพฒนาและแปรรมปอาหาร
เพลทมเตลม คดอ เนดสอแดดเดยยว หมมแดดเดยยว และ ปลารคาสพบ  ชถองทางการจพดจคาหนถาย คดอ เปปดรพบ
ออเดอรฑ ยพงไมถมยการวางขายหนคารคาน หรดอชถองทางออนไลนฑ

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสมงสจด

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

ลดเวลาในการสรคางผลผลลตเพดทอจพดจคาหนถายสลนคคา / บรลการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 4,000

หนคา 33 / 108



PS65003838 : โครงการสานรภกษฑปปกฝปน CHAPTER 1

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

1.แมถแบบลวดลายตถางๆ

-

-

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : เสดสอผคาฝปายลายปปกมดอ

รายละเออยด : เสดสอผคาฝปายทอมดอ ปปกดควยลวดลายเอกลพกษณเฉพาะทคองถลทน

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.บคานแกคง อ.ดอนตาล จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ประวพตลความเปปนมา 
      กลจถมเสดสอผคาฝปายทอมดอตคาบลบคานแกคง เปปนกลจถมชจมชนของตคาบลบคานแกคง อคาเภอดอนตาล 
จพงหวพดมจกดาหาร  ซขทงเกลดจากการรวมกลจถมเลยก ๆ ของคนในชจมชนทยทมยการทอผคาฝปายทอมดอมา
นาน ซขทงใชคเวลาวถางหลพงจากการทคาไรถ ทคานา มาทอผคาฝปาย และนคามาตพดเปปนเสดสอสวมใสถเพดทอเพลทม
รายไดคใหคกพบครพวเรดอน รวมถขงการลงลวดลายปปกบนเสดสอผคาฝปายทอมดออยกดควย ซขทงมยมานานใน
ชจมชนตคาบลบคานแกคง 
ระยะเวลา
      1 กรกฎาคม – 30 กพนยายน 2565
วลสพยทพศนฑ 
      เราจะพพฒนาตถอยอดเสดสอผคาฝปายลายปปกมดอทยทมยคจณภาพ มยลวดลายทยทหลากหลาย ใหคเปปน
เอกลพกษณฑของตคาบลบคานแกคง พรคอมแปรรมปเปปนของใชคในครพวเรดอน กระเปปา ผคาถจง และเครดทอง
ตกแตถง รวมถขงผลพกดพนใหคเปปนสลนคคา OTOP ของตคาบลบคานแกคง อคาเภอดอนตาล จพงหวพด
มจกดาหาร เพดทอจะทคาใหคชจมชนพขทงตนเองไดค และสรคางรายไดคทยทยพทงยดน
พพนธกลจ 
1. เพดทอพพฒนาเสดสอผคาฝปายลากปปกมดอเปปนเอกลพกษณฑเฉพาะถลทนของตคาบลบคานแกคง อคาเภอดอน
ตาล จพงหวพดมจกดาหาร
2. เพดทอแปรรมปเปปนของใชคในครพวเรดอน กระเปปา ผคาถจง และเครดทองตกแตถง
3. เพดทอสถงเสรลมสลนคคาจากผลลตภพณฑฑเสดสอผคาฝปายลายปปกมดอใหคเปปนสลนคคา OTOP และจคาหนถาย

สรคางงานสรคางอาชยพ

อนจรพกษฑและตถอยอดภมมลปปญญาทคองถลทน

จจานวนรายไดร : 12,000
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PS65012956 : โครงการสานรภกษฑปปกฝปน CHAPTER 2

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

1. เครดทองจพกรตอก

-

-

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวถา 1 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : กระตลบขคาว

รายละเออยด : กระตลบขคาวสานจากไมคไผถในชจมชนบคานแกคง ใชคสยทยททคาจากเปลดอกไมคธรรมชาตลใน

การทคากระตลบขคาว มยความคงทนแขยงแรง พกพาสะดวก

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.บคานแกคง อ.ดอนตาล จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

- ประวพตลความเปปนมา 
กระตลบขคาวเปปนภาชนะเกยบอาหารดควยภมมลปปญญาทคองถลทน ชาวบคานในชจมชนไดครวมกลจถมกพนใน
ชจมชนใชคเวลาวถางใหคเกลดประโยชนฑ กระตลบขคาวเกยบไวคใชคและเพลทมรายไดคใหคกพบครพวเรดอน โดยนคาไมค
ไผถมยอยมถแลควในชจมชนมาใชคใหคเกลดประโยชนฑและเพลทมมมลคถางานจพกสาน สดบทอดภมมลปปญญาของคน
ในทคองถลทนใหคคงอยมถตถอไป
- ระยะเวลา
1-2 วพน
- วลสพยทพศนฑ 
พพฒนาตถอยอดกระตลบขคาวดควยลวดลายสยจากเปลดอกไมคธรรมชาตล เพดทอสรคางอาชยพทยทมพทนคงใน
ชจมชน
- พพนธกลจ 
1. สถงเสรลมการอนจรพกษฑการจพกสานกระตลบขคาวจากไมคไผถไรถ
2. สถงเสรลมการใชคกระตลบขคาวจากไมคไผถเนคนสยจากเปลดอกไมคจากธรรมชาตล ลดปปญหาภาวะโลก
รคอน 
3. ขยายการตลาดขายกระตลบขคาว ทพสงทางออฟไลนฑและออนไลนฑ ผลพกดพนไปสมถสลนคคา OTOP
- เปปาหมายทางธจรกลจ
1. พพฒนาทพกษะลวดลายดควยสยจากเปลดอกไมคธรรมชาตลในชจมชน
2. พพฒนาสลนคคาโดยการแปรรมปผลลตภพณฑฑใหคเปปนผลลตภพณฑฑทยทหลายกหลาย

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

อนจรพกษฑและตถอยอดภมมลปปญญาทคองถลทน

จจานวนรายไดร : 1,250
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PS65006349 : ไมรกวาดกลรสมแมสบรานภภลรอม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เขยมถพกไมคกวาด

ยคอมสยดอกแขมใหคมยสยทยทหลากหลายจากเดลม

ออกแบบโลโกคเพดทอสรคางจจดเดถนในการขาย

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวถา 1 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   สดทอทยทเผยแพรถ ทางหนพงสดอพลมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทพศนฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : ไมคกวาดกลจถมแมถบคานภมลคอม

รายละเออยด : ไมคกวาดดอกหญคา เปปนไมคกวาดทยททคาจากวพสดจธรรชาตล มยความแขยง คงทน ดคาม

จพบมยความเบาและขนาดพอเหมาะกพบการใชคงาน สามารถใชคงานถขง 1 ปป ขขสนไป ขขสนอยมถกพบสภาพ

การใชคงาน

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.บคานบาก อ.ดอนตาล จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

- ประวพตลความเปปนมา 
ไมคกวาดดอกหญคา เปปนอจปกรณฑทยทใชคปปด กวาด และทคาความสะอาดภายในบคาน ตถอมาชาวบคานใน
ชจมชนไดคเกลดการวถางงานและมยพพฒนาชจมชนจพงหวพดมจกดาหารมาสนพบสนจนการทคาไมคกวาดดอก
หญคาจากภมมลปปญญาทคองถลทน เพดทอเกยบไวคใชคและเพลทมรายไดคใหคกพบครพวเรดอน โดยไดคนคาดอกหญคา
ซขทงมยการนคาเขคาจากประเทศลาวมาเพลทมมมลคถางานและสดบทอดภมมลปปญญาของคนในทคองถลทน จาก
เดลมทยททคาไมคกวาดจากดอกแขมทยทมยสยธรรมชาตล ไมถมยจจดเดถนทยทนถาสนใจและเปปนเอกลพกษณฑของตพว
เอง นคามายกระดพบสลนคคาใหคมยจจดเดถนจากไมคกวาดดอกแขมสยธรรมชาตลลควน มาเปปนไมคกวาดดอก
แขมคละสย
- ระยะเวลา
- 1 กรกฎาคม 2565 ถขง 30 กพนยายน 2565
-  วลสพยทพศนฑ 
- U2T ตคาบลบคานบากมจถงพพฒนาไมคกวาดดอกหญคา ใหคมยคจณภาพและมยความเปปนเอกลพกษณฑ 
เพดทอเพลทมยอดขายและรายไดคใหคคนในชจมชน
- พพนธกลจ 
1. สรคางเอกลพกษณฑและจจดเดถน เพดทอเพลทมยอดขายใหคกพบสลนคคา
2. เพลทมชถองทางการขายทพสงแบบออฟไลนฑและออนไลนฑใหคมากขขสน
3. พพฒนาแบรนดฑสลนคคาเพดทอเพลทมคจณภาพและจจดขายใหคผลลตภพณฑฑ
4. เพดทออนจรพกษฑการทคาไมคกวาดดอกหญคาและพพฒนาสลนคคานคาไปสมถอาชยพทยทมพทนคงในชจมชน

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดร : 10,000
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PS65006367 : กลรสมทอผราครามบรานหนองบอน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Designรมปแบบชจดใหมถ

จพกรเยยบผคาไฟฟปา

โทรศพพทฑมดอถดอในการโปรโมทสลนคคา

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวถา 1 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   สดทอทยทเผยแพรถ ทางหนพงสดอพลมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทพศนฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : ผลลตภพณฑฑแปรรมปผคาครามบคานหนองบอน

รายละเออยด : ผลลตภพณฑฑแปรรมปผคาคราม เปปนผลลตภพณฑฑจากผคาฝปายทยทคนในชจมชนปลมกเอง

และนคสาครามเปปนนคสาคราม 100% จากคนในชจมชนปลมกเอง มยลวดลายทยทเปปนเอกลพกษณฑเฉ

พราะ สวยงาม คงทน

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.บคานบาก อ.ดอนตาล จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

- ประวพตลความเปปนมา 
         กลจถมทอผคาครามบคานหนองบอน เปปนกลจถมรวมพลพงทอผคาบคานหนองบอนของ ต.บคานบาก 
ซขทงเกลดจากการรวมกลจถมกพนของคนในชจมชน โดยใชคเวลาวถางหลพงจากการทคาไรถ ทคานา มารวม
กลจถมทอผคา จากฝปายธรรมชาตล และนคามายคอมคราม   หลพงจากนพสนนคามาแปรรมปผลลตภพณฑฑใหคเปปน
เอกลพกษณฑเฉพาะทคองถลทน  พรคอมจคาหนถายใหคกพบชจมชน และบจคคลทยทสนใจ  
          ในปปจจจบพนประชาชนโดยทพทวไป แมคแตถสถวนราชการเองกยสถงเสรลม สนพบสนจนใหคอนจรพกษฑผคา
ยคอมคราม พรคอมกคาหนดใหคขคาราชการและนพกเรยยนสวมใสถชจดเสดสอผคาคราม เพดทอเปปนเอกลพกษณฑ
ทคองถลทน ผคาครามมยคจณสมบพตลสวมใสถสบาย ไมถรคอน ระบายความรคอนไดคดย  อยกทพสงเรายพงสามารถ
ออกแบบผลลตภพณฑฑไดคหลากหลายรมปแบบ  
         ผคายคอมครามบคานหนองบอนมยความโดดเดถนตรงทยทลวดลายทยทเปปนเอกลพกษณฑทคองถลทน เชถน  
ลายพญานาค ลายขอ ลายขลด  ลายไทย  ลายกลอง   เปปนตคน  ดพงนพสนเราจขงเลยงเหยนการพพฒนา
ตถอยอดโดยนคามาแปรรมปผลลตภพณฑฑเปปนเสดสอผคา 
- ระยะเวลา
- 1 กรกฎาคม 2565 ถขง 30 กพนยายน 2565
วลสพยทพศนฑ 
เราจะนคาเสนอสลนคคาทยทมยคจณภาพมยเอกลพกษณฑเฉพาะในตพวสลนคคาแตถละตพวสรคางความตดทนตพวของ 
ตลาดอยกทพสงสรคางความประทพบใจใหคกพบลมกคคาดควยวลธยการตพดเยยบทยทมยความละเอยยดและราคาทยท
เหมาะสม

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดร : 55,000
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PS65004193 : ภภไทเอยด ภภไทฮฮาย (ภภไททจา ภภไทขาย)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชคเทคโนโลยยในการทคาการตลาด บรลการสถงสลนคคาแบบ Online และOff-line ทพสงในประเทศ 

และตถางประเทศ เชถน เคอรยท,ไปรษณยไทย,นคาสถงดควยตนเอง

-

ใชคเทคโนโลยยในการทคาการตลาด ขาย สลนคคาแบบ online และoff-line ทพสงใน ประเทศและตถาง

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การขนสถงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวถา 1 เดดอน

เศรษฐกรจหมรนเวอยนลดการใชรพลภงงานเนรนนจากลภบมาใชรใหมส

   Upcycle (การรยไซเคลลแบบทยททคาใหคคจณคถาเพลทมขขสน)

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : ผลลตภพณฑฑแปรรมปจากผคาฝปายและตคนกก (หมวกผคาฝปาย,หมวก

จพกสานจากตคนกก)

รายละเออยด : ผลลตภพณฑฑแปรรมปจากผคาฝปายเสคนฝปายจะนคาไปยคอมสยธรรมชาตล กถอนทอจะนคา

เสคนฝปายไปยคอมหรดอมพดหมยทเพดทอใหคเกลดลวดลายกถอนนคาไปทอดควยมดอใหคเปปนผดน จะไดคลวดลาย

ทยทเปปนเอกลพกษณฑของทคองถลทน ผลลตภพณฑฑแปรรมปจากตคนกกเปปนวพสดจทยทหาไดคจาทคองถลทน นคามา

ตากแหคงและทอดควยมดอ

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.ปปาไรถ อ.ดอนตาล จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

เปปาหมายทางธจรกลจ
     1. เพดทอเพลทมชถองทางการจพดจคาหนถาย
     2. เพดทอเพลทมกลจถมลมกคคาเปปาหมายใหคกวคางขขสนทพสงในตคาบล ในจพงหวพดและตถางจพงหวพด

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรพกษฑและตถอยอดภมมลปปญญาทคองถลทน

จจานวนรายไดร : 15,000
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PS65004301 : ไขสเคยมสมรนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

3. กลจถมลมกคคาทพสงในพดสนทยท และใกลคเคยยง ตลอดจนบทแพลท ฟอรฑมออนไลนฑ

1. พพฒนา Packaging Design, คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลลตภพณฑฑ

2. ใชคสมจนไพรทยทมยในทคองถลทนใหคเกลดประโยชนฑ เพดทอเพลทมมมลคถาของไขถเคยม

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภภย

   การแปรรมปอาหาร

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : ไขถเขยมสมจนไพรโพดจล

รายละเออยด : ไขถเคยมพอกสมจนไพรในทคองถลทน

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.ปปาไรถ อ.ดอนตาล จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

คณะU2Tตคาบลปปาไรถรถวมกพบกลจถมวลสาหกลจชจมชนคจณกะลา@ปปาไรถจพดอบรบความรมคในการทคาไขถ
เคยมเพดทอพพฒนาสมตรในการทคาไขถเคยมสมจนไพรใหคมยความหลากหลายและตรงกพบความตคองการ
ของผมคบรลโภคเพดทอสถงเสรลมการสรคางอาชยพและรายไดคใหคแกถคนในชจมชน รวมทพสง

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 23,266
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PS65004144 : ทสองเทอถยวตจาบลโพธรธไทร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

จพดทคาเสคนทางการทถองเทยทยวชจมชนโพธลธไทร

จพดทคาสดทอประชาสพมพพนธฑการทถองเทยทยวชจมชนโดยใชคโปรแกรมคอมพลวเตอรฑ เชถน Canva, 

Adobe Photoshop เปปนตคน

การทคาการตลาดและขายสลนคคาผถานออนไลนฑ เชถน Facebook TikTok

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

ทสองเทอถยวทอถเปปนมรตรตสอสรถงแวดลรอมและสรขภาพ

   ระบบขายสลนคคาหรดอบรลการผถานชถองทางออนไลนฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : โพธลธไทรเมดองงาม

รายละเออยด : การทถองเทยทยวเชลงวพฒนธรรม เชลงเกษตร และสยเขยยว เสคนทางการทถองเทยทยววลถย

ชยวลตสายนคสา ศขกษาวพฒนธรรม ผลลตภพณฑฑชจมชน และแหลถงธรรมชาตล และทยทพพกโฮมสเตยฑ

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.โพธลธไทร อ.ดอนตาล จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ปปจจจบพนการทถองเทยทยวเปปนอจตสาหกรรมภาคบรลการทยทมยบทบาทสคาคพญในระบบเศรษฐกลจของ
ประเทศไทย นอกจากจะสรคางรายไดคโดยมยมมลคถาเปปนอพนดพบหนขทงของการคคาบรลการรวมของ
ประเทศแลคว ยพงเปปนอจตสาหกรรมทยทกถอใหคเกลด ธจรกลจตถอเนดทอง การทถองเทยทยวชจมชนตคาบลโพธลธไทร 
เปปนการทถองเทยทยวทยทคคานขงถขงความยพทงยดนของสลทงแวดลคอม สพงคม และวพฒนธรรมเพดทอใหคเกลดการ
เรยยนรมคแกถผมคมาเยดอน นพกทถองเทยทยวไดคเหยนถขงศลลปวพฒนธรรม ประเพณย วลถยชยวลตความเปปนอยมถของ
สมาชลกชจมชนทยทเปปนเอกลพกษณฑ ตคาบลโพธลธไทรเปปนตคาบลทยทมยวลถยชยวลตแบบชนบททยทมยวลถยชยวลตกพบสาย
นคสา อยมถตลดกพบแมถนคสาโขง มยประวพตลและความเปปนมา อยถางยาวนาน มยประเพณยและวพฒนธรรมแบบ
อยสานทยทยพงคงอนจรพกษฑไวคทพสงตคาบลโพธลธไทรมยวพฒนธรรมประเพณยทคองถลทน มยผลลตภพณฑฑชจมชน และ
แหลถงเรยยนรมคตถาง ๆ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สถงเสรลมและสนพบสนจนการทถองเทยทยวชจมชน

สรคางความรมคใหคชจมชน

อนจรพกษฑและตถอยอดภมมลปปญญาทคองถลทน

จจานวนรายไดร : 1,400
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PS65004317 : ผลรตภภณฑฑชรมชนตจาบลโพธรธไทร (ขราวกลรอง)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ทคาการตลาดและขายสลนคคาผถานชถองทางออนไลนฑ เชถน Facebook TikTok

การออกแบบบรรจจภพณฑฑใหมถ

จพดทคาสดทอประชาสพมพพนธฑสลนคคาโดยใชคโปรแกรมคอมพลวเตอรฑ เชถน Canva, Adobe 

Photoshop เปปนตคน

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : ขคาวกลคองโพธลธไทร

รายละเออยด : ขคาวกลคอง จพดเปปนขคาวทางเลดอกสคาหรพบคนรพกสจขภาพ เปปนขคาวทยทผถานการขพดสย

เอาเปลดอกออก โดยยพงมยเยดทอหจคมเมลยดและจมมกขคาวตลดอยมถ ซขทงเปปนแหลถงรวมของสารอาหาร

และมยคจณคถาทางโภชนาการสมง เหมาะสคาหรพบคนรพกสจขภาพทจกเพศทจกวพย

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.โพธลธไทร อ.ดอนตาล จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ปปจจจบพนผมคบรลโภคเรลทมหพนมาใสถใจสจขภาพของตนเองมากขขสน แนวโนคมการดมแลสจขภาพของผมคคน
ในปปจจจบพน สถวนใหญถเกลดจากการเขคาถขงขคอมมล แหลถงขคอมมลทยทมยอยมถหลากหลาย ซขทงทคาใหคผมคคน
สามารถเลดอกไดควถาตพวเองจะใชครมปแบบการดมแลสจขภาพแบบใด โดยตอนนยสเทรนดฑสจขภาพสถวน
ใหญถ และคาดวถาอนาคตจะไดครพบความนลยมมากขขสน จะเนคนการปปองกพนมากกวถาการรพกษา เชถน 
เลดอกรพบประทานอาหารทยทอจดมไปดควยสารอาหาร ขคาวกลคองเปปนอาหารทางเลดอกทยทคจณคถาทาง
โภชนาการสมง มยวลตามลนบยรวม ฟอสฟอรพส แคลเซยยม ทองแดง ธาตจเหลยก โปรตยน และอดทน ๆ 
ขคาวกลคองตคาบลโพธลธไทรเปปนผลลตภพณฑฑทยทมยชถองทางการจคาหนถายในชจมชนและผถานทางโซเซยยลมย
เดยย ลมกคคาสามารถเลดอกซดสอไดคทจกเวลา ออกแบบแพคเกจทยทสวยงาม สามารถเปปนของทยทระลขก
ประจคาตคาบลไดค

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดร : 1,000
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PS65004431 : ผลรตภภณฑฑชรมชนตจาบลโพธรธไทร (ผลรตภภณฑฑจากขยะพลาสตรก)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

จพดทคาสดทอประชาสพมพพนธฑสลนคคาโดยใชคโปรแกรมคอมพลวเตอรฑ เชถน Canva, Adobe 

Photoshop เปปนตคน

การแปรรมปจากขยะพลาสตลกเปปนไมคกวาด

ทคาการตลาดและขายสลนคคาผถานชถองทางออนไลนฑ เชถน Facebook TikTok

ถถายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ถถายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกรจหมรนเวอยนลดการใชรพลภงงานเนรนนจากลภบมาใชรใหมส

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : ไมคกวาดจากขยะพลาสตลก

รายละเออยด : เปปนการแปรรมปขยะพลาสตลกตคาบลโพธลธไทรทยทคดนคจณคถาสมถชจมชน จากการนคา

เอาขยะพลาสตลกในชจมชนมา Recycle เปปนไมคกวาดพลาสตลกทยทสามารถนคาไปใชคไดคในชยวลต

ประจคาวพน และเปปนของฝากและของทยทระลขกของตคาบลโพธลธไทร

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.โพธลธไทร อ.ดอนตาล จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ปปจจจบพนขยะพลาสตลกกคาลพงเปปนปปญหาทยทหนพกขขสนเรดทอย ๆ เกลดจากการจพดการทยทไมถถมกตคองในการ
กคาจพด เชถน การเผา หรดอฝปงกลบ ทคาใหคเกลดผลกระทบตถอสลทงแวดลคอม อยกทพสงตคาบลโพธลธไทรเปปน
แหลถงทถองเทยทยวทยทสคาคพญของจพงหวพดมจกดาหาร มยผลลตภพณฑฑชจมชน และแหลถงเรยยนรมคตถาง ๆ จขง
ตคองมยการนคาเอาเทคโนโลยยและนวพตกรรมมาใชคใหคเกลดประโยชนฑสมงสจด โดยการลดปรลมาณของ
เสยยใหคนคอยลงโดยปรพบกระบวนการการผลลตใหคมยประสลทธลภาพสมงสจด ใชคเทคโนโลยยในการแปรรมป
วพสดจเหลดอทลสงมา Recycle เปปนผลลตภพณฑฑทยทสรคางคจณคถาและประโยชนฑการใชคในชยวลตประจคาวพน ซขทง
จะสอดคลคองตามหลพก BCG Model

ลดขยะ/การนคาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมถ [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

อนจรพกษฑสลทงแวดลคอม และมยการพพฒนาอยถางยพทงยดน

จจานวนรายไดร : 500
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PS65003510 : ครามเหลสาหมอ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Interest-based Advertisements การยลง ads โฆษณา

social media และ Chatbot

อจปกรณฑ IT

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวพฒนธรรมดคานการบรลการ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : ผคาครามทอมดอลายนาคราช นคสาครามเปปยก นคสาครามพรคอมยคอม

รายละเออยด : ผคาครามทอมดอลายนาคราช เนดสอผคาหนานจถม ลายเดถนชพด ระบายความรคอนไดคดย 

มยกลลทนหอมของคราม,นคสาครามพรคอมยคอมเปปนนคสาครามสคาเรยจรมป ทยทผถานการกถอหมคอตาม

ภมมลปปญญาชาวบคาน พรคอมยคอมทพนทย,เนดสอครามเปปยก มยลพกษณะเขคมขคน  เปปนเนดสอครามทยทยพงไมถ

ผถานการกถอหมคอ สามาร

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

4 คน 4 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.เหลถาหมย อ.ดอนตาล จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ประวพตลความเปปนมา 
        ครามเปปนพดชทยทชาวตคาบลเหลถาหมยนลยมปลมกมาตพสงแตถสมพยบรรพบจรจษสดบทอดมาจนถขง
ปปจจจบพน เพราะสมพยกถอนจะใชคสยจากธรรมชาตลนคามายคอมผคา รวมถขงสยจากครามทยทไดคจาก
ธรรมชาตลจะชถวยถนอมผคา  ใสถแลควรมคสขกสบายไมถรคอน  ซขทงในขณะเดยยวกพนกยไดคนคาภมมลปปญญาดพสง
เดลมทยทไดคสดบทอดกพนมาแตถสมพยโบราณกลพบมาพพฒนาเปปนอาชยพเสรลมและสรคางรายไดคในชจมชน 
และเปปนการใชคเวลาวถางหลพงจากการทคาไรถ ทคานา มารวมกลจถมกพนทอผคาและจพดจคาหนถาย ปปจจจบพน
กลจถมผคาครามเหลถาหมยไดคมยการสรคางลายอพตลพกษณฑเฉพาะ คดอลายนาคราช และแปรรมป
ผลลตภพณฑฑจากคราม ไดคแกถ ผคาครามทอมดอลายนาคราช เนดสอครามเปปยกและนคสาครามพรคอมยคอม 
พรคอมจคาหนถายใหคกพบชจมชน และบจคคลทยทสนใจ 
   หลพงจากทยทสมาชลกไดคมยการแปรรมปผลลตภพณฑฑจากครามจนไดคผลลตภพณฑฑทยทมยคจณภาพ จขงไดคมย
การพพฒนาบรรจจภพณฑฑเพดทอเพลทมมมลคถาสลนคคา ทคาใหคสลนคคามยความโดดเดถน ดขงดมดความสนใจจาก
ลมกคคา      
       - ระยะเวลา
1 กรกฎาคม – 30 กพนยายน 2565
วลสพยทพศนฑ 
      พพฒนาบรรจจภพณฑฑใหคเปปนเอกลพกษณฑเฉพาะของตคาบลเหลถาหมย มยความสวยงาม โดดเดถน และ
ผลพกดพนใหคสลนคคามยความนถาสนใจ มยคจณภาพและเปปนทยทตคองการของตลาดมากยลทงขขสน พพนธกลจ 
   1. เพดทอพพฒนาบรรจจภพณฑฑและยกระดพบสลนคคาใหคเปปนสลนคคา OTOP  พรคอมจคาหนถายผถานชถองทาง

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรพกษฑและตถอยอดภมมลปปญญาทคองถลทน

อนจรพกษฑสลทงแวดลคอม และมยการพพฒนาอยถางยพทงยดน

จจานวนรายไดร : 15,000
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PS65003557 : ผลรตภภณฑฑจากอรอยไทนาซรง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

อจปกรณฑ IT

social media และ Chatbot

. Interest-based Advertisements การยลง ads โฆษณา

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภภย

   เทคโนโลยยการแปรรมปผลผลลตการเกษตร

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : อคอยกคอน นคสาอคอย อคอยผง ไซรพปจากอคอย

รายละเออยด : อคอยกคอน เปปนนคสาตาลทยททคามาจากอคอยทยทมยอยมถในชจมชน มยรสชาตลหวาน กลลทนหอม 

อรถอย ไมถมยการใสถสารฟอกสย ใชคนคสาอคอยเคยทยวดควยความรคอนสมง ไมถเปปนอพนตรายตถอสจขภาพ,

เปปนนคสาตาลทยททคามาจากอคอยแทค 100 % กระบวนการผลลตเหมดอนกพบอคอยกคอน มยกลลทนหอม รส

ชาตลหวานกลมกลถอม

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

4 คน 4 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.เหลถาหมย อ.ดอนตาล จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ประวพตลความเปปนมา 
         กลจถมอคอยไทนาซลง เปปนกลจถมวลสาหกลจชจมชนเกษตรอลนทรยยฑไทนาซลง ต.เหลถาหมย เนดทองจาก
อคอยเปปนพดชเศรษฐกลจทยทนลยมปลมกกพนอยถางแพรถหลาย ซขทงโดยสถวนมากจะมยการนคาสถง
อจตสาหกรรมโรงงานเพยยงอยถางเดยยว จขงไดคเกลดการรวมกลจถมอคอยไทนาซลงขขสนมาไดครวมกลจถม
แปรรมปอคอยเปปนผลลตภพณฑฑใหคมยความหลากหลายทางรมปแบบ เชถน อคอยกคอน อคอยผง และไซรพป
จากอคอย เพดทอทคาผลลตภพณฑฑอคอยแปรรมปลงสมถทคองตลาดใหคเกลดรายไดคในกลจถมอคอยไทนาซลงพรคอม
ใหคเกลดรายไดคในชจมชน ทพทงนยส
          กลจถมอคอยไทนาซลงมยแผนทยทตคองการขยายโอกาสในการขายและเพลทมชถองทางในการขายออ
นไลนฑ เพดทอใหคผมคบรลโภคสามารถเขคาถขงไดคงถายและรวดเรยวมากขขสน และมยความประสงคฑทยทจะพพฒนา
บรรจจภพณฑฑเพดทอเปปนการเพลทมมมลคถาใหคแกถผลลตภพณฑฑ
ระยะเวลา
1 กรกฎาคม – 30 กพนยายน 2565
วลสพยทพศนฑ 
อคอยไทนาซลงจะพพฒนาใหคผลลตภพณฑฑเปปนทยทรมคจพก มจถงเนคนผลลตภพณฑฑอยถางสรคางสรรคฑและมย
คจณภาพ
พพนธกลจ    
1. เพดทอพพฒนาสลนคคาและบรรจจภพณฑฑใหคมยจจดเดถนและเพลทมมมลคถา ใหคเปปนทยทตคองการของตลาด
2. จพดจคาหนถายสลนคคาทจกชถองทางการตลาด

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 20,000

หนคา 44 / 108



PS65010471 : สบภสใบหมสอน แบบพกพา ชนรดใชรเเลรวทรสง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

สารสกพดการสมจนไพรธรรมชาตลและไหม

บรรจจภพณฑฑทยทสามารถยถอยสลายเองตามธรรมชาตล

สบมถทคาความสะอาดผลว แบบพกพา ใชคแลควทลสง จากเยดทอใบยางพาราเเละ ใบหมถอน

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : สบมถทคาความสะอาดผลว จากใบหมถอน แบบพกพา ใชคแลควทลสง Green 

House

รายละเออยด : 1.สบมถทคาความสะอาดผลว รมปใบไมค ทยทมยสถวนผสมของสารสกพดจากมถอนและเยดทอใบ

ยางพารา อพนเปปนวพตถจดลบทยทมยอยมถในชจมชน2. ออกแบบมาเพดทอใชคครพสงเดยยวการทคาความสะอาด 

หนขทงรอบ ลดสพมผพสเเละลดความเสยทยงโรคตลดตถอ

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.กกแดง อ.นลคมคคาสรคอย จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

สบมถทคาความสะอาดผลว จากใบหมถอน แบบพกพา ใชคแลควทลสง Green House
รมปใบไมค ทยทมยสถวนผสมของสารสกพดจากมถอนและเยดทอใบยางพารา อพนเปปนวพตถจดลบทยทมยอยมถในชจมชน 
ตคาบลกกเเดงภายใตคแนวคลดสะอาดเปปนมลตรตถอสลทงเเวดลคอมหรดอ “green & clean” ออกแบบ
มาเพดทอใชคครพสงเดยยวการทคาความสะอาด หนขทงรอบ ลดสพมผพสเเละลดความเสยทยงของโรคตลดตถอ
อพนเกลดจากการใชคซคสาจากสบมถกคอนเดลม โดยเนคนการใชควพสดจจากธรรมชาตลในชจมชนเชถน ใบ
ยางพารา และใบหมถอน
     การวลเคราะหฑปปจจพยของธจรกลจหรดอ SWOT 
      จจดแขยง :  มยผลลตภพณฑฑทยทมากกวถา 1 อยถาง เชถน สบมถและแชมพม  ทพสงเปปนผลลตภพณฑฑทยทสามารถหา
สถวนประกอบไดคในทคองถลทนสามารถสรคางอาชยพสรคางรายไดคใหคกพบชจมชน
      โอกาส : ผมคบรลโภคปปจจจบพนหพนมาสนใจดมแลตพวเองทางดคานรพกความสะอาด ความสวยความ
งามและผลวพรรณ และผลลตภพณฑฑของเราสามารถแบถงใชคและพกพาสะดวกตถอการใชคงาน
สามารถใชคลคางมดอและทลสงไดคไมถตคองมาใชคซคสาซขทงเปปนโอกาสทางวลกฤตการณฑโรคระบาดโควลด19 ใน
ปปจจจบพน
Value Chain
การปลมก/ตคนนคสา(Upstream) 
จพดหาวพตถจดลบทยทมยคจณภาพใหคมยปรลมาณเพยยงพอและเอดสอตถอการบรลโภคทพสงในพดสนทยทและนอกพดสนทยท 
เชถน แหลถงปลมกหมถอนเลยสยงไหม ในชจมชนกกแดง เชถนชมรม ปลมกหมถอนเลยสยงไหม ประจคาตคาบล 
ศมนยฑหมถอนไหม และมยหนถวยงาน ทยทใหคการสนพบสนจนไดคแกถ

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสมงสจด

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

มยสจขภาพดยขขสน ลดโอกาสเกลดการเจยบปปวย

ลดขยะ/การนคาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมถ [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดร : 9,000

หนคา 45 / 108



PS65010651 : เเชมพภสมรนไพร จากใบหมสอน Green House

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ฟองทคาความสะอาด แบบ Sulfate-Free No-Tear ไมถทคาใหคแสบตา

สารทคาความสะอาดพรคอมบคารจงหนพงศรยษะจากสมจนไพรทคองถลทน

สารสกพดจากใบหมถอนและสมจนไพรทคองถลทน

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : เเชมพมสมจนไพร Green House

รายละเออยด : เเชมพมสมจนไพร Green House ทยทมยสารสกพด จากใบมถอน และ สมจนไพรทคองถลทน 

อพนเปปนวพตถจดลบทยทมยอยมถในชจมชน ตคาบลกกเเดงไรคสารพลษเเละเปปนมลตรตถอสลทงเเวดลคอม ภายใตค

คอนเซยป “Green & Clean” โดยเนคนการใชควพสดจจากธรรมชาตลในชจมชนเชถน ใบหมถอน ใบ

มะกรมด อพญชพน

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.กกแดง อ.นลคมคคาสรคอย จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.เเชมพมสมจนไพร Green House ทยทมยสารสกพด จากใบมถอน และ สมจนไพรทคองถลทนอพนเปปนวพตถจดลบ
ทยทมยอยมถในชจมชน ตคาบลกกเเดงไรคสารพลษเเละเปปนมลตรตถอสลทงเเวดลคอม ภายใตคคอนเซยป “Green 
& Clean”โดยเนคนการใชควพสดจจากธรรมชาตลในชจมชนเชถน ใบหมถอน ใบมะกรมด อพญชพนและ
สมจนไพรในทคองถลทน
 
การวลเคราะหฑปปจจพยของธจรกลจหรดอSWOT 
จจดแขยง :ทพสงเปปนผลลตภพณฑฑทยทสามารถหาสถวนประกอบไดคในทคองถลทนสามารถสรคางอาชยพสรคาง
รายไดคใหคกพบชจมชน
โอกาส :ผมคบรลโภคปปจจจบพนหพนมาสนใจดมแลตพวเองทางดคานรพกความสะอาด ความสวยความงาม
และผลวพรรณ 
Ansoff Matrix
เเชมพมสมจนไพร Green House เปปนกลจถมตลาดเดลม และผลลตภพณฑฑใหมถ ซขทงตคองอาศพยการตลาด
แบบ Product Development ดพงนยส
-ออกแบบบรรจจภพณฑฑใหมถใหคนถาสนใจ   
-เพลทมบรลการจพดสถงใหคกพบลมกคคาเมดทอสพทงซดสอผถานออนไลนฑ
-เพลทมโปรโมชพทนทยทนถาดขงดมด
-การใชคสดทอออนไลนฑเพดทอดขงดมดลมกคคาใหมถ เชถน การใชค Facebook TikTok ในการทคา คอนเทนตฑ
เพดทอนคาเสนอผลลตภพณฑฑ

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสมงสจด

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

มยสจขภาพดยขขสน ลดโอกาสเกลดการเจยบปปวย

ลดขยะ/การนคาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมถ [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดร : 500

หนคา 46 / 108



PS65007289 : นภวกภญชฑ ชรดตรมสมรนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

บรรจจภพณฑฑทยทสามารถปปองกพนอากาศและสลทงแปลกปลอมไดคดย

กระบวนการถนอมอาหารโดยใชคพลพงงานแสงอาทลตยฑ

ชถองทางการจคาหนถายผถาน Social E-commerce

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภภย

   การแปรรมปอาหาร

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : นพวกพญชฑ (ชจดตคมสมจนไพร)

รายละเออยด : ชจดตคมสมจนไพรเปปนเครดทองปรจงอาหารทยททจกครพวเรดอนใชคเพดทอประกอบอาหาร 

โดยสถวนประกอบของชจดตคมสมจนไพรมยสรรพคจณดพงนยส ขถา ชถวยบคารจงเลดอดขพบลม ใบมะกรมด 

ชถวยขพบเสมหะ ตะไครค ชถวยในการขพบปปสสาวะ และกพญชาเปปนพดชเศรษฐกลจทยทมยสรรพคจณหลาก

หลาย

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.โชคชพย อ.นลคมคคาสรคอย จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1. ทยทมาและความสคาคพญ ผลลตภพณฑฑนพวกพญชฑ ชจดตคมสมจนไพร เปปนผลลตภพณฑฑจากกลจถมผมคผลลตและ
แปรรมปอาหารปลอดภพย บคานชพยมงคล หมมถ 1 ตคาบลโชคชพย
2. การวลเคราะหฑจจดแขยงและโอกาสของธจรกลจ
3. กลจถมลมกคคาเปปาหมาย
4. กลยจทธฑการพพฒนาผลลตภพณฑฑและตลาด

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 3,900

หนคา 47 / 108



PS65007309 : สมรนไพรครณปภป (นจสามภนสกภดจากพสชสมรนไพร)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวพตกรรมการบถมสมจนไพรโดยวลธยบถมเยยน

ชถองทางการจคาหนถายผถาน Social E-commerce

นวพตกรรมการสกพดนคสามพนจากสมจนไพรโดยกรรมวลธยสกพดรคอน

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เกษตรปลอดภภย

   สารกคาจพดศพตรมพดชทางชยวภาพ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : สมจนไพรคจณปมป (นคสามพนสกพดจากพดชสมจนไพร)

รายละเออยด : สมจนไพรคจณปมป (นคสามพนสกพดจากพดชสมจนไพร) มยสรรพคจณชถวยบรรเทาอาการ

ปวดตามจจดตถาง ๆ ของรถางกาย บรรเทาอาการใหคทจเลาลง หรดอแมคแตถการนวดคลายเสคน 

เพดทอสามารถใชคชยวลตประจคาวพนไดคปกตล นคสามพนสกพดสมจนไพรประกอบดควยสมจนไพรในทคองถลทน

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.โชคชพย อ.นลคมคคาสรคอย จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1. ทยทมาและความสคาคพญ 
ผลลตภพณฑฑสมจนไพรคจณปมป นคสามพนสกพดจากพดชสมจนไพร เปปนผลลตภพณฑฑนคสามพนสกพดจากสมจนไพร
ใชคภมมลปปญญาและปราชญฑชาวบคานในการคลดคคนและพพฒนา
2. การวลเคราะหฑจจดแขยงและโอกาสของธจรกลจ
3. กลจถมลมกคคาเปปาหมาย
4. กลยจทธฑการพพฒนาผลลตภพณฑฑและตลาด

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 7,900

หนคา 48 / 108



PS65010123 : ผภกปลอดสาร อาหารปลอดภภย

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโลยยชยวภาพเชถน นคสาสคมควพนไมค

ปจปยหมพก

เครดทองจพกร เครดทองทจถนแรง เชถน รถไถถ

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวถา 1 เดดอน

เกษตรปลอดภภย

   สารกคาจพดศพตรมพดชทางชยวภาพ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : ผพกปลอดสาร อาหารปลอดภพย

รายละเออยด : ผพกกาดกวางตจคงดอกปลอดสารเคมย ปลมกโดยใชคปจปยอลนทรยยฑและสารไลถแมลงทยท

ผลลตจากวพสดจธรรมชาตล 1 แพยคเทถากพบ 200 กรพม ราคา 20 บาท

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยกาฬสลนธจฑ

ต.นากอก อ.นลคมคคาสรคอย จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : รคานคคาชจมชนบคานคลองสะอาด

ออนไลนฑ : https://web.facebook.com/profle.php?id=100065056237972

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

การปลมกผพกกาดกวางตจคงดอกปลอดสารเคมยเปปนการปลมกเพดทอลดการใชคสารเคมยและลดตคนทจน
ในการปลมก โดยการใชคปจปยอลนทรยยฑและสารไลถแมลงทยทไดคจากธรรมชาตล สนพบสนจนใหคคนในชจมชน
บรลโภคผพกปลอดสารเคมยเพดทอสจขภาพทยทดยของคนในชจมชน ออกแบบบรรจจภพณฑฑใหคสอดคลคองกพบ
ตลาดในชจมชนและจพดจคาหนถายดพงตถอไปนยส 1 แพยคเทถากพบ 200 กรพม ราคา 20 บาท ชถองทางการ
ซดสอขายมยแบบออนไลนฑและออฟไลนฑ ความคาดหมายรายไดคตถอเดดอนประมาณ 0-50,000 บาท

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสมงสจด

จจานวนรายไดร : 10,000

หนคา 49 / 108



PS65010501 : บอง ฟอรฑ บอซอจอ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ระบบตอบกลพบอพตโนมพตล

โทรศพพทฑ

การขายสลนคคาและบรลการผถานทางสพงคมออนไลนฑ

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวถา 1 เดดอน

อาหารปลอดภภย

   เทคโนโลยยการแปรรมปผลผลลตการเกษตร

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : แจถวบอง

รายละเออยด : แจถวบอง มยสถวนผสมของกระเทยยม หอมหพวแดง ขถาแกถ พรลกแหคง ปลารคาสพบ ใบ

มะกรมด ตะใครค มะขามเปปยก และเครดทองปรจง

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยกาฬสลนธจฑ

ต.นากอก อ.นลคมคคาสรคอย จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : รคานคคาชจมชนบคานคลองสะอาด

ออนไลนฑ : https://web.facebook.com/profle.php?id=100065056237972

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

แจถวบอง เปปนการถนอมอาหาร ทคาใหคสามารถเกยบอาหารไดคนานขขสน ไมถมยสารกพนเสยย วพตถจดลบมย
การผถานกรรมวธยทางความรคอน ทคาใหควพตถจดลบถมกสจขอนามพย ซขทงแจถวบองทยทขาย มย 3 ขนาด คดอ 
ขนาดเลยก ขนาดกลาง และขนาดใหญถ ขายทพสงแบบออฟไลนฑและออนไลนฑ

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 10,000

หนคา 50 / 108



PS65006484 : โครงการเสสถอกกตจาบลนาอรดม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

3. จพดทคารมปทรงใหมถ พรคอมทพสงทคาบรรจจภพณฑฑเพดทอดขงดมดความ สนใจ และเพดทอยกระดพบสลนคคา

ใหคดมดยมยมาตรฐานในการขาย เพลทมมากขขสน

2. เพลทมลายอพตลพกษณฑประจคาตคาบลลงในผลลตภพณฑฑเพดทอเพลทมจจด ขาย

1. นคาเสดทอทยททอจากกก ซขทงเปปนวพตถจดลบทยทมยอยมถแลควในชจมชนมา แปรรมปเปปนผลลตภพณฑฑทยทหลาก

ถถายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : เสดทอกกทอยกดอก

รายละเออยด : ผลลตจากวพตถจดลบจากธรรมชาตล ทยทสามารถหาไดคตามทคองถลทน มยหลายขนาด 

หลายลวดลาย และแปรรมปเปปนผลลตภพณฑฑไดคหลากหลาย

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

4 คน 4 คน 8 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.นาอจดม อ.นลคมคคาสรคอย จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

กลจถมทอเสดทอกกบคานเหลถานางาม เปปนกลจถมวลสาหกลจชจมชนของตคาบลนาอจดม อคาเภอนลคมคคา
สรคอย จพงหวพดมจกดาหารด  ซขทงเกลดจากการรวมกลจถมกพนของคนในชจมชนทยทมยการทอเสดทอกกกพน
อยถางเเพรถหลาย ซขทงใชคเวลาวถางหลพงจากการทคาไรถ ทคานา มาทอเสดทอเพดทอเพลทมรายไดคใหคกพบครพว
เรดอน และเปปนการนคาวพตถจดลบอยถางตคนกก หญคาหพวขอด ซขทงมยอยมถแลควในพดสนทยทมาใชคใหคเกลด
ประโยชนฑและเพลทมมมลคถา และเปปนการสดบทอดภมมลปปญญาของคนในทคองถลทนใหคคงอยมถตถอไป

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสมงสจด

ลดขยะ/การนคาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมถ [Reduce/Reuse/Recycle]

สถงเสรลมและสนพบสนจนการทถองเทยทยวชจมชน

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 7,500

หนคา 51 / 108



PS65006558 : โครงการเสสสอเยยบมสอตจาบลนาอรดม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นคาเศษผคาทยทเหลดอจากการตพดเยยบเสดสอผคามาทคาเปปนเครดทองประดพบ เชถน ยางรพดผม,พวง

กจญแจ,กระเปปาผคา,ตถางหม เปปนตคน เพดทอใหคเกลดความคจคมคถาและประโยชนฑสมงสจด

ปปกลายอพตลพกษณฑพดสนถลทน

นคาผคาฝปายมาตพดเยยบเปปนเสดสอเยยบมดอ

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวพฒนธรรมดคานการบรลการ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : เสดสอเยยบมดอ ปปกลายอพตลพกษณฑ

รายละเออยด : การตพดเยยบเสดสอผคา และปปกลวดลายเอกลพกษณทคองถลทนใหคโดดเดถนสวยงาม และ

เพลทมมมลคถา

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

4 คน 4 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.นาอจดม อ.นลคมคคาสรคอย จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

กลจถมเสดสอเยยบมดอบคานนาเจรลญ เปปนกลจถมวลสาหกลจชจมชนของ ต.นาอจดม ซขทงเกลดจากการรวมกลจถม
กพนของคนในชจมชน ซขทงใชคเวลาวถางหลพงจากการทคาไรถ ทคานา มารวมกลจถมกพนทอผคา ซขทงผคาทอของ
บคานนาเจรลญ จะเปปนผคาทอจากฝปายธรรมชาตล และนคามาตพด และเยยบดควยมดอ (เสดสอเยยบมดอ)

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสมงสจด

ลดขยะ/การนคาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมถ [Reduce/Reuse/Recycle]

สถงเสรลมและสนพบสนจนการทถองเทยทยวชจมชน

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 3,500

หนคา 52 / 108



PS65004661 : พภฒนาผลรตภภณฑฑปลาสรมแปรรภป

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครดทองบดอาหาร

ถจงกพนความรคอน

เครดทองซยลสจญญากาศ

ถถายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสถงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภภย

   การแปรรมปอาหาร

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : ปลาสคมคพทวกลลสงสมจนไพร

รายละเออยด : ใชควพตถจดลบทยทสดใหมถ สะอาด เนดสอมพน ไมถใสถสารกพนบมด รสชาตลกลมกลถอม 

สามารถรพงสรรคฑไดคหลากหลายเมนม

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.นลคมคคาสรคอย อ.นลคมคคาสรคอย จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ผลลตภพณฑฑปลาสคม เปปนผลลตภพณฑฑของบคานเรดองเจรลญ เนดทองจากชถวงสถานการณฑโควลด-19 ทยท
ผถานมาทคาใหคยอดขายปลาสคมลดลงเปปนอยถางมาก เพดทอตคองการเพลทมมมลคถาใหคกพบผลลตภพณฑฑปลา
สคมและเพลทมยอดขายใหคกพบกลจถมชจมชน จขงมยแนวคลดทยทจะแปรรมปปลาสคมใหคมยความหลากหลายรมป
แบบมากขขสน เพดทอเพลทมอยกหนขทงชถองทางรายไดคใหคกพบชจมชน จขงไดคเปปนผลลตภพณฑฑ”ปลาสคมคพทวกลลสง
สมจนไพร” ทยทสามารถใชควพตถจดลบในชจมชนใหคเกลดประโยชนฑสมงสจดเพดทอลดตคนทจนในการผลลตและ
เพลทมมมลคถาสลนคคา  เพดทอตคองการตถอยอดผลลตภพณฑฑ ไดคใชคหลพกการตถางๆในการวลเคราะหฑ ดพงนยส
หลพกการวลเคราะหฑจจดแขยงและโอกาส
จจดแขยง (Strength)  ใชควพตถจดลบทยทมยคจณภาพสดใหมถ สามารถเกยบไวคไดคนาน ไมถใชคสารกพนบมด  มย
แหลถงวพตถจดลบพรคอมแปรรมป
โอกาส (Opportunity)   ขายผถานตลาดออนไลนฑ ออกขายตามบมทกลจกรรมของหนถวย
งานราชการหรดอตามหคางสรรพสลนคคา
Value Chain 
ตคนนคสา (แหลถงผลลต)   บรลหารจพดการวพตถจดลบทยทมยคจณภาพใหคมยปรลมาณเพยยงพอและเอดสอตถอการ
บรลโภคทพสงในพดสนทยทและนอกพดสนทยท -แหลถงนคสาธรรมชาตล -การเพาะเลยสยงปลาตะเพยยนในกระชพงและ
บถอดลน -เกษตรกรผมคเลยสยงปลา
กลางนคสา (แปรรมป)   แปรรมปปลาสคมแบบดพสงเดลมเปปนปลาสคมคพทวกลลสงสมจนไพร ปลาสคมแผถน
สมจนไพร ปลาสคมบอลสมจนไพร 
ปลายนคสา (จคาหนถาย) -ผมคบรลโภคในชจมชน -ผมคบรลโภคนอกชจมชน -นพกทถองเทยทยว -รคานอาหาร -

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสมงสจด

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 6,000

หนคา 53 / 108



PS65011460 : พภฒนาผลรตภภณฑฑไขสเคยมแปรรภป

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครดทองบดอาหาร

เครดทองชพทงตวง

หมคออบลมรคอน

ถถายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสถงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภภย

   การแปรรมปอาหาร

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : นคสาพรลกไขถเคยมสมจนไพร

รายละเออยด : ใชควพตถจดลบสดใหมถมยสมจนไพรเปปนสถวนประกอบในการผลลต ขนาดเลยก พกพา

สะดวก ราคายถอมเยาวฑ

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.นลคมคคาสรคอย อ.นลคมคคาสรคอย จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ผลลตภพณฑฑไขถเคยม เปปนผลลตภพณฑฑของกลจถมชจมชนบคานดถานมน เดลมมยแคถผลลตภพณฑฑไขถเคยมตคมสจก 
แตถเนดทองจากในขพสนตอนการตคมมยไขถเปปดบางสถวนทยทแตกเสยยหาย ไมถสามารถนคามาขายในราคาเทถา
ไขถเคยมทยทผถานเกณฑฑไดค ซขทงทางกลจถมชจมชนไดคขายในราคาเทถาทจน จขงมยแนวคลดทยทจะนคาไขถเคยมทยทแตก
มาตถอยอดเพดทอเพลทมมมลคถาและสรคางรายไดคอยกหนขทงชถองทางใหคกพบกลจถมชจมชน จขงไดคเปปน ”นคสาพรลก
ไขถเคยมสมจนไพร” ทยทสามารถใชควพตถจดลบเชถน สมจนไพร (ขถา ตะไครค ใบมะกรมด) ในชจมชนใหคเกลด
ประโยชนฑสมงสจดเพดทอลดตคนทจนในการผลลตและเพลทมมมลคถาสลนคคา  เพดทอตคองการตถอยอดผลลตภพณฑฑ 
ไดคใชคหลพกการตถางๆในการวลเคราะหฑ ดพงนยส
หลพกการวลเคราะหฑจจดแขยงและโอกาส
จจดแขยง (Strength)  วพตถจดลบทยทมยคจณภาพสดใหมถ สามารถเกยบไวคไดคนาน ไมถใชคสารกพนบมด มยแหลถง
วพตถจดลบทยทพรคอมแปรรมป บจคลากรภายในทคองถลทนและสมาชลกในลจถมชจมชนมยความสามพคคยและแบถง
หนคาทยทอยถางชพดเจน ในการผลลต
โอกาส (Opportunity)   ลมกคคาภายในตคาบลนลคมสรคอยทพทวไป รคานคคาปลยกทยทสามารถรพบไป
จคาหนถายตถอไดค ออกขายตามบมทกลจกรรมของหนถวยงานราชการหรดอตามหคางสรรพสลนคคา ขาย
ผถานแพลตฟอรฑมออนไลนฑ
Value Chain -ตคนนคสา (แหลถงผลลต)   ไขถเปปด กลจถมเลยสยงเปปดไขถบคานดถานมน ชะลอมจพกสาน -
กลางนคสา (แปรรมป)  แปรรมปไขถเคยมไมถผถานเกณฑฑ เชถน ไขถเคยมทยทตคมสจกแลควทยทแตก เปปนนคสาพรลกไขถ
เคยมสมจนไพร -ปลายนคสา (จคาหนถาย) การวางจคาหนถายผถานรคานคคาทพทวไป สถานทยททถองเทยทยว รคาน
สลนคคา OTOP เพจ Facebook   บมทหคางสรรพสลนคคา บจคคลทพทวไปทจกชถวงวพย งานแสดงสลนคคาทพสง

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางนวพตกรรมใหมถใหคกพบผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดร : 3,000
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PS65011399 : การพภฒนาและสสงเสรรมการทสองเทอถยว 3 ทอ.

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

สรคางเพจโปรโมทแหลถงทถองเทยทยว 3 ทอ. ผถานทาง Facebook

TikTok

ยานพาหนะทยทจะใหคนพกทถองเทยทยวใชคบรลการ

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวถา 3 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวพฒนธรรมดคานการบรลการ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : การพพฒนาและสถงเสรลมการทถองเทยทยว 3 ทอ.

รายละเออยด : การทถองเทยทยว 3 เสคนทาง  “3 ทอ.” ท = เทคโนโลยย ธ = ธรรมชาตล ธ = ธรรมะ 

โดยเรลทมจากเทยทยวชมทจถงกพงหพนลมการทถองเทยยวเปปนกลจกรรมการเดลนทางจากจจดหนขทงไปอยก

จจดหนขทง  บรลการนคานพกทถองเทยทยว 30 นาทย ตถอรอบ คลดเปปนราคารอบละ 250 บาท

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยนครพนม

ต.รถมเกลคา อ.นลคมคคาสรคอย จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : การทถองเทยทยว 3 ทอ.

ออนไลนฑ : U2T For BCG ตคาบลรถมเกลคา

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขสนไป

แผนธจรกลจการแผนการพพฒนาและสถงเสรลมการทถองเทยทยว 3 ทอ.
แนวคลดหลพกการทคาธจรกลจ
สาระสคาคพญของแผนการพพฒนาและสถงเสรลมการทถองเทยทยว 3 ทอ. ประกอบดควย ท = เทคโนโลยย 
ธ = ธรรมชาตล ธ = ธรรมะ โดยใหคความสคาคพญกพบการวางรากฐาน รวมทพสงการสรคางความสมดจล
ของการพพฒนาทพสงในมลตลของพดสนทยท เวลา กลจกรรม รมปแบบ และกลจถมนพกทถองเทยทยว เพดทอสรคางราย
ไดคและกระจายรายไดคสมถชจมชน รวมถขงการเตรยยมความพรคอมของอจตสาหกรรมทถองเทยทยวสมถการ
เตลบโตในอนาคตบนพดสนฐานของการพพฒนาเทคโนโลยยสารสนเทศสมพยใหมถ ตลอดจนการใหค
ความสคาคพญกพบการทคางานอยถางบมรณาการระหวถางภาครพฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทพสงนยส 
เพดทอใหคแผนการพพฒนาและสถงเสรลมการทถองเทยทยว 3 ทอ. สามารถใชคเปปนแผนการพพฒนาและสถง
เสรลมการทถองเทยทยวสมถเปปาหมายไดคอยถางแทคจรลง
กลจถมลมกคคาเปปาหมาย (Customer segment)
-ประชาชนทพทวไป
-บจคคลทจกเพศทจกวพย
สลทงทยทนคาเสนอแกถลมกคคา (Offer, Value proposition)
การทถองเทยทยว 3 เสคนทาง “3 ทอ.” ท = เทคโนโลยย กพงหพนลมทยทมยความสมงทยทสจดในภมมลภาคเอเชยยแป
ซลฟปก ธ = ธรรมชาตล จจดชมวลวธรรมชาตล ธ = ธรรมะ มยแหลถงศขกษาธรรมะสอง
การสรคางความสพมพพนธฑกพบลมกคคา (Customer relationships)
การจพดกลจกรรมโปรโมทการทถองเทยทยวตถาง ๆ 

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสมงสจด

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

มยสจขภาพดยขขสน ลดโอกาสเกลดการเจยบปปวย

สถงเสรลมและสนพบสนจนการทถองเทยทยวชจมชน

จจานวนรายไดร : 100,000

หนคา 55 / 108



PS65014813 : ผลรตภภณฑฑยาหมสองสมรนไพรแปรรภป

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พพฒนาผลลตภพณฑฑและบรรจจภพณฑฑใหคมยความโดดเดถน เหมาะสมเพดทอการจคาหนถาย

จคาหนถายสลนคคาผถานทาง Online

เครดทองอพลตรคาโซนลค เพดทอใหคสมจนไพรแตกตพวเสมดอนนาโนและดมดซขมไดคดยมากขขสน

ถถายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ถถายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : รถมเกลคา เฮลรฑบ

รายละเออยด : ผลลตภพณฑฑยาหมถองสมจนไพรแปรรมป เปปนผลลตภพณฑฑทยทมยกพญชาเปปนสถวน

ประกอบ โดยการนคาเอา ราก กลทง กคาน ใบ และเมลยดของกพญชามาสกพดเปปนยา ซขทงกพญชาจะมย

สาระสคาคพญ คดอ สารTHC มยฤทธลธชถวยระงพบการเจยบปวด และสารCBD มยฤทธลธชถวยยพบยพสงการ

อพกเสบ

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยนครพนม

ต.รถมเกลคา อ.นลคมคคาสรคอย จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : รพกกพนหนองนกเขยยน

ออนไลนฑ : รพกกพญหนองนกเขยยน

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ผลลตภพณฑฑยาหมถองสมจนไพรแปรรมป เปปนผลลตภพณฑฑทยทกลจถมวลสาหกลจชจมชนรพกกพญบคานหนองนก
เขยยนไดคจพดทคาขขสน เหมาะสคาหรพบทจกเพศทจกวพย มยสรรพคจณชถวยลดอาการวลงเวยยนศยรษะ ผถอน
คลาย  แกคอาการฟกชคสา ลดการอพกเสบของกลคามเนดสอ แกคแมลงสพตวฑกพดตถอย  มยกลลทนหอม พกพา
สะดวก โดยการนคาเอา ราก กลทง กคาน ใบ และเมลยดของกพญชามาสกพดเปปนยา โดยมยการพพฒนา
สลนคคาและบรรจจภพณฑฑใหคมยความโดดเดถนมากยลทงขขสน สถงเสรลมการจคาหนถายสลนคคาผถานทางการ
ตลาด หนคารคานของกลจถมรพกกพญบคานหนองนกเขยยน การออกบมธจคาหนถายสลนคคาของหนถวยงาน
ตถางๆ การทยทมยผมคเขคามาศขกษาดมงานและซดสอของทยทระลขก และชถองทางออนไลนฑ  Facebook  Line

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสมงสจด

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

มยสจขภาพดยขขสน ลดโอกาสเกลดการเจยบปปวย

สรคางความรมคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 89,000

หนคา 56 / 108



PS65015396 : สสงเสรรมจภดอบรมใหรความรภรเกอถยวกภบการสรรางรรานคราออนไลนฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

อบรม E-commerce

จคาหนถายสลนคคาผถานแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

ออกแบบสลนคคา

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวพฒนธรรมดคานการบรลการ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : เฟอรฑนลเจอรฑไมคไผถ

รายละเออยด : เฟอรฑนลเจอรฑไมคไผถดยไซนฑรถวมสมพย เนคนการใชคงาน

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

6 คน 7 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยนครพนม

ต.หนองแวง อ.นลคมคคาสรคอย จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ในการผลลตเฟอรฑนลเจอรฑไมคไผถ นอกจากการขายหนคารคานแลควยพงตคองมยชถองทาง การจพดจคาหนถาย
เพลทมอยก เชถน การขายทางแพลตฟอรฑมออนไลนฑตถาง ๆ เพดทอสะดวกสบายตถอผมคบรลโภคในปปจจจบพน 
จขงอยากสถงเสรลมใหคความรมคกพบ ชจมชนหนองแวง โดยการจพดอบรมสถงเสรลมการขายสลนคคาออ
นไลนฑ และ สรคางอพตลพกษณฑ ผลลตภพณฑฑ โดยใหคความรมคเกยทยวกพบวลธยการสรคาง รคานคคาออนไลนฑ ใน
แพลตฟอรฑมตถาง ๆ เชถน เฟสบจกค ชยอปปปส  ลาซาดคา เปปนตคน ซขทงเปปนการสรคางรายไดคใหคกพบชจมชนอยก
ชถองทางหนขทง

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 1,500

หนคา 57 / 108



PS65016796 : หนองแวง แฮนดฑคราฟทฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พพฒนาผลลตภพณฑฑ

อบรม E-commerce

จคาหนถายสลนคคาผถานแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   สดทอทยทเผยแพรถ ทางหนพงสดอพลมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทพศนฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : กระเปปาจพกสานพลาสตลก

รายละเออยด : เปปนกระเปปาทยทมยวพสดจทพนสมพย แขยงแรง ยดดหยจถน มยลวดลายสยสพนสวยงาม และมย

หลากหลายรมปแบบ เพดทอตอบสนองความตคองการของผมคบรลโภคในปปจจจบพนมากขขสน อยกทพสงเปปน

การเพลทมรายไดคใหคกพบชจมชน และสรคางอาชยพใหคชาวบคานอยถางยพทงยดน

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

6 คน 7 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยนครพนม

ต.หนองแวง อ.นลคมคคาสรคอย จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ปปจจจบพนการตลาดออนไลนฑ เปปนชถองทางการจพดจคาหนถายสลนคคาและบรลการทยทผมคคนเขคาถขงไดคงถาย
และสะดวกตถอการซดสอขาย ดพงนพสน ถดอเปปนโอกาสทยทผลลตภพณฑฑจพกสานพลาสตลก ต.หนองแวง อ.
นลคมคคาสรคอย จ.มจกดาหาร จะใชคเปปนโอกาสในการนคาเสนอขายผลลตภพณฑฑ
ตถาง ๆ ในชจมชน โดยเปปาหมายของโครงการนยส จะทคาการสถงเสรลมใหคชาวชจมชนหนองแวงสามารถ
สดทอสารไปยพงกลจถมลมกคคาไดคโดยตรง จขงไดคจพดทคาโครงการอบรมสถงเสรลมการขายสลนคคาออนไลนฑ 
และสรคางอพตลพกษณฑผลลตภพณฑฑ โดยใหคความรมคเกยทยวกพบวลธยการสรคางรคานคคาออนไลนฑในแพ
ลตฟอรฑมตถาง ๆ เชถน เฟสบจกค ชยอปปปส  ลาซาดคา เปปนตคน ซขทงเปปนการสรคางรายไดคใหคกพบชจมชนอยก
ชถองทางหนขทง

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 3,000

หนคา 58 / 108



PS65004052 : โครงการยกระดภบและพภฒนาผลรตภภณฑฑหนภงเคยม  ตจาบลกรดแขร  อจาเภอเมสอง  จภงหวภด

มรกดาหาร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การนคาหนพงควายมาหมพกโดยใชควลถยชาวบคาน

การใชคเครดทองสจญญากาศในการทคาแพยคเกยจจลสง

เพจ Facebook U2T  ตคาบลกจดแขค

ถถายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสถงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภภย

   การแปรรมปอาหาร

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : หนพงนพว กจดแขค

รายละเออยด : หนพงเคยมหรดอหนพงนพว ทคามาจากหนพงควาย เปปนการถนอมและเกยบรพกษาอาหาร

ไวคใหคกลนไดคนาน ๆ อยถางหนขทง การทคาหนพงเคยม เปปนอาชยพภมมลปปญญาชาวบคานทยทสามารถสรคาง

รายไดคใหคชาวบคานตคาบลกจดแขค

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.กจดแขค อ.เมดองมจกดาหาร จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

รคานขายหนพงเคยม “หนพงนพว กจดแขค” มยชถองทางการจพดจคาหนถาย หนคารคานสคาหรพบบจคคลทยทอยาก
เดลนทางเขคามาเลดอกซดสอสลนคคาดควยตพวเอง หรดอชถองทางการจคาหนถายออนไลนฑคดอ เพจ 
Facebook U2T  ตคาบลกจดแขค และ TikTok Shop u2tkudkhae

คลดคคนกระบวนการทคางานทยทงถายขขสน

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางนวพตกรรมใหมถใหคกพบผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดร : 50,000

หนคา 59 / 108



PS65004171 : โครงการยกระดภบและพภฒนาผลรตภภณฑฑลภกประคบสมรนไพร  ตจาบลกรดแขร  อจาเภอเมสอง  จภงหวภด

มรกดาหาร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การใชคสมจนไพรไทย 7 ชนลดมาทคาลมกประคบ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑทยทมยความสวยงามและโดดเดถน เชถน ใชคผคาขาวมคาเปปนผคาหถอลมกประคบ

เพจ Facebook U2T  ตคาบลกจดแขค

ถถายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสถงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : ลมกประคบสมจนไพรไทย ตคาบลกจดแขค

รายละเออยด : ลมกประคบสมจนไพร คดอ  ผลลตภพณฑฑทยทไดคจากการนคาสมจนไพรหลายชนลดมา

ผถานกระบวนการทคาความสะอาดแลควนคามาหพทนหรดอสพบใหคเปปนชลสนตามขนาดทยทตคองการ ตคาพอ

แตก ใชคสดหรดอทคาใหคแหคง นคามาหถอหรดอบรรจจรวมกพนในผคาใหคไดครมปทรงตถาง ๆ

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.กจดแขค อ.เมดองมจกดาหาร จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

รคานขาย “ลมกประคบ สมจนไพรไทย ตคาบลกจดแขค” มยชถองทางการจพดจคาหนถาย หนคารคานสคาหรพบ
บจคคลทยทอยากเดลนทางเขคามาเลดอกซดสอสลนคคาดควยตพวเอง หรดอชถองทางการจคาหนถายออนไลนฑคดอ 
เพจ Facebook U2T  ตคาบลกจดแขค (https://www.facebook.com/U2T-ตคาบลกจด
แขค-108755708562055/) และ TikTok Shop u2tkudkhae 
(www.tiktok.com/@u2tkudkhae) โดยมยชถองทางการชคาระเงลนทยทสะดวก เพดทอเปปนทางเลดอกใหค
ลมกคคา ในสถวนของการจพดสถงสลสนคคาจพดสถงทางบรลษพทขนสถงเอกชน และ ทางไปรษณยยฑไทย เพดทอใหค
เขคาถขงในทจกพดสนทยท สะดวกตถอการตลดตามสถานการณฑจพดสถงสลนคคา

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

มยสจขภาพดยขขสน ลดโอกาสเกลดการเจยบปปวย

ลดเวลาในการสรคางผลผลลตเพดทอจพดจคาหนถายสลนคคา / บรลการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 50,000

หนคา 60 / 108



PS65009111 : กระเปปาสานตกแตสงดรวยวภสดรเหลสอใชร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Social Medai

Social Network

-

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวถา 1 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวพฒนธรรมดคานการบรลการ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : กระเปปาสานตกแตถงดควยวพสดจเหลดอใชคจากเศษผคา

รายละเออยด : กระเปปาสานตกแตถงดควยวพสดจเหลดอใชคจากเศษผคา

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.คคาปปาหลาย อ.เมดองมจกดาหาร จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

กระเปปาสาน โดยกลจถมแมถบคานบคานสามขา หมมถ 2 เกลดจากการรวมกลจถมของคนในชจมชนทยทมยความรมค
ในการสานตะกรคาเพดทอใชคในครพวเรดอน ซขทงเนคนการใชคงานมากกวถาความสวยงาน จากการสคารวจ
ของทยม U2T For BCG ตคาบลคคาปปาหลาย พบวถาทางกลจถมมยความพรคอมในดคานการผลลต แตถยพง
ขาดความรมคดคานการเพลทมมมลคถาสลนคคา และการตลาด ทางทยมเลยงเหยนถขงศพกยภาพของกลจถม จขง
เขคามาชถวยในการพพฒนารมปแบบของสลนคคาใหคทพนสมพย เพลทมมมลคถาของสลนคคาโดยใชควพสดจเหลดอใชคทยท
มยในครพวเรดอน ชจมชน เชถน เศษผคา มาตกแตถงเพดทอใหคเกลดความสวยงาน ตรงกพบความตคองการ
ของกลจถมลมกคคา รวมถขงพพฒนาการทคาการตลาดออนไลนฑผถาน online platform

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 5,000

หนคา 61 / 108



PS65009303 : กระตรบขราวจากตรนกก

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Social Medai

Social Network

-

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวพฒนธรรมดคานการบรลการ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : กระตลบขคาวจากตคนกก

รายละเออยด : 

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.คคาปปาหลาย อ.เมดองมจกดาหาร จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

การสานกระตลบขคาวจากตคนกก โดยกลจถมสลนคคา OTOP บคานสามขา หมมถ 2 ซขทงเรลทมจากในชจมชนมย
การปลมกตคน “กก” เพดทอสานกระตลบขคาวไวคใชคเองในครพวเรดอน ตถอมาไดคมยการรวมกลจถมกพนเพดทอ
สานกระตลบขคาวขายในรมปแบบ offine จากการสคารวจของทยม U2T For BCG ตคาบลคคาปปาหลาย 
ไดคเหยนวถาทางกลจถมยพงขาดการพพฒนาสลนคคาในรมปแบบใหมถๆ และยพงขาดความรมคดคานการเพลทม
มมลคถาสลนคคาทางการตลาด ทพสงนยสทางทยมจขงจะเขคามาชถวยในการพพฒนารมปแบบสลนคคา และ
พพฒนาการทคาการตลาดออนไลนฑผถาน online platform

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

อนจรพกษฑและตถอยอดภมมลปปญญาทคองถลทน

จจานวนรายไดร : 5,000

หนคา 62 / 108



PS65005641 : ผราฝปายยรอมครามบรานเหลสาคราม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

1. การใชคสยครามทยทไดคจากการหมพกเนดสอครามดควยวลธยการทางธรรมชาตลแทนการใชคสยทยทเปปนเคมย

2. ใชคเทคโนโลยยในการทคาการตลาด ขายและการโฆษณาสลนคคาแบบ online และoff-line รวม

ทพสง platform เชถน Facebook, Line, TikTok, Instagram

3. ใชคคอมพลวเตอรฑในการพพฒนาบรรจจภพณฑฑใหคนถาสนใจมากขขสน

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : สายผคาครามคลคองโทรศพพทฑ

รายละเออยด : เปปนการนคาผคาครามมาประยจกตฑเปปนสายคลคองโทรศพพทฑ

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

6 คน 5 คน 7 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.คคาอาฮวน อ.เมดองมจกดาหาร จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ความเปปนมา
ผคาฝปายยคอมครามเปปนภมมลปปญญาทยทสดบทอดมาจากบรรพบจรจษ ทยทไดครพบการถถายทอดกพนมาแตถ
ครพสงปมป ยถา ตา ยาย โดยการทอผคาดควยมดอไวคใชคเอง และเปปนเอกลพกษณฑของชาวบคานตคาบลคคา
อาฮวน ซขทงเรยยกวถา “ผคาฝปายยคอมคราม” ซขทงแตถเดลมจะเยยบดควยมดอ หรดอทอดควยเครดทองจพกรทยทยคอม
สยดควยครามธรรมชาตล มยเฉดสยฟปาถขงสยนคสาเงลนเขคม ผคายคอมครามนลยมใชคกพนแพรถหลายในหลาย
เขตพดสนทยทของโลก โดยเฉพาะเอเชยย เชถน ญยทปจปน จยน เกาหลย อลนเดยย ลาวและประเทศไทย เนดทอง
จากมยองคฑความรมคในการปลมกตคนครามและการยคอมคราม ผคายคอมครามในประเทศไทยมยมากใน
ภาคอยสาน เปปนเสดสอผคาสวมใสถสคาหรพบผมคหญลง สถวนผมคชายจะทอเปปนผคาขาวมคาใสถนจถงแบบโจง
กระเบนหรดอผคาเตยทยว ตคาบลคคาอาฮวนมยดลนทยทเหมาะสมในการปลมกตคนคราม ชาวบคานในชจมชนจขง
นลยมปลมกตคนครามเปปนสถวนใหญถ อยกทพสงตคาบลคคาอาฮวนยพงใกลคกพบแหลถงทถองเทยทยว คดอ ตลาดอลน
โดจยน มยนพกทถองเทยทยวมาจพบจถายซดสอของและผพกผถอนในวพนหยจด จขงเหยนชถองทางในการสรคางราย
ไดคใหคกพบคนในตคาบลคคาอาฮวน และเปปนการฟฟส นฟมอนจรพกษฑภมมลปปญญาในการทคาผคาฝปายยคอมคราม
ซขทงเปปนผลลตภพณฑฑประจคาทคองถลทนอยสานรวมทพสงยกระดพบผคาฝปายยคอมครามใหคเปปนทยทรมคกพนอยถางแพรถ
หลาย จขงไดคมยแนวคลดทยทจะทคาผลลตภพณฑฑจากตคนคราม เพดทอเปปนการจคาหนถายแกถนพกทถองเทยทยว ทพสง
ยพงเปปนการยกระดพบคจณภาพชยวลตและการเปปนอยมถของคนในชจมชน กระตจคนเศรษฐกลจชจมชน และ
เสรลมสรคางความเขคมแขยงของชจมชนสมถความยพทงยดนตถอไป
วลเคราะหฑสถานะการความเสยทยงและโอกาส
   จจดแขยง

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรพกษฑและตถอยอดภมมลปปญญาทคองถลทน

จจานวนรายไดร : 5,000
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PS65005809 : ไมรกวาดบรานโครกสจาราญ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชคเครดทองมดอสดทอสารในการขายสลนคคา เชถน การใชคโทรศพพทฑมดอถดอในการรพบออเดอรฑลมกคคา

การนคาเลดทอยมาใชคในการตพดดคามไมคกวาด (ดคามไมคกวาดทยทใชคไมคไผถ)

เครดทองสยขคาว (โดยการทคาไมคกวาดจะใชคในขพสนตอนการสยเพดทอใหคดอกหญคาหลจดออกจากแขม 

เพดทอลดการรถวงของดอกหญคา)

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวพฒนธรรมดคานการบรลการ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : ไมคกวาดยฃบคานโคคงสคาราญ

รายละเออยด : ชดทอผลลตภพณฑฑ ไมคกวาดดอกหญคารายละเอยยดสลนคคา ไมคกวาดดอกหญคา

สถานะผลลตภพณฑฑ พรคอมจคาหนถายภายใน 1 เดดอนราคาขาย(ตถอชลสน) ราคาขายสถง 60 

บาท/ดคามราคาขายปลยก 70 บาท/ดคาม

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

6 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.คคาอาฮวน อ.เมดองมจกดาหาร จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ประวพตลความเปปนมา 
     ชาวบคานโคคงสคาราญสถวนใหญถมยเชดสอสายเผถาภมไท ซขทงไดคอพยพมาจากอคาเภอคคาชะอย จพงหวพด
มจกดาหารไดครวมตพวกพนกถอตพสงเปปนหมมถบคานเมดทอปป พ.ศ. 2450 โดยมยเนดสอทยทหมมถบคานทพสงหมด 7,600 
ไรถ แยกเปปนพดสนทยททคาการเกษตร 7,069 ไรถ พดสนทยทอาศพย 500 ไรถ พดสนทยทสาธารณะ 31 ไรถ และ
ประชากรสถวนใหญถประกอบอาชยพเกษตรกร เชถน ปลมกพดช เลยสยงสพตวฑ เปปนตคน และมยการรวมกลจถม
จพดทคาไมคกวาดดอกหญคา 
      โดยมยชดทอกลจถมวถา ไมคกวาดบคานโคคงสคาราญ เรลทมจพดตพสงกลจถมการทคาไมคกวาดตพสงแตถปป พ.ศ. 2527  
โดยชถวงแรกจะเปปนการขายใหคลมกคคา ทยทอยมถในหมมถบคานและหมมถบคานใกลคเคยยง และไดคมยการรถวมกลจถมมย
สมาชลกมากขขสนเรดทอย ๆ จนถขงปปจจจบพนไดคมยจคานวนกลจถมทยทมยการทคาไมคกวาด ทพสงหมด 4 กลจถม ซขทง
สมาชลกกลจถม 40-50 คนตถอกลจถม มยทพสงขายปลยกและขายสถง ทคาไมคกวาดตามจคานวนทยทลมกคคาสพทง 
สถวนอจปกรณฑทยทใชคในการทคาไมคกวาดมยการรพบซดสอมาจากรคานขายวพสดจอจปกรณฑในการทคาไมคกวาด
   ดพงนพสนเพดทอเพลทมมมลคถาสลนคคาจขงเหยนชถองทางในการพพฒนาสลนคคาดคานพพฒนาบรรจจภพณฑฑและ
การสรคางตลาดออนไลนฑ เพดทอเพลทมชถองทางในการขายสลนคคา อยกทพสงยพงเปปนการยกระดพบคจณภาพ
ชยวลตและการเปปนอยมถของคนในชจมชน กระตจคนเศรษฐกลจชจมชน และเสรลมสรคางความเขคมแขยงของ
ชจมชนสมถความยพทงยดนตถอไป
2. ระยะเวลาดคาเนลนโครงการ
1 กรกฎาคม – 30 กพนยายน 2565
3. วลสพยทพศนฑ

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสมงสจด

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 10,000
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PS65019236 : ยกระดภบกระเปปาถภกมสอ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เพลทมมมลคถาจากกระเปปาถพกธรรมดา

โครงเหลยกสคาเรยจรมป

ใชคนวพตกรรมนาโนซลงคฑเพดทอยดดอายจการใชคงานของผลลตภพณฑฑ

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : ดงมอนกระเปปาถพกมดอ

รายละเออยด : ทคาจากเชดอก,กก,ไมคไผถ,ผคาทอ ขขสนอยมถกพบรมปแบบของกระเปปาและราคาจะขขสนอยมถ

กพบวพสดจและอจปกรณฑทยทใชคในการขขสนรมปผลลตภพณฑฑ

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยนครพนม

ต.ดงมอน อ.เมดองมจกดาหาร จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : Dongmon Cors Baad

ออนไลนฑ : U2T for BCG Dongmon

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

จพดตพสงกลจถมทคากระเปปา จพดอบรมใหคความรมคและปฏลบพตลจรลงเพดทอใหคเกลดความชคานาญ ใชคผคาทยทเปปน
สลนคคาของตคาบลเพดทอความเปปนเอกลพกษณฑ พพฒนารมปทรงกระเปปาและออกแบบลวดลายผคาทยทจะ
นคามาใชคเพดทอความสวยงามและแปลกใหมถใหคมยความนถาสนใจ ทคาการตลาดออนไลนฑและออฟไลนฑ 
ขยายตลาด

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

ลดเวลาในการสรคางผลผลลตเพดทอจพดจคาหนถายสลนคคา / บรลการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 3,000
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PS65019258 : พภฒนาอาหารสภตวฑตรนทรนตจถาจากภภมรปปญญาชาวบราน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

อบรมเพลทมชถองทางการขายผถาน page

facebook

เครดทองบดอาหาร

ถถายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวพฒนธรรมดคานการบรลการ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : พพฒนาอาหารสพตวฑตคนทจนตคทาจากภมมลปปญญาชาวบคาน

รายละเออยด : ผลลตจากเศษวพสดจทางเกษตรเชถน กากมพน,รคาขคาว,ฟางขคาว, หญคา ซขทงเปปนวพสดจ

ทยทมยทจนตคทาและหางถายไดคในพดสนทยทชจมชน

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยนครพนม

ต.ดงมอน อ.เมดองมจกดาหาร จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : Dongmon Feed

ออนไลนฑ : U2T for BCG Dongmon

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขสนไป

รวมกลจถมเกษตกรทยทสนใจรถวมโครงการพพฒนาอาหารสพตวฑตคนทจนตคทาจพดอบรมใหคความรมคและ
สาธลตวลธยการแปรรมปและพพฒนาอาหารสพตวฑจากวพตถจดลบทยทมยในชจมชนเพดทอลดตคนทจนการผลลต 
พพฒนาสมตรใหคมยคจณภาพสามารถผลลตเพดทอเปปนสลนคคาประจคาตคาบล ขยายตลาดทจกชถองทางทพสง
ออฟไลนฑและออนไลนฑ

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสมงสจด

ลดขยะ/การนคาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมถ [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรมคใหคชจมชน

อนจรพกษฑและตถอยอดภมมลปปญญาทคองถลทน

จจานวนรายไดร : 3,000

หนคา 66 / 108



PS65002740 : เฟอรฑนรเจอรฑจากรากไมร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

1. แปรรมปผลลตภพณฑฑจากไมค

2. เพลทมมมลคถาผลลตภพณฑฑจากไมค ดควยการแปรรมปผลลตภพณฑฑใหคมยความสวยงาม โดดเดถน เปปน

เอกลพกษณฑเฉพาะตคาบล สรคางจจดขายใหคกพบสลนคคา

3. นคาสลนคคาไปจคาหนถายผถานออนไลนฑ Facebook, Shopee

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : เฟอรฑนลเจอรฑจากรากไมค

รายละเออยด : แปรรมปไมคเปปนเฟอรฑนลเจอรฑและดพดแปลงเพดทอเพลทมมมลคถา

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

6 คน 6 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.ดงเยยน อ.เมดองมจกดาหาร จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1.พพฒนาสลนคคา และยกระดพบสลนคคาใหคเปปนสลนคคา OTOP  พรคอมจคาหนถายผถานชถองทางออนไลนฑ 
2.พพฒนาสลนคคาใหคมยความสวยงาม โดดเดถน เปปนเอกลพกษณฑเฉพาะถลทน
3.สถงเสรลมอาชยพใหคกพบประชาชนในชจมชน

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

ลดขยะ/การนคาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมถ [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 30,000

หนคา 67 / 108



PS65002770 : เพาะเหยดฟางและฮอรฑโมนเหยด

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เตาอบไอนคสาแรงดพน

ใชคเทคโนโลยยในการทคาการตลาด ขาย สลนคคาแบบ online และ off-line ในประเทศและตถาง

ประเทศ รวมทพสง platform เชถน Facebook Shopee

ใชคเทคโนโลยยในการทคาการตลาด บรลการสถงสลนคคาแบบ Online และ Off-line ในประเทศและ

ถถายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภภย

   การออกแบบและพพฒนาผลลตภพณฑฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : เชดสอเหยดฟาง

รายละเออยด : เชดสอเหยดฟางและฮอรฑโมน เพดทอใชคในการเพาะเหยด สรคางอาชยพ และสรคางรายไดค

ใหคกพบชจมชน

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

6 คน 6 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.ดงเยยน อ.เมดองมจกดาหาร จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1. พพฒนาฮอรฑโมนเชดสอเหยดฟาง 
2.พพฒนาชถองทางการจพดหนถาย 
3.สถงเสรลมอาชยพใหคกพบชาวบคานในชจมชน

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสมงสจด

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 10,000

หนคา 68 / 108



PS65004800 : เสสถอกก

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

โซเชยยลมยเดยย Facebook

การใชคสารละลายโซเดยยมเบนโซเอต เพดทอปปองกพนการเกลดเชดสอราในเสคนกก

ซยลสมญญากาศซลลลกคาเจล

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : เสดทอกก

รายละเออยด : เสดทอหรดอคนอยสานเรยยกวถา สาด วพสดจทคาจากตคนกก ตคนผดอ ตคนกระจมด ใชคสคาหรพบ

ปมนอน ปมรพบแขก เสดทอกก 3 พพบ (มยลวดลาย) เสดทอกก 2 พพบ (มยลวดลาย)   เสดทอกก 2 พพบ (ไมถมย

ลวดลาย) *ราคาขขสนอยมถกพบวพสดจทยทนคามาทอในกรณยทยทเปปน กกจะมยราคาสมงกวถาวพสดจชนลดอดทน

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.นาสยนวน อ.เมดองมจกดาหาร จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

เสดทอหรดอคนอยสานเรยยกวถา สาด เปปนหพตถกรรมพดสนบคานทยทไดคจากการนคา ตคนกก ตคนผดอ ตคนกระจมด 
มาทอใหคเปปนผดนยาวๆแลควเยยบตถอกพนใชคสคาหรพบปมนพทง ปมนอน ปมรพบแขกทพสงในงานมงคลและงาน
อวมงคลแมคกระทพสงตลดตพวไปเทยทยว กลจถมทอเสดทอกกบคานสคมปปอย เกลดจากการรวมกลจถมผมคทยมยความ
สามารถในการทอเสดทอในชจมชนบคานสคมปปอย โดยพดสนฐานสมาชลกทจกคนมยความรมคดคานการทอ จขง
ทคาใหคสมาชลกในกลจถมมยความตคองการพพฒนาเสดทอกกใหคมยรมปแบบและลวดลายทยทหลากหลายมยความ
คงทนแขยงแรงมยมาตรฐานและตคองการประชาสพมพพนธฑใหคเปปนทยทรมคจพกของคนในจพงหวพดและตถาง
จพงหวพดเพลทมชถองทางการจพดจคาหนถายทางออนไลนฑ และออฟไลนฑ 
-ระยะเวลา 1-7วพน ขขสนอยมถกพบความยากงถายของลาย

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรพกษฑและตถอยอดภมมลปปญญาทคองถลทน

จจานวนรายไดร : 10,000

หนคา 69 / 108



PS65009032 : กระเปปาลายขรด

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

โซเชยยลมยเดยย Facebook

การใชคสารละลายโซเดยยมเบนโซเอต เพดทอปปองกพนการเกลดเชดสอราในเสคนกก

ซยลสมญญากาศซลลลกคาเจล

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวถา 3 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : กระเปปาลายขลด

รายละเออยด : กระเปปาลายขลดเปปนกระเปปาทยทผลลตจากเสคนใยกกมยหลายรมปแบบทพสง กระเปปา

สตางคฑ กระเปปาสะพาย กระเปปาเอกสาร

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.นาสยนวน อ.เมดองมจกดาหาร จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ประวพตลความเปปนมา
    กลจถมกระเปปาลายขลดเรลทมจากการรวมกลจถมกพนของคนในชจมชนทยทตคองการหารายไดคเสรลมจาก
เวลาวถางหลพกจากการทคาการเกษตร โดยมยตาเนยเปปนผมคนคากลจถมกระเปปาลายขลดเปปนกระเปปาทยท
ผลลตจากเสคนใย กก นคามายคอมสยเเลควทอเปปนผดนตามลายทยทตคองการเเลควตพดเปปนชลสนสถวนตาม
เเบบโครงของกระเปปานคามาเยยบตลดกพบโครงของกระเปปารมปเเบบตถางๆ เชถน กระเปปาสตางคฑ 
กระเปปาสะพาย กระเปปาเอกสาร สมาชลกในกลจถมมยความตคองการทยทจะพพฒนากระเปปาใหคมยรมปทรงทยท
หลากหลายทพนยจคสมพยมยมาตรฐานเพลทมชถองทางการจพดจคาหนถายทางออนไลนฑ และออฟไลนฑอยก
ทพสงยพงไดคเปปนการอนจรพกษฑวพฒนธรรมวลธยการทอลวดลายขลดทยทมยมาแตถโบราณผถานกระเปปาลายขลด 
ระยะเวลา 2-3วพน ขขสนอยมถกพบความยากงถายของลาย

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 10,000

หนคา 70 / 108



PS65011952 : โครงการขภบเคลสถอนเศรษฐกรจและสภงคมฐานรากหลภงโควรดดรวยเศรษฐกรจ BCG ตจาบลนาโสก 

อจาเภอเมสอง จภงหวภดมรกดาหาร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวพตกรรมการพพฒนาบรรจจภพณฑฑหรดออพตลพกษณฑและ  Brand สลนคคา

เทคโนโลยยการพพฒนาเศรษฐกลจและสพงคมในพดสนทยทดควยยจทธศาสตรฑ BCG

เทคโนโลยยการทอผคาใหคไดคมาตรฐาน มผช.

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสถงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : ผคาพดสนเมดอง (ผคาทอมดอ)

รายละเออยด : ลพกษณะ กวคาง 80 ซม.(ผคาตะหลจง100%)

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยราชภพฏสกลนคร

ต.นาโสก อ.เมดองมจกดาหาร จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ฝปายตะหลจงบคานนาโสก

ออนไลนฑ : หลานปมปแสนแมนนาโสก

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ชาวตคาบลนาโสก อคาเภอเมดอง จพงหวพดมจกดาหาร เปปนคนชนเผถาภมไท ซขทงมยวลถยการดคาเนลนชยวลต
แบบเรยยบงถาย และมยวพฒนธรรมในเรดทองการถพกทอผคาทยทโดดเดถนและการผลลตผคาทอทยทครบวงจร 
ตพสงแตถการปลมกฝปาย เขยนฝปาย ยคอม ถพกทอ จนเปปนผดนผคาและตพดเยยบ ปปจจจบพนชาวนาโสกยพงมยการ
แตถงการดควยผคาทอพดสนเมดองแบบชาวภมไท ทพสงแบบทยทสวมใสถในชยวลตประจคาวพนและในวาระพลเศษ
ตถางๆ ความโดดเดถนของสลทงทอบคานนาโสก คดอ การผลลตผคาทอจากฝปายธรรมชาตล และทยทโดด
เดถนกยคดอ ฝปายตะหลจง เปปนผคาสยนคสาตาลตจถนๆ คคาวถา ตะหลจง ในภาษาภมไทหมายถขง คถาง ซขทงเปปนสพตวฑ
ตระกมลเดยยวกพบสลง คถางมยขนสยนคสาตาลแกมเทาเหมดอนสยฝปายชนลดนยส ชาวภมไทจขงเรยยกวถาฝปาย “
ตะหลจง” ชาวตคาบลนาโสกประกอบอาชยพเกษตรกรรมเปปนสถวนใหญถ เพราะพดสนทยทตคาบลนาโสก มย
ความอจดมสมบมรณฑ รอบลคอมไปดควยธรรมชาตล และนพกทถองเทยทยวใหคความสนใจมากทยทสจดคดอการ
ไดคมาพพกผถอนหยถอนใจ ชมธรรมชาตล ชมศลลปะวพฒนธรรม ชมการแสดงฟปอนรคาภมไท ซขทงการ
ดคาเนลนชยวลตแบบชนเผถาภมไท มยเอกลพกษณฑเฉพาะตพวสดบทอดกพนมาจากรจถนสมถรจถน และยพงมยกลจถมโฮ
มสเตยฑไวครองรพบนพกทถองเทยทยวทคาใหคชจมชนมยการขพบเคลดทอนทางเศรษฐกลจดยขขสน ซขทงสลนคคาทยทนพก
ทถองเทยทยวใหคความสนใจมากทยทสจดคดอ สลนคคาประเภท ผคาทอมดอ ซขทงเปปนผลลตภพณฑฑทยทไดคจาก
ธรรมชาตล และมยลวดลายทยทสวยงามเปปนเอกลพกษณฑของชนเผถาภมไท เชถน ผคาทอมดอ ผคาซลทน ผคาผดน 
ผคาพพนคอ เปปนตคน 
  ทางคณะทคางานจขงมยความสนใจทยทจะสถงเสรลมยกระดพบผลลตภพณฑฑประเภทผคาทอมดอ ใหคไดค
มาตรฐานและกระจายสลนคคาผคาทอมดอสมถตลาดออนไลนฑและออฟไลนฑตถอไป

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสมงสจด

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สถงเสรลมและสนพบสนจนการทถองเทยทยวชจมชน

จจานวนรายไดร : 15,200
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PS65027192 : โครงการขภบเคลสถอนเศรษฐกรจและสภงคมฐานรากหลภงโควรดดรวยเศรษฐกรจ BCG  ตจาบลนาโสก 

อจาเภอเมสอง จภงหวภดมรกดาหาร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวพตกรรมการพพฒนาบรรจจภพณฑฑหรดออพตลพกษณฑและ Brand สลนคคา

เทคโนโลยยการพพฒนาเศรษฐกลจและสพงคมในพดสนทยทดควยยจทธศาสตรฑ BCG

เทคโนโลยยการทอผคาใหคไดคมาตรฐาน มผช

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสถงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวพฒนธรรมดคานมานจษยวลทยา

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : ผคาสไบ ดย

รายละเออยด : ผคาสไบ เปปนลายลมกหวายเปปนลายประจคาตคาบลนาโสกและมยการจดลลขสลทธลธลาย

ผคาเปปนทยทเรยยบรคอย ขนาด กวคาง 33 ซม. ยาว 2 ม.

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยราชภพฏสกลนคร

ต.นาโสก อ.เมดองมจกดาหาร จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ฝปายตะหลจงบคานนาโสก

ออนไลนฑ : หลานปมปแสนแมนนาโสก

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ชาวตคาบลนาโสก อคาเภอเมดอง จพงหวพดมจกดาหาร เปปนคนชนเผถาภมไท ซขทงมยวลถยการดคาเนลนชยวลต
แบบเรยยบงถาย และมยวพฒนธรรมในเรดทองการถพกทอผคาทยทโดดเดถนและการผลลตผคาทอทยทครบวงจร 
ตพสงแตถการปลมกฝปาย เขยนฝปาย ยคอม ถพกทอ จนเปปนผดนผคาและตพดเยยบ ปปจจจบพนชาวนาโสกยพงมยการ
แตถงการดควยผคาทอพดสนเมดองแบบชาวภมไท ทพสงแบบทยทสวมใสถในชยวลตประจคาวพนและในวาระพลเศษ
ตถางๆ ปปจจจบพนสยสพนเสดสอผคาของชาวนาโสกมย 3 สยหลพก คดอ สยดคา สยคราม และสยฝปายตะหลจง ถคาสวม
เสดสอนจถงซลทนดคาหรดอครามจะใชคผคาสไบและผคาคาดเอวสยแดง แตถถคาสวมเสดสอสยตะหลจงจะนจถงผคาสย
คราม พาดผคาสไบและผคาคาดเอวสยคราม   ซขทงสลนคคาทยทนพกทถองเทยทยวใหคความสนใจมากทยทสจดคดอ ผคา
สไบ  ซขทงเปปนผลลตภพณฑฑทยทไดคจากธรรมชาตล และมยลวดลายทยทสวยงามเปปนเอกลพกษณฑของชนเผถา
ภมไท และผคาสไบยพงเปปนสลนคคาพดสนเมดองทยทตคองการอยถางมาก เพราะผคาสไบเปปนผคาทยทใชคสอยไดคทจก
โอกาสและราคายถอมเยาวฑ ผคาสไบใชคในโอกาส เชถนการใชคผคาสไบพาดไหลถในการทคาบจญ  งาน
ประเพณยตถางๆ หรดองานตคอนรพบบจคคลทยทมาเยยทยมเยดอนชจมชนบคานนาโสก เปปนตคน
   ทางคณะทคางานจขงมยความสนใจทยทจะสถงเสรลมยกระดพบผลลตภพณฑฑประเภทผคาผคาสไบ ใหคไดค
มาตรฐานและกระจายสลนคคารายไดคสมถตลาดออนไลนฑและตลาดออฟไลนฑตถอไป

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสมงสจด

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สถงเสรลมและสนพบสนจนการทถองเทยทยวชจมชน

จจานวนรายไดร : 15,200
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PS65010603 : โครงการดรนปลภกจากวภสดรทอถเหลสอจากโรงงานอรตสาหกรรม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เพลทมมมลคถาของซากอคอยทยทถมกทลสง ในรมปแบบดลนปลมก

ใชคโซเซยยลมลเดยยเพดทอเพลทมชถองทางจคาหนถายสลนคคาแบบออนไลนฑโดยผถานทางfacebook  เพจ 

U2T for BCG ตคาบลบางทรายใหญถ 

เพลทมมมลคถาของสลนคคาโดยการพพฒนาและออกแบบบรรจจภพณฑฑทยทมยโลโกคใหคเปปนทยทนถาสนใจ

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวถา 1 เดดอน

เศรษฐกรจหมรนเวอยนลดการใชรพลภงงานเนรนนจากลภบมาใชรใหมส

   Recovery (การนคากลพบคดนมาใหมถ)

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : ชานอคอยคดนสมถดลน

รายละเออยด : ดลนปลมกตคนไมคทจกชนลด ไมคดอก ไมคประดพบ ไมคยดนตคน ผพกสวนครพว

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยราชภพฏสกลนคร

ต.บางทรายใหญถ อ.เมดองมจกดาหาร จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1. SWOT Analysis 
Strength (S) จจดแขยง คดอ เปปนองคฑกรในชจมชนมยการรถวมมดออยถางเขคมแขยง 
Weakness (W) จจดอถอน คดอ วพตถจดลบอาจจะไมถเพยยงพอความตคองการของผมคใชคบรลการ
 Opportunity (O) โอกาส คดอ เทรนในการดมแลสจขภาพ หลยกเลยทยงวพสดจเคมยภพณฑฑ รพกธรรมชาตล
และสลทงแวดลคอมกคาลพงมา 
Threats (T) ภพยคจกคาม คดอ เปรยยบเทยยบความแตกตถางระหวถางดลนปลมกทยทจคาหนถายและดลนปลมก
ธรรมดา 

2. เปปาหมายขององคฑกร - เพดทอสรคางรายไดคใหคแกถชจมชนทยทยพทงยดน มยยอดขายใหคพอกพบคถาใชคจถายใน
ครพวเรดอน และลมกคคามยความพขงพอใจตถอสลนคคาของเรา 

3. แผนการตลาด - ออกแบบสลนคคาใหคมยความนถาสนใจ โปรโมทสลนคคาผถานทาง facebook และ
ชถองทางอดทนๆ ทยทมย และจพดโปรโมชพทนสถงฟรย15กลโลเมตรแรก

 4. แผนการขาย - จคาหนถายทพสงระบบออนไลนฑและออฟไลนฑ คดอ 1) SNRU Market 2) เครดอขถาย
ชจมชนผถานกลจถมไลนฑ เฟสบจกค 3) รคานคคา (สยทแยกบลตกซย/รคานขายตคนไมค) 

5. แผนการผลลต/สพทงซดสอสลนคคา - จพดหาวพตถจดลบในการผลลตใหคเพยยงพอ เนดทองจากสลนคคาเปปนทยท

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสมงสจด

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 15,000

หนคา 73 / 108



PS65015422 : โครงการวภสดรปรภบปรรงดรนจากวภสดรทอถเหลสอทางการเกษตร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เพลทมมมลคถาของวพสดจทยทเหลดอทางการเกษตรทยทถมกทลสง

ใชคโซเซยยลมลเดยยเพดทอเพลทมชถองทางจคาหนถายสลนคคาแบบออนไลนฑโดยผถานทางfacebook เพจ 

U2T for BCG ตคาบลบางทรายใหญถ

เพลทมมมลคถาของสลนคคาโดยการพพฒนาและออกแบบบรรจจภพณฑฑทยทมยโลโกคใหคเปปนทยทนถาสนใจ โดย

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวถา 1 เดดอน

เศรษฐกรจหมรนเวอยนลดการใชรพลภงงานเนรนนจากลภบมาใชรใหมส

   Upcycle (การรยไซเคลลแบบทยททคาใหคคจณคถาเพลทมขขสน)

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : เพดทอนดลน

รายละเออยด : ดลนปลมกตคนไมคทจกชนลด ไมคดอก ไมคประดพบ ไมคยดนตคน ผพกสวนครพว

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยราชภพฏสกลนคร

ต.บางทรายใหญถ อ.เมดองมจกดาหาร จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ดลนปลมก

ออนไลนฑ : U2T บางทรายใหญถ

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1. SWOT Analysis
- Strength (S) จจดแขยง คดอ เปปนองคฑกรในชจมชนมยการรถวมมดออยถางเขคมแขยง
- Weakness (W) จจดอถอน คดอ วพตถจดลบอาจจะไมถเพยยงพอความตคองการของผมคใชคบรลการ
- Opportunity (O) โอกาส คดอ เทรนในการดมแลสจขภาพ หลยกเลยทยงวพสดจเคมยภพณฑฑ รพกธรรมชาตล
และสลทงแวดลคอมกคาลพงมา
- Threats (T) ภพยคจกคาม คดอ เปรยยบเทยยบความแตกตถางระหวถางดลนปลมกทยทจคาหนถายและดลน
ปลมกธรรมดา

2. เปปาหมายขององคฑกร
- เพดทอสรคางรายไดคใหคแกถชจมชนทยทยพทงยดน มยยอดขายใหคพอกพบคถาใชคจถายในครพวเรดอน และลมกคคามย
ความพขงพอใจตถอสลนคคาของเรา

3. แผนการตลาด
- ออกแบบสลนคคาใหคมยความนถาสนใจ โปรโมทสลนคคาผถานทาง facebook และชถองทางอดทนๆ ทยทมย

4. แผนการขาย
- จคาหนถายทพสงระบบออนไลนฑและออฟไลนฑ คดอ 1) SNRU Market 2) เครดอขถายชจมชนผถานกลจถมไลนฑ 
เฟสบจกค 3) รคานคคา (สยทแยกบลตกซย/รคานขายตคนไมค)

คลดคคนกระบวนการทคางานทยทงถายขขสน

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

ลดขยะ/การนคาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมถ [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรมคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 15,000
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PS65004170 : โครงการยกระดภบผลรตภภณฑฑหนภเเดดเดอยว ตจาบลบรานโคก อจาเภอเมสอง  จภงหวภดมรกดาหาร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พพฒนาผลลตภพณฑฑ ออกแบบบรรจจภพณฑฑและโลโกคสลนคคา

ขายออนไลนฑ เชถน Facebook Shopee Lazada Tiktok เปปนตคน

-

ถถายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ถถายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

อาหารปลอดภภย

   การแปรรมปอาหาร

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : หนมพจกเเดดเดยยว

รายละเออยด : ผลลตภพณฑฑหนมแดดเดยยว เปปนหนมแดดเดยยวอบสมจนไพร โดยใชคสมจนไพรพดสน

บคานทยทมยในชจมชน เชถน ตะไครค ขถา กพญชา โดยมยกลจถมเปปาหมาย ทพทวประเทศและตถางประเทศทยทชดทน

ชอบบรลโภคหนม ซขทงเปปาหมายอยกกลจถมคดอรคานอาหารอยสานหรดอผมคประกอบการรายยถอย

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

4 คน 4 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.บคานโคก อ.เมดองมจกดาหาร จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

หนมพจก (Bandicota  indica) เปปนสพตวฑทยทคนในตคาบลบคานโคกบรลโภค หนมเนดสอนคสาหนพกตพว 500 
กรพม ราคาตพวละ 150-170 บาท  ซขทงคนสถวนใหญถมองวถาหนมเปปนอาหารทยทไมถนลยมกลน มองวถาหนมเปปน
สพตวฑปปาทยทสกปรกไมถนถากลน แตถความเปปนจรลงแลควหนมสามารถนคามาประกอบอาหารไดคหลากหลาย
เมนมเชถน หนมยถาง อถอมหนม คพทวหนม ผพดเผยดหนม เปปนตคน  ดพงนพสนการยกระดพบหนมพจกใหคเปปนผลลตภพณฑฑ
ทยทมยมมลคถาเพลทมขขสนและเพลทมรายไดคใหคกพบชจมชน โดยการนคาหนมพจก มาทคาเปปนหนมแดดเดยยวอบ
สมจนไพร โดยใชคสมจนไพรพดสนบคานทยทมยในชจมชน เชถน ตะไครค ขถา กพญชา และบรรจจภพรฑฑทยทสะอาด 
สวยงาม รวมทพสงซยสถจงสจญญากาศ เพดทอคงรมปคงคจฯลพกษณธของหนมพจกใหคสดใหมถไมถเหมยนหดน 
ชะลอการเนถาเสยยไดคอยถางดย เกยบอาหารสดและยดดอายจอาหารไดคนานยลทงขขสน โดยมยกลจถมเปปาหมาย 
ทพทวประเทศและตถางประเทศทยทชดทนชอบบรลโภคหนม ซขทงเปปาหมายอยกกลจถมคดอรคานอาหารอยสานหรดอผมค
ประกอบการรายยถอย ผมคคนทยทชดทนชอบอาหารแบบพลสดารสคาหรพบคนตถางประเทศและผมคคนทยทไมถ
เคยบรลโภค ยกระดพบการจคาหนถายในรมปเเบบ online ทจกชถองทาง และรมปแบบหนคารคาน

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางนวพตกรรมใหมถใหคกพบผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดร : 50,000
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PS65004284 : โครงการยกระดภบผลรตภภณฑฑไมรกวาด ตจาบลบรานโคก อจาเภอเมสอง จภงหวภดมรกดาหาร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

-

พพฒนาผลลตภพณฑฑ ออกแบบบรรจจภพณฑฑและโลโกคสลนคคา

ขายออนไลนฑ เชถน Facebook Shopee Lazada Tiktok เปปนตคน

ถถายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ถถายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : ผลลตภพณฑฑ ไมคกวาดเปปง,ไมคกวาดแขม(ดอกหญคา)

รายละเออยด : ไมคกวาดเปปงและไมคกวาดแขม เปปนผลลตภพณฑฑทยทมยอยมถในตคาบลบคานโคก มยรมปแบบ

ทยทมยลวดลายทยทเปปนเอกลพกษณฑ ทคาจากวพชพดชจากปปาภมขวาง มยความแตกตถางจากตคาบลอดทน ยพง

ไมถนคาไปจคาหนถายอยถางแพรถหลายในตลาดทพทวไป จขงเหยนควรนคามาพพฒนาและยกระดพบ

ผลลตภพณฑฑเพดทอสรคางรายไดค

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

4 คน 4 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.บคานโคก อ.เมดองมจกดาหาร จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ไมคกวาดเปปงและไมคกวาดแขม(ดอกหญคา) ทยทมยคจณภาพ มยคงทน แขยงแรง ลวดลายทยทเอกลพกษณฑ 
วพชพดชทยทไดคจากปปาภมขวางในตคาบลบคานโคก มยทพสงเเบบหลายเตยมดคามเเละไมถเตยมดคาม แตกตถาง
จากตคาบลอดทน มยราคาดคามละ 70-140 บาท (ขขสนอยมถกพบขนาดและลวดลายและชนลดของพดช) คนใน
ชจมชนตคาบลบคานโคกจะใชคเวลาวถางทคาไมคกวาดไวคใชคในครพวเรดอน และบางสถวนทคาไมคกวาดเปปน
อาชยพเสรลม จคาหนถายภายในชจมชน เพดทอสรคางรายไดคใหคแกถครอบครพว อยกทพสงเปปนการผลลตเองใชค
เองไดคสามารถลดคถาใชคจถายในครพวเรดอนและยพงไมถนคาไปจคาหนถายอยถางแพรถหลายในตลาดทพทวไป 
จขงเหยนควรนคามาพพฒนาและยกระดพบผลลตภพณฑฑเพดทอสรคางรายไดคใหคชจมชน และเปปนการสถงเสรลม
ภมมลปปญญาทคองถลทน สามารถนคามาจคาหนถายเปปนรายยไดคเสรลมของชจมชนไดคดควยการนคามาสถง
เสรลมดคานการตลาดในทจกชถองทางทพสง online และจคาหนถายหนคารคาน

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสมงสจด

ลดขยะ/การนคาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมถ [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 9,000
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PS65004379 : โครงการยกระดภบผลรตภภณฑฑจภกสาน ตจาบลบรานโคก อจาเภอเมสอง จภงหวภดมรกดาหาร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ขายออนไลนฑ เชถน เพจ Facebook Shopee LaZada TikTok เปปนตคน

พพฒนาผลลตภพณฑฑ ออกเเบบบรรจจภพณฑฑและโลโกคสลนคคา

-

ถถายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสถงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวถา 1 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : ตะกรคาไมคไผถ,กระเปปาไมคไผถ,กระเปปาแฟชพทนพลาสตลก,ตะกรคาพลาสตลก,

ปอกใสถแกควพลาสตลก

รายละเออยด : จพกสาน 1. ไมคไผถ เปปนพดชทยทมยอยมถในชจมชจน นลยมนคามาจพกสานเปปนของใชคในครพว

เรดอน เชถน กระตลตบขคาว ตะกรคา กระจาด 2. พลาสตลก ตะกรคาทยทสานจากเสคนพลาสตลกใชคทดแทน

ถจงพลาสตลก เพดทอลดปปญหาภาวะโลกรคอน เปปนผลลตภพณฑฑทยทคนในชจมชน นคามาจพกสานเปปน

เครดทองใชค

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

4 คน 4 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.บคานโคก อ.เมดองมจกดาหาร จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

เครดทองจพกสานของชจมชจนตคาบลบคานโคก จะมยสองเเบบ คดอ 1. ทยททคาจากไมคไผถ ซขทงเปปนพดชทยทมยอยมถใน
ชจมชจน นลยมนคามาจพกสานเปปนของใชคในครพวเรดอน เชถน กระตลตบขคาว ตะกรคา กระจาด เปปนตคน
2. ตะกรคาพลาสตลก ตะกรคาทยทสานจากเสคนพลาสตลกใชคทดแทนถจงพลาสตลก  เครดทองจพกสานทพสง
สองเเบบจะมยความคงทนแขยงแรง เหมาะสคาหรพบใชคงานในแตถละประเภท  และเปปนงานฝปมดอของ
คนในชจมชนทยทมยการสดบทอดภมมลปปญญาจากบรรพบจรจษมาจนถขงปปจจจบพน  อยกทพสงมยลวดลายทยทเปปน
เอกลพกษณฑ ทยทควรนคามายกระดพบใหคมยรมปเเบบหลากหลายสวยงามนคามาจคาหนถายเปปนรายไดคเสลรม
ของชจมชนไดค ดควยการนคามาสถงเสรลมดคานการตลาดในทจกชถองทางทพสง Online และจคาหนถายหนคา
รคาน

คลดคคนกระบวนการทคางานทยทงถายขขสน

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

ลดขยะ/การนคาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมถ [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 10,000
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PS65004201 : โครงการยกระดภบและพภฒนาผลรตภภณฑฑตะกรรารอไซเครล

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชคเทคโนโลยยในการพพฒนาชถองทางจคาหนถายในทจกชถองทาง

นวพตกรรมผลลตภพณฑฑ (Product Innovation) การนคาความคลดสรคางสรรคฑมาพพฒนา

ผลลตภพณฑฑทยทมยอยมถแลควใหคพพฒนากคาวหนคา โดดเดถน และนถาสนใจมากยลทงขขสน

ใชคเทคโนโลยยการพพฒนารมปแบบผลลตภพณฑฑทยทมยอยมถแลควใหคนถาสนใจตถอการจคาหนถาย

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวถา 1 เดดอน

เศรษฐกรจหมรนเวอยนลดการใชรพลภงงานเนรนนจากลภบมาใชรใหมส

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : Recycle Basket (ตะกรคารยไซเคลล)

รายละเออยด : เปปนผลลตภพณฑฑทยทนคากระปปองเครดทองดดทมนคสาอพดลม หรดอวพสดจทยทใชคแลควนคากลพบมาใชค

ใหมถไดค โดยนคามาทคาตะกรคาใสสลทงของ และออกแบบใหคมยรมปลพกษณฑลวดลายสวยงามมากขขสน

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

4 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.ผขทงแดด อ.เมดองมจกดาหาร จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

แนวคลดหลพกการทคาธจรกลจ
      โดยมยแนวคลดหลพกทยทมยจจดมจถงหมายทยทจะชถวยเหลดอและพพฒนากลจถมคนในชจมชนเพดทอใหคเกลดการ
สรคางรายไดค และยกระดพบทางเศรษฐกลจของชจมชน เพดทอเปปนการนคาเอาสลทงของหรดอวพสดจทยทเหลดอ
ใชคนคากลพบมาใชคใหมถไดค เพดทอลดตคนทจนในการสรคางผลลตภพณฑฑตะกรคารยไซเคลล(Recycle Basket) 
และยพงเปปนการอนจรพกษฑสลทงแวดลคอม
ความเปปนมาของธจรกลจ
     เนดทองจากในชจมชนมยการรพบซดสอขยะ ทยทเรยยกวถาธนาคารขยะจพดขขสนโดยเทศบาลตคาบลผขทงแดด 
จากนพสนเทศบาลจขงคลดไอเดยย การสรคางอาชยพใหคแกถประชาชนในชจมชนจขงไดคสรคางกลจถมทคาตะกรคา
จากกระปปองเครดทองดดทม เพดทอสรคางรายไดคใหคแกถ บจคคลวถางงาน เชถน ผมคสมงอายจ ผมคพลการ
วลเคราะหฑความเสยทยงและโอกาส
จจดแขยง
  1.มยผลลตภพณฑฑทยทหลากหลายรมปแบบและมยการพพฒนาผลลตภพณฑฑเพดทอตอบสนองตถอความตคอง
การของ ผมคบรลโภคมากทยทสจด
  2.ตะกรคารยไซเคลลใชคกระปปองเครดทองดดทมนคสาอพดลมทยทใชคแลควนคากลพบมาใชคใหมถซขทงกระปปองเปปนวพสดจทยท
แขยงแรงสามารถเกยบไวคไดคนาน
จจดอถอน
  1.เนดทองจากเปปนผมคประกอบการในธจรกลจรายใหมถ ทคาใหคมยประสบการณฑนคอย
  2.ชดทอเสยยงทางรคานยพงไมถเปปนทยทรมคจพกมากนพก

คลดคคนกระบวนการทคางานทยทงถายขขสน

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

ลดขยะ/การนคาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมถ [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรมคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 20,000
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PS65004462 : เทอถยวแบบนวภตวรถอกภบตจาบลผผถงแดด

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

3.ใชคเทคโนโลยยและทคาการตลาดผถานสดทอออนไลนฑ

1.ใชคเทคโนโลยยและนวพตกรรมการจพดการการทถองเทยทยว (TravelTech) เพดทอเปปนแหลถงทถอง

เทยทยวทยทนถาสนใจตถอนพกทถองเทยทยว

2.สรคางสดทอประชาสพมพพนธฑใหคเปปนทยทรมคจพกตถอกลจถมนพกทถองเทยทยว

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวพฒนธรรมดคานการบรลการ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : เทยทยวแบบนวพตวลถยกพบตคาบลผขทงแดด  Traveling in an innovative 

way in Phueng Daet Subdistrict

รายละเออยด : การเทยทยวแบบพพกผถอนยถอนใจและไดคสพมผพสบรรยากาศความเปปนอยมถของคนใน

ชจมชนใหคความรมคสขกใกลคชลดธรรมชาตลและไดครพบประสบการณฑเชลงลขกวพฒนธรรมวลถยชจมชน

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

4 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.ผขทงแดด อ.เมดองมจกดาหาร จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ธจรกลจทถองเทยทยวเปปนธจรกลจหนขทงทยทมยการแขถงขพนคถอนขคางสมงเพดทอใหคนพกทถองเทยทยวไดคมาเยดอนในทคอง
ถลทนตนเอง การโฆษณา ประชาสพมพพนธฑเปปนสลทงจคาเปปนอยถางมาก การศขกษาขคอมมลแหลถงทถองเทยทยว
เพดทอเปปนขคอมมลในการจพดรมปแบบการทถองเทยทยวใหคตอบสนองตถอความตคองการของนพกทถองเทยทยว
ตคาบลผขทงแดด อคาเภอเมดองมจกดาหาร จพงหวพดมจกดาหาร ไดคจพดตพสงขขสนเปปนตคาบลเมดทอปปพ.ศ.2463 
รวมระยะเวลาการจพดตพสงจนมาถขงปปจจจบพนรวม 90 ปป โดยใชคชดทอบคานผขทงแดดซขทงเปปนหมมถบคานศมนยฑ
กลางของตคาบลใชคเรยยกชดทอตคาบลวถา”ผขทงแดด”เปลยทยนมาจากคคาวถา”ตากแดด”ซขทงเปปนภาษาถลทน
อยสาน เนดทองจากตคาบลผขทงแดดเปปนตคาบลทยทมยวพฒนธรรมทยทเปปนเอกลพกษณฑโดดเดถนจขงเปปนทยทนถา
สนใจแกถนพกทถองเทยทยว ดพงนพสนชจมชนตคาบลผขทงแดดจขงไดครพบเลดอกใหคเปปนชจมชนทถองเทยทยวนวพตวลถย 
จจดแขยง (Strengths)
  - ชจมชนยพงมยการใชคชยวลตแบบวลถยพดสนบคานมยความใกลคชลดธรรมชาตล
  - ชจมชนมยบจคลากรมยความสามารถถถายทอดวพฒนธรรมพดสนบคานไดค               
  - มยบคานพพก Homestay แบบวลถยพดสนบคานทยทเจคาของบคานมยความพรคอมในการตคอนรพบและมยมนจษยฑ
สพมพพนธฑอพธยาศพยทยทดย
  - มยวพฒนธรรมทยทหลากหลายใหคสพมผพสและเรยยนรมค
  - ราคาทยทพพกประหยพดคจคมคถา
จจดอถอน (Weaknesses)                                 
    - การโปรโมทสดทอตถางๆ ยพงไมถเปปนจจดสนใจ
    - ยพงไมถตอบสนองความตคองการตถอนพกทถองเทยทยว      

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

สถงเสรลมและสนพบสนจนการทถองเทยทยวชจมชน

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 18,000

หนคา 79 / 108



PS65004360 : โครงการพภฒนาผลรตภภณฑฑแดดเดอยวบรานมสวงหภก

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชคเทคโนโลยยและนวพตกรรมในการพพฒนารมปแบบผลลตภพณฑฑทยทหลากหลายใหคนาสนใจตถอการ

จคาหนถาย

ใชคเทคโนโลยยในการพพฒนาชถองทางการจคาหนถายในทจกชถองทาง

ใชคเทคโนโลยยในการสรคางและพพฒนาแบรนดฑสลนคคา/ออกแบบบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวถา 1 เดดอน

อาหารปลอดภภย

   การออกแบบและพพฒนาผลลตภพณฑฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : แดดเดยยวบคานมถทวงหพก

รายละเออยด : ขนาดเนดสอวพว/เนดสอหมม 1 ชลสน ความยาวประมาณ 12 เซนตลเมตร ความกวคาง 1-2 

เซนตลเมตร(เนดสอแดดเดยยว 50 บาท/5 มพด) (หมมแดดเดยยว 50 บาท/ 6 มพด)

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.โพนทราย อ.เมดองมจกดาหาร จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ในปปจจจบพนรมปแบบการดคาเนลนชยวลตของผมคคนเปลยทยนไป อยกทพสงเวลากลายเปปนขยดจคากพดในการ
ดคาเนลนชยวลต ทคาใหคพฤตลกรรมตถางๆ มยการปรพบเปลยทยนใหคเหมาะสมกพบขคอจคากพด รวมถขงพฤตลกรรม
ในการเลดอกบรลโภคอาหารทยทมยการเปลยทยนแปลงไป โดยการเลดอกซดสออาหารทยทจะนคามาประกอบ
อาหารมยการเปลยทยนแปลงไปเชถนกพน ปปจจจบพนผมคคนหพนมาสนใจผลลตภพณฑฑแปรรมปแบบมากขขสน 
เนดทองจากปปจจพยหลายๆดคาน เชถน การเลดอกซดสอของไมถเปปน อยกทพสงความอรถอยในการปรจงรส ใน
การทคาแตถละครพสงไมถคงทยท และอาจจะไมถไดคออกมาดยแบบทยทคลด จขงเปปนปปญหาสคาหรพบคนทยทตคองการ
ทคาอาหาร แตถไมถมยความรมค ความสามารถในการเลดอกวพตถจดลบและการปรจงรสชาตลอาหาร ตลาด
อาหาร จขงมยแนวโนคมเตลบโตขขสนเรดทอยๆ เรลทมตคนจากกลจถมประชากรในพดสนทยทมองเหยนโอกาสทยทจะ
สรคางรายไดค จขงไดคนคาผลลตภพณฑฑเนดสอวพวและเนดสอหมมมาแปรรมป เนดทองจากเปปนทยทนลยมของคนใน
พดสนทยทอยมถแลควและเพดทอใหคสอดคลคองกพบการใชคชยวลตของคนในปปจจจบพนทยทเปลยทยนไป เพดทอแกคปปญหา
สคาหรพบผมคทยทชอบความสะดวกสบายและไมถมยเวลาในการทคาอาหารนานนพสนเอง
     ดพงนพสนจขงมยความสนใจทยทจะจพดทคาและพพฒนาผลลตภพณฑฑอาหารแปรรมป ทยทผลลตจากเนดสอวพวและ
เนดสอหมมสดใหคมยระยะการเกยบรพกษาไวคไดคนานขขสน พรคอมกพบพพฒนาบรรจจภพณฑฑใหคนถาสนใจ สะอาด 
สวยงาม สะดวกตถอการซดสอขายและเกยบรพกษา โดยการใชคอจปกรณฑเครดทองซยลสมญญากาศเขคามา
ชถวยยดดอายจของผลลตภพณฑฑอาหารแปรรมปและเพดทอเปปนการเสรลมสรคางรายไดคใหคแกถชจมชนของ
ชาวตคาบลโพนทราย โดยการจพดทคาโครงการพพฒนาผลลตภพณฑฑอาหารแปรรมปเนดสอแดดเดยยว/
หมมแดดเดยยวใหคแกถชาวบคานในพดสนทยทตคาบลโพนทราย แลควนคามาจพดจคาหนถายผถานทางชถองทางออ
นไลนฑ เชถน Facebook เปปนตคน และทางชถองทาง ออฟไลนฑ เชถน รคานคคาในชจมชนหรดอพดสนทยทใกลค

คลดคคนกระบวนการทคางานทยทงถายขขสน

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสมงสจด

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

ลดเวลาในการสรคางผลผลลตเพดทอจพดจคาหนถายสลนคคา / บรลการ

จจานวนรายไดร : 3,600
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PS65004521 : โครงการยกระดภบผลรตภภณฑฑแพรนาธร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชคเทคโนโลยยและนวพตกรรมในการพพฒนารมปแบบผลลตภพณฑฑทยทหลากหลายใหคนาสนใจตถอการ

จคาหนถาย

ใชคเทคโนโลยยในการพพฒนาชถองทางการจคาหนถายในทจกชถองทาง

ใชคเทคโนโลยยในการสรคางและพพฒนาแบรนดฑสลนคคา/ออกแบบบรรจจภพณฑฑ/ยกระดพบผลลตภพณฑฑ

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : แพรนาธร

รายละเออยด : ผคาคลจมไหลถขนาด 1.30 เมตร ผคาซลทนขนาด 2 เมตรราคาผคาขาวมคา 200 บาท

ราคาผคาซลทนฝปาย 500 – 700 บาทราคาผคาคลจมไหลถ 200 บาท

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.โพนทราย อ.เมดองมจกดาหาร จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ในอดยตการทอผคาถมกมองวถานถาจะเตลบโตไดคยาก เพราะสถวนมากการถอผคามพกจะทคาไวคนจถงหถมกพน
ภายในครอบครพวนคอยนพกทยทจะทคาออกมาจคาหนถาย แตถปปจจจบพนมยความนลยมมากขขสน ผมคคนหพนมาใหค
ความสนใจการนจถงหถมผคาทอเปปนจคานวนมาก ทคาใหคเปปนทยทแพรถหลายเพลทมมากขขสน สถงผลใหคธจรกลจผคา
ทอขยายตพวเพลทมมากขขสนในชถวง 2-3 ปปทยทผถานมา ซขทงคาดวถาจะมยกระจายอยมถทพทวประเทศ โดยจะอยมถ
ในภาคอยสานประมาณรคอยละ 50 โดยสถวนทยทเหลดออยมถในภาคตถางๆ

ธจรกลจการขายผคาทอผถานออนไลนฑเปปนอยกหนขทงธจรกลจทยทมยผมคสนใจเปปนจคานวนมาก เพราะตคอง
การทยทจะยกระดพบผลลตภพณฑฑภายในตคาบลหรดอหมมถบคานของตนเองใหคเปปนทยทรมคจพก และเปปนทยทตคอง
การของตลาดมากขขสน รวมทพสงมยความตพสงใจในการทยทจะทคาธจรกลจนยสอยถางจรลงจพง เพราะในปปจจจบพน
มยการแขถงขพนคถอยขคางสมง

สถานการณฑปปจจจบพนในดคานการแขถงขพนการขายผคาทอผถานทางออนไลนฑ จะตคองเพลทม
ศพกยภาพในการบรลการลมกคคาทยทเขคมขคนขขสน เนดทองจากลมกคคามยโอกาสทยทจะเลดอกซดสอสลนคคาหรดอ
บรลการไดคหลายแหถง ดพงนพสนธจรกลจผคาทอตคองหพนมาพพฒนาคจณภาพและรมปแบบของสลนคคา และ
บรลการของตนเองอยมถตลอดเวลา ตามสภาพแวดลคอมและพฤตลกรรมของผมคบรลโภคทยทเปลยทยน
แปลง โดยจะทคาการขายผถานทางออนไลนฑผถานเพจ  เพดทอเขคาถขงกลจถมลมกคคาทยทเหมาะสมและตคอง
การซดสอผลลตภพณฑฑ

คลดคคนกระบวนการทคางานทยทงถายขขสน

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

ลดเวลาในการสรคางผลผลลตเพดทอจพดจคาหนถายสลนคคา / บรลการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 3,500
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PS65004748 : ปลาแดดเดอยว

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ทคาการตลาดในการขายสลนคคาทพสงออนไลนฑและออฟไลนฑ

เครดทองอบพลพงงานแสงอาทลตยฑ

ใชคเทคโนโลยยทยททพนสมพยพพฒนาสลนคคาและบรลการบน platform ตถางๆ ทพสงในประเทศและตถาง

ประเทศ

ถถายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ถถายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวถา 1 เดดอน

อาหารปลอดภภย

   การแปรรมปอาหาร

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : ปลาแดดเดยยว

รายละเออยด : ปลานลลจากการเลยสยงในกระชพงแมถนนาโขง เปปนปลาทยทมยเนดสอแนถน ไมถมยกลลทนคาวรนจ

แรงนคามาแปรรมปเปปนผลลตภพณฑฑปลาแดดเดยยว เพดทอจพดจคาหนถายใหคกพบประชาชนทพทวไป และนพก

ทถองเทยทยวทเ ย ถขคา มาเทยทยวในจพงหวพดมจกดาหาร

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.มจกดาหาร อ.เมดองมจกดาหาร จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ตคาบลมจกดาหารเปปนตคาบลหนขทงในอคาเภอเมดองมจกดาหาร จพงหวพดมจกดาหาร มยแนวเขตทางดคาน
ทลศตะวพนออกมย  แมถนคสาโขงไหลกพสนพรมแดนระหวถางไทยกพบลาว โดยพดสนทยททพทวไปเปปนพดสนทยทราบลจถม
แมถนคสาโขงประชาชนสถวนใหญถมยอาชยพประมงเสยสยงสพตวฑนคสา คดอการเลยสยงปลานลลในกระชพงแมถนคสา
โขง แตถขาดการสถงเสรลม ชถวยเหลดอพพฒนาและตถอยอด       จขงตคองมยการนคาเอาเทคโนโลยยและ
นวพตกรรมใหคเปปนสลนคคาหรดอผลลตภพณฑฑทยทมยความโดดเดถนตามหลพก BCG Model และแปรรมปปลา
นลลเปปนผลลตภพณฑฑปลาแดดเดยยว เพดทอจพดจคาหนถายใหคกพบประชาชนทพทวไป และนพกทถองเทยทยวทยทเขคา
มาเทยทยวในจพงหวพดมจกดาหาร

คลดคคนกระบวนการทคางานทยทงถายขขสน

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 15,000

หนคา 82 / 108



PS65004940 : กะจภร (กระทงสาย)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชคเทคโนโลยยทยททพนสมพยพพฒนาสลนคคาและบรลการบน Platform ตถางๆ ทพสงในประเทศและตถาง

ประเทศ

กะจมคผลลตจากวพตถจดลบจากชานอคอยซขทงเปปนวพตถจดลบจากธรรมชาตล

ทคาการตลาดในการขายสลนคคาทพสงออนไลนฑและออฟไลนฑ

ถถายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวถา 1 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวพฒนธรรมดคานการบรลการ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : กะจมค (กระทงสาย)

รายละเออยด : กะจมคจพดทคาจากวพสดจธรรมชาตลนคามาลอยในนคสาโขง นอกจากชถวงเทศกาลงาน

ลอยกระทงออกพรรษาแลควยพงสามารถลอยกะจมคตามความเชดทอ ประเพณยและวพฒนธรรมทยท

เกยทยวพพนกพบชาวมจกดาหารในการบมชาสลทงศพกดลธสลทธลธ การสพกการะขอพร โชคลาภ ซขทงสามารถ

ลอยไดคในวพนพระใหญถหรดอสามารถลอยไดคทจกวพน

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.มจกดาหาร อ.เมดองมจกดาหาร จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

เพดทอพพฒนารมปแบบการทถองเทยทยวควบคมถไปกพบความเชดทอ ความศรพทธาตถอสลทงศพกดลธสลทธลธคมถบคานคมถ
เมดองมจกดาหาร นพสนกยคดอการลอกระจมคเพดทอขอขมาแมถนคสาคงคา กระจมคจะจพดทคาขขสนจากชานอคอย 
แลควใสถเทยยนลงไป ตามดควยใสคเทยยนทยทเปปนเสคนดคาย เราจะเปปนหนขทงเดยยวในประเทศไทยทยท
ผลลตกระจมค และมยประเพณยลอยกระจมคในวพนออกพรรษาซขทงนพกทถองเทยทยวทยทมาจะสามารถซดสอกระจมค
เพดทอลอย และเปปนการขอขมาแมถนคสาคงคา อยกทพสงตามความเชดทอการลอยกระจมคเปปนการลอยทจกขฑ
โศรก โรคภพยในตพวออกไปดควย ใครลอยแลควจะมยแตถความโชคดย

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

ลดขยะ/การนคาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมถ [Reduce/Reuse/Recycle]

สถงเสรลมและสนพบสนจนการทถองเทยทยวชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 30,000

หนคา 83 / 108



PS65004847 : กระทงสาย ไหลประทอป (กระจภร)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การนคาเอาทถอ PVC เหลดอใชค มาประยจกตฑใชคในขบวนการผลลตไสคเทยยน

การนคาเศษเทยยนทยทใชคแลควมาหลอมขขสนรมปใหมถ เปปนเชดสอเพลลงจจดไฟ เพดทอลดปรลมาณขยะใน

ชจมชน

ใชคเทคโนโลยยในการทคาการตลาด ขาย สลนคคาแบบ online และoff-line ทพสงใน ประเทศและตถาง

ถถายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การขนสถงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวถา 1 เดดอน

ทสองเทอถยวทอถเปปนมรตรตสอสรถงแวดลรอมและสรขภาพ

   ระบบขายสลนคคาหรดอบรลการผถานชถองทางออนไลนฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : กระทงสาย ไหลประทยป (กะจมค)

รายละเออยด : ถควยภาชนะทยทใชคใสถเทยยน ทคาจากเยดทอไมคไผถเปปนพดชธรรมชาตล 100% จขงสะอาด 

ปลอดภพย และสามารถยถอยสลายไดคเองตามธรรมชาตล ไสคเทยยน ทคามาจากฝปายดคายดลบ นคามา

ชจบเทยยน เพดทอเปปนฉนวนเชดสอเพลลง สามารถหาวพตถจดลบไดคในชจมชนและพดสนทยทใกลคเคยยง

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.ศรยบจญเรดอง อ.เมดองมจกดาหาร จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

วลถยชยวลตของชาวมจกดาหารมยความผมกพพนธจฑกพบแมถนคสาโขงมาเปปนเวลานานทคาใหคมยประเพณยและ
วพฒนธรรมเกยทยวกพบแมถนคสาโขงเปปนสถวนใหญถ เชถน กฐลนลอยนคสา งานมจกดาหารสามพลภพ การลอย
กระทง ฯลฯ ทคาใหคมยการใชคกระทงสาย ไหลประทยบ (กะจมค) ตามความเชดทอของชาวมจกดาหารวถาการ
ไดครถวมทคาบจญบมชาพญานาคและสลทงศพกดลธสลทธลธ คมถบคานคมถเมดองเปรยยบเสมดอนการไดคอจทลศสถวนกจศล
ใหคกพบเจคากรรมนายเวร และขอขมาตถอแมถนคสาคงคา เพดทอแสดงความเคารพตถอสายนคสา สรคาง
จลตสคานขกและความหวงแหนแมถนคสาใหคลมกหลาน และเปปนความรถวมมดอรถวมใจของชาวบคานในชจมชน
ดควย 
           ปปจจจบพนชจมชนศรยบจญเรดอง ไดคฟฟส นฟมประเพณยลอยกระทงสายขขสนมา แตถยพงคงรพกษา
ประเพณยดพสงเดลมไวคโดยการนคาเอาพระพจทธศาสนาผสมผสานกพบภมมลปปญญาชาวบคานมา
ประยจกตฑใชค โดยการนคาเศษเทยยนทยทใชคแลควมาหลอมขขสนรมปใหมถ เปปนเชดสอเพลลงจจดไฟ เพดทอนคาลอย
ลงแมถนคสา ซขทงถดอวถาเปปนของศพกดลธสลทธลธและเปปนสลรลมงคลแกถผมคนคาไปลอย ทพสงนยสการจจดไฟถดอเปปน
ความเชดทอของชาวบคานและชจมชนศรยบจญเรดอง วถาแสงไฟจะสรคางความสวถางไสวใหคกพบชยวลตของ
ตน นอกจากใชคการบมชาตามประเพณยแลคว กระทงสาย ไหลประทยบ(กะจมค) ยพงสามารถนคามาใชคเปปน
ของตกแตถงบคานเพดทอความสวยงาม ฯลฯ  
           เพดทอเปปนการสถงเสรลมการทถองเทยทยวเชลงวพฒนธรรมและสรคางกลจถมอาชยพการทคากระทงสาย 
ไหลประทยบ(กะจมค)  เปปนการสรคางงาน สรคางรายไดค สรคางอาชยพในชจมชน ใชคทรพพยากรเหลดอใชคใน
ชจมชนใหคเกลดประโยชนฑเพดทอเปปนการกระตจคนเศรษฐกลจชจมชน และเสรลมสรคางความเขคมแขยงของ
ชจมชนสมถความยพทงยดนตถอไป

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

ลดขยะ/การนคาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมถ [Reduce/Reuse/Recycle]

สถงเสรลมและสนพบสนจนการทถองเทยทยวชจมชน

สรคางความรมคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 3,000

หนคา 84 / 108



PS65005014 : ผลรตภภณฑฑปลาจากแมสนจสาโขง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชคเทคโนโลยยในการทคาการตลาด บรลการสถงสลนคคาแบบ Online และOff-line ทพสงในประเทศ 

และตถางประเทศ เชถน เคอรยท,ไปรษณยไทย,นคาสถงดควยตนเอง

ใชคเทคโนโลยยในการทคาการตลาด ขาย สลนคคาแบบ online และoff-line ทพสงใน ประเทศและตถาง

ประเทศ รวมทพสง platform เชถน Facebook,Line,Tiktok,Intagram

ถถายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ถถายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การขนสถงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวถา 3 เดดอน

อาหารปลอดภภย

   การแปรรมปอาหาร

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : ปลารคาทถานเจคาคจณ (Pra Ra Than Cea Khun)

รายละเออยด : ปลารคาทถานเจคาคจณ (Pra Ra Than Cea Khun) ปลารคา  สด สะอาด ไมถมยสาร

กพนบมด ผลลตดควยวพตถจดลบในชจมชนโดยคนในชจมชนศรยบจญเรดอง บรรจจสลนในถจงสจญญากาศ 

กระปจกหมหลสววางจคาหนถายใหคลมกคคา ผมคสนใจ หรดอนพกทถองเทยทยวเลดอกตามตคองการ ราคา 80 - 

150 บาทตถอกลโลกรพม

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.ศรยบจญเรดอง อ.เมดองมจกดาหาร จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขสนไป

ปลารคาทถานเจคาคจณ กลโลกรพมละ 80 - 150 บาท บรรจจสลนคคาในบรรจจภพณฑฑสจญญากาศ แผนการ
เงลน คคานวณจาก 1. ตคนทจนราคาในการผลลต แผนการดคาเนลนการ ผลลตปลารคาไดค 50 กลโลกรพมตถอ
เดดอน ราคาขาย 80-150 บาท แผนฉจกเฉลน หากเหลดอปลารคาชลสนขายไมถหมด นคามาทคาเปปนปลารคา
นคสา

ลดเวลาในการสรคางผลผลลตเพดทอจพดจคาหนถายสลนคคา / บรลการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรพกษฑและตถอยอดภมมลปปญญาทคองถลทน

จจานวนรายไดร : 1,000

หนคา 85 / 108



PS65002280 : ขราวเกรอยบไทบราน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เพลทมชถองทางการตลดตถอสดทอสรใหคเขคาถขงกลจถใผมคบรลโภคทพสงในและตถางประเทศ

เปลยทยนบรรจจภพณฑฑใหคมยโดดเดถนและทพนสมพย

การจพดจคาหนถายสลนคคาผถานชถองทางออนไลนฑ

ถถายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสถงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภภย

   ผลลตภพณฑฑอาหารทะเลแปรรมป

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : ขคาวเกรยยบไทบคาน

รายละเออยด : ขคาวเกรยยบผพกผลไมค เรลทมจากการรวมกลจถมของกลจถมแมถบคานเกษตรกรเปปน

วลสาหกลจชจมชน เพดทอแปรรมปและถนอมอาหารจากผลผลลตทางการเกษตรทยทมยอยมถในหมมถบคาน 

เชถน ฟปกทอง มพนเทศ ฯลฯ เพดทอไวคบรลโภคในครพวเรดอน เพลทมมมลคถาสลนคคาทางเกษตรและเปปนของ

ฝาก

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.โนนยาง อ.หนองสมง จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ขคาวเกรยยบผพกผลไมค เกลดจากการรวมกลจถมของกลจถมแมถบคานเกษตรกรเปปนวลสาหกลจชจมชน เพดทอ
แปรรมปและถนอมอาหารจากผลผลลตทางการเกษตรทยทมยอยมถในหมมถบคาน เชถน ฟปกทอง มพนเทศ ฯลฯ 
เพดทอไวคบรลโภคในครพวเรดอน และชถวยเพลทมมมลคถาสลนคคาทางเกษตร 
วลเคราะหฑจจดแขยงและโอกาส
จจดแขยง (Strength)
วพตถจดลบมาจากชจมชน กลจถมผมคผลลต มยความรมค ความเชยทยวชาญ ใสถใจในกระบวนการทคาทจกขพสนตอน 
ไมถใสถสารกพนบมด หรดอสารชนลดอดทนๆทยทเปปนอพนตรายตถอสจขภาพ
โอกาส (Opportunity) 
มยการขายสลนคคาผถานชถองทางออนไลนฑ เชถน เพจ Facebook ใหคเขคาถขงผมคบรลโภคทจกกลจถมทพทวทพสง
ปProduct (สลนคคาหรดอผลลตภพณฑฑ)
     ขคาวเกรยยบไทบคาน มยสถวนประกอบของแปปงและผลไมคตถางๆ ตามฤดมกาล เชถน ฟปงทอง เผดอก
อคอย มพนเทศ  สามารถทานไดคทจกเพศทจกวพย มยคจณประโยชนฑ วลตามลนจากผลไมค มยแรถธาตจ และมยใย
อาหาร 
Price (ราคา)
      การตพสงราคาผลลตภพณฑฑ จะพลจารณาจาก 3 ปปจจพย คดอ ตคนทจน Cost (คถาวพตถจดลบ  คถาแรงงาน  
คถาใชคจถายในการผลลต คถานคสา คถาไฟ คถาการตลาด คถานคสามพน คถาเชถา เปปนตคน)  ความตคองการซดสอ 
Demand (ความตคองการซดสอของผมคบรลโภคในชถวงเวลาหนขทง) และการแขถงขพนทพสงในปปจจจบพนและ
อนาคต Present and potential competition (พลจารณาการแขถงขพนทยทมยในปปจจจบพน และทยทจะ

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสมงสจด

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

ลดเวลาในการสรคางผลผลลตเพดทอจพดจคาหนถายสลนคคา / บรลการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 11,800
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PS65006280 : หวายตากแหรง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

2.เปลยทยนบรรจจภพณฑฑใหคมยโดดเดถนและทพนสมพย

1. การจพดจคาหนถายสลนคคาผถานชถองทางออนไลนฑ

3.พพฒนาศพกยภาพของกลจถมผลลตและใชคทรพพยากรทยทมยไดคอยถางคจคมคถาทยทสจด

ถถายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภภย

   การแปรรมปอาหาร

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : หวายภมไท

รายละเออยด : พดสนทยทในตคาบลโนนยาง ไดคนลยมปลมกหวายมากพอสมควร ทพสงปลมกไวคประกอบ

อาหารไวครพบประทานในครพวเรดอน และปลมกเพดทอจคาหนถายในชจมชน ปลมกโดยปลอดการใชคสาร

เคมย ดยตถอสจขภาพ ปลอดภพยทพสงผมคซดสอและผมคขาย และเปปนการถนอมอาหารเพดทอเพลทมมมลคถาผล

ผลลตทางการเกษตร

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.โนนยาง อ.หนองสมง จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ปปจจจบพนหวายกคาลพงเปปนทยทตคองการของตลาดทพสงกลจถมผมคบรลโภคในชจมชนและตถางจพงหวพด หวาย
เปปนพดชทยทมยเอกลพกษณฑเฉพาะตพวคดอมยรสขม สถวนใหญถพถอคคาแมถคคานลยมขายหวายสด เนดทองดควย
ความนลยมในการบรลโภคหวายเพลทมมากขขสน ทคาใหคมยการพพฒนานคาหวายมาตากแหคงเพดทองถายตถอ
การนคามาบรลโภค รวมถขงสะดวกตถอการขนสถงและจพดจคาหนถายในพดสนทยทหถางไกล 
จจดแขยง (Strength)
วพตถจดลบมาจากแหลถงชจมชน ปลมกแบบปลอดสารพลษ ผมคผลลต มยความรมค ความเชยทยวชาญ การทคา
หวายตากแหคงเปปนการถนอมอาหารทคาใหคเกยบรพกษาไดคนานขขสนและรสชาตลยพงเหมดอนเดลม
โอกาส 
พพฒนาผลลตภพณฑฑใหคสะดวกตถอการกระจายสลนคคาไปยพงพดสนทยทอดทน การขายสลนคคาผถานชถองทางออ
นไลนฑ เชถน เพจ Facebook 
Product 
      หวายตากแหคงเปปนการแปรรมปโดยนคาหวายสดมาปอกเปลดอกออก แลควนคาเอาหนถอขคางในมา
ผถานกระบวนการตากแหคง โดยตากแดด ไวค 3-4 วพนจนหวายแหคงสนลท นคามาใสถในบรรจจภพณฑฑไวค
เพดทอจคาหนถาย 
Price
      การตพสงราคาผลลตภพณฑฑ จะพลจารณาจาก 3 ปปจจพย คดอ ตคนทจน Cost  และการแขถงขพนทพสงใน
ปปจจจบพนและอนาคต  ซขทงเปปนการนคาหวายสดมาแปรรมปเปปนหวายตากแหคง เพดทอเพลทมมมลคถา จาก
หวายสด2 มพด ราคา 200 บาท นคามาแปรรมปเปปนหวายตากแหคง ขายไดคทพสงหมด 510 บาท เปปน

คลดคคนกระบวนการทคางานทยทงถายขขสน

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสมงสจด

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 10,000
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PS65004785 : กลรถนเทอยน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชคเทคโนโลยยสถงเสรลมการขายผถานระบบออนไลนฑ

ใชคแมถพลมพฑทยทมยความทพนสมพย มยลพกษณะ รมปรถางทยทหลากหลาย

ใชคโปรแกรมในการออกแบบตราสลนคคา (Logo)

ถถายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสถงและกระจายสลนคคา

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : เทยยนหอมสมจนไพรอโรมถา

รายละเออยด : รายละเอยยดสลนคคา เทยยนหอมสมจนไพรอโรมถาเปปนผลลตภพณฑฑประเภทเครดทอง

หอม สามารถบคาบพดหรดอมยผลทคาใหครมคสขกผถอนคลาย สดชดทน

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.บคานเปปา อ.หนองสมง จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

กลยจทธทางการตลาด
    ผลลตภพณฑฑ (Product)
    กลลทนเทยยน (Klin Theiyn) เทยยนหอมสมจนไพรอโรมถาเปปนผลลตภพณฑฑเครดทองหอมซขทงสามารถ
บคาบพดหรดอมยผลทคาใหครมคสขกผถอนคลาย สดชดทน ซขทงในปปจจจบพนการใชคผลลตภพณฑฑจากธรรมชาตลกคาลพง
เปปนทยทนลยมอยถางแพรถหลาย จากการสคารวจพดสนทยทในตคาบลบคานเปปาโดยทพทวไปมยการปลมกมะกรมด
และตะไครคหอมภายในครพวเรดอนอยมถแลควซขทงเปปนวพตถจดลบหลพกในการใหคกลลทนหอมของผลลตภพณฑฑ 

    ราคา (Price)
    กลลทนเทยยน (Klin Theiyn) เทยยนหอมสมจนไพรอโรมถา โดยกคาหนดราคาจากปปจจพยดพงนยส
    - ตคนทจนของผลลตภพณฑฑ กลลทนเทยยน (Klin Theiyn) เทยยนหอมสมจนไพรอโรมถา คคานวณตคนทจน
จากคถาวพตถจดลบ คถาสถานทยท คถาจคางพนพกงานหรดอลมกจคาง คถาการสถงเสรลมการขายตถางๆ
    - ราคาคมถแขถง การนคาราคาผลลตภพณฑฑ ประเภทหรดอคจณสมบพตลใกลคเคยยงกพนของคมถแขถงอดทนมา
พลจารณาในการตพสงราคาใหคเหมาะสมไมถใหคเกลดการเปรยยบเทยยบมากเกลนไป  
มยการตพสงราคาของผลลตภพณฑฑ โดยเรลทมจคาหนถายทยท 29 บาทขขสนไปทพสงนยสราคาขขสนอยมถตามขนาดของ
ตพวสลนคคา

    สถงเสรลมการขาย (Promotion)

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางนวพตกรรมใหมถใหคกพบผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดร : 3,400

หนคา 88 / 108



PS65004884 : ซภบเพรสงถง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชคระบบคอมพลวเตอรฑหรดอซอฟตฑแวรฑในการออกแบบผลลตภพณฑฑและบรรจจภพณฑฑหรดอตราสลน

คคาใหคทพนสมพย

ใชคชถองทางจคาหนถายแบบออนไลนฑเพดทอเปปดตลาดใหคกวคางขขสนและเพดทอใหครมคจพกสลนคคาในวงกวคาง

ใชคจพกรเยยบผคาแทนการเยยบมดอเพดทอเพลทมผลผลลต

ถถายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ถถายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวพฒนธรรมดคานมานจษยวลทยา

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : ซพบเพลสงถง (So beautiful cloth bag)

รายละเออยด : รายละเอยยดสลนคคา เครดทองประดพบ : กระเปปาผคาหมพกโคลนสามารใชคไดคทจกโอกาส 

กระเปปาผคามยนคสาหนพกเบาและมยหลายขนาดและหลากหลายรมปแบบ

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.บคานเปปา อ.หนองสมง จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

กระเปปาผคาหมพกโคลน แบรนดฑซพบเพลสงถง (So beautiful cloth bag) ใชคแนวคลดสถวนประสมทาง
การตลาด (Marketing mix) คดอกลจถมเครดทองมดอทางการตลาดทยทนคามาใชครถวมกพน และใชคอยถาง
สอดคลคองเพดทอบรรลจเปปาหมายทางการตลาด เพดทอเพลทมมมลคถาใหคผลลตภพณฑฑหรดอบรลการ ประกอบ
ดควย 4 ปปจจพยหลพกหรดอ (4P) 

1.ผลลตภพณฑฑ (Product)
          กระเปปาผคาหมพกโคลน แบรนดฑซพบเพลสงถง (So beautiful cloth bag) มยจจดเดถนคดอเนดสอผคา
แหคงเรยว มยนคสาหนพกเบา คงทนและเนดสอผคามยเอกลพกษณฑประจคาถลทน บวกกพบการนคาวพตถจดลบทาง
ธรรมชาตลในทคองถลทนมาเขคาสมถกระบวนการแปรรมปจขงสามารถคคานวนวพตถจดลบวถาเพยยงพอตถอ
ความตคองการของตลาด

2.ราคา (Price)
          ราคาเปปนคจณคถาหรดอมมลคถาของผลลตภพณฑฑกระเปปาผคาหมพกโคลนทยทแสดงออกมาในรมปแบบ
ตพวเงลน ซขทงผมคบรลโภคสามารถเปรยยบเทยยบไดคงถายและวถาไดครพบความเหมาะสมกพบราคาหรดอไมถ โดย
จะกคาหนดราคาจากปปจจพยทยทเกยทยวขคอง ดพงนยส
- ตคนทจนของผลลตภพณฑฑ  กระเปปาผคาหมพกโคลน แบรนดฑซพบเพลสงถง (So beautiful cloth bag) 
จะคคานวนตคนทจนจาก คถาวพตถจดลบ คถาสถานทยท คถาจคางพนพกงานหรดอลมกจคางและคถาสถงเสรลมการขาย
ตถางๆซขทงมยผลโดยตรงตถอการตพสงราคา

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

ลดขยะ/การนคาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมถ [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางนวพตกรรมใหมถใหคกพบผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 4,200

หนคา 89 / 108



PS65005518 : ภภวง เฮรบ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การรพบออเดอรฑออนไลนฑ ผถานเพจ Facebook ,Tiktok, Shopee

คลลปแนะนคาผลลตภพณฑฑผถาน Youtube, Tiktok

การใหคขคอมมลผลลตภพณฑฑ ผถานเพจ Facebook ของผลลตภพณฑฑ

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวถา 3 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวพฒนธรรมดคานการบรลการ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : สเปรยฑสมจนไพร

รายละเออยด : ไลถยจง ไลถแมลง

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.ภมวง อ.หนองสมง จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

การสถงเสรลมการขาย (Promotion)
     ทคาการสรคางกลยจทธฑและแผนปฏลบพตลการในการจพดโปรโมชพทนสถงเสรลมการตลาด ดควยการจพด
พรคอมแพคเกจการทถองเทยทยวและการจพดสถงสลนคคาฟรยเพดทอเปปนการดขงดมดผมคบรลโภคและนพกทถอง
เทยทยวเกลดความประทพบใจจากสลนคคาและการบรลการใหคกลพบมาซดสอซคสาไดคอยกดควย
ชถองทางจพดจคาหนถาย (Place)
     สเปรยฑสมจนไพรแบรนดฑ Phuwong Herb ไดคมยการวางแผนการจพดจคาหนถายไวคหนขทงชถองทาง
หลพกๆเพดทอใหคกลจถมผมคบรลโภคสามารถตลดตถอสดทอสารไดคสะดวกรวดเรยวยลทงขขสนในการเลดอกซดสอสเปรยฑ
สมจนไพรแบรนดฑ Phuwong Herb เปปนกลยจทธฑทางดคานโซเชยยลเนยตเวลรฑคไดคมยการเพลทมชถองทาง
การตลดตถอสดทอสารและชถองทางการเขคาถขงกลจถมลมกคคาผถาน 3 ชถองทาง ไดคแกถ ดควยวลธยการตลดตถอ
ผถานทางเพจ Facebook ,Tiktok และShopee สเปรยฑสมจนไพรแบรนดฑ Phuwong Herb ทยทไดค
สรคางขขสนเพดทอทคาการโฆษณาประชาสพมพพนธฑ ขคอมมลรายละเอยยดตถางๆของ สเปรยฑสมจนไพรแบ
รนดฑ Phuwong Herb

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สถงเสรลมและสนพบสนจนการทถองเทยทยวชจมชน

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 20,000

หนคา 90 / 108



PS65005569 : ภภวง เฮรบ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การรพบออเดอรฑออนไลนฑ ผถานเพจ Facebook ,Tiktok, Shopee

คลลปแนะนคาผลลตภพณฑฑผถาน Youtube, Tiktok

การใหคขคอมมลผลลตภพณฑฑ ผถานเพจ Facebook ของผลลตภพณฑฑ

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวถา 3 เดดอน

ทสองเทอถยวทอถเปปนมรตรตสอสรถงแวดลรอมและสรขภาพ

   ระบบขายสลนคคาหรดอบรลการผถานชถองทางออนไลนฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : เมยดฟม ปแชถมดอแชถเทคา

รายละเออยด : ชถวยใหคผถอนคลาย ชถวยลดกลลทนอพบทยทเทคา ชถวยขจพดเซลลฑผลวทยทตายแลคว ชถวยบคารจง

ผลวทยทหยาบกรคานใหคอถอนนจถมชจมชดทน

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.ภมวง อ.หนองสมง จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

การวางแผนกลยจทธฑการตลาด 4P (Marketing Mix) 
สลนคคาหรดอผลลตภพณฑฑ (Product)
     เมยดฟม ปแชถมดอแชถเทคาแบรนดฑ Phuwong Herb ชถวยใหคผถอนคลาย ชถวยลดกลลทนอพบทยทเทคา ชถวย
ขจพดเซลลฑผลวทยทตายแลคว ชถวยบคารจงผลวทยทหยาบกรคานใหคอถอนนจถมชจมชดทน ทยทมยสถวนผสมของหมากแห
นถงซขทงเปปนสมจนไพรพดสนบคานทยทหาไดคในทคองถลทน นคามาบดเปปนผงแลควอพดเปปนเมยดฟม ปแชถมดอแชถเทคา
ราคา (Price)
     ในการตพสงราคาของผลลตภพณฑฑเมยดฟม ปแชถมดอแชถเทคาแบรนดฑ Phuwong Herb กถอนอดทนจะ
พลจารณาถขงอลทธลพลของปปจจพยหลพก 3 ประการ ทยทมยสถวนสพมพพนธฑกพบการตพสงราคาและปปจจพยทยทมย
อลทธลพลตถอการพลจารณาการตพสงราคา มยรายละเอยยดดพงนยสตถอไปนยส
       - ดคานตคนทจน ในการตพสงราคาเมยดฟม ปแชถมดอแชถเทคาแบรนดฑ Phuwong Herb ตคนทจนหลพกในการ
ดคาเนลนธจรกลจมาจากคถาวพสดจอจปกรณฑและตคนทจนจากวพตถจดลบหลพกในการทคาเมยดฟม ปแชถมดอแชถเทคา 
เชถน หมากแหนถง เปปนตคน
     - ดคานความตคองการ ในการตพสงราคาเมยดฟม ปแชถมดอแชถเทคาแบรนดฑ Phuwong Herb จะคคานขงถขง
ความตคองการของลมกคคาในตลาด เพดทอราคาทยทตพสงไวคจะเปปนราคาทยทงถายตถอการเลดอกซดสอ
     - ดคานการแขถงขพน จากสภาพการแขถงขพนในตลาดปปจจจบพน ยพงมยการแขถงขพนและผมคจคาหนถาย
สลนคคาในรมปแบบเดยยวกพนคถอนขคางมาก จขงทคาใหคเกลดสถวนแบถงทางการตลาดนคอย เมยดฟม ปแชถมดอแชถ
เทคาแบรนดฑ Phuwong Herb จขงสามารถตพสงราคาเหมาะสมกพบผมคซดสอทยทมยรายไดคในระดพบตคทาถขง
ระดพบกลาง

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

ลดเวลาในการสรคางผลผลลตเพดทอจพดจคาหนถายสลนคคา / บรลการ

สถงเสรลมและสนพบสนจนการทถองเทยทยวชจมชน

สรคางความรมคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 20,000
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PS65010112 : ผราฝปายยรอมมภลเบอรอถ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

. ผคาฝปาย Mulberry ผลลตจากผล Mulberryนคามายคอมสยธรรมชาตลโดยเกลดจากกลจถมวลสาหกลจ

ชจมชนตคาบลหนองสมงเพดทอสถงเสรลมการใชคผคาฝปายของตคาบลหนองสมงและยพงชถวยประหยพด

วพสดจ ชถวยอนจรพกษฑทรพพยากรธรรมชาตลและรพกษาสลทงแวดลคอม

โปรแกรมคอมพลวเตอรฑทยทเขคามาชถวยในการออกแบบ โลโกค แบรนดฑสลนคคา

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวถา 1 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : ผคาฝปายยคอม Mulberry

รายละเออยด : เครดทองประดพบ : ผคาคลจมไหลถผลลตจากผคาทคาใหคดมแลรพกษางถาย โอกาสในการใชค

งาน ปารฑตยส การนพดหมาย วพนครบรอบ ของขวพญ ของฝากฯ

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.หนองสมง อ.หนองสมง จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ผคาฝปายยคอมมพนเบอรฑรยทไดคใชคหลพกการวลเคราะหฑจจดแขยงและโอกาสโดยใชคเครดทองมดอ Ansoff’s 
matrix ทคาใหคเกลดสลนคคาใหมถ คดอผคาฝปายยคอม Mulberry ตลาดใหมถในการจคาหนถาย คดอ ตลาดออ
นไลนฑ และใชคหลพกการ 4P ในการวลเคราะหฑ ไดคแกถ Product, Price, Promotion, Place

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดร : 8,127

หนคา 92 / 108



PS65011352 : แบยก บาย แคน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

โปรแกรมคอมพลวเตอรฑทยทเขคามาชถวยในการออกแบบ โลโกค แบรนดฑสลนคคา

กระเปปา แบรนดฑ Bags by kan ผลลตจากผคาฝปายโดยใชคจพกรเยยบผคาเขคามาชถวยในการตพดเยยบ

เพดทอสถงเสรลมการใชคผคาพดสนเมดองของตคาบลหนองสมงและยพงชถวยประหยพดวพสดจ ชถวยอนจรพกษฑ

ทรพพยากรธรรมชาตลและรพกษาสลทงแวดลคอม

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวถา 1 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : Bag by Kan

รายละเออยด : เครดทองประดพบ : กระเปปาแฟชพทนสามารถพกพาไดคทจกโอกาส นคสาหนพกของกระเปปา

มยขนาดเบา ผลลตจากผคาทคาใหคดมแลรพกษางถาย ดยไซนฑสวยงาม ขนาดกะทพดรพด

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.หนองสมง อ.หนองสมง จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

Bags by Kan เปปนกระเปปาใสถเหรยยญทยททคาจากผคาฝปายในตคาบลหนองสมง สามารถใชคไดคหลายโอ
กาศ ทจกเพศ ทจกวพยและไดคใชคหลพกการวลเคราะหฑจจดแขยงและโอกาสของผลลตภพณฑฑ Bags By Kan 
โดยใชคเครดทองมดอ Ansoff’s matrix ทคาใหคเกลดสลนคคาใหมถ คดอ กระเปปาแฟชพทน Bag by Kan ตลาด
ใหมถในการจคาหนถาย คดอ ตลาดออนไลนฑ และใชคหลพกการ 4P ในการวลเคราะหฑ ไดคแกถ Product กระ
เปปาแบรนดฑ Bags by kan มยจจดเดถนในดคานความเปปนเอกลพกษณฑของกระเปปา มยความแตกตถาง
จากสลนคคาทยทจคาหนถายทพทวไป เนดทองจากขพสนตอนการผลลตตคองทคาการผลลตชลสนงานตถาง ๆ ใหคแตก
ตถางกพนออกไป และผลลตขขสนมาดควยมดอ งานเหลถานยสไมถสามารถผลลตจากการใชคเครดทองจพกรไดค ดพง
นพสน สลนคคาแตถละชลสนถขงแมคจะมยรมปแบบ ดยไซนฑเหมดอนกพน กยมยความแตกตถางในตพวของสลนคคาแตถละ
ชลสน ซขทงจะเปปนจจดสพงเกต ทคาใหคลมกคคาเกลดการเปรยยบเทยยบ เลดอกซดสอ ชลสนงานทคามดอวถาชลสนไหนสวย
ถมกใจ Price ในการตพสงราคาของผลลตภพณฑฑกระเปปาแบรนดฑ Bags by kan กถอนอดทนจะพลจารณา
ถขงอลทธลพลของปปจจพยหลพก 3 ประการ ทยทมยสถวนสพมพพนธฑกพบการตพสงราคาและสภาพแวดลอมของ
ธจรกลจกระเปปาซขทงปปจจพยหลพกทยทมยอลทธลพลตถอการพลจารณาการตพสงราคา มยรายละเอยยดดพงตอไปนยส     
ดคานตคนทจน ตคนทจนหลพกของการดคาเนลนธจรกลจมาจากคถาวพสดจ อจปกรณฑ และคถาแรงงานในการตพด
เยยบกระเปปา และยพงมยตคนทจนในวพตถจดลบหลพกในการทคากระเปปา ดคานความตคองการ ในการตพสงราคา
ของ กระเปปาแบรนดฑ Bags by kan จะคคานขงความตคองการของลมกคคาในตลาด เพดทอราคาทยทตพสงไวค
นพสนจะเปปนราคาทยทงถายตถอการเลดอกซดสอ ดคานการแขถงขพน ในการแขถงขพนสมง จขงตพสงราคาระดพบตคทาถขง
กลา
Promotion ทคาการสรคางกลยจทธฑและแผนปฏลบพตลการในการวางแผนทคาการจพดโปรโมรชพทนการ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดร : 890
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PS65010961 : การพภฒนาผลรตภภณฑฑหภตถกรรมไมรกวาดดอกหญรา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ทถอ PVC นคามาดพดประกอบเปปนไมคกวาด

โครงรถมเกถา นคามาใชคสานไมคกวาด

นคสามพนยางนาทดแทนกาว

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : พอยภมไท

รายละเออยด : ไมคกวาดดอกหญคาภมมลปปญญาทคองถลทน ใชคทคาความสะอาดครพวเรดอน

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยนครพนม

ต.หนองสมงใตค อ.หนองสมง จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ชดทอโครงการ การพพฒนาผลลตภพณฑฑหพตถกรรมไมคกวาดดอกหญคา
ผลลตภพณฑฑ : พอยภมไท 
ไมคกวาดดอกหญคา  พอยภมไท เปปนผลลตภพณฑฑเครดทองใชคในครพวเรดอน สามารถนคาเปปนของฝากไดค 
ทคามาจากภมมลปปญญาชาวบคานในชจมชนและนคาวพสดจจากธรรมชาตลทยทหาไดคในพดสนทยทมาสรคาง
ผลลตภพณฑฑ ซขทงไมคกวาด  พอยภมไท ทคาใหคเกลดรายไดคใหคกพบชจมชน
Business Model canvas 
Value Propositions
- ใชคทคาความสะอาดครพวเรดอน
- มยความทนทานไมถหลจดระหวถางใชคงาน
- ใชควพสดจจากทคองถลทนลดการใชคพลาสตลก
Customer Segments
- ทยทอยมถอาศพยเปปนสถวนใหญถภาคตะวพนออกเฉยยงเหนดอ
- อายจ 16 ปปขขสนไป
- เพศชายและหญลง
Channels
- Facebook
- โทรสพทงผถานโทรศพพทฑมดอถดอ
- จคาหนถายทยทบคาน

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรพกษฑและตถอยอดภมมลปปญญาทคองถลทน

จจานวนรายไดร : 45,000
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PS65019716 : ขราวอรนทรอยฑ: นวภตกรรมสภงคมการเกษตรสภสมาตรฐานสากล

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครดทองสยขคาว

บรรจจภพณฑฑใสถขคาว

เครดทองซยลสมญญากาศ

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การขนสถงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวถา 1 เดดอน

อาหารปลอดภภย

   เทคโนโลยยการแปรรมปผลผลลตการเกษตร

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : ขคาวอลนทรยยฑ ตรา มารลนถา

รายละเออยด : ขคาวอลนทรยยฑ ตรา มารลนถา รายละเอยยดราคาสลนคคา 1). ขคาวหอมมะลล 105(พพนธจฑ

หลพก) แบถงไดค 2 ประเภท - ขคาวกลคอง ราคา กลโลกรพมละ 60 บาท, ขคาวขาว ราคา กลโลกรพมละ 

50 บาท  2). ขคาวไรซฑเบอรยท ราคา กลโลกรพมละ 70 บาท 3). ขคาวมะลลดคาหนองคาย ราคา กลโลกรพม

ละ 70 บาท

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยนครพนม

ต.หนองสมงใตค อ.หนองสมง จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ขคาวอลนทรยยฑ ตรา มารลนถา เปปนผลลตภพณฑฑทางการเกษตรรมปแบบใหมถ ซขทงเปปนผลลตภพณฑฑทยท
ปราศจากสารเคมย ขคาวอลนทรยยฑมยคจณประโยชนฑมากมายตถอรถางกายและยพงมยสารตคานอนจมมลอลสระ 
นอกจากนยสยพงมยแคลเซยยม เหลยก วลตามลน และคจณคถาทางโภชนาการทยทเปปนประโยชนฑตถอสจขภาพ 
ซขทงในปปจจจบพนการเลดอกบรลโภคอาหารทยทดยตถอสจขภาพกคาลพงเปปนทยทนลยมอยถางแพรถหลาย จากการ
สคารวจพดสนทยทในตคาบลหนองสมงใตค สถวนใหญถมยอาชยพเกษตกร ดพงนพสนขคาวอลนทรยยฑจขง เปปน
ผลลตภพณฑฑทางเลดอกหนขทงทยทดยตถอสจขภาพ และสรคางรายไดคใหคกพบเกษตกรในชจมชน  
แผนธจรกลจของทยมจพดจคาหนถายใหคกลจถมลมกคคาทพทวไปและกลจถมลมกคคาทยทมยความสนใจในการดมแล
สจขภาพ ซขทงผลลตภพณฑฑขคาวอลนทรยยฑมยคจณประโยชนฑมากมายตถอรถางกายเนดทองจากมยสารตคาน
อนจมมลอลสระ แคลเซยยม เหลยก วลตามลน และคจณคถาทางโภชนาการทยทเปปนประโยชนฑ
Business Model canvas 
คจณคถาของสลนคคาหรดอบรลการ : Value Propositions (VP)  - เปปนผลลตภพณฑฑสคาหรพบบรลโภค ซขทง
มยประโยชนฑตถอรถางกาย - มยสารตคานอนจมมลอลสระ แคลเซยยม เหลยก วลตามลนอย และคจณคถาทาง
โภชนาการ - เปปนผลลตภพณฑฑทยทเหมาะสคาหรพบผมคทยทมยความตคองการควบคจมอาหารหรดอดมแลสจขภาพ 
- เปปนผลลตภพณฑฑทยทปลอดภพยและปราศจากสารเคมย - เกยบรพกษาไดคนาน  - ราคาสมเหตจสมผล
 กลจถมลมกคคา : Customer Segments  (CS) - นพกเรยยน,นพกศขกษา - กลจถมวพยทคางาน  - กลจถม
ประชาชนทพทวไป - ผมคสมงอายจ หรดอผมคทยทตคองการควบคจมอาหารและดมแลสจขภาพ
 ชถองทางเขคาถขงลมกคคา : Channels (CH)  -  ขายตรงหนคารคานในชจมชนแหลถงผลลตสลนคคา - การ
ออกจพดนลทรรศการ ออกรคานงานตถาง 

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสมงสจด

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

มยสจขภาพดยขขสน ลดโอกาสเกลดการเจยบปปวย

สถงเสรลมและสนพบสนจนการทถองเทยทยวชจมชน

จจานวนรายไดร : 3,000

หนคา 95 / 108



PS65019222 : ยกระดภบการทสองเทอถยววรถอพอเพอยงของชรมชนหนองสภงเหนสอ บนฐานแนวครดเศรษฐกรจหมรน

เวอยน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Facebook เพจยกระดพบการทถองเทยทยววลถยใหมถ ของชจมชนหนองสมงเหนดอ บนฐานราก

เศรษฐกลจหมจนเวยยน

การเผยแพรถวลดยโอในชถองทาง Youtube

ตลดปปายโฆษณาประชาสพมพพนธฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวพฒนธรรมดคานการบรลการ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : แพจเกจ โปรแกรม สคาหรพบนพกทถองเทยทยว กลจถมครอบครพว กลจถมนพก

เรยยน กลจถมคนรพก

รายละเออยด : -นพกทถองเทยทยวไดครพบรมคเรดทองราวสพสนๆ เกยทยวกพบชจมชนหนองสมงเหนดอ -มยโปรแกรม

กลจกรรมใหคเดยกๆ และครอบครพว เลดอกเรยยนรมค 5โปรแกรม จาก ทพสงหมด 9 กลจกรรม

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยนครพนม

ต.หนองสมงเหนดอ อ.หนองสมง จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

แผนธจรกลจเพดทอสถงเสรลมการทถองเทยทยววลถยพอเพยยงของชจมชนหนองสมงเหนดอ บนฐานแนวคลด
เศรษฐกลจหมจนเวยยน นพสน เนดทองจากชจมชนมยทจนทางสพงคม วพฒนธรรม และสลทงแวดลคอมทยทดย มารถวม
เปปนเครดอขถายเพดทอเปปนแหลถงการทถองเทยทยว เชถน มยกลจถมผมคผลลตผคาหมพกโคลน มยวพดไตรภมมล มย
เกษตรกรทยททคาการเกษตรแบบทฤษฎยใหมถและพพฒนาเปปนโคก หนอง นา มยหนถวยงานทคองถลทน ทยท
สนพบสนจนการทถองเทยทยวเนดทองจากมยทรพพยากรทยทดยเชถน มยแหลถงนคสาหนองสมงไวคใหคคนในพดสนทยทมารพบ
ประทานอาหาร มยคาเฟป นอกจากนยสยพงมยยจวอาสานคาเทยทยว ขณะทยทมยการสถงเสรลมการทถองเทยทยวใน
ชจมชนแตถกลพบพบปปญหาทยทเกลดขขสนชถวงทยทมยนพกทถองเทยทยวคดอ ปปญหาขยะมมลฝอยทยททลสงเกลดทอนหลพง
จากนพกทถองเทยทยวมากลนขคาวและเทยทยวบรลเวณรลมหนองสมง ซขทงผมครพบผลดชอบในตอนนพสนคดอกลจถมยจว
อาสา แตถกลจกรรมการทถองเทยทยวตคองถมกหยจดชะงพกไปเนดทองจากชถวง สถานการณฑโควลด-19 ทคาใหค
ผมคประกอบการเชถน รคานกาแฟ ประกาศปปดกลจการ หลายแหถง กลจถมผลลตผคาหมพกโคลนไมถมยรายไดค
ตลอดชถวงเวลา 2 ปป ทยทผถานมา ดพงนพสนทยมงานเราเหยนตคนทจนทยทเรามย เหยนปปญหา เหยนโอกาสทยทเราจะ
นคาองคฑความรมคมาพพฒนาและแกคไขปปญหารถวมกพนกพบหนถวยงานของภาครพฐ เชถน มหาวลทยาลพย 
หนถวยงานทคองถลทน (อคาเภอ อบต/ทต.) เปปนตคน 
   เราจขงตคองการสถงเสรลมการทถองเทยทยววลถยพอเพยยงของชจมชนหนองสมงเหนดอ บนฐานแนวคลด
เศรษฐกลจหมจนเวยยน และสรคางมมลคถาเพลทมใหคผลลตภพณฑฑผคาหมพกโคลนของชจมชนหนองสมงเหนดอ 
สคาหรพบนพกทถองเทยทยว บนฐานเศรษฐกลจหมจนเวยยน โดยกลจถมนพกทถองเทยทยวเปปนกลจถมคนในจพงหวพด
มจกดาหาร และจพงหวพดใกลคเคยยง ซขทงรมปแบบหรดอโปรแกรมการทถองเทยทยวจะปรพบใหคเขคากพบกลจถมนพก
ทถองเทยทยว โดยแบถงเปปน กลจถมครอบครพว เราเนคนการสรคางสพมพพนธฑทยทดยในครอบครพว เนคนกลจกรรม

สถงเสรลมและสนพบสนจนการทถองเทยทยวชจมชน

จจานวนรายไดร : 20,000

หนคา 96 / 108



PS65019272 : สรรางมภลคสาเพรถมใหรผลรตภภณฑฑผราหมภกโคลนของชรมชนหนองสภงเหนสอ สจาหรภบนภกทสองเทอถยว บน

ฐานเศรษฐกรจหมรนเวอยน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การใชคสดทอออนไลนฑในโฆษณาประชาสพมพพนธฑสลนคคา

การใชคเทคโนโลยยในการบรรจจภพณฑฑ

มยการจพดทคาเวยบไซตฑ

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : ผคาหมพกโคลน

รายละเออยด : ผคาหมพกโคลน เนดสอผคานลทม สวยงาม คงทน สยไมถตก โคลนทยทใชคหมพกผคาเปปนโคลน

เนดสอละเลยยดคจณภาพดย (GI) จาก อ.หนองสมง จ.มจกดาหารสยทยทใชคยคอมผคา ใชคสยจากธรรมชาตล 

เชถน สยจากเปลดอกไมคชนลดตถางๆใชคสคาหรพบแตถงกาย นจถมหถม หรดอใชคเปปนของฝากของทยทระลขกใน

เทศกาลตถางๆ

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยนครพนม

ต.หนองสมงเหนดอ อ.หนองสมง จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

แผนธจรกลจเพดทอสรคางมมลคถาเพลทมใหคผลลตภพณฑฑผคาหมพกโคลนของชจมชนหนองสมงเหนดอ สคาหรพบนพก
ทถองเทยทยว บนฐานเศรษฐกลจหมจนเวยยน ชถวยเหลดอกลจถมผลลตผคาหมพกโคลนบคานหนองสมงเหนดอซขทง
เปปนผลลตภพณฑฑ GI ของจพงหวพดมจกดาหาร เปปนสลนคคาทยทแสดงอพตลพกษณฑของชจมชนหนองสมงเหนดอ 
แตถดควยสถานการณฑโควลด-19 ทคาใหคกลจถมผลลตผคาหมพกโคลนตคองชะลอตพวลงทคาใหคผมคประกอบการ
กลจถมผลลตผคาหมพกโคลนไมถมยรายไดคตลอดชถวงเวลา 2 ปป ทยทผถานมา ดพงนพสนทยมงานเราเหยนโอกาสทยท
เราจะนคาองคฑความรมคมาพพฒนาชถวยเหลดอและแกคไขปปญหารถวมกพนกพบหนถวยงานของภาครพฐ เชถน 
มหาวลทยาลพย หนถวยงานทคองถลทน (อคาเภอ อบต/ทต.) เปปนตคน เพดทอเพลทมมมลคถาใหค ผลลตภพณฑฑผคา
หมพกโคลนของชจมชนหนองสมงเหนดอ สคาหรพบนพกทถองเทยทยว บนฐานเศรษฐกลจหมจนเวยยน เชถนการ
ทคากระเปปาจากเศษผคาหมพกโคลน ชจดชพสนในเพดทอสจขภาพ แมส สายคลคองแมส เปปนตคน

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

ลดขยะ/การนคาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมถ [Reduce/Reuse/Recycle]

สถงเสรลมและสนพบสนจนการทถองเทยทยวชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

อนจรพกษฑและตถอยอดภมมลปปญญาทคองถลทน

จจานวนรายไดร : 10,000

หนคา 97 / 108



PS65005243 : ของดอมโนภรรมยฑ (กระจภจด)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชคเทคโนโลยยในการทคาการตลาด ขายสลนคคาแบบ online และoff-line ทพสงในประเทศและตถาง

ประเทศ รวมทพสง platform เชถน Facebook,Line,Tiktok,Intagram

นคาวพสดจธรรมชาตลทยทเหลดอใชคจากการผลลตอาหารอยถางกะลามะพรคาว มาแปรรมปเปปนกระจมกดทยท

เปปนมลตรตถอสลทงแวดลคอม เพดทอลดปรลมาณขยะในชจมชน

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวถา 1 เดดอน

เศรษฐกรจหมรนเวอยนลดการใชรพลภงงานเนรนนจากลภบมาใชรใหมส

   Upcycle (การรยไซเคลลแบบทยททคาใหคคจณคถาเพลทมขขสน)

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : กระจมกด (กระทงสายหรดอกะจมค)

รายละเออยด : ผลลตจากใจกะลามะพรคาวมาขพดถมใหคสะอาด ตกแตถงลวดลายอยถางสวยงาม 

ภายในกะลาวางดคายดลบทยทฟปท นเปปนรมปตยนกา แลควหลถอดควยเทยยนขยสผขสงซขทงนคามาจากเทยยนจคา

พรรษาทยทภลกษจสงฆฑจจดเพดทอทคาพลธยสวดมนตฑในโบสถฑวลหาร

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.ชะโนด อ.หวคานใหญถ จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ชาวตคาบลชะโนดอาศพยตลดแมถนคสาโขงทยทอจดมสมบมรณฑมยวลถยชยวลตเรยยบงถายมยแหลถงทถองเทยทยวชม
ศลลปะวพฒนธรรมโบราณสถานเกถาแกถคดอวพดมโนภลรมยฑมยลพกษณะโดดเดถนภายในประดลษฐานพระ
พจทธรมปปมนปปส นปางนาคปรกปางมารวลชพย มยงาชคางดคาแกะสลพกภายใน จขงเปปนจจดสนใจใหคแกถนพก
ทถองเทยทยวทยทมาเทยทยวทยทตคาบลชะโนดทางทยมงานจขงมยความสนใจทยทจะจพดทคากระจมกด 
(กระทงสายหรดอกะจมค) เปปนผลลตภพณฑฑจคาหนถายใหคกพบนพกทถองเทยทยวไดคนคาไปลอยในแมถนคสาโขงเพราะ
มยความเชดทอวถาจะเปปนการสะเดาะเคราหฑและขอขมาพระแมถคงคา

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 5,340

หนคา 98 / 108



PS65007375 : ของดอมโนภรรมยฑ (บายศรอพญานาค)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชคเทคโนโลยยในการทคาการตลาด บรลการสถงสลนคคาแบบ Online และOff-line ทพสงในประเทศ

และนอกประเทศ

นคาวพสดจธรรมชาตลทยทเหลดอใชคจาการนคาผลผลลตทางการเกษตรอยถางใบตองกลควยมาแปรรมป

ทคาบายศรยพญานาค

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวถา 1 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : บายศรยพญานาค

รายละเออยด : ผลลตจากวพตถจดลบธรรมชาตล (ใบตองตคนกลควย)ทยทสามารถหาไดคตามทคองถลทนมา

แปรรมป

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.ชะโนด อ.หวคานใหญถ จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ปปจจจบพนการทถองเทยทยวตคาบลชะโนดในแตถละปปมยนพกทถองเทยทยวเขคามาเทยทยวชมเปปนจคานวนมากซขทง
การทถองเทยทยวชมศลลปะวพฒนธรรม ประเพณย และโบราณสถานเกถาแกถ ณ วพดมโนภลรมยฑเปปนอยก
หนขทงสถานทยทผมคคนใหคความสนใจโดยวพดมโนภลรมยฑเปปนแหลถงทถองเทยทยวทยทมยอายจกวถา 300 ปป มย
วพฒนธรรมประเพณยและสลทงสพกสลทธลธทยทเปปนจจดเดถนของตคาบลชะโนด อยกทพสงเปปนวพดอยมถตลดแมถนคสาโขง
ซขทงมยเรดทองราวความเชดทอตคานานตถาง ๆ เกยทยวกพบแมถนคสาโขงเปปนถลทนทยทอยมถพญานาคทยทคนในชจมชนใหค
ความเคารพสพกการะตามวลถยชยวลตทยทสดบทอดกพนมาของคนไทยชาวอยสาน รวมถขงพยทนคองชาวลาว
อยกดควย โดยมยความผมกพพนกพบแมถนคสาโขงมายาวนาน จขงทคาใหคเกลดภมมลปปญญาทคองถลทนตคาบลชะโน
ดทยทยพงอนจรพกษฑไวคคดอการทคาบายศรยพญานาคไวคจคาหนถายใหคนพกทถองเทยทยวไดคนคาไปสพกการะรมปปปส น
พญานาคและสลมอยมถภายในโบสถฑประดลษฐานพระพจทธรมปปมนปปส นปางนาคปรกปางมารวลชพย มยงา
ชคางดคาและแกะสลพกภายในซขทงตพสงในวพดมโนภลรมยฑเพดทอความเปปนสลรลมงคลใหคแกถชยวลต

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 1,000

หนคา 99 / 108



PS65004485 : โครงการทสองเทอถยวชรมชนยลวรถอดงหมภ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

3. ใชคเทคโนโลยยและวลธยการในการดขงดมดนพกทถองเทยทยว ใหคเขคามาทถองเทยทยวในชจมชนใหคมากยลทงขขสน

1. ใชคเทคโนโลยยและนวพตกรรมในการสถงเสรลมการทถองเทยทยวและบรลการทพสงแบบ online 

และoff-line ทพสงในประเทศและตถางประเทศ

2. ใชคเทคโนโลยยนคาเสนอสถานทยททถองเทยทยววลถยชจมชนและจจด Chek in ของผลลตภพณฑฑในชจมชน 

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

ทสองเทอถยวทอถเปปนมรตรตสอสรถงแวดลรอมและสรขภาพ

   ธจรกลจการทถองเทยทยวออนไลนฑ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : ทถองเทยทยวชจมชนยลวลถยดงหมม

รายละเออยด : เปปนการนคาเสนอวลถยชยวลตของชาวบคาน สรคางจจดเซยคอลน กลน เทยทยว เพดทอใหคนพกทถอง

เทยทยวไดคมาสพมผพสกพบบรรยากาศทยทแปลกใหมถ พรคอมเรยยนรมคการสรคางผลลตภพณฑฑในชจมชน 

ผลลตภพณฑฑกลจถมแมถบคานในชจมชน สลนคคาเกษตรกรรมในพดสนทยท

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

3 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.ดงหมม อ.หวคานใหญถ จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขสนไป

ตคาบลดงหมม ไดครพบการคพดเลดอกจากวพฒนธรรมจพงหวพดมจกดาหาร ไดคคพดเลดอกใหคเปปนชจมชน
คจณธรรมตคนแบบ “เทยทยวชจมชน ยลวลถย” โดยนคาหลพกปรพชญาของเศรษฐกลจพอเพยยงขพบเคลดทอน
ดควยพลพงบวร ดพงนพสนเราจขงมองเหยนโอกาส ในการปรพบปรจงในสถานทยททถองเทยทยวในชจมชน เพดทอใหค
เหมาะกพบการเผยแพรถทางชถองทางออนไลนฑเปปนการสถงเสรลมการทถองเทยทยวใหคครอบคลจมทพสง
ดคานเศรษฐกลจสพงคม และสลทงแวดลคอม โดยการสรคางภาพลพกษณฑทยทดย ทคานจบคารจงรพกษา
วพฒนธรรม กระจายรายไดคการทถองเทยทยวใหคเกลดตลอดทพสงปป เชดทอมโยงสมถผลลตภพณฑฑสลนคคาทยทผลลต
ในชจมชน แหลถงทถองเทยทยวเชลงธรรมชาตล เปปนการนคาเสนอวลถยชยวลตของชาวบคาน สรคางจจดเชยคอลน 
กลน เทยทยว เพดทอใหคนพกทถองเทยทยวไดคมาสพมผพสกพบบรรยากาศทยทแปลกใหมถ พรคอมเรยยนรมควลถยชยวลตของ
คนในชจมชน นพกทถองเทยทยวไดคลองทคาผลลตภพณฑฑดควยตพวเอง เกยบผลไมคตามฤดมกาลสดจากตคน 
เกยบผพกปลอดสารพลษ เนคนสถงมอบคจณคถาและการมยสถวนรถวมของนพกทถองเทยทยวและประชาชนใน
พดสนทยท

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สถงเสรลมและสนพบสนจนการทถองเทยทยวชจมชน

จจานวนรายไดร : 20,000

หนคา 100 / 108



PS65004709 : โครงการกรกปชยอปแฮนดฑเมดดรวยเศษผรา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การผลลตบรรจจภพณฑฑ ทยทสถงผลเสยยตถอสลทงแวดลคอมใหคนคอยทยทสจด เชถน การนคาเศษผคา หรดอ 

กระดาษทยทใชคแลคว นคากลพบมา Re-Used ใหมถ

นวพตกรรมในการทคาการตลาดและขายสลนคคาและบรลการทพสงแบบ Online และ Off-line และ

บรลการขขสนจคาหนถายใน online platform

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกรจหมรนเวอยนลดการใชรพลภงงานเนรนนจากลภบมาใชรใหมส

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : กลตฟชยอปแฮนดฑเมดดควยเศษผคา

รายละเออยด : การผลลต แปรรมป พพฒนาและออกแบบจากผลลตภพณฑฑทยททคาจากเศษผคามา นคา

กลพบมาใชคใหมถใหคคจคมคคา เชถน ตจกกตาจากเศษผคา เครดทองประดพบจากเศษผคา นคามาเปปนของฝาก 

ของทยทระลขกเพดทอรองรพบการนคาสลนคคาออกขายสมถตลาด

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

3 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.ดงหมม อ.หวคานใหญถ จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ในการตพดเยยบผลลตภพณฑฑจากผคาฝปายนพสน จะมยเศษผคาทยทเหลดอจากการตพดผคาหลายครพสง เมดทอนคามา
รวมกพน ใหคมยจคานวนมาก ผคาแตถละขนาด แตถละชลสน สยสพนมยความโดดเดถน แมคกระทพสงผลวสพมผพส ทยทแขยง
แรงอถอนนจถม เศษผคาเหลถานยสคงเหลดอมาจาก การตพดเยยบเสดสอผคา ทพทวไป ซขทงเปปนหนขทงในปปจจพยสยท ทยทจคา
เปปนตถอมนจษยฑทจกคน โดยเฉพาะเสดสอผคาสคาหรพบสจภาพสตรย จะมย เศษผคาเหลดอจากการตพดออกไป
แลคว เปปนจคานวนมาก เพราะตคองสวมใสเสดสอผคาในแตถละโอกาส ทยทแตกตถางกพน เศษผคาดพงกลถาว
หากถมกทอดทลสงใหคเปลถาประโยชนฑ นานวพน กยจะเสดทอมสภาพ ไมถเกลดประโยชนฑและคจณคถา จะกลาย
เปปนขยะและเกลดภาวะโลกรคอน จากเนดสอผคาและสยสพน ของเศษผคาชลสนใหญถบคาง เลยกบคาง ทคาใหคกลจถม
ผมคประดลษฐฑเกลดแรงบพนดาลใจ กระตจคนจลนตนาการ เกลดการ ออกแบบ สลทงประดลษฐฑ เชถนนคาเศษผคา
หลายๆ สยมาตพดแลควเยยบตถอกพนจนเปปนผดทนผคา ผดนใหญถ จากนพสนทดลองทคา แบบตพด (Pattern) 
เปปนพวงกจญแจตจกกตา เครดทองประดพบ ยางมพดผม ตจคมหม หมวก กระเปปา และอยกมากมาย ทยทสามารถ
เปปนสลทงประดลษฐฑทยทใชคงานไดคจรลง ใน ชยวลตประจคาวพน จนกลายเปปนผลลตภพณฑฑ ทยทมยคจณภาพ และยพง
สามารถเพลทมมมลคถา ไดคจากการแปรรมป จคาหนถายไดค เกลดธจรกลจผมคประกอบการใหมถ หรดอนคาความรมค
ออกสมถชจมชน สรคางงาน สรคางรายไดค ลดปปญหาการวถางงาน จขง มยการแปรรมป สลทงประดลษฐฑจาก
เศษผคา เพดทอลดภาวะโลกรคอน

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 4,900
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PS65005831 : โครงการธรงใยแมงมรมจากวภสดรธรรมชาตร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

3. การนคาสลทงของทยทใชคแลควนคากลพบมาใชคใหมถ

2. การทคาการตลาดและขายสลนคคาและบรลการทพสงแบบ Online และ Off-line สถงขายทพสงใน

ประเทศและตถางประเทศ

1. การพพฒนาแนวทาง วลธยผลลตสลนคคาและบรลการ ใหคมยรมปแบบใหมถทยททพนสมพยมากขขสน ลดการใชค

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกรจหมรนเวอยนลดการใชรพลภงงานเนรนนจากลภบมาใชรใหมส

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : ธจงใยแมงมจมจากวพสดจธรรมชาตล

รายละเออยด : การสรคางนวพตกรรมธจงแบบใหมถ เรยยกวถา ธจงใยแมงมจมจากวพสดจธรรมชาตลและ

วพสดจรยไซเคลล เชถน หลอดทยทใชคแลคว แกควนคสาพลาสตลกทยทใชคแลคว และวพสดจธรรมชาตล คดอ หมาก

อลนทนลลบก หมากยางนา ไมคไผถ

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

3 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.ดงหมม อ.หวคานใหญถ จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ดควยรมปแบบของธจงใยแมงมจมทยทมยสยสพนสวยงาม นอกจากใชคแขวนตกแตถงในงานพลธยกรรมในการ
ปกปปองคจคมครองคลคายกพบตจงไชย และใชคในงานบจญประเพณยตถางๆ ของชาวอยสานแลคว ปปจจจบพน
ยพงนลยมใชคใชคประดพบตกแตถง ในงานรถวมสมพย เชถน งานแตถงงาน งานบวช งานบจญขขสนบคานใหมถ 
งานรพบปรลญญา งานกฐลน ประดพบตกแตถงอาคาร บคานเรดอน สถานทยททถองเทยทยว เปปนตคน จขงทคาใหค
คนทยทชดทนชอบเอกลพกษณฑความเปปนอยสานนลยมใชคธจงกพนมากขขสน 
       จะเหยนวถากลจถมเปปาหมายลมกคคาทยทสนใจ ธจง กยมยมากพอสมควร ไมถวถาจะเปปนคมถบถาวสาวทยทชดทนชอบ
ความเปปนอยสาน ใชคธจงประดพบงานแตถง ตกแตถงสถานทยทถถายรมปจบในวพนรพบปรลญญา หรดอแมคกระ
ทพสงมยการจพดงานจพดงานบจญกฐลน ชาวบคานกยมยการสพทงชดสอ ธจง เพดทอไปประดพบตกแตถงงานใหคสวย
งาม หรดอเปปนการบมชา เรามยกลจถมเปปาหมายทยทสนใจในผลลตภพณฑฑตพสงแตถงวพยหนจถมสาว ไปจนถขงวพย
ชรากพนเลยทยเดยยว ในปปจจจบพนการเขคาถขงสดทอ Social media 
มยมากขขสนและสามารถเขคาถขงไดคทจกเพศทจกวพย ปปจจพยผลพกดพนตลาดออนไลนฑเตลบโตมากขขสนทพสง
จคานวนผมคชดสอและผมคขาย ดพงนพสนเราจขงมองเหยนโอกาส คาดวถาการขายสลนคคาผลลตภพณฑฑ ธจงใย
แมงมจม ผถานทางออนไลนฑ จะขยายฐานลมกคคาเพลทมขขสนแนถนอน สลพบควบคมถไปกพบการขายผถานหนคา
รคานออฟไลนฑไดคอยกดควย

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

ลดขยะ/การนคาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมถ [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดร : 20,000
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PS65007672 : บรรจรภภณฑฑรภกษฑโลก ผภกออรฑแกนรค กรอนดอ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การนคานวพตกรรมเพดทอพพฒนารมปแบบการตลาดหรดอบรรจจผลลตภพณฑฑทยทมยความโดดเดถนตาม

หลพก BCG Model

บรรจจภพณฑฑหยบหถอ เพดทอยดดอายจผลลตภพณฑฑ เพดทอจพดจคาหนถายใหคกพบประชาชน

การใชควพสดจธรรมชาตลเพดทอลดมลพลษทางธรรมชาตล เทคโนโลยยหรดอนวพตกรรม

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เกษตรปลอดภภย

   การตลดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : บรรจจภพณฑฑรพกษฑโลก ผพกออรฑแกนลค กรยนดย

รายละเออยด : บรรจจภพณฑฑรพกษฑโลก ผพกออรฑแกนลค กรยนดย บรรจจภพณฑฑทยทเราใชคจากธรรมชาตล 

เชถน ตคนกลควย ใบตองกลควย หรดอใบไมคอดทนๆ

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

6 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.บางทรายนคอย อ.หวคานใหญถ จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขสนไป

ผพกออรฑแกนลคทคาจากเกษตรอลนทรยยฑจจดประสงคฑคดอการลดมลพลษใหคกพบธรรมชาตลเราจขงมยความ
สนใจทยทจะจพดทคาบรรจจภพณฑฑทยทไดคจากพดสนทยทเพดทอเพลทมมมลคถาของสลนคคาใหคดมนถาสนใจเพดทอใหคมย
คจณภาพและพพฒนาชจมชนใหคมยรายไดคในพดสนทยทและสดบทอดพพฒนาอาชยพใหคเกลดรายไดคแบบยพทงยดน

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสมงสจด

สรคางความรมคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 10,000
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PS65007931 : ขภบหมากเบยงโบราณ สานวภฒนธรรม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การนคานวพตกรรมเพดทอพพฒนารมปแบบการตลาดหรดอบรรจจผลลตภพณฑฑทยท มยความโดดเดถนตาม

หลพก BCG Model

การประยจกตฑรมปทรงและลวดลายขพนหมากเบยงใหคมยเอกลพกษณฑเฉพาะ

การใชควพสดจธรรมชาตลเพดทอลดมลพลษทางธรรมชาตล

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกรจสรรางสรรคฑจากภภมรปปญญาและวภฒนธรรมทรองถรถน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวพฒนธรรมดคานการบรลการ

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : ขพนหมากเบยงโบราณ สานวพฒนธรรม

รายละเออยด : “ขพนหมากเบยง” ทคาจากใบตอง เปปนรมปกรวยควคทาหลายๆอพนตรขงใหคเปปนชจดเดยยว

กพนดควยไมคกลพด ทยทสถวนปลายประดพบดควยดอกไมคเลยก หรดออาจแซมดควยดอกไมคหลากสยซอก

หลดบของกรวยกยไดค

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

6 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
สถาบพนวลทยาลพยชจมชน

ต.บางทรายนคอย อ.หวคานใหญถ จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ขพนหมากเบยงทคาจากใบตอง ทจกครพวเรดอนทคาเพดทอขายจขงเกลดเปปนสลนคคาภายในครพวเรดอน คณะผมค
จพดทคาและกลจถมวลสาหกลจชจมชนสนใจพพฒนาชจมชนใหคมยรายไดคเพลทมมมลคถาในพดสนทยทตคาบลบางทราย
นคอยแบบบมรณาการเพดทออนจรพกษฑศลลปะวพฒนธรรมสมถทคองถลทนสรคางอาชยพใหคเกลดรายไดคแบบยพทงยดน

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 10,000
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PS65007996 : โครงการยกระดภบสรรางทภกษะอาชอพและเพรถมรายไดรผลรตโคเนสสอและปรปยอรนทรอยฑครณภาพสภงเชรง

พานรชยฑตลอดหสวงโซสอรปทาน แกรไขปปญหาความยากจน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การผสมเทยยม

ฮอรฑโมนกระตจคนการเปปนสพด

นคสาเชดสอแยกเพศ

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสถงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เกษตรปลอดภภย

   การตลดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : โคเนดสอคจณภาพสมง

รายละเออยด : - ลมกโคแรกเกลด 3 เดดอน ราคาขาย 14,400 บาท- ลมกโคอยถานมอายจ 6 - 7 

เดดอน ราคาขาย 29,500บาท- โครจถน - โคหนจถมอายจ 1 ปป 6 เดดอน ถขง 2 ปป 6 เดดอน ราคาขาย 

35,000 บาท

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยนครพนม

ต.ปปงขาม อ.หวคานใหญถ จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

เลยสยงโคเนดสอตพวเมยยเพดทอเอาลมกตพวเมยยเปปนแมถพพนธจฑและขยายพพนธจตถอไปลมกตพวผมคใหคมยขนาดและ
นคสาหนพกทยทตลาดตคองการจคาหนถาย1ลมกโคแรกเกลดเวลาเลยสยง3เดดอนราคา14,4002ลมกโคหยถานม
เวลาเลยสยง6-7เดดอนราคา29,5003โครจถน-โคหนจถมเวลาเลยสยง1ปป6เดดอน-2ปป6เดดอนราคา53,000

คลดคคนกระบวนการทคางานทยทงถายขขสน

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

มยสจขภาพดยขขสน ลดโอกาสเกลดการเจยบปปวย

ลดเวลาในการสรคางผลผลลตเพดทอจพดจคาหนถายสลนคคา / บรลการ

จจานวนรายไดร : 1,060,000
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PS65009181 : โครงการยกระดภบสรรางทภกษะอาชอพและเพรถมรายไดรผลรตโคเนสสอและปรปยอรนทรอยฑครณภาพสภงเชรง

พานรชยฑตลอดหสวงโซสอรปทาน แกรไขปปญหาความยากจน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

3. เครดทองปลมกหญคา และ การพพฒนาสายพพนธจฑหญคา

1. เครดทองสพบหญคา

2. เครดทองชยอปหญคา

ถถายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เกษตรปลอดภภย

   การตลดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : หญคาพพนธจฑเนเปปยรฑปากชถอง1

รายละเออยด : - ทถอนละ 1 บาท (สคาหรพบเกษตรกรทยทนคาพพนธจฑหญคาไปเพาะปลมกเพดทอเกยบผล

ผลลต)       - ทถอนละ 0.50 สตางคฑ (สคาหรพบนคาไปเปปนอาหารสพตวฑ)ระยะเวลาการตพด 1 ปป ตพด 8 

ครพสง/ไรถ 1,900 บาท/ครพสง

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยนครพนม

ต.ปปงขาม อ.หวคานใหญถ จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

การจคาหนถายหญคาโดยแบถงเปปน 2 ประเภท 1. สคาหรพบเกษตรกรทยทนคาพพนธจฑหญคาไปเพาะปลมกเพดทอ
เกยบผลผลลต ทถอนละ 1 บาท 
2.สคาหรพบนคาไปเปปนอาหารสพตวฑ ทถอนละ 0.50 สตางคฑ โดยระยะเวลาการตพด 1 ปป ตพด 8 ครพสง/ไรถ 
1,900 บาท/ครพสง

คลดคคนกระบวนการทคางานทยทงถายขขสน

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสมงสจด

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

จจานวนรายไดร : 50,000
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PS65008020 : โครงการยกระดภบสรรางทภกษะอาชอพและเพรถมรายไดรผลรตโคขรน เชรงพานรชยฑตลอดหสวงโซสอรป

ทาน แกรไขปปญหาความยากจน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

อาหารผสมครบสถวน (TMR)

ฮอรฑโมนเพศเมยย ฝปงทยทหม

วพคซยนปากเทคาเปฟท อย

ถถายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ถถายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

เกษตรปลอดภภย

   การตลดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : โคขจน

รายละเออยด : โคเนดสอลมกผสมยจโรป เพศผมคไมถตอน นคสาหนพก 450 - 600 กลโลกรพมขขสนไป ซขทงโค

ลพกษณะนยส ไดคแกถ โคทยทเลยสยงดควยหญคาสด ใหคไดคนคสาหนพก 300 กลโลกรพม (โคลมกผสมยจโรปอายจ

ประมาณ 2 ปป) นคามาขจนอยก 3- 4เดดอน จะไดคนคสาหนพก 500 กลโลกรพมขขสนไป สามารถสถงตลาดไดค

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยนครพนม

ต.หวคานใหญถ อ.หวคานใหญถ จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขสนไป

การคาดการการจคาหนถายโคขจนของกลจถมวลสาหกลจชจมชนทพสงในประเทศและตถางประเทศทางกลจถม
ผมคเลยสยงจะสถงโคขจนทยทมยนคสาหนพกตพวตพสงแตถ 650 กลโลกรพมขยสนไป ในราคา 100-110 บาท/กก. ระยะ
เวลา 4 เดดอน จะสามารถสถงโคขจนจคานวน 216-220 ตพว เปปนมมลคถาการสถงออกประมาณ 14 ลคาน
บาท

คลดคคนกระบวนการทคางานทยทงถายขขสน

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 350,000
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PS65008474 : โครงการยกระดภบสรรางทภกษะอาชอพและเพรถมรายไดรผลรตอาหารประสมครบสสวน (TMR) เชรงพา

นรชยฑตลอดหสวงโซสอรปทาน แกรไขปปญหาความยากจน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครดทองผสมอาหาร (TMR)

เครดทองอพดฟาง

เครดทองสพบหญคา

ถถายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสถงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมมลคถาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพภฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวถา 1 เดดอน

อาหารปลอดภภย

   การวลเคราะหฑอาหาร

ชสถอผลรตภภณฑฑ/บรรการ : อาหารผสมครบสถวน (TMR)

รายละเออยด : อาหารTMR คดออาหารผสมครบสถวน 1กระสอบ (50กลโลกรพม) ประกอบดควย 

อาหารหยาบและอาหารขคนมาผสมกพนและอาหารเสรลมแรถธาตจและวลตามลนเขคาในอพตราสถวนทยท

เหมาะสมชถวยเพลทมการเจรลญเตลบโตเพลทมเพดทอประหยพดตคนทจนอาหารและประหยพดเวลาการ

ผลลตโคขจนไดคถขงเทถาตพว

01 : รายละเออยดผลรตภภนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบภญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตสอเดสอน (บาท)

03 : วภตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพภฒนาสรนครา/บรรการ

06 : ผลรตภภณฑฑบรรการของทสานสรรางครณคสาใหรกภบชรมชนไดรอยสางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชสองทางการขาย และความพรรอมออกสภสตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยนครพนม

ต.หวคานใหญถ อ.หวคานใหญถ จ.มจกดาหาร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยอ/นวภตกรรม

รมปกถอน รมปหลพงรภปสรนครา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภสตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

กระบวนการบรลหารจพดการการเลยสยงโคขจนระยะสพสนใหคไดคมาตรฐานและคจณภาพตามความตคอง
การของตลาดประเทศเวยยดนาม โดยวลธยการบรลหารจพดการฟารฑมทยทเกลดปปญหาจากรมปแบบ
อาหารทยทใชคเลยสยงทยททคาใหคโคขจนมยอพตราการเจรลญเตลบโตชคาจขงไดคมยการปรพบเปลยทยนรมปแบบการ
จพดการอาหารมาเปปนอาหารผสมครบสถวน (TMR) เพดทอชถวยเพลทมสมรรถนะอพตราการเจรลญเตลบ
โต และเพลทมอพตราการแลกเนดสอ
        โดยอาหารผสมครบสถวน (TMR) 1 กระสอบ (50 กลโลกรพม) ประกอบดควยอาหารหยาบอาหาร
ขคนแรถธาตจและวลตามลนนคามาผสมกพนตามอพตราสถวนทยทเหมาะสมเพดทอชถวยเพลทมอพตราการเจรลญเตลบ
โตทคาใหคประหยพดตคนทจนตถออาหารสพตวฑและลดระยะเวลาการขจนซขทงทคาใหคดยกวถาการใหคอาหารขคน
หรดออาหารหยาบเพยยงอยถางใดอยถางหนขทง ในปปจจจบพนอาหารขคนมยราคาคถอนขคางสมงประมาณ 
400 บาท/กระสอบ แตถอาหารผสมครบสถวน (TMR) มยราคาประมาณ 200 บาท/กระสอบ ซขทงจะ
เหยนไดควถาอาหาร (TMR) สามารถลดตคนทจนและระยะเวลาการผลลตโคขจนไดคถขงเทถาตพว ทคาใหคผมค
ประกอบการมยรายไดคเพลทมขขสน

นคาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมมลคถาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

มยสจขภาพดยขขสน ลดโอกาสเกลดการเจยบปปวย

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จจานวนรายไดร : 120,000

หนคา 108 / 108



โครงการพัฒนาระบบการบริหารและจัดการเครือข่ายข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG


