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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

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

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

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยง 5 เป้าหมายสำคัญ (Achievement)

ประชาชนมีรายได้มากขึ้น และยั่งยืน

ประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น

Thailand Community Data

5 เป้าหมายสำคัญ

U2T for 
BCG 

Learning 
Platform

ONLINE COMMUNITY

MARKETPLACE

HACKATHON

Standard/
Pre-Standard

1
เกษตร

ปลอดภัย

2 
อาหาร

ปลอดภัย 

3 
ท่องเที่ยวที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

จากภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

5 
เศรษฐกิจหมุนเวียน
ลดการใช้พลังงาน

เน้นนำกลับมาใช้ใหม่
การทำเกษตรของ U2T  100% 

ลดการใช้สารเคมี ซ่ึงเป็น
อันตรายต่อ เกษตรกร 

และ ส่ิงแวดล้อม

สินค้าเกษตรอินทรีย์
ปลอดสารเคมี 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10%

ผลิตภัณฑ์อาหาร ใน U2T 
100% ต้องเข้าเกณฑ์ อาหาร

ปลอดภัย GMP/PGMP

ผลิตภัณฑ์อาหารที่
เข้าเกณฑ์อาหาร
ปลอดภัย เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 10%

บริการและการท่องเที่ยว
ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 

และส่งเสริมสุขภาพยั่งยืน 

การยกระดับมาตรฐานจัดการ
ท่องเที่ยวยั่งยืน 

Sustainable Tourism 
Management 

Standard:STMS

ออกแบบสินค้า
สอดคล้องตามวัฒนธรรม 

ลดการใช้วัตถุดิบ 

การยกระดับสินค้าเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์จากภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์และบริการ U2T 50% 
ต้องใช้แนวทางการนำกลับมา

ใช้ใหม่และหมุนเวียนการ
ใช้พลังงาน

การใช้พลังงานหมุนเวียน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

ระดับ
โครงการ

ระดับ
ประเทศ

จ



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

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

Key Achievement U2T for BCG ประจำปี 2565

กลุ่มเป้าหมายความสำเร็จ
การดำเนินการ

Learning องค์ความรู้
ทักษะและขีดความสามารถ

สานพลังเครือข่าย
ความร่วมมือสร้างเศรษฐกิจ

คัดสรร พัฒนา สร้างคุณค่า
ผลงาน/เทคโนโลยี/นวัตกรรม

94 มหาวิทยาลัย
12 Modules 30 หน่วยงาน จำนวนสินค้า

และบริการ BCG 
15,042 รายการ 

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

กิจกรรมเรียนรู้เชิประสบการณ์
สร้างการเรียนรู้จากการปฎิบัติจริง

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

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

เงินหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจ
1,236 ล้านบาทต่อเดือนงบจ้างงาน

2,460 ล้านบาท

งบขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
1,105 ล้านบาท

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

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

หน่วยงานในพ้ืนท่ี/ท้องถ่ิน ส่งเสริมสื่อการเรียนรู้

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

ภาครัฐ ภาคเอกชน SA/NGO

รายได้ 143 ล้านบาท/เดือน

บัณฑิต 32,195 คน  ประชาชน 31,919 คน

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

94% 

!

!

รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
143 ล้านบาทต่อเดือน
(ข้อมูลจากระบบ PBM C01-C06)

1,716 ล้านบาทต่อเดือน

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

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

 U2T for BCG Hackathon ประจำปี 2565 มีโครงการที่ผ่านเข้ารอบ 40 ทีม 
โดยผลรางวัลชนะเลิศและในแต่ละกลุ่มดังนี้

 กลุ่มเกษตรและอาหาร ได้แก่ โครงการแซ่บอีรี่ 

สรุปผลประเมินความเข้าใจในเนื้อหาระดับประเทศ

ช



 กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ ได้แก่ โครงการ การท่องเที่ยสีเขียวเชิงสร้างสรรค์
คลองปากปิด

 กลุ่มพลังงานและวัสดุ ได้แก่ Chiangkhan Story 

 กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ ได้แก่ Fairyland ChoraKhe Yai

ซ



สรุปผลลัพธ์
ระดับประเทศ

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

จำนวนมหาวิทยาลัย

7,355
ตำบล

จำนวนตำบล

15,042
โครงการ

C

A

D

B

E

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
977 โครงการ

อาหารปลอดภัย
5,491 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
818 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
1,466 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
6,290 โครงการ

B

A

64,114
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ระดับประเทศ

บัณฑิต
32,195 คนประชาชน

31,919 คน



สรุปผลลัพธ์
ภาคเหนือ

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

จำนวนมหาวิทยาลัย

1,540
ตำบล

จำนวนตำบล

3,177
โครงการ

C

A

D

B

E

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
208 โครงการ

อาหารปลอดภัย
1,159 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
161 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
309 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
1,340 โครงการ

B

A

13,638
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ภาคเหนือ

บัณฑิต
6,821 คนประชาชน

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

สรุปผลลัพธ์
ภาคกลาง
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จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
222 โครงการ

อาหารปลอดภัย
1,187 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
195 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
433 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
1,243 โครงการ

B

A

13,069
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

บัณฑิต
6,530 คนประชาชน

6,539 คนสรุปผลลัพธ์
ภาคกลาง
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สรุปผลลัพธ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

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

จำนวนมหาวิทยาลัย

2,650
ตำบล

จำนวนตำบล

5,421
โครงการ

C

A

D

B

E

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
355 โครงการ

อาหารปลอดภัย
1,898 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
174 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
441 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2,553 โครงการ

B

A

23,963
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บัณฑิต
11,980 คนประชาชน

11,983 คน

ต



สรุปผลลัพธ์
ภาคตะวันออก

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

รายงานผลลัพธ์จังหวัดศรีสะเกษ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 6 มหาวิทยาลัย 
ครอบคลุม 206 ตำบล มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 2,027 คน แบ่งเป็น
บัณฑิต 1,015 คน ประชาชน 1,012 คน โดยผลงาน BCG จำนวน 413 โครงการ 
ที่สอดคล้องและตรงตาม 5 เป้าหมายสำคัญ ดังนี้ ด้านเกษตรปลอดภัย 
17 โครงการ ด้านอาหารปลอดภัย 125 โครงการ ด้านท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 8 โครงการ ด้านเศรษกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่ 32 โครงการ และด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 231 โครงการ
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จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
17 โครงการ

อาหารปลอดภัย
125 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
8 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
32 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
231 โครงการ

B

A

2,027
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
จังหวัดศรีสะเกษ

บัณฑิต
1,015 คน

ประชาชน
1,012 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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PS65019879 : การพพฒนาผลลตภพณฑฑยยานางผง บบานกระแชง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชเทคโนโลยยใกลชตตว เชชน มมอถมอ กลชอง โดยการถชายภาพหรมอคลลปวยดยโอของยชานางผงเพมพอโป

รโมท และจตดจจาหนชาย

การออกแบบฉลากบรรจจภตณฑฑ โดยใชชโปรแกรมคอมพลวเตอรฑออกแบบ เพมพอใหชเปปนทยพนชาสนใจ

ตชอผลลตภตณฑฑ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   ผลลตภตณฑฑผตกและอาหารแปรรมป

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ยชานางผง บชานกระแชง

รายละเออยด : ยชางนางผงบรรจจใสชถจงไส ขนาด  50  กรตม ราคา 50   บาท และขนาด 100 กรตม 

100 บาท

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

7 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.กระแชง อ.กตนทรลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

พตฒนาตชอยอดผลลตภตณฑฑทยพมยอยมชใหชดยยลพงขขขน และเปปนประโยชนฑตชอคนในชจมชน ทตขงทางดชานการ

สรชางอาชยพ สรชางรายไดช  และทจาใหชคนภายนอกรมชจตกกตบผลลตภตณฑฑในหมมชบชานมากขขขน

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

อนจรตกษฑสลพงแวดลชอม และมยการพตฒนาอยชางยตพงยมน

จจานวนรายไดบ : 10,000

หนชา 1 / 413



PS65019906 : การพพฒนาผลลตภพณฑฑการเลอลยงผผลง บบานซจาเบบงนบอย

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชเทคโนโลยยใกลชตตว เชชน มมอถมอ กลชอง โดยการถชายภาพหรมอคลลปวยดยโอของนจขาผขขงเพมพอโปรโม

ท และจตดจจาหนชาย

การออกแบบฉลากบรรจจภตณฑฑใหมช โดยใชชโปรแกรมคอมพลวเตอรฑออกแบบ เพมพอใหชเปปนทยพนชา

สนใจตชอผลลตภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานการบรลการ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นจขาผขขงสด บชานซจาเบบงนชอย

รายละเออยด : นจขาผขขงสด บรรจจใสชขวด ขนาด 750 มล. ขายราคา 250 บาท  และ 500 มล. ขาย

ราคา 170 บาท เกสรผขขง ขนาด 200 กรตม ราคา 220 บาท

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

7 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.กระแชง อ.กตนทรลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

พตฒนาตชอยอดผลลตภตณฑฑทยพมยอยมชใหชดยยลพงขขขน และเปปนประโยชนฑตชอคนในชจมชน ทตขงทางดชานการ

สรชางอาชยพ สรชางรายไดช  และทจาใหชคนภายนอกรมชจตกกตบผลลตภตณฑฑในหมมชบชานมากขขขน

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

อนจรตกษฑสลพงแวดลชอม และมยการพตฒนาอยชางยตพงยมน

จจานวนรายไดบ : 15,000

หนชา 2 / 413



PS65014714 : โครงการพพฒนาผลลตภพณฑฑแปรรสปจากใบเตย บบานพระทะเล ต.กรดเสลา  อ.กพนทรลพกษฑ จ.

ศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ปรตบปรจงรมปแบบผลลตภตณฑฑและบรรจจภตณฑฑใหชเหมาะสมเพมพอการจจาหนชาย

มยนวตตกรรมทยพชชวยสชงเสรลมการกตนนจขา

เพมพอใหชวตตถจดลบมยอายจการใชชงานทยพยาวนานขขขน และเพลพมกระบวนการเทคนลคการยชอมสย ใหชมย

ความนชาสนใจมากขขขน

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานการบรลการ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : หมวกใบเตย

รายละเออยด : ผลลตภตณฑฑหมวกใบเตย เปปนภมมลปปญญาการใชชวตตถจดลบในธรรมชาตลทยพมยในชจมชน

ใหชเกลดประโยชนฑ โดยชจมชนไดชนจามาสานเปปนหมวกใชชเองและจจาหนชายใหชกตบลมกคชาภายนอก

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.กจดเสลา อ.กตนทรลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

Customer Segment - กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ และกลจชม

นตกทชองเทยพยวภายในจตงหวตดศรยสะเกษ จตงหวตดใกลชเคยยงและอาศตยอยมชในชจมชน ไมชจจากตดเพศ โดย

มยอายจ 30 ปปขขขนไป เพราะเปปนกลจชมคนในวตยทจางานทยพสนใจในงานสานเพมพอจะนจาไปเปปนของฝาก 

หรมอบจคคลทยพทจางานกลางแจชงทยพตชองการนจาไปใชชงานเอง 

Customer Relationships – มยการตลดตามผลการใชชงานกตบลมกคชาทยพซมขอไป วชาหลตงจากใชชงาน

แลชวอยชางนชอย 1 เดมอนผลเปปนอยชางไร มยการชจารจดเสยยหายของสลนคชาหรมอไมช และนจาผลการใชช

งานมาชชวยในการ review สลนคชาดชวย และจะมยการมอบสลทธลพลเศษแกชลมกคชาเดลมดชวยสชวนลด 10 

เปอรฑเซบนตฑ 

Channels – จตดจจาหนชายทยพหนชารชาน outlet ชจมชน รชาน coffeeshop ชจมชน ในอนาคตอตนใกลช

อาจจะมยการจจาหนชายในเพจ Facebook และ Line

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอหมวกจากใบเตยจะชชวยปปองกตนแสงแดดและ

กตนฝน ใชชพตดเวลาอากาศรชอน หรมอใชชสวมใสชขณะทยพทจางานกลางแจชง มยนจขาหนตกเบา สะดวกตชอ

การพกพา ดยไชนฑหลากหลาย มยทตขงแบบ original และรมปแบบทยพทตนสมตยสยสตนสวยงามทยพเกลดจาก

การยชอมสยและนจามาขตดกตนจนเกลดรวดลายทยพสวยงาม 

Key Activities - กระบวกการผลลต ใชชวตตถจดลบจากตชนเตยหนามจากชจมชน ไปสมชการเกบบเกยพยว 

การคตดสรร การตาก การผลลตและสาน ซขพงระหวชางกระบวนการเหลชานยขจะทจาการเกบบขชอมมลเพมพอ

นจามาสรชาง Content ในการโปรโมทและจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Resources – ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย ตชนเตยหนามเพยยงอยชางเดยยวแรง

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 5,000

หนชา 3 / 413



PS65025632 : โครงการพพฒนาผลลตภพณฑฑแปรรสปจากใบเตย บบานพระทะเล ต.กรดเสลา อ..กพนทรลพกษฑ จ.

ศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ปรตบปรจงรมปแบบผลลตภตณฑฑและบรรจจภตณฑฑใหชเหมาะสมเพมพอการจจาหนชาย

เพมพอใหชผมชบรลโภคงานหตตถกรรมจากเตยหนาม มยการจดจจาและเพมพอการสชงเสรลมการขายใน

อนาคต

การพตบรรจจภตณฑฑ และตราสตญลตกษณฑ เปปนการสรชางภาพจจาใหชกตบองคฑกรของผมชจจาหนชาย

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานการบรลการ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระเปปาใบเตย

รายละเออยด : ผลลตภตณฑฑกระเปปาใบเตย เปปนภมมลปปญญาการใชชวตตถจดลบในธรรมชาตลทยพมยใน

ชจมชนใหชเกลดประโยชนฑ โดยชจมชนไดชนจามาสานเปปนกระเปปาไวชใชชเอง และจจาหนชายใหชกตบลมกคชา

ภายนอก

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.กจดเสลา อ.กตนทรลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

Customer Segment - กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ และ

อาศตยอยมชภายในจตงหวตด ไมชจจากตดเพศ โดยมยอายจ 30 ปปขขขนไป เพราะเปปนกลจชมคนในวตยทจางานทยพ

สนใจในงานสานเพมพอจะนจาไปเปปนของฝาก หรมอบจคคลทยพทจางานกลางแจชงทยพตชองการนจาไปใชชงาน

เอง 

Customer Relationships – มยการตลดตามผลการใชชงานกตบลมกคชาทยพซมขอไป วชาหลตงจากใชชงาน

แลชวอยชางนชอย 1 เดมอนผลเปปนอยชางไร มยการชจารจดเสยยหายของสลนคชาหรมอไมช และนจาผลการใชช

งานมาชชวยในการ review สลนคชาดชวย และจะมยการมอบสลทธลพลเศษแกชลมกคชาเดลมดชวยสชวนลด 10 

เปอรฑเซบนตฑ 

Channels – จตดจจาหนชายทยพหนชารชาน outlet ชจมชน รชาน coffeeshop ชจมชน ในอนาคตอตนใกลช

อาจจะมยการจจาหนชายในเพจ Facebook และ Line 

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอกระเปปาจากใบเตยเปปนกระเปปาสาน ดยไซนฑ

หลากหลาย ความแขบงแรงของเสชนใบเตยทจาใหชสานขขขนรมปไดชหลายแบบไมชวชาจะเปปนทรงเหลยพยม 

ทรงกลมมน มยหมหลขว หรมอสายสะพายกบไดชหมด สยสวยลวดลายมยเอกลตกษณฑ แขบงแรงและทนทาน 

มยนจขาหนตกเบา สะดวกตชอการพกพา 

Key Activities - กระบวกการผลลต ใชชวตตถจดลบจากตชนเตยหนามจากชจมชน ไปสมชการเกบบเกยพยว 

การคตดสรร การตาก การผลลตและสาน ซขพงระหวชางกระบวนการเหลชานยขจะทจาการเกบบขชอมมลเพมพอ

นจามาสรชาง Content ในการโปรโมทและจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Resources – ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย ตชนเตยหนามเพยยงอยชางเดยยวแรง

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 5,000

หนชา 4 / 413



PS65012981 : การพพฒนาผลลตภพณฑฑจากตบนกกสสยการพพฒนาอยยางยพชงยชน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชเทคโนโลยยเขชามามยสชวนรชวมในการเรยยนรมชและพตฒนาผลลตภตณฑฑ

ใชชนวตตกรรมเขชามาชชวยในการผลลตเพมพอใหชผลลตภตณฑฑมยอายจการใชชงานไดชนานขขขน

ใชชเทคโนโลยยในการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผลลตภตณฑฑจากตชนกก

รายละเออยด : ผลลตภตณฑฑเสมพอทยพผลลตจากตชนกกไวชใชชสจาหรตบปมพมขนรองนตพง รองนอน และใชช

ประโยชนฑไดชตามความตชองการ พรชอมทตขงมยลวดลายและสยสตนทยพสวยงาม  ผลลตภตณฑฑกระเปปา

จากตชนกก ไวชสจาหรตบสะพายใสชสลพงของ มยความสวยงามและทนทาน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ขนจน อ.กตนทรลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

แปรรมปผลลตภตณฑฑทยพผลลตจากตชนกกเดลมทยพสมาชลกในชจมชนผลลตขขขนใหชมยลวดลายทยพหลากหลาย

ดตดแปลงใหชเปปนผลลตภตณฑฑในรมปแบบใหมช เชชน กระเปปาจากตชนกก เพลพมชชองทางการจจาหนชายทตขง

ทาง ออนไลนฑและออฟไลนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 10,000

หนชา 5 / 413



PS65013141 : การเพลชมมสลคยาทางเกษตรจากพรลกสสยนจลาพรลกทรงเครชชอง ตจาบลขนรน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชเทคโนโลยยเขชามามยสชวนรชวมในการเรยยนรมชและพตฒนาผลลตภตณฑฑ

ใชชนวตตกรรมมาชชวยในการผลลตใหชมยอายจในการบรโภคใหชนานขขขน

ใชชเทคโนโลยยในการออกแบบผลลตภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นจขาพรลกทรงเครมพอง ณ ขนจน

รายละเออยด : นจขาพรลกมยการผลลตทยพสดใหมช วตตถจดลบหาไดชในชจมชน รสชาตลอรชอย สะอาด บรรจจ

ในกระปจกทยพใชชงานงชายและเหมาะแกชการเกบบรตกษา

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ขนจน อ.กตนทรลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

คตดสวตตถจดลบเพมพอนจามาแปรรมปเปปนผลลตภตณฑฑนจขาพรลกและสรชางบรรจจภตณฑฑใหชสวยงามและทตน

สมตย เพลพมรายไดชใหชกตบสมาชลกในชจมชน  เพลพมชชองทางการจจาหนชายทตขงทางออนไลนฑและออฟไลนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 10,000

หนชา 6 / 413



PS65011862 : โครงการพพฒนายกระดพบผลลตภพณฑฑ (ยาหมยองไพล)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Line

Facebook

O-top

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ยาหมชองไพล

รายละเออยด : รมปแบบผลลตภตณฑฑยาหมชองไพลสชววนประกอบ: ไพลสด 10 กลโลกรตม นจขามตนปลา

มฑ 10 กลโลกรตม การบมร 1 กลโลกรตม พยายอ 2 ขยด ขวดแกชวขนาด 30 cc สรรพคจณ: บรรเทา

อาการปวดเมมพอยตามรชางกาย ลดอาการบวมขชอเทชาแพลง แกชคตนแมลงสตตวฑกตดตชอยวลธยใชช: 

ทาถมนวด บรลดวณทยพตชองการ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.จานใหญช อ.กตนทรลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

Customer Segment – กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมทยพใชชยาหมชองเปปนประจจาหรมอบจคคลทยพสนใจใน

ผลลตภตณฑฑ  ไมชจจากตดเพศ และสามารถใชชไดชในทจกชชวงอายจในปรลมาณทยพพอดยกตบชชวงอายจ มยการ

ปรตงแตชงกลลพนสยใหชมยความทตนสมตยขขขนมากขขขน อยมชในชชวงวตยทจางานและเปปนกลจชมทยพใหชความสนใจใน

การรตกสจขภาพและมยอาการปวดเมมพอยลชาจากการทจางาน

Costomer Relationships – บรลการหลตงการขายกตบลมกคชามยการตลดตามผลใชชผลลตภตณฑฑกตบ

ลมกคชาทยพซมขอไปแลชววชาหลตกจากการใชชไปแลชวเปปนอยชางไรบชางชชวยบรรเทาอาการปวดทยพเปปนอยมชไดช

หรมอไมชจะนจาผลการใชชมาชชวยในการทจา review ใหชกตบตตวสลนคชาไดช 

Channels – จตดจจาหนชายผชาน Facebook  line lnstagram รชานคชาภายในชจมชน การใชชสมพอออ

นไลนฑในการทจาการตลาดจะชชวยทจาใหชแบรนดฑเปปนทยพรมชจตกมากขขขนและชชวยในการตตดสลนใจของ

กลจชมลมกคชาไดชรวดเรบวและขยายฐานลมกคชาเพลพมมากขขขนสามรถกระจายสลนคชาไปไดชทตพวประเทศโดย

การสชงผชานขนสชงเอกชน และสามารถเขชาถขงกลจชมลมกคชาไดชเพลพมอยกมากขยขนจากการโปรโมทผชาน

ทางชชองออนไลนฑ 

Value Propositions – คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบยาหมชองไพลจะชชวยในเรมพองบรรเทาอาการปวด

ตามรชางกาย นวดแผนไทยโบราณและยตงสามรถใชชกตบนตกวลทยาศาสตรฑการกยฬาทยพชชวยนวดใหชกตบ

นตกกยฬาเพมพอผชอนคลลายกลชามเนมขอ นวดคลายเสชน บรรเทาอาการปวดหลตกจากทจากลจกรรม

ตชางๆ เชชน ปปนเขา เดลนปปา และนอกจากเปปนยานวดแลชวยตงสามารถใชชเพมพอผชอนคลายแกชวลงเวยยน 

หนชามมด หรมอแกชคตนจากแมลงสตตวฑกตดตชอยไดชลดอาการอตกเสบของดอบนกลชามเนมขอและขชอ ลด

อาการฟกซจขา ลดอาการบวมขชอเทชาแพลง ลดอาการเหนบบชา

มยสจขภาพดยขขขน ลดโอกาสเกลดการเจบบปปวย

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 0

หนชา 7 / 413



PS65012034 : โครงการพพฒนายกระดพบผลลตภพณฑฑนจลามพนไพล

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

facebook

otop

line

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นจขามตนไพล

รายละเออยด : รมปแบบผลลตภตณฑฑนจขามตนไพลสชวนประกอบ: ไพลแหชงบด 10 กลโลกรตม นจขามตนปลา

มฑ 10 กลโลกรตม การบมล 1,000 กรตมการพจล 200 กรตม พยายอ 200 กรตม ขวดแกชวขนาด 30 

cc สรรพคจณ: คลายความอชอนลชาของรชางกายบรรเทาอาการปวดเมมพอย ลดอาการอตกเสบ

ของดอบนกลชามเนมขอและขชอ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.จานใหญช อ.กตนทรลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

Customer Segment – กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมลมกคชาทยพใชชนจขามตนไพลอยมชเปปนประจจา ไมชจจากตดเพศ

และอายจสามารถใชชไดชในทจกชชวงอายจและใชชในปรลมาณทยพเหมาะสมกตบชชวงอานจ อยมชในชชวงวตยทจางาน

และเปปนกลจชมทยพใหชความสนใจในการรตกสจขภาพและมยอาการปวดเมมพอยลชาจากการทจางาน 

Costomer Relationships – บรลการหลตงการขายกตบลมกคชามยการตลดตามผลใชชผลลตภตณฑฑกตบ

ลมกคชาทยพซมขอไปแลชววชาหลตกจากการใชชไปแลชวเปปนอยชางไรบชางชชวยบรรเทาอาการปวดทยพเปปนอยมชไดช

หรมอไมชจะนจาผลการใชชมาชชวยในการทจา review ใหชกตบตตวสลนคชาไดช 

Channels – จตดจจาหนชายผชาน Facebook  line lnstagram รชานคชาภายในชจมชน การใชชสมพอออ

นไลนฑในการทจาการตลาดจะชชวยทจาใหชแบรนดฑเปปนทยพรมชจตกมากขขขนและชชวยในการจตดสลนใจของ

กลจชมลมกคชาไดชรวดเรบวและขยายฐานลมกคชาเพลพมมากขขขนและสามสามารถเขชาถขงกลจชมลมกคชาไดชงชาย

Value Propositions – คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบนจขามตนไพลจะชชวยในเรมพองบรรเทาอาการปวด

ตามรชางกาย นวดแผนไทยโบราณและยตงสามรถใชชกตบนตกวลทยาศาสตรฑการกยฬาทยพชชวยนวดใหชกตบ

นตกกยฬาเพมพอผชอนคลลายกลชามเนมขอ นวดคลายเสชน บรรเทาอาการปวดหลตกจากทจากลจกรรม

ตชางๆ เชชน ปปนเขา เดลนปปา และนอกจากเปปนยานวดแลชวยตงสามารถใชชเพมพอผชอนคลายแกชวลงเวยยน 

หนชามมด หรมอแกชคตนจากแมลงสตตวฑกตดตชอยไดช ลดอาการอตกเสบของเอบนกลชามเนมขอและขชอ ลด

อาการฟกซจขา ลดอาการบวมขชอเทชาแพลง ลดอาการเหนบบชา

Key Activities – กระบวกการผลลต การหาสมจนไพรภายในชจมชนหรมอพมขนทยพใกลชเคยยง การคตด

สรรสมจนไพรทยพดยใหชไดชมาตรฐาน กระบวนการตากสมจนไพร การผลลตลตการบรรจจภตณฑฑ กระบวน

การและขตขนตอนเหลชานยขจะทจาการเกบบขชอมมลตตขงแตชเรลพมตชนจนสลขนสจดกระบวนการเพมพอทยพไดชนจามาทจา 

มยสจขภาพดยขขขน ลดโอกาสเกลดการเจบบปปวย

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 0

หนชา 8 / 413



PS65006266 : การพพฒนาและยกระดพบผลลตภพณฑฑตะกรบาพลาสตลก ตจาบลชจา อจาเภอกพนทรลพกษฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เสชนพลาสตลกหลากหลายสยสตน

อจปกรณฑเสรลม เพลพมสวยงาม คงทน แขบงแรง และเพลพมมมลคชาใหชแกชสลนคชา

พตฒนาและตชอยอดผลลตภตณฑฑเดลม ใหชมยความสวยงามทตนสมตย นชาใชชงาน

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ชจามชวงตะกรชาสาน

รายละเออยด : • ทรงปกตล ราคา 65 บ. , 100 บ.• ทรงปกตล(เสชนเลบก)ราคา 120 บ. , 250 บ.• 

ทรงสยพเหลยพยมไมชมยฝาปปดราคา 100 บ. , 150 บ.• ทรงสยพเหลยพยมมยฝาปปดราคา 120 บ. , 150 บ.• 

ทรงกลมราคา 65 บ. , 150 บ.• ทรงหตวใจราคา 65 บ.

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ชจา อ.กตนทรลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

ตจาบลชจาไดชมยการรวมกลจชมสชงเสรลมพตฒนาอาชยพสตรย บชานชจามชวง ในการทจาตะกรชาสานดชวยเสชน

พลาสตลกอยมชแลชว ซขพงในโครงการขตบเคลมพอนเศรษฐกลจและสตงคมฐานรากหลตงโควลดดชวย

เศรษฐกลจ BCG (U2T for BCG) นยข จขงมยการพตฒนาผลลตภตณฑฑ 2 ผลลตภตณฑฑ คมอ ผลลตภตณฑฑทยพ 1 

ชจามชวงตะกรชาสาน และผลลตภตณฑฑทยพ 2 ชจา ชจา กลชวยฉาบ โดยนจาโมเดลของ BCG มาใชชในการ

พตฒนาผลลตภตณฑฑทยพมยคจณภาพอยมชแลชว ใหชมยมมลคชาเพลพมสมงขขขน ดชวยการออกแบบ ตกแตชง

ผลลตภตณฑฑใหชมยความโดดเดชนสวยงาม ทตนสมตยนชาใชชงาน เพมพอใหชสอดคลชองตชอความหลากหลาย

ของกลจชมลมกคชา และเพลพมชชองทางในการขายทางออนไลนฑ ใหชลมกคชาสามารถเขชาถขงผลลตภตณฑฑไดช

มากขขขน เพมพอสรชางรายไดชใหชชจมชนมยยอดขายเพลพมขขขนอยชางนชอย 10%

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 3,000

หนชา 9 / 413



PS65009819 : ผลลตภพณฑฑชรมชนกลบวยฉาบตจาบลชจา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

มยดสไลดฑกลชวย

เทคโนโลยยการระเหยนจขาออก โดยการทอดในนจขามตนทยพรชอนอจณหภมมลทยพใชช 160-180  จ

ถจงบรรจจภตณฑฑแบบซลปลบอค

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ชจา ชจา กชชวยฉาบ

รายละเออยด : กลชวยฉาบทอดกรอบ ผลลตจากกลชวยนจขาวชาดลบ ปลอดสารพลษ มยบรรจจภตณฑฑทยพ

สวยและดมทตนสมตย และมยรสชาตลใหชเลมอกหลากหลาย กลชวยทยพใชชในการผลลตเปปนกลชวยนจขาวชาดลบ 

มยขชนต ตอนการผลลตทยพสะอาด มยชชองทางการจตดจจาหนชพายหลายชชองทางพรชอมมยบรลกจารสชงถขง

ทยพ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ชจา อ.กตนทรลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

กลชวยฉาบซขขงกบเปปนอยกหนขพงการแปรรมปทยพมาจากกลชวยทยพยตงไมชสจก โดยจะใชชกลชวยดลบทยพแกชใกลชสจก

แลชวมาทจาซขขงเมมพอเสรบจแลชวจะเรยยกวชากลชวยฉาบ ซขขงกบจะมยทตขงรสหวานและรสเคบม สามารถเพลพม

มมลคชาใหชกลชวยไดชมากกวชาการขายแบบปกตลทตพวไป

SWOT analysis 

Straight: ตชนทจนในการผลลตตจพา เนมพองจากวตตถจดลบสามารถหาไดชในทชองถลพน เปปนสลนคชาออแกนลก มย

ประโยชนฑ

Weakness: สมาชลกในกลจชมผมชผลลตยตงมยนชอย การกจาหนดกลยจทธฑการขายจขงหลยกเลยพยงวลธยขาย

แบบตตวตชอตตว แตชเลมอกใชชชชองทางออนไลนฑแทน

Opportunity: การสนตบสนจนของภาครตฐ เชชนการเขชารชวมตลาดประชารตฐ หรมอการนจาสลนคชาไป

แสดงในงาน OTOP ประจจาจตงหวตดเสมอ

Threat: บรรจจภตณฑฑทยพยตงดมไมชนชาสนใจเทชาทยพควร และการผลลตกลชวยฉาบเปปนเทคโนโลยยทยพไมชซตบ

ซชอน จขงทจาใหชมยสลนคชานยขมากมายในทชองตลาด จขงมยโอกาสแขชงขตนกตนสมง

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 4,000

หนชา 10 / 413



PS65012973 : โครงการพพฒนาผลลตภพณฑฑดลนภสเขาไฟเปลชอกหอยเชอรอชตจาบลตระกาจ อจาเภอกพนทรลพกษฑ 

จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครมพองบดละเอยยดเปลมอกหอยเชอรยพ

เตาเผาเปลมอกหอยเชอรยพ

สมตรผสมดลนภมเขาไฟเปลมอกหอยเชอรยพ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจหมรนเวอยนลดการใชบพลพงงานเนบนนจากลพบมาใชบใหมย

   Refurbish (การปรตบปรจงใหมช)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ดลนภมเขาไฟเปลมอกหอยเชอรยพ

รายละเออยด : ดลนภมเขาไฟเปลมอกหอยเชอรยพ มยสชวนผสมของปมนขาวเปลมอกหอยเชอรยพ ชชวย

ปรตบสมดจลใหชกตบดลน กจาจตดเชมขอราและมยแรชธาตจทยพเปปนประโยชนฑตชอพมช เหมาะในการนจาไปเปปน

ดลนปลมกทจเรยยนและพมชทจกชนลด

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

7 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ตระกาจ อ.กตนทรลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในเขตอจาเภอกตนทรลตกษฑ จตงหวตดศรยสะเกษ และภาคอยสาน ไมช

จจากตดเพศ โดยมยอายจตตขงแตช 30-45 ปป เปปนกลจชมคนทยพสนใจการเกษตร ซขพงเหมาะในการนจาไปเปปน

ดลนปลมกทจเรยยน และพมชทจกชนลด มยการตลดตามผลการใชชงานกตบลมกคชาทยพซมขอไป วชาหลตงจากใชชแลชว

ไดชผลเปปนอยชางไร ดยขขขนหรมอไมช ชชวยปรตบสมดจลใหชกตบดลนไดชหรมอไมช และกจาจตดเชมขอราไดชหรมอไมช 

และนจาผลการใชชมาชชวยในการ review สลนคชาดชวย และมยราคาสชงแกชลมกคชาทยพซมขอจจานวน 100 ถจง

ขขขนไป จตดจจาหนชายผชานเพจ ดลนแดงภมเขาไฟเปลมอกหอยเชอรยพ, Shopee, Lazada และจจาหนชายทยพ

รชานขายพตนธจฑไมชตชางๆ ในเขตอจาเภอกตนทรลตกษฑ และภาคอยสาน คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอดลน

ภมเขาไฟเปลมอกหอยเชอรยพ ทยพมยสชวนผสมของปมนขาวเปลมอกหอยเชอรยพ จะชชวยปรตบสมดจลใหชกตบดลน 

กจาจตดเชมขอรา และมยแรชธาตจทยพเปปนประโยชนฑตชอพมช กระบวนการผลลต เรลพมจากการนจาเปลมอกหอย

เชอรยพมาเผาไฟใหชเปลมอกหอยเชอรยพกรอบ และนจาไปสมชการนจาเอาเปลมอกหอยเชอรยพทยพเผาแลชวไปบด

ละเอยยด ผสมในดลนภมเขาไฟ การเผา การบด การผลลตและบรรจจภตณฑฑ ซขพงระหวชางกระบวนการ

เหลชานยขจะทจาการเกบบขชอมมลเพมพอนจามาสรชาง Content ในการโปรโมทและจตดจจาหนชายสลนคชา 

ทรตพยากรในการผลลต ประกอบดชวย สมตรในการผสมดลนภมเขาไฟเปลมอกหอยเชอรยพ วตตถจดลบดลน

ภมเขาไฟ และเปลมอกหอยเชอรยพ แรงงานทยพใชชในการผลลตซขพงเปปนแรงงาน และสมาชลกในชจมชน การ

ตลาดและการจตดจจาหนชายสลนคชา ในสชวนของผมชเกยพยวขชองใหชการสนตบสนจนและผมชเกยพยวขชองในธจรกลจ 

จะมย องคฑการบรลหารสชวนตจาบลตระกาจ อ.กตนทรลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ มหาวลทยาลตยราชภตฏ

ศรยสะเกษ วลทยาลตยเกษตรและเทคโนโลยยจตงหวตดศรยสะเกษ รชานตานวล-ยายสมานพตนธจฑไมช และ

รชานนชองพรยมพตนธจฑไมช ตชนทจนจะประกอบไปดชวย คชาวตตถจดลบ ตชนทจนของดลนภมเขาไฟ คชาแรงงาน 

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

ลดขยะ/การนจาวตตถจดลบกลตบมาใชชใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 8,000

หนชา 11 / 413



PS65025706 : การพพฒนาผลลตภพณฑฑของใชบของทอชระลผกจากเปลชอกหอยเชอรอชตจาบลตระกาจ อจาเภอกพนทรลพกษฑ 

จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครมพองบดละเอยยดเปลมอกหอยเชอรยพ

เตาเผาเปลมอกหอยเชอรยพ

สมตรผมสมปมนกตบเปลมอกหอยเชอรยพ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจหมรนเวอยนลดการใชบพลพงงานเนบนนจากลพบมาใชบใหมย

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระถางจากเปลมอกหอยเชอรยพ

รายละเออยด : กระถางเปลมอกหอยเชอรยพ มยสชวนผสมของปมนขาวจากเปลมอกหอยเชอรยพ ทจาใหช

กระถางมยความแขบงแรง ทนทาน ชชวยกจาจตดเชมขอราในดลนและพมช มยอายจการใชชงานยาวนาน 

เหมาะกตบตชนไมชประดตบ ดอกไมช พมชสวนและพมชไรชทจกชนลด

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

7 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ตระกาจ อ.กตนทรลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

กระถางเปลมอกหอยเชอรยพ มยสชวนผสมของปมนขาวจากเปลมอกหอยเชอรยพ ทจาใหชกระถางมยความ

แขบงแรง ทนทาน ชชวยกจาจตดเชมขอราในดลนและพมช มยอายจการใชชงานยาวนาน เหมาะกตบตชนไมช

ประดตบ ดอกไมช พมชสวนและพมชไรชทจกชนลด

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

ลดขยะ/การนจาวตตถจดลบกลตบมาใชชใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สชงเสรลมและสนตบสนจนการทชองเทยพยวชจมชน

สรชางความรมชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 8,000

หนชา 12 / 413



PS65027603 : เฟอรฑนลเจอรฑไมบยางพารา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การสชงเสรลมการขาย

การผลลลตชลขนงานเฟอรฑนลเจอรฑ

การออกแบบเฟอรฑนลเจอรฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เฟอรฑนลเจอรฑไมชยางพารา

รายละเออยด : เฟอรฑนลเจอรฑไมชยางพาราเฟอรฑนลเจอรฑทยพมยการออกแบบตามเทรนดฑการตลาด 

มยฟปงคฑ ชตพนการใชชงานทยพหลากหลาย ใชชงานไดชจรลงตามวตตถจ ประสงคฑ ของผมชใชชงาน และผลลต

จากไมชยางพาราคจ ณภาพดย นอกเหนมอจากฟปงคฑ ชตพนการใชชงานทยพหลากหลาย ยตงสามารถใชช

ประดตบตกแตชงบชาน รชานคชา ทยพทจางานไดช

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 7 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ทจชงใหญช อ.กตนทรลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : เฟอรฑนลเจอรฑไมชยางพารา ตจาบลทจชงใหญช

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

1. พตนธมลตรทยพสจาคตญ (Key partnerships)

-พตฒนาชจมชนอจาเภอกตนทรลตกษฑ

-กลจชมธจรกลจอาหารในอจาเภอกตนทรลตกษฑ

- แหลชงทชองเทยพยวในอจาเภอกตนทรลตกษฑ 

2. กลจกรรมหลตก (Key activities)

-การทจาเฟอรฑนลเจอรฑไมชยางพารา

-โปรโมท และจจาหนชายสลนคชา

3. แหลชงขชอมมลทยพสจาคตญ (Key resources)

- การออกแบบรมปลตกษณฑเฟอรฑนลเจอรฑจากไมชยางพารา

- การประชาสตมพตนธฑ การตลาดและการจตดจจาหนชาย 

4. คจณคชาทยพสชงมอบใหชลมกคชา (Value proposition)

-เปปนเฟอรฑนลเจอรฑไมชยางพารา

-มยคจณคชาทางจลตใจ

-สามารถใชชงานไดชจรลง

-อนจรตกษฑสลพงแวดลชอม

5. ความสตมพตนธฑกตบลมกคชา (Customer relationships)

- ตลดตามการใชชงานของลมกคชา

- ลมกคชาเกชาซมขอซจขา มยสชวนลด

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 30,000

หนชา 13 / 413



PS65027618 : โครงการถยายทอดองคฑความรสบดบานยางพารา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การผลลลตชลขนงานเฟอรฑนลเจอรฑจากไมชยางพารา

การถชายทอดองคฑความรมชดชานการทจาเฟอนลเจอรฑจากไมชยางพารา

การสชงเสรลมผลลตและการขาย

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ยางพารา

รายละเออยด : ถชายทอดความรมชดชานยางพาราการถชายทอดองคฑความรมชดชานยางพารา เนมพอง

จากพมขนทยพปลมกยางพาราเปปนจจานวนมาก จขงมยวตตถจดลบคมอไมชยางพาราและสามารถนจาตชนทยพยมน

ตชนตายมาทจาเปปนเฟอรฑนลเจอรฑขายไดช

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 7 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ทจชงใหญช อ.กตนทรลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : เฟอรฑนลเจอรฑไมชยางพารา ตจาบลทจชงใหญช

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

1. พตนธมลตรทยพสจาคตญ (Key partnerships)

-พตฒนาชจมชนอจาเภอกตนทรลตกษฑ

- กลจชมธจรกลจอาหารในอจาเภอกตนทรลตกษฑ

- แหลชงทชองเทยพยวในอจาเภอกตนทรลตกษฑ 

2. กลจกรรมหลตก (Key activities)

 - การถชายทอดองคฑความรมชดชานยางพารา และนจาองคฑความรมชมาชชวยเหลมอเกษตรกรเพมพอเพลพม

มมลคชายางพารา

3. แหลชงขชอมมลทยพสจาคตญ (Key resources)

- นตกพตฒนาชจมชน อ.กตนทรลตกษฑ, นตกวลชาการ, ผมชเชยพยวชาญดชานยางพารา, เกษตรผมชปลมก

ยางพารา

4. คจณคชาทยพสชงมอบใหชลมกคชา (Value proposition)

- องคฑความรมชดชานยางพารา 

- การเพลพมมมลคชายางพารา

- อนจรตกษฑสลพงแวดลชอม

5. ความสตมพตนธฑกตบลมกคชา (Customer relationships)

      -    ตลดตามความเขชาใจของกลจชมยางพารา

6. การแบชงกลจชมเปปาหมาย (Customer segments)

     -   กลจชมคนทยพอาศตยในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 25,000

หนชา 14 / 413



PS65018128 : การพพฒนาผลลตภพณฑฑไมบกวาดดอกหญบา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

1.การปปองกตนการทจาลายของมอดโดยใชชสารประกอบโบรอน

2.การทจาสยดชามไมชกวาด โดยใชชวลธยการผสมแชแลกคฑขขขนมาเอง

เทคนลคในการทจาสย

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานมานจษยวลทยา

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ไมชกวาดดอกหญชา

รายละเออยด : ผลลตภตณฑฑไมชกวาดดอกหญชาในพมขนทยพ พรชอมการเนชนสรชางแบรนดฑและการ

ตลาดเพมพอสชงออกไปขายยตงนอกพมขนทยพอยชางตชอเนมพอง

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.นจขาอชอม อ.กตนทรลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รชานคชาชจมชนบชานคลชอเกษศลรล

ออนไลนฑ : เนชนขายออฟไลนฑ

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

Customer Segment – กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมลมกคชาทตพวไปทตขงในและนอกหมมชบชาน ชจมชน ไมชจจากตด

เพศ

 เพราะเปปนสลนคชาทยพสามารถนจาไปใชชกวาดทจาความสะอาดพมขนแหชงทตพวไป ทตขงภายในบชาน อาคาร 

และสจานตกงานไดชเปปนอยชางดย

Costomer Relationships – มยทตขงราคาปลยก และราคาสชงใหชแกชลมกคชาจจานวนมาก

Channels – จตดจจาหนชายผชาน Facebook Line OA TikTok ตลาดนตดวตนอตงคาร ตลาดประชา

รตฐ จจาหนชายทยพบชาน

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอไดชสลนคชาทยพมยดชามไมชกวาดมยลวดลายสวงาม 

ดอกหญชามยสยสตนสวยงาม ใชชงานไดชจรลง และมยคจณภาพคงทนอายจการใชชงานทยพยาวนานมากยลพง

ขขขน

Key Activities - กระบวนการผลลต เรลพมจากการเตรยยมดอกหญชา การเกบบเกยพยว การคตดสรร 

ตาก การทจาไมชกวาด ซขพงระหวชางกระบวนการเหลชานยขจะทจาการเกบบขชอมมลเพมพอนจามาสรชาง 

Content ในการโปรโมทและจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Resources – ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย 1. ดอกหญชา 2. กรรไกรตตดลวด 3. 

มยดบาง    4. เชมอกฟาง 5.ลวดเบอรฑ10 6. เชมอกไนลอน 7. ตะปมขนาด1นลขว แรงงานทยพใชชในการผลลต

ซขพงเปปนแรงงานและสมาชลกในชจมชนการตลาดและการจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Partners – ในสชวนของผมชเกยพยวขชองในใหชการสนตบสนจนและผมชเกยพยวขชองในธจรกลจ พาณลชยฑ

จตงหวตดศรยสะเกษ พตฒนาชจมชนอจาเภอกตนทรลตกษฑ พตฒนาชจมชนจตงหวตดศรยสะเกษ องคฑการ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 3,000

หนชา 15 / 413



PS65018152 : การพพฒนาผลลตภพณฑฑกระเปปาจากผบา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การใชชโปรแกรมคอมพลวเตอรฑในการออกแบบ  pattern ใหมชๆในการตตดเยบบ

การนจาผชาทยพเหลมอจากการผลลตกระเปปามาทจาเปปนของทยพระลขก

การใชชโปรแกรมคอมพลวเตอรฑและโทรศตพทฑมมอถมอในการโปรโมท ขยายชชองทางในการขาย

สลนคชาใหชมากขขขน

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระเปปาจากผชา

รายละเออยด : - เปปนผลลตภตณฑฑทยพเกลดจากการผชานจามาผลลตเปปนกระเปปาและนจาเศษผชาทยพเหลมอ

จากการทจากระเปปามาทจาเปปนของทยระลขก- ออกแบบและตตดเยบบกระเปปา โดยการขขขน pattern 

ใหมชๆ ในการตตดเยบบกระเปปา

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.นจขาอชอม อ.กตนทรลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ตะกรชาสวยเจยยลละออ กลจชมจตกสานบชานขะยมง

ออนไลนฑ : กลจชมจตกสานบชานขะยมง

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

Customer Segment - กลจชมลมกคชาเปปนเพศหญลง อายจ 30 ปปขขขนไป เพราะเปปนกลจชมทยพอยมชในวตยทจา

งานรตกสลพงสวยงานและมยกจาลตงในการซมขอสลนคชา

Customer Relationships - ผลลตภตณฑฑมยทตขงราคาปลยกและราคาสชงใหชแกชลมกคชาทยพซมขอจจานวน

มาก 

Channel - ชชองทางการจตดจจาหนชาย จจาหนชายผชานหนชาบชาน,ตลาดนตด,ชชองทางออนไลนฑเชชน 

หนชาเพจเฟสบจบก  

Value Propositions - เปปนผลลตภตณฑฑทยพเกลดจากการผชานจามาผลลตเปปนกระเปปาและนจาเศษผชาทยพ

เหลมอจากการทจากระเปปามาทจาเปปนของทยพระลขก ออกแบบและตตดเยบบกระเปปา โดยการขขขน 

pattern ใหมชๆในการตตดเยบบ เปปนผลลตภตณฑฑทยพชชวยลดปปญหาขยะจากผชาทยพเหลมอใชช และ

ผลลตภตณฑฑมยความแขบงแรงทนทานสามารถใชชไดชนาน

Key Activities - การผลลตเรลพมจากการหาวตสดจทยพมยคจณภาพมาใชชในการตตดเยบบ

Key resources - ทรตพยากรในการผลลตไดชแกช วตสดจในการผลลตกระเปปาจากผชา แรงงานในการ

ผลลต การตลาดและการจตดจจาหนชายในชชองทางออนไลนฑ

Key Partners - องคฑการบรลหารสชวนตจาบลนจขาอชอม พตฒนาชจมชนอจาเภอกตนทรลตกษฑ พตฒนา

ชจมชนจตงหวตด พาณลชยฑจตงหวตด มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

Cos Structure - ตชนทจนจะประกอบดชวย คชาวตสดจ คชาแรงงาน คชาบรรจจภตณฑฑ คชาการตลาด คชา

สาธารณมปโภคตชางๆ

Revenue Streams - รายไดชจากการทจาธจรกลจจะไดชจากการจจาหนชายผลลตภตณฑฑกระเปปาจากผชา

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 3,000

หนชา 16 / 413



PS65019106 : การพพฒนาผลลตภพณฑฑกลรยมทอผบาฟปายบบานทยาสวยาง ตจาบลโนนสจาราญ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

กยพกระตจก

เครมพองพตนฝปาย

เตาตชมสยจากธรรมชาตล

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผชาฝปายทอมมอ

รายละเออยด : ฝปาย คมอ เสชนใยเกชาแกชชนลดหนขพงซขพงใชชในการทอผชามาแตชสมตยโบราณ ฝปายมย

คจณสมบตตลเนมขอนจชม โปรชงสบาย ระบายความรชอนไดชดย เนมพองจากฝปายมยชชองระหวชางเสชนใย จขง

เหมาะกตบสภาพอากาศในฤดมรชอน และเมมพอเปปยกจะตากแหชงไดชเรบว การใชชฝปายมาใชชงานทจาไดช

โดยนจาฝปายมาปปพ นเป

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.โนนสจาราญ อ.กตนทรลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

าย (Cotton) คมอ เสชนใยเกชาแกชชนลดหนขพงซขพงใชชในการทอผชามาแตชสมตยโบราณ โดยหลตกฐานทาง

โบราณคดยทยพบชงบอกใหชรมชวชามยการปลมกฝปายและปปพ นฝปายเปปนเสชนดชายมานานแลชว ใยฝปายไดชมาจาก

สชวนทยพหชอหจชมเมลบดของตชนฝปาย หรมอทยพเรยยกวชา ปจยฝปาย ซขพงมยลตกษณะเปปนเสชนเลบกๆ ฝปายมย

คจณสมบตตลเนมขอนจชม โปรชงสบาย ระบายความรชอนไดชดย เนมพองจากฝปายมยชชองระหวชางเสชนใย จขง

เหมาะกตบสภาพอากาศในฤดมรชอน และเมมพอเปปยกจะตากแหชงไดชเรบว การใชชฝปายมาใชชงานทจาไดชโดย

นจาฝปายมาปปพ นเปปนเสชนดชาย แลชวนจามาทอเปปนผมนผชา

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

สชงเสรลมและสนตบสนจนการทชองเทยพยวชจมชน

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 15,000

หนชา 17 / 413



PS65019112 : การสยงเสรลมและพพฒนาผลลตภพณฑฑการแปรสขบาว ตจาบลโนนสจาราญ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครมพองบดละเอยยด

เครมพองสยขชาว

เครมพองซยลถจงบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผลลตภตณฑฑขชาวกลชองบดผง

รายละเออยด : ขชาวกลชองงอกบดผงเปปนผลลตภตณฑฑทยพไดชมาจากการนจาขชาวกลชองสายพตนธจฑ

ตชางๆ 4 สายพตนธจฑของกลจชม มาผชานกระบวนการเพาะงอก (Germinated brown rice) หรมอ

เรยยกวชา GABA – rice ซขพงปกตลขชาวกลชองจะมยสารอาหารทยพเปปนประโยชนฑตชอสจขภาพอยมชแลชว 

เชชน มยใยอาหาร มยวลตามลนซย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.โนนสจาราญ อ.กตนทรลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

ขชาวกลชองงอกบดผงเปปนผลลตภตณฑฑทยพไดชมาจากการนจาขชาวกลชองสายพตนธจฑตชางๆ 4 สายพตนธจฑ

ของกลจชม มาผชานกระบวนการเพาะงอก (Germinated brown rice) หรมอเรยยกวชา GABA – rice 

ซขพงปกตลขชาวกลชองจะมยสารอาหารทยพเปปนประโยชนฑตชอสจขภาพอยมชแลชว เชชน มยใยอาหาร มยวลตามลนซย 

วลตามลนอย กาบา (GABA) และกรดหรมอแรชธาตจตชางๆ ทยพชชวยปปองกตนโรคและรตกษาสมดจลทจาใหช

ระบบตชางๆในรชางกายทจางานดยขขขน เมมพอนจาขชาวกลชองมาแชชนจขาเพมพอทจาใหชงอก ทจาใหชขชาวกลชองมย

สารอาหารโดยเฉพาะ GABA เพลพมขขขน นอกจากนตขนขชาวกลชองงอกทยพหจงสจกยตงอชอนนจชม รตบประทาน

งชายกวชาขชาวกลชองทตพวไปดชวย

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

มยสจขภาพดยขขขน ลดโอกาสเกลดการเจบบปปวย

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 5,000
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PS65018169 : การพพฒนาผลลตภพณฑฑขนมเปปป ยะ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนา Packaging Design

คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลลตภตณฑฑ

อบรมอยคอมเมลรฑซ Page Facebook เเละ Line Platform

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขนมเปปป ยะ

รายละเออยด : ผลลตภตณฑฑขนมเปปป ยะ บชานหนองศาลา หมมช 18 ตจาบลบขงมะลม  อจาเภอกตนทรลตกษฑ 

จตงหวตดศรยสะเกษ สมาชลกกลจชมทจาขนมเปปป ยะเปปนผมชจตดทจาและการจตดจจาหนชาย เปปนผลลตภตณฑฑทยพ

ชจมชนรชวมกตนสรรสรชางขขขนเพมพอสรชางรายไดชเพลพมเตลมจากงานหลตก

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.บขงมะลม อ.กตนทรลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รชานชจา รชานคชาโชหชวย กลจชมวลสาหกลจชจมชน

ออนไลนฑ : เนชนขายออฟไลนฑ

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

ผลลตภตณฑฑขนมเปปป ยะ บชานหนองศาลา

-ปปญหา (Problem)

 1. วตตถจดลบราคาสมงขขขน

 2. ขนาดและรมปทรงผลลตภตณฑฑไมชเทชากตน

 3. รมปแบบของแบรนดฑและกลชองบรรจจภตณฑฑยตงไมชทตนสมตย

          4. อายจของผลลตภตณฑฑอยมชไดชไมชนาน

-แนวทางแกชไขปปญหา (Solution)

 1. เทยยบราคาวตตถจดลบใกลชเคยยงกตบผลลตภตณฑฑและเกบบรตกษาวตตถจดลบไวชใหชไดชนานขขขน

 2. รตงสรรคฑใหชผลลตภตณฑฑมยลตกษณะรมปทรงใหชมยขนาดเทชาๆ กตน และใหชมยความนชาสนใจมากขขขน 

 3. จตดอบรมใหชความรมชในการออกแบบแบรนดฑทยพทตนสมตย

          4. พตฒนาบรรจจภตณฑฑปปองกตนความชมขนและการเกลดเชมขอรา เพมพอใหชผลลตภตณฑฑเกบบไวชไดชนาน

มากขขขน

-การสรชางคจณคชา (Value Proposition)

 1. การเพลพมมมลคชาใหชกตบผลลตภตณฑฑขนมเปปป ยะ ดชวยความรมชทางนวตตกรรมและเทคโนโลยยแบบ

เศรษฐกลจ BCG 

 2. สรชางรายไดชใหชกตบสมาชลกในกลจชมวลสาหกลจชจมชนขนมเปปป ยะ

 3. สรชางสลนคชาใหชไดชคจณภาพและมยมาตรฐาน

        4. สรชางแบรนดฑและถจงบรรจจภตณฑฑทยพทตนสมตยและรตกษฑโลก

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 25,000
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PS65018180 : การพพฒนาผลลตภพณฑฑขบาวเกรอยบ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนา Packaging Design

คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลลตภตณฑฑ

อบรมอยคอมเมลรฑซ Page Facebook เเละ Line Platform

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขนมขชาวเกรยยบมตนเกตจทอง

รายละเออยด : ผลลตภตณฑฑขนมขชาวเกรยยบมตนเกตจทอง บชานโนนเกตจหมมช 17 ตจาบลบขงมะลม  

อจาเภอกตนทรลตกษฑ จตงหวตดศรยสะเกษ เปปนผลลตภตณฑฑทยพสมาชลกกลจชมทจาขนมขชาวเกรยยบบชานโนน

เกตจจตดทจา และการจตดจจาหนชาย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.บขงมะลม อ.กตนทรลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รชานชจา รชานคชาโชหชวย กลจชมวลสาหกลจชจมชน

ออนไลนฑ : ขชาวเกรยยบมตนเกตจทอง

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

ผลลตภตณฑฑขนมขชาวเกรยยบมตนเกตจทอง บชานโนนเกตจ

-ปปญหา (Problem)

 1. วตตถจดลบจากธรรมชาตลทยพตชองการคชอนขชางหายากและวตตถจดลบราคาสมงขขขน

 2. ขาดโรงเรมอนทยพเอมขออจานวยตชอการสรชางผลลตภตณฑฑ

 3. รมปแบบของแบรนดฑและถจงบรรจจภตณฑฑยตงไมชทตนสมตย

          4. รมปทรงผลลตภตณฑฑเปปนแบบเดลมขาดความแปลกใหมชและไมชนชาสนใจ

-แนวทางแกชไขปปญหา (Solution)

 1. หาวตตถจดลบจากธรรมชาตลทยพมยสยและรสชาตลใกลชเคยยงกตบผลลตภตณฑฑและสชงเสรลมใหชกลจชม

วลสาหกลจชจมชนหตนมาปลมกพมชสวนเพมพอมยรายไดชเสรลม

 2. จตดสรรงบประมาณใหชกตบกลจชมวลสาหกลจชจมชนขชาวเกรยยบมตนเกตจทอง

 3. จตดอบรมและใหชความรมชเกยพยวกตบการพตฒนาบรรจจภตณฑฑและการออกแบบแบรนดฑทยพทตน

สมตย

          4. รตงสรรคฑใหชผลลตภตณฑฑมยลตกษณะรมปทรงตชางๆ ใหชมยความนชาสนใจมากขขขน เชชน รมปทรงสาม

เหลยพยม วงกลม

-การสรชางคจณคชา (Value Proposition)

 1. การเพลพมมมลคชาใหชกตบผลลตภตณฑฑขนมขชาวเกรยยบมตนเกตจทอง ดชวยความรมชทางนวตตกรรมและ

เทคโนโลยยแบบเศรษฐกลจ BCG 

 2. สรชางรายไดชใหชกตบสมาชลกในกลจชมวลสาหกลจชจมชนขชาวเกรยยบ

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 30,000
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PS65002955 : ภสสตางคฑกระเปปาผบาฝปายปปกแสยว

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยย การยมดอายจการใชชงานของผลลตภตณฑฑ

เทคโนโลยยการเคลมอบสยสตงเคราะหฑในผลลตภตณฑฑ

นจาเครมพองจตกรมาใชช ในการผลลตสลนคชาและผลลตภตณฑฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

เศรษฐกลจหมรนเวอยนลดการใชบพลพงงานเนบนนจากลพบมาใชบใหมย

   Recovery (การนจากลตบคมนมาใหมช)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ภมสตางคฑกระเปปาผชาฝปาย

รายละเออยด : การนจากระเปปาผชาฝปายมาปปกลวดลายใหชสวยงามดชวยเสชนดชายหลากสยสตน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ภมเงลน อ.กตนทรลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ไมชมย

ออนไลนฑ : ภมสตางคฑ shop

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

โครงการแปรรมปผลลตภตณฑฑกระเปปาผชาฝปายสมชสลนคชาชจมชน เพมพอเพลพมศตกยภาพสลนคชาและหากลจชม

ลมกคชา(Customer Segment)ทยพอยมชในเขตชจมชนและตชางอจาเภอ ในเขตภาคตะวตนออกเฉยยง

เหนมอ โดยมยความชมพนชอบ การใชชถจงผชาทยพนจามาปปกเปปนลวดลายใหชสวยงามและนชาใชชขขขนกวชาเดลม มย

การสอบถามลมกคชา( Customer Relationships) ทยพซมขอผลลตภตณฑฑสลนคชาของเราในเรมพอง

คจณภาพการใชชงานและความสวยงามของลายทยพปปกบนกระเปปา เพมพอนจามาปรตบปรจงใหชเปปนทยพตชอง

การของกลจชมลมกคชาและเปปนทยพตชองการของตลาด Key Activities กระบวนการผลลตเรลพมจากการ

หาวตตถจดลบ และนจามาคตดสรรมาปรตบเปลยพยนเปปนลวดลายตชาง ๆ ใหชมยคจณภาพและนจามาบรรจจ

ภตณฑฑ ระหวชางการผลลตและทจาลวดลายเราจะมยการเกบบขชอมมลของกลจชมลมกคชาเพมพอนจามาสรชาง 

Content ตชาง ๆ เพมพอโปรโมทสลนคชาของตจาบลภมเงลน อจาเภอกตนทรลตกษฑ จตงหวตดศรยสะเกษ Key 

Resources นจาทรตพยากรบจคคลในชจมชนและตจาบลใกลชเคยยงมาผลลตสลนคชากระเปปาแสชวผชาฝปาย 

เพมพอจตดจจาหนชาย โดยแบรนดฑภมสตางคฑกระเปปาผชาฝปายของตจาบลภมเงลน อจาเภอกตนทรลตกษฑ 

จตงหวตดศรยสะเกษ และจจาหนชายผชานสมพอสตงคมออนไลนฑ เชชน ผชานเพจ Facebook, LINE, tiktok, 

Instagram ในสชวนของตชนทจนการผลลต Cost Structure จะประกอบไปดชวยคชาวตตถจดลบ ดชาย ผชา 

วตสดจตชาง ๆ ทยพเกยพยวกตบการผลลตสลนคชา คชาแรงในชจมชน คชาบรรจจภตณฑฑ คชาการตลาดและคชา

สาธารณมปโภคตชาง ๆ รายไดชจากการผลลต Revenue Streams โดยจตดจจาหนชายผชานคนใน

ชจมชนและเขตอจาเภอทยพใกลชเคยยงเพมพอเสรลมสรชางรายไดชใหชกตบคนในชจมชน สรชางคน สรชางงาน 

สรชางอาชยพ ใหชกตบคนวชางงานในเขตตจาบลภมเงลน อจาเภอกตนทรลตกษฑ จตงหวตดศรยสะเกษ

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

มยสจขภาพดยขขขน ลดโอกาสเกลดการเจบบปปวย

ลดขยะ/การนจาวตตถจดลบกลตบมาใชชใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดบ : 0
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PS65019206 : ภสเงลนฝรพชงแชยบบวย

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยการผสมสยในผลลตภตณฑฑใหชเปปนสยธรรมชาตล

เทคโนโลยย การยมดอายจผลผลลตในสลนคชาและผลลตภตณฑฑ

นจาเครมพองจตกรมาใชชในการผลลต

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ภมเงลนฝรตพงแชชบบวย

รายละเออยด : นจาผลผลลตทางการเกษตรเอามาแปรรมปเปปนผลลตภตณฑฑสลนคชาฝรตพงแชชบบวย 

เพมพอจตดจจาหนชายโดยชจมชนตจาบลภมเงลน อจาเภอกตนทรลตกษฑ จตงหวตดศรยสะเกษ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ภมเงลน อ.กตนทรลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : แวนดชาฝรตพงแชชบบวย

ออนไลนฑ : ภมสตางคฑ shop

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

การแปรรมปผลผลลตทางการเกษตรฝรตพงกลมจมสมชฝรตพงดองและฝรตพงแชชบบวย เพมพอเพลพมศตกยภาพ

สลนคชาและผลลตภตณฑฑในการแปรรมปผลผลลตทางการเกษตรในชจมชนและหากลจชมลมกคชาทยพอาศตย

อยมชในละแวกใกลชเคยยงทยพชอบทานผลไมชแปรรมป ฝรตพงดองฝรตพงแชชบบวย หาขชอมมลจากกลจชมลมกคชาใน

เรมพองคจณภาพของผลลตภตณฑฑเพมพอนจามาพตฒนาผลลตภตณฑฑใหชดยยลพงขขขน และหาชชองทางการตลาด

เพมพอทจาการจตดจจาหนชายสลนคชาโดยผชานระบบออนไลนฑ (Facebook, Line, Tiktok, Instagram) 

เพมพอโฆษณาสลนคชาและผลลตภตณฑฑของชจมชน ตจาบลภมเงลน อจาเภอกตนทรลตกษฑ จตงหวตดศรยสะเกษ 

และระบบออฟไลนฑ โดยการขายตามรชานคชาในชจมชนตจาบลภมเงลนและชจมชนใกลชเคยยง เพมพอเสรลม

สรชางผลลตภตณฑฑสลนคชาของชจมชนและสชงเสรลมแรงงานในชจมชนตจาบลภมเงลนใหชมยคจณภาพชยวลตทยพดย 

มยรายไดชเพลพมขขขน ทจาใหชลดปปญหาคนวชางงานในชจมชน อยกทตขงยตงเปปนการตชอยอดสลนคชาทางการ

เกษตรของชจมชนใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

มยสจขภาพดยขขขน ลดโอกาสเกลดการเจบบปปวย

จจานวนรายไดบ : 15,000
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PS65018334 : การพพฒนาผลลตภพณฑฑจากเสบนสานพลาสตลก ภสผาหมอก

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวตตกรรมการออกแบบลวดลายใหมช

โซเซยยลมยเดยยเพมพอเพลพมชชองทางการขาย

นวตตกรรมการออกแบบโลโกชใหชมยความนชาสนใจ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานการบรลการ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ตะกรชาสานพลาสตลก

รายละเออยด : การสานตะกรชาพลาสตลกเกลดจากภมมลปปญญาทยพถชายทอดกตนมา จากรจชนสมชรจชนใน

ลตกษณะของการทจาเครมพองจตกรสานลตกษณะตชางๆ จนกลายมาเปปนการใชชเสชนพลาสตลกใน

การพตฒนาผลลตภตณฑฑใน หลายๆรมปแบบ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

7 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ภมผาหมอก อ.กตนทรลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

1. Value Proposition

- ผลลตภตณฑฑมยลวดลายทยพทตนสมตยและสวยงามหลากหลายรมปแบบ - แขบงแรงและทนตชอการใชช

งาน

- สามารถใชชทดแทนการใชชถจงพลาสตลก

2. Customer segment

- กลจชมคนวตยทจางานจนถขงวตยเกษยยณ

- ผมชบรลโภคทยพนลยมและชมพนชอบตะกรชาจากเสชนพลาสตลก

3. Channels

- Facebook

- Line

- Tiktok

- จจาหนชายในชจมชน

4. Customer Relationship

- ตลดตามความพขพงพอใจของลมกคชาผชานทางการรยวลวสลนคชาบนFacebook , Line และTiktok

5. Revenue streams

- รายไดชจากการขายในชจมชน

- รายไดชจากการขายออนไลนฑ

6. Key resources

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

ลดขยะ/การนจาวตตถจดลบกลตบมาใชชใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สชงเสรลมและสนตบสนจนการทชองเทยพยวชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 3,000
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PS65018340 : การสยงเสรลมผลลตพพฒนาขนมทองมบวน ภสผาหมอก

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

โซเซยยลมยเดยยเพมพอเพลพมชชองทางการขาย

นวตตกรรมการแปรรมปสลนคชาใหชมยความแตกตชาง

นวตตกรรมการออกแบบโลโกชสลนคชาใหชเปปนทยพนชาสนใจ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   สจขอนามตยอาหาร หรมอ กระบวนการควบคจมขตขนตอนการผลลตตตขงแตชตชน

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขนมทองมชวน

รายละเออยด : ทองมชวน เปปนขนมไทยชนลดหนขพงมยลตกษณะเปปนแผชนมชวนกลม เปปนวง มยลตกษณะ

กรอบ โดยมยสชวนผสมหลตกคมอ แปปง มะพรชาว นนาตาลปปบ ไขชไกช นนามตนพมช และ งาดจา ตชนกจาเนลด

มยแรงบตนดาล ใจจากขนมโปรตจเกส

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

7 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ภมผาหมอก อ.กตนทรลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

1. Customer Segment - กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในตจาบลภมผาหมอกและตจาบลใกลช

เคยยง ไมชจจากตด เพศและอายจ เพราะสามารถทานไดชทจกชชวงวตย

2. Costomer Relationships – มยการตลดตามผลรลวลวจากลมกคชาทยพทาน และนจาผลการใชชมาชชวย

ในการโปรโหมด สลนคชาดชวย

3. Channels – Facebook Line ตลาดนตดชจมชนทจกวตนพจทธ-วตนศจกรฑและวตนอาทลตยฑ - จจาหนชาย

ทยพรชานขายของชจาในชจมชนและตจาบลใกลชเคยยง

4. Value Propositions - ทองมชวน เปปนขนมไทยชนลดหนขพงมยลตกษณะเปปนแผชนมชวนกลมเปปนวง มย

ลตกษณะกรอบ โดยมยสชวนผสมหลตกคมอ แปปง มะพรชาว นนาตาลปปบ ไขชไกช นนามตนพมช และ งาดจา ตชน

กจาเนลดมยแรงบตนดาลใจจากขนม โปรตจเกส

5. Key Activities - กระบวกการผลลตขนมทองมชวนเพมพอจตดจจาหนชวย

6. Key Resources – ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย สชวนผสมหลตกคมอ แปปง มะพรชาว นนา

ตาลปปบ ไขชไกช

นนามตนพมช และ งาดจา

7. Key Partners – ในสชวนของผมชเกยพยวใหชการสนตบสนจนและผมชเกยพยวขชองในธจรกลจ จะมย กลจชมสตรยแมช

บชานในตจาบลภม ผาหมอก องคฑการบรลหารสชวนตจาบลภมผาหมอก มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

8. Cost Structure – ตชนทจนจะประกอบไปดชวย คชาวตตถจดลบ คชาแรงงาน คชาบรรจจภตณฑฑ คชาการ

ตลาด และคชา สาธารณมปโภคตชางๆ

9. Revenue Streams – รายไดชจากการทจาธจรกลจ โดยการจตดจจาหนชายสลนคชา โดยจจาหนชายผชาน

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

มยสจขภาพดยขขขน ลดโอกาสเกลดการเจบบปปวย

สชงเสรลมและสนตบสนจนการทชองเทยพยวชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 5,000
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PS65028238 : พพฒนาและยกระดพบผลลตภพณฑฑตะกรบาเถาวพลยฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การคตดเลมอกเครมอเถาวตลยฑตามชนลดและขนาด

ปปนลมยลงตะปม

การตชมและการยชอมไมชสยตชางๆ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เถาวตลยฑกตนทรลตกษฑ The vine house of Kantharalak

รายละเออยด : สลนคชาหตตถกรรมจากเครมอเถาวตลยฑธรรมชาตล ผลลตโดยชจมชน ตะกรชาเถาวตลยฑ

หลากหลายขนาด และหลากหลายสยสยน ยชอมจากสยธรรมชาตล นจามาทจาเปปนภาชนะใสชสลพงของ 

หรมอประดตบตกแตชงอาคารทยพพตก เสรลมสรชางบรรยากาศแนวธรรมชาตล สามารถสตพงทจาไดชตาม

ความตชองการของลมกคชา ทตขงตะกรชาใสชดอกไมช ตะกรชาใสชของ ตะกรชาประดตบตกแตชง แขวน

ประดตบผนตง โคมไฟประดตบบชานเรมอน เสรลมสรชางใหชบรรยากาศภายในอาคารแลดมเปปน

ธรรมชาตล สมบสานภมมลปปญญาจากชจมชนรจชนสมชรจชน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

7 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.เมมอง อ.กตนทรลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : เถาวตลยฑกตนทรลตกษฑ The vine house of Kantharalak

ออนไลนฑ : เถาวตลยฑกตนทรลตกษฑ The vine house of Kantharalak

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

ในชจมชนมยการผลลตตะกรชาจากเถาวตลยฑเและจจาหนชายมาไดชระยะหนขพงแลชว แตชยตงเปปนในกลจชมเลบกๆ

ทยพยตงไมชกระจายทตพวทตขงตจาบล อยกทตขงยตงเปปนผลลตภตณฑฑรมปแบบทยพพบเหบนไดชทตพวไป จขงอยากจะออก

แบบและผลลตสลนคชาจากเถาวตลยฑในรมปแบบตะกรชารมปทรงหรมอในลตกษณะอมพนใหชมยความหลาก

หลายจากสลนคชาเดลมทยพเคยทจามา และเพลพมจจานวนฝปมมอแรงงานรองรตบกจาลตงผลลต จตดทจาใหชทตน

ตชอยอดสตพงซมขอ เพมพอเพลพมรายการสลนคชาและสรชางรายไดชกระจายการผลลตทตพวทตขงตจาบล

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

ลดขยะ/การนจาวตตถจดลบกลตบมาใชชใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางความรมชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 3,000

หนชา 25 / 413



PS65028239 : พพฒนาและแปรรสปของตกแตยงจากเถาวพลยฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การออกแบบผลลตภตณฑฑสลนคชาประดตบตกแตชง

การตชมและการยชอมไมชสยตชางๆ

การคตดเลมอกเครมอเถาวตลยฑตามชนลดและขนาด

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เถาวตลยฑกตนทรลตกษฑ The vine house of Kantharalak

รายละเออยด : สลนคชาหตตถกรรมจากเครมอเถาวตลยฑธรรมชาตล สมบสานภมมลปปญญา ผลลตโดย

ชจมชนจากรจชนสมชรจชน แปรรมปจากตะกรชาเถาวตลยฑเดลมๆใหชมยความหลากหลายผลลตภตณฑฑและ

หลากหลายสยสยน ยชอมจากสยธรรมชาตล นจามาทจาเปปนของประดตบตกแตชงอาคารทยพพตก เสรลม

สรชางบรรยากาศแนวธรรมชาตล สามารถสตพงทจาไดชตามความตชองการของลมกคชา ทตขงตะกรชาใสช

ดอกไมช ตะกรชาใสชของ ตะกรชาประดตบตกแตชง แขวนประดตบผนตง โคมไฟประดตบบชานเรมอน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

7 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.เมมอง อ.กตนทรลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : เถาวตลยฑกตนทรลตกษฑ The vine house of Kantharalak

ออนไลนฑ : เถาวตลยฑกตนทรลตกษฑ The vine house of Kantharalak

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

ในตจาบลเมมองนยขมยการผลลตตะกรชาจากเถาวตลยฑเและจจาหนชายมาไดชระยะหนขพงแลชว แตชยตงเปปนใน

กลจชมเลบกๆ อยกทตขงยตงเปปนผลลตภตณฑฑรมปแบบทยพพบเหบนไดชทตพวไป จขงอยากจะออกแบบและผลลต

สลนคชาจากเถาวตลยฑในรมปทรงหรมอในลตกษณะอมพนทยพไมชใชชเพยยงแตชตะกรชา ใหชมยความหลากหลายจาก

สลนคชาเดลมทยพเคยทจามา เพมพอเพลพมรายการสลนคชาและสรชางรายไดชกระจายการผลลตทตพวทตขงตจาบล

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

ลดขยะ/การนจาวตตถจดลบกลตบมาใชชใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดบ : 4,000

หนชา 26 / 413



PS65022430 : การพพฒนาและยกระดพบผลลตภพณฑฑปลาดรกแดดเดอยว

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

องคฑความรมชในการแปรรมป/ถนอมอาหารอยชางถมกหลตกอนามตยและสามารถเกบบรตกษาไวชไดชนาน

ยลพงขขขน

การใชชเทคโนโลยยการบรรจจสลนคชาดชวยระบบสจญญากาศ

การออกแบบตราสลนคชาเพมพอสชงเสรลมการตลาด

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปลาดจกแดดเดยยวรจงรจง

รายละเออยด : ปลาดจกแดดเดยยวรจงรจง ผลลตจากปลาดจกเนมขอแนชนคจณภาพทยพเลยขยงในพมขนทยพ

ตจาบลรจง อจาเภอกตนทรลตกษฑ จตงหวตดศรยสะเกษ อจดมไปดชวยโปรตยน นจามาผชานกระบวนการ

ผลลตดชวยความใสชใจและถมกหลตกอนามตย เนมขอปลาคจณภาพดยถมกนจาไปแปรรมปดชวยการตาก

แดดและบรรจจใสชบรรจจภตณฑฑทยพปปดมลดชลด ซขพงชชวยปปองกตนการปนเปปข อน และสามารถเกบบใสชตมช

เยบนไวชรตบประทานไดชนานยลพงขขขน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.รจง อ.กตนทรลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : วลสาหกลจชจมชนแมชบชานเกษตรกรบชานสมบมรณฑ ตจาบลรจง

ออนไลนฑ : สลนคชาชจมชนตจาบลรจง

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

แนวคลดการดจาเนลนงานธจรกลจผลลตภตณฑฑแปรรมปจากปลาดจก ภายใตชแบรนดฑ “ปลาดจกแดดเดยยว

รจงรจง” เรลพมจากการทยพทางกลจชม U2T ตจาบลรจงไดชเหบนความสจาคตญของสจขภาพของคนในชจมชน

ตจาบลรจง ตชองการใหชคนในชจมชนไดชรตบประทานอาหารทยพมยประโยชนฑในราคาทยพจตบตชองไดช และตชอง

การสชงเสรลมใหชคนในชจมชนมยอาชยพทยพสรชางรายไดชจากปลาดจก ซขพงเปปนวตตถจดลบคจณภาพ เลยขยงงชาย 

หางชายในชจมชน ธจรกลจนยขเปปนการวางแผนในระยะเรลพมตชนเพมพอผลตกดตนใหชเกลดการสรชางรายไดช และ

สรชางอาชยพทยพยตพงยมนใหชแกชชาวชจมชนตจาบลรจง เพมพอใหชสามารถสชงออกจจาหนชายไปทตพวทจกภมมลภาค  

โดยมยชชองทางการจตดจจาหนชาย 2 ทาง คมอ ทางโซเชยยลมยเดยย และการจตดจจาหนชายหนชารชาน กลจชม

เปปาหมายแบชงออกเปปน 2 กลจชม คมอกลจชมแรก อายจตตขงแตช 0 -18 ปปขขขนไปทยพยตงไมชมยรายไดชเปปนของตตว

เอง และกลจชมทยพสอง อายจตตขงแตช 19 ปปเปปนตชนไป ทยพมยรายไดชเฉลยพย 5,000 เปปนตชนไป ทยพชมพนชอบ

ทอาหารเพมพอสจขภาพทยพสามารถรตบประทานไดชในทจกวตน

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 10,000

หนชา 27 / 413



PS65025715 : การพพฒนาและยกระดพบผลลตภพณฑฑขนมทองมบวน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การออกแบบบรรจจภตณฑฑทยพรตกษาสภาพผลลตภตณฑฑใหชสามารถเกบบไดชนานและสวยงาม

องคฑความรมชเรมพองการทจาขนมทองมชวนดชวยเตาถชานโบราณ

การออกแบบตราสลนคชาเพมพอสชงเสรลมการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

การขนสชงและกระจายสลนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ทองมชวนรจงรจง

รายละเออยด : ทองมชวน เปปนขนมหวานทยพมยลตกษณะเปปนแผชนแปปงมชวนกลมเปปนวง มยความกรอบ 

โดยมยสชวนผสมหลตก คมอ แปปง กะทล นจขาตาลมะพรชาว ไขชไกช และงาดจา นจามาเทราดลงในพลมพฑ

กลมละเลงใหชแผชเปปนแผชนบาง ยชางบนเตาถชานพอสจก แลชวมชวนเปปนหลอด บรรจจในบรรจจภตณฑฑ

ทยพปปดมลดชลด ชชวยรตกษาผลลตภตณฑฑใหชกรอบ หอม และสวยงาม

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.รจง อ.กตนทรลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : วลสาหกลจชจมชนแมชบชานเกษตรกรบชานสมบมรณฑ ตจาบลรจง

ออนไลนฑ : สลนคชาชจมชนตจาบลรจง

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

แนวคลดการดจาเนลนงานธจรกลจขนมทองมชวน ภายใตชแบรนดฑ “ทองมชวนรจงรจง (Thong Muan 

Rung Rung)” เรลพมจากการทยพทางกลจชม U2T ตจาบลรจงไดชเหบนความสจาคตญของการนจาวตตถจดลบใน

ชจมชน และผลผลลตทางการเกษตรมาใชชใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด เพมพอเพลพมมมลคชาผลผลลต/

ผลลตภตณฑฑ/บรลการ, สรชางความรมชใหชชจมชน, สรชางงานสรชางอาชยพ, สรชางรายไดชใหชชจมชน, อนจรตกษฑ

และตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน แบรนดฑ “ทองมชวนรจงรจง (Thong Muan Rung Rung)” คมอแผน

ธจรกลจทยพจะนจาไปใชชในอนาคตอตนใกลชเพมพอผลตกดตนใหชเกลดการสรชางรายไดช และสรชางอาชยพทยพยตพงยมน

ใหชแกชชาวชจมชนตจาบลรจง ใหชสามารถผลลตสลนคชาทยพมยคจณภาพและสชงออกจจาหนชายไปยตงทจก

ภมมลภาค ผลลตภตณฑฑขนมทองมชวนถมกผลลตดชวยความใสชใจและบรรจจใสชบรรจจภตณฑฑทยพปปดมลดชลด 

เพมพอรตกษาสภาพขนมใหชกรอบ อรชอย สวยงาม ชชองทางการจตดจจาหนชายมย 2 ชชองทาง ไดชแกช ชชอง

ทางออนไลนฑผชานทางโซเชยยลมยเดยย และชชองทางออฟไลนฑซขพงจตดจจาหนชายหนชารชาน กลจชมเปปา

หมายแบชงออกเปปน 2 กลจชม ไดชแกช 1. กลจชมอายจตตขงแตช 0 -18 ปปขขขนไปทยพยตงไมชมยรายไดชเปปนของตตวเอง 

และ 2. กลจชมอายจ 19 ปปเปปนตชนไป ทยพมยรายไดชเฉลยพย 5,000 เปปนตชนไป

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 10,000

หนชา 28 / 413



PS65012163 : พพฒนาและยกระดพบผลลตภพณฑฑเพชชอสรบางมสลคยาใหบกพบผลลตภพณฑฑในชรมชน  ตจาบลละลาย อจาเภอ

กพนทรลพกษฑ จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครมพองสจญญากาศ

เครมพองกวนมะมชวง

เครมพองปอกมะมชวง

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : มะมชวงแชชบบวย

รายละเออยด : มะมชวงแชชบบวย 1 ชจด ประกอบไปดชวย มะมชวง 2 ลมก พรลกเกลมอ 1 กระปจก ราคาชจด

ละ 50 บาท

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ละลาย อ.กตนทรลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

เนมพองดชวยพมขนทยพตจาบลละลาย อจาเภอกตนทรลตกษฑ จตงหวตศรยสะเกษ เปปนพมขนทยพลจชม มยทรตพยากรทยพอจดม

สมบมรณฑ เกษตรกรจขงนลยมปลมกมะมชวงแกชวขมลขน ทจาใหชเกลดมะมชวงลชนตลาด ผมชรตบจชางงานจขง

ประสานไปทางกลจชมวลสาหกลจชจมชนตจาบลละลาย เพมพอเสนอโครงการแปรรมปมะมชวง เพมพอยกระดตบ

และสรชางคจณคชาใหชกตบมะมชวงทยพมยอยมชเปปนจจานวนมาก อาทลเชชน มะมชวงแชชบบวย มะมชวงแชชอลพม มะมชวง

อบแหชง เยลลยพมะมชวงและแยมมะมชวง เพมพอสนองความตชองการของกลจชมผมชบรลโภค ทจกเพศ ทจกวตย 

เนมพองจากผลลตภตณฑฑทยพจตดทจาขขขน สามารถรตบประทานไดชทจกทยพ ทจกเวลา สะดวกตชอการเลมอกซมขอ 

 ผลลตภตณฑฑมะมชวงแปรรมปดตงกลชาวจะถมกจตดจจาหนชายใหชแกชรชานคชาภายในตจาบลละลาย และมย

การจตดจจาหนชายผชานชชองทางออนไลนฑ อาทลเชชน Facebook และ Instagram เมมพอสลนคชาถมกจตด

จจาหนชายออกไปแลชว จะมยการตลดตามผลจากยอดขายของแตชละรชานทยพนจาผลลตภตณฑฑไปจจาหนชาย 

เพมพอนจาผลทยพไดชมาปรตบปรจงและพตฒนาผลลตภตณฑฑตชอไป

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 25,000

หนชา 29 / 413



PS65012237 : สรบางตราสลนคบาและบรรจรภพณฑฑ เพชชอสรบางมสลคยาเพลชมใหบกพบผลลตภพณฑฑในชรมชน การตลาด และ

การขายสลนคบาออนไลนฑ ตจาบลละลาย อจาเภอกพนทรลพกษฑ จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

คอมพลวเตอรฑ

เครมพองพลมพฑ

บลบอกสย

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยยบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : มะมชวงแชชบบวย

รายละเออยด : มะมชวงแชชบบวย จตดจจาหนชายพรชอมพรลกเกลมอ จจานวน 2 ลมกตชอชจด

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ละลาย อ.กตนทรลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

ผลลตภตณฑฑมะมชวงแปรรมปแตชละชนลด อาทลเชชน มะมชวงแชชบบวย มะมชวงแชชอลพม มะมชวงอบแหชง เยลลยพ

มะมชวงและแยมมะมชวง จจาเปปนตชองมยตราสลนคชาและบรรจจภตณฑฑเพมพอสรชางมมลคชาใหชกตบผลลตภตณฑฑ 

เพมพอใหชผมชบรลโภคเกลดความสนในใจตตวผลลตภตณฑฑ และตชองการทยพจะซมขอหรมอบอกตชอแกชคนอมพน และ

เพมพอเพลพมยอดขายใหชกตบผลลตภตณฑฑ เราจะมยการจตดจจาหนชายผชานทางออนไลนฑ เพมพอใหชกลจชมผมช

บรลโภคทยพไมชไดชอยมชในพมขนทยพตจาบลละลายไดชเขชาถขงและเลมอกซมขอผลลตภตณฑฑของเรา

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 5,000

หนชา 30 / 413



PS65022492 : นจลาพรลกกากหมส

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ชชองทางทางการตลาดออนไลนฑ

การออกแบบโลโกชและบรรจจภตณฑฑ

การใชชโปรแกรมคอมพลวเตอรฑมาประยจกตฑ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นจขาพรลกกากหมม

รายละเออยด : นจขาพรลกถมอเปปนเครมพองจลขมทยพอยมชคมชกตบครตวไทยมาชชานาน ในปปจจจบตนนจขาพรลกมย

ผลลตออกมาเปปนอาหารสจาเรบจรมปหลากหลายประเภท นจขาพรลกกากหมมมยการคลดคชนสมตรขขขนมา

ใหมช มยสชวนผสมหลตก คมอ มตนหมมแขบงทยพนจาไปเจยยวจนเปปนสยเหลมองทอง พรลกแหชงทอด หอมเจยยว 

กระเทยยมเจยยว และสมจนไพรพมขนบชาน อยชางใบมะกรมด เพมพอชชวยใหชมยกลลพนหอม นจขาพรลกกากหมม

นอกจากนลยมรตบประทานในครตวเรมอนแลชว ยตงเปปนผลลตภตณฑฑทยพสามารถผลลตแลชวจตดจจาหนชาย

ในทชองตลาดไดช

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 7 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.เวยยงเหนมอ อ.กตนทรลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : ผลลตภตณฑฑชจมชนคนเวยยงเหนมอ

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

จตดทจานจขาพรลกกากหมมโดยมยสชวนผสมหลตก คมอ มตนหมมแขบงเจยยว พรลกแหชงทอด หอมเจยยว

กระเทยยมเจยยว และใบมะกรมดทอด มาเกบบรตกษาอาหารใหชยาวนานขขขน เพมพอคงสภาพรสชาตล กลลพน 

สย และคจณคชาทางโภชนาการ มยการควบคจมสตดสชวนของวตตถจดลบและสชวนผสมใหชไดชมาตรฐาน โดย

มยกลจชมเปปาหมายในการจตดจจาหนชาย คมอ กลจชมแมชบชาน และทจกเพศทจกวตยทยพสนใจนจขาพรลกกากหมม

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 10,000

หนชา 31 / 413



PS65022719 : สยงเสรลมผลลตภพณฑฑจากขบาว

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ชชองทางการตลาดออนไลนฑ

การออกแบบโลโกชและบรรจจภตณฑฑ

การใชชโปรแกรมคอมพลวเตอรฑมาประยจกตฑ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

เศรษฐกลจหมรนเวอยนลดการใชบพลพงงานเนบนนจากลพบมาใชบใหมย

   Remanufacture (การผลลตใหมช)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สบมชนจขานมขชาว

รายละเออยด : ขชาวเปปนธตญพมชทยพมยประโยชนฑ อจดมไปดชวยวลตามลนดย 1 วลตามลนดย 2 วลตามลนอย และ

แรชธาตจอมพน ๆ ทยพสจาคตญ สบมชนจขานมขชาวมยสชวนผสมหลตก คมอ ขชาวหอมมะลลทยพนจามาสกตดเปปนนจขานม

ขชาว เพมพอเปปนสชวนผสมของสบมชนจขานมขชาว สรรพคจณชชวยชะลชางทจาความสะอาดผลวหนชาและผลว

กาย ชชวยใหชผลวเนยยนนจชม ชจชมชมพน แลดมกระจชางใสอยชางเปปนธรรมชาตล

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 7 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.เวยยงเหนมอ อ.กตนทรลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : ผลลตภตณฑฑชจมชนคนเวยยงเหนมอ

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

จตดทจาสบมชนจขานมขชาว ทยพนจาวตตถจดลบหลตกจากขชาวหอมมะลลในชจมชนนจามาสกตดเปปนนจขานมขชาว มา

ผลลตเปปนสบมชนจขานมขชาว โดยมยการควบคจมสตดสชวนของสชวนผสมในผลลตภตณฑฑใหชมยมาตรฐาน โดย

มยกลจชมเปปาหมายในการจตดจจาหนชาย คมอ กลจชมชจมชน นตกทชองเทยพยว และคนทจกเพศทจกวตยทยพสนใจสบมช

ทยพสกตดจากสารธรรมชาตล

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 10,000

หนชา 32 / 413



PS65012107 : ขนมขบาวแตตน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

1. เครมพองทจชนแรง

2. การวตดตวงปรลมาณวตตถจดลบทยพแนชนอน

3. การขายออนไลนฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขชาวแตตน

รายละเออยด : ขชาวแตตน นจามาบรรจจหมบหชอใหชทตนสมตยเพมพอสชงเรลมดชานการขายและนชารตบ

ประทานมากยลพงขขขน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.สวนกลชวย อ.กตนทรลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

ผลลตสลนคชา แลชวนจามาใสบรรจจภตณฑฑทยพทตนสมตย ตรวจสอบมาตรฐาน นจาสลนคชาออกวางจจาหนชาย

 Customer Segment - กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ และ

อาศตยอยมชในชจมชนตจาบลสวนกลชวย และอมพนๆ ไมชจจากตดเพศ  และไมชจจากตดชชวงอายจ เพราะเปปนกลจชม

คนทยพสนใจในการรตบประทานขนมขชาวแตตน

Costomer Relationships – มยการตลดตามผลการผลลต และสอบถามกตบลมกคชาทยพซมขอไป วชาหลตง

จากรตบประทานแลชว ใหชเปปนของฝากแลชวเปปนอยชางไร คจณภาพขนมดยหรมอไมช มยขชอดย ขชอเสยย

อยชางไร และนจาผลทยพไดชจากผลลตภตณฑฑขนมทยพซมขอไปแลชวมาชชวยในการ review สลนคชาดชวย และจะมย

การมอบสลทธลพลเศษแกชลมกคชาเดลมดชวยสชวนลด 5 เปอรฑเซบนตฑ 

Channels – เรลพมจากการวลเคราะหฑการขาย สามารถขายไดช 2 ชชองทาง คมอออฟไลนฑ  และออ

นไลนฑ มยการประชาสตมพตนธฑขายในชจมชนทยพอยมชในตจาบลสวนกลชวย และตจาบลทยพอยมชใกลชเคยยง มยการ

จตดบมทขายสลนคชาในงานกลจกรรมสจาคตญๆ ตชางๆ ทยพจตดขขขนในอจาเภอ หรมอจตงหวตด นอกจากนยขยตงมย

การขายในสมพอโซเชยยลมยเดยยตชางๆ ไดชแกช Facebook Instagram Tiktok เปปนตชน

Value Propositions - ประโยชนฑแกชผมชซมขอ คมอ ตอบสนองความตชองการของผมชซมขอในการซมขอเพมพอ

ไปรตบประทาน ซมขอไปทจาบจญ หรมอซมขอเพมพอเปปนของฝาก

Key Activities - กระบวกการผลลต เรลพมจากการพตฒนาขนมขชาวแตตนใหชเปปนธจรกลจในชจมชน การ

ผลลตและบรรจจภตณฑฑ ซขพงระหวชางกระบวนการเหลชานยขจะทจาการเกบบขชอมมลเพมพอนจามาสรชาง 

Content ในการโปรโมทและจตดจจาหนชายสลนคชา

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สชงเสรลมและสนตบสนจนการทชองเทยพยวชจมชน

สรชางความรมชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 10,500

หนชา 33 / 413



PS65014535 : ขนมกะหรอชปปป บ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

1. เครมพองทจชนแรง

2. การวตดตวงปรลมาณวตตถจดลบทยพแนชนอน

3. การขายออนไลนฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขนมกะหรยพปปป บ

รายละเออยด : ขนมกะหรยพปปป บใสชตชางๆ ตชางๆ ผลลตโดยใชชวตตถจดลบมยคจณภาพ และไดชมาตรฐาน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.สวนกลชวย อ.กตนทรลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

Customer Segment - กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ และ

อาศตยอยมชในตจาบลสวนกลชวย และอมพนๆ ไมชจจากตดเพศ  และไมชจจากตดชชวงอายจ เพราะเปปนกลจชมคนทยพ

สนใจในการรตบประทานขนมกะหรยพปปป บ อยกทตขงในชชวงการทจาเกษตรกรรมความตชองการขนมของ

ลมกคชาจะเพลพมมากขขขนเพราะ มยการซมขอขนมกะหรยพปปป บ ไปแจกคนงาน ทยพรตบจชางทจางาน หรมอซมขอรตบ

ประทานเปปนอาหารวชาง และในชชวงเทศกาลสจาคตญตชางๆ จะมยความตชองการขนมกะหรยพปปป บ เพลพม

มากขขขน เพมพอนจาไปเปปนของฝาก และไปทจาบจญ เปปนตชน

Costomer Relationships – มยการตลดตามผลการผลลต และสอบถามกตบลมกคชาทยพซมขอไป วชาหลตง

จากรตบประทานแลชว ใหชเปปนของฝากแลชวเปปนอยชางไร คจณภาพขนมดยหรมอไมช มยขชอดย ขชอเสยย

อยชางไร และนจาผลทยพไดชจากผลลตภตณฑฑขนมทยพซมขอไปแลชวมาชชวยในการ review สลนคชาดชวย และจะมย

การมอบสลทธลพลเศษแกชลมกคชาเดลมดชวยสชวนลด 5 เปอรฑเซบนตฑ 

Channels – เรลพมจากการวลเคราะหฑการขาย สามารถขายไดช 2 ชชองทาง คมอออฟไลนฑ  และออ

นไลนฑ มยการประชาสตมพตนธฑขายในชจมชนทยพอยมชในตจาบลสวนกลชวย และตจาบลทยพอยมชใกลชเคยยง มยการ

จตดบมทขายสลนคชาในงานกลจกรรมสจาคตญๆ ตชางๆ ทยพจตดขขขนในอจาเภอ หรมอจตงหวตด นอกจากนยขยตงมย

การขายในสมพอโซเชยยลมยเดยยตชางๆ ไดชแกช Facebook Instagram Tiktok เปปนตชน

Value Propositions - ประโยชนฑแกชผมชซมขอ คมอ ตอบสนองความตชองการของผมชซมขอในการซมขอเพมพอ

ไปรตบประทาน ซมขอไปทจาบจญ หรมอซมขอเพมพอเปปนของฝาก

Key Activities - กระบวกการผลลต เรลพมจากการพตฒนาขนมกะหรยพปปป บใหชเปปนธจรกลจในชจมชน การ

ผลลตและบรรจจภตณฑฑ ซขพงระหวชางกระบวนการเหลชานยขจะทจาการเกบบขชอมมลเพมพอนจามาสรชาง 

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สชงเสรลมและสนตบสนจนการทชองเทยพยวชจมชน

สรชางความรมชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 17,000

หนชา 34 / 413



PS65028224 : พพฒนาและยกระดพบผลลตภพณฑฑไมบกวาด

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การยชอมสยดอกหญชาใหชตลดทน

เทคนลคการถตกรชอยดอกหญชาใหชมยความแขบงแรง

การคตดเลมอกดชามไมชกวาด

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สตงเมบกยอดไมชกวาด SangMeg Super Broom

รายละเออยด : ไมชกวาดดอกหญชาและไมชกวาดทางมะพรชาวหลากหลายขนาด ดชามยาวจตบ

กระชตบมมอ มยตะขอเกยพยวแขวน ไมชตชองวางพลงผนตงใหชเกะกะเชชนเคย มาพรชอมกตบสยสตนสวยงาม

แปลกตากวชาไมชกวาดธรรมดาทยพพบเหบนทตพวไป เหนยยวแนชน หลจดยาก คงทน ใชชกวาดทจาความ

สะอาดพมขนแหชง บรลเวณบชาน อาคาร และสจานตกงาน นจขาหนตกเบา ดชามจตบเรยยบ จตบกระชตบมมอ 

สะดวกในการใชชงาน ขนาดเลบกเปปนทยพนลยม ใชชแปรงปปดผสมเกสรทจเรยยนไดชอยชางดย หรมอปปด

กวาดในซอกแคบไดชอยชางถนตดมมอ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.สตงเมบก อ.กตนทรลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : สตงเมบกยอดไมชกวาด SangMeg Super Broom

ออนไลนฑ : สตงเมบกยอดไมชกวาด

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

ไมชกวาดดอกหญชา เปปนผลลตภตณฑฑทยพคนตจาบลสตงเมบกทจาใชชในครตวเรมอนมาตตขงแตชอดยต โดยใชช

ความรมชในการผลลตสมบทอดสชงตชอกตนมา ซขพงในชจมชนมยการผลลตไมชกวาดและจจาหนชายมาไดชระยะ

หนขพงแลชว แตชยตงเปปนในกลจชมเลบกๆทยพยตงไมชกระจายทตพวทตขงตจาบล อยกทตขงยตงเปปนผลลตภตณฑฑไมชกวาดรมป

แบบทยพพบเหบนไดชทตพวไป และมยเพยยงไมชกยพขนาด จขงอยากจะพตฒนาและยกระดตบผลลตภตณฑฑไมชกวาด

ใหชหลากหลาย เพมพอเพลพมรายการสลนคชากระจายทตขงตจาบล ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลด

ประโยชนฑสมงสจด เพลพมมมลคชาผลผลลต สรชางงานสรชางอาชยพ สรชางรายไดชใหชชจมชน อนจรตกษฑและ

ตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน และพตฒนาศตกยภาพชจมชนในการทจาไมชกวาดดอกหญชาใหชมยความ

คงทน มยรมปรชางสยสตนทยพสวยงาม สอดคลชองกตบความตชองการและการใชชงานของกลจชมลมกคชาใหชมย

ความหลากหลายมากยลพงขขขน เพมพอใชชงานในแตชละประเภท หรมอแตชละสถานทยพ

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

ลดขยะ/การนจาวตตถจดลบกลตบมาใชชใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดบ : 5,000

หนชา 35 / 413



PS65028232 : พพฒนาและยกระดพบผลลตภพณฑฑขนมปปอปคอรฑน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

หมชออบขชาวโพดแบบความรชอนสมง

การออกแบบโลโกชและบรรจจภตณฑฑ

การคตดเลมอกเมลบดขชาวโพดเพมพอเพลพมมมลคชา

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยยการแปรรมปผลผลลตการเกษตร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สตงเมบกปปอปปปงปปง SangMeg Pop Pang Pang

รายละเออยด : ขนมอบกรอบทจาจากเมลบดขชาวโพดธรรมชาตล คตพวอบสดใหมช คตดสรรอยชางดย มย

รสชาตลแปลกใหมชจากดตขงเดลม เพลพมเตลมรสชาตลใหชหลายหลาก ถมกปากทจกกลจชมคน มากลชนดชวย

รสบาบยคลว รสชลวๆดชวยรสชยส แซชบซลปดดชวยรสหมชาลชาสไปชยพ หอมละมจนดยตชองรสชบอคโกช โอไฮ

โยรสโนรลสาหรชาย และอยกมากมายใหชเลมอกกตน บรรจจภตณฑฑทตนสมตย ถมกสจขอนามตย ลองแลชวตลด

ใจ กลตบมาซมขอใหมชแนชนอน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.สตงเมบก อ.กตนทรลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : สตงเมบกปปอปปปงปปง SangMeg Pop Pang Pang

ออนไลนฑ : สตงเมบกปปอปปปงปปง

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

แตชเดลมในชจมชนมยการผลลตภตณฑฑปปอปคอรฑน ซขพงเปปนสลนคชา OTOP อยมชแลชว ตชองการพตฒนาเพลพม

รสชาตลใหชหลากหลาย ปรตบเปลยพยนขนาด ออกแบบผลลตภตณฑฑใหชมยความนชาสนใจ และราคาใหชเขชา

ถขงทจกกลจชมลมกคชา ทตขงชชองทางเดลม และเพลพมชชองทางออนไลนฑใหชเปปนอยกทางเลมอกหนขพงในการ

จจาหนชาย

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

ลดเวลาในการสรชางผลผลลตเพมพอจตดจจาหนชายสลนคชา / บรลการ

จจานวนรายไดบ : 5,000
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PS65017706 : โครงการพพฒนาผลลตภพณฑฑจากเศษผบาทอ เพชชอสรบางมสลคยาเพลชมใหบกพบผลลตภพณฑฑในชรมชน ของ

ประชาชน ตจาบลเสาธงชพย อจาเภอกพนทรลพกษฑ จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

แพลตฟอรฑมขายสลนคชาออนไลนฑ

จตกรเยบบผชา

อลนเตอรฑเนบต

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจหมรนเวอยนลดการใชบพลพงงานเนบนนจากลพบมาใชบใหมย

   Upcycle (การรยไซเคลลแบบทยพทจาใหชคจณคชาเพลพมขขขน)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผลลตภตณฑฑของทยพระลขกจากผชาทอ

รายละเออยด : ของทยพระลขกเชชน สมจดโนชต กระเปปาผชา ตจบกตาพวงกจญแจ ผลลตจากเศษผชาทอ 

สามารถใชชคลชองพวงกจญแจ หรมอคลชองกตบกระเปปาไดช

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.เสาธงชตย อ.กตนทรลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กลจชมทอผชาพมขนเมมองภมมลซรอลใหมช

ออนไลนฑ : กลจชมทอผชาเสาธงชตย

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

Customer Segment

      กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศรตยอยมชในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ และผมชเดลนทางมาทชองเทยพยว

ในชจมชน ไมชจจากตดเพศ โดยมยอายจ 20 ปป ขขขนไป เพราะเปปนกลจชมทยพใหชความสนใจกตบของทยพระลขกไมชวชา

จะเปปนชลขนเลบก หรมอชลขนใหญช 

Customer Relationships

    มยการตลดตามการใชชงานกตบลมกคชาทยพซมขอไปวชามยความพขงพอใจกตบผลลตภตณฑฑมากนชอยแคชไหน 

และหากเปปนลมกคชาเกชาทยพกลตบมาซมขอซจขา จะไดชรตบสชวนลด

Channels

     จตดจจาหนชายยตงศมนยฑจจาหนชายสลนคชากลจชมทอผชาพมขนบชานภมมลซรอลใหมช   ทาง Facebook และ

ชชองทางออนไลนฑอมพนๆ 

Value Proposition

     คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบคมอ ของทยพระลขกจากผชาทอเปปนสลนคชาทยพสามารถใชชงานไดชจรลงในชยวลต

ประจจาวตน เปปนสลพงทยพระลขกวชาครตขงหนขพงเคยเดลนทางมาทชองเทยพยวยตงอจาเภอกตนทรลตกษฑ จตงหวตด

ศรยสะเกษ 

Key Activities

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 1,600
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PS65027587 : ของทอชระลผกจากเศษผบา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

โทรศตพทฑมมอถมอ

อลนเตอรฑเนบต

แพลตฟอรฑมออกแบบออนไลนฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจหมรนเวอยนลดการใชบพลพงงานเนบนนจากลพบมาใชบใหมย

   Upcycle (การรยไซเคลลแบบทยพทจาใหชคจณคชาเพลพมขขขน)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปปายสลนคชา และกลชองบรรจจภตณฑฑสจาหรตบตจบกตาพวงกจญแจ

รายละเออยด : ปปายสลนคชาและกลชองบรรจจภตณฑมสจาหรตบตจบกตาพวงกจญแจ ผลลตจากวตสดจ

อนจรตกษฑธรรมชาตล เหมาะสมกตบตตวสลนคชา และสามารถนจากลตบมาใชชใหมชไดช

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.เสาธงชตย อ.กตนทรลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กลจชมทอผชาพมขนเมมองภมมลซรอล

ออนไลนฑ : กลจชมทอผชาเสาธงชตย

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

Customer Segment

      กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศรตยอยมชในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ และผมชเดลนทางมาทชองเทยพยว

ในชจมชน ไมชจจากตดเพศ โดยมยอายจ 20 ปป ขขขนไป เพราะเปปนกลจชมทยพใหชความสนใจกตบของทยพระลขกไมชวชา

จะเปปนชลขนเลบก หรมอชลขนใหญช 

Customer Relationships

    มยการตลดตามการใชชงานกตบลมกคชาทยพซมขอไปวชามยความพขงพอใจกตบผลลตภตณฑฑมากนชอยแคชไหน 

และหากเปปนลมกคชาเกชาทยพกลตบมาซมขอซจขา จะไดชรตบสชวนลด

Channels

     จตดจจาหนชายยตงศมนยฑจจาหนชายสลนคชากลจชมทอผชาพมขนบชานภมมลซรอลใหมช   ทาง Facebook และ

ชชองทางออนไลนฑอมพนๆ 

Value Proposition

     คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบคมอ ของทยพระลขกจากผชาทอเปปนสลนคชาทยพสามารถใชชงานไดชจรลงในชยวลต

ประจจาวตน มยบรรจจภตณฑฑทยพสวยงาม นจากลตบมาใชชซจขาไดช

Key Activities

   กระบวนการผลลตเรลพมจากนจาผลลตภตณฑฑของทยพระลขกมาวตดขนาด  ออกแบบบรรจจภตณฑฑและปปาย

ลดขยะ/การนจาวตตถจดลบกลตบมาใชชใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดบ : 1,600
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PS65011650 : ผลลตภพณฑฑทอเสชชอจากตบนกก

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การยชอมสยกก

การขขขนลวดลายของเสมพอ

การใชชเทคโนโลยยการโพสขายผชานออนไลนฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผลลตภตณฑฑทอเสมพอจากตชนกก

รายละเออยด : ผลลตภตณฑฑเสมพอจากตชนกก เปปนผลลตภตณฑฑจากชาวบชานบชานกระบยพ ม.5 ต.หนอง

หญชาลาด ชาวบชานรวมกลจชมกตนทอ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หนองหญชาลาด อ.กตนทรลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

-รชวมกตนวางแผนกตบผมชประกอบการในการออกแบบผลลตภตณฑฑใหชเปปนสลนคชาทยพมยคจณภาพมย

มาตรฐาน

-พตฒนาผลลตภตณฑฑสลนคชาในการผลลตแตชละขตขนตอน สรชางสรรคฑนวตตกรรมใหมช ๆเพมพอใหชสลนคชา

เปปนทยพตชองการของตลาด มยการฝฝกอบรม/สตมมนา/มยวลทยากรมาใหชความรมชเรมพองการออกแบบ

ผลลตภตณฑฑเพลพมเตลม

-วางแผนการตลาดรชวมกตบผมชประกอบการ สชงเสรลมผมชประกอบการในการโปรโมททางออนไลนฑ 

เชชนการสรชางเพจหนชารชาน facebook line

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 1,000
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PS65015445 : สานกระตลบขบาว

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวตตกรรมการทจาลวดลายของกระตลบ

ใชชภมมลปปญญาทชองถลพนในการพตฒนาลาย

เทคโนโลยยการโพสขายผชานออนไลนฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สานกระตลบขชาว

รายละเออยด : ผลลตภตณฑฑกระตลบขชาว หมมชทยพ 6 ต.หนองหญชาลาด อ.กตนทรลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ 

เปปนผลลตภตณฑฑทยพจตดทจาขขขนเพมพอเพลพมรายไดชใหชกตบชจมชนบชานแก

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หนองหญชาลาด อ.กตนทรลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

-รชวมกตนวางแผนกตบผมชประกอบการในการออกแบบผลลตภตณฑฑใหชเปปนสลนคชาทยพมยคจณภาพมย

มาตรฐาน

-พตฒนาผลลตภตณฑฑสลนคชาในการผลลตแตชละขตขนตอน สรชางสรรคฑนวตตกรรมใหมช ๆเพมพอใหชสลนคชา

เปปนทยพตชองการของตลาด มยการฝฝกอบรม/สตมมนา/มยวลทยากรมาใหชความรมชเรมพองการออกแบบ

ผลลตภตณฑฑเพลพมเตลม

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 1,500
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PS65027797 : กรหลาบผบาตยวนประดลษฐฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ชชองทางการขายเพลพมมากขขขน

การนจาผชาตชวนมาประดลษฐฑเปปนดอกไมช

แจกตนจากดอกกจหลาบผชาตชวนประดลษฐฑ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กจหลาบผชาตชวนประดลษฐฑ

รายละเออยด : ดอกกจหลาบทจาจากผชาตชวนประดลษฐฑ ซขพงในการขายจะมยทตขงหมด 3 ประเภท ดตง

นยข1. ขายเปปนดอก ดอกละประมาณ 20 บาท2. ขายเปปนกระเชชา กระเชชาละประมาณ 250 บาท3. 

ขายเปปนกระถาง กระถางละประมาณ 350 บาทซขพงทตขงหมดนยขจะเปปนการประมาณการเบมของตชน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

8 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.คจาเนยยม อ.กตนทรารมยฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

ตจาบลคจาเนยยม อจาเภอกตนทรารมยฑ จตงหวตดศรยสะเกษ ตจาบลคจาเนยยมอยมชในอจาเภอกตนทรารมยฑ 

จตงหวตดศรยสะเกษ โดยแยกจากตจาบลดมนซขพงใชชชมพอบชานคจาเนยยมเปปนชมพอตจาบล ตจาบลคจาเนยยมตตขง

อยมชทางทลศใตชของอจาเภอกตนทรารมยฑหชางจากทยพวชาการอจาเภอระยะทาง 2 กลโลเมตร มยลตกษณะ

พมขนทยพสชวนใหญชเปปนลมกคลมพน ทางทลศเหนมอแถบบชานคจาเนยยมจะเปปนทยพสมงและเปปนลมกคลมพนลาดลงไป

ทางทลศตะวตนออกเฉยยงใตช ตจาบลคจาเนยยมประกอบดชวยหมมชบชาน 10 หมมชบชาน ประชาชนในตจาบลคจา

เนยยมยขดมตพนในประเพณยเกชาแกชทยพสมบทอดกตนมาเปปนเวลาชชานาน นอกจากอาชยพทจาไรชทจานาแลชว

ชาวบชานตจาบลคจาเนยยมนลยมเขชาไปทจางานรตบจชางในตตวอจาเภอกตนทรารมยฑอยกดชวย  

             ซขพงทางทยมงานไดชเลบงเหบนความสจาคตญและตระหนตกถขงคจณคชาของการสชงเสรลมอาชยพ

เสรลมเพมพอเพลพมรายไดชของชจมชน เพมพอเปปนการยกระดตบบมรณาการพตนธกลจสตมพตนธฑ ดชวยการจตด

ทจาโครงการสรชางอาชยพเสรลมและสชงเสรลมชชองทางการจจาหนชายผลลตภตณฑฑดอกกจหลาบผชาตชวน

ประดลษฐฑ ตจาบลคจาเนยยม อจาเภอกตนทรารมยฑ จตงหวตดศรยสะเกษ ภายใตชโครงการขตบเคลมพอน

เศรษฐกลจและสตงคม ฐานรากหลตงโควลดดชวยเศรษฐกลจ BCG เพมพอเปปนการสชงเสรลมอาชยพแกช

ประชาชน และสามารถนจาความรมชทยพไดชรตบจากการฝฝกอบรมไปเผยแพรชและพตฒนาตชอยอดเปปน

ผลลตภตณฑฑเพมพอประกอบเปปนอาชยพสชงเสรลมรายไดชตชอไป

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 3,500
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PS65027882 : เพลชมมสลคยาและชยองทางการจจาหนยายผลลตภพณฑฑดอกกรหลาบผบาตยวนประดลษฐฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Facebook

tiktok

youtube

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เพลพมมมลคชาและชชองทางการจจาหนชายผลลตภตณฑฑดอกกจหลาบผชาตชวน

ประดลษฐฑ

รายละเออยด : กจหลาบผชาตชวนประดลษฐฑจะมยราคาอยมช  3 ประเภท ดตงนยข  1. ขายรมปแบบดอก 

ราคาดอกละ 20 บาท 2. ในรมปแบบกระเชชา กระเชชาละ 250 บาท และในรมปแบบกระถาง 

กระถางละ 350 บาท ทตขงนยขเปปนการประาณการในเบมของตชน และมยชชองทางการจตดจจาหนชายทตขง

ทางหนชารชานและออนไลนฑตชางๆ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

8 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.คจาเนยยม อ.กตนทรารมยฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

ตจาบลคจาเนยยม อจาเภอกตนทรารมยฑ จตงหวตดศรยสะเกษ ตจาบลคจาเนยยมอยมชในอจาเภอกตนทรารมยฑ 

จตงหวตดศรยสะเกษ โดยแยกจากตจาบลดมนซขพงใชชชมพอบชานคจาเนยยมเปปนชมพอตจาบล ตจาบลคจาเนยยมตตขง

อยมชทางทลศใตชของอจาเภอกตนทรารมยฑหชางจากทยพวชาการอจาเภอระยะทาง 2 กลโลเมตร มยลตกษณะ

พมขนทยพสชวนใหญชเปปนลมกคลมพน ทางทลศเหนมอแถบบชานคจาเนยยมจะเปปนทยพสมงและเปปนลมกคลมพนลาดลงไป

ทางทลศตะวตนออกเฉยยงใตช ตจาบลคจาเนยยมประกอบดชวยหมมชบชาน 10 หมมชบชาน ประชาชนในตจาบลคจา

เนยยมยขดมตพนในประเพณยเกชาแกชทยพสมบทอดกตนมาเปปนเวลาชชานาน นอกจากอาชยพทจาไรชทจานาแลชว

ชาวบชานตจาบลคจาเนยยมนลยมเขชาไปทจางานรตบจชางในตตวอจาเภอกตนทรารมยฑอยกดชวย  

             ซขพงทางทยมงานไดชเลบงเหบนความสจาคตญและตระหนตกถขงคจณคชาของการสชงเสรลมอาชยพ

เสรลมเพมพอเพลพมรายไดชของชจมชนในรมปแบบออนไลนฑและหนชารชาน เพมพอเปปนการยกระดตบ

บมรณาการพตนธกลจสตมพตนธฑ ดชวยการจตดทจาโครงการสรชางอาชยพเสรลมและสชงเสรลมชชองทางการ

จจาหนชายผลลตภตณฑฑดอกกจหลาบผชาตชวนประดลษฐฑ ตจาบลคจาเนยยม อจาเภอกตนทรารมยฑ จตงหวตด

ศรยสะเกษ ภายใตชโครงการขตบเคลมพอนเศรษฐกลจและสตงคม ฐานรากหลตงโควลดดชวยเศรษฐกลจ 

BCG เพมพอเปปนการสชงเสรลมอาชยพแกชประชาชน และสามารถนจาความรมชทยพไดชรตบจากการฝฝกอบรม

ไปเผยแพรชและพตฒนาตชอยอดเปปนผลลตภตณฑฑเพมพอประกอบเปปนอาชยพสชงเสรลมรายไดชตชอไป

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 3,500
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PS65027849 : ยกระดพบผลลตภพณฑฑอาหารทบองถลชน (นจลาพรลก)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การใชชเทคโนโลยยชชวยในการออกแบบสลนคชา

การใชชเทคโนโลยยชชวยในการโฆษณาสลนคชาและการใหชบรลการ

การใชชเทคโนโลยยชชวยในการขนสชง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ยกระดตบผลลตภตณฑฑอาหารทชองถลพน (นจขาพรลก)

รายละเออยด : ผลลตภตณฑฑอาหารทชองถลพน (นจขาพรลก) ทยพมยการปรตบเปลยพยนรมปแบบการบรรจจ

ภตณฑฑทยพทตนสมตย สะอาด ถมกหลตกอนามตย ไดชแกช แจชวบอง และนจขาพรลกปลายชางใหชกตบชจมชน

ตจาบลจาน อจาเภอกตนทรารมยฑ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

7 คน 7 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.จาน อ.กตนทรารมยฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

ตจาบลจานอยมหชางจากทยพวชาการอจาเภอกตนทรารมยฑ ประมาณ 18 กลโลเมตร มยเนมขอทยพ โดยประมาณ 

46.06 ตารางกลโลเมตร หรมอ 28,790 ไรช สภาพภมมลประเทศโดยทตพวไป เปปนราบลาดเอยยงจากทลศ

ตะวตนตกไปทางทลศตะวตนออก ลตกษณะของดลนในพมขนทยพเปปนดลนรชวน ดลนเหนยยว พมขนราบเหมาะแกช

การเพาะปลมกขชาว มยแหลชงนจขาธรรมชาตลไหลผชาน ไดชแกช หชวยทา หชวยโสก ซขพงเรยยกไดชวชาเปปนพมขนทยพทยพ

อจดมสมบมรณฑ เหมาะแกชการเกษตร โดยเฉพาะการทจานา หลตงจากฤดมการทจางานชาวบชานใน

พมขนทยพจะมยอาชยพเสรลมซขพงเปปนสลนคชาชจมชนหลายอยชาง อาทล การปลมกหมชอนไหม การทอผชา การ

แปรรมปอาหารจากปลา และการทจาผลลตภตณฑฑอาหารทชองถลพน จจาพวกนจขาพรลก (แจชว) ประเภทตชาง 

ๆ เปปนตชน 

คณะครจศาสตรฑ ไดชเลบงเหบนความสจาคตญและตระหนตกถขงคจณคชาของการสชงเสรลมตชอยอด

ผลลตภตณฑฑอาหารทชองถลพนของชจมชน เพมพอยกระดตบ เพลพมมมลคชา ตลอดจนการสชงเสรลมชชองทาง

การจตดจจาหนชายใหชแกชชจมชนเขตตจาบลจาน อจาเภอกตนทรารมยฑ จตงหวตดศรยสะเกษ จขงไดชจตดทจา

โครงการยกระดตบและสชงเสรลมชชองทางการจจาหนชายผลลตภตณฑฑอาหารทชองถลพน (นจขาพรลก) ตจาบล

จาน อจาเภอกตนทรารมยฑ จตงหวตดศรยสะเกษ ภายใตชโครงการขตบเคลมพอนเศรษฐกลจและสตงคม ฐาน

รากหลตงโควลดดชวยเศรษฐกลจ BCG เพมพอเปปนการสชงเสรลมอาชยพแกชประชาชน และสามารถนจา

ความรมชทยพไดชรตบจากการฝฝกอบรมไปเผยแพรชและพตฒนาตชอยอดเปปนผลลตภตณฑฑเพมพอประกอบเปปน

อาชยพสชงเสรลมรายไดชตชอไป

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 85,000
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PS65027890 : สยงเสรลมชยองทางการจจาหนยายอาหารทบองถลชน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

2. การใชชเทคโนโลยยชชวยในการออกแบบสลนคชา

1. การใชชเทคโนโลยยชชวยในการโฆษณาสลนคชาและการใหชบรลการ

3. การใชชเทคโนโลยยชชวยในการขนสชง

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สชงเสรลมชชองทางการจจาหนชายอาหารทชองถลพน

รายละเออยด : ผลลตภตณฑฑอาหารทชองถลพน (นจขาพรลก) ทยพมยการปรตบเปลยพยนรมปแบบการบรรจจ

ภตณฑฑทยพทตนสมตย สะอาด ถมกหลตกอนามตย ไดชแกช แจชวบอง และนจขาพรลกปลายชางใหชกตบชจมชน

ตจาบลจาน อจาเภอกตนทรารมยฑ และสชงเสรลมการขายในรมปแบบออนไลนฑ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

7 คน 7 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.จาน อ.กตนทรารมยฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

คณะครจศาสตรฑ ไดชเลบงเหบนความสจาคตญและตระหนตกถขงคจณคชาของการสชงเสรลมตชอยอด

ผลลตภตณฑฑอาหารทชองถลพนของชจมชน เพมพอยกระดตบ เพลพมมมลคชา ตลอดจนการสชงเสรลมชชองทาง

การจตดจจาหนชายใหชแกชชจมชนเขตตจาบลจาน อจาเภอกตนทรารมยฑ จตงหวตดศรยสะเกษ จขงไดชจตดทจา

โครงการยกระดตบและสชงเสรลมชชองทางการจจาหนชายผลลตภตณฑฑอาหารทชองถลพน (นจขาพรลก) ตจาบล

จาน อจาเภอกตนทรารมยฑ จตงหวตดศรยสะเกษ ภายใตชโครงการขตบเคลมพอนเศรษฐกลจและสตงคม ฐาน

รากหลตงโควลดดชวยเศรษฐกลจ BCG เพมพอเปปนการสชงเสรลมอาชยพแกชประชาชน และสามารถนจา

ความรมชทยพไดชรตบจากการฝฝกอบรมไปเผยแพรชและพตฒนาตชอยอดเปปนผลลตภตณฑฑเพมพอประกอบเปปน

อาชยพสชงเสรลมรายไดชตชอไป

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

ลดเวลาในการสรชางผลผลลตเพมพอจตดจจาหนชายสลนคชา / บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 85,000
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PS65027608 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจชรมชนสรบางรากแกบวในระดพบตจาบลดบวยเศรษฐกลจ BCG (U2T 

For BCG) ตจาบลดสย อจาเภอกพนทรารมยฑ จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

youtube

เครมพองอตดปจปยเมบดและเครมพองผสม

facebook

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เกษตรปลอดภพย

   การตลดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปจปยคอกหมตกอตดเมบด

รายละเออยด : ปจปยอลนทรยยฑหมตกมมลสตตวฑจากชจมชน ในตจาบลดมช อจาเภอกตนทรารมยฑ จตงหวตด

ศรยสะเกษ ปจปยหมตกธรรมชาตลบจารจงดลนและพมช โดยหลตงจากการหมตกปจปยจะนจามาเขชาเครมพองอตด

เมบดเพมพอบรรจจ ทจาใหชสามารถเกบบรตกษาไดชนานและเกษตรกรสามารถนจาไปใชชไดชสะดวกยลพงขขขน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ดมช อ.กตนทรารมยฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

1. แนวคลดธจรกลจ 

   ประชาชนในตจาบลดมช อจาเภอกตนทรารมยฑ จตงหวตดศรยสะเกษ สชวนใหญชมยอาชยพเกษตรกรรม 

เลยขยงสตตวฑเปปนอาชยพหลตก โดยในการเลยขยงสตตวฑจะมยมมลสตตวฑทยพสามารถนจามาทจาเปปนปจปยไดช และใน

ดชานการเกษตรกบจจาเปปนตชองใชชปจปยในการบจารจงดลน โดยในปปจจจบตนปจปยเคมยราคาคชอนขชางสมง ทยม

งานจขงมยแนวคลดนจามมลสตตวฑทยพมยอยมชมาทจาเปปนปจปยหมตกอตดเมบดเพมพอใหชเกษตรกรชจมชนลดตชนทจน

การผลลต และหตนมาใชชวตตถจดลบจากธรรมชาตลทยพมยอยมชในชจมชนแทน 

2. สรจปการวลเคราะหฑสถานการณฑ 

    มมลสตตวฑ เปปนวตตถจดลบทยพสามารถหาไดชในชจมชน นอกจากนจามาใชชประโยชนฑไดชโดยตรงแลชว ยตง

สามารถนจามาแปรรมปสรชางรายไดชใหชกตบคนชจมชนไดช 

3. การวลจตยตลาด

   จากการวลเคราะหฑเรมพองการขาย สามารถขายไดช 2 ชชองทาง คมอ ออฟไลนฑ และออนไลนฑ โดย

ประชาสตมพตนธฑขายในชจมชนทจกชจมชนทยพอยมชในตจาบลดมช หรมอชจมชนอมพนทยพใกลชเคยยง นอกจากนยขยตง

ขายไดชในสมพอโซเชยยลมยเดยยตชาง ๆ เชชน Live Facebook Instagram Youtube Tiktok เปปนตชน

4. รายละเอยยดองคฑกรและการจตดการ 

   มยการทจางานรชวมกตนระหวชางทยมงานจตดโครงการและชาวบชาน กระจายสลนคชาทยพผลลตไดชไปยตง

ชจมชนอมพน สรชางเครมอขชายความรชวมมมอ การซมขอขายวตตถจดลบทจาปจปยหมตกอตดเมบด จตดอบรมใหชความ

รมชคนในชจมชนเกยพยวกตบประโยชนฑของการใชชปจปยอลนทรยยฑจากธรรมชาตล การทจาปจปยคอกหมตกอตดเมบด

เพมพอสามารถจตดเกบบและนจาไปใชชไดชสะดวกยลพงขขขน พรชอมทตขงสามารถสรชางเปปนรายไดชเสรลมใหชกตบ

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

มยสจขภาพดยขขขน ลดโอกาสเกลดการเจบบปปวย

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 45,000
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PS65027616 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจชรมชนสรบางรากแกบวในระดพบตจาบลดบวยเศรษฐกลจ BCG (U2T 

For BCG) ตจาบลดสย อจาเภอกพนทรารมยฑ จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

facebook

เครมพองซยลสจญญากาศ

youtube

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : พรลกทอดกรอบสมจนไพร

รายละเออยด : พรลกทอดกรอบสมจนไพร พรลกแหชงแปรรมปโดยการนจามาทอดสมจนไพรจาก

ชจมชน ในตจาบลดมช อจาเภอกตนทรารมยฑ จตงหวตดศรยสะเกษ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ดมช อ.กตนทรารมยฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

1. แนวคลดธจรกลจ

   ประชาชนในตจาบลดมช อจาเภอกตนทรารมยฑ จตงหวตดศรยสะเกษ สชวนใหญชมยอาชยพเกษตรกรรม ทจา

นา ปลมกพรลก เลยขยงสตตวฑเปปนอาชยพหลตก โดยการปลมกพรลกทยพเปปนอยกหนขพงอาชยพทยพใหชผลผลลตใน

ชจมชนนอกจากการขายพรลกสด หรมอพรลกแหชงใหชผมชซมขอและยตงสามารถนจามาแปรรมปเพมพอเพลพม

มมลคชาใหชกตบสลนคชา และสรชางอาชยพเพมพอเปปนรายไดชเสรลมใหชกตบคนในชจมชนอยกทาง   

2. สรจปการวลเคราะหฑสถานการณฑ

   พรลกเปปนวตตถจดลบทยพสามารถหาไดชในชจมชน นอกจากนจามาการนจามาใชชประโยชนฑโดยตรงแลชว 

ยตงสามารถนจามาแปรรมปสรชางรายไดชในชจมชนไดช

3. การวลจตยตลาด 

    จากการวลเคราะหฑเรมพองการขาย สามารถขายไดช 2 ชชองทาง คมอ ออฟไลนฑ และออนไลนฑ มยการ  

ประชาสตมพตนธฑขายในชจมชนทจกชจมชนทยพอยมชในตจาบลดมช หรมอชจมชนอมพนทยพใกลชเคยยง นอกจากนยขยตง

ขายไดชในสมพอโซเชยยลมยเดยยตชาง ๆ เชชน Live Facebook Instagram Tiktok Youtube เปปนตชน

4. รายละเอยยดองคฑกรและการจตดการ 

   มยการทจางานรชวมกตนระหวชางทยมงานจตดโครงการและชาวบชาน กระจายสลนคชาทยพผลลตไดชไปยตง

ชจมชนอมพน สรชางเครมอขชายความรชวมมมอ การซมขอขายวตตถจดลบมาทจาพรลกทอดในชจมชน จตดอบรมใหช

ความรมชคนในชจมชนเกยพยวกตบประโยชนฑของการนจาสลนคชาทยพมยมาแปรรมป ซขพงสามารถสรชางเปปนราย

ไดชเสรลมใหชกตบคนในชจมชน โดยในสชวนของการทจาพรลกทอดกบสามารถนจาวตตถจดลบทยพผลลตไดชใน

ชจมชนมาแปรรมปเพมพอเพลพมมมลคชาของผลผลลตในชจมชน 

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 29,500
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PS65028227 : โครงการพพฒนา และยกระดพบผลลตภพณฑฑผบาทอลายขลดตามกรอบแนวคลด BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนาสลนคชาใหชมยมมลคชาเพลพมขขขนจากเดลม

พตฒนาบรรจจภตณฑฑใหมช ใหชมยความนชาสนใจและเปปนทยพดขงดมดและเปปนทยพตชองการของตลาดมาก

ขขขน

การพตฒนาผลลตภตณฑฑใหชมยความทตนสมตย โดยการออกแบบลวดลายใหมช

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานสตงคมวลทยา

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผชาทอลายขลด  บชานสลม หมมชทยพ 7 ตจาบลดมน อจาเภอกตนทรารมยฑ จตงหวตด

ศยสะเกษ

รายละเออยด : ผชาขาวมชา ใชชนจชงไดชในชยวลตประจจาวตน - ผชาเบยพยงใชชนจชงหชมในงานพลธยตชางๆ - มยอายจ

การใชชงาน 10 ปปขขขนไป

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ดมน อ.กตนทรารมยฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

- จตดอบรม/ การผลลต / บรรจจ / จตดสชง

- สรชาง content โปร

โมทและจจาหนชายสลนคชา

Value Propositions

(ขชอเสนอมมลคชา)

 - ผชาขาวมชา ใชชนจชงไดช

ในชยวลตประจจาวตน

 - ผชาเบยพยงใชชนจชงหชม

ในงานพลธยตชางๆ

 - มยอายจการใชชงาน 10 ปปขขขนไป

Customer Relationships

(ลมกคชาสตมพตนธฑ)

 - มยทตขงราคาสชงสจาหรตบลมกคชาทยพมยการสตพงซมขอในจจานวนมาก

Customer Segments

(กลจชมลมกคชา)

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

ลดเวลาในการสรชางผลผลลตเพมพอจตดจจาหนชายสลนคชา / บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 30,000
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PS65028230 : โครงการพพฒนา และยกระดพบผลลตภพณฑฑตะกรบาพลาสตลกสาน ตามกรอบแนวคลด BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนาสลนคชาใหชมยมมลคชาสมงขขขนโดยการใชชวตสดจทยพทนทานและแขบงแรง

พตฒนาบรรจจภตณฑฑ ออกแบบใหชมยความนชาสนใจเปปนทยพตชองการของตลาดมากขขขน

การพตฒนาผลลตภตณฑฑใหชมยความทตนสมตย โดยการออกแบบลวดลายใหมชๆ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

การขนสชงและกระจายสลนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานสตงคมวลทยา

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ตะกรชาพลาสตลกสาน บชานเกาะแกชวสตนตลธรรม ม.11 ต.ดมน  อ.กตนทรา

รมยฑ จ.ศรยสะเกษ

รายละเออยด : ตะกรชาพลาสตลกสาน ในพมขนทยพหมมชบชานชจมชนไดชมยการนจาพลาสตลกเสชนทยพเหลมอใชช 

นจามาแปรรมปเปปนตะกรชา กระเปปา และสลนคชาอมพนๆ เพลพมลวดลายทยพแปลกใหมชลงไป เพมพอเพลพม

มมลคชาของสลนคชา

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ดมน อ.กตนทรารมยฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

Key Activities

(กลจกรรมหลตก)

- จตดอบรม/ การผลลต / บรรจจ / จตดสชง

- สรชาง content โปรโมทและจจาหนชายสลนคชา

Value Propositions

(ขชอเสนอมมลคชา)

 - ใสชของในปรลมาณไดชเยอะ

 - ใชชแทนถจงพลาสตลก

 - มยอายจการใชชงาน 3-5 ปป

 - ลดปรลมาณการใชชถจงพลาสตลก

Customer Relationships

(ลมกคชาสตมพตนธฑ)

 - มยราคาสชงสจาหรตบลมกคชาทยพซมขอในจจานวนมาก

 

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

ลดขยะ/การนจาวตตถจดลบกลตบมาใชชใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 9,000
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PS65025787 : ผลลตภพณฑฑแปรรสปเสชชอกก

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครมพองวตดอจณหภมมลความรชอนตอนยชอมสยกก

ฟปม

กยพ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานมานจษยวลทยา

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เสมพอกก,หมวกและกระเปปาแปรรมปจากเสมพอกก

รายละเออยด : การทอเสมพอกกเปปนการทยพนจาเอาตชนกกมาแปรสภาพใหชเปปนเสชน ยชอมสย  แลชวสาน

ทอใหชเปปนแผชนผมน  เพมพอนจามาใชชปมลาดรองนตพงหรมอนอน  นอกจากนยขยตงมยการนจาเสมพอกกทยพทอ

เปปนผมนมาแปรรมปเปปนกระเปปาและหมวกอยกดชวย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ทาม อ.กตนทรารมยฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

1. เขยยนบทสรจปผมชบรลหาร (Executive summary)

วตตถจประสงคฑในการจตดทจาแผนธจรกลจ

     - เพมพอขออนจมตตลโครงการ

     - เพมพอกจาหนดทลศทางการทจาธจรกลจใหชประสบผลสจาเรบจ และบรรลจวตตถจประสงคฑทยพตตขงไวช

แนวคลดธจรกลจ

       ตจาบลทาม อจาเภอกตนทรารมยฑ จตงหวตดศรยสะเกษ มยวลถยชยวลตอยมชกตบธรรมชาตล พมขนทยพของตจาบล

ทามสชวนมากจะตลดกตบหชวยนจขา ประชาชนประกอบอาชยพเกษตรกรรม มยพรรณไมชตระกมลกกทยพ

เกลดขขขนตามแหลชงนจขาตามธรรมชาตลเปปนจจานวนมาก รวมถขงไดชรตบการสชงเสรลมใหชปลมกเปปนพมชใน

ครตวเรมอนดชวย  และมยการหาปลาในแหลชงนจขาเพมพอจจาหนชายและบรลโภค

สรจปการวลเคราะหฑสถานการณฑ

       การทอเสมพอเปปนภมมลปปญญาชาวบชานในชนบททยพใชชเวลาวชางจากการทจาไรชทจานามาถตกทอ โดย

ใชชวตตถจดลบทยพหาไดชงชายในทชองถลพนคมอใชชตชนกกมาพตฒนาตชอยอดโดยการแปรรมปใหชเปปนผลลตภตณฑฑ

ทยพทตนสมตย และสามารถใชชงานไดชหลากหลายรมปแบบ

2. การวลจตยตลาด (Market analysis)

       จากการวลเคราะหฑเรมพองการขาย สามารถขายไดช 2 ชชองทาง คมอ ออฟไลนฑ และออนไลนฑ มยการ

ประชาสตมพตนธฑขายในชจมชนทจกชจมชนทยพอยมชในตจาบลทามหรมอชจมชนใกลชเคยยง นอกจากนยขยตงขาย

ไดชในสมพอโซเซยยลมยเดยยตชางๆ เชชน ไลฟฟสดแฟนเพจเฟซบจบก  tiktok  หรมอตลาดออนไลนฑเชชน  

shopee และ lazada  เปปนตชน

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 10,000
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PS65028126 : ปลบารบาปลาสบมสมรนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชบรรจจภตณฑฑทยพสามารถกตกเกบบผลลตภตณฑฑไดชนานทยพสจด

การผสมสมจนไพรลงในผลลตภตณฑฑ

เทคโนโลยยการยมดอายจผลลตภตณฑฑ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

การขนสชงและกระจายสลนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปลารชา ปลาสชมสมจนไพร

รายละเออยด : ปลารชาปลาสชมสมจนไพรเกลดจากการแปรรมปปลาโดยปลารชาปลาสชมสมจนไพรจะ

มยลตกษณะอยมชในสภาพดยสะอาดอาจมยนจขาซขมไดชเลบกนชอยในภาชนะบรรจจเดยยวกตนตชองเปปนปลา

ชนลดเดยยวกตนยตงคงสภาพเปปนตตวชลขนหรมอเสชนเนมขอแนชนไมชยจชยสยตชองเปปนไปตามธรรมชาตลของ

ปลาสชม

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ทาม อ.กตนทรารมยฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

ปลารชา ปลาสชมสมจนไพรเกลดจากการแปรรมปปลา โดยปลารชา ปลาสชมสมจนไพรจะมยรมปลตกษณฑ

ภายนอกอยมชในสภาพดย คงสภาพของความเปปนตตวปลาทยพสมบมรณฑ สะอาด อาจมยนจขาซขมไดชเลบก

นชอย ในภาชนะบรรจจเดยยวกตนตชองเปปนปลาชนลดเดยยวกตนทยพยตงคงสภาพเปปนตตว ชลขน หรมอเสชน เนมขอ

แนชน ไมชยจชย สยตชองเปปนไปตามธรรมชาตลของปลาสชม  เปปนการกระจายรายไดชชชวยเหลมอชาวบชาน  

โดยเนชนเอาวตตถจดลบในทชองถลพนของตนเองมาแปรรมปเพลพมมมลคชา และเพลพมสมจนไพรเพมพอการปรจง

รสและเตลมแตชงสยสตนใหชผลลตภตณฑฑมยกลลพนรสทยพชวนรตบประทานและเปปนประโยชนฑตชอสจขภาพผมช

บรลโภค

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 8,000
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PS65015372 : ขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลดดบวยเศรษฐกลจ BCG (U2T for BCG) ต.โนน

สพง อ. กพนทรารมยฑ จ. ศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนา Packaging Design คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจภตณฑฑ

อบรมอยคอมเมลรฑซ facebook , Line

กลจชมลมกคชาทตขงในพมขนทยพ และใกลชเคยยง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจหมรนเวอยนลดการใชบพลพงงานเนบนนจากลพบมาใชบใหมย

   Recovery (การนจากลตบคมนมาใหมช)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นจขาหมตกชยวภาพและปจปยหมตกชยวภาพจากวตสดจเหลมอใชชในครตวเรมอน

รายละเออยด : นจาวตสดจทยพเหลมอใชชจากเศษอาหาร เปลมอกผลไมช เชชน เปลมอกสชม เปลมอกสตบปะรด 

แตงโมง และเศษผตกตชางๆ นจามาผลลตเปปนนจขาหมตกชยวภาพ อยกทตขงยตงเปปนการสชงเสรลมการปรตบ

เปลยพยนพฤตลกรรมการทลขงขยะมมลฝอย แกชปปญหาขยะอลนทรยยฑทยพสชงกลลพนเหมบน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.โนนสตง อ.กตนทรารมยฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

Customer Segment - กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคอยสาน และอาศตยอยมชในชจมชน 

ไมชจจากตดเพศ โดยมยอายจ 30 ปปขขขนไป เพราะเปปนกลจชมคนทยพสนใจในเกษตร เพมพอบจารจงพมชผตก ผลไมช 

ไมชใหชเนชาตายเรบว

Costomer Relationships – มยการตลดตามผลการใชชงานกตบลมกคชาทยพซมขอไปใชช วชาหลตงจากทยพใชช

แลชวไดชผลเปปนอยชางไร ดยขขขนหรมอไมช และจะมยการมอบสลทธลพลเศษแกชลมกคชาเมมพอชมขอ 10 ขวด แถม 1 

ขวด 

Channels – จตดจจาหนชายผชาน Facebook อบต.โนนสตง ตลาดชจมชน และบมชเกษตรอจาเภอกตน

ทรารมยฑ รวมถขงจจาหนชายทยพบชาน 

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอ 1. ลดปรลมาณขยะอลนทรลยฑ  2. ลดปปญญหา

มลพลษทางอากาศ และยตงชชวยไมชใหชสารเคมยตกคชาง สภาวะแวดลชอมและแหลชงนจขา ดยขขขนและยตง

ปลอดภตยตชอสจขภาพ

Key Activities - กระบวกการผลลต เรลพมจากการนจาเปลมอกสตบปะรด พมช และวตสดจเหลมอใชช นจามา

หตนเปปนชลขนเลบกๆ แลชวเทลงถตงบรรจจภตณฑฑ ผสม EM/กากนจขาตาล/นจขาเปลชา ปปดฝาสนลท ทลขงไวช

ประมาท 1-2 อาทลต ซขพงระหวชางกระบวนการเหลชานยขจะทจาการเกบบขชอมมลเพมพอนจามาสรชาง Content 

ในการโปรโมทและจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Resources – ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย สมตรในการทจานจขาหมตกชยวภาพ วตตถจ

ดลบพมชผตก ผลไมช เปปนตชน แรงงานทยพใชชในการผลลตซขพงเปปนแรงงานและสมาชลกในชจมชน การตลาด

และการจตดจจาหนชายสลนคชา

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

ลดขยะ/การนจาวตตถจดลบกลตบมาใชชใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดบ : 4,690
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PS65028216 : ขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมรากฐานหลพงโควลดดบวยเศรษฐกลจ BCG U2T FOR BCG ต.โนน

สพง อ.กพนทรารมยฑ จ.ศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนา Packaging Design คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจภตณฑฑ

อบรมอยคอมเมลรฑซ facebook , Line

กลจชมลมกคชาทตขงในพมขนทยพ และใกลชเคยยง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เกษตรปลอดภพย

   สารกจาจตดศตตรมพมชทางชยวภาพ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สมจนไพรไลชแมลงจากธรรมชาตล

รายละเออยด : นจาวตสดจทยพเหลมอใชชจากพมช เชชน ใบสะเดา ขมลขน ใบสาบเสมอ ตะไครชหอม และพมช

ชนลดตชางๆ นจามาผลลตเปปนนจขาหมตกชยวภาพ เปปนการสชงเสรลมลดสารพลษตกคชางและลดคชาใชช

จชายทยพเกลดจากการใชชสารเคมยฆชาแมลง และกจาจตดโรคพมช

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.โนนสตง อ.กตนทรารมยฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

Customer Segment - กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในทจกภาค และอาศตยอยมชในชจมชน ไมช

จจากตดเพศ โดยมยอายจ 30 ปปขขขนไป เพราะเปปนกลจชมคนทยพสนใจในเกษตร เพมพอบจารจงพมชผตก ผลไมช ไมช

ใหชเนชาตายเรบว

Costomer Relationships – มยการตลดตามผลการใชชงานกตบลมกคชาทยพซมขอไปใชช วชาหลตงจากทยพใชช

แลชวไดชผลเปปนอยชางไร ดยขขขนหรมอไมช และจะมยการมอบสลทธลพลเศษแกชลมกคชาเมมพอชมขอ 10 ขวด แถม 1 

ขวด 

Channels – จตดจจาหนชายผชาน Facebook อบต.โนนสตง ตลาดชจมชน และบมชเกษตรอจาเภอกตน

ทรารมยฑ รวมถขงจจาหนชายทยพบชาน 

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอ 1. ลดปรลมาณขยะอลนทรลยฑ  2. ลดปปญญหา

มลพลษทางอากาศ และยตงชชวยไมชใหชสารเคมยตกคชางและลดคชาใชชจชายทยพเกลดจากใชชสารเคมยฆชา

แมลงและยตงปลอดภตยตชอสจขภาพ

Key Activities - กระบวกการผลลต เรลพมจากการนจาสมจนไพรธรรมชาตลนจามาหตนเปปนชลขนเลบกๆ 

แลชวเทลงถตงบรรจจภตณฑฑ นจขาเปลชา ปปดฝาสนลท ทลขงไวชประมาท 10-15 วตน ซขพงระหวชางกระบวนการ

เหลชานยขจะทจาการเกบบขชอมมลเพมพอนจามาสรชาง Content ในการโปรโมทและจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Resources – ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย สมตรในการทจานจขาหมตกชยวภาพ วตตถจ

ดลบพมชผตก ผลไมช เปปนตชน แรงงานทยพใชชในการผลลตซขพงเปปนแรงงานและสมาชลกในชจมชน การตลาด

และการจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Partners – ในสชวนของผมชเกยพยวใหชการสนตบสนจนและผมชเกยพยวขชองในธจรกลจ จะมยเกษตรตจาบล

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

ลดขยะ/การนจาวตตถจดลบกลตบมาใชชใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดบ : 4,800
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PS65027918 : สยงเสรลมการเกษตรอลนทรอยฑ และการผลลตสลนคบาเพชชอสรบางรายไดบในชรมชนบพวนบอย

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การออกแบบบรรจจภตณฑฑและการตลาด

การทจาปจปยอลนทรยยฑ

การขยายเชมขอราไตรโคเดอรฑมา

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เกษตรปลอดภพย

   สารกจาจตดศตตรมพมชทางชยวภาพ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปจปยอลนทรยยฑ BN

รายละเออยด : ปจปยอลนทรยยฑBN ไดชจากการนจาวตสดจเหลมอใชชทางการเกษตรหมตกกตบปจปยคอกจน

ยชอยสลายดยแลชว จากนตขนจขงผสมกตบเชมขอราไตรโคเดอรฑมาทยพเปปนสารชยวภตณฑฑปปองกตนกจาจตด

โรคพมชโดยปจปยทยพไดชจะมยสยเขยยว สามารถใชชแบบแหชงหวชางลงดลนโดยตรง คลจกเมลบดพตนธจฑการ

ทจาการปลมก หรมอผสมนจขาฉย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.บตวนชอย อ.กตนทรารมยฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

1. เขยยนบทสรจปผมชบรลหาร (Executive summary)

วตตถจประสงคฑในการจตดทจาแผนธจรกลจ

- เพมพอขออนจมตตลโครงการ

- เพมพอกจาหนดทลศทางการทจาธจรกลจใหชประสบผลสจาเรบจ และบรรลจวตตถจประสงคฑทยพตตขงไวช

แนวคลดธจรกลจ

ตจาบลบตวนชอย อจาเภอกตนทรารมยฑ จตงหวตดศรยษะเกษ โดยสชวนใหญชชาวบชานจะทจาการเกษตรและ

มยพรลกเปปนพมชเศรษฐกลจหลตกของชจมชน 

สรจปการวลเคราะหฑสถานการณฑ

พมขนทยพทจาเกษตรในตจาบลบตวนชอย อจาเภอกตนทรารมยฑ จตงหวตดศรยษะเกษ นลยมใชชปจปยเคมยและ

สารเคมยปปองกตนกจาจตดศตตรมพมชมาอยชางยาวนานอยกทตขงราคาปจปยและสารเคมยดตงกลชาวเพลพมสมงขขขน

จขงทจาใหชตชนทจนในการผลลตสมงขขขนตามไปดชวย ดตงนตขนมยแนวคลดทยพจะทจาปจปยอลนทรยยฑจากวตสดจเหลมอใชช

ทางการเกษตรเพมพอชชวยเกษตรกรลดตชนทจนการผลลตทตขงยตงเปปนมลตรกตบสลพงแวดลชอมอยกดชวย

2. การวลจตยตลาด (Market analysis) 

จากการวลเคราะหฑเรมพองการขาย สามารถขายไดช 2 ชชองทาง คมอ ออฟไลนฑ และออนไลนฑ มยการ 

ประชาสตมพตนธฑขายในชจมชนทจกชจมชนทยพอยมชในตจาบลบตวนชอย หรมอชจมชนอมพนทยพใกลชเคยยง นอกจากนยข

ยตงขายไดชในสมพอโซเชยยลมยเดยยตชาง ๆ เชชน ไลฟฟสด แฟนเพจเฟซบจบก อลนสตราแกรม Tiktok เปปน

ตชน 

3. รายละเอยยดองคฑกรและการจตดการ (Organization and management)

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

มยสจขภาพดยขขขน ลดโอกาสเกลดการเจบบปปวย

ลดขยะ/การนจาวตตถจดลบกลตบมาใชชใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดบ : 10,000
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PS65027920 : สยงเสรลมการเกษตรอลนทรอยฑ และการผลลตสลนคบาเพชชอสรบางรายไดบในชรมชนบพวนบอย

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การแปรรมปพรลกใหชอยมชในรมปของขนมทานเลชน

การออกแบบบรรจจภตณฑฑและการตลาด

การเพลพมมมลของสลนคชาในชจมชน

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : พรลกทอด BN

รายละเออยด : พรลกทอดBN ไดชจากการนจาพรลกทยพปลมกดชวยวลธยเกษตรอลนทรยยฑของเกษตรกร

ในตจาบลบตวนชอย อจาเภอกตนทรารมยฑ จตงหวตดศรยษเกษตร มาผชานกรรมวลธยเพลพมรสชาตลใหชอรชอย

ยลพงขขขน ทานงชาย เหมาะสจาหรตบทจกเพศทจกวตย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.บตวนชอย อ.กตนทรารมยฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

1. เขยยนบทสรจปผมชบรลหาร (Executive summary)

วตตถจประสงคฑในการจตดทจาแผนธจรกลจ

- เพมพอขออนจมตตลโครงการ

- เพมพอกจาหนดทลศทางการทจาธจรกลจใหชประสบผลสจาเรบจ และบรรลจวตตถจประสงคฑทยพตตขงไวช

แนวคลดธจรกลจ

ตจาบลบตวนชอย อจาเภอกตนทรารมยฑ จตงหวตดศรยษะเกษ โดยสชวนใหญชชาวบชานจะทจาการเกษตรและ

มยพรลกเปปนพมชเศรษฐกลจหลตกของชจมชน 

สรจปการวลเคราะหฑสถานการณฑ

พมขนทยพทจาเกษตรในตจาบลบตวนชอย อจาเภอกตนทรารมยฑ จตงหวตดศรยษะเกษ มยพมชเศรษฐกลจหลตก

คมอพรลก ปปจจจบตนตชนทจนการผลลตพรลกเพลพมสมงขขขนอยกทตขงราคาผลผลลตตจพามากการแปรรมปพรลก

เปปนจขงแนวทางการเพลพมมมลคชาใหชกตบพรลก ทตขงยตงทยพเปปนการตชอยอดและเพลพมรายไดชใหชกตบ

เกษตรกร ซขพงเปปนการชชวยสชงเสรลมคจณภาพชยวลตทยพดยใหชกตบคนในชจมชนอยกดชวย

2. การวลจตยตลาด (Market analysis) 

จากการวลเคราะหฑเรมพองการขาย สามารถขายไดช 2 ชชองทาง คมอ ออฟไลนฑ และออนไลนฑ มยการ 

ประชาสตมพตนธฑขายในชจมชนทจกชจมชนทยพอยมชในตจาบลบตวนชอย หรมอชจมชนอมพนทยพใกลชเคยยง นอกจากนยข

ยตงขายไดชในสมพอโซเชยยลมยเดยยตชาง ๆ เชชน ไลฟฟสด แฟนเพจเฟซบจบก อลนสตราแกรม Tiktok เปปน

ตชน 

3. รายละเอยยดองคฑกรและการจตดการ (Organization and management)

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 10,000
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PS65027691 : ขพบเคลชชอนเศรษฐกลจตจาบลผพกแพว อจาเภอกพนทรารมยฑ จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Facebook

YouTube

TikTok

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยยบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : แจชวบองสมจนไพร Noir

รายละเออยด : 

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ผตกแพว อ.กตนทรารมยฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

ตชองการพตฒนาผลลตภตณฑฑทยพมยอยมชแลชวในชจมชนและเพลพมชชองทางการจจาหนชาย คมอ แจชวบอง

สมจนไพรของบชานจลกกะลา 

โดยทจาการออกแบบบรรจจภตณฑฑใหมชใหชนชาสนใจ และเพลพมชชองทางการโฆษณาผลลตภตณฑฑผชาน

ทางแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 5,000

หนชา 55 / 413



PS65027695 : ขพบเคลชชอนเศรษฐกลจตจาบลผพกแพว อจาเภอกพนทรารมยฑ จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Facebook

YouTube

TikTok

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เกษตรปลอดภพย

   สารกจาจตดศตตรมพมชทางชยวภาพ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เชมขอรามหตศจรรยฑ : ไตรโคเดอรฑมา

รายละเออยด : เปปนเชมขอราทยพดจารงชยวลตอยมชในดลน โดยอาศตยชากพมช  ชากสตตวฑ และอลนทรยยวตตถจ

เปปนอาหาร สรชางเสชนใยสยขาวและสปอรฑมยสยเขยยว จตดเปปนเชมขอราปฏลปปกษฑ ทยพมยประโยชนฑ  ทยพใชช

สจาหรตบใชชปปองกตนกจาจตดเชมขอราสาเหตจโรคพมชหลายชนลด

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ผตกแพว อ.กตนทรารมยฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

ตชองการพตฒนาผลลตภตณฑฑทยพมยอยมชแลชวในชจมชนและเพลพมชชองทางการจจาหนชาย คมอ เชมขอรา

มหตศจรรยฑ : ไตรโคเดอรฑมาของบชานจลกกะลา 

โดยทจาการออกแบบบรรจจภตณฑฑใหมชใหชนชาสนใจ และเพลพมชชองทางการโฆษณาผลลตภตณฑฑผชาน

ทางแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 2,000

หนชา 56 / 413



PS65017312 :  ยสยงเสรลมและสรบางแนวทางผลลตภพณฑฑสบสยนจลานมขบาวและสบสยใยไหม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครมพองผสมวตตถจดลบ

เครมพองสกตดนจขานมขชาว

แมชพลมพฑสบมช

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เกษตรปลอดภพย

   การตลดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สบมชนจขานมขชาวและสบมชใยไหม

รายละเออยด : สบมชนจขานมขชาวและสบมชใยไหม ขนาด 60 กรตม

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.เมมองนชอย อ.กตนทรารมยฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

สชงเสรลมการนจาผลลตภตณฑฑในทชองถลพน ทจาใหชเกลดรายไดชแบะเพลพมมมลคชาของสลนคชา

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

จจานวนรายไดบ : 0

หนชา 57 / 413



PS65017377 : โครงการสยงเสรลมการวลเคราะหฑตบนทรนการทจาบพญชอสจาหรพบสบสยนจลานมขบาวและสบสสยใยไหม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครมพองสกตดนจขานมขชพาว

เครมพองปปข มแบบแมชพลมสบมช

เครมพองผสมวตตถจดลบ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เกษตรปลอดภพย

   การตลดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สบมชนจขานมขชาวและสบมชใยไหม

รายละเออยด : สบมชนจขานมขชาวและสบมชใยไหม ขนาด 60 กรตม

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.เมมองนชอย อ.กตนทรารมยฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

เสรลมสรชางความรมชดชานการจตดการธจรกลจและการวางแผนการจตกทจาบตญชยครตวเรมอน เพมพอใหช

ทราบถขงตชนทจนของการประกอบธจรกลจ

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

สรชางความรมชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 0

หนชา 58 / 413



PS65002934 : แอลวอชเดยฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวตตกรรมมยความทนทาน ใชชงานไดชนาน

เทคโนโลยยการนจาวตสดจมาทดแทนวตนสดจธรรมชาตล

การใชชวตสดจทยพสามารถรยไซเคลลไดช100%

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : Everday (แอลวยพเดยฑ)

รายละเออยด : กระเปปาสาน และตะกรชาสานพลาสตลก ใชชเสชนพลาสตลกสยสตนสดใสเปปนวตสดจหลตก

โดยการนจามาสานเปปนกระเปปาและตะกรชาในรมปทรงตชางๆ เพลพมความนชารตกดชวยสยสตนพาสเทล 

หรมอตกแตชงดชวยตจบกตา เพมพอใหชดมทตนสมตยขขขน ไมชตกเทรน ใชชไดชกตบทจกเพศทจกวตย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ยาง อ.กตนทรารมยฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

สลนคชาของเราเปปน กระเปปาสานพลาสตลก ตะกรชาสานพลาสตลก 

โดยผมชผลลต คมอ ประชาชนในหมมชบชาน ตจาบลยาง ทยพมยการทจากระเปปาและตะกรชาสานพลาสตลก

ผมชเกยพยวขชองในธจกลจจะมย ประชาชนในชจมชนทยพมยการทจากระเปปาและตะกรชาสาน หตตถกรรมอจาเภอ

กตนทรารมยฑ และมหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

เมมพอผชานกระบวนการผลลตแลชว จะมยการโปรโมตและจตดจจาหนชายทยพตลาดนตดศรยสะเกษ หรมอ เพจ 

Facebook และเมมพอมยการโปรโมตในเพจแลชวมยฐานลมกคชาจจานวนหนขพง จะมยการจจาหนชายใน 

shopee และ lazada ตชอไป

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 1,000

หนชา 59 / 413



PS65025779 : ปปกเสชลอแสยว

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยการยชอมไหมดชวยมะเกลมอ นจาเสชนไหมยชอมมาปปกแสชวบน เสมขอไหมหรมอเสมขอผชาฝปาย

การนจากระดจมมารชอยปปกบนเสมขอไหม เพมพอเพลพมมมลคชาสลนคชา

นจาสลนคชาไปจจาหนชายผชาน Platform Online

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : Saew embroidered shirt (เสมขอแสชว)

รายละเออยด : รายละเอยยดสลนคชา เปปนเสมขอตตดจากผชาไหมหรมอผชาฝปาย นจามาปปกแลชวลวดลาย

ตชางๆ เปปนการตชอยอดภมมลปปญญา สรชางเพลพมมมลคชาใหชกตบสลนคชา

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ยาง อ.กตนทรารมยฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

สลนคชาของเราเปปน ปปกเสมขอแสชว 

โดยผมชผลลต คมอ ประชาชนในหมมชบชาน ตจาบลยาง ทยพมยปปกเสมขอแสชว  จะทจาการปปกแสชวลงบนเสมขอเปปน

ลวดลายตชางๆ เมมพอผชานการผลลต จะมยการโปรโมตและจจาหนชาย เพจ Facebook และเมมพอมยการ

โปรโมตในเพจแลชวมยฐานลมกคชาจจานวนหนขพง จะมยการจจาหนชายใน shopee และ lazada ตชอไป

ผมชเกยพยวขชองในธจกลจจะมย ประชาชนในชจมชนทยพมยการปปกเสมขอแสชว หตตถกรรมอจาเภอกตนทรารมยฑ และ

มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 990

หนชา 60 / 413



PS65018027 : มาลพยกรผบาขาวมบา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชเสชนใยจากพลาสตลกมาเสรลมฐานของตะกรชา เพมพอทยพจะชชวยเรมพองความแขบงแรงและทนทาน

ตชอการใชชงาน

ใชชนจขายาเคลมอบไมชมาชชวยใหชตะกรชามยความสวยงามและโดดเดชนและรตกษาคจณภาพของเนมขอไมช 

ไมชใหชแมลงเจาะทจาลาย

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานการบรลการ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ตะกรชาไมชไผช

รายละเออยด : ผลลตจากงานฝปมมอจตกสานทยพใชชกรรมวลธยในการผลลตแบบโบราณ โดยใชชชชาง

ฝปมมอพมขนบชานโดยแทชตชองใชชเวลาและความชจานาญในการผลลต ผลลตภตณฑฑแตชละชลขนจขงมยความ

ละเอยยดอชอน ประณยต สวยงามทนทาน มยรมปแบบทยพทตนสมตย และมยคจณภาพ ทจาใหชเปปนทยพตชองการ

ของตลาด ใชชใสชสลพงของเค

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ละทาย อ.กตนทรารมยฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

การนจาผลลตภตณฑฑทยพมยอยมชในตจาบลละทายอยชาง "ตะกรชาไมชไผช" มาตชอยอดเพลพมมมลคชาจากตะกรชาไมช

ไผชธรรมดาทตพวไปมาดตดแปลงเปปนตะกรชาไมชไผชมาmixกตบผชาขาวมชาใหชดมนชาสนใจและสวยงามเปปนทยพ

ตชองการของกลจชมลมกคชามากขขขนไมชวชาจะเปปน กลจชมวตยรจชน วตยทจางาน ผมชสมงอายจ  กลจชมคนทยพอาศตยอยมช

ในทจกภาคของประเทศไทยและอาศตยอยมชในชจมชน ไมชจจากตดเพศ อายจ 20 ปปขขขนไป หรมอเปปนกลจชมนตก

ทชองเทยพยวชาวตชางชาตลทยพสนใจผลลตภตณฑฑในชจมชน เหมาะแกชการซมขอไปใชชหรมอมอบใหชเปปนของ

ขวตญเนมพองในโอกาสตชางๆ เชชน งานเกษยยณอายจ   

ของรตบไหวช ของชจารชวย เปปนตชน ซขพงกบจะเปปนการเพลพมรายไดชและอาชยพใหชกตบคนในตจาบลละทาย 

ดชวยการเรลพมจากการนจารมปแบบของผลลตภตณฑฑไปรชวมพมดคจยกตบหนชวยงานทยพเกยพยวขชอง เชชน อบต 

ผมชนจาชจมชน ชาวบชานในชจมชน เมมพอตกลงกตนไดชกบเรลพมเขชาสมช production process

- เรลพมจากการรชางแบบลวดลายของผลลตภตณฑฑจากนตขนนจาไปพมดคจยรายละเอยยดสลนคชากตบชาว

บชาน เมมพอไดชแบบทยพลงตตวตามตชองการแลชวกบเขชาสมชกระบวนการผลลตตามแบบทยพวางไวช

- People ทรตพยากรแรงงานทยพใชชในการผลลตเปปนแรงงานจากสมาชลกในชจมชน

- Place โดยผชานระบบออนไลนฑ เชชน เพจFacebook ตจาบลละทาย, สลนคชาOTOPลาวละทาย, 

Shopee, Lazada, จจาหนชายผชานหนชารชานหรมอตตวแทนจจาหนชาย, บมธแสดงสลนคชา เปปนตชน 

-และรายไดชจากการทจาธจรกลจ ทยพไดชผชานระบบออนไลนฑ, จากหนชารชานหรมอตตวแทน และอมพนๆเปปนตชน  

ทจาใหชชจมชนมยรายไดชเพลพมมากขขขนและทจาใหชผลลตภตณฑฑของตจาบลละทายเปปนทยพรมชจตกมากยลพงขขขน

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 2,500
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PS65018070 : กระเชบามาลพยกร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

มยวตสดจอจปกรณฑในการทอผชาเพลพมขขขน จะชชวยใหชผลลตสลนคชาออกมาไดชเยอะขขขน

มยเสชนดชายสยตชางๆ มากขขขน เพมพอทยพจะผลลตสลนคชาใหชมยสยสตนทยพโดดเดชนและสวยงาม

การใชชเทคโนโลยยมาชชวยในการโฆษณา และจตดจจาหนชายสลนคชา ผชานแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานการบรลการ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : มาลตยกรผชาขาวมชา

รายละเออยด : เปปนการตชอยอดจากผลลตภตณฑฑทยพมยอยมชโดยการนจาเอาผชาทอมมอของทางกลจชม

มาจตบจยบ กชอนนจามามชวนและมตดดชายเขชาดชวยกตนเพมพอใหชเปปนรมปมาลตยกรสวยงาม เหมาะ

สจาหรตบเปปนของขวตญแทนใจ ของฝากผมชใหญชของรตบไหวชของฝาก ของทยพระลขก ของชจารชวย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ละทาย อ.กตนทรารมยฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

การนจาผลลตภตณฑฑทยพมยอยมชในตจาบลละทายอยชาง "ผชาขาวมชา" มาตชอยอดเพลพมมมลคชาจากผชาขาวมชา

ธรรมดาทตพวไปมาทจาหรมอดตดแปลงเปปนพวงมาลตยใหชดมนชาสนใจและสวยงามเปปนทยพตชองการของ

กลจชมลมกคชามากขขขนไมชวชาจะเปปน กลจชมวตยรจชน วตยทจางาน ผมชสมงอายจ  กลจชมคนทยพอาศตยอยมชในทจกภาคของ

ประเทศไทยและอาศตยอยมชในชจมชน ไมชจจากตดเพศ อายจ 20 ปปขขขนไป หรมอเปปนกลจชมนตกทชองเทยพยวชาว

ตชางชาตลทยพสนใจผลลตภตณฑฑในชจมชน เหมาะแกชการซมขอไปใชชหรมอมอบใหชเปปนของขวตญเนมพองใน

โอกาสตชางๆ เชชน งานเกษยยณอายจ   

ของรตบไหวช ของชจารชวย เปปนตชน ซขพงกบจะเปปนการเพลพมรายไดชและอาชยพใหชกตบคนในตจาบลละทาย 

ดชวยการเรลพมจากการนจารมปแบบของผลลตภตณฑฑไปรชวมพมดคจยกตบหนชวยงานทยพเกยพยวขชอง เชชน อบต 

ผมชนจาชจมชน ชาวบชานในชจมชน เมมพอตกลงกตนไดชกบเรลพมเขชาสมช production process

- เรลพมจากการรชางแบบลวดลายของผลลตภตณฑฑจากนตขนนจาไปพมดคจยรายละเอยยดสลนคชากตบชาว

บชาน เมมพอไดชแบบทยพลงตตวตามตชองการแลชวกบเขชาสมชกระบวนการผลลตตามแบบทยพวางไวช

- People ทรตพยากรแรงงานทยพใชชในการผลลตเปปนแรงงานจากสมาชลกในชจมชน

- Place โดยผชานระบบออนไลนฑ เชชน เพจFacebook ตจาบลละทาย, สลนคชาOTOPลาวละทาย, 

Shopee, Lazada, จจาหนชายผชานหนชารชานหรมอตตวแทนจจาหนชาย, บมธแสดงสลนคชา เปปนตชน 

-และรายไดชจากการทจาธจรกลจ ทยพไดชผชานระบบออนไลนฑ, จากหนชารชานหรมอตตวแทน และอมพนๆเปปนตชน  

ทจาใหชชจมชนมยรายไดชเพลพมมากขขขนและทจาใหชผลลตภตณฑฑของตจาบลละทายเปปนทยพรมชจตกมากยลพงขขขน

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 1,500

หนชา 62 / 413



PS65025533 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลดดบวยเศรษฐกลจ BCG (U2T for 

BCG) ตจาบลหนองแกบว อจาเภอกพนทรารมยฑ จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การออกแบบบรรจจภตณฑฑทยพทตนสมตย บรรจจภตณฑฑปปดสนลทมยคจณภาพในการบรรจจใหชสลนคชามย

ความสะอาดถมกหลตกอนามตย

การออกแบบบรรจจภตณฑฑใหชนชาสนใจ และระบจคจณคชาทางโภชนาการของสลนคชา

การระบจ อายจ วตนเดมอนปปทยพผลลตสลนคชาแตชละลบอตใหชชตดเจน

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปลาตากแดดหนองแกชว

รายละเออยด : ชมพอผลลตภตณฑฑ : ปลาตากแดดหนองแกชวรายละเอยยดสลนคชา : ปลาตากแดดแหชง

หนองแกชวราคาเรลพมตชนทยพ 300-350 บาท/กก.

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หนองแกชว อ.กตนทรารมยฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

Customer Segment - กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในทจกภมมลภาค และอาศตยอยมชในชจมชน 

ไมชจจากตดเพศ โดยมยอายจ 25 ปปขขขนไป

Costomer Relationships – การตลดตามผลและประเมลนกตบลมกคชาทยพซมขอสลนคชาไป ใหชมยความพขง

พอใจมากนชอย เพยยงใด

Channels – จตดจจาหนชายผชาน Facebook,TikTok สมาชลกภายในกลจชมทยพรตบผลดชอบของตจาบล

หนองแกชว และจจาหนชายรชานคชาในชจมชน

Value Propositions – คจณคชาทยพลมกคชาทยพซมขอสลนคชาจะไดชรตบความพขงพอใจเปปนอยชางดยแนชนอน 

เปปนเมนมเรยยบงชาย ทานงชาย นจาไปประกอบอาหารไดชงชาย คจานขงถขงความสะอาด ถมกสจขอนามตยเปปน

หลตก

Key Activities - กระบวนการผลลต เรลพมจากการรตบซมขอปลาจากชาวบชานในตจาบลหนองแกชว การ

ผลลต บรรจจ จตดสชง ซขพงระหวชางกระบวนการเหลชานยขจะทจาการเกบบขชอมมลเพมพอนามาสรชาง Content 

ในการโปรโมทสลนคชาและ จตดจจาหนชายสลนคชาทตขงทางออฟไลนฑและออนไลนฑ

Key Resources – ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย ปลา วตตถจดลบทยพใชชในการหมตกปลา 

สมตรในการหมตก แรงงานทยพใชชในการผลลตซขพงเปปนแรงงานและสมาชลกในชจมชน การตลาดและการ

จตดจจาหนชายสลนคชา

Key Partners – ในสชวนของผมชเกยพยวใหชการสนตบสนจนและผมชเกยพยวขชองในธจรกลจ จะมย เกษตรอจาเภอ

กตนทรารมยฑ พตฒนาชจมชนอจาเภอกตนทรารมยฑ พตฒนาชจมชนจตงหวตดศรยสะเกษ มหาวลทยาลตย

ราชภตฏศรยสะเกษ

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

ลดเวลาในการสรชางผลผลลตเพมพอจตดจจาหนชายสลนคชา / บรลการ

สชงเสรลมและสนตบสนจนการทชองเทยพยวชจมชน

สรชางความรมชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 17,500

หนชา 63 / 413



PS65025562 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลดดบวยเศรษฐกลจ BCG (U2T for 

BCG) ตจาบลหนองแกบว อจาเภอกพนทรารมยฑ จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การระบจ อายจ วตนเดมอนป�ทยพผลลตสลนค�าแต�ละลบอตให�ชตดเจ

การออกแบบบรรจจภตณฑ�ให�น�าสนใจ และระบจคจณค�าทางโภชนาการของสลนค�า

การออกแบบบรรจจภตณฑ�ทยพทตนสมตย บรรจจภตณฑ�ป�ดสนลทมยคจณภาพในการบรรจจให�สลนค�

ามยความสะอาดถมก หลตกอนามตย

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

การขนสชงและกระจายสลนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : คจกกยขถตพวลลสงหนองแกชว

รายละเออยด : คจกกยขถตพวลลสงหนองแกชววตตถจดลบ1.เนยเคบม100ก. 2.เนยถตพว80กรตม3.นจขาตาลไอ

ซลพง100กรตม4.เกลมอปปน (ถชาใชชเนยจมดใหชเพลพมเกลมอปปนเปปน1/2ชช.)1/4ชช5.ไขชแดง3ฟอง6.แปปง

สาลยอเนกประสงคฑ200กรตมกลลพนวานลลลา1ชชอนชาชบอกโกแลตชลพ1/3ถชวยตวง7.ถตพวลลสงอบ

สจาหรตบตกแตชงตามชอบ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หนองแกชว อ.กตนทรารมยฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

Customer Segment - กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในทจกภมมลภาค และอาศตยอยมชในชจมชน 

ไมชจจากตดเพศ โดยมยอายจ 4 ปปขขขนไป เพราะเปปนกลจชมคนทยพเรลพมบรลโภคอาหารประเภทนยขไดช ทตขงเดบก ๆ 

ทยพชอบรตบประทานขนม รวมไปถขงวตยทยพสมงขขขนไป เนมพองจาก สามารถรตบประทานไดชงชาย ทานไดชใน

ชชวงเวลาตชาง ๆ ทตขงเวลาวชางและเวลาทจางาน

 Costomer Relationships – การตลดตามผลและประเมลนกตบลมกคชาทยพซมขอสลนคชาไป ใหชมยความพขง

พอใจมากนชอยเพยยงใด 

Channels

– จตดจจาหนชายผชาน Facebook,TikTok สมาชลกภายในกลจชมทยพรตบผลดชอบของตจาบลหนองแกชว 

และจจาหนชายรชานคชาในชจมชน

Value Propositions

– ลมกคชาทยพซมขอสลนคชาจะไดชรตบความพขงพอใจเปปนอยชางดยแนชนอน เปปนเมนมเรยยบงชาย ทานงชาย นจาไป

ประกอบอาหารไดชงชาย คจานขงถขงความสะอาด ถมกสจขอนามตยเปปนหลตก

Key Activities

- กระบวนการผลลต เรลพมจากการรตบซมขอถตพวลลสงจากชาวบชานในตจาบลหนองแกชว การผลลต บรรจจ 

จตดสชง ซขพงระหวชางกระบวนการเหลชานยขจะทจาการเกบบขชอมมลเพมพอนจามาสรชาง Content ในการโป

รโมทสลนคชาและจตดจจาหนชายสลนคชาทตขงทางออฟไลนฑและออนไลนฑ

Key Resources

– ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย วตตถจดลบทยพใชชในการทจาขนมคจกกยขถตพวลลสง สมตรในการหมตก 

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สชงเสรลมและสนตบสนจนการทชองเทยพยวชจมชน

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 17,500

หนชา 64 / 413



PS65022336 : ขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพกโควลดดบวยเศรษฐกลจ BCG (U2T For BCG) ตจาบล

หนองบพว อจาเภอกพนทรารมยฑ จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Tiktok

Facebook

Youtube

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขชาวเกรยยบกจชง

รายละเออยด : ขชาวเกรยยบกจชงแมชนจขา ราคา 20-30 บาท

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หนองบตว อ.กตนทรารมยฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

ตจาบลหนองบตว อจาเภอกตนทรารมยฑ จตงหวตดศรยสะเกษ ตตขงอยมชบรลเวณลจชมแมชนนามมล เปปนแหลชง

อาหาร ของสตตวฑนนาหลายชนลด เชชน ปลา หอย กจชง โดยสชวนใหญชชาวบชานจะมยวลธยชยวลตทยพอยมชกตบ

ธรรมชาตล หา จตบสตตวฑนนามาประกอบอาหารกลนในครตวเรมอน และสตตวฑนนาทยพพบไดชมาก คมอ กจชงแมชนนา 

ทางทยมงานจขงมย แนวคลดอยากประชาสตมพตนธฑใหชเปปนแหลชงทชองเทยพยวชจมชน และนจากจชงแมชนนามา

แปรรมปอาหาร คมอ ขชาวเกรยยบกจชงแมชนนา เพมพอใหชมยรสชาตลทยพแตกตชางจากทยพอมพน และมยความเปปน

เอกลตกษณฑเฉพาะถลพนของ ตจาบลหนองบตว

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 12,000

หนชา 65 / 413



PS65022340 : ขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพกโควลดดบวยเศรษฐกลจ BCG (U2T For BCG) ตจาบล

หนองบพว อจาเภอกพนทรารมยฑ จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Tiktok

Facebook

Youtube

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขชาวเกรยยบกจชงแมชนจขา

รายละเออยด : สลนคชามย 2 ชนลด คมอ ขชาวเกรยยบกจชงแมชนจขาแบบสจาเรบจ ราคา 20-30 บาท และขชาว

เกรยยบกจชงดลบ ราคาเรลพมตชนถจงละ 50 บาท

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หนองบตว อ.กตนทรารมยฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

ตจาบลหนองบตว อจาเภอกตนทรารมยฑ จตงหวตดศรยสะเกษ ตตขงอยมชบรลเวณลจชมแมชนจขามมล เปปนแหลชง

อาหารของสตตวฑนจขาหลายชนลด เชชน ปลา หอย กจชง โดยสชวนใหญชชาวบชานจะมยวลธยชยวลตทยพอยมชกตบ

ธรรมชาตล หาจตบสตตวฑนจขามาประกอบอาหารกลนในครตวเรมอน และสตตวฑนจขาทยพพบไดชมาก คมอ กจชงแมชนจขา 

ทางทยมงานจขงมยแนวคลดอยากประชาสตมพตนธฑใหชเปปนแหลชงทชองเทยพยวชจมชน และนจากจชงแมชนจขามา

แปรรมปอาหาร คมอ กจชงอบแหชง เพมพอใหชมยรสชาตลทยพแตกตชางจากทยพอมพน และมยความเปปนเอกลตกษณฑ

เฉพาะถลพนของตจาบลหนองบตว

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 22,500

หนชา 66 / 413



PS65027910 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลดดบวยเศรษฐกลจ BCG (U2T for 

BCG) ตจาบลหนองแวง อจาเภอกพนทรารมยฑ จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

2. มยบรรจจภตณฑฑทยพสวยงาม และโลโกชแบรนทยพมยความเฉพาะตตวทยพท าใหชลมกคชาสามารถจดจ าสลน

คชาไดชทตนทย

3. สนตบสนจนสลนคชาภายในชจมชน เชชน การรตบซมขอหนชอไมชจากคนในชจมชนต าบลหนองแวง เพมพอ

สรชางรายไดช หมจนเวยยนในชจมชน

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กลมจลหนชอไมช

รายละเออยด : กลมจลหนชอไมช มยหนชอไมชเปปนสชวนประกอบหลตกและมยแครอท ผตกกาดขาวและตชน

หอมเพมพอเพลพมรสสตมผตสทยพหลากหลายมยความกลมกลชอมหอม หวาน และเผบดนลดๆจากซอสกลม

จล

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

7 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หนองแวง อ.กตนทรารมยฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

Customer Segment - กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในทจกภมมลภาค และอาศตยอยมชในชจมชน 

ไมชจจากตดเพศ โดยมยอายจ 18 ปปขขขนไป เนมพองจากอลทธลของวตฒนธรรมอาหารทยพขขขนชมพอของประเทศ

เกาหลยใตช คมอกลมจล ทยพเปปนทยพนลยม กตนอยชางแพรชหลายจขงมยการแปรรมปในการทจากลมจลจากผตกตชางๆ

ดตงนตขน กลจชมลมกคชาจขงเปปนกลจชมคนทยพไดชรตบอลทธลพลจากวตฒนธรรมเกาหลยใตช กลจชมคนทยพชอบอาหาร

ทยพมยความแปลกใหมชและเปปนกระแส

Costomer Relationships – มยการตลดตามความพขงพอใจของลมกคชาทยพซมขอไป วชามยความพขงพอ

ใจในรสชาตลหรมอแพบกเกจอยชางไร เพมพอทยพจะใชชขชอมมลในการพตฒนาผลลตภตณฑฑ และนจามา review 

สลนคชาดชวย 

Channels – จตดจจาหนชายผชาน Facebook  u2t ตจาบลหนองแวง อจาเภอกตนทรารมยฑ จตงหวตด

ศรยสะเกษ จจาหนชายในชจมชนตจาบลหนองแวงและตจาบลใกลชเคยยง

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอ สลนคชามยความสด อรชอย เปปนเมนมทยพทานงชาย 

สามารถรตบประทานไดชทตนทย คจานขงความสะอาด ถมกสจขอนามตยเปปนหลตก

Key Activities - กระบวกการผลลต เรลพมจากการซมขอหนชอไมช นจามาทจาความสะอาด และตชมในนจขา

เดมอด และนจามาลชางนจขาสะอาดอยก 2 รอบ นจาไปหมตกกตบซอสกลมจล(หตวเชมขอ) จากนตขนนจาไปบรรจจ

ภตณฑฑ 2 ชตขน ซขพงระหวชางกระบวนการเหลชานยขจะทจาการเกบบขชอมมลเพมพอนจามาสรชาง Content ในการ

โปรโมทและจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Resources – ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย สมตรในการทจากลมจลหนชอไมช วตถจดลบคมอ

หนชอไมชและซอสกลมจล(หตวเชมขอ) การผลลตซขพงเปปนแรงงานและสมาชลกในชจมชน การตลาดและการ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 5,000

หนชา 67 / 413



PS65027916 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลดดบวยเศรษฐกลจ BCG (U2T for 

BCG) ตจาบลหนองแวง อจาเภอกพนทรารมยฑ จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

มยบรรจจภตณฑฑทยพสวยงาม และโลโกชแบรนดฑทยพมยความเฉพาะตตวทยพทจาใหชลมกคชาสามารถจดจจาสลนคชา

ไดชทตนทย

สนตบสนจนสลนคชาภายในชจมชน เชชน การรตบซมขอขชาวเกชาจากคนในชจมชนตจาบลหนองแวง เพมพอ

สรชางรายไดชหมจนเวยยนในชจมชน

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขชาวหมาก 3 สย

รายละเออยด : รตกษาสมดจลตชอระบบทางเดลนอาหาร ชชวยในเรมพองการเผาพลาญ และชชวยใหช

รชางกายผลลตกรดอลนทรยยฑชชวยในการขตบถชายไดชเปปนอยชางดย ชชวยทจาใหชกระดมกและเมบดเลมอด

แขบงแรง ปรตบความสมดจลใหชกตบแบคทยเรยยในรชางกาย กระตจชนใหชมยการสรชางสารตชานอนจมมล

อลสระ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

7 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หนองแวง อ.กตนทรารมยฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

Customer Segment - กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ และ

อาศตยอยมชในชจมชน ไมชจจากตดเพศ โดยมยอายจ 30 ปปขขขนไป เพราะเปปนกลจชมคนทยพสนใจในสจขภาพ และ

มยอาการปวดเมมพอยลชาจากการทจางาน เนมพองจากสภาพรชางกายทยพเสมพอมถอยลง

Costomer Relationships – มยการตลดตามผลการรตบประทานสลนคชาทยพซมขอไป วชาหลตงจากการ

รตบประทานแลชวแลชวไดชผลเปปนอยชางไร ดยขขขนหรมอไมช ชชวยรตกษาสมดจลตชอระบบทางเดลนอาหาร 

ชชวยในเรมพองการเผาพลาญไดชหรมอไมช และนจาผลการใชชมาชชวยในการ review สลนคชาดชวย และจะมย

การมอบสลทธลพลเศษแกชลมกคชาเดลมดชวยสชวนลด 10 เปอรฑเซบนตฑ 

Channels – จตดจจาหนชายผชาน Facebook U2T อจาเภอกตนทรารมยฑ จตงหวตดศรยสะเกษ และ

ตลาดประชารตฐบรลเวณ ศมนยฑราชการจตงหวตดสระแกชว รวมถขงจจาหนชายทยพบชาน ซขพงเปปนศมนยฑเรยยนรมช

ดชานสมจนไพรของตจาบลวตงใหมช

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอ ขชาวหมากชชวยรตกษาสมดจลตชอระบบทางเดลน

อาหาร ชชวยในเรมพองการเผาพลาญ และชชวยใหชรชางกายผลลตกรดอลนทรยยฑชชวยในการขตบถชายไดช

เปปนอยชางดย ชชวยทจาใหชกระดมกและเมบดเลมอดแขบงแรง ปรตบความสมดจลใหชกตบแบคทยเรยยในรชางกาย 

สรชางภมมลคจชมกตนชชวยใหชไมชเปปนไขชหวตด และทจาใหชรชางกายไมชอชอนลชาอชอนเพลยยกระตจชนใหชมยการสรชาง

สารตชานอนจมมลอลสระไดชรตบรองมาตรฐาน

Key Activities - กระบวกการผลลต เรลพมจากการปลมกขชาวอลนทรยยฑจากแปลงทยพไดชมาตรฐาน

ปลอดสาร ไปสมชการเกบบเกยพยว การคตดสรร การตาก การผลลตและบรรจจภตณฑฑ ซขพงระหวชางกระบวน

การเหลชานยขจะทจาการเกบบขชอมมลเพมพอนจามาสรชาง Content ในการโปรโมทและจตดจจาหนชายสลนคชา

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 5,000

หนชา 68 / 413



PS65009116 : ทอพรมเชบดเทบาจากเศษผบา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การปรตบปรจงสลนคชาเดลม

เพลพมมมลคชามยการสรชางจจดขาย

มยการแนะนจาสลนคชาสมชตลาด

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

เศรษฐกลจหมรนเวอยนลดการใชบพลพงงานเนบนนจากลพบมาใชบใหมย

   Upgradable (ยกระดตบไดช)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : พรมเชบดเทชาจากเศษผชา

รายละเออยด : 1.   สามารถประดลษฐฑเปปนของใชชไดช2.    สามารถนจาวตสดจเหลมอใชชมาทจาใหชเกลด

ประโยชนฑไดช3.    ฝฝกสมาธลและความตตขงใจในการทจางาน4.    ฝฝกการทจางานรชวมกตน5.    ฝฝกความ

คลดรลเรลพมสรชางสรรคฑ6.    ไดชเรยยนรมชการทจาบตญชยรายรตบ – รายจชาย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หนองหตวชชาง อ.กตนทรารมยฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

ประชาชนในตจาบลหนองหตวชชาง อจาเภอกตนทรารมยฑ จตงหวตดศรยสะเกษ สชวนใหญชมยอาชยพ

เกษตรกรรม ทจานา ปลมกพรลก เลยขยงสตตวฑเปปนอาชยพหลตก โดยจากอาชยพทยพกลชาวมานตขน ชจมชนยตงมย

อาชยพเสรลมจากการทจาผลลตภตณฑฑพรมเชบดเทชาและผลลตภตณฑฑจตกรสานจากไมชไผช เชชน โคมไฟไมช

ไผช  ทางทยมงานจขงมยแนวคลดอยากสชงเสรลมอาชยพทยพมยอยมชแลชวในหมมชบชาน และสรชางอาชยพเพมพอเปปน

รายไดชเสรลมใหชกตบคนในชจมชนอยกทาง   จขงมยแนวคลดทยพจะพตฒนาสลนคชาเพมพอจจาหนชอยใหชมยความทตน

สมตย เพมพอตอบโจทยฑกตบยจคสมตยมากยลพงขขขน

ลดขยะ/การนจาวตตถจดลบกลตบมาใชชใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 5,000
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PS65009301 : โคมไฟจากไมบไผย

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ปรตบปรจงใหชผลลตภตณฑฑมยความทตนสมตย

สรชางจจดเดชนใหชกตบสลนคชา

เพลพมตลาดใหชมากขขขน

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : โคมไฟจากไมชไผช

รายละเออยด : 1. รวบรวมไมชไผชจากเกษตรกรในชจมชนตจาบลหนองหตวชชาง  2. นจาไมชไผชมาทจา

เปปนโคมไฟไมชไผชจตดจจาหนชาย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หนองหตวชชาง อ.กตนทรารมยฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

เปปนอาชยพเสรลมทยพคนในชจมชนทจากตนมานานจนทจาใหชเกลนเปปนความเชยพยวชาญในการนจา  ไมชไผช ทยพ

เปปนวตตถจดลบทยพสามารถหาไดชในชจมชนและรตบซมขอไดชจากเขตอจาเภอ นอกจากนจามาใชชประโยชนฑไดช

โดยการนจามาประกอบอาหารแลชว ยตงสามารถนจามาแปรรมปสรชางรายไดชใหชกตบคนชจมชนไดช

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 3,000
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PS65027870 : แจยวบองสมรนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การทจาการตลาดออนไลนฑเพมพอกระจายสลนคชาใหชเขชาถขงกลจชมลมกคชาผชานสมพอกลางออนไลนฑ

พตฒนาสลนคชาและผลลตภตณฑฑ สรชางกลยจทธฑใหมชๆ เพมพอดขงดมดและจจงใจผมชบรลโภค

มยการทจา Content Marketing เพมพอสรชางคอนเทนตฑ ไดชแกช การเขยยน caption ผชาน Social 

Post บทความในเพจ และสมพอประเภทอมพนๆ เชชน วลดยโอ รมปภาพ Infographic

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : แจชวบองสมจนไพร

รายละเออยด : ผลลตภตณฑฑทยพทจาจากเครมพองเทศและสมจนไพรตชาง ๆ ไมชวชาจะเปปน หตวหอม 

กระเทยยม ขชา ตะไครช พรลกแหชง รตบประทานคมชกตบผตกเคยยง ทตขงผตกสด หรมอผตกนขพง ซขพงเปปนหนขพงใน

เมนมสจขภาพทยพทานไดชงชาย และ เปปนอาหารทยพใหชคจณคชาโปรตยน เกลมอแรช วลตามลนสมง และมยไขมตน

ตจพา

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.อยปาด อ.กตนทรารมยฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

Customer Segment - กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอและภาค

เหนมอทยพนลยมกลนนจขาพรลกหรมอแจชว  กลจชมคนทยพนลยมอาหารรสชาตลเผบดและจตดจชาน และกลจชมคนทยพ

สนใจในสจขภาพ ชอบกลนอาหารทยพมยประโยชนฑตชอรชางกาย ไมชจจากตดเพศ โดยมยอายจตตขงแตช 15 ปปขขขน

ไป

Customer Relationships – มยการรตบฟปงคจาตลชมจากลมกคชาผชานชชองทาง social media ผชาน

ทางชชองแชท ออนไลนฑกตบลมกคชาทยพซมขอไป วชาหลตงจากกลนแลชวรสชาตลเปปนอยชางไร การบรรจจภตณฑฑ

ดยหรมอไมช เปปนตชน และมยการมอบสลทธลพลเศษ สชวนลด 20% แกชลมกคชาเดลมทยพนจาภาชนะมาใสชซจขาหรมอ

นจาบรรจจภตณฑฑเพมพอสลพงแวดลชอมมาใสชเอง

Channels – จตดจจาหนชายผชาน Facebook, Shopee, รชานคชาประจจาชจมชน, กองทจนหมมชบชานทตขง

ชจมชนบชาน      อยปาด บชานทจชงมตพงและบชานหนองไฮ   

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอ แจชวบองสมจนไพรเปปนหนขพงในเมนมสจขภาพทยพ

ทานงชาย เปปนเครมพองจลขมหลตกในสจารตบกตบขชาว เพมพอชชวยเพลพมรสในการรตบประทานอาหาร และใหชคจณ

คชาโปรตยน เกลมอแรช และวลตามลนสมง และมยไขมตนตจพา นอกจากนยขแจชวบองยตงมยสชวนประกอบจาก

สมจนไพรทยพมยประโยชนฑตชอรชางกาย เชชน ขชาเปปนยาขตบลมในลจาไสช แกชบลด ทชองอมด โรคหมด ขตบเสมหะ 

และโรคหลอดลมอตกเสบ ตะไครชชชวยยชอยอาหาร มยวลตามลนเอ บย 1 บย 2 แคลเซยยม เสชนใยอาหาร 

และฟอสฟอรตส ใบมะกรมดชชวยขตบลม แกชจจกเสยยด แกชลมวลงเวยยน นจขามะกรมดแกชเลมอดออกตามไร

ฟปน และยตงมยเบตชาแคโรทยน วลตามลนซย (ศมนยฑการเรยยนรมชอาหารไทย, 2016)  โดยวตตถจดลบหลตกทยพใชช

ในการทจาแจชวบองสมจนไพรของเรา เปปนวตตถจดลบในชจมชนทยพมยความสด สะอาดและปลอดภตยจาก

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 2,000
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PS65027877 : ขบาวเกรอยบหอมแดง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การพตฒนาสลนคชาและผลลตภตณฑฑ  สรชางกลยจทธฑใหมชๆ  เพมพอดขงดมดและจมงใจผมชบรลโภค

การทจาการตลาดออนไลนฑเพมพอกระจชายสลนคชาใหชเขชาถขงกลจชมลมกคชาผชานสมพอกลางออนไลนฑ

มยการทจา Content Marketing เพมพอสรชางคอนเทนตฑ ไดชแกช การเขยยน caption ผชาน Social 

Post บทความในเพจ และสมพอประเภทอมพน ๆ เชชน วลดยโอ รมปภาพ Infographic

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขชาวเกรยยบหอมแดง

รายละเออยด : ขชาวเกรยยบหอมแดง เปปนอาหารวชาง ขนมขบเคยขยว สามารถรตบประทานไดชทจกทยพ 

เหมาะสมกตบทจกเพศทจกวตยรตบประทานงชาย ทจาจากวตตถจดลบจากธรรมชาตลปลอดสารพลษ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.อยปาด อ.กตนทรารมยฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

Costomer Relationships – มยการตลดตามผลการใชชงานกตบลมกคชาทยพซมขอไป วชาหลตงจากซมขอ

ผลลตภตณฑฑแลชวในสชวนของขชาวเกรยยบมยการจตดสชงถขงลมกคชาหรมอไมช คจณภาพของผลลตภตณฑฑยตง

อยมชในระดตบทยพดยหรมอไมช review สลนคชาดชวย หรมอซมขอในจจานวนทยพมาก และจะมยการมอบสลทธลพลเศษแกช

ลมกคชาเดลมดชวยสชวนลด 10 เปอรฑเซบนตฑจากราคาปกตล 

Channels – จตดจจาหนชายผชาน Facebook  แอพพลลเคชตพนตชางๆ และตลาดนตดศรยสะเกษวตน

เสารฑ-อาทลตยฑ รวมถขงจจาหนชายตลาดประจจาอจาเภอ กตนทรารมยฑ ตลาดประจจาตจาบล และทยพบชาน 

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอขชาวเกรยยบหอมแดงนตขนเปปนอาหารวชาง ขนม

ขบเคยขยว ทยพสามารถรตบประทานไดชงชายเหมาะกตบทจกชชวงวตย สามารถจตดทจาไดชงชายและเกบบไวชไดชเปปน

เวลานานรวมถขงการมยสชวนผสมของหอมแดงทยเปปนเอกลตกษณะของชจมชนตจาบลอยปาด ทจาใหช

ขชาวเกรยยบหอมแดงนยขมยคจณคชาทางอาหารตชานการอตกเสบ ตชานอนจมมลอลสระ ปรตบระบบภมมลคจชมกตน 

ตามสรรพคจณของหอมแดงอยกดชวย และวตตถจดลบทยพนจามาทจานตขนเปปนวตตถจดลบทยพมาจากชจมชนทจาใหช

ปลอดสารพลษ ลมกคชาทยพซมขอไปรตบประทานจะมยความปลอดภตยอยกดชวย

Key Activities - กระบวกการผลลต เรลพมจากการปลมกหอมแดงจากแปลงในชจมชนทยพไดช

มาตรฐานปลอดสาร ไปสมชการเกบบเกยพยว การคตดสรร การตาก การผลลตและบรรจจภตณฑฑ ซขพง

ระหวชางกระบวนการเหลชานยขจะทจาการเกบบขชอมมลเพมพอนจามาสรชาง Content ในการโปรโมทและจตด

จจาหนชายสลนคชา

Key Resources – ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย สมตรในการทจาขชาวเกรยยบหอมแดง 

วตตถจดลบหอมแดงปลอดสารพลษ แรงงานทยพใชชในการผลลตซขพงเปปนแรงงานและสมาชลกในชจมชน 

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 2,000

หนชา 72 / 413



PS65007152 : ตะกรบาทางมะพรบาว

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

กลจชมลมกคชาทตขงในพมขนทยพ และใกลชเคยยง ตลอดจนบทแพลทฟอรฑมออนไลนฑ

อบรมอยคอมเมลรฑซ Page Facebook วลธยการขาย

พตฒนารมปทรง ลวดลายสลนคชา หรมอเอกลตกษณฑทยพเปปนเฉพาะทชองถลพน

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   สมพอทยพเผยแพรช ทางหนตงสมอพลมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทตศนฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ตะกรชาทางมะพรชาว

รายละเออยด : ตะกรชาทางมะพรชาว ผลลตจากทางมะพรชาว เพมพอสชงเสรลมเศรษฐกลจชจมชนใหชมย

อาชยพและรายไดช

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

7 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.กฤษณา อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

ทยพมาของวตตถจดลบ : รตบซมขอทางมะพรชาวจากชาวบชาน เพมพอสรชางรายไดชใหชชาวบชาน

ขายใหชใคร : บจคคลทตพวไป

ชชองทางการจจาหนชาย : ทตขงOFFLINE/ONLINE

แผนการพตฒนา : พตฒนารมปทรง ลวดลายใหชมยเอกลตกษณฑเฉพาะทชองถลพน

วลธยการสรชางรายไดช : จตดจจาหนชายทตขงแบบบปลยกและสชง

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 3,600

หนชา 73 / 413



PS65008417 : เสชลอไหมเกบบ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนาการอตดกาวเสมขอเกบบจากเตารยดถชานมาใชชเปปนเตารยดอบไอนจขาไฟฟปา

กลจชมลมกคชาทตขงในพมขนทยพและใกลชเคยยงตลอดจนแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

พตฒนารมปแบบของเสมขอเกบบ ลวดลายทยพเปปนเอกลตกษณฑของทชองถลพน

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานการบรลการ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เสมขอไหมเกบบ

รายละเออยด : ผชาไหมเกบบ ซขพงเปปนสลนคชาทยพผลลตจากภมมลปปญญาชาวบชาน เปปนมรดกทาง

วตฒนธรรมทยพสมบตชอกตนมา ซขพงชาวบชานมยการเพลพมมมลคชาโดยนจาผชาไหมมาตตดเยบบเปปนเสมขอเกบบ 

ทจาการปปกแซวเพลพมลวดลาย ความสวยงามและความเปปนเอกลตกษณฑ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

7 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.กฤษณา อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

ทยพมาของเสมขอไหมเกบบ : การนจาผชาไหมมาออกแบบและตตดเยบบตามความตชองการ และทจาการปปก

แซว เปปนภมมลปปญญาการนจาเสชนไหมทยพควตพนเขชาดชวยกตน นจามาแซวตะเขบบหรมอชายเสมขอดชวยมมอเปปน

ลวดลายบนผมนผชาซขพงมยทตขงลวดลายโบราณและประยจกตฑ เพมพอเปปนการอจรตกษฑผชาไหมไทยและสรชาง

รายไดชใหชชาวบชาน สะทชอนใหชเหบนถขงมรดกวตฒนธรรมทยพควรคชาแกชการสมบสานตชอไป ผลลตภตณฑฑ : 

เสมขอไหมเกบบ ขายใหชใคร : บจคคลทตพวไป ชชองทางการจจาหนชาย / การทจาการตลาด : OFFLINE บชาน

ธาตจจตงเกา ต.กฤษณา อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ / โทรศตพทฑ 0922937369 แผนการพตฒนา

ผลลตภตณฑฑ : 1. ผลลตเสมขอไหมเกบบหลากหลายรมปแบบใสชไดชทตขงชายและหญลง 2. มยการปปกแซวลวด

ลายใหชสวยงามมากขขขน จจดแขบง/ขชอไดชเปรยยบ : มยเอกลตกษณฑเฉพาะทชองถลพน วลธยการสรชางรายไดช : 

ซมขอผชาไหมและวตตถจดลบ นจามาตตดเยบบ ออกแบบลวดลายทจาการปปกแซว และจตดจจาหนชายแบบ

พรยออเดอรฑ หรมอสตพงทจา

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

สชงเสรลมและสนตบสนจนการทชองเทยพยวชจมชน

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 5,000

หนชา 74 / 413



PS65015100 : โครงการสยงเสรลมครณคยาทรนทบองถลชนตามกรอบ BCG สสยผลลตภพณฑฑสบสย ต.กพนทรารมยฑ อ.ขรขพนธฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การพตฒนาแพคเกจใหชมยความนชาสนใจ สชงเสรลมคจณคชาทจนทชองถลพน

การนจาวตตถจดลบทชองถลพน มาแปรรมป พตฒนารมปแบบใหชเปปนเอกลตกษณฑ ในรมปแบบสบมชนจขามตน

ธรรมชาตล

การนจาตลาดออนไลนฑ และรมปแบบการขายมาชชวยสชงเสรลมสลนคชาทจาใหชลมกคชาเขชาถขงไดชงชาย

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สบมช Loompook

รายละเออยด : สบมชโสภาเปปนสบมชนจขามตนธรรมชาตล ทยพมยสชวนประกอบของรตงไหมและสมจนไพรพมขน

บชาน ชชวยกจาจตดเซลลฑผลวทยพเสมพอมสภาพทจาใหชผลวพรรณเนยยนนจชมกระชตบเปลชงปลตพงมยคจณสมบตตล

ปกปปองตามธรรมชาตลเพลพมความสามารถกตกเกบบความชจชนชมขนLoompook

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.กตนทรารมยฑ อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : Loompook U2T

ออนไลนฑ : Loompook U2T ตจาบลกตนทรารมยฑ-ขจขตนธฑ ศรยสะเกษ

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

Customer Segment – กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ และ

อาศตยอยมชในชจมชน ไมชจจากตดเพศ โดยมยอายจ 16 ปปขขขนไป และกลจชมทยพสนใจ

Costomer Relationships –  มยการตลดตามผลกชอนใชชและหลตงใชชสบมชรตงไหมจากลมกคชา วชามยผล

อยชางไร เพมพอพตฒนาสลนคชาใหชมยคจณภาพมากขขขน และใหชตรงกตบความตชองการของลมกคชา นจาผล

การทดลองใชชมาชชวยในการ review สลนคชาดชวย และจะมยการมอบสลทธลพลเศษแกชลมกคชาเดลมดชวย

สชวนลด 10 เปอรฑเซบนตฑ

Channels – จตดจจาหนชายผชาน สมพอออนไลนฑตชางๆ ตลาดประชารตฐชจมชน  ตลาดสลนคชา OTOP 

สถานทยพราชการในจตงหวตดศรยสะเกษ รวมถขงธจรกลจโรงแรม ศมนยฑของฝากทตขงจตงหวตดและอจาเภอ 

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอ ชชวยใหชผลวผตนผชองใสสะอาดกระจชางใส ชชวย

ฆชาเชมขอแบคทยเรยย ลดเลมอนรลขวรอย ชชวยผลตดเซลลฑผลว ปลอดภตยผลลตจากสมจนไพรปลอดสาร 

นอกจากนยขยตงมยสลนคชาทดลอง ใหชลมกคชาสามารถนจาไปทดลองใชช ชลขนละ 15 บาท หรมอมยสลนคชาซมขอนจา

ไปมอบเปปนของฝาก ของทยพระลขกไดชอยกดชวย

Key Activities - กระบวนการผลลต มยกระบวนการตตขงแตชปลมกหมชอนเลยขยงไหม สาวไหม สชวนรตง

ไหมบางจะสชวนทยพไมชไดชนจาไปใชช กบจะนจามาสกตดใหชปลอดสาร ไดชมาตรฐาน การคตดสรร  การผลลต

และบรรจจภตณฑฑ ซขพงระหวชางกระบวนการเหลชานยขจะทจาการเกบบขชอมมลเพมพอนจามาสรชาง Content ใน

การโปรโมทและจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Resources – ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย สมตรในการทจาสบมชรตงไหม วตตถจดลบ

สมจนไพรปลอดสารพลษ แรงงานทยพใชชในการผลลตซขพงเปปนแรงงานและสมาชลกในชจมชน 

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 2,490

หนชา 75 / 413



PS65025785 : โครงการสยงเสรลมครณคยาทรนทบองถลชนตามกรอบ BCG สสยผลลตภพณฑฑเทอยนหอม ต.กพนทรารมยฑ อ.ขร

ขพนธฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การนจาพมชพรรณจากทชองถลพนมาใชชในการตกแตชงเทยยนหอม โดยวลธยอบแหชง

การทจาแมชพลมพฑซลลลโคนอยชางงชาย จากรมปแบบทจนวตฒนธรรม

การสรชางบรรจจผลลตภตณฑฑใหชหลากหลายอยมชในรมปแบบตชางๆ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เทยยนหอม Loompook

รายละเออยด : เทยยนหอม สมจนไพรเปปนสลนคชาเพมพอสจขภาพ ซขพงมยสชวนประกอบหลตกจาก

สมจนไพรไทยทยพมยประโยชนฑมากมาย  ชชวยใหชรมชสขกผชอนคลาย จากอาการเครยยดจากงาน 

อาการเหนมพอยลชา และสามารถทจาใหชลจกคชารมชสขกสดชมพนมากยลพงขขขน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.กตนทรารมยฑ อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : Loompook U2T

ออนไลนฑ : Loompook U2T ตจาบลกตนทรารมยฑ-ขจขตนธฑ ศรยสะเกษ

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

1 การวลเคราะหฑแผนธจรกลจ

-.จจดแขบง : วตสดจอจปกรณฑ หาซมขอไดชงชาย ขตขนตอนการผลลตไมชซตบซชอน สมตรเทยยนหอม สมจนไพร

ปลอดสารพลษ และมลตรกตบสลพงแวดลชอม

-.จจดอชอน : เทยยนอาจเปลยพยนรมปรชาง เมมพออยมชในทยพรชอนจตด

            : สถานทยพไมชเอมขออจานวย เนมพองจากเปปนวตตถจไวไฟ

            : เมมพอถขงฤดมเกษตรกรรม กลจชมชจมชนจะหตนไปทจาการเกษตร ทจาใหชผลลตสลนคชาไมชตชอเนมพอง

            : แบรนดฑและผลลตภตณฑฑ ยตงไมชเปปนทยพรมชจตกมากนตกในกลจชมผมชบรลโภค

-.โอกาส  : ไดชรตบการสนตบสนจนจากหนชวยงานรตฐในการพลตกดตนสลนคชาชจมชน

            : เปปนการสนตบสนจนชจมชน ใหชมยอาชยพเสรลมใหชมยรายไดชเพลพมขขขน

-.อจปสรรค : คมชแขชงขตนมยมาก เนมพองจากสลนคชาทยพมยวางขายตามตลาดทตพวไป และสามารถทดแทนกตน

ไดช

2. เปปาหมาย : เปปนกลจชมทยพอาศตยทางภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอประทศไทย และกลจชมทยพมยความสนใจ

ในสลนคชา

3. แผนการตลาด : การจตดบมธสลนคชาในทยพตชางๆ และผชานชชองทางออนไลนฑทตขงการโพสตฑสลนคชาลง

เพจและการ live ผชานเพจชจมชน จตดกลจกรรมระหวชางการ live ลจชนรตบสลทธลพลเศษ และสชวนลดใน

แตชละเดมอน เพมพอเปปนการสรชางรายไดชใหชชจมชนอยชางตชอเนมพองและเพมพอตอบแทนลมกคชาทยพอจดหนจน

สลนคชา มยการตลดตามผลกชอนใชชและหลตงใชชเทยยนหอมจากลมกคชา วชามยผลอยชางไร เพมพอพตฒนา

สลนคชาใหชมยคจณภาพมากขขขน และใหชตรงกตบความตชองการของลมกคชา

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 3,667

หนชา 76 / 413



PS65009499 : การพพฒนาและยกระดพบผลลตภพณฑฑจากเสชชอใบเตย

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

กรรมวลธยกระบวนการผลลต

กรรมวลธยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

กรรมวลธยการยชอมสย

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เสมพอใบเตยหนาม

รายละเออยด : เสมพอใบเตยหนาม ทจาจากใบเตยหนามตากแหชง มยลวดลายของผลลตภตณฑฑทยพเขชา

ถขงยจคสมตยปปจจจบตน เปปนสลพงใชชสอยในครตวเรมอน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.โคกเพชร อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

การทอเสมพอเปปนภมมลปปญญาทชองถลพนทยพมยมานานตตขงแตชเนลพนนาน โดยการนจาสชวนของใบเตยหนาม

มาทจาเปปนเสมพอ ในอดยตนตขนตชนเตยหนามไดชเกลดขขขนเองตามธรรมชาตล ตชนเตยหนามเปปนตชนไมชทยพ

ชอบนจขามตกจะเกลดอยมชในทยพนจขาชจชม พอเวลาผชานไปเนลพนนานกบไดชมยการคลดคชนทดลองหลายอยชางจขง

ไดชทราบวชาตชนเตยหนามสามารถนจามาทอไดช และในปปจจจบตนนยขตชนเตยหนามไดชถมกตตดจนหมด 

ชาวบชานจขงไดชปลมกตชนเตยหนามเปปนจจานวนมาก ชาวบชานปลมกตชนเตยเพมพอทยพจะนจามาทอแลชวนจา

ไปขายหรมอนจาไปประยจกตฑใชชทจาของทยพระลขก เชชน ปอกหมอน ทยพรองแกชว กระเปปาสะพาย กลชอง

กระดาษชจาระ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 4,000

หนชา 77 / 413



PS65009650 : การพพฒนาผลลตภพณฑฑกระเปปาสานใบเตย

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

. กรรมวลธยกระบวนการผลลต

กรรมวลธยการออกแบบลวดลาย

กรรมวลธยการยชอมสย

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระเปปาสานใบเตย

รายละเออยด : กระเปปา มยลวดลายของผลลตภตณฑฑทยพเขชาถขงยจคสมตยปปจจจบตน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.โคกเพชร อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

การพตฒนาสลนคชา การสรชางนวตตกรรมทยมงานไดชจตดทจานวตตกรรมออกมาในดชานลวดลาย

ของกระเปปาใหชเปปนเอกลตกษณฑประจจาตจาบล การบรลการ ออนไลนฑ และออฟไลนฑ(หนชารชาน) มยการ

ตลดตามความพขงพอใจของลมกคชา นอกจากนยขยตงมย Social commerce เชชน Facebook Line 

และ Instagram เปปนชชองทางการตลดตชอสอบถาม

สชงเสรลมและสนตบสนจนการทชองเทยพยวชจมชน

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 0

หนชา 78 / 413



PS65005602 : เสชลอแซว

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การพตฒนารมปแบบและลวดลายใหมชๆ

การออกแบบลวดลายในการเยบบลงบนเสมขอ

การใชชจตกรเยบบผชา

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

การขนสชงและกระจายสลนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เสมขอเเซว

รายละเออยด : เสมขอเเซว ปปกลวดลายดชวยมมออยชางประณยต มยความสวยงามแบบไทย มยรมปแบบ

ลวดลายและสยสตนทยพหลายหลายเเละทตนสมตย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.จะกง อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

เสมขอเเซว การปปกเยบบและการปปกลวดลายทยพหลากหลายใหชทตนสมตย และเปปนทยพตชองการของลมกคชา

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 11,000

หนชา 79 / 413



PS65005627 : ผบาไหม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

หลาปปพ นไหม

อตก 6 ขาใชชกวตกดชาย

กยพกระตจก กระสวย

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผชาไหม

รายละเออยด : ผชาไหม มยความงดงามของเสชนไหมทยพเปปนเอกลตกษณฑ มยความนจชมมตนจขาหนตก มย

ลวดลายทยพบชงบอกถขงความเปปนไทยเเละสยสตนหลากหลายใหชเลมอก มยความสวยงามและมยเสนชหฑ

แบบไทย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.จะกง อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

การทอผชาไหม  เพลพมรมปแบบลวดลายและสยสตนใหชทตนสมตยและตรงกตบความตชองการของตลาด

วลสาหกลจชจมชนกลจชมทอผชาไหมบชานตาตมช ตจาบลจะกง มยความสวยงามแบบไทย สวมใสชเนมพองใน

โอกาสงานตชางๆเเละเปปนของขวตญในวตนสจาคตญ

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สชงเสรลมและสนตบสนจนการทชองเทยพยวชจมชน

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 32,000

หนชา 80 / 413



PS65028140 : นวพตกรรมการพพฒนาเกวอยนนบอยเสรลมสรบางฐานรากหลพงโควลดดบวยเศรษฐกลจหมรนเวอยน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวตตกรรมการออกแบบ

นวตตกรรม CNC

นวตตกรรมการยชอมสยไมช

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เกวยยนนชอยใจดย

รายละเออยด : เกวยยนเปปนพาหนะสจาหรตบเดลนทางและบรรทจกสตมภาระในอดยต วตนนยขจากการ

สรชางสรรคฑของชาวบชานใจดยเรมพองราวของเกวยยนไดชถมกถชายทอดมาไวชในเกวยยนจจาลองขนาด

เลบก ซขพงเปปนสลนคชาทยพระลขกทยพสรชางรายไดชใหชกตบคนในชจมชน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ใจดย อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

กลจชมผลลตเกวยยนนชอยบชานใจดย บชานใจดย ตจาบลใจดย อจาเภอขจขตนธฑ จตงหวตดศรยสะเกษ สมาชลก

สามารถผลลตเกวยยนจจาหนชายใหชเกลดรายไดชเสรลมสรชางและสรชางชมพอเสยยงใหชกตบบชานใจดย และ

อจาเภอขจขตนธฑเปปนอยชางดย อยกทตขงเปนผลลตภตณฑฑทยพไดชรตบการขขขนทะเบยยนเปปนสลนคชาหนขพงตจาบล หนขพง

ผลลตภตณฑฑของอจาเภอขจขตนธฑ เปปนกลจชมทยพมยความา ม ชความสามารถดชานการผลลตเกวยยนนชอย ซขพงเปปน

เกวยยนเลยยนแบบทยพใชชไดชจรลง เพมพอทจาเปปนของประดตบตกแตชงหรมอสามาถใชชเปปนของทยพระลขกไดช

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 30,000

หนชา 81 / 413



PS65028143 : นวพตกรรมการพพฒนาเกวอยนนบอยซพบกลลชนเสรลมสรบางฐานรากหลพงโควลดดบวยเศรษฐกลจหมรน

เวอยน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวตตกรรมการออกแบบ

นวตตกรรม CNC

นวตตกรรมวตสดจซตบกลลพน

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เกวยยนนชอยซตบกลลพน

รายละเออยด : เกวยยนเปปนพาหนะสจาหรตบเดลนทางและบรรทจกสตมภาระในอดยต วตนนยขจากการ

สรชางสรรคฑของชาวบชานใจดยเรมพองราวของเกวยยนไดชถมกถชายทอดมาไวชในเกวยยนจจาลองขนาด

เลบก ซขพงนอกจากจะเปปนสลนคชาทยพระลขกทยพสรชางรายไดชและไดชตชอยอดมาเปปนเกวยยยนชอยซตบกลลพน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ใจดย อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

กลจชมผลลตเกวยยนนชอยบชานใจดย บชานใจดย ตจาบลใจดย อจาเภอขจขตนธฑ จตงหวตดศรยสะเกษ สมาชลก

สามารถผลลตเกวยยนจจาหนชายใหชเกลดรายไดชเสรลมสรชางและสรชางชมพอเสยยงใหชกตบบชานใจดย และ

อจาเภอขจขตนธฑเปปนอยชางดย อยกทตขงเปนผลลตภตณฑฑทยพไดชรตบการขขขนทะเบยยนเปปนสลนคชาหนขพงตจาบล หนขพง

ผลลตภตณฑฑของอจาเภอขจขตนธฑ เปปนกลจชมทยพมยความา ม ชความสามารถดชานการผลลตเกวยยนนชอย ซขพงเปปน

เกวยยนเลยยนแบบทยพใชชไดชจรลง เพมพอทจาเปปนของประดตบตกแตชงหรมอสามาถใชชเปปนของทยพระลขกและ

สามารถมาตชอยอดใหชเปปนเกวยยนนชอยซตบกลลพนจากถชานไดชดชวย

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 30,000

หนชา 82 / 413



PS65009406 : การพพฒนาและยกระดพบผลลตภพณฑฑกระเปปาจากผบาฝฝาย

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การพตฒนาและยกระดตบผลลตภตณฑฑ

การสรชางสรรคฑลวดลายจากสยธรรมชาตล

สชงเสรลมชชองทางการจตดจจาหนชาย Online

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระเปปา

รายละเออยด : กระเปปา มยความสวยงาม ใชชงานงชายและตอบสนองความตชองการของลมกคชาใน

ยจคปปจจจบตน  โดยผลลตจากผชาฝปาย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ดองกจาเมบด อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

ผชาฝปาย เปปนผลลตภตณฑฑทยพเกลดจากการรวมกลจชมการของกลจชมทอผชาบชานตราง มยสมาชลก 29 คน 

และมยประธานกลจชม คมอ นางอชอย อจปมตย ในการทอผชาเรลพมจากกลจชมทอผชาบชานตรางไดชมยการจตด

ซมขอดชายสจาหรตบการทอผชามาจากจตงหวตดอจบลราชธานย และมยหนชวยงาน การศขกษานอกโรงเรยยน 

เปปนผมชรลเรลพมออกแบบมาสอนการทอผชาแกบบลายพรลกไทย โดยไดชรตบการสนตบสนจนเปปนวตสดจในการ

ทอผชา และตชอยอดโดยทางองคฑการบรลหารสชวนตจาบลดองกจาเมบด สนตบสนจน กยพ 2 ตตว ฟปม 1 ปปข น 

ไหม 2 กลโลกรตม ดชายนจขาหนขพงสยดจา 1 ตตขง และจตดอบรมสมาชลก 2 วตน ผลกจาไรทยพไดชจากการขายผชา

ทอประมาณ 20,000 บาท ไดชซมขอฟปม เพลพมอยก 6 ขขขน ซมขอเหลบกทจากยพเพลพมอยก 1 ตตว ปปจจจบตนจากการ

ดจาเนลนงานกลจชมทยพเขชมแขบงจขงไดชรตบรองกลจชมจากหนชวยงานพตฒนาชจมชน เมมพอวตนทยพ 1 มลถจนายน 

2564 การทอผชาจขงเปปนการสรชางโอกาสใหชเกษตรกรในพมขนทยพมยสชวนรชวมพตฒนาคจณภาพ

คจณภาพสลนคชาใหชมยมาตรฐาน และเพลพมรายไดชใหชแกชเกษตรกรและชจมชนใหชมยความเขชมแขบงมาก

ขขขน ทตขงนยขไดชรตบการรชวมมมอจากทางมหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ และกลจชมทอผชาทยพจะรชวมกตน

พตฒนาสลนคชา

       โดยสมาชลกในโครงการขตบเคลมพอนเศรษฐกลจและสตงคมฐานรากหลตงโควลดดชวยเศรษฐกลจ 

BCG (U2T for  BCG) ในเขตพมขนทยพตจาบลดองกจาเมบด อจาเภอขจขตนธฑ จตงหวตดศรยสะเกษ ไดชหารมอ

รชวมกตบนายกองคฑการบรลหารสชวนตจาบลดองกจาเมบดและอาจารยฑผมชรตบผลดชอบโครงการจาก 

มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ มยความเหบนตรงกตนวชาจะพตฒนาผลลตภตณฑฑกระเปปาจากผชาฝปาย

ทอมมอ โดยมยจจดมจชงหมายในการพตฒนาคมอ 1) ออกแบบและพตฒนาสลนคชาใหมช 2) พตฒนาสลนคชาใหช

มยมมลคชาสมงขขขน และ 3) การขยายชชองทางการขายสลนคชาผชานทางออนไลนฑ

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

ลดเวลาในการสรชางผลผลลตเพมพอจตดจจาหนชายสลนคชา / บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 0
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PS65009888 : การพพฒนาและยกระดพบผลลตภพณฑฑเสชลอผบาทอมชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การพตฒนาและยกระดตบผลลตภตณฑฑ

การสรชางสรรคฑลวดลายจากสยธรรมชาตล

สชงเสรลมชชองทางการจตดจจาหนชาย Online

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เสมขอผชาทอมมอ

รายละเออยด : เสมขอ มยความสวยงามและตอบสนองความตชองการของลมกคชาในยจคปปจจจบตน  

โดยผลลตจากผชาฝปาย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ดองกจาเมบด อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

ผชาฝปาย เปปนผลลตภตณฑฑทยพเกลดจากการรวมกลจชมการของกลจชมทอผชาบชานตราง มยสมาชลก 29 คน 

และมยประธานกลจชม คมอ นางอชอย อจปมตย ในการทอผชาเรลพมจากกลจชมทอผชาบชานตรางไดชมยการจตด

ซมขอดชายสจาหรตบการทอผชามาจากจตงหวตดอจบลราชธานย และมยหนชวยงาน การศขกษานอกโรงเรยยน 

เปปนผมชรลเรลพมออกแบบมาสอนการทอผชาแกบบลายพรลกไทย โดยไดชรตบการสนตบสนจนเปปนวตสดจในการ

ทอผชา และตชอยอดโดยทางองคฑการบรลหารสชวนตจาบลดองกจาเมบด สนตบสนจน กยพ 2 ตตว ฟปม 1 ปปข น 

ไหม 2 กลโลกรตม ดชายนจขาหนขพงสยดจา 1 ตตขง และจตดอบรมสมาชลก 2 วตน ผลกจาไรทยพไดชจากการขายผชา

ทอประมาณ 20,000 บาท ไดชซมขอฟปม เพลพมอยก 6 ขขขน ซมขอเหลบกทจากยพเพลพมอยก 1 ตตว ปปจจจบตนจากการ

ดจาเนลนงานกลจชมทยพเขชมแขบงจขงไดชรตบรองกลจชมจากหนชวยงานพตฒนาชจมชน เมมพอวตนทยพ 1 มลถจนายน 

2564 การทอผชาจขงเปปนการสรชางโอกาสใหชเกษตรกรในพมขนทยพมยสชวนรชวมพตฒนาคจณภาพ

คจณภาพสลนคชาใหชมยมาตรฐาน และเพลพมรายไดชใหชแกชเกษตรกรและชจมชนใหชมยความเขชมแขบงมาก

ขขขน ทตขงนยขไดชรตบการรชวมมมอจากทางมหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ และกลจชมทอผชาทยพจะรชวมกตน

พตฒนาสลนคชา

 โดยสมาชลกในโครงการขตบเคลมพอนเศรษฐกลจและสตงคมฐานรากหลตงโควลดดชวยเศรษฐกลจ BCG 

(U2T for  BCG) ในเขตพมขนทยพตจาบลดองกจาเมบด อจาเภอขจขตนธฑ จตงหวตดศรยสะเกษ ไดชหารมอรชวมกตบ

นายกองคฑการบรลหารสชวนตจาบลดองกจาเมบดและอาจารยฑผมชรตบผลดชอบโครงการจาก 

มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ มยความเหบนตรงกตนวชาจะพตฒนาผลลตภตณฑฑเสมขอจากผชาฝปายจาก

ผชาทอมมอ โดยมยจจดมจชงหมายในการพตฒนาคมอ 1) ออกแบบและพตฒนาสลนคชาใหมช 2) พตฒนาสลนคชา

ใหชมยมมลคชาสมงขขขน และ 3) การขยายชชองทางการขายสลนคชาผชานทางออนไลนฑ

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

ลดเวลาในการสรชางผลผลลตเพมพอจตดจจาหนชายสลนคชา / บรลการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 0
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PS65028145 : นวพตกรรมการพพฒนาโคมไฟหวายเทอยมเสรลมสรบางฐานรากหลพงโควลดดบวยเศรษฐกลจหมรน

เวอยน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ปรตบปรจงรมปแบบผลลตภตณฑฑใหชเหมาะสมเพมพอการจจาหนชาย

เพลพมมมลคชาใหชกตบผลลตภตณฑฑ ดชวยการออกแบบใหชทตนสมตยมากขขขน เพมพอเพลพมจจดขายใหชกตบสลนคชา

นจาสลนคชาไปจจาหนชายผชาน Platform Online: Facebook

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานสตงคมวลทยา

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : โคมไฟหวายเทยยม

รายละเออยด : รายละเอยยด :- หวายเทยยมเปปนวตสดจทยพสวยงามตามอายจการใชชงาน และมยลวด

ลายทยพเปปนเอกลตกษณฑเฉพาะตตว - ประเภท : Indoor & Outdoor- วตสดจ : หวายเทยยม

คจณสมบตตลเดชน : ทนทานตชอรตงสยยมวยและทจกสภาพอากาศ แขบงแรงทนทานและมยความยมดหยจชน

สมง

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ตะเคยยน อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

Business Model Canvas : โคมไฟหวายเทยยม

Customer Segment - กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ และ

อาศตยอยมชในชจมชน ไมชจจากตดเพศ โดยมยอายจ 30 ปปขขขนไป เพราะเปปนกลจชมคนทยพสนใจในผลลตภตณฑฑ

จากหวายเทยยม 

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอโคมไฟหวายเทยยม ทยพทนทานตชอรตงสยยมวยและ

ทจกสภาพอากาศ แขบงแรงทนทานและมยความยมดหยจชนสมง ดมแลรตกษางชาย เปปนมลตรตชอสลพงแวด

ลชอม อยกทตขงมยนจขาหนตกเบา แขบงแรง ไมชเปปนสนลม 100 เปอรฑเซบนตฑ

Channels – จตดจจาหนชายผชาน Facebook เสรยชนหตตถกรรม SR.Design และพมขนทยพชจมชนตจาบล

ตะเคยยน ซขพงเปปนศมนยฑเรยยนรมชดชานการทจาผลลตภตณฑฑจากหวายเทยยม รวมถขงจจาหนชายทยพบชาน 

Customer Relationships – มยการใหชคจาปรขกษาลมกคชาประจจาและลมกคชาทตพวไป ผชานชชองทาง 

Social media และการรตบประกตนคจณภาพยาวนานถขง 3 ปป และจะมยการมอบสลทธลพลเศษแกชลมกคชา

เดลมดชวยสชวนลด 

10 เปอรฑเซบนตฑ 

Revenue Streams – รายไดชจากการทจาธจรกลจ จะไดชจากการผลลตภตณฑฑโคมไฟหวายเทยยม โดย

จตดจจาหนชายทยพศมนยฑเรยยนรมช จจาหนชายผชานออนไลนฑ จจาหนชายผชานการจตดบมทและออกงานตชางๆ

Key Resources – ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย หวายเทยยม และอจปกรณฑ แรงงานทยพใชช

ในการผลลตซขพงเปปนแรงงานและสมาชลกในชจมชน การตลาดและการจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Activities - กระบวนการผลลต เรลพมจากการออกแบบการผลลตสลนคชา การคตดเลมอกหวาย ไป

สชงเสรลมและสนตบสนจนการทชองเทยพยวชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 10,000
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PS65028146 : นวพตกรรมการพพฒนาเกบาออลหวายเทอยมเสรลมสรบางฐานรากหลพงโควลดดบวยเศรษฐกลจหมรนเวอยน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ปรตบปรจงรมปแบบผลลตภตณฑฑใหชเหมาะสมเพมพอการจจาหนชาย

เพลพมมมลคชาใหชกตบผลลตภตณฑฑ ดชวยการออกแบบใหชทตนสมตยมากขขขน เพมพอเพลพมจจดขายใหชกตบสลนคชา

นจาสลนคชาไปจจาหนชายผชาน Platform Online: Facebook

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานสตงคมวลทยา

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เกชาอยขหวายเทยยมตะเคยยน

รายละเออยด : เกชาอยขหวายเทยยมตะเคยยน วตสดจของสลนคชา : - โครง: ไมชไผช, หวาย, แลบกเกอรฑอะ

ครลลลคใส- วตสดจหลตก: หวายลอกเปลมอก, แลบกเกอรฑอะครลลลคใสคจณสมบตตลเดชน : ทนทานตชอ

สภาพอากาศ มยความแขบงแรงสมง และนจขาหนตกเบา สามารถเคลมพอนยชายไดชงชาย ดยไซนฑทยพสวย

งาม

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ตะเคยยน อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

Business Model Canvas : เกชาอยขหวายเทยยม

Customer Segment - กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ และ

อาศตยอยมชในชจมชน ไมชจจากตดเพศ โดยมยอายจ 30 ปปขขขนไป เพราะเปปนกลจชมคนทยพสนใจในผลลตภตณฑฑ

จากหวายเทยยม 

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอเกชาอยขหวายเทยยมทยพมยความทนทานตชอทจก

สภาพอากาศ สามารถใชชงานไดชทตขงภายในและภายนอก เปปนมลตรตชอสลพงแวดลชอม และมยนจขาหนตกทยพ

เบา สามารถเคลมพอนยชายไดชงาน เหมาะแกชการใชชงานในสถานทยพตชาง ๆ พรชอมทตขงมยความแขบงแรง

สมง ไมชบลดหตกหรมองอ ปลอดสนลท 

100 เปอรฑเซบนตฑ

Channels – จตดจจาหนชายผชาน Facebook เสรยชนหตตถกรรม SR.Design และพมขนทยพชจมชนตจาบล

ตะเคยยน ซขพงเปปนศมนยฑเรยยนรมชดชานการทจาผลลตภตณฑฑจากหวายเทยยม รวมถขงจจาหนชายทยพบชาน 

Customer Relationships – มยการใหชคจาปรขกษาลมกคชาประจจาและลมกคชาทตพวไป ผชานชชองทาง 

Social media และดมแลหลตงการขาย หากมยการชจารจดหรมอเสยยดาย และจะมยการมอบสลทธลพลเศษ

แกชลมกคชาเดลมดชวยสชวนลด 

10 เปอรฑเซบนตฑ 

Revenue Streams – รายไดชจากการทจาธจรกลจ จะไดชจากการผลลภตณฑฑเกชาอยขหวายเทยยม โดยจตด

จจาหนชายทยพศมนยฑเรยยนรมช จจาหนชายผชานออนไลนฑ จจาหนชายผชานการจตดบมทและออกงานตชางๆ

Key Resources – ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย การออกแบบเกชาอยข หวายเทยยม และ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 15,000
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PS65006437 : เสรลมสรบางเศรษฐกลจฐานรากหลพงโควลดดบวยเศรษฐกลจ BCG (U2T for BCG) ตจาบลตาอรด

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การยชอมสยธรรมชาตล โดยใชชยชอมไหม เพมพอใชชปปกแสชว

เครมพองจตกรอจตสาหกรรม

อจปกรณฑออกแบบและการประกอบรมปทรง

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

การขนสชงและกระจายสลนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   สมพอทยพเผยแพรช ทางหนตงสมอพลมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทตศนฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระเปปาผชาแสชว

รายละเออยด : กระเปปาผชาลายลมกแกชว และปปกแสชวดชวยดชาย หรมอ ไหม เพมพอใหชไดชกระเปปาทยพมย

ความสวยงาม

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ตาอจด อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ผชาแสชว , PHA SAEW

ออนไลนฑ : กระเปปาผชาแสชวลายลมกแกชว By U2T ตจาบลตาอจด

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

ประชจมคชนหาผลลตภตณฑฑและศขกษาปปญหาประชจมสมาชลกในทยมรวบรวมกลจชมสมาชลกแสชวผชาและ

ตตดเยบบกระเปปาประชาสตมพตนธฑเกยพยวกตบการจตดทจาโครงการใหชประชาชนในตจาบลทราบจตดอบรม

ใหชความรมชการแสชวผชา การออกแบบและตตดเยบบกระเปปาสรชางเพจผชานFacebookและจจาหนชาย

แบบออฟไลนฑ

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 23,000
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PS65009890 : เสรลมสรบางเศรษฐกลจฐานรากหลพงโควลดดบวยเศรษฐกลจ BCG (U2T for BCG) ตจาบลตาอรด 2

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

อจปกรณฑปปกแสชว และ ออกแบบรมปทรง

การยชอมสยธรรมชาตล

เครมพองจตกรอจตสาหกรรม

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   สมพอทยพเผยแพรช ทางหนตงสมอพลมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทตศนฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผชาแสชว

รายละเออยด : การใชชดชายหรมอไหมในการปปกแสชว

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ตาอจด อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ผชาแสชว , PHA SAEW

ออนไลนฑ : กระเปปาผชาแสชวลายลมกแกชว By U2T ตจาบลตาอจด

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

ประชจมคชนหาผลลตภตณฑฑและศขกษาปปญหาประชจมสมาชลกในทยมรวบรวมกลจชมสมาชลกแสชวผชาและ

ตตดเยบบกระเปปาประชาสตมพตนธฑเกยพยวกตบการจตดทจาโครงการใหชประชาชนในตจาบลทราบจตดอบรม

ใหชความรมชการแสชวผชา การออกแบบและตตดเยบบกระเปปาสรชางเพจผชานFacebookและจจาหนชาย

แบบออฟไลนฑ

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 23,000
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PS65008938 : การพพฒนาและสรบางครณคยาใหบแกยผลลตภพณฑฑและสลนคบาทบองถลชน ต.นลคมพพฒนา อ.ขรขพนธฑ จ.

ศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ตตดเยบบกางเกงแฟชตพน

การขายออนไลนฑ การสรชางตตวตนใน tiktok

การขายออนไลนฑ การสรชางตตวตนใน facebook

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผชาทอลายลมกแกชว ศรยสะเกษ

รายละเออยด : ผชาทอลายลมกแกชว ศรยสะเกษ เปปนผลลตภตณฑฑทยพผลลตโดยกลจชมวลสาหกลจชจมชนทยพมย

ความสวยงาม ปราณยต มยเอกลตกษณฑจจาหนชายเปปนของฝากและนจาไปใชชสจาหรตบตตดเยบบชจดและ

เครมพองแตชงกายอมพนๆ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.นลคมพตฒนา อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

แผนธจรกลจนยขไดชจตดทจาขขขนเพมพอเปปนแนวทางในการประกอบธจรกลจสจาหรตบกลจชมผชาทอลายลมกแกชว 

ธจรกลจประเภทวลสาหกลจชจมชนประเภทผชาทอมมอจากไหมโดยใชชชมพอวชาผชาทอลายลมกแกชว โดยเปปน

การตชอยอดใหชกตบวลสาหกลจชจมชนกลจชมผชาทอ

ต.นลคมพตฒนา อ.ขจขตนธฑ จ.สรยสะเกษ ภายใตชแรงบตนดาลใจ โดยมจชงเนชนไปทยพกลจชมเปปาหมาย คมอ 

กลจชมเปปาหมายหลตกเปปนสมาชลกกลจชมและชาวบชานในตจาบลนลคมพตฒนา โดยมยการพตฒนา

ผลลตภตณฑฑใหมชและจะพตฒนาการจจาหนชายผชานชชองทางผชานทางเวบบออนไลนฑ Facebook 

Tiktok Lazada โดยเนชนใหชมยการสรชางตตวตนของกลจชม ทยพบอกเลชาเรมพองราวการทจางาน การสรชาง

คจณคชาและมรดกทางความคลด โดยอาศตยความรชวมมมอของผมชเขชารชวมโครงการ U2T และจตบคมชกตบ

นตกธจรกลจทยพมยประสบการณฑ ในการทจางานรชวมกตนครตขงนยขไดชมยมหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษและ

กลจชมวลสาหกลจชจมชน ประชาชนทยพสนใจ ผมชประกอบการตชาง ๆ จขงมยการส ารวจความเปปนไปไดชใน

การประกอบธจรกลจ โดยมยการเกบบขชอมมลเพมพอทจาการวลเคราะหฑความเปปนไปไดชในการประกอบ

ธจรกลจโดยการสตมภาษณฑบจคคลทยพมยสชวนเกยพยวขชอง

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 15,000
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PS65014191 : การผลลตอาหารโคครณคยาสสงเพชชอเพลชมรายไดบแกยเกษตรกรต.นลคมพพฒนา อ.ขรขพนธฑ จ.ศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การผลลตอาหารโคคจณคชาสมงจากหญชาเนเปปยรฑ

การบรรจจภตณฑฑและการขายผชานชชองทางออนไลนฑ

การยลงแอดโฆษณาใน facebook

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : imoreplus

รายละเออยด : อาหารโคคจณคชาสมง ผลลตและสชงตรงแกชเกษตรกรผมชเลยขยงโค ในจตงหวตด

ศรยสะเกษและใกลชเคยยงเปปดสอนและเปปดใหชศขกษาดมงาน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.นลคมพตฒนา อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

อาหารโคคจณคชาสมง i more plus เปปนผลลตภตณฑฑทยพพตฒนาขขขนใหมชสจาหรตบเกษตรกรผมชเลยขยงโค ใน

ตจาบลนลคมพตฒนา จะเรลพมดจาเนลนธจรกลจในเดมอนเมษายน 2565 โดยผลลตภตณฑฑนตขนจะมยอาหาร

สจาหรตบโค  จะมยความแตกตชางจากอาหารทตพวไป เนมพองจากมยการใชชกลยจทธฑทางการตลาดไมชวชาจะ

เปปนชชองทางการจตดจจาหนชายทยพมยทตขงหนชารชานและบรลการสชงตามบชาน และขายออนไลนฑ ซขพงกลจชม

ลมกคชาเปปาหมายหลตกของทางฟารฑมจะเปปนสหกรณฑชจมชนและประชาชนในชจมชนและกลจชมเปปา

หมายรอง คมอ เกษตรกรทยพเลยขยงโคทตพวไป เปปนสชวนผสมในการผลลตสลนคชา ทยพอยมชบรลเวณอจาเภอขจ

ขตนธฑ และ i more plus จะขายอาหารโคคจณคชาสมงในปรลมาณและขนาดใหชเลมอกแตกตชางกตน และ

ถชาหากมยการซมขอเปปนจจานวนมากหรมอซมขอเปปนประจจากบจะมยการลดราคาหรมอขายในราคาสชง แนว

คลดในการกชอตตขงนยข เนมพองจากปปจจจบตนคนนลยมเลยขยงวตวเพมพอเปปนรายไดชเสรลม บางครอบครตวเลยขยง

เปปนรายไดชหลตก และเนมขอวตวเปปนทยพตชองการของตลาด  ทจาใหชแนวโนชมการผลลต มยความเปปนไปไดชทยพ

จะทจาใหชมยปรลมาณการจตดจจาหนชายทยพสมงขขขน อยกทตขงความตชองการอาหารในบางชชวงเวลา เชชน ฤดม

ทจานา ซขพงไมชมยพมขนทยพในการเลยขยงทจาใหชความตชองการอาหาร หรมออาหารเสรลมมยมากขขขน และความ

ตชองการมยมากกวชาทยพจะผลลตไดชจรลง อยกทตขงการเลยขยงสตตวฑเปปนอาชยพนยขกบเปปนอาชยพทยพรตฐบาลใหชการ

สชงเสรลมทจาใหชมยชชองวชางทางการตลาดในการทจาธจรกลจนยขใหชประสบความสจาเรบจไดช การเรลพมกลจการ

ดชวยเงลนจากการคจานวณของผมชเชยพยวชาญ โดยคณาจารยฑจากมหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ 

จากการวลเคราะหฑพบวชา โอกาสในการลงทจนและเพลพมพมนความรมชเรมพองการผลลตอาหารสตตวฑจะ

สามารถลดตชนทจนและเพลพมผลผลลตใหชโค มยการเจรลญเตลบโตทยพรวดเรบวและแขบงแรง สจขภาพดย จขง

เปปนธจรกลจทยพนชาสนใจทยพจะลงทจน เนมพองจากในประเทศไทยมยการสชงเสรลมใหชมยการประกอบการ

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

จจานวนรายไดบ : 5,000

หนชา 90 / 413



PS65009502 : พพฒนาตจาบลปราสาท

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

รมปแบบตะกรชาใหมชๆ

การออกแบบตะกรชาทยพมยความหลากหลาย สวยงาม มยความแขบงแรง ทนทาน และดขงดมดใจ

ลมกคชา

การสรชางชชองทางการตลาดทยพหลากหลาย

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจหมรนเวอยนลดการใชบพลพงงานเนบนนจากลพบมาใชบใหมย

   Upgradable (ยกระดตบไดช)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ตะกรชาทางมะพรชาว

รายละเออยด : ตะกรชาทางมะพรชาวเปปนผลลตภตณฑฑทยพมยลตกษณะสวยงามประณยตโดยสลนคชามย

หลายมย3ขนาดขนาดใหญชขนาดกลางขนาดเลบก ราคาขขขนยจชกตบขนาดของตะกรชาสามารถนจา

ไปใชชไดชตามความเหมาะสมตามขนาดของสลนคชาเชชน ผลไมช แกชวนจขา ฯลฯ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ปราสาท อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

กลจชมเปปาหมายคมอชาวบชานทยพผลลตตะกรชาทางมะพรชาวเปปนอาชยพเสรลม อบรมเชลงปฏลบตตลการ 

เรมพองออกแบบผลลตภตณฑฑและเพลพมชชองทางการตลดตชอเพมพอผลตกดตนสมชตลาดออนไลนฑ ชชองทาง

เฟสบจบคเพมพอใหชลมกคชาเหบนและจดจจาไดช อยกทตขงยตงมยบรลการใหชคจาแนะนจาเกยพยวกตบผลลตภตณฑฑ

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 5,000

หนชา 91 / 413



PS65010899 : พพฒนาตจาบลปราสาท

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

1. ใหชความรมชเรมพองสจขาภลบาลอาหาร การรตกษาความสะอาดปลอดภตย และคจณภาพผลลตภตณฑฑ

2. การออกแบบบรรจจภตณฑฑ

3. การสรชางชชองทางการตลาดทยพหลากหลาย

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : แคบหมมกรอบ

รายละเออยด : เเคบหมมกรอบศรยสจวรรณ เปปนเจชาดตงเจชาเดยยวในตจาบลปราสาท กรอบอรชอย 

ไรชมตน ไมชเหมบนหมน ชลขนพอดยคจา ไมชเเขบง กลนเลชนเพลลน กลนกตบสชมตจาหรมอกตวยเตยตยวกบอรชอย 1

หลขว(13หชอ)ราคา 100 บาท บรรจจหชอละ 30 กรตม มย 3 รสใหชเลมอก  1. รสออรลจลนอล 2. รสตชมยจา 

3. รสบาบยคลว

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ปราสาท อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

ใหชความรมชเกยพยวกตบสจขาภลบาลอาหารการรตกษาความสะอาดปลอดภตยและคจณภาพผลลตภตณฑฑ

หลตงจากนตขนทจาการพตฒนาแพบกเกจจลขงผลลตภตณฑฑแคบหมมกรอบแกชวเมมพอทจาการพตฒนาแพบกเกจ

จลขงผลลตภตณฑฑเสรบจสลขนแลชวจขงทจาการนจาสลนคชาออกสมชตลาดโดยจะเพลพมชชองทางการตลดตชอ

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 40,000

หนชา 92 / 413



PS65012386 : การพพฒนาอาหารโคเนชลอดบวยอาหารขบนเปปก

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยการหมตก

เทคโนโลยยอาหารสตตวฑ

อาหารขชนเปปยก

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : อาหารขชนเปปยก

รายละเออยด : อาหารขชนเปปยก บรรจจในกระสอบขนาด 30 กลโลกรตม เปปนอาหารโคเนมขอชนลด

อาหารขชนทยพผลลตจากวตสดจทชองถลพน พรชอมเทคโนโลยยการหมตกและงานวลจตย สชงผลใหชเลยขยงโค

เนมขอราคาตจพา และมยประสลทธลภาพสมง

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ปรมอใหญช อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ปรมอใหญช

ออนไลนฑ : U2T ตจาบลปรมอใหญช อ.ขจขตนธฑ จตงหวตดศรยสะเกษ

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

ผลลตสลนคชาตามทยพกจาหนด คมออาหารขชนเปปยก คจานวณตชนทจน กจาหนดราคาขาย ทจาการประชา

สตมพตนธฑ จากสมาชลกในกลช จม เรลพมจากกจาหนดโปรโมชตพน 10 รายแรกทยพนจาสลนคชาไปใชช จากนตขนวาง

แผนเปปาหมายการจจาหนชาย เพมพอกจาหนดการผลลต ประมวลผลรายเดมอน เพชมพอการปรตบปรจงและ

พตฒนา

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

จจานวนรายไดบ : 200

หนชา 93 / 413



PS65012631 : การพพฒนามสลคยาเนชลอโคดบวยเนชลอปรรงแตยง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยการแปรรมปเนมขอสตตวฑ

เทคโนโลยยการถนอมผลลตภตณฑฑเนมขอสตตวฑ

นวตกรรม เนมขอปรจงรส

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เนมขอปรจงแตชงปรมอใหญช

รายละเออยด : เปปนเนมขอโคแปรรมปผชานการปรช จงแตชงรมปรชางและรส บรรจจในหชอพรชอมรตบ

ประทาน โรยดชวยขชาวพอง  เปปนกตบแกลชม หรมออาหารวชาง

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ปรมอใหญช อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ปรมอใหญช

ออนไลนฑ : U2T ตจาบลปรมอใหญช อ.ขจขตนธฑ จตงหวตดศรยสะเกษ

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

วางแผนการจตดซมขอวตตถจดลบ ผลลตสลนคชาตามทยพกจาหนด ประชาสตมพตนธฑ จจาหนชายในชจมชน เรลพมจาก

ตลาดเยบนในชจมชน และขยายตชอนอกขจมชน ทตขงทางออฟไลนฑ แลออนไลนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 500

หนชา 94 / 413



PS65022359 : โครงการพพฒนาและแปรรสปผลลตภพณฑฑสเปรยฑนจลามพนไพล ตจาบลลมศพกดลด

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนากลลพนหอมของสเปรยฑนจขามตนไพลใหชไมชมยกลลพนฉจน และมยกลลพนหอมของไพลอชอน ๆ

แปรรมปพมชสมจนไพรใหชกลายเปปนนจขามตนสมจนไพร

พตฒนาชชองทางการจจาหนชาย เพมพอใหชสะดวกตชอการเขชาถขงของผมชซมขอ โดยการสรชางเพจเฟส

บจบค เวบบไซตฑและโปรโหมดผลลตภตณฑฑใหชนชาสนใจ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สเปรยฑนจขามตนไพล ตรา แอล เฮลรฑบ (L-Herb)

รายละเออยด : สเปรยฑสมจนไพรมยสชวนผสมจากไพล ปรลมาณสจทธล 80 มลลลลลลตร

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ลมศตกดลด อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

Customer Segment - กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ ไมชจจากตด

เพศ โดยมยอายจตตขงแตช 15 ปปขขขนไป เพราะเปปนกลจชมคนทยพสนใจผลลตภตณฑฑดชานสจขภาพ และมยอาการ

ปวดเมมพอยตชางรชางกายจากการทจางานและการทจากลจกรรมตชาง ๆ

Costomer Relationships - มยการตลดตามผลหลตงการใชชผลลตภตณฑฑกตบกลจชมลมกคชาทยพซมขอไปใชช 

วชาหลตงจากใชชแลชวไดชผลเปปนอยชางไร ดยขขขนหรมอไมช และนจาผลหลตงการสอบถามมาปรตบปรจง

ผลลตภตณฑฑและใชชขชอมมลหลตงการขายมาชชวยในการโปรโมทสลนคชาดชวย และพตฒนาใหชมยระบบ

สมาชลกดชวย

Channels - ชชองทางออฟไลนฑจะทจาการฝากขายตามรชานขายของชจาในชจมชนและพมขนทยพอมพน ๆ 

เพมพอใหชกลจชมลมกคชาเขชาถขงและสามารถซมขอผลลตภตณฑฑไดชงชายขขขน นอกจากนตขนยตงทจาการจตดจจาหนชาย

ผลลตภตณฑฑตามตลาดนตด และสชงเสรลมผลลตภตณฑฑใหชเปปนวลสาหกลจชจมชนแลชววางจจาหนชายทยพโรง

พยาบาลสชงเสรลมสจขภาพตจาบลในสชวนของงานแพทยฑแผนไทยดชวย สชวนชชองทางออนไลนฑจจาทจา

การจจาหนชายผลลตภตณฑฑตชาง ๆ ทตขงเพจ Facebook  Tiktok   Instragram Shopee และ Lazada 

โดยการโปรโมทผลลตภตณฑฑกบจะแตกตชางกตนไปตามแพทฟอรฑมของแอปพลลเคชตพน

Value Propositions – คจณคชาทยพกลจชมลมกคชาจะไดชรตบคมอ ความปลอดภตยจากการใชชผลลตภตณฑฑ

เนมพองจากผลลตจากสมจนไพรปลอดสารพลษ สามารถใชชงานไดชงชายและพกพาไดชงชายเนมพองมย

ขนาดกระทะรตด และสามารถบรรเทาอาการปวดเมมพอยตามรชางกายไดชอยกดชวย นอกจากนยขยตงมย

บรลการหลตงการขายใหชคจาแนะนจาการใชชงานและคจาปรขกษาดชวย

Key Activities - กระบวกการผลลต เรลพมจากการปลมกสมจนไพรปลอดสารพลษ การเกบบเกยพยว จน

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 4,500

หนชา 95 / 413



PS65022368 : โครงการพพฒนาและแปรรสปผลลตภพณฑฑยาหมยองไพล แอล เฮลรฑบ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนาชชองทางการจจาหนชายเพมพอใหชสะดวกตชอการเขชาถขงของผมชซมขอโดยการสรชางเพจเฟสบจบค

เวบบไซตฑและโปรโหมดผลลตภตณฑฑใหชนชาสนใจ

พตฒนาเนมขอของยาและกลลพนของยาหมชองใหชไมชมยกลจชนฉจน

แปรรมปพมชสมจนไพรใหชกลายเปปนยาหมชอง

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ยาหมชองไพล ตรา แอล เฮลรฑบ (L-Herb)

รายละเออยด : ยาหมชองสมจนไพรมยสชวนผสมจากไพล บรรเทาอาการปวดเมมพอยตามรชางการ 

แมลงสตตวฑกตดตชอย ปรลมาณสจทธล 35 กรตม

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ลมศตกดลด อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

Customer Segment - กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ ไมชจจากตด

เพศ โดยมยอายจตตขงแตช 30 ปปขขขนไป และเปปนกลจชมคนทยพสนใจผลลตภตณฑฑดชานสจขภาพ และมยอาการ

ปวดเมมพอยตามรชางกายจากการทจางานและการทจากลจกรรมตชาง ๆ

Costomer Relationships - มยการตลดตามผลหลตงการใชชผลลตภตณฑฑกตบกลจชมลมกคชาทยพซมขอไปใชช 

วชาหลตงจากใชชแลชวไดชผลเปปนอยชางไร ดยขขขนหรมอไมช และนจาผลหลตงการสอบถามมาปรตบปรจง

ผลลตภตณฑฑและใชชขชอมมลหลตงการขายมาชชวยในการโปรโมทสลนคชาดชวย และพตฒนาใหชมยระบบ

สมาชลกดชวย

Channels - ชชองทางออฟไลนฑจะทจาการฝากขายตามรชานขายของชจาในชจมชนและพมขนทยพอมพน ๆ 

เพมพอใหชกลจชมลมกคชาเขชาถขงและสามารถซมขอผลลตภตณฑฑไดชงชายขขขน นอกจากนตขนยตงทจาการจตดจจาหนชาย

ผลลตภตณฑฑตามตลาดนตด และสชงเสรลมผลลตภตณฑฑใหชเปปนวลสาหกลจชจมชนแลชววางจจาหนชายทยพโรง

พยาบาลสชงเสรลมสจขภาพตจาบลในสชวนของงานแพทยฑแผนไทยดชวย สชวนชชองทางออนไลนฑจจาทจา

การจจาหนชายผลลตภตณฑฑตชาง ๆ ทตขงเพจ Facebook  Tiktok   Instragram Shopee และ Lazada 

โดยการโปรโมทผลลตภตณฑฑกบจะแตกตชางกตนไปตามแพทฟอรฑมของแอปพลลเคชตพน

Value Propositions – คจณคชาทยพกลจชมลมกคชาจะไดชรตบคมอ ความปลอดภตยจากการใชชผลลตภตณฑฑ

เนมพองจากผลลตจากสมจนไพรปลอดสารพลษ สามารถใชชงานไดชงชายและพกพาไดชงชายเนมพองมย

ขนาดกระทะรตด และสามารถบรรเทาอาการปวดเมมพอยตามรชางกายไดชอยกดชวย นอกจากนยขยตงมย

บรลการหลตงการขายใหชคจาแนะนจาการใชชงานและคจาปรขกษาดชวย

Key Activities - กระบวกการผลลต เรลพมจากการปลมกสมจนไพรปลอดสารพลษ การเกบบเกยพยว จน

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 5,900
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PS65010857 : โครงการแปรรสปสมรนไพรทบองถลชนรสปแบบสเปรยฑไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

2.สมจนไพร “ไพล” เพมพอเพลพมประสลทธลภาพของผลลตภตณฑฑใหชมยประโยชนฑทางสรรพคจณมากขขขน

3.นจาชะลอมจตกสานทยพมยในชจมชนมาเปปนบรรจจภตณฑฑเพมพอเพลพมเอกลตกษณฑทยพโดดเดชน จดจจางชาย

ใหชกตบตจาบลศรยตระกมล

1.ปรตบเปลยพยนบรรจจภตณฑฑใหชเปปนหตวสเปรยฑเพมพอการใชชงานทยพงชายขขขน

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

การขนสชงและกระจายสลนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานการบรลการ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สเปรยฑสเนชหฑไพล

รายละเออยด : สเปรยฑ:  นจขาบรรจจภาชนะสจาหรตบฉยดพชน ไมชเหนยยวเหนอะหนะ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ศรยตระกมล อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

เสนชหฑไพลจะสามารถคมนทจนไดชภายใน 2เดมอน หากเราสามารถเจาะการตลาดแบบออนไลนฑใน

ระดตบชจมชนไดช ทยพมยกลจชมลมกคชาหลตกอาศตยอยมช กลจชมลมกคชาหลตกของเราอายจประมาณ 30ปปขขขนไป 

ผลลตภตณฑฑของเรามยคมชแขชงทางการตลาดสมง ในระยะแรกจขงมจชงเนชนลมกคชาในระดตบชจมชนกชอน ซขพง

สชวนใหญชเปปนกลจชมเกษตรกร

       การจตดจจาหนชายจะวางจจาหนชายตามรชานคชาชจมชน และเจาะตลาดออนไลนฑตชอไป เพมพอใหชเปปน

ทยพรมชจตกในวงกวชางมากขขขน

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

มยสจขภาพดยขขขน ลดโอกาสเกลดการเจบบปปวย

สชงเสรลมและสนตบสนจนการทชองเทยพยวชจมชน

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 5,000
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PS65027610 : โครงการแปรรสปสมรนไพร "เจลไพล"

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

2.สมจนไพร “ไพล” เพมพอเพลพมประสลทธลภาพของผลลตภตณฑฑใหชมยประโยชนฑทางสรรพคจณมากขขขน

3.นจาชะลอมจตกรสานทยพมยในชจมชนมาเปปนบรรจจภตณฑฑเพมพอเพลพมเอกลตกษณฑทยพโดดเดชน จดจจางชาย

ใหชกตบตจาบลศรยตระกมล

1.ปรตบเปลยพยนบรรจจภตณฑฑใหชเปปนหลอดเจลเพมพอการใชชงานทยพงชายขขขน

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

การขนสชงและกระจายสลนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานการบรลการ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เจลสเนหฑไพล ศรยตระกมล

รายละเออยด : สลนคชาเจลสเนชหฑไพลศรยตระกมล  บรรจจในหลอดโฟม  มยสลากสลนคชาตลดมองเหบน

ชตดเจน  กลลพนไพลหอมธรรมชาตลไมชมยการปรจงแตชง สย กลลพน ไมชเหนยยวเหนอะหนะ  ดมดซขมงชาย 

สลนคชาเจลสเนหฑไพลศรยตระกมล บรรจจในตลตบ เหมะสจาหรตบการพกพา อนจรตกษฑสลพงแวดลชอมใชช

งชาย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ศรยตระกมล อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

เจลไพล เปปน เจลทยพผลลตจากสมจนไพลธรรมชาตล ไพลเหลมอง ซขพงมยอยมชในทชองถลพนของ ตจาบลศรย

ตระกมล อ. ขจขตนธฑ ศรยสะเกษ เหมาะสจาหรตบใชชในวตยทจางานเกษตรกร ทยพมยความปวดเมมพอยตามรชาง

กายหลตงทจางานหนตกเจลสามารถใชชถมนวดเพมพอบรรเทาอาการปวดไดช ซขพงคจณภาพการผลลตมย

ความใกลชเคยยงกตบตลาด ทางเกษตรกรสามารถซมขอไดชในราคาทยพถมกลง ทตขงยตงเปปนการเพลพมมมลคชา

ใหชกตบสมจนไพล ทยพไมชผชานการแปรรมป นอกจากนยขยตงสามารถทจาเปปนของทยพระลขกเพมพอจจาหนชายใน

งานบจญตชางๆ ผลลตเพมพอจจาหนชายใหชกตบเครมอขชายดชานสจขภาพ ไมชวชาจะเปปนโรงพยาบาลสชงเสรลม

สจขภาพระดตบตจาบล รชานคชาชจมชน วตด โรงเรยยน เมมพอมยการรวมกลจชมกนของสมาชลกในชจมชนและ

จดเปปนวลสาหกลจชจมชนและมยการจตดจจาหนชายสามารถเปปนของดยของตจาบลไดช  เนมพองจากเราเปปน

แหลชงผลลตเองดตงนตขนตชนทจนการผลลตไมชสมง สามารถขายแขชงกตบตลาด ออนไลนฑและออฟไลนฑไดช

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 0

หนชา 98 / 413



PS65012701 : สเปรยฑนจลามพนไพล

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นจาสลนคชาไปจจาหนชายผชาน Platform Online Facebook

ปรตบปรจงรมปแบบผลลตภตณฑฑและบรรจจภตณฑฑใหชเหมาะสมเพมพอการจจาหนชาย

เพลพมมมลคชาใหชกตบตตวสเปรยฑนจขามตนไพลศรยสะอาด (Plai Oil Spray) ดชวยการใชชงานทยพสะดวก พก

พางชาย สรชางจจดขายใหชกตบสลนคชา

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

ทยองเทอชยวทอชเปปนมลตรตยอสลชงแวดลบอมและสรขภาพ

   เทคโนโลยยพตฒนาคจณภาพผลผลลตทางการเกษตร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สเปรยฑนจขามตนไพล (Plai Oil Spray)

รายละเออยด : สเปรยฑนจขามตนไพลศรยสะอาด (Plai Oil Spray) ใชชรตกษาอาการปวดและอตกเสบ

ตามรชางกาย พกพาสะดวก ใชชงชาย ราคา 49 บาท สามารถซมขอไดชผชานชชองทางออนไลนฑ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ศรยสะอาด อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

1.แบรนดฑสามารถสรชางรายไดชอยชางไร

- เนชนขายผลลตภตณฑฑสเปรยฑนจขามตนไพลผชานชชองทางออนไลนฑ โดยมยกลจชมลมกคชาเปปนคนรจชนใหมช 

อายจระหวชาง 16-30 ปป แตชการผลลตสเปรยฑนจขามตนไพลจะตชองมยวตตถจดลบโดยใชชไพลเปปนวตตถจหลตก 

ดตงนตขน ทางทยมศรยสะอาดสจขภาพคมนถลพน จขงมยแผนการทจาธจรกลจเบมของตชนดชวยการรณรงคฑและใหช

ความรมชแกชชาวบชานในชจมชนและตจาบลศรยสะอาด อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ ไดชเหบนถขงคจณคชาและ

ประโยชนฑของไพลทยพเปปนพมชสมจนไพรในการชชวยรตกษาอาการปวดและอตกเสบตามรชางกาย และ

ชชวยกตนปลมกไพลในพมขนทยพทยพเปปนทยพดลนวชางเปลชาของตจาบลตามหมมชบชานตชาง ๆ เพมพอใหชไดชวตตถจดลบเปปน

ไพลทยพมยปรลมาณมากเพยยงพอตชอการนจามาแปรรมปผชานการใชชเทคโนโลยยและนวตตกรรม คมอ

เครมพองสกตดนจขามตนไพล สกตดเยบนและเครมพองสกตดนจขามตนไพล สกตดรชอน กชอนบรรจจภตณฑฑเปปนขวด

สเปรยฑ และกลายเปปนผลลตภตณฑฑของตจาบลในชมพอไพลศรยสะอาด

2.แคมเปญทยพจะวางแผนไวชทจาแลชวคจชมคชาหรมอไมช 

- มยความคจชมคชาทางธจรกลจทยพจะชชวยสรชางรายไดชใหชแกชชาวบชานในชจมชน-ตจาบล และคจณคชาในดชาน

การอนจรตกษฑองคฑความรมชภมมลปปญญาทชองถลพนใหชคงอยมชตลอดไป 

3.กลจชมลมกคชาคมอ

- คนรจชนใหมชทยพมยอายจระหวชาง 16-30 ปป ซขพงมยทตขงนตกเรยยน นตกศขกษา นตกกยฬา คนวตยทจางานและ

ประชาชนทตพวไป ทยพมยอาการปวดและอตกเสบตามรชางกาย / รพ.สต. / รพ.ในอจาเภอขจขตนธฑและทจก

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 50,000
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PS65012975 : เจลไพล

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นจาสลนคชาไปจจาหนชายผชาน Platform Online Facebook

ปรตบปรจงรมปแบบผลลตภตณฑฑและบรรจจภตณฑฑใหชเหมาะสมเพมพอการจจาหนชาย

เพลพมมมลคชาใหชกตบตตวเจลไพล (Plai gel)ดชวยการใชชงานทยพสะดวก พกพางชาย สรชางจจดขายใหชกตบ

สลนคชา

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

ทยองเทอชยวทอชเปปนมลตรตยอสลชงแวดลบอมและสรขภาพ

   เทคโนโลยยพตฒนาคจณภาพผลผลลตทางการเกษตร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เจลไพล

รายละเออยด : เจลไพล (Plai gel) ใชชรตกษาอาการปวดและอตกเสบตามรชางกาย พกพาสะดวก 

ใชชงชาย ราคา 49 บาท สามารถซมขอไดชผชานชชองทางออนไลนฑ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ศรยสะอาด อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

1.แบรนดฑสามารถสรชางรายไดชอยชางไร

- เนชนขายผลลตภตณฑฑเจลไพลผชานชชองทางออนไลนฑ โดยมยกลจชมลมกคชาเปปนคนรจชนใหมช อายจระหวชาง 

16-30 ปป แตชการผลลตเจลไพลจะตชองมยวตตถจดลบโดยใชชไพลเปปนวตตถจหลตก ดตงนตขน ทางทยมศรย

สะอาดสจขภาพคมนถลพน จขงมยแผนการทจาธจรกลจเบมของตชนดชวยการรณรงคฑและใหชความรมชแกชชาวบชาน

ในชจมชนและตจาบลศรยสะอาด อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ ไดชเหบนถขงคจณคชาและประโยชนฑของไพลทยพเปปน

พมชสมจนไพรในการชชวยรตกษาอาการปวดและอตกเสบตามรชางกาย และชชวยกตนปลมกไพลในพมขนทยพทยพ

เปปนทยพดลนวชางเปลชาของตจาบลตามหมมชบชานตชาง ๆ เพมพอใหชไดชวตตถจดลบเปปนไพลทยพมยปรลมาณมากเพยยง

พอตชอการนจามาแปรรมปผชานการใชชเทคโนโลยยและนวตตกรรม คมอเครมพองผสมเจล / เครมพองบรรจจ

หลอด กชอนบรรจจภตณฑฑเปปนหลอดเจลและกลายเปปนผลลตภตณฑฑของตจาบลในชมพอไพลศรยสะอาด

2.แคมเปญทยพจะวางแผนไวชทจาแลชวคจชมคชาหรมอไมช 

- มยความคจชมคชาทางธจรกลจทยพจะชชวยสรชางรายไดชใหชแกชชาวบชานในชจมชน-ตจาบล และคจณคชาในดชาน

การอนจรตกษฑองคฑความรมชภมมลปปญญาทชองถลพนใหชคงอยมชตลอดไป 

3.กลจชมลมกคชาคมอ

- คนรจชนใหมชทยพมยอายจระหวชาง 16-30 ปป ซขพงมยทตขงนตกเรยยน นตกศขกษา นตกกยฬา คนวตยทจางานและ

ประชาชนทตพวไป ทยพมยอาการปวดและอตกเสบตามรชางกาย/รพ.สต./รพ.ในอจาเภอขจขตนธฑและทจก

อจาเภอในจตงหวตดศรยสะเกษ/รพ.ศรยสะเกษ

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 50,000

หนชา 100 / 413



PS65019520 : การพพฒนาศพกยภาพผสบสสงอายรตามแนวทางเศรษฐกลจพอเพอยงของ ต.สะเดาใหญย อ.ขรขพนธฑ จ.

ศรอสะเกษ  (โครงการทอช 1))

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การออกแบบผลลตภตณฑฑทยพนชาสนใจ กชอนจตดจจาหนชาย

การยมดอายจการใชชงานสมจนไพร โดยใชชการแปรรมป กชอนเกบบรตกษา

การควบคจมคจณภาพของผลลตภตณฑฑ ใหชเปปนไปตามมาตรฐานทยพกจาหนด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานสตงคมวลทยา

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สบมชสมจนไพร สะเดาใหญช

รายละเออยด : สบมชมยกลลพนหอมจากสมจนไพร มยประโยชนฑตชอการบจาบตดรตกษา ทยพจะใหชความรมชสขก

พอใจในกลลพนหอมขณะอาบนจขา และยตงชชวย สามารถเพลพมประสลทธลภาพในการทจางาน และลด

ความเครยยดไดชอยกดชวย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.สะเดาใหญช อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

การพตฒนาสลนคชาครตขงนยข เปปนการพตฒนาสลนคชาโดยนจาวตตถจดลบทยพเปปนผลผลลตทางเกษตรของ

ชจมชนมาพตฒนาตชอยอด สจาหรตบแผนธจรกลจคมอมจชงใหชคนในตจาบลรมชจตกสลนคชาของเรา และเลมอกใชช

สลนคชาของทยมงานทยพผลลตขขขน ในชยวลตประจจาวตน โดยรมปแบบการกระจายสลนคชา จะใชชรมปแบบตตว

แทนผมชสมงอายจทยพมาเขชารชวมโครงการในเเตชละหมมชบชาน เปปนตตวแทนในการจตดจจาหนชายในชชวง 6 

เดมอนเเรก

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

สรชางความรมชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 3,000

หนชา 101 / 413



PS65026037 : การพพฒนาศพกยภาพผสบสสงอายรตามแนวทางเศรษฐกลจพอเพอยงของ ต.สะเดาใหญย อ.ขรขพนธฑ จ.

ศรอสะเกษ (โครงการทอช 2))

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การออกแบบผลลตภตณฑฑทยพนชาสนใจ กชอนจตดจจาหนชาย

การควบคจมคจณภาพของผลลตภตณฑฑ ใหชเปปนไปตามมาตรฐานทยพกจาหนด

การยมดอายจการใชชงานสมจนไพร โดยใชชการแปรรมป กชอนเกบบรตกษา

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

ทยองเทอชยวทอชเปปนมลตรตยอสลชงแวดลบอมและสรขภาพ

   เทคโนโลยยโลกเสมมอนผสานโลกจรลง

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สบมชสมจนไพร สะเดาใหญช

รายละเออยด : สบมชมยกลลพนหอมจากสมจนไพร มยประโยชนฑตชอการบจาบตดรตกษา ทยพจะใหชความรมชสขก

พอใจในกลลพนหอมขณะอาบนจขา และยตงชชวย สามารถเพลพมประสลทธลภาพในการทจางาน และลด

ความเครยยดไดชอยกดชวย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.สะเดาใหญช อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

การพตฒนาสลนคชาครตขงนยข เปปนการพตฒนาสลนคชาโดยนจาวตตถจดลบทยพเปปนผลผลลตทางเกษตรของ

ชจมชนมาพตฒนาตชอยอด สจาหรตบแผนธจรกลจคมอมจชงใหชคนในตจาบลรมชจตกสลนคชาของเรา และเลมอกใชช

สลนคชาของทยมงานทยพผลลตขขขน ในชยวลตประจจาวตน โดยรมปแบบการกระจายสลนคชา จะใชชรมปแบบตตว

แทนผมชสมงอายจทยพมาเขชารชวมโครงการในเเตชละหมมชบชาน เปปนตตวแทนในการจตดจจาหนชายในชชวง 6 

เดมอนเเรก

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

จจานวนรายไดบ : 3,000

หนชา 102 / 413



PS65012476 : โครงการอบรมเชลงปฏลบพตลการพพฒนาเฟอรฑนลเจอรฑเกบาออลพพกผยอนแบบพนพกพลงตจชาจากเศษผบา

พรมเชบดเทบา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การใชชเทคนลคขขขนรมปผลลตภตณฑฑเฟอรฑนลเจอรฑโดยทยพแตชละชลขนสชวนมยขนาดทยพเทชากตนทตขงหมด

การใชชเทคโนโลยย CNC เขชามาชชวยในการออกแบบเฟอรฑนลเจอรฑ

การใชชสมพอออนไลนฑในการนจาเสนอสลนคชาและบรลการ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เฟอรฑนลเจอรฑเกชาอยขพตกผชอนแบบพนตกพลงตจพาจากเศษผชา

รายละเออยด : เกชาอยขพตกผชอนแบบพนตกพลงตจพา แบรนดฑ ถตกทอเฟอรฑ'นลช (Weaver Furnish) สย

และลายของผชาทยพหลากหลายมยเอกลตกษณฑเฉพาะตตว นจามาพตฒนาผสมผสานกตบไมชยางพารา

ทชองถลพนเพมพอชชวยสชงเสรลมมมลคชา เพมพอการรองรตบสรยระในการพตกผชอน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.สจาโรงตาเจบน อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

1.ผมชรชวมงานหลตกหรมอ ใครเปปนตตวชชวยเรา Key Partners : ทยมงาน U2T for BCG 10 ทชาน - กลจชมผมช

นจาชจมชน - กลจชมพรมเชบดเทชา ต.สจาโรงตาเจบน - อบต.สจาโรงตาเจบน- มหาวลทยาลตย ราชภตฏ

ศรยษะเกษ

2.กลจกรรมหลตก ของเรา Key Activities : - ขขขนรมปผลลตภตณฑฑ 

3.ทรตพยากรหลตก Key Resources : ไมชยางพาราแปรรมป ,เศษผชา

4.คจณคชาของสลนคชา และบรลการ Value Provided : เปปนผลลตภตณฑฑทยพสรชางสรรคฑผสมผสานไมช

ยางพารากตบเศษผชาสมชเกชาอยขผตกผชอน

5.ความสตมพตนธฑกตบลมกคชา  ทจาอยชางไรลมกคชาประทตบใจ Customer Relationships : ลมกคชาไดช

ผลลตภตณทฑทยพรตกษาสลพงแวดลชอม ปลอดมลพลษ ,คจณภาพคจชมคชากตบราคา

6.ชชองทางเขชาถขงลมกคชา Channels : กลจชมสมาชลกมยชชองทางการจตดจจาหนชาย โดยสามารถสตพง

ออเดอรฑไดชโดยทางออฟไลนฑ และทางออนไลนฑ ,ตลดตชอโดยตรงจากกลจชมฯ ,Facebook ,Line@

7.กลจชมลมกคชา Customers Segments : กลจชมวตยทจางาน ถขง วตยเกษยยณ/ขชาราชการ/พนตกงาน

ของภาครตฐและเอกชน

8.รายจชาย Costs

-แผชนไมชยางพาราแปรรมป 250 บาท/ชลขน                                

-เสชนเศษผชาสจาหรตบสาน 90 บาท/ชลขน

-นบอต 30 บาท/ชลขน        

9.รายรตบ Revenue and Streams

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

ลดขยะ/การนจาวตตถจดลบกลตบมาใชชใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางความรมชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 8,000

หนชา 103 / 413



PS65028131 : โครงการอบรมเชลงปฏลบพตลการพพฒนาเฟอรฑนลเจอรฑเกบาออลพพกผยอนแบบพนพกพลงสสงจากเศษผบา

พรมเชบดเทบา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การใชชเทคนลคขขขนรมปผลลตภตณฑฑเฟอรฑนลเจอรฑโดยทยพแตชละชลขนสชวนมยขนาดทยพเทชากตนทตขงหมด

การใชชเทคโนโลยย CNC เขชามาชชวยในการออกแบบเฟอรฑนลเจอรฑ

การใชชสมพอออนไลนฑในการนจาเสนอสลนคชาและบรลการ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เฟอรฑนลเจอรฑเกชาอยขพตกผชอนแบบพนตกพลงสมงจากเศษผชา

รายละเออยด : เกชาอยขพตกผชอนแบบพนตกพลงตจพา แบรนดฑ ถตกทอเฟอรฑ'นลช (Weaver Furnish) สย

และลายของผชาทยพหลากหลายมยเอกลตกษณฑเฉพาะตตว นจามาพตฒนาผสมผสานกตบไมชยางพารา

ทชองถลพนเพมพอชชวยสชงเสรลมมมลคชา เพมพอการรองรตบสรยระในการพตกผชอน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.สจาโรงตาเจบน อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

1.ผมชรชวมงานหลตกหรมอ ใครเปปนตตวชชวยเรา Key Partners : ทยมงาน U2T for BCG 10 ทชาน - กลจชมผมช

นจาชจมชน - กลจชมพรมเชบดเทชา ต.สจาโรงตาเจบน - อบต.สจาโรงตาเจบน- มหาวลทยาลตย ราชภตฏ

ศรยษะเกษ

2.กลจกรรมหลตก ของเรา Key Activities : - ขขขนรมปผลลตภตณฑฑ 

3.ทรตพยากรหลตก Key Resources : ไมชยางพาราแปรรมป ,เศษผชา

4.คจณคชาของสลนคชา และบรลการ Value Provided : เปปนผลลตภตณฑฑทยพสรชางสรรคฑผสมผสานไมช

ยางพารากตบเศษผชาสมชเกชาอยขผตกผชอน

5.ความสตมพตนธฑกตบลมกคชา  ทจาอยชางไรลมกคชาประทตบใจ Customer Relationships : ลมกคชาไดช

ผลลตภตณทฑทยพรตกษาสลพงแวดลชอม ปลอดมลพลษ ,คจณภาพคจชมคชากตบราคา

6.ชชองทางเขชาถขงลมกคชา Channels : กลจชมสมาชลกมยชชองทางการจตดจจาหนชาย โดยสามารถสตพง

ออเดอรฑไดชโดยทางออฟไลนฑ และทางออนไลนฑ ,ตลดตชอโดยตรงจากกลจชมฯ ,Facebook ,Line@

7.กลจชมลมกคชา Customers Segments : กลจชมวตยทจางาน ถขง วตยเกษยยณ/ขชาราชการ/พนตกงาน

ของภาครตฐและเอกชน

8.รายจชาย Costs

-แผชนไมชยางพาราแปรรมป 250 บาท/ชลขน                                

-เสชนเศษผชาสจาหรตบสาน 90 บาท/ชลขน

-นบอต 30 บาท/ชลขน        

9.รายรตบ Revenue and Streams

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

ลดขยะ/การนจาวตตถจดลบกลตบมาใชชใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 10,000
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PS65010508 : โครงการออกแบบและพพฒนาบรรจรภพณฑฑสลพดโรลเพชชอเพลชมขอดความสามารถในการขาย

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นจาสลนคชาไปจจาหนชายผชานชชองทาง Online facebook

ปรตบปรจงบรรจจภตณฑฑใหชเหมาะสม เพมพอเพลพมขยดความสามารถในการขาย

เพลพมมมลคชาใหชกตบสลตดโรล ดชวยการสรชางจจดขายใหชกตบสลนคชา

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สลตดโรลพรชอมนจขาสลตด

รายละเออยด : ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด, เพลพมมมลคชาผลผลลต/

ผลลตภตณฑฑ/บรลการ, มยสจขภาพดยขขขน ลดโอกาสเกลดการเจบบปปวย, สรชางความรมชใหชชจมชน, สรชาง

งานสรชางอาชยพ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.โสน อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

Customer Segment - กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอและอาศตย

อยมชในชจมชนไมชจจากตดเพศโดยมยอายจ 16-45  ปปขขขนไปเพราะเปปนกลจชมทยพสนใจในสจขภาพ และดชวย

ความทยพทานงชายรสชาตลอรชอยถมกใจทจกเพศทจกวตย

Costomer Relationships – มยการตลดตามผลหลตงจากไดชรตบประทานสลตดรมชแลชวรสชาตลอรชอย

มตขยทานงชายหรมอเปลชาและนจาสลพงทยพลมกคชาบอกมาปรตบรสชาตลของสลตดโรใหชเปปนทยพนลยมในการเลมอก

ซมขอรตบประทานและจะมยการทจาโปรโมชตพนออกมาเพมพอกระตจชนยอดขายเชชนการสะสมแตชมซมขอครบ 

10 กลชองแถมฟรยหนขพงกลชองลดราคาเมมพอซมขอครบสามกลชองตชอครตขงลดราคาเมมพอกดไลทฑกดแชรฑ

แฟนเพจเปปนตชน

Channels – จตดจจาหนชายผชานหนชารชานของชจมชนหรมอผชานเพจ Facebook ของผมชจตดจจาหนชาย

เพมพอเพมพอใชชในการจจาหนชายสลนคชาใหชทตพวถขงในทจกพมขนทยพ

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบสลตดเปปนผตกทยพหลายหลายคนทราบวชาเปปนอาหาร

ทยพอจดมไปดชวยเสชนใยอาหารสมง มยสารอาหารตชางๆครบถชวนมากมาย หากเราทานสลตดเปปนประจจา

แลชวยชอมเกลดผลดยในเรมพองของการควบคจมนจขาหนตกหรมอการลดนจขาหนตก การลดความอชวนไดชเปปน

อยชางดย ผมชหญลงคนไหนทยพอยมชในชชวงไดเอบดกบมตกจะคชนควชาเอาเมนมสลตดมาทานกตนอยมชเสมอเพราะ

เวลาทยพเราทานผตกเขชาไปมากๆจะทจาใหชกระเพาะอาหารของเราอลพมเรบวและหนตกทชองอยมชไดชนานทยพ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 9,000
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PS65028193 : โครงการออกแบบและพพฒนาบรรจรภพณฑฑนจลาสลพดเพชชอเพลชมขอดความสามารถในการขาย

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นจาสลนคชาไปจจาหนชายผชานชชองทาง Online facebook

ออกแบบและพตฒนาบรรจจภตณฑฑนจขาสลตดเพมพอเพลพมขยดความสามารถในการขาย

เพลพมมมลคชาใหชกตบนจขาสลตด ดชวยการสรชางจจดขายใหชกตบสลนคชา

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นจขาสลตดเพมพอสจขภาพ

รายละเออยด : เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรรจจภตณฑฑ/บรลการ, มยสจขภาพดยขขขน ลดโอกาส

เกลดการเจบบปปวย, สรชางความรมชใหชชจมชน, สรชางงานสรชางอาชยพ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.โสน อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

Customer Segment - กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ และ

อาศตยอยมชในชจมชน ไมชจจากตดเพศ โดยมยอายจ 16-45 ปป เพราะเปปนกลจชมคนทยพรตกษฑสจขภาพ

 

Costomer Relationships – เนชนคจณภาพ มากกวชาปรลมาณ เอกลตกษณฑของแบรนดฑ ใสชใจ

ความคลดเหบนของลมกคชา

Channels – จตดจจาหนชายผชาน Facebook และจจาหนชายทยพหนชาบชาน 

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมออาหารทยพมยไขมตน และมยสชวนผสมของผสม

ของคารฑโบโฮเดรตนชอย อาหารทยพมยคจณคชาทางโภชนาการ อาหารเพมพอสจขภาพ เครมพองเคยยงทาน

คมชกตบสลตด

Key Activities - กระบวกการผลลต เรลพมจากการซมขอวตตถจดลบทยพไดชมาตรฐานปลอดสาร การผลลต

นจขาสลตดและบรรจจภตณฑฑ ซขพงระหวชางกระบวนการเหลชานยขจะทจาการเกบบขชอมมลเพมพอนจามาสรชาง 

Content ในการโปรโมทและจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Resources – ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวยสมตรทจานจขาสลตด วตตถจดลบทจานจขาสลตด 

แรงงานผลลตแรงงานทยพใชชในการผลลตซขพงเปปนแรงงานและสมาชลกในชจมชน การตลาดและการจตด

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 9,000
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PS65004739 : ฮพบซพม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นจาสลนคชาไปจจาหนชายผชาน Platform Online Facbook

เพลพมมมลคชาสลนคชาดชวยการออกแบบลวดลายทยพทตนสมตยและเปปนเอกลตกษณฑเฉพาะตตว

การสรชางบรลการหลตงการขายดชวยหลายชชองทางทยพหลากหลาย

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เสมขอแสชว Hubzum

รายละเออยด : เสมขอแสชวทยพมยความประณยตออกแบบลวดลายดชวยงานฝปมมอ เสมขอผมชหญลงอตดกาว 

ไซสฑ S M L ราคา 2,500 บาท XL ราคา 2,600 บาท 2XL ราคา 2,700 บาท 3XL ราคา 2,800 

บาทเสมขอผมชชายอตดกาว ไซสฑ S M L ราคา 2,800 บาท XL ราคา 2,900 บาท 2XL ราคา 3,000 

บาท 3XL ราคา 3,100 บาท

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หนองฉลอง อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กลจชมปปกแสชวผชาบชานตรอย

ออนไลนฑ : กลจชมปปกแสชวผชาบชานตรอย

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

Customer Segment - กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออก และอาศตยอยมชใน

ชจมชน ไมชจจากตดเพศ โดยมยอายจ 20 ปปขขขนไปและเปปนกลจชมคนทยพมยความอนจรตกษฑภมมลปปญญาทชองถลพน

รชวมทตขงตชองการมยสชวนรชวมในการชชวยลดภาวะโลกรชอนเนมพองจากวตสดจทยพใชชพตฒนาสลนคชาเปปนวตสดจ

ธรรมชาตล เพราะเปปนกลจชมทยพรลเรลพมใหชความสนใจในเรมพองของการแตชงกายใหชเหมาะสมและมยความ

สวยงาม รชวมทตขงเกลดจลตสจานขกในการอนจรตกษฑภมมลปปญญาทชองถลพนและการใหชความสนใจกตบสลนคชาทยพ

ชชวยลดภาวะโลกรชอนไดช

Customer Relationships – การใหชบรลการหลตงการขายแกชลมกคชา ดชวยการตลดตชอผชานระบบ 

Social Media เชชน FACBOOK LINE เปปนตชน รวมทตขงการใหชความรมชดชานดมแลผชาใหชกตบลมกคชา เชชน 

การสวมใสช การซตก การเกบบรตกษา การปรตบแกชกรณยสลนคชามยขชอผลดพลาด เชชน เสมขอเลบกไป ยาวไป 

เพลพมลายแสชว เปปนตชน

Channels – 

- FACBOOK จตดจจาหนชายผชานเพจ กลจชมปปกแสชวผชาบชานตรอย 

(https://www.facebook.com/Polly3939219)

- LINE กจาลตงดจาเนลนการ

- Shoppe กจาลตงดจาเนลนการ

- งานสลนคชา OTOP ศาลากลางจตงหวตดศรยสะเกษ โดยจะเปปนงานทยพเชลญชวนประชาชนในจตงหวตด

มาซมขอสลนคชาทยพพตฒนาโดยกลจชมชจมชนในแตชละพมขนทยพ

Value Propositions  คจณคชาทยพลมกคชาจะไดช

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 21,600
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PS65016842 : ฮพบซพม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การยชอมสยทยพถมกตชองมยความปลอดภตยทตขงสยเคมยและสยธรรมชาตลทยพนจามายชอมกตบเสชนไหม

สามารถนจาเสชนไหมทยพยชอมแลชวมาฟปพ นเพมพอนจาไปจตดจจาหนชายใหชกตบผมชทยพสนใจในการแสชวเสมขอและ

ชมพนชอบในงานฝปมมอ

สามารถแปรรมปเปปนสลนคชาตชางๆไดชอยกมากมาย เชชน พวงกจนแก ภมช ของชจารชวย เพมพอเพลพมมมลคชา

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เสชนไหม Hubzum

รายละเออยด : ราคาปลยกเสชนละ 3 บาท ราคาสชงเสชนลชะ 2 บาทสยเคมย 3บาทสยธรรมชาตล 4บาท

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หนองฉลอง อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กลจชมปปกแสชวผชาบชานตรอย

ออนไลนฑ : กลจชมปปกแสชวผชาบชานตรอย

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

Customer Segment - กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออก และอาศตยอยมชใน

ชจมชน ไมชจจากตดเพศ โดยมยอายจ 20 ปปขขขนไปและเปปนกลจชมคนทยพมยความอนจรตกษฑภมมลปปญญาทชองถลพน

รชวมทตขงตชองการมยสชวนรชวมในการชชวยลดภาวะโลกรชอนเนมพองจากวตสดจทยพใชชพตฒนาสลนคชาเปปนวตสดจ

ธรรมชาตล เพราะเปปนกลจชมทยพรลเรลพมใหชความสนใจในเรมพองของการปรตบปรจงตกแตชงเครมพองแตชงกาย

ใหชเหมาะสมและมยความสวยงาม รชวมทตขงเกลดจลตสจานขกในการอนจรตกษฑภมมลปปญญาทชองถลพนและการ

ใหชความสนใจกตบสลนคชาทยพชชวยลดภาวะโลกรชอนไดช

Customer Relationships – การใหชบรลการหลตงการขายแกชลมกคชา ดชวยการตลดตชอผชานระบบ 

Social Media เชชน FACBOOK LINE เปปนตชน รวมทตขงการใหชความรมชดชานดมแลเสชนไหมใหชกตบลมกคชา 

เชชน การเกบบรตกษา การปรตบแกชกรณยสลนคชามยขชอผลดพลาด เปปนตชน

Channels – 

- FACBOOK จตดจจาหนชายผชานเพจ กลจชมปปกแสชวผชาบชานตรอย 

(https://www.facebook.com/Polly3939219)

- LINE กจาลตงดจาเนลนการ

- Shoppe กจาลตงดจาเนลนการ

- งานสลนคชา OTOP ศาลากลางจตงหวตดศรยสะเกษ โดยจะเปปนงานทยพเชลญชวนประชาชนในจตงหวตด

มาซมขอสลนคชาทยพพตฒนาโดยกลจชมชจมชนในแตชละพมขนทยพ

Value Propositions คจณคชาทยพลมกคชาจะไดช

 - ลมกคชามยสชวนรชวมในชชวยลดภาวะโลกรชอน 

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 4,500
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PS65008472 : เสรลมสรบางเศรษฐกลจฐานรากหลพงโควลดดบวยเศรษฐกลจ BCG (U2T for BCG) ตจาบลหบวยใตบ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครมพองจตกรทจชนแรง ใชชในกระบวนการขตขนตอนการผลลต

Smart Phone ในการหาขชอมมลและเกบบรวบรวมขชอมมล

คอมพลวเตอรฑ ในการทจาตลาดออนไลนฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยยการแปรรมปผลผลลตการเกษตร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขนมเซาอตง นางเลบดขชาวอลนทรยยฑ

รายละเออยด : แปรรมปขนมจากขชาวอลนทรยยฑ และใชชวตตถจดลบจากชจมชน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หชวยใตช อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ขชาวอลนทรยยฑ และ ขนม , organic rice and snacks

ออนไลนฑ : กลจชมขชาวอลนทรยยฑบชานปราสาท

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

1. ตชองการแปรรมปผลลตภตณฑฑขชาวอลนทรยยฑ

2. เปปนของฝากประจจาตจาบล

3. เปปนการสรชางอาชยพหลตกใหชคนในชจมชน

4. สรชางชชองทางการจจาหนชายใหชมากขขขน

5. Online,Offine

6. 25000-50000 เดมอน

7. คชาวตตถจดลบคชาขนสชงคชาออกแบบผลลตภตณฑฑคชาตอบแทนและคชาใชชจชายอมพนๆ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 30,000
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PS65008903 : เสรลมสรบางเศรษฐกลจฐานรากหลพงโควลดดบวยเศรษฐกลจ BCG (U2T for BCG) ตจาบลหบวยใตบ 2

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Smart Phone ในการหาขชอมมลและเกบบรวบรวมขชอมมล

เครมพองจตกรทจชนแรง ใชชในกระบวนการขตขนตอนการผลลต

คอมพลวเตอรฑ ในการทจาตลาดออนไลนฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

การขนสชงและกระจายสลนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานการบรลการ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ตะกรชา

รายละเออยด : ตะกรชาสานจากไมชใผช

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หชวยใตช อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ตระกรชาแขววลลเลจ , basket Kwae Village

ออนไลนฑ : แขววลลเลจ Kwae Village

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

1. ขาดบจคลากรในการผลลต

2. เปปนของฝากประจจาตจาบล

3. เปปนการสรชางอาชยพหลตกใหชคนในชจมชน4. สรชางชชองทางการจจาหนชายใหชมากขขขน

5. Online,Offine

6. 50,000-100,000เดมอน

7. คชาวตตถจดลบคชาขนสชงคชาออกแบบผลลตภตณฑฑคชาตอบแทนและคชาใชชจชายอมพนๆ

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 60,000

หนชา 110 / 413



PS65006087 : เสรลมสรบางเศรษฐกลจฐานรากหลพงโควลดดบวยเศรษฐกลจ BCG (U2T for BCG) ตจาบลหพว

ยสจาราญ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวตตกรรมการยชอมสยใบตาล/เทคโนโลยยสชงเสรลมการขาย

นวตตกรรมการยชอมสยใบตาล/เทคโนโลยยสชงเสรลมการขาย

นวตตกรรมการยชอมสยใบตาล/เทคโนโลยยสชงเสรลมการขาย

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระเปปาใสชอาหารวชาง กลชองใสชทลชชม

รายละเออยด : กระเปปาสจาหรตบใสชเบรกในงานเลยขยง,จตดอบรมและงานประชจมตชางๆสจาหรตบใสช

กระดาษทลชชมช

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หชวยสจาราญ อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : จตกสานใบตาลบชานหนองกบอก , Woven palm leaves Ban Nong Kok

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตจาบลหชวยสจาราญ

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

Key Partnerships  พตนธมลตรหลตกของธจรกลจ

กระทรวงการอจดมศขกษา วลทยาศาสตรฑ วลจตยและนวตตกรรม

มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

องการบรลหารสชวนตจาบลหชวยสจาราญ

Key   Activities  กลจกรรมหลตกของธจรกลจ

ผลลตและจจาหนชายกระเปปาใสชเบรกและกลชองใสชกระดาษทลชชมช

การคลดคชนและออกแบบลวดลายทยพมยเอกลตกษณฑเฉพาะของทชองถลพนไมชซจขาใคร

การประยจกตฑเทคโนโลยยเพมพอทจาใหชสลนคชาคงทนและเปปนมลตรกตบสลพงแวดลชอม

การฝฝกอบรมผมชผลลตสลนคชาใหชไดชมาตรฐาน

ผมชเชยพยวชาญในการพตฒนาเวบบไซตฑและการพตฒนาดชานการตลาด

Key Resource  ทรตพยากรหลตกของธจรกลจ

ผมชเชยพยวชาญในการพตฒนาและออกแบบสลนคชา

ผมชเชยพยวชาญในการผลลตผลลตภตณฑฑ

เงลนทจนในการพตฒนาธจรกลจสถานทยพการผลลตและจจาหนชายผลลตภตณฑฑ

วตสดจอจปกรณฑการผลลต

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

ลดขยะ/การนจาวตตถจดลบกลตบมาใชชใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 3,000

หนชา 111 / 413



PS65010004 : เสรลมสรบางเศรษฐกลจฐานรากหลพงโควลดดบวยเศรษฐกลจ BCG (U2T for BCG) ตจาบลหพว

ยสจาราญ 2

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เพลพมคจณคชาและมมลคชา

ทตกษะจตกรสาน

การออกแบบลวดลายเปปนรมปแบบตชางๆ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผอบ

รายละเออยด : ผอบใบตาลสจาหรตบใสชของใชช

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หชวยสจาราญ อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : จตกสานใบตาลบชานหนองกบอก , Woven palm leaves Ban Nong Kok

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตจาบลหชวยสจาราญ

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

Key Partnerships  พตนธมลตรหลตกของธจรกลจ

กระทรวงการอจดมศขกษา วลทยาศาสตรฑ วลจตยและนวตตกรรม

มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

องการบรลหารสชวนตจาบลหชวยสจาราญ

Key   Activities  กลจกรรมหลตกของธจรกลจ

ผลลตและจจาหนชายกระเปปาใสชเบรกและกลชองใสชกระดาษทลชชมช

การคลดคชนและออกแบบลวดลายทยพมยเอกลตกษณฑเฉพาะของทชองถลพนไมชซจขาใคร

การประยจกตฑเทคโนโลยยเพมพอทจาใหชสลนคชาคงทนและเปปนมลตรกตบสลพงแวดลชอม

การฝฝกอบรมผมชผลลตสลนคชาใหชไดชมาตรฐาน

ผมชเชยพยวชาญในการพตฒนาเวบบไซตฑและการพตฒนาดชานการตลาด

Key Resource  ทรตพยากรหลตกของธจรกลจ

ผมชเชยพยวชาญในการพตฒนาและออกแบบสลนคชา

ผมชเชยพยวชาญในการผลลตผลลตภตณฑฑ

เงลนทจนในการพตฒนาธจรกลจสถานทยพการผลลตและจจาหนชายผลลตภตณฑฑ

วตสดจอจปกรณฑการผลลต

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สชงเสรลมและสนตบสนจนการทชองเทยพยวชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 3,000

หนชา 112 / 413



PS65028138 : นวพตกรรมการทจาผลลตภพณฑฑกระเปปาเตยหนามเสรลมสรบางฐานรากหลพงโควลดดบวยเศรษฐกลจ

หมรนเวอยน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวตตกรรมการแปรรมปเตยหนาม

นวตตกรรมการยชอมเตยหนาม

นวตตกรรมการสานเตยหนาม

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระเปปาเตยหนาม

รายละเออยด : กระเปปาเตยหนาม เปปนสลนคชาเหมาะสจาหรตบทตขงผมชหญลงและผมชชาย ตตวกระเปปาใบ

ใหญชสามารถบรรจจของไดชเยอะ เหมาะแกชการจชายตลาด ไปทชองเทยพยวเกตๆ อยชางมยสไตลฑไมชซจขา

ใคร ผลลตจากใบเตยหนามจากการสรชางสรรคฑของชาวบชานตจาบลหชวยเหนมอ ซขพงเปปนสลนคชาทยพ

สรชางรายไดชในชจมชน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หชวยเหนมอ อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

ผลลตภตณฑฑทยพไดชจากเตยหนามและออกแบบสลนคชากระเปปาเตยหนาม การทจาแบรนดฑจาก

ผลลตภตณฑฑนยข เพมพอใชชประโยชนฑ เพมพอสรชางอาชยพเสรลมและสชงเสรลมในรมปแบบออนไลนฑ ในเรมพองแผน

ธจรกลจของตจาบลหชวยเหนมอ จะมยการจตดจจาหนชายสลนคชาผชานFacebook เนมพองจากเปปนชชองทาง

ประชาสตมพตนธฑและเขชาถขงไดชงชายบวกกตบในยจคปปจจจบตนมยประชาชนสชวนมากใชชโซเชยยลเปปนหลตก 

นอกจากนยขยตงมยการจจาหนชายสลนคชาผชานชจมชนและตลาด Otop

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 20,000

หนชา 113 / 413



PS65028139 : นวพตกรรมการทจาโคมไฟเตยหนามเสรลมสรบางฐานรากหลพงโควลดดบวยเศรษฐกลจหมรนเวอยน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวตตกรรมการแปรรมปเตยหนาม

นวตตกรรมการยชอมเตยหนาม

นวตตกรรมการสานเตยหนาม

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : โคมไฟเตยหนาม

รายละเออยด : โคมไฟเตยหนาม เปปนเครมพองใชชไฟฟปาภายในบชาน และใหชแสงสวชางสวยงามยาม

คจพาคมน เหมาะแกชการเปปนของตกแตชงภายในบชาน ผลลตจากใบเตยหนาม จากการสรชางสรรคฑ

ของชาวบชานตจาบลหชวยเหนมอ ซขพงเปปนสลนคชาทยพสรชางรายไดชใหชกตบคนในชจมชน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หชวยเหนมอ อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

ผลลตภตณฑฑทยพไดชจากเตยหนามและออกแบบสลนคชาโคมไฟเตยหนาม การทจาแบรนดฑจาก

ผลลตภตณฑฑนยขเพมพอใชชประโยชนฑเพมพอสรชางอาชยพเสรลมและสชงเสรลมในรมปแบบออนไลนฑ ในเรมพองแผน

ธจรกลจของตจาบลหชวยเหนมอ จะมยการจตดจจาหนชายสลนคชาผชานFacebook เนมพองจากเปปนชชองทาง

ประชาสตมพตนธฑและเขชาถขงไดชงชายบวกกตบในยจคปปจจจบตนมยประชาชนสชวนมากใชชโซเชยยลเปปนหลตก 

นอกจากนยขยตงมยการจจาหนชายสลนคชาผชานชจมชนและตลาด Otop

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 20,000
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PS65028129 : นวพตกรรมผลลตภพณฑฑกระเปปาเตยหนามเสรลมสรบางฐานรากหลพงโควลดดบวยเศรษฐกลจหมรนเ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยการยชอมสยธรรมชาตล

เทคโนโลยยการผสานเตยหนาม

เทคโนโลยยการเตรยยมเตยหนาม

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานการบรลการ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระเปปาเตยหนาม

รายละเออยด : กระเปปาเตยหนาม เปปนสลนคชาเหมาะสจาหรตบทตขงผมชหญลงและผมชชายตตวกระเปปาใบ

ใหญชสามารถบรรจจของไดชเยอะ เหมาะแกชการจชายตลาด ไปทชองเทยพยวเกตๆ อยชางมยสไตลฑไมชซจขา

ใคร ผลลตจากใบเตยหนามจากการสรชางสรรคฑของชาวบชานตจาบลหตวเสมอ ซขพงเปปนสลนคชาทยพ

สรชางรายไดชใหชกตบคนในชจมชน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หตวเสมอ อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

Customer Segment – กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ และ

อาศตยอยมชในชจมชน ไมชจจากตดเพศ โดยมยอายจ 30 ปปขขขนไป เพราะเปปนกลจชมทยพชมพนชอบอนจรตกษฑศลลปะ

วตฒนธรรม วลถยชยวลตดตขงเดลมของคนรจชนกชอน เกบบเอาไวชเปปนของทยพระลขก หรมอใชชเปปนของฝากญาตล

ผมชใหญช

Costomer Relationships – มยการตลดตามผลการใชชงานกตบลมกคชาทยพซมขอไป วชาหลตงจากใชชแลชว

ไดชผลเปปนอยชางไรบชาง และนจาผลการใชชมาชชวยในการ review สลนคชาดชวย และจะมยการมอบสลทธล

พลเศษแกชลมกคชาเดลมดชวยสชวนลด 10 เปอรฑเซบนตฑ 

Channels – จตดจจาหนชายผชาน Facebook กระเปปาเตยหนามตจาบลหตวเสมอ ศมนยฑโอทอป OTOP 

อจาเภอขจขตนธฑ ทยพทจาการกลจชมผลลตกระเปปาเตยหนาม รชานจตกรลนศรยสะเกษ รชานผลลตภตณฑฑชจมชน

และทชองถลพน หชางเทสโกช โลตตส สาขาขจขตนธฑ สจานตกงานพตฒนาชจมชนอจาเภอขจขตนธฑ สจานตกงาน

พตฒนาชจมชนจตงหวตดศรยสะเกษ

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอใชชบรรจจของ เปปนของประดตบตกแตชงหรมอ

สามารถใชชเปปนของฝากทยพระลขก ไดชระลขกนขกถขงความสจาคตญของเตยหนามในอดยต และยตงไดช

อนจรตกษฑภมมลปปญญาชาวบชานดชานการผลลตกระเปปาใหชคนรจชนหลตงไดชศขกษาตชอไป

Key Activities - กระบวกการผลลต เรลพมจากการหาวตสดจจากธรรมชาตล เชชน เตยหนาม ไปสมชการ

ประดลษฐฑสชวนประกอบของกระเปปา ไดชแกชสชวนโครงกระเปปา สาย ฐาน จากนตขนทจาการประกอบ

กระเปปาและบรรจจภตณฑฑ ซขพงระหวชางกระบวนการเหลชานยขจะทจาการเกบบขชอมมลเพมพอนจามาสรชาง 

Content ในการโปรโมทและจตดจจาหนชายสลนคชา

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

ลดขยะ/การนจาวตตถจดลบกลตบมาใชชใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 5,000
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PS65028136 : นวพตกรรมการยบอมเตยหนามเสรลมสรบางฐานรากหลพงโควลดดบวยเศรษฐกลจหมรนเวอยน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยการยชอมสยธรรมชาตล

เทคโนโลยยการผสานเตยหนาม

เทคโนโลยยการเตรยยมเตยหนาม

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   สมพอทยพเผยแพรช ทางหนตงสมอพลมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทตศนฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เตยหนามสยธรรมชาตล

รายละเออยด : ชจมชนมยการทจาเตยหนาม แตชยตงมยการยชอมจากสยเคมย การใชชสยธรรมชาตลจะชชวย

ใหชสลนคชามยคจณภาพ และปลอดภตยมากขขขน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หตวเสมอ อ.ขจขตนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

ชาวบชานตาทขง คจชนเคยกตบตชนเตยหนามมาชชานาน เพราะตชนเตยหนามเปปนพมชทยพเกลดขขขนเองตาม

ธรรมชาตล พบไดชมากภายในหมมชบชานและหมมชบชานใกลชเคยยง คนในสมตยกชอนไดชนจาเอาตชนเตยหนาม

มาถตกทอโดยใชชภมมลปปญญาชาวบชาน มาทจาเปปนเสมพอไวชใชชปมนอนในครตวเรมอน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 5,000
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PS65017865 : โครงการสยงเสรลมการเลอลยงปลาเพชชอการแปรรสปปลาสบม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ปลาสชมไรชกชาง

ปลาสชมแผชน

ปลาสชมทอดกรอบ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปลาสชมไรชกชาง

รายละเออยด : การทจาปลาสชมไรชกชาง วลธยการคมอ ชจาแหละปลา เอากชาง หตว หาง แยกไขชออก

เลมอกเฉพาะเนมขอ หตพนเปปนชลขน ลชางนจขาเปลชา 5 ครตขง นจขาซาวขชาว 1 ครตขง โดยแชชไวชประมาณ 15 นาทย 

เพมพอดตบกลลพนคาวปลา จากนตขนคลจกกตบกระเทยยมทยพตชมแลชว เกลมอ ขชาวสวย แลชวหมตกไวชครขพง

ชตพวโมง

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 7 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.กระหวตน อ.ขจนหาญ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

เดลมทยชจมชนมยการจตดทจาผลลตภตณฑฑปลาสชมอยมชแลชว แตชประสบกตบปปญหาหาปลาไมชไดช ซขพงปลาทยพนจา

มาทจาเปปนปลาตะเพยยน สาเหตจทยพพบคมอ เลยขยงปลาไมชโตและปลาโดนขโมยเลยตชองซมขอปลามาจาก

แหลชงอจาเภออมพน แตชถชาซมขอปลาในตลาดทยพอจาเภอจะมยราคาทยพสมงกวชา ทจาใหชเกลดปปญหาขาดทจน ดตง

นตขนจขงเกลดการวางแผนธจรกลจทยพจะชชวยสชงเสรลมโครงการสชงเสรลมการเลยขยงปลาเพมพอการแปรรมป

ปลาสชมขขขน เพมพอสชงเสรลมใหชคนในกลจชมหรมอชจมชนเลยขยงปลาตะเพยยน และพตฒนาใหชยตพงยมน มยการ

แปรรมปสลนคชาใหชมยความหลากหลาย เชชน ปลาสชมแผชน ปลาสชมไรชกชาง ปลาสชมทอดกรอบ เพมพอลด

ตชนทจนดชานวตตถจดลบจากการซมขอปลาจากภายนอกมาแปรรมปและเพมพอเพลพมความหลากหลายใน

การแปรรมปปลาสชม

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 5,000
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PS65017907 : การออกแบบอพตลพกษณฑเพชชอการสยงเสรลมการตลาดผลลตภพณฑฑปลาสบม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ตราสตญลตกษณฑ

บรรจจภตณฑฑ

เพจปลาสชมเมมองขจน

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปลาสชมไรชกชาง

รายละเออยด : การทจาปลาสชมไรชกชาง วลธยการคมอ ชจาแหละปลาเอากชาง หตว หาง แยกไขชออก

เลมอกเฉพาะเนมขอ หตพนเปปนชลขน ลชางนจขาเปลชา 5 ครตขง นจขาซาวขชาว 1 ครตขงแชชไวชประมาณ 15 นาทย เพมพอ

ดตบกลลพนคาวปลา จากนตขนคลจกกตบกระเทยยมทยพตชมแลชว เกลมอ ขชาวสวย แลชวหมตกไวชครขพงชตพวโมง

กชอน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 7 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.กระหวตน อ.ขจนหาญ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

เดลมทยชจมชนบชานเดมพอมยการเลยขยงปลาและแปรรมปเปปนปลาสชมจจาหนชายอยมชแลชว แตชปลาสชมทยพ

จจาหนชายยตงไมชมยตราสตญลตกษณฑ ไมชมยบรรจจภตณฑฑสลนคชาทยพเหมาะสมและนชาสนใจ และแหลชง

จจาหนชายผลลตภตณฑฑนตขนปกตลจะจจาหนชายตามตลาดนตดชจมชน ตามเทศกาลตชางๆซขพงยอดขายไมช

ดยเทชาทยพควรดชวยสถานการณฑการแพรชระบาดเชมขอไวรตส Covid-19 ดตงนตขนจขงเกลดการวางแผน

ธจรกลจทยพจะชชวยสชงเสรลมโครงการการออกแบบอตตลตกษณฑเพมพอสชงเสรลมการตลาดปลาสชมขขขน เพมพอ

ใหชกระจายสลนคชาไดชอยชางหลากหลาย สรชางการรตบรมชกตบคนจจานวนมากใหชรมชจตกผลลตภตณฑฑ ของ

กลจชมปลาสชมเมมองขจเพมพอสรชางพมขนทยพประชาสตมพตนธฑผลลตภตณฑฑปลาสชมเมมองขจน และเสรลม

ประสลทธลภาพ ดชวยการตลาดออนไลนฑ และเพมพอสรชางอตตลตกษณฑใหชกตบผลลตภตณฑฑปลาสชมเมมองขจน

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 5,000
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PS65012983 : COLA KKU X นจลามพนหอมระเหย ตจาบลกพนทรอม อจาเภอขรนหาญ จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

SWOT analysis

Business Model Canvas

Customer Engagement Model

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานมานจษยวลทยา

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นจขามตนหอมระเหย

รายละเออยด : เปปนนจขามตนหอมระเหยทยพทจามาจากสมจนไพรพมขนบชาน สกตดออกมาเปปนของเหลวทยพ

ไมชแตชงสย สยทยพไดชจขงเปปนสยจากธรรมชาตลรชอยเปอรฑเซบนตฑผลลตภตณฑฑมยทตขงหมด 3 ประเภท ไดชแกช 

1.ยาหมชอง      2.สเปรยฑแกชปวดเมมพอย3.นจขามตนหอมระเหยนจขามตนขาว

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยขอนแกชน

ต.กตนทรอม อ.ขจนหาญ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

คณะผมชดจาเนลนโครงการ U2T มยความคลดเหบนทยพจะพตฒนาผลลตภตณฑฑตชนตราวจม (เสนชหฑจตนทรฑแดง) 

ซขพงเปปนสมจนไพรทยพพบมากในตจาบลกตนทรอม มยลตกษณะเดชนคมอ มยกลลพนหอม ซขพงสารเหลชานยขถมกเกบบ

ไวชในเฉพาะสชวน เชชน ตชอมบนผลวใบ ราก ซขพงภายในตชอมนจขามตนนตขนจะมยองคฑประกอบทางเคมยซตบ

ซชอนจจาพวกlinalylacetate,-terpineol-l-linalool 60%  ซขพงนจขามตนทยพสกตดออกมาไดชจะเปปน

ของเหลว  ไมชเหนยยวเหนอะหนะ ซขมเขชาสมชผลวไดชอยชางรวดเรบว มยกลลพนหอมธรรมชาตล และมย

สรรพคจณในเชลงบจาบตดโรคไขขชออตกเสบไดช นอกจากนยขยตงทจาใหชผชอนคลายความตขงเครยยด ทจาใหช

สดชมพน ใชชในการนวด แกชอตกเสบ แกชปวดเมมพอย กระบวนการกลตพนสมจนไพรเสนชหฑจตนทรฑแดง โดย

สกตดเยบน หรมอเรยยกวชาการบยบคตขน โดยใชชแรงบยบใหชมยความเปปนเอกลตกษณฑและชชวยผลตกดตนใน

เรมพองของการขยายฐานลมกคชาออกไปจจาหนชายใหชครอบคลจมทตขงในและนอกพมขนทยพ เพมพอรองรตบการ

ขายทยพจะเพลพมขขขนในอนาคตทตขงการขายแบบออฟไลนฑและออนไลนฑ ซขพงจะกจาหนดราคาโดยจะหตก

คชาใชชจชายในดชานตชนทจนตชางๆ จากนตขนทจาการบวกกจาไรทยพคาดวชาจะไดชรตบเขชาไปในราคาขาย 

ทตขงนยขทางกลจชมชาวบชานกตนทรอมใตช และบชานกตนทรอมกลาง จขงไดชรวมกลจชมกตนมยการวางแผนโป

รโมทผลลตภตณฑฑ เพลพมชชองทางการขาย จากการขายแบบออฟไลนฑเปปนการขายแบบออนไลนฑ

ดชวย มยสลนคชาทดลองใหชเลมอกใชชตามความสนใจของลมกคชา มยบรลการจตดโปรโมชตพนสจาหรตบนจขามตน

หอมระเหยแบบ 3 ขวด ในราคาเพยยง 100 บาท บรลการจตดสชงในพมขนทยพตจาบลกตนทรอมและละแวก

ใกลชเคยยงฟรย บรลการจตดสชงสลนคชาฟรยทตพวประเทศโดยระบบขนสชงเอกชน และหากพบวชาผลลตภตณฑฑ

เกลดความเสยยหาย สามารถแจชงเคลมผลลตภตณฑฑกตบทางผมชผลลตไดช 

       นจขามตนหอมระเหยมยราคาเรลพมตชนทยพ 35 บาท ขขขนอยมชกตบขนาดของผลลตภตณฑฑแตชละชลขน ซขพงมยยอด

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 10,000
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PS65013049 : COLA KKU X กระปรกออมสลนจากไมบไผย ตจาบลกพนทรอม อจาเภอขรนหาญ จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

SWOT analysis

Business Model Canvas

Customer Engagement Model

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

เศรษฐกลจหมรนเวอยนลดการใชบพลพงงานเนบนนจากลพบมาใชบใหมย

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระปจกออมสลนจากไมชไผช

รายละเออยด : เปปนผลลตภตณฑฑทยพทจาจากไมชไผช มาแปรรมปเพมพอเปปนกระปจกออมสลน มยลวดลายทยพ

สวยงาม เหมาะสจาหรตบเปปนของฝาก ของทยพระลขก

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยขอนแกชน

ต.กตนทรอม อ.ขจนหาญ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

คณะผมชดจาเนลนโครงการ U2T มยความคลดเหบนทยพจะพตฒนาผลลตภตณฑฑ กระปจกออมสลนจากไมชไผช ซขพง

เปปนผลลตภตณฑฑทยพไดชจากการแปรรมปไมชไผชในเชลงพาณลชยฑ มยการคลดคชนดตดแปลง  ภมมลปปญญาชาว

บชานของตจาบลกตนทรอมแตชโบราณใหชเขชากตบยจคสมตยปปจจจบตน จากไมชไผชธรรมดามาเปปนกระปจก

ออมสลนทยพมยลวดลายสวยงาม ใหชมยความเปปนเอกลตกษณฑและชชวยผลตกดตนในเรมพองของการขยาย

ฐานลมกคชาออกไปจจาหนชายใหชครอบคลจมทตขงในและนอกพมขนทยพ เพมพอรองรตบการขายทยพจะเพลพมขขขนใน

อนาคตทตขงการขายแบบออฟไลนฑและออนไลนฑ ซขพงจะกจาหนดราคาโดยจะหตกคชาใชชจชายในดชานตชน

ทจนตชางๆ จากนตขนทจาการบวกกจาไรทยพคาดวชาจะไดชรตบเขชาไปในราคาขาย 

ทางกลจชมผมชผลลตจขงไดชวางแผนการตลาด เชชน จตดจจาหนชายตลาดในชจมชน รชานขายของฝาก 

ขยายฐานลมกคชาในพมขนทยพใกลชเคยยง จากการลองนจาไปจจาหนชายในชจมชน พบวชา ไดชการตอบรตบเปปน

อยชางดย เปปนทยพสนใจของลมกคชา อยกทตขงราคาไมชแพง ขขขนอยมชกตบความตชองการของลมกคชา ลตกษณะทยพ

โดดเดชนของกระปจกออมสลน เปปนผลลตภตณฑฑทยพทจามาจากไมชไผชพมขนบชานธรรมดา และทจาใหชเหมมอน

ธรรมชาตลมากทยพสจด และในบางชลขนงานมยการวาดลวดลายเพมพอใหชตรงกตบความตชองการของ

ลมกคชา ขนาดพอเหมาะพอดยไมชเทอะทะ เหมาะสจาหรตบเปปนของฝาก ของทยพระลขก ทตขงนยขทางกลจชมชาว

บชาน บชานโนนทองหลางจขงไดชมยการวางแผนโปรโมทสลนคชา                  เพลพมชชองทางการขายออ

นไลนฑ จตดโปรโมชตนจตดสชงสลนคชาฟรยทตพวประเทศโดยระบบขนสชงเอกชน และหากพบวชาผลลตภตณฑฑ

เกลดความเสยยหาย สามารถแจชงเคลมสลนคชากตบทางผมชผลลตไดช นอกจากนยขยตงมยราคาสชงใหชสจาหรตบ

ลมกคชาทยพสตพงผลลตภตณฑฑกระปจกออมสลนจากไมชไผช 100 ชลขนขขขนไป 

กระปจกออมสลนจากไมชไผช ราคาเรลพมตชนทยพ 15 บาทขขขนอยมชกตบขนาด และการลงรายละเอยยดของ

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 20,000
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PS65006399 : โครงการพพฒนาผลลตภพณฑฑ เสชชอจากตบนไหล และประชาสพมพพนธฑดบานการตลาดออนไลนฑ ของ

ชรมชนตจาบลขรนหาญ อจาเภอขรนหาญ จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชนวตตกรรมการยชอมสยตชนไหลเพมพอใหชเกลดลวดลายในผมนเสมพอใหชมยความสวยงาม

ออกแบบผลลตภตณฑฑบรรจจภตณฑฑใหชมยความทตนสมตย

การจตดเกบบรมปทรงเสมพอเพมพอใหชสะดวกในการพกพา และใชชงานสะดวก

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

การขนสชงและกระจายสลนคชา

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เสมพอจากตชนไหล

รายละเออยด : ผลลตภตณฑฑทยพทจาในชจมชน คมอ การทอเสมพอจากตชนไหล ผลลตภตณฑฑทยพตชองการ

พตฒนา คมอ การทจากลชองใสชทลชชมช จากตชนไหล

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 7 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ขจนหาญ อ.ขจนหาญ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

1. เขยยนบทสรจปผมชบรลหาร (Executive Summary)

     วตตถจประสงคฑในการจตดทจาแผนธจรกลจ

     - เพมพอขออนจมตตลโครงการ

     - เพมพอกจาหนดทลศทางการทจาธจรกลจใหชประสบผลสจาเรบจ และบรรลจวตตถจประสงคฑทยพตตขงไวช

     แนวธจรกลจ

          ตจาบลขจนหาญ อจาเภอขจนหาญ จตงหวตดศรยสะเกษ มยวลถยชยวลตอยมชกตบธรรมชาตล ประกอบ

อาชยพเกษตรกรรม และเลยขยงสตตวฑ และมยการปลมกตชนไหลเปปนจจานวนมาก

     สรจปวลเคราะหฑสถานการณฑ

          เสมพอจากตชนไหล ไดชมาจากการนจาตชนไหลทยพมยอยมชในชจมชนมาทอเปปนเสมพอและยาหมชองทยพทจามา

จากสมจนไพร

นจาสลนคชามาจจาหนชายเพมพอสรชางรายไดชใหชแกชคนในชจมชน

2. การวลจตยการตลาด (Market Analysis)

     เรลพมจากการวลเคราะหฑการขาย สามารถขายไดช 2 ชชองทาง คมอออฟไลนฑ  และออนไลนฑ มยการ

ประชาสตมพตนธฑขายในชจมชนทยพอยมชในตจาบลขจนหาญ และตจาบลทยพอยมชใกลชเคยยง มยการจตดบมทขาย

สลนคชาในงานกลจกรรมสจาคตญๆ ตชางๆ ทยพจตดขขขนในอจาเภอ หรมอจตงหวตด นอกจากนยขยตงมยการขายใน

สมพอโซเชยยลมยเดยยตชางๆ ไดชแกช Facebook Instagram เปปนตชน

3. รายละเอยยดองคฑกร และการจตดการ (Organization And Managerment)

     มยการทจางานกตนระหวชางทยมงานจตดโครงการ และชาวบชาน จตดอบรมใหชความรมชชาวบชานเกยพยวกตบ

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 20,000
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PS65022481 : โครงการพพฒนาผลลตภพณฑฑ ยาหมยองสมรนไพร และการออกแบบบรรจรภพณฑฑเพชชอสยงเสรลมการ

ตลาดออนไลนฑ ของชรมชนตจาบลขรนหาญ อจาเภอขรนหาญ จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ออกแบบผลลตภตณฑฑบรรจจภตณฑฑใหชมยความทตนสมตย

มยประสลทธลภาพในการลดอาการปวดเมมพอยและอาการคตนจากแมลงกตดตชอย

มยปลอดภตยตชอสจขภาพของผมชใชช

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

การขนสชงและกระจายสลนคชา

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ยาหมชองสมจนไพร

รายละเออยด : ผลลตภตณฑฑยาหมชองสมจนไพรนยข ตชองการพตฒนาขขขนเพมพอจจาหนชาย มยสรรพคจณ 

บรรเทาอาการ แกชวลนเวยยน ปวดเมมพอย เครบดคตดยอก ใชชทา นวดคลายเสชน มยตตวยาทยพเกลดจาก

สมจนไพรหลายชนลด

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 7 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ขจนหาญ อ.ขจนหาญ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

1. เขยยนบทสรจปผมชบรลหาร (Executive Summary)

     วตตถจประสงคฑในการจตดทจาแผนธจรกลจ

     - เพมพอขออนจมตตลโครงการ

     - เพมพอกจาหนดทลศทางการทจาธจรกลจใหชประสบผลสจาเรบจ และบรรลจวตตถจประสงคฑทยพตตขงไวช

     แนวธจรกลจ

          ตจาบลขจนหาญ อจาเภอขจนหาญ จตงหวตดศรยสะเกษ มยวลถยชยวลตอยมชกตบธรรมชาตล ประกอบ

อาชยพเกษตรกรรม และเลยขยงสตตวฑ และมยการปลมกตชนไหลเปปนจจานวนมาก

     สรจปวลเคราะหฑสถานการณฑ

          เสมพอจากตชนไหล ไดชมาจากการนจาตชนไหลทยพมยอยมชในชจมชนมาทอเปปนเสมพอและยาหมชองทยพทจามา

จากสมจนไพร

นจาสลนคชามาจจาหนชายเพมพอสรชางรายไดชใหชแกชคนในชจมชน

2. การวลจตยการตลาด (Market Analysis)

     เรลพมจากการวลเคราะหฑการขาย สามารถขายไดช 2 ชชองทาง คมอออฟไลนฑ  และออนไลนฑ มยการ

ประชาสตมพตนธฑขายในชจมชนทยพอยมชในตจาบลขจนหาญ และตจาบลทยพอยมชใกลชเคยยง มยการจตดบมทขาย

สลนคชาในงานกลจกรรมสจาคตญๆ ตชางๆ ทยพจตดขขขนในอจาเภอ หรมอจตงหวตด นอกจากนยขยตงมยการขายใน

สมพอโซเชยยลมยเดยยตชางๆ ไดชแกช Facebook Instagram เปปนตชน

3. รายละเอยยดองคฑกร และการจตดการ (Organization And Managerment)

     มยการทจางานกตนระหวชางทยมงานจตดโครงการ และชาวบชาน จตดอบรมใหชความรมชชาวบชานเกยพยวกตบ

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 20,000

หนชา 122 / 413



PS65011912 : พพฒนาผลลตภพณฑฑ เสชชอจากตบนกก เพชชอพพฒนาการเรอยนรสบ ภสมลปปญญาของคนในชรมชน และสยง

เสรลมการประชาสพมพพนธฑดบานการตลาดออนไลนฑ ของชรมชนตจาบลโนนสสง อจาเภอขรนหาญ จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชนวตตกรรมการยชอมสยตชนกกเพมพอใหชเกลดลวดลายในผมนเสมพอใหชมยความสวยงาม

ออกแบบผลลตภตณฑฑบรรจจภตณฑฑใหชมยความทตนสมตย

การจตดเกบบรมปทรงเสมพอเพมพอใหชสะดวกในการพกพา และใชชงานสะดวก

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เสมพอจากตชนกก

รายละเออยด : เปปนผลลตภตณฑฑทยพสามารถทจาไดชจากตชนกกทยพมยวตตถจดลบมากมายในชจมชน 

สามารถนจามาแปรรมป และพตฒนาเปปนผลลตภตณฑฑทยพสรชางรายไดช สรชางอาชยพ นอกเหนมอจาก

อาชยพหลตกใหชแกชชจมชน ไดชอยชางยตพงยมน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.โนนสมง อ.ขจนหาญ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

ภายในชจมชนมยตชนกกเปปนจจานวนมากทยพสามารถนจามาใชชแปรรมป เปปนผลลตภตณฑฑ ผมชเขชารชวม

โครงการฯมยแนวคลดอยากพตฒนานจาตชนกกเพมพอเพลพมรายไดชใหชกตบประชากรในชจมชน โดยเพลพม

องคฑความรมชดชานการพตฒนาผลลตภตณฑฑเสมพอจากตชนกก โดยจจาหนชายใหชกตบประชากรในชจมชนหรมอ

บจคคลทยพสนใจเพมพอเพลพมรายไดชใหชกตบประชากรในชจมชน เพมพอใหชประชากรในชจมชนสามารถนจาไป

ตชอยอดและพตฒนาสลนคชาใหชเกลดความยตพงยมนตชอไป

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

ลดขยะ/การนจาวตตถจดลบกลตบมาใชชใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 10,000
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PS65022498 : พพฒนาผลลตภพณฑฑ แชมพสสระผมจากอพญชพน มะกรสด เพชชอพพฒนาการเรอยนรสบ ภสมลปปญญาของคน

ในชรมชน และและการออกแบบบรรจรภพณฑฑเพชชอสยงเสรลมการตลาดออนไลนฑ ของชรมชนตจาบลโนนสสง อจาเภอขรน

หาญจพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชนวตตกรรมการยชอมสยตชนกกเพมพอใหชเกลดลวดลายในผมนเสมพอใหชมยความสวยงาม

ออกแบบผลลตภตณฑฑบรรจจภตณฑฑใหชมยความทตนสมตย

การจตดเกบบรมปทรงเสมพอเพมพอใหชสะดวกในการพกพา และใชชงานสะดวก

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เกษตรปลอดภพย

   การตลดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : แชมพมสมจนไพรอตญชตนมะกรมด

รายละเออยด : เปปนผลลตภตณฑฑทยพสามารถทจาไดชจากสมจนไพรทยพมยมากมายในชจมชน สามารถนจา

มาสกตดเพมพอนจามาทจาแชมพม  และพตฒนาเปปนผลลตภตณฑฑทยพสรชางรายไดช สรชางอาชยพ นอกเหนมอ

จากอาชยพหลตกใหชแกชชจมชน ไดชอยชางยตพงยมน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.โนนสมง อ.ขจนหาญ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

ภายในชจมชนมยสมจนไพรหลายชนลดทยพสามารถนจามาใชชแปรรมป เปปนผลลตภตณฑฑ ผมชเขชารชวม

โครงการฯมยแนวคลดอยากพตฒนาสมจนไพรทยพมยในชจมชนเพมพอเพลพมรายไดชใหชกตบประชากรในชจมชน 

โดยเพลพมองคฑความรมชดชานการพตฒนาผลลตภตณฑฑโดยจจาหนชายใหชกตบประชากรในชจมชนหรมอบจคคล

ทยพสนใจ เพมพอใหชประชากรในชจมชนสามารถนจาไปตชอยอดและพตฒนาสลนคชาใหชเกลดความยตพงยมนตชอ

ไป

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 5,000
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PS65012876 : COLA KKU X ไขยเคบมดลนภสเขาไฟ ตจาบลบพกดอง อจาเภอขรนหาญ จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชช SWOT Analysis

ใชช Business Model Canvas

ใชช Customer Engagement Model

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

เศรษฐกลจหมรนเวอยนลดการใชบพลพงงานเนบนนจากลพบมาใชบใหมย

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ไขชเคบมดลนภมเขาไฟ

รายละเออยด : 1. ไขชเคบมดลนภมเขาไฟแบบใสชชะลอม 100 บาท/ใบ/ไขช 7 ฟอง ยอดขายขตขนตจพาตชอ

เดมอนทยพเคยขายไดชประมาณ 200 ใบ คลดเปปนเงลน 20,000 บาท2. ไขชเคบมดลนภมเขาไฟแบบใสช

กระปจก 60 บาท/ใบ/ไขช 5 ฟอง ยอดขายขตขนตจพาตชอเดมอนทยพเคยขายไดชประมาณ 100 ใบ คลดเปปน

เงลน 6,000 บาท

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยขอนแกชน

ต.บตกดอง อ.ขจนหาญ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

คณะผมชดจาเนลนโครงการ U2T มยความคลดเหบนทยพจะพตฒนาผลลตภตณฑฑไขชเคบมดลนภมเขาไฟใหชมยความ

เปปนเอกลตกษณฑและชชวยผลตกดตนในเรมพองของการขยายฐานลมกคชาออกไปจจาหนชายใหชครอบคลจม

ทตขงในและนอกพมขนทยพ เพมพอรองรตบการขายทยพจะเพลพมขขขนในอนาคตทตขงการขายแบบออฟไลนฑและออ

นไลนฑ ซขพงจะกจาหนดราคาโดยจะหตกคชาใชชจชายในดชานตชนทจนตชาง ๆ จากนตขนทจาการบวกกจาไรทยพคาด

วชาจะไดชรตบเขชาไปในราคาขาย 

ทางกลจชมผมชผลลตจขงไดชวางแผนการตลาด เชชน จตดจจาหนชายตลาดในชจมชน รชานขายของฝาก 

ขยายฐานลมกคชาในพมขนทยพใกลชเคยยง เพลพมชชองทางการขายในแพลตฟอรฑมออนไลนฑ 

โดยไขชเคบมดลนภมเขาไฟตจาบลบตกดองมยผลลตภตณฑฑอยมช 2 แบบ ไดชแกช 

1. ไขชเคบมดลนภมเขาไฟแบบใสชชะลอม 100 บาท/ใบ/ไขช 7 ฟอง ยอดขายขตขนตจพาตชอเดมอนทยพเคยขาย

ไดชประมาณ 200 ใบ คลดเปปนเงลน 20,000 บาท

2. ไขชเคบมดลนภมเขาไฟแบบใสชกระปจก 60 บาท/ใบ/ไขช 5 ฟอง ยอดขายขตขนตจพาตชอเดมอนทยพเคยขายไดช

ประมาณ 100 ใบ คลดเปปนเงลน 6,000 บาท

รวมผลลตภตณฑฑไขชเคบมดลนภมเขาไฟคลดเปปนเงลน 26,000 บาท/ครตขง

โดยมยการวางแผนการขายในอนาคตหลตงจากพตฒนาบรรจจภตณฑฑใหชไดชมาตรฐาน, มยความนชา

สนใจ, สามารถเกบบรตกษาไดชนานขขขน และสรชางโลโกชผลลตภตณฑฑ โดยมยการวางแผนเพลพมมมลคชาของ

ไขชเคบมดลนภมเขาไฟทตขง 2 แบบเพลพมขขขนรชอยละ 10 คาดการณฑวชาการมยผลลตภตณฑฑทยพมยบรรจจภตณฑฑทยพมย

มาตรฐานจะสามารถขายไดชมากขขขน

ตจาบลบตกดองมยการใชชแผนธจรกลจแบบ 4P หรมอ Marketing Mix ทยพเรยยกเปปนภาษาไทยวชา “สชวน

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 26,000
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PS65012918 : COLA KKU X โคมไฟรอไซเคลล ตจาบลบพกดอง อจาเภอขรนหาญ จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชช SWOT Analysis

ใชช Business Model Canvas

ใชช Customer Engagement Model

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจหมรนเวอยนลดการใชบพลพงงานเนบนนจากลพบมาใชบใหมย

   Upcycle (การรยไซเคลลแบบทยพทจาใหชคจณคชาเพลพมขขขน)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : โคมไฟรยไซเคลล

รายละเออยด : โคมไฟรยไซเคลล ราคาชลขนละ 150-170 บาท ยอดขายขตขนตจพาตชอเดมอนทยพเคยขาย

ไดช ประมาณ 10 ชลขน คลดเปปนเงลน 1,700 บาท รวมผลลตภตณฑฑโคมไฟรยไซเคลล คลดเปปนเงลน 1,700 

บาท/ครตขง

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยขอนแกชน

ต.บตกดอง อ.ขจนหาญ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

คณะผมชดจาเนลนโครงการ U2T มยความคลดเหบนทยพจะพตฒนาผลลตภตณฑฑโคมไฟรยไซเคลล ใหชมยความเปปน

เอกลตกษณฑและชชวยผลตกดตนในเรมพองของการขยายฐานลมกคชาออกไปจจาหนชายใหชครอบคลจมทตขงใน

และนอกพมขนทยพ เพมพอรองรตบการขายทยพจะเพลพมขขขนในอนาคตทตขงการขายแบบออฟไลนฑและออนไลนฑ 

ซขพงจะกจาหนดราคาโดยจะหตกคชาใชชจชายในดชานตชนทจนตชางๆ จากนตขนทจาการบวกกจาไรทยพคาดวชาจะไดช

รตบเขชาไปในราคาขาย 

ทางกลจชมผมชผลลตจขงไดชวางแผนการตลาด เชชน จตดจจาหนชายตลาดในชจมชน รชานขายของฝาก 

ขยายฐานลมกคชาในพมขนทยพใกลชเคยยง เพลพมชชองทางการขายในแพลตฟอรฑมออนไลนฑ 

โดย โคมไฟรยไซเคลล ตจาบลบตกดอง มยผลลตภตณฑฑอยมช 1 แบบ ไดชแกช

  1.โคมไฟรยไซเคลล ราคาชลขนละ 150-170 บาท ยอดขายขตขนตจพาตชอเดมอนทยพเคยขายไดชประมาณ 10 

ชลขน 

คลดเปปนเงลน 1,700 บาท

รวมผลลตภตณฑฑโคมไฟรยไซเคลล คลดเปปนเงลน 1,700 บาท/ครตขง

โดยมยการวางแผนการขายในอนาคตหลตงจากพตฒนาผลลตภตณฑฑใหชไดชมาตรฐาน, มยความนชา

สนใจและสรชางโลโกชผลลตภตณฑฑ โดยมยการวางแผนเพลพมมมลคชาของโคมไฟรยไซเคลล เพลพมขขขนรชอยละ 

10 คาดการณฑวชาการมยผลลตภตณฑฑทยพมยมาตรฐานจะสามารถขายไดชมากขขขน

ตจาบลบตกดองมยการใชชแผนธจรกลจแบบ 4P หรมอ Marketing Mix ทยพเรยยกเปปนภาษาไทยวชา “สชวน

ผสมทางการตลาด” โดยแบชง การวลเคราะหฑองคฑประกอบเปปน 4 สชวน ไดชแกช 1.Product (

ผลลตภตณฑฑ) เชชนการสรชางอตตลตกษณฑ, บรรจจภตณฑฑ Price (ราคา) ควรกจาหนดราคาใหชเหมาะสม

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 1,700
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PS65011244 : COLA KKU X ขบาวหมากโพรไบโอตลกสฑ ตจาบลพราน อจาเภอขรนหาญ จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชช SWOT Analysis

ใชช Business Model Canvas

ใชช Customer Engagement Model

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขชาวหมากโพรไบโอตลกสฑ

รายละเออยด : กลจชมวลสาหกลจสมงวตยใจสมายดฑตจาบลพราน มยการนจาขชาวมาแปรรมปเปปนขชาว

หมากโพรไบโอตลกสฑ ซขพงรสชาตลทยพมยความนลยมสมงสจดคมอ รสชาตลงาดจา และงาขาว ซขพงขชาวหมาก

โพรไบโอตลกสฑสามารถเกบบรตกษาไดชโดยอจณหภมมลหชอง 7 วตน และสามารถเกบบในตมชเยบนไดช 30 

วตน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยขอนแกชน

ต.พราน อ.ขจนหาญ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

คณะผมชดจาเนลนโครงการ U2T มยความคลดเหบนทยพจะพตฒนาผลลตภตณฑฑขชาวหมากโพรไบโอตลกสฑใหชมย

ความเปปนเอกลตกษณฑและชชวยผลตกดตนในเรมพองของการขยายฐานลมกคชาออกไปจจาหนชายใหชครอบ

คลจมทตขงในและนอกพมขนทยพ เพมพอรองรตบการขายทยพจะเพลพมขขขนในอนาคตทตขงการขายแบบออฟไลนฑและ

ออนไลนฑ ซขพงจะกจาหนดราคาโดยจะหตกคชาใชชจชายในดชานตชนทจนตชางๆ จากนตขนทจาการบวกกจาไรทยพ

คาดวชาจะไดชรตบเขชาไปในราคาขาย 

ทางกลจชมผมชผลลตจขงไดชวางแผนการตลาด เชชน จตดจจาหนชายตลาดในชจมชน รชานขายของฝาก 

ขยายฐานลมกคชาในพมขนทยพใกลชเคยยง เพลพมชชองทางการขายในแพลตฟอรฑมออนไลนฑ 

โดยขชาวหมากโพรไบโอตลกสฑมยผลลตภตณฑฑอยมช 1 อยชาง คมอ

ขชาวหมากโพรไบโอตลกสฑ (สมตรธตญพมช) ราคา 20 บาท/กระปจก/100กรตม ยอดขายขตขนตจพาตชอ

เดมอนทยพเคยขายไดชประมาณ 300 กระปจก คลดเปปนเงลน 6,000 บาท

รวมผลลตภตณฑฑขชาวหมากโพรไบโอตลกสฑคลดเปปนเงลน 6,000 บาท/เดมอน

โดยมยการวางแผนการขายในอนาคตหลตงจากพตฒนาบรรจจภตณฑฑใหชไดชมาตรฐาน, มยความนชา

สนใจ, สามารถเกบบรตกษาไดชนานขขขน และสรชางโลโกชผลลตภตณฑฑ โดยมยการวางแผนเพลพมมมลคชาของ

ขชาวหมากโพรไบโอตลกสฑเพลพมขขขนรชอยละ 20 คาดการณฑวชาการมยผลลตภตณฑฑทยพมยบรรจจภตณฑฑทยพมย

มาตรฐานจะสามารถขายไดชมากขขขนตจาบลพรานมยการใชชแผนธจรกลจแบบ 4P หรมอ Marketing 

Mix ทยพเรยยกเปปนภาษาไทยวชา “สชวนผสมทางการตลาด” โดยแบชง การวลเคราะหฑองคฑประกอบเปปน 

4 สชวน ไดชแกช 1.Product (ผลลตภตณฑฑ) เชชนการสรชางอตตลตกษณฑ, บรรจจภตณฑฑ Price (ราคา) ควร

กจาหนดราคาใหชเหมาะสมกตบสลพงทยพผมชบรลโภคไดชรตบ Place (ชชองทางจตดจจาหนชาย) การเพลพมชชองทาง

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 6,000
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PS65011431 : COLA KKU X ยาดมสมรนไพร (สสตรโบราณ)  ตจาบลพราน อจาเภอขรนหาญ จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชช Customer Engagement Model

ใชช Business Model Canvas

ใชช SWOT Analysis

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ยาดมสมจนไพร(สมตรโบราณ)

รายละเออยด : ตจาบลพราน มยยาดมสมจนไพรทยพประกอบดชวยสมจนไพรหลายๆชนลด เชชน พลมเสน 

ดอกจตนทนฑเทศ ดอกกานพลม ดอกกชามปม เปลมอกกฤษณา กลยบบตว  เปปนตชน โดยประโยชนฑของ

ยาดมสมจนไพร ชชวยในระบบทางเดลนหายใจ โรคภมมลแพช และมยการเพลพมสารสกตด CBD , CBN 

oil จากใบกตญชา เพมพอเพลพมสรรพคจณ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยขอนแกชน

ต.พราน อ.ขจนหาญ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

คณะผมชดจาเนลนโครงการ U2T มยความคลดเหบนทยพจะพตฒนาผลลตภตณฑฑยาดมสมจนไพร(สมตรโบราณ)

ใหชมยความเปปนเอกลตกษณฑและชชวยผลตกดตนในเรมพองของการขยายฐานลมกคชาออกไปจจาหนชายใหช

ครอบคลจมทตขงในและนอกพมขนทยพ เพมพอรองรตบการขายทยพจะเพลพมขขขนในอนาคตทตขงการขาย

แบบออฟไลนฑและออนไลนฑ ซขพงจะกจาหนดราคาโดยจะหตกคชาใชชจชายในดชานตชนทจนตชางๆ จากนตขนทจา

การบวกกจาไรทยพคาดวชาจะไดชรตบเขชาไปในราคาขาย 

ทางกลจชมผมชผลลตจขงไดชวางแผนการตลาด เชชน จตดจจาหนชายตลาดในชจมชน รชานขายของฝาก 

ขยายฐานลมกคชาในพมขนทยพใกลชเคยยง เพลพมชชองทางการขายในแพลตฟอรฑมออนไลนฑ 

โดยยาดมสมจนไพร(สมตรโบราณ) มยผลลตภตณฑฑอยมช 1 อยชาง คมอ

ยาดมสมจนไพร(สมตรโบราณ) ราคา 50 บาท/กระปจก/15กรตม ยอดขายขตขนตจพาตชอเดมอนทยพเคยขาย

ไดชประมาณ 400 กระปจก คลดเปปนเงลน 20,000 บาท

รวมผลลตภตณฑฑยาดมสมจนไพร(สมตรโบราณ) คลดเปปนเงลน 20,000 บาท/เดมอน

โดยมยการวางแผนการขายในอนาคตหลตงจากพตฒนาบรรจจภตณฑฑใหชไดชมาตรฐาน, มยความนชา

สนใจ, สามารถเกบบรตกษาไดชนานขขขน และสรชางโลโกชผลลตภตณฑฑ โดยมยการวางแผนเพลพมมมลคชาของ

ยาดมสมจนไพร(สมตรโบราณ) เพลพมขขขนรชอยละ 10 คาดการณฑวชาการมยผลลตภตณฑฑทยพมยบรรจจภตณฑฑทยพ

มยมาตรฐานจะสามารถขายไดชมากขขขน 

ตจาบลพรานมยการใชชแผนธจรกลจแบบ 4P หรมอ Marketing Mix ทยพเรยยกเปปนภาษาไทยวชา “สชวน

ผสมทางการตลาด” โดยแบชง การวลเคราะหฑองคฑประกอบเปปน 4 สชวน ไดชแกช 1.Product (

ผลลตภตณฑฑ) เชชนการสรชางอตตลตกษณฑ, บรรจจภตณฑฑ Price (ราคา) ควรกจาหนดราคาใหชเหมาะสม

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 20,000
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PS65011129 : โครงการพพฒนาผลลตภพณฑฑ ประเภทของชจารยวยของทอชระลผกจากการถพกโครเชตฑ และสยงเสรลมการ

ประชาสพมพพนธฑดบานการตลาดออนไลนฑ ของชรมชนตจาบลโพธลดกระสพงขฑ อจาเภอขรนหาญ จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนาผลลตภตณฑฑจากทยพไมชมยกลลพน ใหชผลลตภตณฑฑมยกลลพนหอม

-

-

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานสตงคมวลทยา

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ตจบกตา พวงกจญแจจากการถตกโครเชตฑ

รายละเออยด : ผลลตภตณฑฑทยพทจาในชจมชน คมอ การทจาตจบกตา พวงกจญแจจากการถตกโครเชตฑ

ผลลตภตณฑฑทยพตชองการพตฒนา คมอ การทจาตจบกตา พวงกจญแจจากการถตกโครเชตฑทยพมยกลลพนหอม

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.โพธลดกระสตงขฑ อ.ขจนหาญ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

1. เขยยนบทสรจปผมชบรลหาร (Executive Summary)

     วตตถจประสงคฑในการจตดทจาแผนธจรกลจ

     - เพมพอขออนจมตตลโครงการ

     - เพมพอกจาหนดทลศทางการทจาธจรกลจใหชประสบผลสจาเรบจ และบรรลจวตตถจประสงคฑทยพตตขงไวช

     แนวธจรกลจ

          ตจาบลโพธลดกระสตงขฑ อจาเภอขจนหาญ จตงหวตดศรยสะเกษ มยวลถยชยวลตอยมชกตบธรรมชาตล ประกอบ

อาชยพดชานเกษตรกรรม เลยขยงสตตวฑ มยการปลมกหมชอนเลยขยงไหมเพมพอนจามาทอผชาไหม และมยการ

รวมกลจชมของชจมชนทจาของชจารชวยและของทยพระลขกจากการถตกโครเชตฑ 

     สรจปวลเคราะหฑสถานการณฑ

          ผชาไหม ไดชมาจากเสชนไหมทยพทอเปปนผมน นจามาแปรรมปผลลตภตณฑฑใหชเปปนเอกลตกษณฑของ

ตจาบลโพธลดกระสตงขฑ และของทยพระลขกตจบกตา พวงกจญแจทยพไดชมาจากการถตกโครเชตฑ นจาสลนคชามา

จจาหนชายเพมพอสรชางรายไดชใหชแกชคนในชจมชน

2. การวลจตยการตลาด (Market Analysis)

     เรลพมจากการวลเคราะหฑการขาย สามารถขายไดช 2 ชชองทาง คมอออฟไลนฑ  และออนไลนฑ มยการ

ประชาสตมพตนธฑขายในชจมชนทยพอยมชในตจาบลโพธลดกระสตงขฑ และตจาบลทยพอยมชใกลชเคยยง มยการจตดบมทขาย

สลนคชาในงานกลจกรรมสจาคตญๆ ตชางๆ ทยพจตดขขขนในอจาเภอ หรมอจตงหวตด นอกจากนยขยตงมยการขายใน

สมพอโซเชยยลมยเดยยตชางๆ ไดชแกช Facebook Instagram 

TikTok เปปนตชน

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 7,500
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PS65011297 : โครงการออกแบบและแปรรสปผลลตภพณฑฑ ประเภทผบาไหม ของชรมชนตจาบลโพธลดกระสพงขฑ อจาเภอ

ขรนหาญ จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ผลลตภตณฑฑทยพเกลดจากภมมลปปญญาชาวบชาน

นจาเสชนไหมมายชอมสยจากสยธรรมชาตล นจามาออกแบบเปปนผลลตภตณฑฑทยพเปปนเอกลตกษณฑ

-

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานสตงคมวลทยา

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผชาไหม, ผชาไหมลายลมกแกชว

รายละเออยด : ผลลตภตณฑฑทยพทจาในชจมชน คมอ การทอผชาไหมเปปนผมนทยพยชอมสยจากธรรมชาตล ตชอง

การพตฒนาเพมพอจจาหนชาย ใหชเปปนทยพรมชจตกมากยลพงขขขน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.โพธลดกระสตงขฑ อ.ขจนหาญ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

1. เขยยนบทสรจปผมชบรลหาร (Executive Summary)

     วตตถจประสงคฑในการจตดทจาแผนธจรกลจ

     - เพมพอขออนจมตตลโครงการ

     - เพมพอกจาหนดทลศทางการทจาธจรกลจใหชประสบผลสจาเรบจ และบรรลจวตตถจประสงคฑทยพตตขงไวช

     แนวธจรกลจ

          ตจาบลโพธลดกระสตงขฑ อจาเภอขจนหาญ จตงหวตดศรยสะเกษ มยวลถยชยวลตอยมชกตบธรรมชาตล ประกอบ

อาชยพดชานเกษตรกรรม เลยขยงสตตวฑ มยการปลมกหมชอนเลยขยงไหมเพมพอนจามาทอผชาไหม และมยการ

รวมกลจชมของชจมชนทจาของชจารชวยและของทยพระลขกจากการถตกโครเชตฑ 

     สรจปวลเคราะหฑสถานการณฑ

          ผชาไหม ไดชมาจากเสชนไหมทยพทอเปปนผมน นจามาแปรรมปผลลตภตณฑฑใหชเปปนเอกลตกษณฑของ

ตจาบลโพธลดกระสตงขฑ และของทยพระลขกตจบกตา พวงกจญแจทยพไดชมาจากการถตกโครเชตฑ นจาสลนคชามา

จจาหนชายเพมพอสรชางรายไดชใหชแกชคนในชจมชน

2. การวลจตยการตลาด (Market Analysis)

     เรลพมจากการวลเคราะหฑการขาย สามารถขายไดช 2 ชชองทาง คมอออฟไลนฑ  และออนไลนฑ มยการ

ประชาสตมพตนธฑขายในชจมชนทยพอยมชในตจาบลโพธลดกระสตงขฑ และตจาบลทยพอยมชใกลชเคยยง มยการจตดบมทขาย

สลนคชาในงานกลจกรรมสจาคตญๆ ตชางๆ ทยพจตดขขขนในอจาเภอ หรมอจตงหวตด นอกจากนยขยตงมยการขายใน

สมพอโซเชยยลมยเดยยตชางๆ ไดชแกช Facebook Instagram 

TikTok เปปนตชน

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สชงเสรลมและสนตบสนจนการทชองเทยพยวชจมชน

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 40,000
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PS65016774 : เครชชองปปล นดลนเผา จากดลนภสเขาไฟ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครมพองมมอแกะสลตกลวดลาย

เครมพองกวนดลน

แปปนหมจนขขขนรมป

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เครมพองปปข นดลนเผา

รายละเออยด : เปปนสลพงของตชางทยพปปข นจากดลนภมเขาไฟ เชชน กระถางตชนไมช, แจกตน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.โพธลดวงศฑ อ.ขจนหาญ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

เปปนสรชางธจรกลจทยพมยสลนคชาเปปนเครมพองปปข นดลนเผา เปปนสลนคชาทยพสามารถสชงเสรลมการทชองเทยพยวใน

ชจมชนไดช

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 0
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PS65021443 : การพพฒนาขนมกะหรอชปปป บ บบานตาหมชชน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

แมชพลลมพฑขนม

โปรแกรมออกแบบบรรจจภตณฑฑ

การออกแบบโลโกชสลนคชา

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กะหรยพปปป ป

รายละเออยด : เปปนขนมทยพทจาจากแปปง มยใสชใหชเลมอกมากมาย เชชน ใสชถตพว, ใสชไกช, ใสชเผมอก

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.โพธลดวงศฑ อ.ขจนหาญ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

เขชาไปพตฒนาและตชอยอดธจรกลจขนมกะหรยพปปป ป พตฒนาแผนการตลาด และสรชาง package ใหมช

เพมพอใหชสลนคชานชาซมขอมากขขขน

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 8,300
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PS65022554 : นจลาพรลกแจยวบอง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ปรตบปรจงแบบผลลตภตณฑฑและบรรจจภตณฑฑ ใหชเหมาะสมกตบการจจาหนชาย

นจาสลนคชาไปจจาหนชายผชาน platform online facebook shoppee lasada tictock

เพลพมมมลคชาใหชกตบนจขาพรลก และสรชางจจดขาย

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นจขาพรลกแจชวบอง

รายละเออยด : นจขาพรลกแจชวบองใชชวตตถจดลบทยพมยอยมชในทชองถลพน สะอาด ปลอดภตย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ไพร อ.ขจนหาญ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

นจขาพรลกแจชวบอง เนชนรสชาตจตดจชานอยสานแทช จตดจจาหนชายตามชชองทางออนไลนฑตชางๆเชชน 

Facebook Tiktok Instagram shopee Lasada

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 30,000
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PS65022579 : นจลาพรลกแคปหมสพรลกทอด

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ปรตบปรจงแบบผลลตภตณฑฑและบบรจจภตณฑฑใหชเหมาะสมกตบการจจาหนชาย

นจาสอนคชาไปจจาหนชายผชาน Platform  Online  facebook  Shoppee  Lasada  Tictock

เพลพมมมลคชาใหชกตบนจขาพรลกดชวยเครมพองมมอทตนสมตย และมยคจณภาพ สรชางจจดขายใหชกตบสลนคชา

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นจขาพรลกแคปหมม

รายละเออยด : ใชชวตตถจดลบทยพมยอยมชในทชองถลพน สด สะอาด ปลอดภตย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ไพร อ.ขจนหาญ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

นจขาพรลกแคปหมม ไดชทจาการวางแผนสชงเสรลมการขายโดยใชชสมพอออนไลนฑ ตชางๆเชชน TikTok 

Instagram Facebook Lasada shopee โดยเนชนรสชาต อยสานแทชๆ ช

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 30,000
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PS65009832 : โครงการพพฒนาผลลตภพณฑฑปลาสบมบบานภสทอง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ผลลตภตณฑฑทยพเกลดจากภมมลปปญญาชาวบชาน การนจาปลามาแปรรมปเปปนผลลตภตณฑฑ

กาทรออกแบบโลโกชและบรรจจภตณฑฑทยพทตนสมตยและเหมาะสม

การจตดจจาหนชายสลนคชาผชานชชองทางออฟไลนฑ ( ตลาดชจมชนสลนคชา OTOP ) ชชองทางออนไลนฑ 

( Fanpage:  Facebook  )และการจตดสชงสลนคชาผชาน EMS Express

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปลาสชมภมทองหรมอปลาสชมไรชกชาง

รายละเออยด : ลตกษณะการผลลตจะเปปนการรวมกลจชมของชาวบชานในชจมชนภมทอง โดยการบตขง

ถยพๆจนถขงกชางปลาและหมตกเขชากตบวตตถจดลบทยพเตรยยมไวช และไดชแปรรมปเปปนสลนคชาปลาสชมไรชกชาง

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ภมฝปาย อ.ขจนหาญ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

1.เขยยนบทสรจปผมชบรลหาร

-วตตถจประสงคฑในการจตดทจาแผนธจรกลจ

-แนวธจรกลจ

-สรจปวลเคราะหฑสถานการณฑ

2.การวลจตยการตลาด

3.รายละเอยยดองคฑกรและการจตดการ

4.คจาอธลบายการบรลการและผลลตภตณฑฑ

5. แผนการเงลน

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 15,000
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PS65010144 : สยงเสรลมภสมลปปญญาและพพฒนากลรยมทอผบาบบานกรดนาแกบว

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การเสชนไหมมาทอออกแบบสรชางเปปนผลลตภตณฑฑลวดลายใหมชทยพเปปนเอกลตกษณฑ

การจตดจจาหนชายสลนคชาผชานชชองทางออฟไลนฑ ( ตลาดชจมชนสลนคชา OTOP ) ชชองทางออนไลนฑ 

( Fanpage:  Facebook  )และการจตดสชงสลนคชาผชาน EMS Express

การออกแบบบรรจจภตณฑมทยพทตนสมตย

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การขนสชงและกระจายสลนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กลจชมทอผชาบชานกจดนาแกชวหรมอผชาโสรชงลายสกอต

รายละเออยด : ลตกษณะการผลลตเปปนการรวมกลจชมของชาวบชานกจดนาแกชว จะทอดชวยมมอเปปน

ลายตารางขนาดใหญชขตขนตารางแตชละแถวใชชสยทยพแตกตชางกตนและมยลวดลายสวยงาม

เอกลตกษณฑเฉพาะตตว

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ภมฝปาย อ.ขจนหาญ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

1.เขยยนบทสรจปผมชบรลหาร

-วตตถจประสงคฑในการจตดทจาแผนธจรกลจ

-แนวธจรกลจ

-สรจปวลเคราะหฑสถานการณฑ

2.การวลจตยการตลาด

3.รายละเอยยดองคฑกรและการจตดการ

4.คจาอธลบายการบรลการและผลลตภตณฑฑ

5. แผนการเงลน

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 12,000
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PS65016456 : กระเปปาสตรอจากผบาฝปายทอมชอเคลชอบนาโนซลงคฑออกไซดฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นจาสลนคชาไปจจาหนชายผชาน Platform Online Facebook Line Tiktok

ปรตบปรจงรมปแบบผลลตภตณฑฑและบรรจจภตณฑฑใหชเหมาะสมเพมพอการจจาหนชาย

เพลพมมมลคชาใหชกตบผชาฝปาทอมมอโดยการเคลมอบสารนาโนซลงคฑออกไซดฑ แปรรมปผชาฝปายทชอมมอ

เคลมอบนาโนซลงคฑ ออกไซดฑเปปนกระเปปาสตรยและสรชางจจดขายใหชกตบสลนคชา

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระเปปาสตรยจากผชาฝปายทอมมอเคลมอบนาโนซลงคฑออกไซดฑ

รายละเออยด : กระเปปาสตรยทยพทจาจากผชาฝปายทอมมอ เคลมอบนาโนซลงคฑออกไซดฑ เหมาะสมกตบ

การใชชงานทจกโอกาส เปปนผลลตภตณฑฑทยพเหมาะสมกตบสจภาพสตรย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 8 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.สล อ.ขจนหาญ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : โนนศรยทอง Shop

ออนไลนฑ : U2T For BCG ตจาบลสล อจาเภอขจนหาญ จตงหวตดศรยสะเกษ

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

Customer Segment -กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ และ

อาศตยอยมชในชจมชน เพศหญลง โดยมยอายจ 30 ปปขขขนไป เพราะเปปนกลจชมคนทยพสนใจในผลลตภตณฑฑ

กระเปปาสตรยจากผชาฝปายทอมมอ

Customer Relationships-มยการตลดตามผลการใชชงานกตบลมกคชาทยพซมขอสลนคชาไปใชช วชาหลตงจาก

ซมขอสลนคชาไปแลชว สลนคชามยการชจารจดหรมอไมช และหากลมกคชาซมขอสลนคชาไปแลชวมยความพขงพอใจใน

สลนคชากบนจาผลการใชชมาชชวยในการ review สลนคชาดชวย นอกจากนยขจะมยการมอบสลทธลพลเศษแกช

ลมกคชาทยพซมขอสลนคชาหนชารชาน โดยจะไดชรตบสชวนลด 10% และมอบสลทธลพลเศษแกชลมกคชาทยพสตพงซมขอสลนคชา

ผชานชชองทางออนไลนฑ ซขพงจะมยการจตดสชงฟรย 

Channels-จตดจจาหนชายผชานทางชชองทางออนไลนฑ Facebook Line Tiktok U2T For BCG 

ตจาบลสล และตลาดประชารตฐ อจาเภอขจนหาญทจกวตนพจธ รวมถขงจจาหนชายหนชารชาน 

Value Propositions-คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอ กระเปปาสตรยจากผชาฝปายทอมมอเคลมอบนาโน

ซลงคฑออกไซดฑ มยความสวยงาม มยลวดลายทยพเปปนเอกลตกษณฑ ผลลตภตณฑฑสามารถนจาไปใชชไดชใน

หลายโอกาส และกระเปปาสตรยจากผชาฝปายทอมมอเคลมอบนาโนซลงคฑออกไซดฑยตงเปปนการสมบสาน

ภมมลปปญญาการใชชผชาฝปายในชจมชนอยกดชวย

Key Activities-กระบวนการผลลต เรลพมจากการทอผชาฝปายเปปนผมน ไปสมชการเคลมอบนาโนซลงคฑ

ออกไซดฑซขพงเปปนการนจาเทคโนโลยยดชานวตสดจนาโนมาใชช เพมพอปปองกตนจจลชยพกชอโรคและเพลพมมมลคชา

ของสลนคชา จากนตขนทจาการออกแบบโครงกระเปปาและตตดเยบบเปปนกระเปปาขขขนมา ทจาการออกแบบ

และสรชางบรรจจภตณฑฑซขพงในระหวชางกระบวนการขชางตชนจะทจาการเกบบขชอมมลเพมพอนจามาสรชาง 

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 7,000
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PS65027664 : การเคลชอบผบาฝปายทอมชอดบวยนาโนซลงคฑออกไซดฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นจาสลนคชาไปจจาหนชายผชาน Platform Online Facebook Line Tiktok

ปรตบปรจงรมปแบบผลลตภตณฑฑและบรรจจภตณฑฑใหชเหมาะสมเพมพอการจจาหนชาย

เพลพมมมลคชาใหชกตบผชาฝปาทอมมอโดยการเคลมอบสารนาโนซลงคฑออกไซดฑ และสรชางจจดขายใหชกตบ

สลนคชา

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผชาฝปายทอมมอเคลมอบดชวยนาโนซลงคฑออกไซดฑ

รายละเออยด : ผชาฝปายทอมมอเคลมอบนาโนซลงคฑออกไซดฑ หนองสล ใชชไดชกตบทตขงสจภาพบจรจษและ

สจภาพสตรย หนชวยงานราชการนลยมใชชตตดเยบบเสมขอผชาสจาหรตบการทจางาน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 8 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.สล อ.ขจนหาญ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : โนนศรยทอง Shop

ออนไลนฑ : U2T For BCG ตจาบลสล อจาเภอขจนหาญ จตงหวตดศรยสะเกษ

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

Customer Segment 

กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ และอาศตยอยมชในชจมชน ไมช

จจากตดเพศ โดยมยอายจ 30 ปปขขขนไป เพราะเปปนกลจชมคนทยพสนใจในผลลตภตณฑฑผชาฝปายทอมมอเคลมอบ

นาโนซลงคฑออกไซดฑ 

Costomer Relationships 

มยการตลดตามผลการใชชงานกตบลมกคชาทยพซมขอสลนคชาไปใชช วชาหลตงจากซมขอสลนคชาไปแลชว สลนคชามย

การชจารจดหรมอไมช และหากลมกคชาซมขอสลนคชาไปแลชวมยความพขงพอใจในสลนคชากบนจาผลการใชชมาชชวย

ในการ review สลนคชาดชวย นอกจากนยขจะมยการมอบสลทธลพลเศษแกชลมกคชาทยพซมขอสลนคชาหนชารชาน โดย

จะไดชรตบสชวนลด 10% และมอบสลทธลพลเศษแกชลมกคชาทยพสตพงซมขอสลนคชาผชานชชองทางออนไลนฑ ซขพงจะมย

การจตดสชงฟรย 

Channels 

จตดจจาหนชายผชานทางชชองทางออนไลนฑ Facebook Line Tiktok U2T For BCG ตจาบลสลและ

ตลาดประชารตฐ อจาเภอขจนหาญทจกวตนพจธ รวมถขงการจตดจจาหนชายหนชารชาน 

Value Propositions 

คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอ สลนคชาผชาฝปายทอมมอเคลมอบนาโนซลงคฑออกไซดฑ มยความสวยงาม มย

ลวดลายทยพเปปนเอกลตกษณฑ อยกทตขงผลลตภตณฑฑสามารถนจาไปตตดเยบบ แปรรมปไดชอยชางหลากหลาย 

และลมกคชาทยพซมขอสลนคชาไปใชชยตงเปปนการชชวยสมบสานภมมลปปญญาการทอผชาฝปายในชจมชนอยกดชวย

 Key Activities

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 10,000

หนชา 138 / 413



PS65012525 : COLA KKU X ปรปยอลนทรอยฑชอวภาพ ตจาบลหบวยจพนทรฑ อจาเภอขรนหาญ จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชช Customer Engagement Model

ใชช Business Model Canvas

ใชช SWOT analysis

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปจปยอลนทรยยฑชยวภาพ

รายละเออยด : ปจปยอลนทรยยฑชยวภาพ เปปนปจปยทยพไดชจากมมลวตวมากตบรจา แกลบ กากนจขาตาล และหตว

เชมขอมาผสมกตนและหมตกไวชนาน 2-3 เดมอน โดยปจปยอลนทรยยฑชยวภาพ ราคา 150 บาท/

กระสอบ/35 กลโลกรตม ขายขตขนตจพาตชอเดมอนประมาณ 250 กระสอบ คลดเปปน 37,500 บาท

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยขอนแกชน

ต.หชวยจตนทรฑ อ.ขจนหาญ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

คณะผมชดจาเนลนโครงการ U2T มยความคลดเหบนทยพจะพตฒนาผลลตภตณฑฑปจปยอลนทรยยฑชยวภาพใหชมยความ

เปปนเอกลตกษณฑและชชวยผลตกดตนในเรมพองของการขยายฐานลมกคชาออกไปจจาหนชายใหชครอบคลจม

ทตขงในและนอกพมขนทยพ เพมพอรองรตบการขายทยพจะเพลพมขขขนในอนาคตทตขงการขายแบบออฟไลนฑและออ

นไลนฑ ซขพงจะกจาหนดราคาโดยจะหตกคชาใชชจชายในดชานตชนทจนตชางๆ จากนตขนทจาการบวกกจาไรทยพคาด

วชาจะไดชรตบเขชาไปในราคาขาย 

           ทางกลจชมผมชผลลตจขงไดชวางแผนการตลาด เชชน จตดจจาหนชายตลาดในชจมชน รชานขายของ

ฝาก ขยายฐานลมกคชาในพมขนทยพใกลชเคยยง เพลพมชชองทางการขายในแพลตฟอรฑมออนไลนฑ 

โดยกลจชมปจปยอลนทรยยฑชยวภาพตจาบลหชวยจตนทรฑมยผลลตภตณฑฑอยมช 1 อยชาง ไดชแกช 

           1. ปจปยอลนทรยยฑชยวภาพ ราคา 150 บาท/กระสอบ/35 กลโลกรตม ยอดขายขตขนตจพาตชอเดมอนทยพเคย

ขายไดชประมาณ 250 กระสอบ คลดเปปนเงลน 37,500 บาท

           รวมผลลตภตณฑฑปจปยอลนทรยยฑชยวภาพคลดเปปนเงลน 37,500 บาท 

           โดยมยการวางแผนการขายในอนาคตหลตงจากพตฒนาบรรจจภตณฑฑใหชไดชมาตรฐาน, มยความ

นชาสนใจ, สามารถเกบบรตกษาไดชนานขขขน และสรชางโลโกชผลลตภตณฑฑ โดยมยการวางแผนเพลพมมมลคชา

ของปจปยอลนทรยยฑชยวภาพ เพลพมขขขนรชอยละ 30 คาดการณฑวชาการมยผลลตภตณฑฑทยพมยบรรจจภตณฑฑทยพมย

มาตรฐานจะสามารถขายไดชมากขขขน

           ตจาบลหชวยจตนทรฑมยการใชชแผนธจรกลจแบบ 4P หรมอ Marketing Mix ทยพเรยยกเปปนภาษาไทยวชา 

“สชวนผสมทางการตลาด” โดยแบชง การวลเคราะหฑองคฑประกอบเปปน 4 สชวน ไดชแกช 1.Product (

ผลลตภตณฑฑ) เชชนการสรชางอตตลตกษณฑ, บรรจจภตณฑฑ Price (ราคา) ควรกจาหนดราคาใหชเหมาะสม

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 79,500
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PS65012556 : COLA KKU X นจลาพรลกสมรนไพร ตจาบลหบวยจพนทรฑ อจาเภอขรนหาญ จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชช SWOT analysis

ใชช Business Model Canvas

ใชช Customer Engagement Model

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นจขาพรลกสมจนไพร

รายละเออยด : 1.นจขาพรลกปลายชาง กระปจกขนาดเลบก 50 บาท และกระปจกขนาดใหญช 100 บาท 

ขายตชอเดมอน 300 กระปจก เปปน 22,500 บาท2.นจขาพรลกปลารชา กระปจกขนาดเลบก 50 บาท และ

กระปจกขนาดใหญช 100 บาท ขายตชอเดมอน 300 กระปจก เปปน 22,500 บาทรวมเปปนเงลน 

45,000 บาท/เดมอน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยขอนแกชน

ต.หชวยจตนทรฑ อ.ขจนหาญ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

คณะผมชดจาเนลนโครงการ U2T มยความคลดเหบนทยพจะพตฒนาผลลตภตณฑฑนจขาพรลกสมจนไพรใหชมยความ

เปปนเอกลตกษณฑและชชวยผลตกดตนในเรมพองของการขยายฐานลมกคชาออกไปจจาหนชายใหชครอบคลจม

ทตขงในและนอกพมขนทยพ เพมพอรองรตบการขายทยพจะเพลพมขขขนในอนาคตทตขงการขายแบบออฟไลนฑและออ

นไลนฑ ซขพงจะกจาหนดราคาโดยจะหตกคชาใชชจชายในดชานตชนทจนตชางๆ จากนตขนทจาการบวกกจาไรทยพคาด

วชาจะไดชรตบเขชาไปในราคาขาย 

ทางกลจชมผมชผลลตจขงไดชวางแผนการตลาด เชชน จตดจจาหนชายตลาดในชจมชน รชานขายของฝาก 

ขยายฐานลมกคชาในพมขนทยพใกลชเคยยง เพลพมชชองทางการขายในแพลตฟอรฑมออนไลนฑ 

โดยนจขาพรลกสมจนไพรตจาบลหชวยจตนทรฑมยผลลตภตณฑฑอยมช 2 อยชาง ไดชแกช 

1. นจขาพรลกปลายชาง ราคากระปจกขนาดเลบก 50 บาท และกระปจกขนาดใหญช 100 บาท ยอดขายขตขน

ตจพาตชอเดมอนทยพเคยขายไดชประมาณ 300 กระปจก คลดเปปนเงลน 22,500 บาท

2. นจขาพรลกปลารชา ราคากระปจกขนาดเลบก 50 บาท และกระปจกขนาดใหญช 100 บาท ยอดขายขตขน

ตจพาตชอเดมอนทยพเคยขายไดชประมาณ 300 กระปจก คลดเปปนเงลน 22,500 บาท

รวมผลลตภตณฑฑนจขาพรลกสมจนไพรคลดเปปนเงลน 45,000 บาท/เดมอน 

โดยมยการวางแผนการขายในอนาคตหลตงจากพตฒนาบรรจจภตณฑฑใหชไดชมาตรฐาน มยความนชา

สนใจสามารถเกบบรตกษาไดชนานขขขน และสรชางโลโกชผลลตภตณฑฑ โดยมยการวางแผนเพลพมมมลคชาของ

นจขาพรลกสมจนไพรทตขง 2 อยชางเพลพมขขขนรชอยละ 30 คาดการณฑวชาการมยผลลตภตณฑฑทยพมยบรรจจภตณฑฑทยพมย

มาตรฐานจะสามารถขายไดชมากขขขน

ตจาบลหชวยจตนทรฑมยการใชชแผนธจรกลจแบบ 4P หรมอ Marketing Mix ทยพเรยยกเปปนภาษาไทยวชา “สชวน

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 6,000
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PS65010809 : โครงการการเพาะเลอลยงปสนาจากทรพพยากรในทบองถลชนสสยอาชอพอพนมพชนคง ตจาบลเขลน อจาเภอนจลา

เกลอลยง จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนาและยกระดตบการเลยขยงปมนา

อบรมการใชชงานและจจาหนชายผชาน Page Facebook เเละ Line Platform

พตฒนา Packaging Design, คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลลตภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

เกษตรปลอดภพย

   การตลดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เขลนปมนา

รายละเออยด : การเพาะเลยขยงปมนาจากทรตพยากรในทชองภลพน ตจาบลเขลน ลตกษณะ : พชอพตนธจฑปมนา 

แมชพตนธจฑปมนา

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.เขลน อ.นจขาเกลยขยง จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

ปมนา (อตงกฤษ: Ricefeld crabs) เปปนสลพงมยชยวลตประเภทปมนจขาจมดในวงศฑ Parathelphusidae ใน

สกจล Somanniathelphusa แหลชงทยพอยมชมตกจะอยมชในนาขชาวจขงเรยยกวชา “ปมนา” ปมนาแพรชกระจาย

พตนธจฑทตพวไปในภมมลภาคเอเชยยตะวตนออกเฉยยงใตชรวมถขงบางพมขนทยพของภมมลภาคเอเชยยตะวตนออก 

เกษตรกรผมชปลมกขชาวในไทย ถมอวชาปมนาเปปนศตตรมพมชของขชาว เพราะปมจะกตดกลนตชนขชาวทยพปปกดจาใหมช 

ทจาใหชชาวนาตชองปปกดจาซจขาหลายครตขง นอกจากนยขปมยตงขจดรมตามคตนนาทจาใหชคตนนาไมชสามารถกตก

เกบบนจขาไวชไดช แตชปมนากบเปปนอาหารราคาถมกและหางชายโดยเฉพาะกตบวลถยชยวลตผมชคนในชนบท และเปปน

สชวนประกอบสจาหรตบปรจงเปปนอาหารประเภทตชาง ๆ เชชน สชมตจา แตชเนมพองจากปมนาในธรรมชาตลนตขน

มยจจานวนลดลงอยชางรวดเรบว สาเหตจจากชาวนาใชชสารเคมยในนาขชาวกตนมาก ดตงนตขนทจาใหชเกลด

สภาวะปมนาขาดแคลน วลธยหนขพงทยพสามารถแกชปปญหานยขไดชกบคมอการนจาปมนา จากธรรมชาตล มาทจา

การเพาะเลยขยงซขพงเปปนเรมพองทยพทจาไดชไมชยากนตกเพราะวชาสามารถเลยขยงปมไดชในบชอซยเมนตฑ เพมพอไวชใชช

เปปนแหลชงอาหารทยพปลอดภตยใชชบรลโภคในครตวเรมอน หากมยปมจจานวนมากกบสามารถนจาไปจจาหนชาย

เปปนรายไดชเสรลมอยกทางหนขพง ตลาดเปปาหมาย กลจชมลมกคชาตจาบลเขลนและพมขนทยพใกลชเคยยง โดยปมนาทยพ

จจาหนชายลมกคชาจะนจาไปเพาะเลยขยงตชอเปปนอาชยพ สภาพการแขชงขตน มยการจจาหนชายผชานพชอคชาคน

กลาง มยการซมขอขายในราคาตจพา จขงเรลพมมองไปทยพตลาดสลนคชาออนไลนฑ เพมพอใหชเกษตรกรเปปนผมช

จจาหนชายเองโดยไมชผชานพชอคชาคนกลาง และทจาใหชสลนคชาเปปนทยพรมชจตกมากขขขน โดยอาจจะตชองเพลพม

งบประมาณในการผลลตและทจาการประชาสตมพตนธฑมากขขขน เปปาหมายทางธจรกลจ เปปาหมายระยะสตขน 

ทจาใหชเปปนสลนคชาเปปนทยพรมชจตกของคนในทชองถลพนตจาบลเขลน อจาเภอนจขาเกลยขยง จตงหวตดศรยสะเกษ เปปา

หมายระยะกลาง ทจาใหชเปปนสลนคชาเปปนทยพรมชจตกของจตงหวตดศรยสะเกษ เปปาหมายระยะยาว ทจาใหชสลนคชา

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สชงเสรลมและสนตบสนจนการทชองเทยพยวชจมชน

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 5,000
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PS65025758 : โครงการแปรรสปปสนา ตจาบลเขลน อจาเภอนจลาเกลอลยง จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

อาหารแปรรมปจากปมนา

อบรมการใชชงานและจจาหนชายผชาน Page Facebook เเละ Line Platform

พตฒนา Packaging Design, คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลลตภตณฑฑ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผลลตภตณฑฑแปรรมปจากปมนา

รายละเออยด : เปปนผลลตภตณฑฑจากชาวบชานเขลน ตจาบลเขลนลตกษณะ : เปปนปมนาทยพผชานการแปร

รมปเปปนผลลตภตณฑฑทยพหลากหลาย เชชน นจขาพรลกมตนปมนา,นจขาปลารชาปมนา,ปมนาสามรส,ปมนาดองนจขา

ปลา

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.เขลน อ.นจขาเกลยขยง จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

ปมนาซขพงถมอวชาเปปนแหลชงโปรตยนและแคลเซยยมชตขนดยและนจาไปทจาอาหาร  ไดชหลายชนลด เชชน นจาปม           

ไปดองนจขาปลาไวชใสชในสชมตจาหรมอยจามะมชวง เนมขอใชชทจาลาบปม มตนปมใชชทจาปมอชอง กชามปมใชชทจากชามปมนขพง

นจาไปจลขมกตบนจขาจลขมรสแซชบหรมอนจากชามไปผตดผงกระหรยพ สชวนปมตตวเลบกๆ จะจตบมาทจาปมดองนจขาปลา 

ซขพงเปปนอาหารพมขนเมมองของภาคอยสาน ปมดองนจขาปลาใชชเปปนเครมพองชมรสอาหารใหชมยรสชาตลอรชอย

ยลพงขขขน เชชน สชมตจา ยจา นอกจากนยขยตงสามารถนจาไปทจานจขาพรลกแลชวรตบประทานรชวมกตบผตกตชม

ตลาดเปปาหมาย

     กลจชมลมกคชาตจาบลเขลนและพมขนทยพใกลชเคยยง โดยปมทยพนาจจาหนชายลมกคชาจะนจาไปประกอบอาหาร รชาน

อาหารอยสาน เพมพอนจาไปทจาสชมตจา ปมดองนจขาปลา ยจามะมชวง

สภาพการแขชงขตน

     มยการจจาหนชายผชานพชอคชาคนกลาง มยการซมขอขายในราคาตจพา จขงตชองนจามาแปรรมปเปปน

ผลลตภตณฑฑ             ทยพหลากหลาย ไมชวชาจะเปปนนจขาพรลกมตนปมนา นจขาปลารชาปมนา ปมนาสามรส ปมนาดอง

นจขาปลา ขายผชานทางออนไลนฑ (Facebook Shopee Lazada) เพลพมมมลคชา และเพลพมชชองทางการ

ตลาดมากขขขน เพมพอใหชเกษตรกรเปปนผมชจจาหนชายเองโดยไมชผชานพชอคชาคนกลาง และทจาใหชสลนคชา

เปปนทยพรมชจตกมากขขขน โดยอาจจะตชองเพลพมงบประมาณในการผลลตและทจาการประชาสตมพตนธฑมากขขขน

     เปปาหมายทางธจรกลจ

     เปปาหมายระยะสตขน   ทจาใหชเปปนสลนคชาเปปนทยพรมชจตกของคนในทชองถลพนตจาบลเขลน อจาเภอนจขาเกลยขยง                   

จตงหวตดศรยสะเกษ

     เปปาหมายระยะกลาง  ทจาใหชเปปนสลนคชาเปปนทยพรมชจตกของจตงหวตดศรยสะเกษ

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 8,000
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PS65025927 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลดดบวยเศรษฐกลจ BCG ตจาบลคสบ 

อจาเภอนจลาเกลอลยง จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การซมขอขายออนไลนฑ

การใชชอลนเตอรฑเนบต สมพอโชเชยยล การตลดปปายประชาสตมพตนธฑ

การชจาระเงลนแบบดลจลทตล และแบบไรชสตมผตส

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผชาพมขนเมมอง

รายละเออยด : นจาดชายประดลษฐฑมาทอสรชางเปปนผมนผชาพมขนเมมอง

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.คมบ อ.นจขาเกลยขยง จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

- มยการรตบซมขอดชายประดลษฐฑจากกลจชมสมาชลกทยพจะมาจตดการทจาทอผชาเพมพอแบชงรายไดชใหชกตบกลจชม

สตรยในตจาบล 

- ผชาทอลายพมขนเมมอง อยมชในราคา 500 บาท ตชอผมน

- ผชาทอคลชองไหลชลายพมขนเมมอง ราคา 150 บาทขขขนไป

- กลจชมเปปาหมาย วตนทจางานชชวงอายจ 30 ปปขขขนไป และผมชทยพอาศตยอยมชในจตงหวตดและพมขนทยพใกลชเคยยง

- ชชองทางการจตดจจาหนชาย ออฟไลนฑและออนไลนฑ 

-การพตฒนาผลลตภตณฑฑและบรลการ มยการสตพงสลนคชาทางออนไลนฑ เฟชบจบก/ไลนฑ 

-มยการออกบมธสลนคชาในงาน OTOP ในจตงหวตดใกลชเคยยงและรวมไปถขงจตงหวตดตชางๆ 

- สชงเสรลมผลลตภตณฑฑใหชมยคจณภาพโดยหตวหนชากลจชมจะประชจมวางแผนใหชสลนคชามยการพตฒนาไป

เรมพอยๆ 

-จจดแขบง ตตวสลนคชามยความทตนสมตย สามารถนจามาใชชในชยวลตประจจาวตนและในโอกาสตชางๆ 

-จจดอชอน นจาดชายประดลษฐฑ มาทอเปปนผมน ประยจกตฑเปปนผชาคลชองไหลชเพมพอเพลพมมมลคชาในการจตด

จจาหนชาย

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 10,000

หนชา 143 / 413



PS65025936 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลดดบวยเศรษฐกลจ BCG ตจาบลคสบ1 

อจาเภอนจลาเกลอลยง จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การซมขอขายออนไลนฑ

การชจาระเงลนแบบดลจลทตล และแบบไรชสตมผตส

การใชชอลนเตอรฑเนบต สมพอโชเชยยล การตลดปปายประชาสตมพตนธฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : แปรรมปผชาทอพมขนเมมอง

รายละเออยด : นจาผชาทอพมขนเมมองมาแปรรมป เชชน ผชาคลชองไหลช

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.คมบ อ.นจขาเกลยขยง จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

- มยการรตบซมขอดชายประดลษฐฑจากกลจชมสมาชลกทยพจะมาจตดการทจาทอผชาเพมพอแบชงรายไดชใหชกตบกลจชม

สตรยในตจาบล 

- ผชาทอลายพมขนเมมอง อยมชในราคา 500 บาท ตชอผมน

- ผชาทอคลชองไหลชลายพมขนเมมอง ราคา 150 บาทขขขนไป

- กลจชมเปปาหมาย วตนทจางานชชวงอายจ 30 ปปขขขนไป และผมชทยพอาศตยอยมชในจตงหวตดและพมขนทยพใกลชเคยยง

- ชชองทางการจตดจจาหนชาย ออฟไลนฑและออนไลนฑ 

-การพตฒนาผลลตภตณฑฑและบรลการ มยการสตพงสลนคชาทางออนไลนฑ เฟชบจบก/ไลนฑ 

-มยการออกบมธสลนคชาในงาน OTOP ในจตงหวตดใกลชเคยยงและรวมไปถขงจตงหวตดตชางๆ 

- สชงเสรลมผลลตภตณฑฑใหชมยคจณภาพโดยหตวหนชากลจชมจะประชจมวางแผนใหชสลนคชามยการพตฒนาไป

เรมพอยๆ 

-จจดแขบง ตตวสลนคชามยความทตนสมตย สามารถนจามาใชชในชยวลตประจจาวตนและในโอกาสตชางๆ 

-จจดอชอน นจาดชายประดลษฐฑ มาทอเปปนผมน ประยจกตฑเปปนผชาคลชองไหลชเพมพอเพลพมมมลคชาในการจตด

จจาหนชาย

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 10,000
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PS65025945 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลดดบวยเศรษฐกลจ BCG  ตจาบลตองปปด 

อจาเภอนจลาเกลอลยง จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การซมขอขายออนไลนฑ

การใชชอลนเตอรฑเนบต สมพอโชเชยยล การตลดปปายประชาสตมพตนธฑ

การชจาระเงลนแบบดลจลทตล และแบบไรชสตมผตส

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยยบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขชาวเกรยยบเหบดนางฟปา, ขชาวเกรยยบฟปกทอง

รายละเออยด : ผลลตภตณฑฑทยพทจาจากเหบดออรฑแกนลคทยพเพาะปลมกเองในฟารฑม/เปปนฟารฑมทยพผชาน

การรตบรองมาตรฐาน ไดชรตบมาตรฐานเปปนสลนคชาอาหารปลอดภตย อจดมไปดชวยคจณคชาทาง

สารอาหารมากมาย มยประโยชนฑตชอการบจารจงรตกษา หรมอบรรเทาอาการเจบบปปวยในรชางกายไดช

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ตองปปด อ.นจขาเกลยขยง จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

Customer Segment - กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออก และอาศตยอยมชใน

ชจมชน ไมชจจากตดเพศ โดยมยอายจ 10-40 ปปขขขนไป เพราะเปปนกลจชมคนทยพสนใจในขนมขชาวเกรยยบและทยพ

ใชชสยธรรมชาตลไมชมยสยสตงเคราะหฑ

Costomer Relationships – มยการตลดตามผลกตบลมกคชาทยพซมขอขชาวเกรยยบเหบดนางฟปา,ขชาว

เกรยยบฟปกทอง ไปบรลโภค วชาหลตงจากทยพบรลโภคแลชวรสชาตลเปปนอยชางไร อรชอยหรมอไมช และนจาผล

การบรลโภคมาชชวยในการ review สลนคชาดชวย และจะมยการมอบสลทธลพลเศษแกชลมกคชาเดลมดชวยสชวน

ลด 10 เปอรฑเซบนตฑ 

Channels – จตดจจาหนชายผชาน Facebook ตจาบลตองปปด และตลาดนตดชจมชน อ.บ.ต. ตองปปด 

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอสลนคชาบรลโภคในราคาประหยตด สามารถเกบบ

ไวชไดชนาน ใชชสยธรรมชาตลไมชมยสยสตงเคราะหฑ

Key Activities - กระบวนการผลลต เรลพมจากนขพงเหบดนางฟปาใหชสจก แลชวนจาไปสตบหรมอปปพ นใหช

ละเอยยด ผสมเหบดนางฟปา นจขาตชมเหบด แปปงมตนสจาปะหลตง เกลมอและพรลกไทยเขชาดชวยกตน ปปข นสชวน

ประสมหชอดชวยแรพใสใหชแนชน นจาไปนขพงใหชสจกแลชวแชชในตมชเยบน หตพนเปปนแผชนบางๆนจาไปตากแดดใหช

แหชง จากนตขนนจาไปทอดรอใหชขชาวเกรยยบพองเสมอกตน ตากใหชเยบนกชอนแพบคใสชบรรจจภตณฑฑ เพมพอนจา

มาสรชาง Content ในการโปรโมทและจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Resources – ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย สมตรในการทจาขชาวเกรยยบเหบดนางฟปา,

ขชาวเกรยยบฟปกทอง แรงงานทยพใชชในการผลลตซขพงเปปนแรงงานและสมาชลกในชจมชน การตลาดและ

การจตดจจาหนชายสลนคชา

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 5,000
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PS65025950 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลดดบวยเศรษฐกลจ BCG  ตจาบลตอง

ปปด1 อจาเภอนจลาเกลอลยง จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การชจาระเงลนแบบดลจลทตล และแบบไรชสตมผตส

การซมขอขายออนไลนฑ

การใชชอลนเตอรฑเนบต สมพอโชเชยยล การตลดปปายประชาสตมพตนธฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยยบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปลาสชมสมจนไพร

รายละเออยด : ผลลตภตณฑฑทยพทจาจากปลาทยพผชานกรรมวลธยการหมตกดชวยเกลมอ ขชาวเจชาหรมอขชาว

เหนยยวนขพง อาจเตลมสชวนผสมอมพนเชชน กระเทยยม พรลกไทย จนมยรสเปรยขยว

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ตองปปด อ.นจขาเกลยขยง จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

Customer Segment - กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออก และอาศตยอยมชใน

ชจมชน ไมชจจากตดเพศ โดยมยอายจ 20-60 ปปขขขนไป เพราะเปปนกลจชมคนทยพสนใจในอาหารทชองถลพน ทยพ

หลงรตกในรสชาตลอาหารพมขนบชาน

Costomer Relationships – มยการตลดตามผลกตบลมกคชาทยพซมขอปลาสชมสมจนไพรไปบรลโภค วชาหลตง

จากทยพบรลโภคแลชวมยความพขงพอใจในรสชาตล แลชวไดชผลทยพมยความเปปนทชองถลพนและมยความเปปน

เอกลตกษณฑ และนจาผลการบรลโภคมาชชวยในการ review สลนคชาดชวย และจะมยการมอบสลทธลพลเศษ

แกชลมกคชาเดลมดชวยสชวนลด 10 เปอรฑเซบนตฑ 

Channels – จตดจจาหนชายผชาน Facebook ตจาบลตองปปด และตลาดนตดชจมชน อ.บ.ต. ตองปปด 

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอสลนคชาบรลโภคในราคาประหยตด สามารถเกบบ

ไวชไดชนาน ปลอดดลนประสลว และผลลตจากสมจนไพรปลอดสาร

Key Activities - กระบวนการผลลต เรลพมจากการปลมกสมจนไพรจากแปลงทยพไดชมาตรฐานปลอด

สาร ไปสมชการเกบบเกยพยว การคตดสรร และกระบวนการจตดเตรยยมวตตถจดลบในการผลลตทยพมยมาตรฐาน 

เพมพอนจามาสรชาง Content ในการโปรโมทและจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Resources – ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย สมตรในการหมตกปลา วตตถจดลบ

สมจนไพรปลอดสารพลษ แรงงานทยพใชชในการผลลตซขพงเปปนแรงงานและสมาชลกในชจมชน การตลาด

และการจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Partners – ในสชวนของผมชเกยพยวขชองใหชการสนตบสนจนและผมชเกยพยวขชองในธจรกลจ จะมยสมาชลกใน

ชจมชนตจาบลตองปปด อจาเภอพยจหฑ อจาเภอกตนทรารมยฑ อจาเภอเมมอง 

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 5,000
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PS65025906 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลดดบวยเศรษฐกลจ BCG  ตจาบลนจลา

เกลอลยง อจาเภอนจลาเกลอลยง จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การซมขอขายออนไลนฑ

การชจาระเงลนแบบดลจลทตล และแบบไรชสตมผตส

การใชชอลนเตอรฑเนบต สมพอโชเชยยล การตลดปปายประชาสตมพตนธฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นจขาพรลกทรงเครมพอง (แจชวบอง)

รายละเออยด : นจขาพรลกทรงเครมพอง (แจชวบอง) มยสชวนผสมสมจนไพรแทช มยรสแซชบ สะอาด 

ปลอดภตย และถมกหลตกอนามตย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.นจขาเกลยขยง อ.นจขาเกลยขยง จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

Customer Segment – กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคอยสาน ทยพชมพนชอบนจขาพรลกทรง

เครมพอง         ไมชจจากตดเพศ ไมชจจากตดอายจ 

Costomer Relationships – ตลดตามผลความพขงพอใจหลตงการขาย และมยการจตดโปรโมชตพน

สจาหรตบลมกคชา ซมขอนจขาพรลก 3 กระปจก ในราคา 100 บาท 

Channels – จตดจจาหนชายผชานรชานคชาชจมชน ตตวแทนจจาหนชาย และFacebook 

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอ นจขาพรลกทรงเครมพองทยพมยสชวนผสมจาก

สมจนไพร มยรสแซชบ สะอาด ปลอดภตย และถมกหลตกอนามตย

Key Activities – ผลลตและพตฒนานจขาพรลกทรงเครมพอง

Key Resources – ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย สมตรในการทจานจขาพรลกทรงเครมพอง 

วตตถจดลบและอจปกรณฑ แรงงานทยพใชชในการผลลตซขพงเปปนแรงงานและสมาชลกในชจมชน การตลาดและ

การจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Partners – ในสชวนของผมชเกยพยวขชองในธจรกลจ ไดชแกช รชานคชาชจมชน รชานคชาในชจมชน รชานฝาก

ขาย และตตวแทนจจาหนชาย 

Cost Structure – ตชนทจนจะประกอบไปดชวย คชาวตตถจดลบและอจปกรณฑ คชาแรงงานการผลลต คชา

การตลาดและการจตดจจาหนชาย

Revenue Streams – รายไดชจากการทจาธจรกลจ จะไดชจากการผลลตนจขาพรลกทรงเครมพองจจาหนชาย 

โดยจตดจจาหนชายทยพรชานคชาในชจมชน และจจาหนชายผชานออนไลนฑ

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 5,000

หนชา 147 / 413



PS65025914 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลดดบวยเศรษฐกลจ BCG  ตจาบลนจลา

เกลอลยง1 อจาเภอนจลาเกลอลยง จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การซมขอขายออนไลนฑ

การชจาระเงลนแบบดลจลทตล และแบบไรชสตมผตส

การใชชอลนเตอรฑเนบต สมพอโชเชยยล การตลดปปายประชาสตมพตนธฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปลาสชมสมจนไพร

รายละเออยด : ปลาสชมสมจนไพร รสชาตลกลมกลชอม หอมกลลพนสมจนไพร สะอาด ถมกหลตกอนามตย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.นจขาเกลยขยง อ.นจขาเกลยขยง จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

Customer Segment - กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคอยสาน และอาศตยอยมชในชจมชน 

ไมชจจากตดเพศและอายจ  เพราะเปปนกลจชมคนทยพสนใจและชมพนชอบทานปลาสชม และรตกษาสจขภาพ

Costomer Relationships – ปลาสชมทอดสมจนไพรทจาจากวตตถจดลบทยพสด สะอาดและใหมชอยมช

เสมอ มยราคาไมชแพงเพราะใชชวตตถจดลบพมขนบชานหาไดชงชาย ทจาใหชมยรสชาตลทยพถมกปากทจาใหชลมกคชากลตบ

มาซมขอซจขา

Channels – จตดจจาหนชายโดยการขายปลยกและขายสชง และผชานรชานคชาชจมชน ตามตลาดนตด

ชจมชน รวมถขงเพลพมชชองทางการจจาหนชายผชานทาง Facebook และ Line

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอ ปลาสชมทอดสมจนไพร รสชาตลกลมกลชอม 

หอมกลลพนสมจนไพร สะอาดและถมกหลตกอนามตย

Key Activities – กระบวนการผลลตเรลพมจากการจตดหาวตตจดลบนจามาหมตกกตบปลา และทจาการ

พตฒนาสมตรการทจาเพมพอใหชไดชรสชาตลทยพคงทยพและเปปนสมตรเฉพาะตตว แลชวนจามาทจาการตลาดเพมพอใหช

สลนคชาเปปนทยพรมชจตกและขายสลนไดชมากขขขน

Key Resources – ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย สมตรในการทจาปลาสชม วตตถจดลบ

สมจนไพรปลอดสารพลษ แรงงานทยพใชชในการผลลตซขพงเปปนแรงงานและสมาชลกในชจมชน และการจตด

จจาหนชายสลนคชา

Key Partners – โดยสชวนมากจะเนชนการขายเปปนขายสชงตามรชานฝากขายตชางๆ และขายปลยก

ใหชกตบลมกคชาประจจา และมยการสชงใหชรชานคชาชจมชนเพมพอใหชวางจตดจจาหนชาย และตลาดนตดชจมชน

Cost Structure – ตชนทจนจะประกอบไปดชวย คชาวตตถจดลบและอจปกรณฑ ตชนทจนในการผลลต คชาแรง

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 10,000

หนชา 148 / 413



PS65010117 : โครงการอบรมเชลงปฏลบพตลการพพฒนาผลลตภพณฑฑเถาวพลยฑชรมชนสสยเกบาออลพพกผยอนเชลงพานลชยฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การขขขนรมป

การสาน

การเชมพอม

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เกชาอยขพตกผชอนแบบทรงขาตรง

รายละเออยด : เกชาอยขพตกผชอน จากโครงสรชางเหลบกเสชนรตบนจขาหนตกผสมผสานดชวยเถาวตลยฑ

ชจมชนจากกลจชมผมชประกอบการเถาวตลยฑ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.รจชงระวย อ.นจขาเกลยขยง จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

แผนธจรกลจของผลลตภตณฑฑเถาวตลยฑชจมชนสมชเกชาอยขพตกผชอนเชลงพานลชยฑผชานเครมพองมมอในการจตดทจา

แผนธจรกลจ (Business Model Canvas) ดตงตชอไปนยข

1. ผมชรชวมงานหลตกหรมอ ใครเปปนตตวชชวยเรา  Key Partners   - ทยมงาน U2T forBCG 10 ทชาน - 

กลจชมผมชนจาชจมชน  - กลจชมพรมเชบดเทชา ต.รจชงระวย - เทศบาลตจาบลรจชงระวย  - มหาวลทยาลตย ราชภตฏ

ศรยษะเกษ

2.  กลจกรรมหลตก ของเรา

Key Activities

- ขขขนรมปผลลตภตณฑฑ

ทรตพยากรหลตก

Key Resources

-เหลบกเสชน

-เถาวตลยฑ

คจณคชาของสลนคชา และบรลการ

Value Provided

- เปปนผลลตภตณฑฑทยพสรชางสรรคฑผสมผสานเหลบกเสชนกตบเถาวตลยฑสมชเกชาอยขผตกผชอน

ความสตมพตนธฑกตบลมกคชา  ทจาอยชางไรลมกคชาประทตบใจ

Customer Relationships

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 30,000

หนชา 149 / 413



PS65010600 : โครงการอบรมเชลงปฏลบพตลการพพฒนาผลลตภพณฑฑเถาวพลยฑชรมชนสสยเกบาออลพพกผยอนเชลงพานลชยฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การเชมพอม

การตตด

การสาน

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เกชาอยขพตกผชอนแบบทรงขาไขวช

รายละเออยด : - เกชาอยขพตกผชอน จากโครงสรชางเหลบกเสชนรตบนจขาหนตกผสมผสานดชวยเถาวตลยฑ

ชจมชนจากกลจชมผมชประกอบการเถาวตลยฑ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.รจชงระวย อ.นจขาเกลยขยง จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

แผนธจรกลจของผลลตภตณฑฑเถาวตลยฑชจมชนสมชเกชาอยขพตกผชอนเชลงพานลชยฑผชานเครมพองมมอในการจตดทจา

แผนธจรกลจ(เกชาอยขขาไขวช) ดตง ตชอไปนยข

Business Model Canvas

ผมชรชวมงานหลตกหรมอ ใครเปปนตตวชชวยเรา

Key Partners

- ทยมงาน U2T for BCG 10 ทชาน

- กลจชมผมชนจาชจมชน

- กลจชมพรมเชบดเทชา ต.รจชงระวย

- เทศบาลตจาบลรจชงระวย

- มหาวลทยาลตย ราชภตฏศรยษะเกษ

กลจกรรมหลตก ของเรา

Key Activities

- ขขขนรมปผลลตภตณฑฑ คจณคชาของสลนคชา และบรลการValue Provided

- เปปนผลลตภตณฑฑทยพสรชางสรรคฑผสมผสานเหลบกเสชนกตบเถาวตลยฑสมชเกชาอยขผตกผชอน

ความสตมพตนธฑกตบลมกคชา  ทจาอยชางไรลมกคชาประทตบใจ

Customer Relationships

- ลมกคชาไดชผลลตภตณทฑทยพรตกษาสลพงแวดลชอม ปลอดมลพลษ

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 30,000

หนชา 150 / 413



PS65028130 : โครงการอบรมเชลงปฏลบพตลการพพฒนาผลลตภพณฑฑจากเศษผบาสสยเกบาออลพพกผยอน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การใชชเครมพองจตกรCNCเขชามาชชวยในการขขขนรมปโครงสรชาง

การจจาหนชายสลนคชาดชวยการใชชสมพอ

การผสมผสานวตสดจใหมชเขชาดชวยกตนใหชเกลดผลลตภตณฑฑมมลคชาสมงขขขน

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เกชาอยขพตกผชอนจากเศษผชาแบบทรงขาเอน

รายละเออยด : - เกชาอยขพตกผชอน จากโครงสรชางไมชยางพาราชจมชนผสมผสานดชวยเสชนเศษผชา

จากกลจชมผมชประกอบการพรมเชบดเทชา

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ละเอาะ อ.นจขาเกลยขยง จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

ผมชรชวมงานหลตกหรมอ ใครเปปนตตวชชวยเรา ทยมงาน U2T forBCG 10 ทชาน,กลจชมผมชนจาชจมชนกลจชมพรม

เชบดเทชา ต.ละเอาะ,เทศบาลตจาบลละเอาะ,มหาวลทยาลตย ราชภตฏศรยษะเกษ

กลจกรรมหลตก ของเรา ขขขนรมปผลลตภตณฑฑ

คจณคชาของสลนคชา และบรลการ  เปปนผลลตภตณฑฑทยพสรชางสรรคฑผสมผสานไมชยางพารากตบเศษผชาสมช

เกชาอยขผตกผชอน

ความสตมพตนธฑกตบลมกคชา  ทจาอยชางไรลมกคชาประทตบใจ ลมกคชาไดชผลลตภตณทฑทยพรตกษาสลพงแวดลชอม 

ปลอดมลพลษ,คจณภาพคจชมคชากตบราคา

ชชองทางเขชาถขงลมกคชา กลจชมสมาชลกมยชชองทางการจตดจจาหนชาย โดยสามารถสตพงออเดอรฑไดชโดย

ทางออฟไลนฑ และทางออนไลนฑ ,ตลดตชอโดยตรงจากกลจชมฯ ,Facebook

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 8,000

หนชา 151 / 413



PS65028132 : โครงการอบรมเชลงปฏลบพตลการพพฒนาผลลตภพณฑฑจากเศษผบาสสยเกบาออลพพกผยอน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การนจาเครมพองจตกรCNCเขชามาชชวยในการขขขนรมปโครงสรชาง

การจจาหนชายสลนคชาดชวยสมพอออนไลนฑ

การผสมผสานวตสดจใหมชเขชาดชวยกตนเพมพอเพลพมมมลคชา

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เกชาอยขพตกผชอนจากเศษผชาแบบทรงขาตรง

รายละเออยด : เกชาอยขพตกผชอน จากโครงสรชางไมชยางพาราชจมชนผสมผสานดชวยเสชนเศษผชา

จากกลจชมผมชประกอบการพรมเชบดเทชา

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ละเอาะ อ.นจขาเกลยขยง จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

ผมชรชวมงานหลตกหรมอ ใครเปปนตตวชชวยเรา ทยมงาน U2T forBCG 10 ทชาน ,กลจชมผมชนจาชจมชน,กลจชมพรม

เชบดเทชา ต.ละเอาะ,เทศบาลตจาบลละเอาะ,มหาวลทยาลตย ราชภตฏศรยษะเกษ

กลจกรรมหลตก ของเรา ขขขนรมปผลลตภตณฑฑ

คจณคชาของสลนคชา และบรลการ เปปนผลลตภตณฑฑทยพสรชางสรรคฑผสมผสานไมชยางพารากตบเศษผชาสมช

เกชาอยขผตกผชอน

ความสตมพตนธฑกตบลมกคชา  ทจาอยชางไรลมกคชาประทตบใจลมกคชาไดชผลลตภตณทฑทยพรตกษาสลพงแวดลชอม 

ปลอดมลพลษ,คจณภาพคจชมคชากตบราคา

กลจชมลมกคชาคมอใคร กลจชมวตยทจางาน ถขง วตยเกษยยณ/ขชาราชการ/พนตกงานของภาครตฐและเอกชน

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 8,000

หนชา 152 / 413



PS65007965 : โครงการพพฒนาและสยงเสรลมผบาสไบทอมชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ออกแบบลวดลายใหมชใหชมยความสวยงามและเปปนเอกลตกษณฑ

ออกแบบโลโกชและบรรจจภตณฑฑใหมชเพมพอเพลพมความนชาสนใจ

เพลพมชชองทางการขายตามแพลตฟอรฑมตชางๆทตขงออนไลนฑและออฟไลนฑ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผชาสไบทอมมอ

รายละเออยด : เปปนผชาสไบทอมมอทยพทจาจากดชาย มยลวดลายทยพสวยงามและเปปนเอกลตกษณฑของ

ทชองถลพน สามารถใหชประโยชนฑไดชหลายดชาน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏรชอยเอบด

ต.โนนคชอ อ.โนนคมณ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : U2T โนนคชอ อ.โนนคมณ จ.ศรยสะเกษ

ออนไลนฑ : U2T โนนคชอ อ.โนนคมณ จ.ศรยสะเกษ

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

ผลลตสลนคชาใหชมยความหลากหลายของลวดลาย สยสตนสวยงาม แตชยตงคงมยเอกลตกษณฑเฉพาะทชอง

ถลพน สรชางบรรจจภตณฑฑทยพเพลพมมมลคชาใหชกตบตตวสลนคชา และนจาสลนคชามาโปรโมทเพมพอขายในแพลตฟอรฑ

มออนไลนฑโดยเพจFacebook และชชองทางออฟไลนฑโดยมยการจตดจจาหนชายทยพบชานและการจตดบมธ

ขายสลนคชา

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 7,700

หนชา 153 / 413



PS65008002 : โครงการยกระดพบกระเปปาผบาภสมลปปญญาทบองถลชน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ออกแบบลวดลายใหมชใหชมยความสวยงามและเปปนเอกลตกษณฑ

ออกแบบโลโกชและบรรจจภตณฑฑใหมชเพมพอเพลพมความนชาสนใจ

เพลพมชชองทางการขายตามแพลตฟอรฑมตชางๆทตขงออนไลนฑและออฟไลนฑ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระเปปาผชาภมมลปปญญาทชองถลพน

รายละเออยด : เปปนกระเปปาทยพมยลาดลายสวยงามเปปนเอกลตกษณฑของทชองถลพน ทจาจากวตสดจทยพมย

คจณภาพ สามารถใชชงานไดชนาน  มยความแขบงแรง และทนทาน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏรชอยเอบด

ต.โนนคชอ อ.โนนคมณ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : U2T โนนคชอ อ.โนนคมณ จ.ศรยสะเกษ

ออนไลนฑ : U2T โนนคชอ อ.โนนคมณ จ.ศรยสะเกษ

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

ผลลตสลนคชาใหชมยความหลากหลายของลวดลาย สยสตนสวยงาม แตชยตงคงมยเอกลตกษณฑเฉพาะทชอง

ถลพน สรชางบรรจจภตณฑฑทยพเพลพมมมลคชาใหชกตบตตวสลนคชา และนจาสลนคชามาโปรโมทเพมพอขายในแพลตฟอรฑ

มออนไลนฑโดยเพจFacebook และชชองทางออฟไลนฑโดยมยการจตดจจาหนชายทยพบชานและการจตดบมธ

ขายสลนคชา

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 4,500

หนชา 154 / 413



PS65011505 : โครงการพพฒนาผลลตภพณฑฑผบาทอมชอภสมลปปญญาทบองถลชน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

สมพอโซเชยยล

Facebook

Line

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   สมพอทยพเผยแพรช ทางหนตงสมอพลมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทตศนฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผลลตภตณฑฑผชาทอมมอ

รายละเออยด : กรอกขชอมมลเองเดชอ ยอดขายขตขนตจา ชกตบรายละเอยยดสลนคชา

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.บก อ.โนนคมณ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

แผนธจรกลจผลลตภตณฑฑกระเปปาจากผชาทอ เปปนการเปปนรมปจากผชา เปปนกระเปปา เพมพอเพลพมสลนคชาและ

รายไดช

สชงเสรลมและสนตบสนจนการทชองเทยพยวชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 6,000

หนชา 155 / 413



PS65011510 : โครงการพพฒนาผลลตภพณฑฑกระเปปาผบาทอมชอภสมลปปญญาทบองถลชน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Line

Facebook

สมพอโซเชยยล

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   สมพอทยพเผยแพรช ทางหนตงสมอพลมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทตศนฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผลลตภตณฑฑผชาทอมมอ

รายละเออยด : ผชาทอมมอ มยการยชอมสยจากวตสดจธรรมชาตล ซขพงมยหลากหลายสย และมยการแปรรมป

หลายรมปแบบ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.บก อ.โนนคมณ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

แผนธจรกลจผลลตภตณฑฑผชาทอมมอ จากภมมลปปญญาทชองถลพนชจมชนตจาบลบก ซขพงสามารถสรชางรายไดช

ใหชกตบคนในชจมชน และรตกษาการสวมใสชผชาไทยไวชใหชอยมชกตบคนไทย

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 30,000

หนชา 156 / 413



PS65025980 : ผบามพดหมอชลายขอพระราชทาน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การนจาผชาลายขอพระราชทานทยพมยอยมชมาแปลรมป โดยนจามาตตดเยบบเปปนเครมพองประดตบ

เสมขอผชา ในรมปแบบทยพสวยงามทตนสมตยเพลพมมากขขขน

การนจาเทคโนโลยยสมพอทยพมยอยมชมาใชชในการออกแบบลวดลายเพมพอตตดเยบบ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผชาลายขอพระราชทาน

รายละเออยด : เปปนการนจาเสชนใยไหมมายชอมสยแลชวนจามาทอไปตามลวดลายลตกษณะทยพเปปน

เอกลตกษณฑของผชาลายขอพระราชทาน ทยพมยลตกษณะเปปนตตว "S"

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.โพธลด อ.โนนคมณ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : U2T for BCG ตจาบลโพธลด อจาเภอโนนคมณ จตงหวตดศรยสะเกษ

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตจาบลโพธลด อจาเภอโนนคมณ จตงหวตดศรยสะเกษ

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

มยการจตดทจาแผนงานโดยมยการศขกษาวลธยและขตขนตอนในการผลลตสลนคชาผลลตภตณฑฑผชาลายขอพระ

ราชทานเพมพอจะทยพสชงออกสมชตลาด โดยรมปแบบการสชงออกเปปนไปในรมปแบบการสชงเสรลมตลาดออ

นไลนฑ ทางเราไดชมยการนจาผชาไหมมาแปรรมปโดยจะนจามาทอเปปนเสมขอผชา,กระเปปา,ผชาสไบ โดยนจามา

ทอใหชเปปนลายขอเพมพอเพลพมราคาของสลนคชาผลลตภตณฑฑนตขนๆ โดยมยการจตดตตขงเพจประจจาตจาบล

เพมพองชายและสะดวกตชอการโฆษณาขายสลนคชาผลลตภตณฑฑและแจชงขชาวสารเกยพยวกตบสลนคชาผลลต

ภตณฑฑแ มยการกจาหนดราคาใหชเปปนไปตามความเหมาะ ทยพสรชางกจาไรและไมชขาดทจน ซขพงมยลวดลายทยพ

สวยงาม โดยกลจชมเปปาหมายหลตกคมอบจคลากรภาครตฐผมชทยพสนใจ กลจชมเปปาหมายรองคมอประชาชน

ทตขงในพมขนทยพและนอกพมขนทยพ รวมไปถขงพชอคชาคนกลางทยพสนใจในสลนคชาผลลตภตณฑฑ รมปแบบการขายมย

ทตขง ปลยก-สชง

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 5,000

หนชา 157 / 413



PS65028229 : การสยงเสรลมตลาดออนไลนฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นจา App ตชางๆทยพสรชางขตขนเพมพอเปปนชชองทางในการขายสลนคชาและยรลการเพมพอความสะดวกรวด

เรบว เชชน Shopee Lazada  Facebook เปปนตชน

การนจาเทคโนโลยยเขชามาเพมพอเปปนชชองทางการขายสลนคชาและบรลการแกชกลจชมลมกคชาเพลพมมากขตขน

ในปปจจจบตนสมพอเปปนสลพงสจาคตญในการโฆษณะประชาสตมพตนธฑขชาวสารตชางๆใหชบจคคลอมพนทราบ เรา

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานการบรลการ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผชาลายขอพระราชทาน

รายละเออยด : เปปนการนจาเสชนใยไหมมายชอมสยแลชวนจามาทอไปตามลวดลายลตกษณะทยพเปปน

เอกลตกษณฑของผชาลายขอพระราชทาน ทยพมยลตกษณะเปปนตตว "S"

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.โพธลด อ.โนนคมณ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : U2T for BCG ตจาบลโพธลด อจาเภอโนนคมณ จตงหวตดศรยสะเกษ

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตจาบลโพธลด อจาเภอโนนคมณ จตงหวตดศรยสะเกษ

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

มยการจตดทจาแผนงานโดยมยการศขกษาวลธยและขตขนตอนในการผลลตสลนคชาผลลตภตณฑฑผชาลายขอพระ

ราชทานเพมพอจะทยพสชงออกสมชตลาด โดยรมปแบบการสชงออกเปปนไปในรมปแบบการสชงเสรลมตลาดออ

นไลนฑ ทางเราไดชมยการนจาผชาไหมมาแปรรมปโดยจะนจามาทอเปปนเสมขอผชา,กระเปปา,ผชาสไบ โดยนจามา

ทอใหชเปปนลายขอเพมพอเพลพมราคาของสลนคชาผลลตภตณฑฑนตขนๆ โดยมยการจตดตตขงเพจประจจาตจาบล

เพมพองชายและสะดวกตชอการโฆษณาขายสลนคชาผลลตภตณฑฑและแจชงขชาวสารเกยพยวกตบสลนคชาผลลต

ภตณฑฑแ มยการกจาหนดราคาใหชเปปนไปตามความเหมาะ ทยพสรชางกจาไรและไมชขาดทจน ซขพงมยลวดลายทยพ

สวยงาม โดยกลจชมเปปาหมายหลตกคมอบจคลากรภาครตฐผมชทยพสนใจ กลจชมเปปาหมายรองคมอประชาชน

ทตขงในพมขนทยพและนอกพมขนทยพ รวมไปถขงพชอคชาคนกลางทยพสนใจในสลนคชาผลลตภตณฑฑ รมปแบบการขายมย

ทตขง ปลยก-สชง

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

จจานวนรายไดบ : 1,500

หนชา 158 / 413



PS65016736 : ผบาทอเบญจศรอ By หนองกรง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การยชอมผชาทอเบญจศรยดชวยสยธรรมชาตล

จตดจจาหนชายผลลตภตณฑฑผชาน Facebook

จตดจจาหนชายผลลตภตณฑฑผชาน Shopee

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผชาทอเบญจศรย by หนองกจง

รายละเออยด : ผชาทอเบญจศรย by หนองกจง เชชน ผชาคลจมไหลช ผชากระดาษทลชชม

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หนองกจง อ.โนนคมณ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : U2T for BCG ตจาบลหนองกจง จตงหวตดศรยสะเกษ

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตจาบลหนองกจง จตงหวตดศรยสะเกษ

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

สชวนทยพ 1 สรจปความเปปนมาของธจรกลจ/ผมชบรลหารโครงการ

1. ชมพอกลจการ   

- ผชาทอเบญจศรย by หนองกจง

2. ทยพตตขงของสถานทยพประกอบการ 

- อบต.หนองกจง

3. ประเภทสลนคชาและบรลการ 

- ผชาคลจมไหลช ผชากระดาษทลชชม

4. มมลเหตจจมงใจหรมอแรงบตนดาลใจทยพทจาใหชประกอบธจรกลจหรมอขยายกลจการ

- เนมพองจากในตจาบลหนองกจงมยการทอผชาอยชางแพรชหลาย จขงมยความสนใจในการพตฒนา

ผลลตภตณฑฑใหชมยความหลากหลายมากยลพงขขขน

5.  ระยะเวลาการกชอตตขง

     - ดจาเนลนการมาแลชวมากกวชา 1 ปป

วตตถจประสงคฑ

-เพมพอพตฒนาสลนคชา/บรลการใหชมยมมลคชาสมงขขขน

สชวนทยพ 2 การวลเคราะหฑสถานการณฑ ( SWOT Analysis )

การวลเคราะหฑจจดแขบง จจดอชอน โอกาสและอจปสรรค

=จจดแขบง ปปจจตยภายในองคฑกรทยพทจาใหชกลจการมยความไดชเปรยยบคมชแขชง

-มยผลลตภตณฑฑพรชอมจตดจจาหนชาย

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 10,000

หนชา 159 / 413



PS65025527 : การสยงเสรลมตลาดออนไลนฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การยชอมผชาทอเบญจศรยดชวยสยธรรมชาตล

จตดจจาหนชายผลลตภตณฑฑผชาน Facebook

จตดจจาหนชายผลลตภตณฑฑผชาน Shopee

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   สมพอทยพเผยแพรช ทางหนตงสมอพลมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทตศนฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผชาทอเบญจศรย by หนองกจง

รายละเออยด : ผชาทอเบญจศรย Byตจาบลหนองกจง

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หนองกจง อ.โนนคมณ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : U2T for BCG ตจาบลหนองกจง จตงหวตดศรยสะเกษ

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตจาบลหนองกจง จตงหวตดศรยสะเกษ

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

สชวนทยพ 1 สรจปความเปปนมาของธจรกลจ/ผมชบรลหารโครงการ

1. ชมพอกลจการ   

- ผชาทอเบญจศรย by หนองกจง

2. ทยพตตขงของสถานทยพประกอบการ 

- อบต.หนองกจง

3. ประเภทสลนคชาและบรลการ 

- ผชาคลจมไหลช ผชากระดาษทลชชม

4. มมลเหตจจมงใจหรมอแรงบตนดาลใจทยพทจาใหชประกอบธจรกลจหรมอขยายกลจการ

- เนมพองจากในตจาบลหนองกจงมยการทอผชาอยชางแพรชหลาย จขงมยความสนใจในการพตฒนา

ผลลตภตณฑฑใหชมยความหลากหลายมากยลพงขขขน

5.  ระยะเวลาการกชอตตขง

     - ดจาเนลนการมาแลชวมากกวชา 1 ปป

วตตถจประสงคฑ

-เพมพอพตฒนาสลนคชา/บรลการใหชมยมมลคชาสมงขขขน

สชวนทยพ 2 การวลเคราะหฑสถานการณฑ ( SWOT Analysis )

การวลเคราะหฑจจดแขบง จจดอชอน โอกาสและอจปสรรค

=จจดแขบง ปปจจตยภายในองคฑกรทยพทจาใหชกลจการมยความไดชเปรยยบคมชแขชง

-มยผลลตภตณฑฑพรชอมจตดจจาหนชาย

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 10,000

หนชา 160 / 413



PS65016469 : การยบอมผบาไหมดบวยสอธรรมชาตล

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครมพองทจชนแรง

การวตดตวงปรลมาณวตตถจดลบทยพแนชนอน

การขายออนไลนฑ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานการบรลการ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : การยชอมผชาไหมดชวยสยธรรมชาตล

รายละเออยด : ผลลตจากเสชนไหมบชานแทช โดยการเลยขยงไหมเองของชจมชน ยชอมดชวยสย

ธรรมชาตล สยเนยยนสวย ไมชฉมดฉาด ไมชตกสย ไมชมยสารเคมย เปปนมลตรกตบสลพงแวดลชอม ผลลตภตณฑฑ

ผชาไหมทยพทนทาน อบอจชน ยลพงใชชนานยลพงนจชม เปปนผลลตภตณฑฑทยพทรงคจณคชาทางวตฒนธรรม

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.เหลชากวาง อ.โนนคมณ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : U2T ตจาบลเหลชากวาง

ออนไลนฑ : U2T ตจาบลเหลชากวาง

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

Customer Segments กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ และ

อาศตยอยมชในชจมชนไมชจจากตดเพศ โดยกลจชมลมกคชาสชวนใหญชอยมชในชชวงอายจ 40 ปปขขขนไป รวมไปถขง

บจคคลทตพวไปทยพสนใจและชมพนชอบผชาไหมยชอมสยธรรมชาตล

Customer Relationships การตลดตามผลกตบลมกคชาทยพซมขอผลลตภตณฑฑผชาไหมยชอมสยธรรมชาตล 

ลมกคชาชอบในลวดลายผชาและกลตบมาซมขอผลลตภตณฑฑซจขา

Channels จตดจจาหนชายผชาน Facebook U2T ตจาบลเหลชากวาง รวมถขงจจาหนชายทยพบชาน

Value Propositions ไดชลวดลายผชาทยพแปลกใหมชมยความนชาสนใจ ผชาไหมทยพไดชจากการยชอมดชวย

สยธรรมชาตลมยสยตลดคงทนและมยผลวสตมผตสนจชมนวล

Key Partners ในสชวนของผมชใหชการสนตบสนจนและผมชเกยพยวขชองในธจรกลจ จะมย กลจชมทอผชาไหมของ

ชจมชน องคฑการบรลหารสชวนตจาบลเหลชากวาง มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

Cost Structure ตชนทจนจะประกอบไปดชวย คชาวตตถจดลบในการเตรยยมเสชนไหม คชาแรงงาน คชา

บรรจจภตณฑฑ คชาการตลาด และคชาสาธารณมปโภคตชางๆ

Revenue Streams รายไดชจากการทจาธจรกลจ จะไดชจากการขายเสชนไหม ผชาไหม จจาหนชายผชาน

ออนไลนฑ จจาหนชายผชานการจตดบมทและออกงานตชางๆ

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 12,000

หนชา 161 / 413



PS65025569 : การพพฒนาลายผบาเพชชอการสยงเสรลมตลาดออนไลนฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครมพองทจชนแรง

การผสมผสานลวดลายสมตยใหมชกตบลวดลายดตพงเดลม

การขายออนไลนฑ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานการบรลการ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : การยชอมผชาไหมดชวยสยธรรมชาตล

รายละเออยด : ผลลตจากเสชนไหมบชานแทชโดยการเลยขยงไหมเองของคนในชจมชน ยชอมดชวยสย

ธรรมชาตล สยเนยยนสวย ไมชฉมดฉาด ไมชตกสย ไมชมยสารเคมย เปปนมลตรกตบสลพงแวดลชอม ผลลตภตณฑฑ

ผชาไหมทยพทนทาน อบอจชน ยลพงใชชนานยลพงมยผลวสตมผตสทยพนจชมนวล

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.เหลชากวาง อ.โนนคมณ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : U2T ตจาบลเหลชากวาง

ออนไลนฑ : U2T ตจาบลเหลชากวาง

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

Customer Segments กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ และ

อาศตยอยมชในชจมชนไมชจจากตดเพศ โดยกลจชมลมกคชาสชวนใหญชอยมชในชชวงอายจ 40 ปปขขขนไป รวมไปถขง

บจคคลทตพวไปทยพสนใจและชมพนชอบผชาไหมยชอมสยธรรมชาตล

Customer Relationships การตลดตามผลกตบลมกคชาทยพซมขอผลลตภตณฑฑผชาไหมยชอมสยธรรมชาตล 

ลมกคชาชอบในลวดลายผชาและกลตบมาซมขอผลลตภตณฑฑซจขา

Channels จตดจจาหนชายผชาน Facebook U2T ตจาบลเหลชากวาง รวมถขงจจาหนชายทยพบชาน

Value Propositions ไดชลวดลายผชาทยพแปลกใหมชมยความนชาสนใจ ผชาไหมทยพไดชจากการยชอมดชวย

สยธรรมชาตลมยสยตลดคงทนและมยผลวสตมผตสนจชมนวล

Key Partners ในสชวนของผมชใหชการสนตบสนจนและผมชเกยพยวขชองในธจรกลจ จะมย กลจชมทอผชาไหมของ

ชจมชน องคฑการบรลหารสชวนตจาบลเหลชากวาง มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

Cost Structure ตชนทจนจะประกอบไปดชวย คชาวตตถจดลบในการเตรยยมเสชนไหม คชาแรงงาน คชา

บรรจจภตณฑฑ คชาการตลาด และคชาสาธารณมปโภคตชางๆ

Revenue Streams รายไดชจากการทจาธจรกลจ จะไดชจากการขายเสชนไหม ผชาไหม จจาหนชายผชาน

ออนไลนฑ จจาหนชายผชานการจตดบมทและออกงานตชางๆ

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 12,000
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PS65009688 : เขบดกลพดผอเสชลอจากเศษผบาไหม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การออกแบบบรรจจพตฒนา

การออกแบบแบนดฑสลนคชา

การสรชางชชองทางการขาย

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เขบมกลตดผยเสมขอจากผชาไหม

รายละเออยด : เขบมกลตดชลขนเลบกแตชกบนตบเปปนหนขพงความภมมลใจทยพไดชสรรสรชางขขขนมาทจาใหชอยมชใน

ราคาทยพจตบตชองไดช มยคจณคชาทางจลตใจ และไดชสลนคชาทยพทจามาจากผชาไหมดชวยเชชนกตน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.บขงบมรพฑ อ.บขงบมรพฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

ผชาไหมไทย เปปนผชาไหมซขพงมยเอกลตกษณฑเฉพาะตตวแตกตชางจากผชาไหมทตพวไป กลชาวคมอ มยแสงแวว

วาวเปปนมตนเลมพอม เนมขอผชาเเขบงไมชเรยยบ อชอนนจชม มยนจขาหนตก บางชนลดเปปนปจปมปมอตนเนมพองมา

จากระดตบคจณภาพซขพงเกลดในกระบวนการผลลตแตชกบทจาใหชไดชรตบความนลยมของคนบางกลจชมเพราะ

ดมแลชวมยความแปลกตาผชาไหม” เปปนเครมพองนจชงหชมของคนไทยมาอยชางชชานาน โดยเฉพาะในภาค

อยสานทยพมยการเลยขยง “ตตวไหม” สกตดเอา “เสชนไหม” ถตกทอออกมาเปปนผชาเพมพอใชชนจชงหชม ผชาไหมจขง

เปปนผลลตภตณฑฑ

 ซขพงตจาบลบขงบมรพฑ อจาเภอบขงบมรพฑ มยการทอผชาไหมในหลายๆชจมชน แตชดชวยสถานการณฑใน

ปปจจจบตน วตตถจ อจปกรณฑตชางไดชปรตบขขขนราคามาก ทจาใหชราคาขายผชาไหมปรตบตตวสมงเชชนกตน ทจาใหช

สามารถขายผชาไหมไดชนชอยลง ดตงนตขนทางกลจชม U2T FOR BCG ตจาบลบขงบมรพฑ อจาเภอบขงบมรพฑ 

จตงหวตดศรยสะเกษ รชวมกตบ พตฒนาชจมอจาเภอบขงบมรพฑ และผมชนจาชจมชนตจาบลบขงบมรพฑ จขงเกลดไอเดยย

การเพลพมมมลคชาใหชกตบผชาไหม โดยทจาเขบดกลตดผยเสมขอ เพมพอเปปนเครมพองประดตบ และของฝาก

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 20,000
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PS65010368 : เขบมกลพดดอกลจาดอนจากผบาฝปายและผบาไหม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การเพลพมชชองทางการจจาหนชาย

การออกแบบบรรจจภตณฑฑ

การออกแบบตราสลนคชา

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เขบมกลตดดอกลจาดวนจากผชาไหม

รายละเออยด : เขบมกลตด ดอกลจาดวน ดอกลจาดวน เปปนดอกไมชประจจาจตงหวตดศรยสะเกษ  ไดช

ออกแบบ และ ประดลษฐฑ ดอกลจาดวน ดชวยลตกษณะทยพเหมมอนจรลง สวยงาม มยคจณคชา

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.บขงบมรพฑ อ.บขงบมรพฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

นตบตตขงแตชสมตยกชอนทยพอจาเภอบขงบมรพฑมยการตตดเยบบผชาไหมเปปนจจานวนมาก และไดชมองถขงคจณคชา

ของผชาไหมทยพถมกเจยยนออก เลยนจาผชาไหมสชวนนตพนมาแปรรมปดชวยฝปมมอภมมลปปญหาของชาวบชานทยพ

นจาผชาไหม มาเยบบปปกถตกรชอยจนไดชมาเปปนเขบดกลตดดอกลจาดวนขขขนมา ดอกลจาดวนยยตงเปปน

ดอกไมชประจจาจตงหวตดศรยสะเกษ ถขงแมชจะเปปนเขบมกลตดชลขนเลบกแตชกบนตบเปปนหนขพงความภมมลใจทยพไดช

สรรสรชางขขขนมาทจาใหชอยมชในราคาทยพจตบตชองไดช มยคจณคชาทางจลตใจ และไดชสลนคชาทยพทจามาจากผชาไหม

ดชวยเชชนกตน

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 40,000
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PS65018298 : การสยงเสรลมและพพฒนาผลลตภพณฑฑตระกรบาสานจากเสบนพลาสตลก ตจาบลเปปาะ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

2. ใชชโปรแกรม Adobe Illustrator ในการออกแบบบรรจจภตณฑฑ/ โลโกชสลนคชา

1. ใชชชชองทางการขายผลลตภตณฑฑผชานระบบอลเลบกทรอนลกสฑ โดยใชชสมพอดลจลทตล ไดชแกช fanpage 

facebook

3. ใชชระบบคอมพลวเตอรฑในการออกแบบสมพอประชาสตมพตนธฑ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ตะกรชาสานพลาสตลก เปปาะวอเอบะ

รายละเออยด : กระเปปาสานพลาสตลกใชชเสชนพลาสตลกแทนวตสดจจากธรรมชาตล สานใหชเปปนรมป

ทรงตชางๆมยรมปแบบทยพทตนสมตยมากขขขน มยลวดลายและสยสตนทยพสวยงาม มยความคงทน แขบงแรง 

นจขาหนตกเบา สะดวกแกชการใชชสอย ดมแลรตกษางชาย ไมชเกลดเชมขอรา

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.เปปาะ อ.บขงบมรพฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

- ผลลตภตณฑฑตะกรชาสานพลาสตลก เปปนสลนคชาทยพผลลตดชวยมมอมยรมปแบบมากมาย สามารถทจาตาม

แบบทยพลมกคชาตชองการไดช ผลลตภตณฑฑมยความคงทน แขบงแรง นจขาหนตกเบา สะดวกแกชการใชชสอย 

ดมแลรตกษางชาย ไมชเกลดเชมขอรา สยสตนสวยงาม ตตวผลลตภตณฑฑแฝงไวชซขพงงานฝปมมอของภมมลปปญญา

ทชองถลพน มยรมปแบบทยพหลากหลายสามารถผลลตตามความตชองการของผมชใชชงาน จากอจปกรณฑวตตถจ

พลาสตลกคจณภาพดย เนมขอละเอยยดเหนยยว กระบวกการผลลตใชชเสชนพลาสตลกแทนวตสดจจาก

ธรรมชาตล สานใหชเปปนรมปทรงตชางๆ เรลพมจากตะกรชาใสชของหลากหลายขนาด จากนตขนกบไดชพตฒนา

ใหชมยรมปแบบทยพทตนสมตยมากขขขน มยสยสตนทยพสวยงาม ซขพงการใชชเสชนพลาสตลกสามารถทจาไดชงชายกวชา

เพราะมยความอชอนนลพม เหนยยว ยมดหยจชนไดชดย สามารถหตกพตบไดช วตสดจมยความคงทน ทจาใหชสานไดชงชาย

และรวดเรบว 

   ตชนทจนจะประกอบไปดชวย

-เสชนพลาสตลก 150-200 บาท/กลโลกรตม 

เสชนพลาสตลก 1 กลโลกรตมไดชตะกรชา 4 ใบ เทชากตบ 37.5 บาท/ตะกรชา 1 ใบ

-สายยางสจาหรตบทจาหมตะกรชา 55 บาท/10 เมตร 

ตะกรชา 1 ใบใชชสายยาง 1 เมตร เทชากตบ 5.5 บาท/ตะกรชา 1 ใบ

-ลวดสจาหรตบทจาหมตะกรชา 25 บาท/มชวน 

ตะกรชา 1 ใบใชชลวด 1 เมตร เทชากตบ 2.5 บาท/ตะกรชา 1 ใบ

ราคาขายตชอชลขน

-สจาหรตบใสชแกชวใบละ 40-80 บาท

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 30,000
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PS65018320 : การพพฒนาผลลตภพณฑฑผบาไหมบบานหนองคส ตจาบลเปปาะ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

3. ใชชระบบคอมพลวเตอรฑในการออกแบบสมพอประชาสตมพตนธฑ

1. ใชชชชองทางการขายผลลตภตณฑฑผชานระบบอลเลบกทรอนลกสฑ โดยใชชสมพอดลจลทตล ไดชแกช fanpage 

facebook

2. ใชชโปรแกรม Adobe Illustrator ในการออกแบบบรรจจภตณฑฑ/ โลโกชสลนคชา

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผชาไหม ณ เปปาะ

รายละเออยด : ผลลตภตณฑฑผชาไหมทอมมอจะมยทตขงลวดลายแบบดตขงเดลมและแบบผสมผสาน มยการ

ยชอมสยของผชาไหมแบบธรรมชาตลและแบบสยสตงเคราะหฑเพมพอใหชมยสยทยพหลากหลายและมยลวดลาย

มตดหมยพทยพมยการประยจกตฑเพมพอทยพจะใหชมยความทตนสมตยและตรงตามความตชองการของลมกคชา

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.เปปาะ อ.บขงบมรพฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

ผลลตภตณฑฑผชาไหมทอมมอมยคจณคชาทางวตฒนธรรมวลถยดตขงเดลม มยการอนจรตกษฑสมบสานจากรจชนสมชรจชน  

การทอผชาไหมจะมยทตขงลวดลายแบบดตขงเดลมและแบบผสมผสาน มยการยชอมสยของผชาไหมแบบ

ธรรมชาตลและแบบสยสตงเคราะหฑเพมพอใหชมยสยทยพหลากหลายและมยลวดลายมตดหมยพทยพมยการประยจกตฑ

เพมพอทยพจะใหชมยความทตนสมตยและตรงตามความตชองการของลมกคชา กระบวกการผลลต เรลพมจากการ

เลมอกเสชนไหมทยพมยคจณภาพ ออกแบบลวดลายเพมพอทจาการมตดหมยพ การยชอมสยเสชนไหมเพมพอใหชไดชสย

ตามทยพตชองการโดยมยทตขงการยชอมดชวยสยจากธรรมชาตลและสยสตงเคราะหฑ  การทอผชาไหมจะใชชกยพทอ

ผชาเพมพอใหชเกลดเปปนผมนผชาและมยลวดลายเปปนเอกลตกษณฑเฉพาะของการมตดหมยพ  เมมพอไดชผชาทอเปปน

ผมนแลชวนจาไปแปลรมปเปปนผลลตภตณฑฑตชางๆ ตชอไป ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย เสชนไหม 

ลวดลายการมตดหมยพ โดยมตดแบบลายโบราณและแบบทยพเปปนลายประยจกตฑทยพมยความทตนสมตยเพมพอใหช

เขชากตบปปจจจบตน ฟปมทอผชาไหม  กยพทอผชาไหม แรงงานทยพใชชในการผลลตซขพงเปปนกลจชมสตรยและสมาชลก

ในกลจชม การตลาดและการจตดจจาหนชายสลนคชา จจาหนชายสลนคชาผชานfacebookสชวนตตวและออกบมธ

ตามหนชวยงานราชการ กลจชมลมกคชาสชวนใหญชเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ 

และอาศตยอยมชในชจมชนสชวนใหญชจะเปปนเพศหญลง โดยมยอายจ 30 ปปขขขนไป เพราะเปปนกลจชมคนทยพ

สนใจในเรมพองผชาไหมทอมมอถมอวชาเปปนการอนจรตกษฑวตฒนธรรมและยตงเปปนเครมพองแตชงกายและ

เครมพองประดตบทยพมยความสวยงาม

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 50,000
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PS65025970 : การเสรลมสรบางเศรษฐกลจในต.ทยาคลบอ อ.เบญจลพกษฑ จ.ศรอสะเกษ จากการการเลอลยงปลาดรก 

ปลานลลและกบ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

1. นวตตกรรมการเลยขยงปลาดจก ปลานลลและกบ ใน ต.ทชาคลชอ  อ.เบญจลตกษฑ  จ.ศรยสะเกษ

2. เทคโนโลยยการแปรรมปปลาดจกและปลานลลใหชเปปนผลลตภตณฑฑปลาสชม ปลารชาและปลาแดด

เดยยว

3. เทคโนโลยยการแปรรมปกบใหชเปปนผลลตภตณฑฑกบแดดเดยยว

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปลาดจกแดดเดยยว,กบแดดเดยยว,ปลาสชม,นจขาพรลกปลา,ปลารชา

รายละเออยด : สลนคชาทยพใชชในการแปรรมปเปปนของชาวบชานในทชองทยพชชวยเพลพมมมลคชาของ

ผลลตภตณฑฑ และยตงเปปนการถนอมอาหาร สามารถเกบบไวชไดชนานขขขนปลาดจกแดดเดยยวขาย

กลโลกรตมละ200บ.,กบแดดเดยยวขายกลโลกรตมละ200บ,ปลาสชมขายกลโลกรตมละ170บ,นจขาพรลก

ปลากระปจก35บ.,ปลารชาขายกลโลกรตมละ50บ.

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ทชาคลชอ อ.เบญจลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

Customer Segment - กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพสนใจ และบจคคลทยพอาศตยอยมชในชจมชน ไมชจจากตด

เพศ เพราะเปปนผลลตภตณฑฑทยพทยพเปปนจจาพวกอาหารสามารถรตบประทานไดชทจกเพศทจกวตย โดยใสชใจ

การผลลต/เพาะเลยขยง/แปรรมป ใหชถมกหลตกสจขอนามตย

Costomer Relationships – ตลดตามผลสอบถามจากลมกคชาวชามยผลตอบรตบเปปนอยชางไร 

คจณภาพผลลตภตณฑฑเปปนอยชางไร ความสะอาดของผลลตภตณฑฑ และปรตบปรจงแกชไขผลลตภตณฑฑ

Channels – จตดจจาหนชายผชาน Facebook โดยจตดตตขงแฟนเพจขขขน และตลาดนตดในเขตพมขนทยพ

ชจมชน รวมถขงจจาหนชายทยพบชานของกลจชมสมาชลก 

Value Propositions - สลพงทยพลมกคชาจะไดชรตบ ผลลตภตณฑฑปลาดจก ปลานลลและกบ ทยพมยทตขงผลลตภตณฑฑ

และผลลตภตณฑฑแบบแปรรมป เชชน การทจาปลาแดดเดยยว กบแดดเดยยว การทจาปลาสชม การทจา

นจขาพรลกปลา และการทจาปลารชา เพมพอทจาใหชผลลตภตณฑฑเกบบไดชนานขขขน และยตงชชวยเพลพมมมลคชาใหชกตบ

สลนคชา

Key Activities - กระบวกการผลลต การเพาะเลยขยง ปลาดจก ปลานลลและกบ / การแปรรมป / 

บรรจจ / 

จตดสชงโปรโมทและจจาหนชายผลลตภตณฑฑตามพมขนทยพนจารชอง

Key Resources – เทคนลควลธยการเลยขยง ปลาดจก ปลานลลและกบ ใหชมยประสลทธลภาพและการแปร

รมปใหชผลลตภตณฑฑมยคจณภาพทยพดยถมกหลตกสจขอนามตยสะอาดปลอดภตยเหมาะสมกตบทจกเพศทจกวตย

Key Partners – ในสชวนของผมชเกยพยวใหชการสนตบสนจนและผมชเกยพยวขชองในธจรกลจ จะมย เกษตรอจาเภอ

เบญจลตกษฑ อ.บ.ต.ทชาคลชอ พตฒนาชจมชนอจาเภอเบญจลตกษฑ รชานคชาชจมชนในเขตตจาบลทชาคลชอ

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 0
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PS65026000 : การเสรลมสรบางเศรษฐกลจในต.ทยาคลบอ อ.เบญจลพกษฑ จ.ศรอสะเกษ จากผบาไหมและผบาฝปาย

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

1. วลธยการแสชวเสมขอผชาไหมผชาฝปายทยพมยลายเปปนอตตลตกษณฑของ ต.ทชาคลชอ  อ.เบญจลตกษฑ  จ.

ศรยสะเกษ

2. วลธยการแสชวกระเปปาผชาไหมผชาฝปายทยพมยลายเปปนอตตลตกษณฑของ ต.ทชาคลชอ  อ.เบญจลตกษฑ  จ.

ศรยสะเกษ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานสตงคมวลทยา

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : แสชวเสมขอ ไหมฝปาย ,กระเปปาผชาไหมผชาฝปายทชาคลชอ

รายละเออยด : เสมขอแสชวขนาด ใหญชผชาธรรมดา ราคา500บาท ,ผชาไหมราคา 1000-2000 

บาท ตามไซตฑ ขนาด ปานกลาง ผชาธรรมดาราคา 300บาท,ผชาไหม ราคา800-1500บาท 

ขนาด เลบกผชาธรรมดา ราคา100-300บาท  ผชาไหมราคา 500บาท   กระเปปาผชาไหมผชาฝปาย

ทชาคลชอราคา 150/ชลขน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ทชาคลชอ อ.เบญจลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

Customer Segment - กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอและภาค

อมพนๆ และอาศตยอยมชในชจมชน ทตขงในกลจชมภาครตฐและและเอกชนไมชจจากตดเพศ โดยมยอายจ 30 ปปขขขนไป 

เพราะเปปนกลจชมคนทยพสนใจและแลเหบนคจณคชาในผลลตภตณฑฑ 

Customer Relationships – มยการตลดตามผลการใชชงานกตบลมกคชาทยพซมขอไป วชาหลตงจากใชชแลชว

ไดชผลเปปนอยชางไร  มยความพอใจจากผลลตภตณฑฑแคชไหน การตอบรตบดยไหมใชชดยหรมอไมช ความคง

ทนแคชไหนและมยการแนะนจาเพมพอนมาชมขอเพลพมไหม  และนจาผลการใชชมาชชวยในการ review สลนคชา

ดชวย และจะมยการมอบสลทธลพลเศษแกชลมกคชาเดลมดชวยสชวนลด 10 เปอรฑเซบนตฑ 

Channels – จตดจจาหนชายผชาน Facebook  และตลาดประชารตฐบรลเวณ ศมนยฑราชการจตงหวตด

ศรยสะเกษ รวมถขงจจาหนชายทยพบชาน ซขพงเปปนศมนยฑเรยยนรมชเกยพยวกตบการทอผชาทยพใชชสยธรรมชาตลและลวด

ลายแสชวผชาทยพเปปนอตตลตกษณฑของตจาบลทชาคลชอ 

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอ ไดชใชชผลลตภตณฑฑทยพมยอตตลตกษณฑ จากการแสช

วเสมขอ และกระเปปาทยพมยลายเปปนอตตลตกษณฑ โดยการใชชสยยชอมผชาตามชาตล ไดชใชชผลลตภตณฑฑทยมย

คจณภาพ คงทน และสวยงามจากการแสชวหรมอปปกดชวยมมอซขพงการทจาดชวยมมอมตนจะคงทนใชชไดช

นานและไดชความละเอยยดอชอน ไดชมาตรฐาน

Key Activities - กระบวกการผลลต เรลพมจากการยชอมสยผชาจากเปลมอกไมชธรรมชาตล และนจาผชาทยพ

ยชอมสยตามชอบแลชวนจามาปปกหรมอแสวใสชเสมขอจากเสมขอธรรมดาใหชมยลวดลายจากการปปกหรมอแสช

วทยพสวยงามตามอตตลตกษณฑ การผลลตและบรรจจภตณฑฑทยพสวยงาม ซขพงระหวชางกระบวนการเหลชานยขจะ

ทจาการเกบบขชอมมลเพมพอนจามาสรชาง Content ในการโปรโมทและจตดจจาหนชายสลนคชา

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 2,000
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PS65007278 : การพพฒนากระตลปบขบาวบบานๆใหบดสมอครณคยา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การจตดจจาหนชายสลนคชาและบรลการในรมปแบบออนไลนฑเพมพอความสะดวก

เทคโนโลยภมมลปปญญาชาวบชานคมอทจาเครมพองขมดคลชาขมดไมชไผชเพมพองชายตชอการทจางานในแตชละ

ขตขนตอน

สมพอการโฆษณาสลนคชาและบรลการตชางของกลจชมโดยการทจาเพจขขขนมา

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานการบรลการ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระตลบขชาวเหนยยว

รายละเออยด : กระตลบขชาวเหนยยวเปปนภาชนะสจาหรตบใสชขชาวเหนยยวนขพงนลยมใชชกตนในผมชทยพบรลโภค

ขชาวเหนยยวในภาคเหนมอและภาคอยสานกระตลบขชาวเหนยยวทยพสานนตขนจะมยนจขาหนตกเบาและระบาย

อากาศไดชดยทจาใหชไอนจขาระเหยออกไปไดชซขพงจะทจาใหชขชาวเหนยยวทยพบรรจจอยมชภายในยตงมยความรชอน

และขชาวไมชแฉะดชวยไอนจขามยความยมดหยจชนแขบงแรงเมมพอกระตลบดจาหรมอขขขนราสามารถทจาความ

สะอาดไดชงชาย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.เสยยว อ.เบญจลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

Customer Segment – กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในทจกภาค อาศตยอยมชในชจมชนและ

ชจมชนใกลชเคยยง ไมชจจากตดเพศ ไมชจจากตดอายจ เปปนกลจชมคนทยพบรลโภคขชาวเหนยยว 

Costomer Relationships – มยบรลการหลตงการขาย ผลลตภตณฑฑตอบโจทยฑการใชชงาน แขบงแรง

สวยงามระบายไอนจขาไดชดย ทจาใหชลมกคชากลตบมาซมขอซจขา

Channels – จตดจจาหนชายผชาน Facebook และตลาดประชารตฐตจาบลเสยยว ตลาดตจาบลใกลช

เคยยง รวมถขงจจาหนชายทยพบชาน

Value Propositions – เปปนการใชชวตตถจดลบทยพหาไดชจากชจมชน มยความยมดหยจชนแขบงแรง สลนคชาทจก

ชลขนทจาขขขนดชวยความประณยต

Key Activities - กระบวกการผลลต เรลพมจากการปลมกตชนคลชาในแหลชงนจขาทยพเหมาะสมแกชการ

เจรลญเตลบโต ไปสมชการเกบบเกยพยว การคตดสรร การตาก และการผลลตขขขนรมปของผลลตภตณฑฑ ซขพง

ระหวชางกระบวนการเหลชานยขจะทจาการเกบบขชอมมลเพมพอนจามาสรชาง Content ในการโปรโมทและจตด

จจาหนชายสลนคชา

Key Resources – ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย แรงงานทยพใชชในการผลลตซขพงเปปน

สมาชลกในบชาน/ชจมชน การตลาดและการจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Partners – ในสชวนของผมชเกยพยวใหชการสนตบสนจนและผมชเกยพยวขชองจะมย กลจชมแมชบชานของชจมชน

ตจาบลเสยยว บจคคลในครตวเรมอนและชจมชน

Cost Structure – ตชนทจนจะประกอบไปดชวย คชาวตตถจดลบตชางๆ  คชาการตลาด และคชา

สาธารณมปโภคตชางๆ

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 10,000
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PS65007291 : การพพฒนาปลารบาแปรรสป

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

สมพอออนไลนฑ

การประชาสตมพตนธฑ

สมพอโฆษณา

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปลารชาแปรรมป

รายละเออยด : สจาหรตบผลลตภตณฑฑปลารชาแปรรมปมยใหชเลมอกทตขงนจขาปลารชาหมตกบรรจจในไหเลบกปปป บ

และถจงพลาสตลกราคาขขขนอยมชกตบขนาดของปลานอกจากนยขปลารชายตงแปรรมปเปปนผลลตภตณฑฑ

เนมขอปลารชาหมตกสตบบรรจจกระปจกปลารชาบองสมตรสมจนไพร นจขาพรลกปลารชาโดยบรรจจภตณฑฑมย

ทตขงบรรจจในไหเลบกและถจงพลาสตลกตามทยพลมกคชาสตพงผชานกระบวนการบรรจจภตณฑฑอยชางดยไมชสชง

กลลพนรบกวน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.เสยยว อ.เบญจลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

ปลารชาแปรรมป เปปนผลลตภตณฑฑอาหารทชองถลพน ทยพผลลตขขขนดชวยกลจชมวลสาหกลจในชจมชน เปปนการ

ถนอมอาหาร สรชางคจณคชาทางอาหาร สชงเสรลมการพตฒนาภมมลปปญญาทชองถลพนและความมตพนคง

ทางอาหารใหชกตบประชาชนในชจมชน และชจมชนใกลชเคยยง หากมยการเพลพมความรมชทางวลชาการใน

การผลลตและรตกษาคจณภาพอาหารตลอดระยะเวลาการจจาหนชายสลนคชาสมชผมชบรลโภค จะสามารถ

พตฒนาผลลตภตณฑฑ ปลารชาแปรรมป นยขใหชสามารถจตดจจาหนชายไดชทตพวประเทศ มยความเปปนไปไดชในการ

เพลพมมมลคชาเชลงพาณลชยฑ สรชางรายไดชและคจณภาพชยวลตทยพดยใหชกตบคนในชจมชน

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 15,000
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PS65008368 : การพพฒนาผลลตภพณฑสบสยจากรพงไหม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ผลลตภตณฑฑสบมชเหลว

shopee lazada

youtube tikkok instagram

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจหมรนเวอยนลดการใชบพลพงงานเนบนนจากลพบมาใชบใหมย

   Upcycle (การรยไซเคลลแบบทยพทจาใหชคจณคชาเพลพมขขขน)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สบมชสมจนไพรจากรตงไหม

รายละเออยด : ในผลลตภตณฑฑจะมยสชวนผสมของ กลยเชอรยน รตงไหม หตวนจขาหอม สชวนผสมทตขงหมด

ทยพนจามาผสมกตนและแปรรมปออกมาเปปนสบมช 1ชชวยกจาจตดเชลลฑผลวทยพเสมพอมสภาพชชวยยตบยตขงการ

เสมพอมสภาพของผลวหนตงใบหนชาไดชอยชางดย และปลอดภตยจากสารเคมย เพราะเราไดชนจาวตตถจ ดลบ

จากธรรมชาตล มาใชชใหชเก

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หนองงมเหลมอม อ.เบญจลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

รตงไหมเปปนสลพงทยพไดชจากธรรมชาตล โดยเสชนใยไหมสามารถนจามาทอผชาไดช และประโยชนฑของรตง

ไหมอยกอยชางซขพงกจาลตงเปปนทยพนลยมคมอนจามาใชชกตบอจตสาหกรรมความงาม เพราะรตงไหมประกอบ

ดชวยโปรตยนคจณภาพสมง และมยความเชมพอวชารตงไหมมยสารตชานอนจมมลอลสระ คมนความชจชมชมพนใหชกตบผลว

พรรณไดช รตงไหมมยหลายสย และจากหลายประเทศดชวย สชวนรตงไหมในประเทศไทยถมอเปปนรตงไหมทยพ

มยคจณภาพสมงในระดตบตชนๆ สยของรตงไหม มยทตขงสยทอง สยขาว ฯลฯ แตชไมชวชาดชวยรตงไหมจากทยพใด กบ

ลชวนแตชมยประโยชนฑในดชานการบจารจงรตกษาผลวพรรณไดชเชชนเดยยวกตน

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 2,500

หนชา 171 / 413



PS65011110 : พพฒนาผลลตภพณฑฑจากเสชชอกกและบสรณาการสย สการเรอยนรสบในชรมชน ตจาบลหนองงสเหลชอม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

จจาหนชายในแอพพลลเคชตพนขายสลนคชาออนไลนฑ Shopee Lazada

เพลพมชชองทางการจจาหนชายใหชมากขขขน เชชน Youtube Tikkok Instagram

แปรรมปเปปนทยพรองแกชว รองจาน

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานสตงคมวลทยา

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ชจดเซทรองจาน จากเสมพอทอ

รายละเออยด : การตชอยอดผลลตภตณฑฑเสมพอทอทยพมาแลชวในชจมชน ใหชเกลดการสรชางมมลคชาใหมช 

โดยการนจามาพตฒนาผลลตภตณฑๆตชา เชชนทยพ ชจดเซทรองจาน จากเสมพอทอ  และอมพนๆในลจาดตบ

ตชอ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หนองงมเหลมอม อ.เบญจลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

นจาตชนกกมาสอยเปปนเสชนยชอมสยตากแหชงแลชวมาทอเปปนเสมพอขนาด100*200ซม. แลชวนจาเสมพอทยพทอ

แลชวมาแปรรมรมปเปปนชจดเซททยพรองจาน รองแกชวนจขาจากเสมพอ โดยวตดขนาด ความยาว ตามทยพตชอง

การ แลชวนจามาตตดแลชวเยบบขอบดชวยผชาสยตชางๆตกแตชงในสวยงาม

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 5,500

หนชา 172 / 413



PS65010767 : โครงการยกระดพบผลลตภพณฑฑจพกสานวพสดรธรรมชาตลเพชชอพพฒนาสลนคบาการขายผยานระบบออ

นไลนฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

วตสดจ อจปกรณฑ

ปราญชฑชาวบชาน

การถชายทอดความรมชผชานทาง Social Network

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ชะลอม

รายละเออยด : รมปแบบผลลตภตณฑฑทจาจากวตสดจธรรมชาตล แขบงแรงทนทานใชชงานไดชดย ชะลอมใชช

ใสชขชาวของสจาหรตบเดลนทางซขพงไดชแกช ผลไมช และของแหชงตชางๆ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 8 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หนองหวชา อ.เบญจลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

1. สรชางตตวสลนคชาและฉลากสลนคชา

2. สรชางชชองทางการทจาการตลาดออนไลนฑและออฟไลนฑ

3. สรชางสมพอในการโปรโมทสลนคชาเชชน facebook, line, lnstagram และชชองทางโฆษณาตชางๆ

4. สรชางคอนเทนตฑของตตวสลนคชาใหชนชาสนใจมากยลพงขขขน

5. กจาหนดกลจชมเปปาหมาย

6. รตบออเดอรฑสลนคชาทางออนไลนฑและออฟไลนฑ

7. จตดทจาผลลตภตณฑฑ

8. จตดจจาหนชายและจตดสชงสลนคชาใหชกตบผมชบรลโภคใหชมยความรวดเรบว

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สชงเสรลมและสนตบสนจนการทชองเทยพยวชจมชน

สรชางความรมชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 1,000

หนชา 173 / 413



PS65014118 : โครงการยกระดพบผลลตภพณฑฑผบาไหมมพดหมอชเพชชอพพฒนาสลนคบาการขายผยานระบบออนไลนฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

วตสดจ อจปกรณฑ

การถชายทอดความรมชผชานทาง Social Network

ผมชเชยพยวชาญเฉพาะทางดชานการมตดหมยพ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผชาไหมมตดหมยพ ตราลมกแกชว

รายละเออยด : รมปแบบผลลตภตณฑฑการออกแบบลวดลายทยพสรชางสรรคฑผชาไหมมตดหมยพหลายแบบ 

เชชน ผชาลมกแกชว ผชาพมขนเรยยบ ผชาโสรชง ฯลฯ และมยลาดลายทยพแปลกไหมช มยความสวยงามทตนสมตย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 8 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หนองหวชา อ.เบญจลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

1. ออกแบบลวดลายทยพเปปนเอกลตกษฑเฉพาะตตวและทตนสมตย พรชอมทตขงบรลการออกแบบ และตตดเยบบ

ชจดไหมทตขงชจดไทยและแฟชตพน

2. สรชางสมพอชชองทางการทจาการตลาดออนไลนฑ จตดจจาหนชายผชานชชองทางออนไลนฑเปปน หลตก เชชน 

Facebook, Instagram, Line, Website, Shopee เปปนตชน และอยกชชองทางคมอการออกบมธตาม

งานมหกรรมตชางๆ ทยพจตดแสดงสลนคชาไทย หรมอตามงานสลนคชา OTOP

3. กจาหนดกลจชมเปปาหมาย ใหชแกชกลจชมลมกคชาเพศหญลง สชวนใหญชอยมชในกลจชมอาชยพขชาราชการ ทยพ

ตชองใชชผชาไหม ในการตตดชจดสวมใสชในการทจางาน กลจชมแมชบชานทยพเลมอกซมขอเกบบสะสมไวชใสชเองและ

เกบบไวชสชงตชอใหชลมกหลาน

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สชงเสรลมและสนตบสนจนการทชองเทยพยวชจมชน

สรชางความรมชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 2,000

หนชา 174 / 413



PS65014806 : พพฒนาและยกระดพบแปรรสปผลลตภพณฑฑปลาดรกเพลชมสลคยา ตจาบลหนองฮาง อจาเภอเบญจลพกษฑ  

จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

แปรรมปและการถนอมอาหาร

แปรรมปและการถนอมอาหาร

แปรรมปและการถนอมอาหาร

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปลาดจกรชา , ปลาดจกแดดเดยยว , ปลาดจกสวรรคฑ

รายละเออยด : - ปลาดจกแดดเดยยว ขนาด 1 กลโลกรตม ราคา 180 บาท บรรจจภตณฑฑถจงใสซยน

สจญญากาศ- ปลาดจกรชา ขนาด 250 กรตม ราคา 80 บาท บรรจจภตณฑฑถจงใสซยนสมญญากา

ศ- ปลาดจกสวรรคฑ ขนาด 500 กรตม ราคา 200 บาท บรรจจภตณฑฑถจงใส

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หนองฮาง อ.เบญจลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

Customer Segment - กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ และ

อาศตยอยมชในชจมชน ไมชจจากตดเพศ โดยมยอายจ 30 ปปขขขนไป เพราะเปปนกลจชมคนทยพชมพนชอบอาหารทยพทาน

ไดชงชายและสามารถเกบบไวชไดชนาน สามารถนจากลตบไปเพมพอเปปนของฝากใหชกตบญาตลและมลตรสหาย

Costomer Relationships – มยการตลดตามผลรสชาตลของอาหาร เมมพอลมกคชาซมขอกลตบไป วชารส

ชาตลเปปนอยชางไรถมกปากหรมอไมช เพมพอทยพทางเราจะไดชนจาเอาขชอบกพรชองกลตบมาแกชไขตชอไป 

Channels – จตดจจาหนชายผชาน Facebook ตจาบลหนองฮาง อจาเภอเบญจลตกษฑ และInstagram 

ของดยหนองฮาง เบญจลตกษฑ

Value Propositions – ลมกคชาจะไดชทานอาหารทยพอรชอย ถมกปาก และถมกตชองตามหลตกอนามตย

พรชอมปลอยภตยจากสารกตนเสยย

Key Activities - กระบวนการผลลต  เรลพมจากการเลยขยงปลาดจก    และคตดปลาดจกทยพไดชมาตรฐาน

นจามาแปรรมป 

และผลลตพรชอมบรรจจภตณฑฑ ซขพงระหวชางกระบวนการในการแปรรมปจะมยการเกบบขชอมมลเพมพอนจา

มาสรชาง Content ในการโปรโมทและจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Resources – ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย ปลาดจกซขพงเปปนวตตถจดลบหลตกในการ

แปรรมป แรงงานทยพใชชในการผลลตซขพงเปปนแรงงานและสมาชลกในชจมชน การตลาดและการจตด

จจาหนชายสลนคชา

Key Partners – ในสชวนของผมชเกยพยวขชองใหชการสนตบสนจนและผมชเกยพยวขชองในธจรกลจ จะมยวลสาหกลจ

ชจมชนตจาบลหนองฮาง อจาเภอเบญจลตกษฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 20,000
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PS65014873 : การพพฒนาตราสลนคบา บรรจรภพณฑฑ และการตลาดออนไลนฑ เพชชอเพลชมมสลคยาใหบกพบผลลตภพณฑฑแปร

รสปรสปลาดรก ตจาบลหนองฮาง อจาเภอเบญจลพกษฑ จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การออกแบบ การตลาด กลยจทธฑ เพจ เฟสบจบค ไลนฑ ตลปกตอก

การออกแบบ การตลาด กลยจทธฑ เพจ เฟสบจบค ไลนฑ ตลปกตอก

การออกแบบ การตลาด กลยจทธฑ เพจ เฟสบจบค ไลนฑ ตลปกตอก

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปลาดจกรชา , ปลาดจกแดดเดยยว , ปลาดจกสวรรคฑ

รายละเออยด : - ปลาดจกแดดเดยยว ขนาด 1 กลโลกรตม ราคา 180 บาท บรรจจภตณฑฑถจงใสซยน

สจญญากาศ- ปลาดจกรชา ขนาด 250 กรตม ราคา 80 บาท บรรจจภตณฑฑถจงใสซยนสมญญากา

ศ- ปลาดจกสวรรคฑ ขนาด 500 กรตม ราคา 200 บาท บรรจจภตณฑฑถจงใส

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หนองฮาง อ.เบญจลตกษฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

Customer Segment - กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ และ

อาศตยอยมชในชจมชน ไมชจจากตดเพศ โดยมยอายจ 30 ปปขขขนไป เพราะเปปนกลจชมคนทยพชมพนชอบอาหารทยพทาน

ไดชงชายและสามารถเกบบไวชไดชนาน สามารถนจากลตบไปเพมพอเปปนของฝากใหชกตบญาตลและมลตรสหาย

Costomer Relationships – มยการตลดตามผลรสชาตลของอาหาร เมมพอลมกคชาซมขอกลตบไป วชารส

ชาตลเปปนอยชางไรถมกปากหรมอไมช เพมพอทยพทางเราจะไดชนจาเอาขชอบกพรชองกลตบมาแกชไขตชอไป 

Channels – จตดจจาหนชายผชาน Facebook ตจาบลหนองฮาง อจาเภอเบญจลตกษฑ และInstagram 

ของดยหนองฮาง เบญจลตกษฑ

Value Propositions – ลมกคชาจะไดชทานอาหารทยพอรชอย ถมกปาก และถมกตชองตามหลตกอนามตย

พรชอมปลอยภตยจากสารกตนเสยย

Key Activities - กระบวนการผลลต  เรลพมจากการเลยขยงปลาดจก    และคตดปลาดจกทยพไดชมาตรฐาน

นจามาแปรรมป 

และผลลตพรชอมบรรจจภตณฑฑ ซขพงระหวชางกระบวนการในการแปรรมปจะมยการเกบบขชอมมลเพมพอนจา

มาสรชาง Content ในการโปรโมทและจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Resources – ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย ปลาดจกซขพงเปปนวตตถจดลบหลตกในการ

แปรรมป แรงงานทยพใชชในการผลลตซขพงเปปนแรงงานและสมาชลกในชจมชน การตลาดและการจตด

จจาหนชายสลนคชา

Key Partners – ในสชวนของผมชเกยพยวขชองใหชการสนตบสนจนและผมชเกยพยวขชองในธจรกลจ จะมยวลสาหกลจ

ชจมชนตจาบลหนองฮาง อจาเภอเบญจลตกษฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 20,000
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PS65009707 : ไมบกวาดใยตาลสสยการตลาดยรคใหมย

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การออกแบบเพลพมความโดดเดชนใหชสลนคชามยมมลคชาเพลพมและการออกแบบโลโกชผลลตภตณฑฑ

การออกแบบสมพอประชาสตมพตนธฑ

การเพลพมชชองทางการตลาดใหมชเพมพอจตดจจาหนชายสลนคชา

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานการบรลการ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ไมชกวาดใยตาล

รายละเออยด : ไมชกวาดใยตาลเปปนผลลตภตณฑฑจากภมมลปปญญาของชาวกมย ผลลตจากวตสดจ

ธรรมชาตล นจขาหนตกเบา สามารถใชชกวาดพมขนไดชหลากหลาย เสชนใยตาลมยคจณสมบตตลเดชนคมอ ทน

ทานและเหนยยวเปปนพลเศษ ไมชกวาดใยตาลจขงมยอายจการใชชงานนานกวชาไมชกวาดทตพวไป

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

8 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยรามคจาแหง

ต.กมช อ.ปรางคฑกมช จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รชานคชากองทจนหมมชบชานไฮนชอย ตจาบลกมช อจาเภอปรางคฑกมช จตงหวตดศรยสะเกษ

ออนไลนฑ : U2T BCG ตจาบลกมช

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

1. สจารวจขชอมมลและศขกษาความตชองการของชจมชนและลมกคชา 2. วางแผนพตฒนาผลลตภตณฑฑไมช

กวาดใยตาลและออกแบบโลโกช 3. วางแผนเพลพมชชองทางการจตดจจาหนชายและประชาสตมพตนธฑ 4. 

ผลลตไมชกวาดใยตาลพรชอมโลโกช 5. จจาหนชายผลลตภตณฑฑผชานสมพอออนไลนฑและออฟไลนฑ 6. ตลดตาม

ผลความพขงพอใจ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 7,000
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PS65015483 : เยบบปปก...อนรรพกษฑวพฒนธรรม "กสย"

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวตตกรรมภมมลปปญญาทชองถลพนการทอผชาไหมลายลมกแกชว

เทคนลคการออกแบบและตตดเยบบดชวยมมอใหชไดชรมปทรงตามตชองการ

การออกแบบโลโกชผลลตภตณฑฑ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานการบรลการ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระเปปาผชาไหม

รายละเออยด : เปปนกระเปปาทยพตตดเยบบดชวยผชาไหมลายลมกแกชว(ผชาเหยยยบลายลมกแกชว)ทยพมยความ

เงางามและความละเอยยดเปปนเอกลตกษณฑเฉพาะตตวของตจาบลกมชและมยขนาดกระทตดรตด

สามารถพกพาไดชสะดวกเปปนผลลตภตณฑฑทยพผสมผสานระหวชางความเปปนภมมลปปญญาทชองถลพนกตบ

ความโมเดลรฑนสมตยใหมช

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

8 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยรามคจาแหง

ต.กมช อ.ปรางคฑกมช จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รชานคชากองทจนหมมชบชาน บชานกมช ตจาบลกมช อจาเภอปรางคฑกมช จตงหวตดศรยสะเกษ

ออนไลนฑ : U2T BCG ตจาบลกมช

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

1. สจารวจขชอมมลและความตชองการของชจมชนและลมกคชา

2. วางแผนพตฒนาผลลตภตณฑฑกระเปปาผชาไหม

3. ออกแบบและผลลตกระเปปาผชาไหมและโลโกช

4. จจาหนชายสลนคชาผชานสมพอออนไลนฑทาง Facebook, Tiktok, Shopee Lazada และรชานคชาใน

ชจมชน

5. ตลดตามผลความพขงพอใจตชอผลลตภตณฑฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 6,600

หนชา 178 / 413



PS65014979 : การเพลชมมสลคยาผลลตภพณฑฑจากเสชชอกกของพชลนทอชตจาบลดสย อจาเภอปรางคฑกสย จพงหสพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ลวดลายทยพสรชางสรรคทจาใหชเกลดความสวยงามเปปนเอกลตกษณฑ นชาใชชงาน

การใชชพลาสตลกรองพมขนแผชนรองเพมพอปปองกตนสลพงสกปรก

ดชวยคจณสมบตตลของตชนกกทจาใหชการใชชงานไดชอยชางอเนกประสงคฑไมชเพยยงรองนตพง แตชยตงไดชทตขง

รองจาน กระถางตชนไมช รองของรชอน

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : แผชนรองเสมพอกกอเนกประสงคฑ

รายละเออยด : แผชนรองเสมพอกกอเนกประสงคฑ ใชชรองจานหรมอแกชวนจขาบนโตบะอาหาร ใชช

รองกระถางตชนเพมพองไมชใหชเกลดรอยเปปข อนบนพมขน ใชชรองแจกตนหรมอสามารถใชชตกแตชงบชานไดช 

วตสดจทจามาจากตชนกกและไดชสยสตนลวดลายจากสยแตชมไหม ปราศจากสารเคมยอตนตราย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ดมช อ.ปรางคฑกมช จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

Customer Segment – กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคกลจชมคนทยพอาศตยภาคภาค

เหนมอ ภาคกลาง ภาคตะวตนออก ภาคตะวตนตก ภาคอยสาน ภาคใตช  ไมชจจากตดเพศ โดยมยอายจ 20 ปป

ขขขนไป เพราะเปปนกลจชมคนทยพใสชใจในการอยมชอาศตย และกลจชมคนรตกสลพงแวดลชอมและรตกธรรมชาตล

Costomer Relationships – มยการตลดตามผลการใชชงานกตบลมกคชาทยพซมขอไป วชาหลตงจากใชชแลชว

ประทตบหรมอไมช ขอเสนอแนะ คจาตลชม นจาผลทยพไดชมาใชชในการ review สลนคชา พรชอมมอบสลทธลพลเศษ

แกชลมกคชาเดลมดชวยสชวนลด 15 เปอรฑเซบนตฑและแจกของสมนาคจณ

Channels – จตดจจาหนชายผชาน Facebook ทางเพจของทางรชาน Line My Shop ศมนยฑจตด

จจาหนชายสลนคชาโอทบอป รวมถขงจจาหนชายทยพบชาน และการออกบมทเพมพอจตดจจาหนชายสลนคชา

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอเชชน ใชชรองจานหรมอแกชวนจขาบนโตบะอาหาร ใชช

รองกระถางตชนเพมพองไมชใหชเกลดรอยเปปข อนบนพมขน ใชชรองแจกตนหรมอสามารถใชชตกแตชงบชานไดช 

ปราศจากสารเคมยอตนตราย

Key Activities - กระบวกการผลลต เรลพมจากการปลมกตชนกกจากแปลงทยพไดชมาตรฐานปลอดสาร 

ไปสมชการเกบบเกยพยว การคตดสรร คลดคชนแบบลวดลายแผชนรองอเนกประสงคฑ การผลลตและบรรจจ

ภตณฑฑ ซขพงระหวชางกระบวนการเหลชานยขจะทจาการเกบบขชอมมลเพมพอนจามาสรชาง Content ในการโปรโม

ทและจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Resources – ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย แบบลวดลายจากสยแตชมไหม วตตถจดลบ

ตชนกกปลอดสารพลษ แรงงานทยพใชชในการผลลตซขพงเปปนแรงงาน สมาชลกในชจมชน การตลาดและ

การจตดจจาหนชายสลนคชา

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

ลดขยะ/การนจาวตตถจดลบกลตบมาใชชใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 4,000
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PS65015145 : การพพฒนาหมอนเสชชอกกสมนรไพรสสยการตลาดเชลงพาณลชยฑ ตจาบลดสย อจาเภอปรางคฑกสย จพงหวพด

ศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การผสานกตนอยชางเสมอกกและหมอนเกลดเปปนผลลตภตณฑฑสรชางสรรคฑทยพเพลพมมมลคชาแกชเสมพอกก

การใชชกลลพนสมจนไพรในทชองถลพนเปปนสชวนชชวยใหชเกลดนวตตกรรมอยชางการรยฟปลใสชสมจนไพรและ

เลมอกกลลพนทยพชอบไดช

ใชชกลลพนสมจนไพรโดยตตวสมจนไพรเปปนอโรมาเธอราพย ชชวยใหชผชอนคลายจากความเมมพอยลชา

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : หมอนเสมพอกกกลลพนสมจนไพร

รายละเออยด : หมอนเสมพอกกกลลพนสมจนไพรสชวนของหมอนทจาจากตชนกกทยพเปปนวตสดจในทชองถลพน  

ใชชสยแตชมไหมในการทจาลวดลาย ปราศจากสารเคมยอตนตราย และในสชวนของไสชหมอนจะเปปน

สมจนไพรทยพมยมยในชจมชน ชชวยใหชผชอนคลายจากความเมมพอยลชาและไดชกลลพนหอมจากสมจนไพร 

เพมพอทจาใหชการพตกผชอนไดชดยขขขน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ดมช อ.ปรางคฑกมช จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

Customer Segment – กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออกเฉยยงใตช ภาคกลาง 

และอาศตยอยมชในชจมชน ไมชจจากตดเพศ โดยมยอายจ 30 ปปขขขนไป เพราะเปปนกลจชมคนทยพสนใจในสจขภาพ 

และมยอาการปวดเมมพอยลชาจากการทจางาน เนมพองจากสภาพรชางกายทยพเสมพอมถอยลง

Costomer Relationships – มยการตลดตามผลการใชชงานกตบลมกคชาทยพซมขอไป วชาหลตงจากใชชแลชว

ไดชผลเปปนอยชางไร นจาผลการใชชมาชชวยในการ review สลนคชาดชวย และจะมยการมอบสลทธลพลเศษแกช

ลมกคชาเดลมดชวยสชวนลด 15 เปอรฑเซบนตฑ 

Channels – จตดจจาหนชายผชาน Facebook ทางเพจของทางรชาน Line My Shop ศมนยฑจตด

จจาหนชายสลนคชาโอทบอป รวมถขงจจาหนชายทยพบชาน และการออกบมทเพมพอจตดจจาหนชายสลนคชา

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอคลายความเมมพอยลชา ยตงชชวยใหชผมชใชชรมชสขกผชอน

คลายจากกลลพนหอมของสมจนไพร และปลอดภตยเพราะผลลตจากสมจนไพรปลอดสาร ไดชรตบรอง

มาตรฐาน

Key Activities - กระบวกการผลลต เรลพมจากการปลมกตชนกกและสมจนไพรจากแปลงทยพไดช

มาตรฐานปลอดสาร ไปสมชการเกบบเกยพยว การคตดสรร คลดคชนสมตรสมจนไพร การผลลตและบรรจจ

ภตณฑฑ ซขพงระหวชางกระบวนการเหลชานยขจะทจาการเกบบขชอมมลเพมพอนจามาสรชาง Content ในการโปรโม

ทและจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Resources – ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย สมตรสมจนไพรเครมพองหอม วตตถจดลบตชน

กกและสมจนไพรปลอดสารพลษ แรงงานทยพใชชในการผลลตซขพงเปปนแรงงาน สมาชลกในชจมชน การ

ตลาดและการจตดจจาหนชายสลนคชา

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

มยสจขภาพดยขขขน ลดโอกาสเกลดการเจบบปปวย

ลดขยะ/การนจาวตตถจดลบกลตบมาใชชใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 5,000

หนชา 180 / 413



PS65017506 : การพพฒนาผลลตภพณฑฑจากพชชประจจาถลชน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยสารสนเทศในการผลลตสมพอและการประชาสตมพตนธฑผลลตภตณฑฑของกลจชม

เทคโนโลยยการผลลตเลมอนผสมดอกอตญชตน

เทคโนโลยยในการผลลตนจขาดอกอตญชตนดชวยเครมพองอบแหชงทจาใหชคงสย กลลพนของดอกอตญชตน

เหมมอนพขพงเดบดออกมาจากตชน

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : แยมเลมอนอตญชตน

รายละเออยด : แยมเลมอนอตญชตน ผลลตภตณฑฑทาขนมปปง แยมทจาจากผลมะนาวสดผสมดอก

อตญชชน สยสตนนชาทานจากดอกอตญชตน ผสานความลงตตวทยพมยความหอมเฉพาะตตว นอกจากนยขยตง

สามารถผสมกตบนจขารชอนหรมอนจขาอจชนคนใหชละลายกลายเปปนชาเลมอนอตญชตนไดชอยกดชวย รสชาตล

เปรยขยวหวาน หอมสดชมพน ชจชมคอชมพนใจ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ตมม อ.ปรางคฑกมช จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

แยมเลมอนอตญชตนเปปนการพตฒนาผลลตภตณฑฑจากพมชประจจาถลพนของกลจชมอตญชตนบชานรงระ นจา

ดอกอตญชตนมาเปปนสชวนผสมของแยมเลมอน กลจชมอตญชตนบชานรงระจขงตชองการพตฒนา

ผลลตภตณฑฑเปปนแยมเลมอนอตญชตนทยพรตบประทานเปปนทตขงแยมและชาเลมอนอตญชตนไดชและจจาหนชาย

ทตขงออฟไลนฑและออนไลนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 3,250

หนชา 181 / 413



PS65028170 : การเพลชมมสลคยาผลลตภพณฑฑจากพชชประจจาถลชน (อพญชพน)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยสารสนเทศในการผลลตสมพอและการประชาสตมพตนธฑผลลตภตณฑฑของกลจชม

เทคโนโลยยการผลลตโลชตพนดชวยการผสมนจขาดอกอตญชตน

เทคโนโลยยในการผลลตสกตดสารตชานอนจมมลอลสระจากดอกอตญชตนมาเปปนสชวนผสมโลชตพน เพลพม

วลตามลนอย และนจขามตนหอมระเหย เพมพอใหชกลลพนของโลชตพนหอมสดชมพนนชาใชช ผลวพรรณกระจชางใส 

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : โลชตพนอตญชตน

รายละเออยด : โลชตพนบจารจงผลวทยพสชวนผสมจากดอกอตญชตนมยฤทธลดเปปนสารแอนตยขออกซลแดนซฑ มย

สชวนชชวยในการบจารจงผลว ทจาใหชผลวสวยใส เปลชงปลตพง อชอนเยาวฑ เนยยนนจชมชจชมชมพน ผลวไมชแหชงกรชาน 

และมยสจขภาพดย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ตมม อ.ปรางคฑกมช จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

เปปนการเพลพมมมลคชาของผลผลลตจากพมชประจจาถลพนของกลจชมอตญชตนบชานรงระ นจาดอกอตญชตนมา

เปปนสชวนผสมของโลชตพนถนอมผลว และสารจากดอกอตญชตนชชวยใหชผลวพรรณแลดมกระจชางใส ผลว

นจชมชจมชมพน เนมขอโลชตพนซขมซาบเรบว การจจาหนชายแบบออนไลนฑและออฟไลนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 9,250

หนชา 182 / 413



PS65016472 : การพพฒนาเสชลอแสยว

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

1.เทคนลคการใชชสยยชอมผชาแทนการใชชสยธรรมชาตล

2.การใชชเทคนลคการออกแบบการตตดเยบบเพมพอใหชเสมขอระบายอากาศไดชดย

3.การใชชเทคโนโลยยในการมชวนไหม คตดแยกไหมและทจาใหชนจชมเพมพอนจาไปผลลตเสมขอใหชยมดหยจชนตชอ

การใชชงาน

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เสมขอแสชว

รายละเออยด : ลตกษณะเปปนผชาไหมหรมอผชาฝปายจะเปปนการทอดชวยมมอ ทยพใชชการปปกลายขขขนมา

เปปนเสมขอแสชว

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.พลมาย อ.ปรางคฑกมช จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

พตฒนาและออกแบบลายเสมขอแสชวใหชหลากหลายมากยลพงขขขน ใหชมยความทตนสมตย นจาไปจตดจจาหนชาย

ในตลาดหมมชบชาน ทยพจตดแสดงสลนคชา OTOP

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 20,000

หนชา 183 / 413



PS65016489 : การพพฒนาเสชลอแสยวสสยตลาดออนไลนฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

1.เทคนลคการใชชสยยชอมผชาแทนการใชชสยธรรมชาตล

2.การใชชเทคนลคการออกแบบการตตดเยบบเพมพอใหชเสมขอระบายอากาศไดชดย

3.การใชชเทคโนโลยยในการมชวนไหม คตดแยกไหมและทจาใหชนจชมเพมพอนจาไปผลลตเสมขอใหชยมดหยจชนตชอ

การใชชงาน

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เสมขอแสชว

รายละเออยด : ลตกษณะเปปาผชาไหมหรมอผชาฝปายเปปนการทอดชวยมมอ มยลายทยพใชชการปปกขขขนมาเปปน

ลายแสชว

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.พลมาย อ.ปรางคฑกมช จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

พตฒนาและออกแบบลายเสมขอแสชวใหชหลากหลายมากยลพงขขขนใหชมยความทตนสมตย นจาไปจตดจจาหนชายใน

ตลาดทยพจตดแสดงสลนคชา OTOP และเพมพอเพลพมชชองทางการจจาหนชายตชองการทจาใหชเสมขอแสชวเปปนทยพ

รมชจตกมากขขขน จขงนจาไปสมชการจตดจจาหนชายในสลนคชาออนไลนฑ เชชน เพจ แอพขายสลนคชาตชางๆ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 7,000

หนชา 184 / 413



PS65011596 : โครงการพพฒนาผลลตภพณฑฑสานเสบนพลาสตลกเพชชอพพฒนาทบองถลชน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Hand made

Hand made

Hand made

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ตระกรชาแสนซชา กระบจงแสนแซชบ

รายละเออยด : ผลลตภตณฑฑ Handmade

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.พลมายเหนมอ อ.ปรางคฑกมช จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

ผลลตภตณฑฑสานเสชนพลาสตลกตระกรชาแสนแซชบ และกระบจงแสนซชาเปปนผลลตภตณฑฑทยพผลลตมาจาก

เสชนพลาสตลก ซขงวตสดจทยพใชชทจามยความทนทานสยสตนสดใส ออกแบบไดชหลากหลายรมปทรง เพมพอเปปน

การสรชางรายไดชอยชางยตพงยมนใหชแกชชาวบชาน คนในชจมชนสามรถนจามาประกอบเปปนอาชยพเสรลมใน

พมขนทยพตจาบลพลมายเหนมอ อจาเภอปรางคฑกมช จตงหวตดศรยสะเกษ

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สชงเสรลมและสนตบสนจนการทชองเทยพยวชจมชน

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 30,000

หนชา 185 / 413



PS65011626 : โครงการพพฒนาผลลตภพณฑฑสานเสบนพลาสตลกเพชชอพพฒนาทบองถลชน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Hand made

Hand made

Hand made

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระบจงแสนซชา

รายละเออยด : ผลลตภตณฑฑ Handmade

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.พลมายเหนมอ อ.ปรางคฑกมช จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

ผลลตภตณฑฑสานเสชนพลาสตลกกระบจงแสนซชา เปปนผลลตภตณฑฑทยพผลลตมาจากเสชนพลาสตลก ซขงวตสดจ

ทยพใชชทจามยความทนทานสยสตนสดใส ออกแบบไดชหลากหลายรมปทรง เพมพอเปปนการสรชางรายไดชอยชาง

ยตพงยมนใหชแกชชาวบชาน คนในชจมชนสามรถนจามาประกอบเปปนอาชยพเสรลมในพมขนทยพตจาบลพลมายเหนมอ 

อจาเภอปรางคฑกมช จตงหวตดศรยสะเกษ

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สชงเสรลมและสนตบสนจนการทชองเทยพยวชจมชน

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 22,500

หนชา 186 / 413



PS65017825 : พพฒนายกระดพบผลลตภพณฑฑนจลาอบอย

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยสารสนเทศในการผลลตสมพอและการประชาสตมพตนธฑผลลตภตณฑฑของกลจชม

เทคโนโลยยในการผลลตนจขาอชอยไซรตปจากภมมลปปญญาชาวบชาน เพมพอใหชนจขาอชอยไซรตปทยพมยคจณภาพ 

เกบบไวชไดชนาน มยกลลพนหอมนชารตบประทาน

เทคโนโลยยการผลลตนจขาอชอยไซรตปจากเครมพองคตขนนจขาอชอย

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นจขาอชอยไซรตป

รายละเออยด : ไซรตปจากนจขาอชอย 100% ทขพคตดสรรอชอยคจณภาพนจามาเคยพยวจนเขชมขชนตาม

ธรรมชาตล รวมทตขงมยกลลพนอชอยหอมหวาน นจชมละมจน เหมาะสจาหรตบเตลมลงในเครมพองดมพมเชชน ชา 

หรมอ กาแฟ ขนมปปง ชชวยเพลพมรสชาตลอาหารและเครมพองดมพมใหชมยรสชาตลกลมกลชอมมากยลพงขขขน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.โพธลดศรย อ.ปรางคฑกมช จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

เปปนการพตฒนาผลลตภตณฑฑจากกลจชมเกษตรกรทยพปลมกอชอยในพมขนทยพบชานกอกหวานใตช เปปนไซรตป

จากนจขาอชอย 100% นจามาพตฒนาตชอยอดผลลตภตณฑฑและสชงเสรลมในการออกแบบผลลตภตณฑฑ และ

สชงเสรลมการตลาดทตขงออนไลนฑและออฟไลนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 6,370

หนชา 187 / 413



PS65028168 : พพฒนายกระดพบผลลตภพณฑฑนจลาอบอย

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยสารสนเทศในการผลลตสมพอและการประชาสตมพตนธฑผลลตภตณฑฑของกลจชม

เทคโนโลยยในการผลลตนจขาตาลผงจากภมมลปปญญาชาวบชาน เพมพอใหชนจขาตาลมยกลลพนหอม คงสยทอง

จากอชอยทจาใหชผลลตภตณฑฑนชารตบประทาน

เทคโนโลยยการผลลตนจขาตาลผงจากเครมพองคตขนนจขาอชอย

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นจขาตาลผงจากอชอย

รายละเออยด : นจขาตาลผงจากอชอย หรมอนจขาตาลอชอย เปปนผลลตภตณฑฑจากอชอยคจณภาพ 100% 

คตดสรรพลเศษจากอชอยชตขนดย ไมชเตลมสารฟอกขาว กลลพนหอมละมจน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.โพธลดศรย อ.ปรางคฑกมช จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

เปลยพยนจากนจขาอชอยธรรมดาใหชเปปนนจขาตาลผงธรรมชาตล  100% คตดสรรพลเศษจากอชอยสายพตนธจฑ

สลงคโปรฑและพตนธจฑสายนจขาผขขงทยพปลมกดชวยวลธยการธรรมชาตลไรชสารเคมยนจามาผลลตเปปนนจขาตาลผงทยพไมช

เตลมสารฟอกขาว กลลพนหอมละมจนจากอชอย จจาหนชายทตขงแบบออนไลนฑและออฟไลนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 1,950

หนชา 188 / 413



PS65012650 : โครงการพพฒนาผลลตภพณฑฑการสานหมวกเพชชอชรมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ชชองทางการจตดจจาหนชายผชานชชองทางออนไลนฑและการจตดสชงสลนคชาผชานทาง EMS Express

ออกแบบลวดลายการสานหมวกลายใหมชๆ

บรรจจภตณฑฑและสตลขกเกอรฑสลนคชาทยพมยความทตนสมตยมากขขขน

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : หมวกจตกสานจากตชนกกและใบตาล

รายละเออยด : ทจามาจากตชนกกและใบตาล ทยพมยจจานวนมากในทชองถลพน จขงนจามาแปรรมปเพมพอเปปน

หมวกจตกสาน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.สมอ อ.ปรางคฑกมช จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

แผนการผลลตและดจาเนลนงาน

    การโพสตฑสลนคชาลงใน Facebook Pages ของรชานโดยลมกคชาทตพวไปสามารถสตพงซมขอสลนคชาโดย

ตรงกตบทางรชาน เมมพอไดชรตบออเดอรฑจากลมกคชา กบสามารถจตดสชงรายละเอยยดการซมขอขาย 

สามารถชจาระเงลนโดยการโอนชจาระ บตนทขกรายการสตพงซมขอ ทจาการบรรจจสลนคชาใหชแลชวเสรบจตามคจา

สตพงซมขอและสามารถจตดสชงสลนคชาของลมกคชาไดชทตนทยในเวลาตชอมา 

 กลยจทธฑทางการตลาด

1) ราคา    การขายสลนคชาใชชวลธยตตขงราคาทยพตจพากวชาคมชแขชงขตนเลบกนชอยเพมพอใหชแตกตชางจากคมชแขชงและ

ทจาใหชลมกคชาสนใจในสลนคชาของเรามากกวชาสลนคชาของคมชแขชงขตน 

2) ชชองทางการจตดจจาหนชายสลนคชา  ชชองทางการจตดจจาหนชายสลนคชามย 2 ชชองทาง คมอ การจตด

จจาหนชายทยพกลจชมแมชบชานและสตรยในหมมชบชาน และการจตดจจาหนชายผชานชชองทางออนไลนฑ 

Facebook Pages ลมกคชาสามารถสตพงซมขอสลนคชาจากทางรชานไดชตลอด 24 ชตพวโมง

3) สลนคชา    หมวกจตกสานบชานกระตชายดชอน เปปนสลนคชาทยพอายจการใชชงานไดชนาน สามารถใชชเปปน

ของฝาก ของทยพระลขก และเปปนของใชชทยพทนทานไมชพตงงชาย สามารถใชชไดชหลายเดมอน รมปแบบสวย

งามดมทตนสมตยและราคาไมชแพง ทตขงยตงสามารถอนจรตกษฑสลพงแวดลชอมไดชดชวย

4) การสชงเสรลมทางการตลาดของสลนคชา   จตดรายการสชงเสรลมการขาย เพมพอเปปนการกระตจชน

การซมขอสลนคชาของลมกคชาและเพมพอใหชลมกคชาไดชรมชจตกกตบผลลตภตณฑฑของชจมชนไดชเรบวทยพสจด โดยการ

โฆษณาผชานชชองทางออนไลนฑเชชนการทจาโฆษณาผชาน Facebook Pages  เพมพอใหชสามารถเขชา

ถขงลมกคชาเปปาหมายไดชตรงจจดและเขชาถขงกลจชมเปปาหมายไดชหลากหลาย

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 6,000

หนชา 189 / 413



PS65012915 : การพพฒนา ปลารบาปลานลล/ปลารบาปลาดรก เพชชอชรมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

บรรจจภตณฑฑและสตลขกเกอรฑสลนคชาทยพมยความทตนสมตยมากขขขน

การนจาเครมพองซยลสมญญากาศนจามาบรรจจเพมพอใหชปลารชาอยมชไดชนานขขขน

ชชองทางการจตดจจาหนชายผชานชชองทางออนไลนฑและการจตดสชงสลนคชาผชานทาง EMS Express

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปลารชาปลานลล/ปลาดจก

รายละเออยด : ปลารชา เปปนการแปรรมปอาหารจากปลาชนลดหนขพง  เครมพองปรจงหลตกประกอบไป

ดชวย ปลา เกลมอ ขชาวคตพว รจาอชอน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.สมอ อ.ปรางคฑกมช จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

แผนการผลลตและดจาเนลนงาน

    การโพสตฑสลนคชาลงใน Facebook pages ของรชานโดยลมกคชาทตพวไปสามารถสตพงซมขอสลนคชาโดย

ตรงกตบทางรชาน เมมพอไดชรตบคจาสตพงซมขอจากลมกคชาและการชจาระเงลนในการสตพงซมขอ ผมชขายกบสามารถจตด

สชงรายละเอยยดการซมขอและดจาเนลนการจตดสชงสลนคชาของลมกคชาไดชทตนทย ทจาใหชสามารถตอบสนอง

ความตชองการของลมกคชาไดชรวดเรบวยลพงขขขน

 กลยจทธฑทางการตลาด

1) ราคา    การขายสลนคชาใชชวลธยตตขงราคาทยพตจพากวชาคมชแขชงขตนเลบกนชอยเพมพอใหชแตกตชางจากคมชแขชงและ

ทจาใหชลมกคชาสนใจในสลนคชาของเรามากกวชาสลนคชาของคมชแขชงขตน และปปจจจบตนเรายตงมยชชองทางการ

จตดจจาหนชายทตขงแบบหนชารชานและทางออนไลนฑ

2) ชชองทางการจตดจจาหนชายสลนคชา  ชชองทางการจตดจจาหนชายสลนคชามย 2 ชชองทาง คมอ ขายหนชา

รชาน และผชานทางออนไลนฑ Facebook Pages และลมกคชาสามารถสตพงซมขอสลนคชาออนไลนฑจากทาง

รชานไดชตลอด 24 ชตพวโมง

3) สลนคชาปลารชาสชมเมมองปรางคฑกมชแซชบนตว เปปนสลนคชาทยพเกบบไดชนานและยตงสามารถเปปนของฝาก 

และเปปนอาหารตลดบชานไดช สามารถเกบบรตกษาไดชนาน รสชาตลอรชอย ราคาไมชแพงและบรรจจภตณฑฑ

ทยพปลอดภตยตชอการบรลโภค

4) การสชงเสรลมทางการตลาดของสลนคชา จตดรายการสชงเสรลมการขาย เพมพอเปปนการกระตจชนการ

ซมขอสลนคชาของลมกคชาและเพมพอใหชลมกคชาไดชรมชจตกกตบผลลตภตณฑฑของชจมชนไดชเรบวทยพสจดและทจาการ

โฆษณาผชานชชองทางออนไลนฑ เชชน การทจาโฆษณาผชาน Facebook Pages เพมพอใหชสามารถเขชา

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 5,000
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PS65010788 : โครงการอบรมสยงเสรลมดบานการตลาดออนไลนฑ การสรบางแบรนดฑและออกแบบบรรจรภพณฑฑ

เพชชอสนพบสนรนสยงเสรลมเศรษกลจในทบองถลชน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การออกแบบบรรจจภตณฑฑ

เทคนลคการถชายภาพ

การสรชางคอนเทนตฑ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ตะกรชาทางมะพรชาว

รายละเออยด : ตะกรชาทางมะพรชาว

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 9 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.สวาย อ.ปรางคฑกมช จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

Costomer Segment – กลจชมแมชบชานภายในตจาบลสวาย อจาเภอปรางคฑกมช จตงหวตดศรยสะเกษ ชชวง

อายจ 20-45 ปป เพราะเปปนกลจชมคนทยพชอบในการจตกสาน เนมพองจากเปปนสลนคชาทยพอายจการใชชงานไดช

นาน สามารถใชชเปปนของฝาก ของทยพระลขก และเปปนของใชชทยพทนทานไมชพตงงชาย สามารถใชชไดชหลาย

เดมอน รมปแบบสวยงามดมทตนสมตยและราคาไมชแพง ทตขงยตงสามารถอนจรตกษฑสลพงแวดลชอมไดชดชวย

Costomer Relationships – มยการตลดตามผลลตภตณฑฑหลตงการขายกตบลมกคชาทยพซมขอไป ใหชลมกคชา

ประเมลนคจณภาพของผลลตภตณฑฑพรชอมทตขง Review ความพขงพอใจ

Channesl – จตดจจาหนชายในการออกรชานตามเทศกาลตชางๆ ผชาน Facebook และตลาดชจมชน

ตจาบลสวาย 

Value Propositions – คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอ สลนคชามยคจณภาพสามารถใชชไดชนาน ทนทาน

ไมชพตงงชาย

Key Activites – กระบวนการผลลตเรลพมจากการนจาไมชไผชมาตตดเปปนทชอนๆ วตดขนาดความยาว

ของตะกรชานจาไมชไผชมาเหลาใหชไดชขนาดตามความตชองการ นจาไมชไผชทยพเหลามาตตดเปปนรมปทรงตาม

ทยพเราตชองการใหชครบจจานวน

นจาทางมะพรชาวทยพเหลาเสรบจเรยยบรชอยมาคตดขนาดใหชเทชากตน เตรยยมดชายและเขบมเพมพอนจาทาง

มะพรชาวมาสานตลดกตบขอบไมชไผชทยพเราเตรยยมไวช ซขพงระหวชางกระบวนการเหลชานยขจะเกบบขชอมมลเพมพอ

นจามาสรชาง Content ในการ

โปรโมทและจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Partners – ในสชวนของผมชใหชการสนตบสนจนและผมชเกยพยวขชองในธจรกลจ จะมยรชานคชาในชจมชน, และ

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 10,000

หนชา 191 / 413



PS65027694 : โครงการอบรมสยงเสรลมดบานการตลาดออนไลนฑ การสรบางแบรนดฑและออกแบบบรรจรภพณฑฑ

เพชชอสนพบสนรนสยงเสรลมเศรษกลจในทบองถลชน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การออกแบบบรรจจภตณฑฑ

เทคนลคการถชานภาพ

การสรชางคอนเทนตฑเพมพอเพลพมมมลคชาบรรจจภตณฑฑ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขนมลจาเจยยก ขนมตชม ขนมดอกจอก ขนมกะหรยพปปป บ

รายละเออยด : ขนมลจาเจยยก ขนมตชม ขนมดอกจอก ขนมกะหรยพปปป บ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 9 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.สวาย อ.ปรางคฑกมช จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

Costomer Segment – กลจชมสตรยทจาขนมบชานแสนแกชว ตจาบลสวาย อจาเภอปรางคฑกมช จตงหวตด

ศรยสะเกษ 

ชชวงอายจ 20-45 ปป เพราะเปปนกลจชมคนทยพชอบในการทจาอาหาร เนมพองจากมยการบรลโภคในชยวลต

ประจจาวตน

Costomer Relationships – มยการตลดตามผลลตภตณฑฑหลตงการขายกตบลมกคชาทยพซมขอไป วชามย

ปปญหาหลตงจากบรลโภคหรมอไมชอยชางไร และใหชลมกคชาประเมลนคจณภาพของผลลตภตณฑฑพรชอมทตขง 

Review ความพขงพอใจ

Channesl – จตดจจาหนชายในการออกรชานตามเทศกาลตชางๆ ผชาน Facebook และตลาดใน

ชจมชนตจาบลสวาย

Value Propositions – คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอ ขนมลจาเจยยก ขนมตชม ขนมดอกจอก ขนม

กะหรยพปปป บ 

ทยพแสนอรชอย สดใหมช และปลอดภตยเพราะผลลตวตตถจดลบทยพไมชมยสารกตนบมด 

Key Activites – กระบวนการผลลตเรลพมจากการนวดแปปง การผสมไสชขนม  ซขพงระหวชางกระบวน

การเหลชานยขจะเกบบขชอมมลเพมพอนจามาสรชาง Content ในการโปรโมทและจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Partners – ในสชวนของผมชใหชการสนตบสนจนและผมชเกยพยวขชองในธจรกลจ จะมยรชานคชาในชจมชน, 

รชานอาหารและบจคคลทตพวไป

Cost Structure – ตชนทจนจะประกอบไปดชวย คชาวตสดจดลบ คชาแรงงาน คชาบรรจจภตณฑฑ คชาการ

ตลาด และคชาสาธารณมปโภคตชางๆ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 5,000
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PS65016217 : การเลอลยงปสนาและการแปรรสปปสนาตจาบลสจาโรงปราสาท

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เปปดรชานขายออนไลนฑตาม Application ตชางๆ

การจตดทจาประชาสตมพตนธฑการขายผชาน Page ใน Facebook

. ใชชระบบนจขาหมจนเวยยนดชวยพลตงงานแสงอาทลตยฑ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เกษตรปลอดภพย

   การควบคจมแสงและความรชอน

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : พชอพตนธจฑแมชพตนธจฑปมนา

รายละเออยด : เปปนผลลตภตณฑฑของเกษตรกรบชานอชองขาม ตจาบลสจาโรงปราสาท   ลตกษณะ : 

พชอพตนธจฑปมนา แมชพตนธจฑปมนา

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.สจาโรงปราสาท อ.ปรางคฑกมช จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

ปมนา (อตงกฤษ: Ricefeld crabs) เปปนสลพงมยชยวลตประเภทปมนจขาจมดในวงศฑ Parathelphusidae ใน

สกจล Somanniathelphusa แหลชงทยพอยมชมตกจะอยมชในนาขชาวจขงเรยยกวชา “ปมนา”

       ปมนาแพรชกระจายพตนธจฑทตพวไปในภมมลภาคเอเชยยตะวตนออกเฉยยงใตชรวมถขงบางพมขนทยพของภมมลภาค

เอเชยยตะวตนออก เกษตรกรผมชปลมกขชาวในไทย ถมอวชาปมนาเปปนศตตรมพมชของขชาว เพราะปมจะกตดกลน

ตชนขชาวทยพปปกดจาใหมช ทจาใหชชาวนาตชองปปกดจาซจขาหลายครตขง นอกจากนยขปมยตงขจดรมตามคตนนาทจาใหช

คตนนาไมชสามารถกตกเกบบนจขาไวชไดช   แตชปมนากบเปปนอาหารราคาถมกและหางชายโดยเฉพาะกตบวลถยชยวลต

ผมชคนในชนบท และเปปนสชวนประกอบสจาหรตบปรจงเปปนอาหารประเภทตชาง ๆ เชชน สชมตจา

      แตชเนมพองจากปมนาในธรรมชาตลนตขนมยจจานวนลดลงอยชางรวดเรบว สาเหตจจากชาวนาใชชสารเคมย

ในนาขชาวกตนมาก ดตงนตขนทจาใหชเกลดสภาวะปมนาขาดแคลน วลธยหนขพงทยพสามารถแกชปปญหานยขไดชกบคมอ

การนจาปมนา             จากธรรมชาตลมาทจาการเพาะเลยขยงซขพงเปปนเรมพองทยพทจาไดชไมชยากนตกเพราะวชา

สามารถเลยขยงปมไดชในบชอซยเมนตฑ    เพมพอไวชใชชเปปนแหลชงอาหารทยพปลอดภตยใชชบรลโภคในครตวเรมอน 

หากมยปมจจานวนมากกบสามารถนจาไปจจาหนชายเปปนรายไดชเสรลมอยกทางหนขพง

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 30,000

หนชา 193 / 413



PS65016364 : การแปรรสปปสนา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชโปรแกรม Adobe Illustrator ในการออกแบบบรรจจภตณฑฑ / โลโกชสลนคชา

ใชชระบบคอมพลวเตอรฑในการออกแบบสมพอประชาสตมพตนธฑ

ใชชชชองทางการขายผลลตภตณฑฑผชานระบบพาณลชยฑอลเลบกทรอนลกสฑ โดยใชชสมพอดลจลทตล ไดชแกช fan 

page U2T For BCG ตจาบลสจาโรงปราสาท อจาเภอปรางคฑกมช จตงหวตดศรยสะเกษ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กการแปรรมปปมนา

รายละเออยด : เปปนผลลตภตณฑฑจากชาวบชานฮชองขาม ตจาบลสจาโรงปราสาท   ลตกษณะ : เปปนปมนา

ทยพผชานการแปรรมปเปปนผลลตภตณฑฑทยพหลากหลาย เชชน นจขาพรลกมตนปมนา นจขาปลารชาปมนา ปมนาสาม

รส     ปมนาดองนจขาปลา

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.สจาโรงปราสาท อ.ปรางคฑกมช จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

ปมนาซขพงถมอวชาเปปนแหลชงโปรตยนและแคลเซยยมชตขนดยและนจาไปทจาอาหาร  ไดชหลายชนลด เชชน นจาปม           

ไปดองนจขาปลาไวชใสชในสชมตจาหรมอยจามะมชวง เนมขอใชชทจาลาบปม มตนปมใชชทจาปมอชอง กชามปมใชชทจากชามปมนขพง

นจาไปจลขมกตบนจขาจลขมรสแซชบหรมอนจากชามไปผตดผงกระหรยพ สชวนปมตตวเลบกๆ จะจตบมาทจาปมดองนจขาปลา 

ซขพงเปปนอาหารพมขนเมมองของภาคอยสาน ปมดองนจขาปลาใชชเปปนเครมพองชมรสอาหารใหชมยรสชาตลอรชอย

ยลพงขขขน เชชน สชมตจา ยจา นอกจากนยขยตงสามารถนจาไปทจานจขาพรลกแลชวรตบประทานรชวมกตบผตกตชม

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 50,000

หนชา 194 / 413



PS65022584 : โครงการพพฒนาผลลตภพณฑฑขนมปปล นขลลบเพชชอพพฒนาทบองถลชน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ผลลตดชวย Handmade

ผลลตดชวย Handmade

ผลลตดชวย Handmade

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยยขนมหวาน

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขนมปปข นขลลบ

รายละเออยด : ลตกษณะ : มย 2 ไสช หลตกๆ คมอ ไสชปลา และไสชถตพวเหลมอง

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หนองเชยยงทมน อ.ปรางคฑกมช จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

ปปข นขลลบทอดเปปนอาหารวชางชนลดหนขพง รมปรชางคลชาย กะหรยพปปป บแตชตชางกตนทยพตตวเลบกกวชาและไมชมย

ลวดลายเปปนชตขนๆ มยขนาดพอดยคจา แปปงจะกรอบแขบงมากกวชากะหรยพปปป บ สามารถรตบประทานไดชทจก

เพศทจกวตย นลยมกลนคมชกตบนจขาชาหรมอชาสมจนไพร 

ตลาดเปปาหมาย

ทจกเพศทจกวตย นตกทชองเทยพยว และกลจชมบจคคลทตพวไป เพราะตตวผลลตภตณฑฑของขนมปปข นขลลบ เปปน

ขนมไทยทยพมยลตกษณะ ทานงชาย มยรสชาตลอรชอย เหมาะเปปนของทานยามวชางหรมอเปปนของฝากไดชดย 

           ลตกษณะของลมกคชาตชองการความสะดวกในการบรลโภค และสะดวกในการหาซมขอ จขงไดชจตด

ทจารมปแบบผลลตภตณฑฑใหชมยขนาดกระชตบและรมปแบบทยพนชาทาน และเพลพมชชองทางการจตดจจาหนชาย

จากเพยยงแคชหนชารชาน กบจะมยการขยายไปยตงตตวแทนจจาหนชายตามทชองถลพนอมพนๆ จะตชองหาซมขอไดช

งชาย หาซมขอไดชทตพวไป นอกจากนตขนยตงจตดจจาหนชายผชานสมพอออนไลนฑตชางๆอยกดชวย

สภาพการแขชงขตน 

          ตลาดในตตวอจาเภอเรลพมมยการแขชงขตนกตนมากขขขน จขงตชองเรลพมมองไปทยพตลาดตชางอจาเภอและ

ตชางจตงหวตด เพมพอขยายชชองทางการจจาหนชายสลนคชา และทจาใหชสลนคชาใหชเปปนทยพรมชจตกมากยลพงขขขน โดย

อาจจะตชองเพลพมงบประมาณในการผลลตและการทจาประชาสตมพตนธฑใหชมากยลพงขขขน

เปปาหมายทางธจรกลจ 

เปปาหมายระยะสตขน     ทจาใหชสลนคชาเปปนรมชในตตวจตงหวตดศรยสะเกษ

เปปาหมายระยะกลาง   ตยตลาดรอบขชางๆของจตงหวตดศรยสะเกษ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 250

หนชา 195 / 413



PS65022606 : โครงการพพฒนาผลลตภพณฑฑผบาไหมเพชชอพพฒนาทบองถลชน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ผลลตดชวย Handmade

ผลลตดชวย Handmade

ผลลตดชวย Handmade

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผชาไหมยชอมสยธรรมชาตล

รายละเออยด : ผชาไหมยชอมสยธรรมชาตล โดยสชวนใหญชไดชมาจากสชวนตชาง ๆ ของพมช เชชน 

เปลมอกไมช ใบไมช ผล ลจาตชน แกชน ตชนไมชและรากไมช ซขพงจะมยกรรมวลธยในการเตรยยมนจขายชอมสยและ

วลธยการยชอมสยทยพแตกตชางกตน ขขขนอยมชกตบชนลดของพมชและสชวนทยพนจามาใชชในการยชอมสย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หนองเชยยงทมน อ.ปรางคฑกมช จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

การยชอมสยธรรมชาตล โดยสชวนใหญชไดชมาจากสชวนตชาง ๆ ของพมช เชชน เปลมอกไมช ใบไมช ผล ลจาตชน 

แกชน ตชนไมชและรากไมช ซขพงจะมยกรรมวลธยในการเตรยยมนจขายชอมสยและวลธยการยชอมสยทยพแตกตชางกตน ขขขน

อยมชกตบชนลดของพมชและสชวนทยพนจามาใชชในการยชอมสย 

ตลาดเปปาหมาย

ผชาไหมยชอมสยธรรมชาตลนตขนสามารถจจาหนชายไดชในสตรยวตยทจางานจนถขงวตยผมชสมงอายจ โดย

เฉพาะกลจชมผมชมยรายไดชสมงเพราะเปปนผลลตภตณฑฑทยพมยราคาในการจจาหนชายสมง เหมาะเปปนของฝาก 

ของกจานตล ของขวตญใหชกตบผมชหลตกผมชใหญช ของขวตญทยพมยคจณคชาทางจลตใจ  ปปจจจบตนวลธยธรรมชาตล

เปปนทยพสนใจเพราะปลอดภตยตชอคนและธรรมชาตล ผชาไหมยชอมสยธรรมชาตลเปปนการอนจรตกษฑและสมบ

สานภมมลปปญญาทชองถลพนเปปนทยพตชองการของคนปปจจจบตนอยชางมาก  การจจาหนชายมยการเพลพมชชอง

ทางการจตดจจาหนชายจากเพยยงแคชหนชารชาน กบจะมยการขยายไปยตงตตวแทนจจาหนชายตามทชองถลพน

อมพนๆ จะตชองหาซมขอไดชงชาย หาซมขอไดชทตพวไป นอกจากนตขนยตงจตดจจาหนชายผชานสมพอออนไลนฑตชางๆอยก

ดชวย

สภาพการแขชงขตน 

ตลาดในตตวอจาเภอเรลพมมยการแขชงขตนกตนมากขขขน จขงตชองเรลพมมองไปทยพตลาดตชางอจาเภอและตชาง

จตงหวตด เพมพอขยายชชองทางการจจาหนชายสลนคชา และทจาใหชสลนคชาใหชเปปนทยพรมชจตกมากยลพงขขขน โดยอาจ

จะตชองเพลพมงบประมาณในการผลลตและการทจาประชาสตมพตนธฑใหชมากยลพงขขขน

เปปาหมายทางธจรกลจ 

เปปาหมายระยะสตขน     ทจาใหชสลนคชาเปปนรมชในตตวจตงหวตดศรยสะเกษ

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 12,000
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PS65019865 : ปรปยผงอลนทรอยฑคารฑบอน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ยกระดตบมาตรฐานสลนคชา/บรลการ

เพลพมชชองทางการจตดจจาหนชาย

พตฒนาบรรจจภตณฑฑใหชดขงดมดผมชบรลโภคมากยลพงขขขน

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจหมรนเวอยนลดการใชบพลพงงานเนบนนจากลพบมาใชบใหมย

   Recovery (การนจากลตบคมนมาใหมช)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปจปยผงอลนทรยยฑคารฑบอน

รายละเออยด : เปปนปจปยทยพไดชจากธรรมชาตล ไมชมยสารเคมยทยพเปปนอตนตรายตชอมนจษยฑสภาพแวด

ลชอม และชชวยรตกษาดลนซขพงเปปนผลจากปฎลกลรลยาเคมย จะชชวยทจาใหชดลนมยความสมบมรณฑทยพครอบ

คลจมไปถขงการชชวยควบคจมคจณภาพแรชธาตจในดลนทยพพมชสามารถดมดซตบไดช ทจาใหชพมชแขบงแกรชง

และตชานทานตชอโรคพมช

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

7 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ตจาแย อ.พยจหฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

Business Model Canvas

Designed for:

1.ปจปยผงอลนทรยยฑคารฑบอน

Designed by: U2T For BCG

 ต.ตจาแย อ.พยจหฑ Date:

Key Partners

-กลจชมพตฒนาชจมชน ต.ตจาแย อ.พยจหฑ เปปนผมชผลลตและจจาหนชาย เพมพอสรชางรายไดชใหชกตบสมาชลกใน

ชจมชน

-ประชาชนในต.ตจาแย ทยพประกอบอาชยพการเกษตร

Key Activites

1.ปจปยผงอลนทรยยฑคารฑบอน

-การนจาเศษไมชใบหญชาและวตชพมชมาทจาเปปนขยขเถชาแลชวผสมกตบซลลลคอนหรมอ ออโทซลลลซลล แอซลด

Key resources

-ประชาชนและสมาชลกในชจมชน ต.ตจาแย อ.พยจหฑ ทยพประกอบอาชยพทางการเกษตรกร Value 

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

ลดขยะ/การนจาวตตถจดลบกลตบมาใชชใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดบ : 0
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PS65019881 : ปรปยนจลาจรลลนทรอยฑสจาหรพบการเกษตร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนาบรรจจภตณฑฑใหชดขงดมดผมชบรลโภคมากยลพงขขขน

ยกระดตบมาตราฐานสลนคชา/บรลการ

เพลพมชชองทางการจจาหนชาย

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

เศรษฐกลจหมรนเวอยนลดการใชบพลพงงานเนบนนจากลพบมาใชบใหมย

   Upcycle (การรยไซเคลลแบบทยพทจาใหชคจณคชาเพลพมขขขน)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปจปยนจา ชจจลลนทรยยฑสจาหรตบการเกษตร

รายละเออยด : เปปนการผสมนจขาหมตกจจลลนทรยยฑ ซลลลคอนและนจขาเสยยจากครตวเรมอน ทจาใหชปจปยนจขา

จจลลนทรยยฑสจาหรตบการเกษตรทยพมยคจณภาพ รวมถขงลดการปลชอยนจขาเสยยสมชแมชนจขาลจาคลอง

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

7 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ตจาแย อ.พยจหฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

Business Model Canvas

Designed for:

1.ปจปยนจขาจจลลนทรยยฑสจาหรตบการเกษตร

Designed by:U2T For BCG ต.ตจาแย อ.พยจหฑ

Key Partners

-กลจชมพตฒนาชจมชน ต.ตจาแย อ.พยจหฑ เปปนผมชผลลตและจจาหนชาย เพมพอสรชางรายไดชใหชกตบสมาชลกใน

ชจมชน

-ประชาชนในต.ตจาแย ทยพประกอบอาชยพการเกษตร

Key Activites

1.ปมปยนจขาจจลลนทรยยฑสจาหรตบการเกษตร

- เปปนการผสมนจขาหมตกจจลลนทรยยฑ ซลลลคอนและนจขาเสยยจากครตวเรมอน เชชน นจขาแกง นจขาลางจาน เปปน

ตชน ทจาใหชปจปยนจขาจจลลนทรยยฑสจาหรตบการเกษตรทยพมยคจณภาพ รวมถขงลดการปลชอยนจขาเสยยสมชแมชนจขาลจา

คลอง

Key resources

-ประชาชนและสมาชลกในชจมชน ต.ตจาแย อ.พยจหฑ ทยพประกอบอาชยพทางการเกษตรกร Value 

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

ลดขยะ/การนจาวตตถจดลบกลตบมาใชชใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 0
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PS65028207 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลดดบวยเศรษฐกลจ BCG ตจาบลโนน

เพบก อจาเภอพยรหฑ  จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การชจาระเงลนแบบดลจลทตล และแบบไรชสตมผตส

การใชชอลนเตอรฑเนบต สมพอโชเชยยล

การซมขอขายออนไลนฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : พวงกจญแจจากเศษผชา

รายละเออยด : พวงกจญแจจากเศษผชาทยพใชชเปปนเครมพองประดตบตกแตชง อยกทตขงยตงใชชเปปนของทยพ

ระลขก และของชจารชวยในโอกาสตชางๆ เชชน วตนแตชงงาน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.โนนเพบก อ.พยจหฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

Customer Segment - กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคอยสาน และอาศตยอยมชในชจมชน 

ไมชจจากตดเพศและอายจ  เพราะเปปนกลจชมคนทยพสนใจเกยพยวกตบเครมพองประดตบและสลนคชา Handmade

Costomer Relationships –พวงกจญแจทจาดชวยเศษผชาฝปาย ผชาไหม และวตสดจทยพมยคจณภาพ มย

ราคาไมชแพงเพราะใชชวตสดจพมขนบชานหาไดชงชาย ทจาใหชมยความสวยงามและสามารถสรชางคจณคชาใหช

เศษผชาไดช

Channels – จตดจจาหนชายโดยการขายปลยกและขายสชง และผชานรชานคชาชจมชน และโรงเรยยนใน

ตจาบลโนนเพบก รวมถขงเพลพมชชองทางการจจาหนชายผชานทาง Facebook 

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอ พวงกจญแจจากเศษผชาทยพใชชเปปนเครมพอง

ประดตบตกแตชง อยกทตขงยตงใชชเปปนของทยพระลขก และของชจารชวยในโอกาสตชางๆ เชชน วตนแตชงงาน ของ

สะสมจากสถานทยพทยพเคยไปมาแลชว

Key Activities –กระบวนการผลลตเรลพมจากการ การจตดเตรยยมและคตดเลมอกเศษผชาเพมพอนจาไปสมช

การตตดเยบบใหชเปปนรมปทรงตชางๆ นจามาประกอบรวมกตบวตสดจตกแตชงทยพเตรยยมไวชใหชสวยงาม และ

บรรจจภตณฑฑ ซขพงระหวชางกระบวนการเหลชานยขจะทจาการเกบบขชอมมลเพมพอนจามาสรชาง content ในการ

โปรโมทและจจาหนชายสลนคชา

Key Resources –ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย  การคตดเลมอกเศษผชา วลธยการในการ

ตตดเยบบ แรงงานทยพใชชในการผลลตซขพงเปปนแรงงานและสมาชลกในชจมชนและนตกเรยยนในโรงเรยยน 

และการจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Partners –โดยสชวนมากจะเนชนการขายเปปนขายในโรงเรยยนและรชานคชาชจมชน และขาย

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 10,000
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PS65028208 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลดดบวยเศรษฐกลจ BCG ตจาบลโนน

เพบก1 อจาเภอพยรหฑ  จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การชจาระเงลนแบบดลจลทตล และแบบไรชสตมผตส

การซมขอขายออนไลนฑ

การใชชอลนเตอรฑเนบต สมพอโชเชยยล การตลดปปายประชาสตมพตนธฑ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นจขาพรลกปลายชาง

รายละเออยด : นจขาพรลกปลายชาง รสชาตลกลมกลชอม หอมกลลพนสมจนไพร สะอาด ถมกหลตกอนามตย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.โนนเพบก อ.พยจหฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

Customer Segment - กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในทจกภมมลภาคและอาศตยอยมชในชจมชน 

ไมชจจากตดเพศ  เพราะเปปนกลจชมคนทยพสนใจและชมพนชอบทานนจขาพรลกปลายชาง และรตกษาสจขภาพ

Costomer Relationships – นจขาพรลกปลายชาง ทจาจากวตตถจดลบทยพสด สะอาดและใหมชอยมชเสมอ มย

ราคาไมชแพงเพราะใชชวตตถจดลบพมขนบชานหาไดชงชาย ทจาใหชมยรสชาตลทยพถมกปากทจาใหชลมกคชากลตบมาซมขอซจขา

Channels – จตดจจาหนชายโดยการขายปลยกและขายสชง ผชานรชานคชาชจมชน และโรงเรยยนบชานโนน

เพบกรวมถขงเพลพมชชองทางการจจาหนชายผชานทาง Facebook 

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอ นจขาพรลกปลายชางรสชาตลกลมกลชอม หอม

กลลพนสมจนไพร สะอาดและถมกหลตกอนามตย

Key Activities – กระบวนการผลลตเรลพมจากการจตดหาวตตจดลบ และทจาการพตฒนาสมตรการทจา

เพมพอใหชไดชรสชาตลทยพคงทยพและเปปนสมตรเฉพาะตตว แลชวนจามาทจาการตลาดเพมพอใหชสลนคชาเปปนทยพรมชจตกและ

ขายสลนไดชมากขขขน

Key Resources – ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย สมตรในการทจานจขาพรลกปลายชาง วตตถจ

ดลบสมจนไพรปลอดสารพลษ แรงงานทยพใชชในการผลลตซขพงเปปนแรงงานและสมาชลกในชจมชน และการ

จตดจจาหนชายสลนคชา

Key Partners – โดยสชวนมากจะเนชนการขายเปปนขายสชงตามรชานฝากขายตชางๆ และขายปลยก

ใหชกตบลมกคชาประจจา และมยการสชงใหชรชานคชาชจมชนเพมพอใหชวางจตดจจาหนชาย และโรงเรยยนบชานโนน

เพบกจตดจจาหนชาย

Cost Structure – ตชนทจนจะประกอบไปดชวย คชาวตตถจดลบและอจปกรณฑ ตชนทจนในการผลลต คชาแรง

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 18,000

หนชา 200 / 413



PS65026209 : การเพาะเหบดนางฟปา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การเพาะปลมกเหบดโดยไมชใชชสารเคมย

ประยจกตฑใชชวตสดจปลมกในทชองถลพน

-

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

เศรษฐกลจหมรนเวอยนลดการใชบพลพงงานเนบนนจากลพบมาใชบใหมย

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กชอนเหบดนางฟปา

รายละเออยด : กชอนเหบดนางฟปา ผชานกระบวนการทจากชอนเชมขอแบบปลอดสารเคมย เหมาะกตบผมช

บรลโภคทยพรตกสจขภาพ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.พยจหฑ อ.พยจหฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : U2T ตจาบลพยจหฑ จตงหวตดศรยสะเกษ

ออนไลนฑ : https://web.facebook.com/profle.php?id=100085418854403

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

การวางแผนการตลาดเปปนการกจาหนดกลยจทธฑและวลธยในการดจาเนลนกลจกรรมทางการตลาด 

เพมพอใหชกลจการสามารถบรรลจวตตถจประสงคฑและเปปาหมายทยพมจชงหวตง โดยคจานขงถขงการใชชทรตพยากร

ทางการตลาดใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด ในการตอบรตบกตบแนวโนชมและการเปลยพยนแปลงของ

สภาพแวดลชอมในการดจาเนลนธจรกลจทตขงภายนอกและภายใน ซขพงมยรายละเอยยดดตงตชอไปนยข

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 1,000

หนชา 201 / 413



PS65026211 : การพพฒนาผลลตภพณฑฑขบาวเกรอยบเหบดนางฟปา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การเพาะปลมกเหบดโดยไมชใชชสารเคมย

ประยจกตฑใชชวตสดจปลมกในทชองถลพน

-

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขชาวเกรยยบเหบดนางฟปา

รายละเออยด : ขชาวเกรยยบเหบดนางฟปา ผชานกระบวนการผลลตตามหลตกการผลลตอาหารทยพดย 

(Primary GMP )ขชาวเกรยยบจากเหบดปลอดสารเคมย เหมาะกตบผมชบรลโภคทยพรตกสจขภาพ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.พยจหฑ อ.พยจหฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : U2T ตจาบลพยจหฑ จตงหวตดศรยสะเกษ

ออนไลนฑ : https://web.facebook.com/profle.php?id=100085418854403

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

การวางแผนการตลาดเปปนการกจาหนดกลยจทธฑและวลธยในการดจาเนลนกลจกรรมทางการตลาด 

เพมพอใหชกลจการสามารถบรรลจวตตถจประสงคฑและเปปาหมายทยพมจชงหวตง โดยคจานขงถขงการใชชทรตพยากร

ทางการตลาดใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด ในการตอบรตบกตบแนวโนชมและการเปลยพยนแปลงของ

สภาพแวดลชอมในการดจาเนลนธจรกลจทตขงภายนอกและภายใน ซขพงมยรายละเอยยดดตงตชอไปนยข

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 1,000

หนชา 202 / 413



PS65022273 : การแปรรสปผลลตภพณฑฑกระเปปาจากผบาฝปายทอมชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การยชอมผชาไหม/ผชาฝปาย

การตตดเยบบผชาฝปาย (แปรรมปเปปนกระเปปาสตรย)

การตตดเยบบผชาไหม (แปรรมปเปปนกระเปปาสตรย)

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระเปปาสตรยผชาฝปายทอมมอศรยลจาดวน

รายละเออยด : การพตฒนาผลลตภตณฑฑครตขงนยขเปปนการตชอยอดสลนคชาทยพมยในตจาบลพรหมสวตสดลด 

ลตกษณะผชาทอแบบ 2 ตะกอลายดอกลจาดวน ขนาด 22 x 9.5 x 6.5 ซมเพลพมความรมชในเรมพอง

ทตกษะการตตดเยบบกระเปปาผชา กระบวนการการยชอมสย (ศรยลจาดวน) เพลพมมมลคชาสลนคชาดชวยการ

แปรรมปกระเปปาสตรยจากผชาทอมมอ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.พรหมสวตสดลด อ.พยจหฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

เพมพอเปปนการเพลพมมมลคชาของผลลตภตณฑฑวลสาหกลจในชจมชน โดยการสรชางองคฑความรมชและนจา

เทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ ทตขงยตงเปปนการสรชางงาน สรชางรายไดชและสรชางอาชยพใหชกตบ

คนในชจมชน ทยม PS Natural color Team จขงนจาผชาไหมและผชาฝปายสยธรรมชาตล คมอ ศรยลจาดวน ทยพ

เปปนผลลตภตณฑฑจากวลสาหกลจในชจมชนมาเพลพมมมลคชาสลนคชาดชวยการแปรรมปเปปน กระเปปาสตรยผชา

ไหมทอมมอศรยลจาดวน และกระเปปาสตรยผชาฝปายทอมมอ โดยการยชอมสยธรรมชาตลตามลตกษณะทาง

ภมมลศาสตรฑจตงหวตดศรยสะเกษ (ศรยลจาดวน) ซขพงไดชมาจากใบและตชนลจาดวนทยพเปปนตชนไมชประจจา

จตงหวตดศรยสะเกษ

แผนการตลาด 

      กลจชมเปปาหมาย : สตรยทจกชชวงวตย

      ชชองทางในการจจาหนชาย (Place)   : จจาหนชายผชานทางออนไลนฑ เชชน Faceook ,Line  และ

จจาหนชายแบบออฟไลนฑ เชชน บมทภายในหชางสรรพสลนคชา , งาน OTOP จตงหวตด

การวลเคราะหฑจจดแขบง จจดอชอน โอกาสและอจปสรรค (SWOT ANALYSIS)

     การวลเคราะหฑปปจจตยภายใน

         จจดแขบง (Strengths) : มยองคฑความรมชและทตกษะดชานการยชอมสยผชาและทอผชาไหม , มยกลจชม

วลสาหกลจชจมชนทยพเขชมแขบง

         จจดอชอน (Weakness) : กระบวนการในการผลลตผชาไหมทยพเปปนวตสดจหลตก ตชองใชชระยะเวลาใน

การผลลต , สมาชลกในกลจชม มยเวลาวชางไมชตรงกตน

การวลเคราะหฑปปจจตยภายนอก

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 1,300

หนชา 203 / 413



PS65022208 : การแปรรสปผลลตภพณฑฑกระเปปาจากผบาไหมทอมชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การยชอมผชาไหม/ผชาฝปาย

การตตดเยบบผชาฝปาย (แปรรมปเปปนกระเปปาสตรย)

การตตดเยบบผชาไหม (แปรรมปเปปนกระเปปาสตรย)

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระเปปาสตรยผชาไหมทอมมอศรยลจาดวน

รายละเออยด : การพตฒนาผลลตภตณฑฑครตขงนยขเปปนการตชอยอดสลนคชาทยพมยในตจาบลพรหมสวตสดลด

ลตกษณะผชาทอแบบ2ตะกอลายดอกลจาดวน ขนาด 22 x 9.5 x 6.5 ซม. เพลพมความรมชในเรมพอง

ทตกษะการตตดเยบบกระเปปาผชากระบวนการการยชอมสย(ศรยลจาดวน) เพลพมมมลคชาสลนคชาดชวยการ

แปรรมปกระเปปาสตรยจากผชาไหมทอมมอ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.พรหมสวตสดลด อ.พยจหฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

เพมพอเปปนการเพลพมมมลคชาของผลลตภตณฑฑวลสาหกลจในชจมชน โดยการสรชางองคฑความรมชและนจา

เทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ ทตขงยตงเปปนการสรชางงาน สรชางรายไดชและสรชางอาชยพใหชกตบ

คนในชจมชน ทยม PS Natural color Team จขงนจาผชาไหมและผชาฝปายสยธรรมชาตล คมอ ศรยลจาดวน ทยพ

เปปนผลลตภตณฑฑจากวลสาหกลจในชจมชนมาเพลพมมมลคชาสลนคชาดชวยการแปรรมปเปปน กระเปปาสตรยผชา

ไหมทอมมอศรยลจาดวน และกระเปปาสตรยผชาฝปายทอมมอ โดยการยชอมสยธรรมชาตลตามลตกษณะทาง

ภมมลศาสตรฑจตงหวตดศรยสะเกษ (ศรยลจาดวน) ซขพงไดชมาจากใบและตชนลจาดวนทยพเปปนตชนไมชประจจา

จตงหวตดศรยสะเกษ

แผนการตลาด 

      กลจชมเปปาหมาย : สตรยทจกชชวงวตย

      ชชองทางในการจจาหนชาย (Place)   : จจาหนชายผชานทางออนไลนฑ เชชน Faceook ,Line  และ

จจาหนชายแบบออฟไลนฑ เชชน บมทภายในหชางสรรพสลนคชา , งาน OTOP จตงหวตด

การวลเคราะหฑจจดแขบง จจดอชอน โอกาสและอจปสรรค (SWOT ANALYSIS)

     การวลเคราะหฑปปจจตยภายใน

         จจดแขบง (Strengths) : มยองคฑความรมชและทตกษะดชานการยชอมสยผชาและทอผชาไหม , มยกลจชม

วลสาหกลจชจมชนทยพเขชมแขบง

         จจดอชอน (Weakness) : กระบวนการในการผลลตผชาไหมทยพเปปนวตสดจหลตก ตชองใชชระยะเวลาใน

การผลลต , สมาชลกในกลจชม มยเวลาวชางไมชตรงกตน

การวลเคราะหฑปปจจตยภายนอก

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 1,800

หนชา 204 / 413



PS65028210 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลดดบวยเศรษฐกลจ BCG ตจาบลหนอง

คบา อจาเภอพยรหฑ  จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การใชชอลนเตอรฑเนบต สมพอโชเชยยล การตลดปปายประชาสตมพตนธฑ

การชจาระเงลนแบบดลจลทตล และแบบไรชสตมผตส

การซมขอขายออนไลนฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เกษตรปลอดภพย

   ระบบตรวจวตดความชมขนในดลน

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปจปยอลนทรยยฑบชานบก

รายละเออยด : ปจปยทจาจากมมลวตว มมลกระบมอ นจขาหมตกชยวภาพ และแรชธาตจตชางๆ นจามาบด เตลม

จจลลนทรยยฑ บชมหมตก กลตบกอง จนยชอยสลายกลายเปปนปจปยอลนทรยยฑมยแรชธาตจตชางๆมากมาย และ

ยตงชชวยทจาใหชดลนมยความอจดมสมบมรณฑ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หนองคชา อ.พยจหฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

Customer Segment - กลจชมลมกคชาสชวนใหญชเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคอยสาน และอาศตยอยมช

ในชจมชน     ไมชจจากตดเพศ อายจประมาณ 35 ปปขขขนไป ทจาอาชยพเกษตรกร เพราะเปปนกลจชมคนทยพสนใจ

ในผลลตภตณฑฑปจปยอลนทรยยฑและปจปยสตพงตตด 

Costomer Relationships –ปจปยอลนทรยยฑตราสองพลตงมมลสตตวฑ เปปนปจปยทจาจากวตสดจอลนทรยยฑ มย

ธาตจอาหารทยพเปปนประโยชนฑสจาหรตบการเจรลญเตลบโตของพมช ผลลตจากวตสดจอลนทรยยฑ มมลวตว มมล

กระบมอ นจขาหมตกชยวภาพ และแรชธาตจตชาง ๆ นจามาบด เตลมจจลลนทรยยฑ บชมหมตก กลตบกอง จนยชอย

สลายกลายเปปนปจปย มยสมตรผสมทยพคลดคชนขขขนเอง ทจาใหชปจปยอลนทรยยฑทยพนยพแตกตชางจากปจปยอลนทรยยฑทตพวไป 

มยราคาไมชแพงเพราะใชชวตตถจดลบทยพหาไดชงชาย ทจาใหชลมกคชากลตบมาซมขอซจขา

Channels – จตดจจาหนชายผชานรตฐวลสาหกลจชจมชนบชานบก และสามารถสอบถามขชอมมลผชานชชอง

ทาง Facebook

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอ ปจปยทจาจากวตสดจอลนทรยยฑ มยธาตจอาหารทยพเปปน

ประโยชนฑสจาหรตบการเจรลญเตลบโตของพมช ซขพงมยสมตรผสมทยพคลดคชนขขขนเอง ผลลตจากวตสดจอลนทรยยฑ 

มมลวตว มมลกระบมอ นจขาหมตกชยวภาพ และแรชธาตจตชาง ๆ มยคจณภาพและราคาไมชแพง

Key Activities –กระบวนการผลลตเรลพมจากการจตดหาวตตจดลบทยพจะนจามาทจาปจปยอลนทรยยฑ ไดชแกช มมล

วตว มมลกระบมอ 

นจขาหมตกชยวภาพ และแรชธาตจตชางๆ นจามาบด เตลมจจลลนทรยยฑ บชมหมตก กลตบกอง จนยชอยสลายกลาย

เปปนปจปย      

เปปนการใชชวตสดจใหชเกลดประโยชนฑ ทจาใหชไดชผลผลลตตชอไรชเพลพมขขขนและลดตชนทจนการผลลต เพลพมราย

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 250,000

หนชา 205 / 413



PS65028211 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลดดบวยเศรษฐกลจ BCG ตจาบลหนอง

คบา1  อจาเภอพยรหฑ  จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การซมขอขายออนไลนฑ

การใชชอลนเตอรฑเนบต สมพอโชเชยยล การตลดปปายประชาสตมพตนธฑ

การชจาระเงลนแบบดลจลทตล และแบบไรชสตมผตส

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผชาไหมบชานหนองคชา

รายละเออยด : เปปนไหมทยพทจาจากเสชนใยโปรตยนจากธรรมชาตล ทนทาน เหนยยว และมตนวาว ทอ

เปปนผมนผชาไดชอยชางงดงาม

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หนองคชา อ.พยจหฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

Customer Segment - กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคอยสาน และอาศตยอยมชในชจมชน 

ไมชจจากตดเพศอายจประมาณ 25 ปปขขขนไป และเปปนกลจชมคนทยพสนใจและชมพนชอบผชาไหม

Costomer Relationships –ผชาไหมทจาจากหนอนไหมทยพเลยขยงกตนในชจมชนกลนใบหมชอนเปปน

อาหาร เมมพอหนอนโตเตบมทยพจะถตกใยหจชมดตกแดชเพมพอฟปกตตวเปปนผยเสมขอ ในชชวงนยขเองทยพเรานจามาตชมเพมพอ

สาวเสชนใยออกมา ไหมเปปนเสชนใยโปรตยนจากธรรมชาตล ทนทาน เหนยยว และมตนวาว ทอเปปนผมนผชา

ไดชอยชางงดงามและหลากหลาย ทจาใหชลมกคชามยตตวเลมอกในการเลมอกซมขอผชาไหมอยชางหลากหลาย 

ทจาใหชลมกคชากลตบมาซมขอซจขา

Channels – จตดจจาหนชายโดยการขายผชานกลจชมสตรยทอผชาบชานหนองคชา และบมธแสดงสลนคชา

ตามเทศกาลผชาไทยหรมอสลนคชาไทยตชาง ๆ รวมถขงเพลพมชชองทางการจจาหนชายผชานทาง 

Facebook 

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอ ผชาไหมทยพเปปนเสชนใยโปรตยนจากธรรมชาตล 

ผชานกรรมวลธยการเพาะเลยขยงดชวยมมอ คตดสรรตตวไหมดชวยมมอ สาวเสชนไหมดชวยมมอ มตดหมยพดชวยมมอ 

ยชอมดชวยมมอ มยความทนทาน เหนยยว และมตนวาว ทอเปปนผมนผชาไดชอยชางงดงาม สามารถแปรรมป

สลนคชาไดชอยชางหลากหลาย ไมชวชาจะเปปนผชาถจง เสมขอไหม ผชาขาวมชา และสามารถนจามาเปปนของฝาก

หรมอของขวตญตามชชวงเทศกาลสจาคตญตชาง ๆ เปปนตชน

Key Activities –กระบวนการผลลตเรลพมจากการนจาหนอนไหมทยพเลยขยงกตนในชจมชนกลนใบหมชอน

เปปนอาหาร เมมพอหนอนโตเตบมทยพจะถตกใยหจชมดตกแดชเพมพอฟปกตตวเปปนผยเสมขอ ในชชวงนยขเองทยพเรานจามาตชม

เพมพอสาวเสชนใยออกมา ไหมเปปนเสชนใยโปรตยนจากธรรมชาตล ทนทาน เหนยยว และมตนวาว ทอเปปน

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สชงเสรลมและสนตบสนจนการทชองเทยพยวชจมชน

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 20,000
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PS65022461 : โครงการสพมมาวลชาชอพชรมชนผยานกระบวนการมอสยวนรยวมในการพพฒนาผลลตภพณฑฑทบองถลชน (ผบา

ขาวมบาทอมชอ) จากภสมลปปญญาชรมชน ตจาบลโดด อจาเภอโพธลดศรอสรวรรณ จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การใชชสยทยพมยความสดใส และมยความทตนสมตยตามยจคทยพเปลยพยนแปลงไป

การออกแบบลวดลายทยพเปปนอตตลตกษณฑของชจมชนทชองถลพน

การออกแบบการทอทยพมยลตกษณะเฉพาะของชจมชนทชองถลพน

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผชาขาวมชาทอมมอ

รายละเออยด : - การออกแบบลวดลายทยพเปปนอตตลตกษณฑของชจมชนทชองถลพน   - การออก

แบบการทอทยพมยลตกษณะเฉพาะของชจมชนทชองถลพน- การใชชสยทยพมยความสดใส และมยความทตนสมตย

ตามยจคทยพเปลยพยนแปลงไป - โดยนจาองคฑความรมชดชานการทอ การยชอม การออกแบบลวดลาย 

มาพตฒนาผชาขาวมชาในกลจชมหตตถกรรม

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.โดด อ.โพธลดศรยสจวรรณ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

แผนธจรกลจของผลลตภตณฑฑผชาขาวมชาทอมมอทยพไดชรตบการพตฒนาผชานเครมพองมมอในการจตดทจาแผน

ธจรกลจ ดตง Business Model Canvas ตชอไปนยข

Key Partners

- กลจชมสตรยแมชบชานบชานปลาเดลด 

- กลจชมผมชนจาชจมชน

- กลจชมวตฒนธรรมจตงหวตดศรยสะเกษ

- รชานคชาชจมชน

- แหลชงวตตถจดลบ (โรงงานเสชนใย)

- แหลชงวตตถจดลบ

(โรงงานฟปมทอผชา)

Key Activities

- ยชอมสยธรรมชาตล

- ยชอมสยสตงเคราะหฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 3,400
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PS65022467 : โครงการสพมมาวลชาชอพชรมชนผยานกระบวนการมอสยวนรยวมในการพพฒนาผลลตภพณฑฑทบองถลชน (นจลา

ดชชมสมรนไพร) จากภสมลปปญญาชรมชน ตจาบลโดด อจาเภอโพธลดศรอสรวรรณ จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เลมอกสมจนไพรทยพใหมชสะอาด ดมลตกษณะ สย กลลพน ดมวชามยเชมขอราหรมอไมช สมจนไพรทยพสดใหมชชชวยใหชไดช

คจณคชาทางโภชนาการสมง สยสตนนชารตบประทาน

ใชชสารทดแทนความหวานตามธรรมชาตลเพมพอสจขภาพของผมชบรลโภค

การควบคจมอจณหภมมลในการใหชความรชอนในระหวชางตชมนจขาสมจนไพรใหชเปปนอจณหภมมลสจาหรตบการ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   สจขอนามตยอาหาร หรมอ กระบวนการควบคจมขตขนตอนการผลลตตตขงแตชตชน

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นจขาดมพมสมจนไพรบรรจจขวด (นจขาวจชนใบเตย)

รายละเออยด : - ใชชสารทดแทนความหวานตามธรรมชาตลเพมพอสจขภาพของผมชบรลโภค- การ

ควบคจมอจณหภมมลในการใหชความรชอนในระหวชางตชมนจขาสมจนไพรใหชเปปนอจณหภมมลสจาหรตบการพาส

เจอรฑไรสฑเพมพอชชวยยมดอายจการเกบบรตกษาของผลลตภตณฑฑเครมพองดมพมไวชพรชอมกตบการทจาใหชเยบน

ในทตนทยเมมพอควบคจมอจณหภมมลใ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.โดด อ.โพธลดศรยสจวรรณ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

แผนธจรกลจของนจขาดมพมสมจนไพรบรรจจขวดทยพไดชรตบการพตฒนาผชานเครมพองมมอในการจตดทจาแผน

ธจรกลจ ดตง Business Model Canvas ตชอไปนยขKey Partners

- กลจชมสตรยแปรรมปอาหาร

- กลจชมผมชนจาชจมชน

- กลจชมวตฒนธรรมจตงหวตดศรยสะเกษ

- รชานคชาชจมชน

- แหลชงวตตถจดลบ (รชานคชาในชจมชน)

- แหลชงวตตถจดลบ

(รชานคชาสชง)

Key Activities

- สยธรรมชาตล

- สยผสมอาหาร

- ใบเตย

- ผงวจชน

- ของทยพระลขก

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 2,500
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PS65009912 : โครงการพพฒนาผลลตภพณฑฑเสชชอจากตบนไหล และยกระดพบสลนคบาใหบไดบมาตรฐาน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การบรลหารจตดการ

ดชานผลลตภตณฑฑ

กระบวนการผลลต

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เสมพอไหล

รายละเออยด : เสมพอไหล หรมอเสมพอทยพทจาจากตชนกกหรมอชาวบชานเรยยกกตนวชาตชนไหล ใชชไหลเสชน

เลบกถตกถอดชวยความปราณยต ใหชสตมผตสนจชมสบาย เหนยยวคงทน ยชอยสลายงชาย และเปปนมลตร

ตชอสลพงแวดลชอม

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ผมอใหญช อ.โพธลดศรยสจวรรณ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

Customer Segment – กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคเหนมอ ภาคอยสาน  และอาศตย

อยมชในชจมชน ไมชจจากตดเพศ โดยมยอายจ 20 - 45 ปปขขขนไป เพราะเปปนกลจชมวตยทจางาน และเปปนนตกทชอง

เทยพยว

Costomer Relationships – มยการตลดตามผลการใชชงานกตบลมกคชาทยพซมขอไป ทางชชองทาง

ออนไลนฑ มยการสรชาง Box สจาหรตบ Review และจะมยการจตดโปรโมชตพนตามฤดมกาล ตตวอยชางเชชน 

เสมพอไหลจะจตดโปรลดราคาชชวงเขชาพรรษา โดยการกดตลดตามและแชรฑเพจจะมยสชวนลด 5% 

Channels – ศขกษาการจตดจจาหนชายผชาน Facebook, Line, IG, Shopee, Lazada  และ

ศมนยฑแสดงสลนคชาผลลตภตณฑฑทชองถลพน (OTOP)

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอผลลตภตณฑฑจากเสมพอไหลจะใหชสตมผตสทยพนจชม 

เหนยยว และผลวละเอยยดกวชาพมชชนลดอมพน ชชวยลดพลตงงานเนมพองจากทจามาจากวตสดจธรรมชาตล ใชช

เวลาในการยชอยสลายนชอยไมชทจาลายสลพงแวดลชอม พกพาสะดวกและงชายตชอการเคลมพอนยชาย และ

สรชางชจมชนใหชมยรายไดชเพลพมขขขน 

Key Activities – มยการจตดบมทแสดงสลนคชา การประชจมประจจาไตรมาสเพมพอตลดตามผลการ

ดจาเนลนงาน และการฝฝกอบรมการทจาเสมพอจากไหล

Key Resources – ทรตพยากรในการผลลตทยพสจาคตญประกอบไปดชวยเงลนทจน ทรตพยากรบจคคล 

(ชชางฝปมมอ จจานวน 10 คน) เครมพองจตกร (ประกอบดชวย ฟปม, กยพ, กระสวย, จตกรเยบบผชา )  และ

ทรตพยากรธรรมชาตลจากตชนไหล 

Key Partners – ในสชวนของผมชใหชการสนตบสนจนและผมชเกยพยวขชองในธจรกลจจะมย ชาวบชานผมชจตด

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 5,000
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PS65019475 : โครงการพพฒนาผลลตภพณฑฑหมวกไหลจากตบนกก และยกระดพบสลนคบาใหบไดบมาตรฐาน U2T for 

BCG)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ดชานผลลตภตณฑฑ

การบรลหารจตดการ

ดชานกระบวนการผลลต

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : หมวกไหล

รายละเออยด : หมวกไหล เปปนหมวกทยพทจาจากวตสดจธรรมชาตลอยชางพมชไหลหรมอตชนกกนตพนเอง 

ใชชความปราณยตอยชางมากในการจตกรสานดชวยมมอ มยความเหนยยว คงทน ใสชแลชวเบาสบาย ไมช

ระคายเคมองผลว อยกทตขงยตงใชชเวลาในการยชอยสลายนชอย เปปนมลตรตชอสลพงแวดลชอม

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ผมอใหญช อ.โพธลดศรยสจวรรณ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

Customer Segment – กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคเหนมอ ภาคกลาง ภาคตะวตน

ออกภาคตะวตนตก ภาคอยสาน ภาคใตช และอาศตยอยมชในชจมชน ไมชจจากตดเพศ โดยมยอายจ 20 - 45 ปป

ขขขนไป เพราะเปปนกลจชมวตยทจางาน และเปปนนตกทชองเทยพยว

Costomer Relationships – มยการตลดตามผลการใชชงานกตบลมกคชาทยพซมขอไป ทางชชองทาง

ออนไลนฑ มยการสรชาง Box สจาหรตบ Review และจะมยการจตดโปรโมชตพนตามฤดมกาล ตตวอยชางเชชน 

หมวกไหลจะจตดโปรลดราคาชชวง Summer โดยการกดตลดตามและแชรฑเพจจะมยสชวนลด 5% 

Channels – ศขกษาการจตดจจาหนชายผชาน Facebook, Line, IG, Shopee, Lazada  และ

ศมนยฑแสดงสลนคชาผลลตภตณฑฑทชองถลพน (OTOP)

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอหมวกไหล จะชชวยลดพลตงงานเนมพองจาก

ทจามาจากวตสดจธรรมชาตล ใชชเวลาในการยชอยสลายนชอยไมชทจาลายสลพงแวดลชอม มยชชองระบาย

อากาศทยพเปปนเอกลตกษณฑสวยงาม และสรชางชจมชนใหชมยรายไดชเพลพมขขขน 

Key Activities – มยการจตดบมทแสดงสลนคชา การประชจมประจจาไตรมาสเพมพอตลดตามผลการ

ดจาเนลนงาน และการฝฝกอบรมการทจาหมวกจากไหล

Key Resources – ทรตพยากรในการผลลตทยพสจาคตญประกอบไปดชวยเงลนทจน ทรตพยากรบจคคล 

(ชชางฝปมมอ จจานวน 10 คน) เครมพองจตกร (ประกอบดชวยจตกรเยบบผชา ) และทรตพยากรธรรมชาตลจาก

ตชนไหล 

Key Partners – ในสชวนของผมชใหชการสนตบสนจนและผมชเกยพยวขชองในธจรกลจจะมย ชาวบชานผมชจตด

จจาหนชายไหลตากแหชง ศมนยฑแสดงสลนคชา OTOP กลจชมชชางฝปมมอชจมชนผมอใหญช กลจชมเยบบจตกร รชาน

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 2,500

หนชา 210 / 413



PS65009291 : โครงการพพฒนาผลลตภพณฑฑสบสยสมรนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

คลดคชนและพตฒนาสมตรใหชตรงตามความตชองการของลมกคชา

ออกแบบสตลปกเกอรฑ และ Packegingหรมอบรรจจภตณฑฑ

สรชางเพจขาย Online

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สบมชวชานหางจระเขช

รายละเออยด : ผลลตภตณฑฑสบมชวชานหางจระเขช เปปนผลลตภตณฑฑสบมชสมจนไพรและเสรลมความงาม 

ผลลตจากเนมขอวชานหางจระเขช กลยเซอรฑรยนสรรพคจณ ชชวยลดเลมอนรอยดชางดจา ทจาใหชผลวแขบง

แรงขขขนอยชางเปปนธรรมชาตลพรชอมเตลมนจขาใหชผลวของคจณเปลชงปลตพงแลดมสจขภาพดย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.เสยยว อ.โพธลดศรยสจวรรณ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

ธจรกลจผลลตภตณฑฑชจาระรชางกายนตขนมยหลายผลลตภตณฑฑใหชผมชบรลโภคไดชเลมอกใชชใหชเหมาะกตบสภาพผลว

ของแตชละบจคคลและผลลตภตณฑฑสบมชเปปนเครมพองสจาอางควบคจมทยพนลยมสามารถมาชจาระรชางกายเพมพอ

ความสะอาดของมนจษยฑและเพมพอความสวยความงามซขพงในประเทศไทยกจาลตงเปปนทยพนลยมในกลจชมวตย

รจชนและคนทจางานทตพวไปซขพงสชวนผสมเปปนปปจจตยหลตกทยพชชวยในการตตดสลนซมขอของกลจชมผมชบรลโภคทยพชมพน

ชอบผลวชจชมชมขน ลดรอยดชางดจา ผลวเปลชงปลตงแลดมสจขภาพดย ตอบโจทยฑกตบกลจชมคนทจางานและนตก

ศขกษาผมชหญลงทยพใสชใจในปปญหาผลวพรรณ ดตงนตขน จขงเหบนวชาธจรกลจความสวยความงามตอบโจทยฑ

กตบชยวลตในปปจจจบตนทยพตชองการความสะดวกในการจตบจชายใชชสอย เพราะรชานคชาในปปจจจบตนทยพทจาการ

ตลาดออนไลนฑสชวนมากมยทตขงสชวนผสมตชางๆทยพสามารถนจามาบจารจงรตกษาผลวพรรณ และ รตกษา

โรคผลวหนตงตามแตชละผลวหนตงของแตชละบจคคลนตขนๆและหนขพงในสชวนผสมทยพเปปนทยพนลยม คมอ สชวน

ผสมของวชานหางจระเขช ซขพงเปปนหนขพงในสมจนไพรทยพไดชรตบความนลยมในการฟปข นฟมสภาพผลว ซขพงเปปน

สบมชทยพตอบโจทยฑกตบปปญหาของผลวพรรณ ทตขงใหชความชจชมชมขนแกชผลว และชชวยลดลอยดชางดจาทจาใหช

ผลวดมเปลชงปลตพงแลดมสจขภาพดย

ลดเวลาในการสรชางผลผลลตเพมพอจตดจจาหนชายสลนคชา / บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 10,000

หนชา 211 / 413



PS65022378 : โครงการสยงเสรลมและพพฒนาผลลตภพณฑฑนจลายาลบางจาน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนาสมตร

ออกแบบสตลปกเกอรฑ ออกแบบ Packaging หรมอบรรจจภตณฑฑ

สรชางเพจขายของ Online

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นจขายาลชางจานมะกรมด

รายละเออยด : นจขายาลชางจานมะกรมด เปปนผลลตภตณฑฑทจาความสะอาดภายในครตวเรมอน มย

คจณสมบตตลขจตดคราบมตน ใหชสะอาดหมดจด มยกลลพนหอมชชวยลดกลลพนคาว และปลอดภตยไมชมย

สารตกคชาง นอกจากนยขยตงทจาใหชครตวเรมอนของเราสะอาดถมกสจขลตกษณะอยกดชวย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.เสยยว อ.โพธลดศรยสจวรรณ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

ในปปจจจบตนนตขนประเทศไทยของเราประสบปปญหาเศรษฐกลจทยพตกตจพาซขพงมยผลตชอราคาของสลนคชาทยพ

เพลพมสมงขขขน                ทตขงอจปโภคและบรลโภคทจาใหชประชาชนตชองประสบปปญหาเหลชานยขและกลจชมใจใน

รายรตบ-รายจชายทยพตามมาภายในครตวเรมอนซขพงมยรายจชายมากวชารายรตบ คณะผมชจตดทจาจขงไดช

ปรขกษาและหาทางออกเพมพอชชวยทชานพชอบชานและแมชบชานทตขงหลายใหชมยรายจชายภายในครอบครตว

นชอยลงบชาง ซขพงตชองเรลพมจากสลพงทยพใชชทจกวตนและสลขนเปลมองอยชางมาก เชชน นจขายาลชางจาน เราจขงคลด

คชนวลธยศขกษา และวลธยทจานจขายาลชางจาน ซขพงจะทจาใหชลดรายจชายและสามารถนจาไปเพลพมรายไดชใหชกตบ

ชจมชนและครอบครตวไดช อยกทตขงนจขายาลชางจานทยพเราไดชศขกษาลชวนมยวตตถจดลบจากธรรมชาตลในทชอง

ถลพนและชจมชน นตขนคมอมะกรมด ถมอเปปนพมชสมจนไพรไมชอตนตราย ปลอดสารเคมย เมมพอนจามาสกตดทจา

นจขายาลชางจานทจาใหชไมชมยกลลพนคาว และไมชมยสารตกคชางในภาชนะตชางๆ ทจาใหชมยผลดยตชอสจขภาพอยก

ดชวย

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 10,000

หนชา 212 / 413



PS65022551 : โครงการสพมมาวลชาชอพชรมชนผยานกระบวนการมอสยวนรยวมในการพพฒนาผลลตภพณฑฑทบองถลชน (

ขนมไทยโบราณดบวยสารทดแทนความหวานตามธรรมชาตล) จากภสมลปปญญาชรมชน ตจาบลหนองมบา อจาเภอโพธลด

ศรอสรวรรณ จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนารมปแบบผลลตภตณฑฑใหชมยความทตนสมตยเขชากลจชมนลยม

ใชชสารทดแทนความหวานตามธรรมชาตลเพมพอสจขภาพของผมชบรลโภค

การควบคจมอจณหภมมลในการใหชความรชอนในระหวชางตชมนจขาสมจนไพรใหชเปปนอจณหภมมลสจาหรตบการ

พาสเจอรฑไรสฑเพมพอชชวยยมดอายจการเกบบรตกษาของผลลตภตณฑฑเครมพองดมพมไวชพรชอมกตบการทจาใหช

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   สจขอนามตยอาหาร หรมอ กระบวนการควบคจมขตขนตอนการผลลตตตขงแตชตชน

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขนมไทยโบราณดชวยสารทดแทนความหวานตามธรรมชาตล

รายละเออยด : - ใชชสารทดแทนความหวานตามธรรมชาตลเพมพอสจขภาพของผมชบรลโภค-

ระบบในการจตดการดชานสจขอนามตยสชวนบจคคลหรมอทยพเรยยกวชา senitation และกบการ

จตดการดชานบรรจจภตณฑฑทยพใชชกตบผลลตภตณฑฑ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หนองมชา อ.โพธลดศรยสจวรรณ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

แผนธจรกลจของขนมไทยโบราณดชวยสารทดแทนความหวานตามธรรมชาตลทยพไดชรตบการพตฒนา

ผชานเครมพองมมอในการจตดทจาแผนธจรกลจ ดตง Business Model Canvas ตชอไปนยขKey Partners

- กลจชมขนมไทยบชานจาน 

- กลจชมผมชนจาชจมชน

- กลจชมวตฒนธรรมจตงหวตดศรยสะเกษ

- รชานคชาชจมชน

- แหลชงวตตถจดลบ (รชานคชาภายในชจมชน)

- แหลชงวตตถจดลบ

(รชานขายสชง)

Key Activities

- สยธรรมชาตล

- สารทดแทนความหวานตามธรรมชาตล

- ของทยพระลขก

- ชจดอาหารวชาง (Sweet Set Box)

- สชงเสรลมการปลมกตชนกลชวยในชจมชนเพมพอใชชประโยชนฑจากใบตอง

Value Provided

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 6,000
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PS65022569 : โครงการสพมมาวลชาชอพชรมชนผยานกระบวนการมอสยวนรยวมในการพพฒนาผลลตภพณฑฑทบองถลชน (นจลา

ดชชมสมรนไพรบรรจรขวด) จากภสมลปปญญาชรมชน ตจาบลหนองมบา อจาเภอโพธลดศรอสรวรรณ จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชสารทดแทนความหวานตามธรรมชาตลเพมพอสจขภาพของผมชบรลโภค

การควบคจมอจณหภมมลในการใหชความรชอนในระหวชางตชมนจขาสมจนไพรใหชเปปนอจณหภมมลสจาหรตบการ

พาสเจอรฑไรสฑเพมพอชชวยยมดอายจการเกบบรตกษาของผลลตภตณฑฑเครมพองดมพมไวชพรชอมกตบการทจาใหช

เยบนในทตนทยเมมพอควบคจมอจณหภมมลในการตชมเดมอดเสรบจสลขนแลชว

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   สจขอนามตยอาหาร หรมอ กระบวนการควบคจมขตขนตอนการผลลตตตขงแตชตชน

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นจขาดมพมสมจนไพรบรรจจขวด (นจขาวจชนใบเตย)

รายละเออยด : -ใชชสารทดแทนความหวานตามธรรมชาตลเพมพอสจขภาพของผมชบรลโภค-การควบ

คจมอจณหภมมลในการใหชความรชอนในระหวชางตชมนจขาสมจนไพรใหชเปปนอจณหภมมลสจาหรตบการพาส

เจอรฑไรสฑเพมพอชชวยยมดอายจการเกบบรตกษาของผลลตภตณฑฑเครมพองดมพมไวชพรชอมกตบการทจาใหชเยบน

ในทตนทยเมมพอควบคจมอจณหภมมล

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หนองมชา อ.โพธลดศรยสจวรรณ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

แผนธจรกลจของนจขาดมพมสมจนไพรบรรจจขวดทยพไดชรตบการพตฒนาผชานเครมพองมมอในการจตดทจาแผน

ธจรกลจ ดตง Business Model Canvas ตชอไปนยขKey Partners

- กลจชมขนมไทยบชานจาน

- กลจชมผมชนจาชจมชน

- กลจชมวตฒนธรรมจตงหวตดศรยสะเกษ

- รชานคชาชจมชน

- แหลชงวตตถจดลบ (รชานคชาในชจมชน)

- แหลชงวตตถจดลบ

(รชานคชาสชง)

Key Activities

- สยธรรมชาตล

- สยผสมอาหาร

- ใบเตย

- ผงวจชน

- ของทยพระลขก

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 2,500
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PS65012501 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลดดบวยเศรษฐกลจ BCG ตจาบลออเซ เพชชอ

การพพฒนาทอชยพชงยชน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนาชจมชนหรมอกลจชมแมชบชานและสตรย

การสชงออกสลนคชาทางการตลาดทยพทตนสมตย

สรชางมมลคชาเพลพมดชวยการพตฒนารมปแบบสลนคชา

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

เศรษฐกลจหมรนเวอยนลดการใชบพลพงงานเนบนนจากลพบมาใชบใหมย

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เขบมกลตดดอกไมชจากเศษผชา

รายละเออยด : สลนคชาสานดชวยมมอ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.อยเซ อ.โพธลดศรยสจวรรณ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รชานของฝากองคฑการบรลหารสชวนตจาบลอยเซ

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100085261645796

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

1. กลจชมลมกคชาเปปาหมาย (Customer segment) 

- บจคคลทตพวไปทยพสนใจผลลตภตณฑฑ

-สตรยวตยทจางานอายจ 25-65 ปป เปปนตชน

- ผมชสนใจ handmade

- นตกทชองเทยพยว

2. สลพงทยพนจาเสนอแกชลมกคชา (Offer, Value Propositions)

- สลนคชามยนจขาหนตกเบาสะดวกตชอการใชชงาน

- สลนคชามยแบบใหชเลมอกหลากหลาย

- สามารถเขชาถขงปปจจตยการผลลตทยพมยคจณภาพในราคายจตลธรรม

3. ชชองทางการเขชาถขงลมกคชา (channels) 

- ผชานสมพอออนไลนฑ เชชน Facebook, Line

- การวางขายทยพตลาดหรมอรชานคชาชจมชน

- ศมนยฑการคชา Otop

4. การสรชางความสตมพตนธฑกตบลมกคชา (Customer relationships)

- การใหชบรลการทยพสจภาพ นชาประทตบใจ

- มยบรลการหลตงการขาย

- รมปแบบการนจาเสนอผลลตภตณฑฑทยพนชาสนใจ

- แลกเปลยพยนองคฑความรมชเพมพอรชวมกตนพตฒนากระบวนการผลลต

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 10,000

หนชา 215 / 413



PS65025932 : โครงการขนมดอกมะดพน U2Tของดอออเซ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

สรชางชชองทางออนไลนฑในการขายเพลพม

พตฒนาชชองทางการตลาดใหชหลากหลายและเขชาถขงกลจชมลมกคชา

ออกแบบบรรจจภตณฑฑใหมช

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขนมดอกมะดตน

รายละเออยด : ขนมคจกกยขคลชายขนมดอกลจาดวน แตชปปข นเปปนดอกมะดตนและเพลพมรสชาตลมะดตนทยพ

เปปนสตญลตกษณฑของตจาบลอยเซ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.อยเซ อ.โพธลดศรยสจวรรณ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รชานของฝากองคฑการบรลหารสชวนตจาบลอยเซ

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100085261645796

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

8. คมชคชาและเครมอขชายสนตบสนจน (Key partners) 

- กลจชมแมชบชานและสตรย

- รชานขายวตสดจและอจปกรณฑ

- ไปรษณยยฑ

- เครมอขชายสมพอ

- สถานทยพเชชารชาน

- งานประเพณยหรมอกลจกรรมตชางๆของอจาเภอและจตงหวตด 7. กลจกรรมหลตก (Key activities) 

- การสรชางเครมอขชายกลจชมแมชบชานและสตรย

- การสชงเสรลมการผลลตสลนคชาจตกรสาน

- การจจาหนชายสลนคชา

- การวางแผนพตฒนาผลลตภตณฑฑ

2. สลพงทยพนจาเสนอแกชลมกคชา (Offer, Value Propositions)

- สลนคชามยนจขาหนตกเบาสะดวกตชอการใชชงาน

- สลนคชามยแบบใหชเลมอกหลากหลาย

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 5,000

หนชา 216 / 413



PS65018170 : การแปรรสปผลลตภพณฑฑ เครชชองจพกสาน เพชชอเพลชมมสลคยา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชวตสดจทยพมยอยมชมาใชชกตบสลนคชาทยพแปรรมป เพมพอใหชเกลดมมลคชาเพลพม

เครมพองรยดตอกไมชไผช

การแปรรมปไมชไผมาเปปนสลนคชา

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : โคมไฟ

รายละเออยด : โคมไฟสจชมไกช ทจาการจตกสารขขขนใหชเหมมอนสจชพมไกชขนาดเลบกเพมพอใหชมยความสวยงาม 

และยตงดมเปปนธรรมชาตลอยกดชวย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ดลนแดง อ.ไพรบขง จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

วตตถจประสงคฑ : 

                - เพลพมประสลทธลภาพและประสลทธลผลของผลลตภตณฑฑเครมพองจตกสาน

                - เพลพมมมลคชาผลลตภตณฑฑเครมพองจตกสาน

                - เพลพมความนชาสนใจผลลตภตณฑฑเครมพองจตกสาน

                - สรชางรายไดช สรชางงานใหชชจมชน

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 2,700

หนชา 217 / 413



PS65028244 : เคลชอบเครชชองจพกสานดบวยนาโนซลงคฑออกไซคฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นจขายาเคลมอบนาโนซลงคฑออกไซคฑ

นจขายากตนมอด

นจขายาเพลพมความเงา

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขตนโตก

รายละเออยด : ขตนโตกสาน เปปนภาชนะวางอาหาร

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ดลนแดง อ.ไพรบขง จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

วตตถจประสงคฑ :

               - เพลพมประสลทธลภาพและประสลทธลผลของอนจภาคนาโนซลงกฑออกไซดฑตชอการยตบยตขงเชมขอรา 

Aspergillus Niger บนผลลตภตณฑฑจตกสาน

               -  เพลพมความคงทน และแขบงแรงตชอผลลตภตณฑฑจตกสาน

              -  เพลพมความสวยงาม

               -  ตชองการใหชผมชบรลโภคไดชใชชผลลตภตณฑฑจตกสานทยพมยคจณภาพ

                - สรชางรายไดช สรชางงานใหชชจมชน

การตลาด

               นจาผลลตภตณฑฑเสนอขายในชจมชน

               นจาผลลตภตณฑฑเสนอขายในองคฑกรศาสนา

               นจาผลลตภตณฑฑเสนอขายในตลาดนตด

                นจาผลลตภตณฑฑเสนอขายในออนไลนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 2,700

หนชา 218 / 413



PS65021869 : ไมบกวาดทางมะพรบาว

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Line

Shopee

Facebook

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การขนสชงและกระจายสลนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ไมชกวาดทางมะพรชาวและผลลตภตณฑฑจตกสาน

รายละเออยด : ถตกดชวยมมอ มชยความละเอยยด ปราณยต คจณภาพดย มยความแขบงแรง คงทน และไมช

หลจดรชอน ใชชงานไดชนาน ตะกรชาสามารถใสชสลพงของไดชหลากหลาย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

8 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.โนนปมน อ.ไพรบขง จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

Customer Segment - ลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ และอาศตยอยมช

ในชจมชนหรมอในตจาบล ไมชจจากตดเพศ โดยมยอายจ 30 ปปขขขนไป เพราะเปปนกลจชมของคนทยพมยทยพพตกอาศตย

อยมช ใชชไมชกวาดทจาความสะอาดภายนอก เชชน นจาไปการกวาดถนนหรมอพมขนทยพสวน รอบๆบชาน ใน

สชวนของตะกรชาจตกสานสามารถใชชใสชสลพงของตชางๆ ไดช

Value Propositions – ไมชกวาดทางมะพรชาวและตะกรชาจตกสาน ทยพจตดจจาหนชายมยการใสชใจราย

ละเอยยดในทจกขตขนตอนการผลลต สลนคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอ มยความแขบงแรง คงทน ใชชงานไดชยาว

นานมากขขขน ไมชสลขนเปลมองในการซมขอบชอยครตขง 

Channels – จตดจจาหนชายผชานชชองเพจ Facebook รชานคชาภายในชจมชน และรชานคชาภายใน

ตจาบล ใหชลมกคชาทยพอยมชใกลชเคยยงจตดซมขอไดชงชาย 

Costomer Relationships - มยการบรลการหลตงการขายใหชลมกคชาทยพพบปปญหาเกยพยวกตบสลนคชา

สามารถตลดตชอผชานทางโทรศตพทฑ หรมอชชองแชทไดช อยกทตขงยตงมยสลทธลพลเศษใหชกตบลมกคชาประจจา หรมอ

ลมกคชาทยพ Review สลนคชาใหชทางชจมชน 

Revenue Streams - รายไดชจากการขายไมชกวาดทางมะพรชาวและตะกรชาจตกสาน จะมาจาก

การขายภายในรชานคชาชจมชน รชานคชาในตจาบล และอยกหนขพงชชองทางออนไลนฑคมอการขายผชานทาง 

Facebook

Key Resources – วตตถจดลบทยพใชชในการผลลตประกอบไปดชวย ทางมะพรชาวซขพงหาไดชจากในทชองถลพน 

ขตขนตอนวลธยการทจาไมชกวาดทางมะพรชาวและตะกรชาจตกสาน แรงงานทยพใชชในการผลลตจะเปปนกลจชมผมช

สมงอายจ กลจชมแมชบชานและสมาชลกในชจมชน การตลาดและการจตดจจาหนชายสลนคชา

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 1,000

หนชา 219 / 413



PS65021876 : ผบาไหมทอมชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Line

Shopee

Facebook

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การขนสชงและกระจายสลนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผชาไหมทอมมอ

รายละเออยด : ทจกขตขนตอนทยพทจาใสชใจในทจกรายละเอยยด ตตขงแตชการเลมอกไหม มยการมตดลายผชา 

และยชอมสยไดชตามตชองการ กชอนนจาผชาไปทอ ผชาทยพไดชจะมยความสวยงามและเปปนเอกลตกษณฑ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

8 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.โนนปมน อ.ไพรบขง จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

Customer Segment - ลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ และอาศตยอยมช

ในชจมชนหรมอในตจาบล เปปนเพศหญลง อายจตตขงแตช 25 ปปขขขนไป เพราะเปปนสลนคชาเปปนผชาไหมสวยงาม 

ทยพสามารถนจาไปตตดเยบบเปปนชจด หรมอผชาถจง ไวชใชชสจาหรตบออกงานสจาคตญ และใชชในชยวลตประจจาวตนไดช 

Value Propositions – ผชาไหมทยพจตดจจาหนชายมยการใสชใจรายละเอยยดในทจกขตขนตอนการผลลต

ตตขงแตชการเลมอกไหม มตดลายผชา ยชอมสย และการทอ รวมถขงบรรจจภตณฑฑ สลนคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอ 

มยความสวยงาม ประณยต และเปปนเอกลตกษณฑ 

Channels – จตดจจาหนชายผชานชชองเพจ Facebook รชานคชาภายในชจมชน และรชานคชาภายใน

ตจาบล ใหชลมกคชาทยพอยมชใกลชเคยยงจตดซมขอไดชงชาย 

Costomer Relationships - มยการบรลการหลตงการขายใหชลมกคชาทยพพบปปญหาเกยพยวกตบสลนคชา

สามารถตลดตชอผชานทางโทรศตพทฑ หรมอชชองแชทไดช อยกทตขงยตงมยสลทธลพลเศษใหชกตบลมกคชาประจจา หรมอ

ลมกคชาทยพ Review สลนคชาใหชทางชจมชน 

Revenue Streams - รายไดชจากการขายผชาไหมทอมมอ จะมาจากการขายภายในรชานคชาชจมชน 

รชานคชาในตจาบล และอยกหนขพงชชองทางออนไลนฑคมอการขายผชานทาง Facebook

Key Resources – วตตถจดลบทยพใชชในการผลลตประกอบไปดชวย หนอนไหมทยพไดชจากการเลยขยงในทชอง

ถลพน ขตขนตอนการมตดลายผชา ยชอมสย การทอไหม แรงงานทยพใชชในการผลลตจะเปปนกลจชมแมชบชานและ

สมาชลกในชจมชน การตลาดและการจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Activities – มยการดมแลตตขงแตชการขตขนตอนการคตดเลมอกไหม การมตดลายผชา ยชอมสย การทอ

ผชาไหม และ

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 2,796
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PS65027680 : ผลลตภพณฑฑจากผบาฝฝายทอมชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชระบบคอมพลวเตอรฑในการออกแบบสมพอประชาสตมพตนธฑชชองทางจตดจจาหนายทาง

คอมพลวเตอรฑ การออกแบบโลโกชบรรจจภตณฑฑ  การออกแบบบรรจจภตณฑฑ

การแปรรรมปผชาจากการใชชเครมพองจตกรและการวาดลวดลาย ลงในผลลตภตณฑฑแปรรมปผชา

เพลพมชชองทางการขายผลลตภตณฑฑ โดยใชชสมพอดลจลทตล ไดชแกช Facebook, fan page U2T for 

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานสตงคมวลทยา

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : แปรรมปผชาฝปายทอมมอ

รายละเออยด : ผชา คมอ สลพงทยพไดชจากการนจาวตสดจธรรมชาตลหรมอวตสดจทยพสตงเคราะหฑขขขนมาสานหรมอ

ทอจนเปปนเนมขอเดยยวกตน เชชน ฝปาย ใยไหม ไนลอน เปปนตชน ประโยชนฑของผชาคมอการนจามาตตด

เยบบเปปนเครมพองนจชงหชม เครมพองใชชประเภทผชาตชาง ๆ และในดชานอมพน ๆ วตสดจหลตกทยพ ใชชในการผลลต

ผชา ได

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบขง จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

Key Partners

- กลจชมทอผชาพมขนเมมองปราสาทเยอเหนมอ ม.1

- กลจชมผมชนจาชจมชน

- รชานคชาชจมชน

- ดชายทอเอง

Key Activities

- ยชอมสยธรรมชาตล

- ยชอมสยสตงเคราะหฑ

- ผชาทอฝปาย

- ของทยพระลขก

- สชงเสรลมการปลมกฝปายในชจมชน

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

ลดเวลาในการสรชางผลผลลตเพมพอจตดจจาหนชายสลนคชา / บรลการ

จจานวนรายไดบ : 399
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PS65027689 : เเปรรสปผลลตภพณฑฑจากขบาว

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การพตฒนา Packaging Design, คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลลตภตณฑฑ

ออกแบบสมพอประชาสตมพตนธฑทางออนไลนฑทยพทจาใหชผลลตภตณฑฑนชาสนใจ

อบรมการคชาขายทางชชองทางออนไลนฑ อาทล เชชน Page Facebook, Line

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : แปปงขชาวหอมมะลล, ขชาวแตตน

รายละเออยด : - แปปงแปรรมปจากขชาวหอมมะลล สามารถใชชทจาขนมทดแทนแปปงขชาวสาลยไดชเพมพอ

ลดตชนทจน มยคจณคชาทางสารอาหารครบถชวน ไรชกลมเตน- ขชาวแตตนแปรรมปจากขชาวหอมมะลล 

เหมาะสจาหรตบผมชบรลโภคทยพรตกสจขภาพ ซมขอรตบประทานเองไดชหรมอซมขอเปปนของฝากใหชกตบคน

สจาคตญกบไดชเชชนกตน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบขง จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

สลนคชาสามารถซมขอไดชตามรชานคชาชจมชนหรมอแหลชงเทยพยวในตจาบล และชชองทางออนไลนฑทยพหนชาเพ

จเฟซบจบค ทางผมชจตดทจาคลดโครงการมาเพมพอเพลพมมมลคชาใหชกตบขชาวทยพมยอยมชทจกครตวเรมอนนจามาพตฒนา 

และจตดจจาหนชายเพมพอเพลพมรายไดชและสรชางอาชยพใหชกตบตจาบล

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 2,000
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PS65054105 : ไขยเคบมพอกดลนจอมปลวกเสรลมไอโอดอน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การใชชเกลมอเพมพอการถนอมอาหาร

-

-

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ไขชเคบมพอกดลนจอมปลวกเสรลมไอโอดยน

รายละเออยด : ไขชเคบมพอกดลนจอมปลวกเสรลมไอโอดยน ทจาจากไขชสดพอกดชวยดลนจอมปลวก 

ไขช มตน แดง ไมชเคบมจตด รสชาตลดย ของฝากจากไพรบขงผลลตโดยกลจชมแมชบชานเกษตรกรการ

ผลลตไขชเคบมบชานทจชม หมมช 11 ต.ไพรบขง อ.ไพรบขง จ.ศรยสะเกษ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ไพรบขง อ.ไพรบขง จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

ไขชเคบม เปปนผลลตภตณฑฑทยพใชชวตตถจดลบและอจปกรณฑ ทยพสามารถหาไดชงชายในชจมชน เปปนการเพลพมมมลคชา

ใหชกตบผลผลลตทางการเกษตร ซขพงจะสรชางรายไดชและอาชยพใหชกตบคนในชจมชน

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

ลดเวลาในการสรชางผลผลลตเพมพอจตดจจาหนชายสลนคชา / บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 3,000

หนชา 223 / 413



PS65054106 : ปรปยชอวภาพอพดเมบด

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครมพออตดเมบด

เครมพองผสมปจปย

-

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เกษตรปลอดภพย

   การตลดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปจปยชยวภาพอตดเมบด

รายละเออยด : -

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ไพรบขง อ.ไพรบขง จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

ผลลตสลนคชาโดยสมาชลกบชานทจชม หมมชทยพ 11 ตจาบลไพรบขง อจาเภอไพรบขง จตงหวตดศรยสะเกษ วตตถจดลบทยพ

ใชชเปปนวตตถจดลบทยพมยในทชองถลพน ในดชานการจตดจจาหนชายออฟไลนฑ ซขพงหาซมขอไดชจากรชานคชาสหกรณฑ

ชจมชน

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

มยสจขภาพดยขขขน ลดโอกาสเกลดการเจบบปปวย

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 12,500
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PS65025631 : เสชชอใบเตยทอมชอเคลชอบนาโนซลงคฑออกไซดฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การเคลมอบสารนาโนซลงคฑออกไซดฑ

การแปรรมปกระเปปาจากเสมพอใบเตยทอมมอ

-

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานรตฐศาสตรฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เสมพอใบเตยทอมมอเคลมอบนาโนซลงคฑออกไซดฑ

รายละเออยด : เสมพอใบเตยทอมมอเคลมอบนาโนซลงคฑออกไซดฑขนาดของสลนคชา กวชาง 1 เมตร ยาว 

2 เมตร

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.สจาโรงพลตน อ.ไพรบขง จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : เตปปยงคลตน

ออนไลนฑ : U2T for BCG สจาโรงพลตน

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

Customer Segment - กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ และ

อาศตยอยมชในชจมชน ไมชจจากตดเพศ โดยมยอายจ 30 – 45 ปป และอายจ 45 ปปขขขนไป เพราะเปปนกลจชมคนทยพ

สนใจเครมพองใชชภายในบชานหรมอภายนอกบชาน และยตงเปปนสลพงทยพคมชกตบคนภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ

มานาน

Costomer Relationships – มยการตลดตามผลการใชชงานกตบลมกคชาทยพซมขอไป วชาหลตงจากใชชแลชว

ไดชผลเปปนอยชางไร ดยขขขนหรมอไมช มยความคงทน และนจาผลการใชชมาชชวยในการ review สลนคชาดชวย

Channels – จตดจจาหนชายผชาน Facebook U2T For BCG สจาโรงพลตน และตลาดนตดภายใน

จตงหวตดศรยสะเกษ

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอเปปนเครมพองใชชภายในบชานหรมอภายนอกบชาน

ไดช และยตงเปปนสลพงทยพคมชกตบคนภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอมานาน ถมอเปปนเอกลตกษณฑอยชางหนขพงของ

คนภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ

Key Activities - กระบวกการผลลต เรลพมจากการปลมกใบเตย ไปสมชการเกบบเกยพยว การตาก และ

การผลลต ซขพงระหวชางกระบวนการเหลชานยขจะทจาการเกบบขชอมมลเพมพอนจามาสรชาง Content ในการโป

รโมทและจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Resources – ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย ใบเตย แรงงานทยพใชชในการผลลตซขพง

เปปนแรงงานและสมาชลกในชจมชน การตลาดและการจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Partners – ในสชวนของผมชเกยพยวใหชการสนตบสนจนและผมชเกยพยวขชองในธจรกลจ จะมย สมาชลก

วลสาหกลจชจมชนกลจชมทอเสมพอใบเตย ตจาบลสจาโรงพลตน อจาเภอไพรบขง จตงหวตดศรยสะเกษ

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 6,000

หนชา 225 / 413



PS65027663 : การแปรรสปกระเปปาจากเสชชอใบเตยทอมชอเคลชอบนาโนชลงคฑออกไซคฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เคลมอบนาโนซลงคฑออกไซดฑ

การแปรรมปกระเปปาจากเสมพอใบเตยทอมมอ

-

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานจลตวลทยา

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระเปปาจากเสมพอใบเตยทอมมอเคลมอบนาโนซลงคฑออกไซดฑ

รายละเออยด : กระเปปาจากเสมพอใบเตยทอมมอเคลมอบนาโนซลงคฑออกไซดฑขนาดของสลนคชา 22 * 

9.5 * 6.5 ซม. รมปทรงสามเหลยพยม เหมาะสมกตบการออกงาน (ทางการ) ตชาง ๆ เปปนผลลตภตณฑฑ

ทยพเหมาะสมกตบสจภาพสตรยเทชานตขน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.สจาโรงพลตน อ.ไพรบขง จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : เตปปยงคลตน

ออนไลนฑ : U2T for BCG สจาโรงพลตน

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

Customer Segment - กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ และ

อาศตยอยมชในชจมชน เพศหญลง โดยมยอายจ 30 – 45 ปป และอายจ 45 ปปขขขนไป เพราะเปปนกลจชมคนทยพ

สนใจการออกงาน (ทางการ) ตชาง ๆ เพราะเปปนเอกลตกษณฑของผมชหญลง และเปปนผลลตภตณฑฑทยพ

เหมาะสมกตบสจภาพสตรยเทชานตขน

Costomer Relationships – มยการตลดตามผลการใชชงานกตบลมกคชาทยพซมขอไป วชาหลตงจากใชชแลชว

ไดชผลเปปนอยชางไร ดยขขขนหรมอไมช มยความคงทน และนจาผลการใชชมาชชวยในการ review สลนคชาดชวย

Channels – จตดจจาหนชายผชาน Facebook U2T For BCG สจาโรงพลตน และตลาดนตดภายใน

จตงหวตดศรยสะเกษ

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอการออกงาน (ทางการ) ตชาง ๆ เพราะเปปน

เอกลตกษณฑของผมชหญลง และเปปนผลลตภตณฑฑทยพเหมาะสมกตบสจภาพสตรยเทชานตขน

Key Activities - กระบวกการผลลต เรลพมจากการปลมกใบเตย ไปสมชการเกบบเกยพยว การตาก และ

การผลลต ซขพงระหวชางกระบวนการเหลชานยขจะทจาการเกบบขชอมมลเพมพอนจามาสรชาง Content ในการโป

รโมทและจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Resources – ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย ใบเตย แรงงานทยพใชชในการผลลตซขพง

เปปนแรงงานและสมาชลกในชจมชน การตลาดและการจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Partners – ในสชวนของผมชเกยพยวใหชการสนตบสนจนและผมชเกยพยวขชองในธจรกลจ จะมย สมาชลก

วลสาหกลจชจมชนกลจชมทอเสมพอใบเตย ตจาบลสจาโรงพลตน อจาเภอไพรบขง จตงหวตดศรยสะเกษ

Cost Structure – ตชนทจนจะประกอบไปดชวย คชาวตสดจ คชาแรงงาน คชาบรรจจภตณฑฑ คชาการตลาด 

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 7,000

หนชา 226 / 413



PS65019955 : โครงการสยงเสรลมอาชอพการทจาไขยเคบม เพชชอสรบางรายไดบตจาบลสรขสวพสดลด

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ทจาสมพอประชาสตมพตนธฑผลลตภตณฑฑทางออนไลนฑใหชนชาสนใจ

อบรมชชองทางการขายออนไลนฑ เชชน Page Facebook และShopee

พตฒนาบรรจจผลลตภตณฑฑใหชทตนสมตยและไดชมาตรฐาน

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ไขชเคบมสจขสวตสดลด

รายละเออยด : ไขชเคบมของเราไดชจากการนจาไขชเปปดในชจมชนมาแปรรมป เพมพอเพลพมมมลคชาใหชกตบไขช

เปปด และสรชางรายไดชในกตนคนโดยจะแบชงจจาหนชายเปปน 2 แบบ คมอ ไขชเคบมดลบ และไขชเคบมสจก 

ราคาขายฟองละ 10 บาท งชายตชอการบรลโภค บรลโภคไดชทจกชชวงวตย รสชาตลอรชอย นจาไป

ประกอบอาหารไดชหลากหลาย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.สจขสวตสดลด อ.ไพรบขง จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

Customer Segment - กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในทจกภมมลภาค และอาศตยอยมชในชจมชน 

ไมชจจากตดเพศ ไมชจจากตดวตย เพราะเปปนผลลตภตณฑฑทยพสามารถรตบประทานกตนไดชทจกชชวงวตย 

Costomer Relationships - การตลดตามผลและประเมลนกตบลมกคชาทยพซมขอสลนคชาไป ใหชมยความพขง

พอใจมากนชอยเพยยงใด

Channels - จตดจจาหนชายผชาน Facebook,TikTok,Shopee  สมาชลกภายในกลจชมทยพรตบผลดชอบ

ของตจาบลสจขสวตสดลด  และจจาหนชายรชานคชาในชจมชน 

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาทยพซมขอสลนคชาจะไดชรตบความพขงพอใจเปปนอยชางดยแนชนอน 

เปปนเมนมเรยยบงชาย ทานงชาย รสชาตลอรชอย นจาไปประกอบอาหารไดชงชาย คจานขงถขงความสะอาด ถมก

สจขอนามตยเปปนหลตก

Key Activities - กระบวนการผลลต รตบซมขอไขชเปปดจากชาวบชานในตจาบลสจขสวตสดลด การผลลต การ

บรรจจ จตดสชง ซขพงระหวชางกระบวนการเหลชานยขจะทจาการเกบบขชอมมลเพมพอนจามาสรชาง Content ใน

การโปรโมทสลนคชาและจตดจจาหนชายสลนคชาทตขงทางออฟไลนฑและออนไลนฑ

Key Resources – ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย การคตดไขชเปปด วตตถจดลบทยพใชชในการ

ดองไขชเคบม สมตรในการดอง แรงงานทยพใชชในการผลลตซขพงเปปนแรงงานและสมาชลกในชจมชน การ

ตลาดและการจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Partners – ผมชเกยพยวใหชการสนตบสนจนและผมชเกยพยวขชองในธจรกลจ เกษตรอจาเภอไพรบขง พตฒนา

ชจมชนอจาเภอไพรบขง พตฒนาชจมชนจตงหวตดศรยสะเกษ  มรภ.ราชภตฏศรยสะเกษ

Cost Structure – ตชนทจนจะประกอบไปดชวย คชาวตตถจดลบ ตชนทจนในการซมขอไขช คชาแรงงาน คชาบรรจจ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 4,500

หนชา 227 / 413



PS65019963 : โครงการสยงเสรลมอาชอพการทจาปลาดรกแดดเดอยว เพชชอสรบางรายไดบตจาบลสรขสวพสดลด

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ทจาสมพอประชาสตมพตนธฑผลลตภตณฑฑทางออนไลนฑใหชนชาสนใจ

อบรมชชองทางการขายออนไลนฑ เชชน Page Facebook และ Shopee

พตฒนาบรรจจผลลตภตณฑฑใหชทตนสมตยและไดชมาตรฐาน

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปลาดจกแดดเดยยว

รายละเออยด : ปลาดจกแดดเดยยว ผลลตภตณฑฑจากชจมชนในตจาบลสจขสวตสดลด จจาหนชายในรมปแพบค 

500 กรตม และ 1000 กรตม งชายตชอการซมขอและจจาหนชาย มยรสชาตลทยพอรชอย กลมกลชอม และ

บรรจจภตณฑฑโดยการสมญญากาศ เพมพอรตกษาคจณภาพของสลนคชา

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.สจขสวตสดลด อ.ไพรบขง จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

Customer Segment - กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในทจกภมมลภาค และอาศตยอยมชในชจมชน 

ไมชจจากตดเพศ ไมชจจากตดวตย เพราะเปปนผลลตภตณฑฑทยพสามารถรตบประทานกตนไดชทจกชชวงวตย 

Costomer Relationships - การตลดตามผลและประเมลนกตบลมกคชาทยพซมขอสลนคชาไป ใหชมยความพขง

พอใจมากนชอยเพยยงใด

Channels - จตดจจาหนชายผชาน Facebook,TikTok,Shopee  สมาชลกภายในกลจชมทยพรตบผลดชอบ

ของตจาบลสจขสวตสดลด  และจจาหนชายรชานคชาในชจมชน 

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาทยพซมขอสลนคชาจะไดชรตบความพขงพอใจเปปนอยชางดยแนชนอน 

เปปนเมนมเรยยบงชาย ทานงชาย รสชาตลอรชอย นจาไปประกอบอาหารไดชงชาย คจานขงถขงความสะอาด ถมก

สจขอนามตยเปปนหลตก

Key Activities - กระบวนการผลลต รตบซมขอปลาดจกจากชาวบชานในตจาบลสจขสวตสดลด การผลลต การ

บรรจจ จตดสชง ซขพงระหวชางกระบวนการเหลชานยขจะทจาการเกบบขชอมมลเพมพอนจามาสรชาง Content ใน

การโปรโมทสลนคชาและจตดจจาหนชายสลนคชาทตขงทางออฟไลนฑและออนไลนฑ

Key Resources – ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย การคตดขนาดปลาด วตตถจดลบทยพใชชใน

หมตก สมตรในการหมตก แรงงานทยพใชชในการผลลตซขพงเปปนแรงงานและสมาชลกในชจมชน การตลาด

และการจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Partners – ผมชเกยพยวใหชการสนตบสนจนและผมชเกยพยวขชองในธจรกลจ เกษตรอจาเภอไพรบขง พตฒนา

ชจมชนอจาเภอไพรบขง พตฒนาชจมชนจตงหวตดศรยสะเกษ  มรภ.ราชภตฏศรยสะเกษ

Cost Structure – ตชนทจนจะประกอบไปดชวย คชาวตตถจดลบ ตชนทจนในการซมขอปลาดจก คชาแรงงาน คชา

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 7,200
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PS65011332 : COLA KKU X จพกสาน ตจาบลโคกตาล อจาเภอภสสลงหฑ จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชช SWOT analysis

ใชช Business Model Canvas

ใชช Customer Engagement Model

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เศรษฐศาสตรฑและการจตดการ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : จตกสานจากตชนไหล

รายละเออยด : 1. กระตลบขชาว ราคา 100-250 บาท/ใบ ยอดขายขตขนตจพาตชอเดมอนไดชประมาณ6

ใบ เปปนเงลน 950 บาท2. ตะกรชา ราคา 100-200 บาท/ใบ ยอดขายขตขนตจพาตชอเดมอนไดช

ประมาณ3ใบ เปปนเงลน 500 บาท3. เสมพอ ราคา 500 บาท/ผมน ยอดขายขตขนตจพาตชอเดมอนไดช

ประมาณ4ผมน เปปนเงลน 2,000 บาท

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยขอนแกชน

ต.โคกตาล อ.ภมสลงหฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

คณะผมชดจาเนลนโครงการ U2T มยความคลดเหบนทยพจะพตฒนาผลลตภตณฑฑจตกสานจากตชนไหลใหชมยความ

เปปนเอกลตกษณฑและชชวยผลตกดตนในเรมพองของการขยายฐานลมกคชาออกไปจจาหนชายใหชครอบคลจม

ทตขงในและนอกพมขนทยพ       เพมพอรองรตบการขายทยพจะเพลพมขขขนในอนาคตทตขงการขายแบบออฟไลนฑและ

ออนไลนฑ ซขพงจะกจาหนดราคาโดยจะหตกคชาใชชจชายในดชานตชนทจนตชางๆ จากนตขนทจาการบวกกจาไรทยพ

คาดวชาจะไดชรตบเขชาไปในราคาขาย 

ทางกลจชมผมชผลลตจขงไดชวางแผนการตลาด เชชน จตดจจาหนชายตลาดในชจมชน รชานขายของฝาก 

ขยายฐานลมกคชาในพมขนทยพใกลชเคยยง เพลพมชชองทางการขายในแพลตฟอรฑมออนไลนฑ 

โดยจตกสานตจาบลโคกตาลมยผลลตภตณฑฑอยมช 3 อยชาง ไดชแกช 

1. กระตลบขชาว ราคา 100-250 บาท/ใบ (ราคาขขขนอยมชกตบขนาด) ยอดขายขตขนตจพาตชอเดมอนทยพเคย

ขายไดชประมาณ 6 ใบ คลดเปปนเงลน 950 บาท

2. ตะกรชา ราคา 100-200 บาท/ใบ (ราคาขขขนอยมชกตบขนาด) ยอดขายขตขนตจพาตชอเดมอนทยพเคยขาย

ไดชประมาณ 3 ใบ คลดเปปนเงลน 500 บาท

3. เสมพอ ราคา 500 บาท/ผมน ยอดขายขตขนตจพาตชอเดมอนทยพเคยขายไดชประมาณ 4 ผมน คลดเปปนเงลน 

2,000 บาท

รวมผลลตภตณฑฑจตกสานคลดเปปนเงลน 3,450 บาท/เดมอน

โดยมยการวางแผนการขายในอนาคตหลตงจากพตฒนาบรรจจภตณฑฑใหชไดชมาตรฐาน, มยความนชา

สนใจ, สามารถเกบบรตกษาไดชนานขขขน และสรชางโลโกชผลลตภตณฑฑ โดยมยการวางแผนเพลพมมมลคชาของ

จตกสานทตขง 3 อยชางเพลพมขขขนรชอยละ 10 คาดการณฑวชาการมยผลลตภตณฑฑทยพมยบรรจจภตณฑฑทยพมย

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 3,000
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PS65011371 : COLA KKU X ถยานอพดแทยง ตจาบลโคกตาล อจาเภอภสสลงหฑ จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชช Business Model Canvas

ใชช Customer Engagement Model

ใชช SWOT analysis

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจหมรนเวอยนลดการใชบพลพงงานเนบนนจากลพบมาใชบใหมย

   Upcycle (การรยไซเคลลแบบทยพทจาใหชคจณคชาเพลพมขขขน)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ถชานอตดแทชงจากเศษวตสดจทางการเกษตร

รายละเออยด : ถชานอตดแทชงจากเศษวตสดจทางการเกษตร ราคา 18 บาท / 1 ถจง / 1 กลโลกรตม 

ยอดขายขตขนตจพาตชอเดมอนทยพเคยขายไดชประมาณ 80 ถจง คลดเปปนเงลน 1,440 บาท ซขพงถชานอตดแทชง

มยคจณสมบตตลพลเศษคมอ ไมชมยกลลพน ไมชมยควตน เผาไหมชไดชนาน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยขอนแกชน

ต.โคกตาล อ.ภมสลงหฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

คณะผมชดจาเนลนโครงการ U2T มยความคลดเหบนทยพจะพตฒนาผลลตภตณฑฑถชานอตดแทชงใหชมยความเปปน

เอกลตกษณฑและชชวยผลตกดตนในเรมพองของการขยายฐานลมกคชาออกไปจจาหนชายใหชครอบคลจมทตขงใน

และนอกพมขนทยพ เพมพอรองรตบการขายทยพจะเพลพมขขขนในอนาคตทตขงการขายแบบออฟไลนฑและออนไลนฑ 

ซขพงจะกจาหนดราคาโดยจะหตกคชาใชชจชายในดชานตชนทจนตชางๆ จากนตขนทจาการบวกกจาไรทยพคาดวชาจะไดช

รตบเขชาไปในราคาขาย 

ทางกลจชมผมชผลลตจขงไดชวางแผนการตลาด เชชน จตดจจาหนชายตลาดในชจมชน รชานขายของฝาก 

ขยายฐานลมกคชาในพมขนทยพใกลชเคยยง เพลพมชชองทางการขายในแพลตฟอรฑมออนไลนฑ 

โดยถชานอตดแทชงจากเศษวตสดจทางการเกษตร ราคา18บาท/1ถจง/1กลโลกรตม ยอดขายขตขนตจพาตชอ

เดมอนทยพเคยขายไดชประมาณ 80 ถจง คลดเปปนเงลน 1,440 บาท รวมผลลตภตณฑฑถชานอตดแทชงคลดเปปน

เงลน 1,440 บาท/เดมอน

โดยมยการวางแผนการขายในอนาคตหลตงจากพตฒนาบรรจจภตณฑฑใหชไดชมาตรฐาน, มยความนชา

สนใจ, สามารถเกบบรตกษาไดชนานขขขน และสรชางโลโกชผลลตภตณฑฑ โดยมยการวางแผนเพลพมมมลคชาของ

ถชานอตดแทชง อยชางเพลพมขขขนรชอยละ 10คาดการณฑวชาการมยผลลตภตณฑฑทยพมยบรรจจภตณฑฑทยพมยมาตรฐาน

จะสามารถขายไดชมากขขขน

ตจาบลโคกตาลมยการใชชแผนธจรกลจแบบ 4P หรมอ Marketing Mix ทยพเรยยกเปปนภาษาไทยวชา “สชวน

ผสมทางการตลาด” โดยแบชง การวลเคราะหฑองคฑประกอบเปปน 4 สชวน ไดชแกช 1.Product (

ผลลตภตณฑฑ) เชชนการสรชางอตตลตกษณฑ, บรรจจภตณฑฑ Price (ราคา) ควรกจาหนดราคาใหชเหมาะสม

กตบสลพงทยพผมชบรลโภคไดชรตบ Place (ชชองทางจตดจจาหนชาย) การเพลพมชชองทางออนไลนฑ เชชน เพจ 

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

ลดขยะ/การนจาวตตถจดลบกลตบมาใชชใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 2,000

หนชา 230 / 413



PS65025851 : โครงการนจลาผลไมบพรบอมดชชมเพชชอสรขภาพ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครมพองคตขนนจขาผลไมช

Facebook

-

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การขนสชงและกระจายสลนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นจขามะมชวงหาวมะนาวโหชเพมพอสจขภาพ

รายละเออยด : มยสชวนผสมของ นจขามะมชวงหาวมะนาวโหชสยดจา นจขาตาลทราย เกลมอ ขนาด 200 

ml

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ดงรตก อ.ภมสลงหฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

- กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในชจมชน จตงหวตดศรยสะเกษ และภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ ไมช

จจากตดเพศ โดยมยอายจ 10 ปปขขขนไป

- มะมชวงหาวมะนาวโหชเปปนผลไมชสดทยพมยรสชาตลเปรยขยว ชชวยเสรลมสรชางภมมลคจชมกตนใหชรชางกาย และทจา

ใหชรมชสขกกระชจชมกระชวย โดยหลตงการขายอาจมยการสอบถามลมกคชาทยพซมขอไป วชาหลตงจากรตบ

ประทานแลชวเปปนอยชางไร แลชวนจามา review สลนคชา นอกจากนยขยตงมยราคาขายสชงสจาหรตบลมกคชาทยพ

ตชองการนจาไปขายตชอในราคาโหลละ 8.50 บาท จากราคาปลยกขวดละ 10 บาท

- กระบวกการผลลต เรลพมจากการปลมกมะมชวงหาวมะนาวโหชทยพปลอดสารเคมย ไปสมชการเกบบเกยพยว 

การคตดสรรเฉพาะลมกทยพสจกจนเปปนสยดจา การแปรรมปและบรรจจภตณฑฑ ซขพงระหวชางกระบวนการเหลชา

นยขจะทจาการเกบบขชอมมลเพมพอโปรโมทและจตดจจาหนชายสลนคชา

– ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย ลมกมะมชวงหาวมะนาวโหช แรงงานทยพใชชในการผลลตซขพงเปปน

สมาชลกในชจมชนตจาบลดงรตก ทจาการตลาดและการจตดจจาหนชายสลนคชา

- จจาหนชายผชาน Facebook รวมถขงจจาหนชายทยพบชาน รชานคชาภายในชจมชน 

- ผมชใหชการสนตบสนจนและผมชเกยพยวขชองในธจรกลจ จะมย อบต.ดงรตก ม.ราชภตฏศรยสะเกษ 

– ตชนทจนการผลลต ประกอบไปดชวย คชานจขาตาล เกลมอ ตชนทจนในการปลมก ดมแล บจารจงตชนมะมชวงหาว

มะนาวโหช คชาบรรจจภตณฑฑ และคชาสาธารณมปโภคตชางๆ

- ผลตอบแทนทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอความสดชมพนหลตงจากการดมพมนจขามะมชวงหาวมะนาวโหช  บรรเทา

อาการปปวยเบมของตชน และปลอดภตยเพราะกระบวนการผลลตปลอดสารเคมย 

- รายไดชจากการทจาธจรกลจ จะไดชจากการผลลตนจขามะมชวงหาวมะนาวโหชจจาหนชายผชานรชานคชาภายใน

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 5,000
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PS65025966 : โครงการสานตะกรบาจากเสบนพลาสตลก

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Facebook

-

-

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การขนสชงและกระจายสลนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ตะกรชาสานจากเสชนพลาสตลก

รายละเออยด : เสชนพลาสตลกขนาด 6 มลลลลเมตร-ใบใหญช ขนาด 35x30 เซนตลเมตร ใบละ 120 

บาท           ขนาด 37x27 เซนตลเมตร ใบละ 120 บาท-ใบเลบก   ขนาด 30x25 เซนตลเมตร ใบละ 

100 บาทเสชนพลาสตลกขนาด 12 มลลลลเมตร-ใบใหญช  ขนาด 40x35 เซนตลเมตร ใบละ 140 

บาท-ใบกลาง  ขนาด 35x25

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ดงรตก อ.ภมสลงหฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

Customer Segment กลจชมคนทยพมยความสนใจดชานการจตกสาน หรมออาศตยในชจมชน จตงหวตด

ศรยสะเกษ และภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ ตตขงแตชอายจ 20 ปปขขขนไป 

Customer Relationships สามารถเลมอกดมสลนคชาไดชดชวยตตวเองในชจมชนตจาบลดงรตก และ

สามารถแจชงรายละเอยยดทตขงขนาด รมปทรง สยของตะกรชาใหชกตบผมชผลลตไดชตามตชองการ

Channels จตดจจาหนชายทยพชจมชนตจาบลดงรตก และจจาหนชายผชานชชองทางออนไลนฑ เชชน 

Facebook Line

Value Propositions ไดชรตบตะกรชาทยพสานจากพลาสตลกอยชางคจชมคชา และสามารถนจาไปใชชเกลด

ประโยชนฑไดชหลายอยชาง ใชชทดแทนถจงพลาสตลก สามารถเกบบสลพงของเพมพอจตดระเบยยบภายในบชาน 

ดมแลรตกษา ทจาความสะอาดงชาย แขบงแรงทนทาน 

Key Activities จตดหาวตสดจ อจปกรณฑ ขขขนรมปผลลตภตณฑฑขนาดตชางๆ ตามความตชองการของ

ลมกคชา โปรโมทสลนคชาผชานโครงการภายในชจมชน และชชองทางออนไลนฑ

Key Resources วลธยทจาการจตกสาน วตสดจอจปกรณฑ  การตลาดและชชองทางการจตดจจาหนชาย

Key Partners  อบต.ดงรตก และมหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

Cost Structure ประกอบไปดชวย คชาวตสดจอจปกรณฑในการทจาตะกรชาสานจากเสชนพลาสตลก คชา

สาธารณมปโภคตชางๆ

Revenue Streams ไดชจากการจจาหนชายสลนคชา โดยจตดจจาหนชายทยพชจมชนตจาบลดงรตก และชชอง

ทางออนไลนฑ เชชน Facebook

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 11,000
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PS65013344 : COLA KKU X ผบาไหม ตจาบลตะเคอยนราม อจาเภอภสสลงหฑ จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชช SWOT Analysis

ใชช Business Model Canvas

ใชช Customer Engagement Model

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผชาไหม

รายละเออยด : ผชาไหมชจมชนตะเคยยนราม ลายผชาทยพทอไดชแกชลายลมกแกชว , ลายเขมร , ลายแกบป 

, ลายดอกพลกจล , ผชามตดหมยพ , ผชาขาวมชาโดยผชาไหมมยราคาขายตตขงแตช 1,900 บาท ยอดขายชตขน

ตจพาทยพเคยขายไดชประมาณ 5 ผมนตชอเดมอน คลดเปปนรายไดชประมาณ 9,500 บาท

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยขอนแกชน

ต.ตะเคยยนราม อ.ภมสลงหฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

คณะผมชดจาเนลนโครงการU2Tมยความคลดเหบนทยพจะพตฒนาผลลตภตณฑฑผชาไหมใหชมยความเปปน

เอกลตกษณฑ

และชชวยผลตกดตนในเรมพองของการขยายฐานลมกคชาออกไปจจาหนชายใหชครอบคลจมทตขงในและนอก

พมขนทยพเพมพอรองรตบการ

ขายทยพจะเพลพมขขขนในอนาคตทตขงการขายแบบออฟไลนฑและออนไลนฑ ซขพงจะกจาหนดราคาโดยจะหตก

คชาใชชจชายใน

ดชานตชนทจนตชางๆ จากนตขนทจาการบวกกจาไรทยพคาดวชาจะไดชรตบเขชาไปในราคาขาย 

ทางกลจชมผมชผลลตจขงไดชวางแผนการตลาด เชชน จตดจจาหนชายตลาดในชจมชน รชานขายของฝาก 

ขยายฐาน

ลมกคชาในพมขนทยพใกลชเคยยง เพลพมชชองทางการขายในแพลตฟอรฑมออนไลนฑ  โดยผชาไหมมยราคาขาย

ตตขงแตช 1,900 บาท ยอดขายชตขนตจพาทยพเคยขายไดชประมาณ 5 ผมนตชอเดมอน คลดเปปนรายไดชประมาณ 

9,500 บาท

 โดยมยการวางแผนการขายในอนาคตหลตงจากพตฒนาบรรจจภตณฑฑใหชไดชมาตรฐาน, มยความนชา

สนใจ,

สามารถเกบบรตกษาไดชนานขขขน และโลโกชผลลตภตณฑฑ โดยมยการวางแผนเพลพมมมลคชาของผชาไหมเพลพม

ขขขนรชอยลชะ10/ผมน คาดการณฑวชาการมยผลลตภตณฑฑทยพมยบรรจจภตณฑฑทยพมยมาตรฐานจะสามารถขายไดช

มากขขขน

ตจาบลตะเคยยนรามมยการใชชแผนธจรกลจแบบ 4P หรมอ Marketing Mix ทยพเรยยกเปปนภาษาไทยวชา “

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 6,000

หนชา 233 / 413



PS65019993 : COLA KKU X เสชชอทอ ตจาบลตะเคอยนราม อจาเภอภสสลงหฑ จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชช Customer Engagement Model

ใชช Business Model Canvas

ใชช SWOT Analysis

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ทอเสมพอลจาเจยยก

รายละเออยด : วตสดจในการทจาเสมพอ ใชชใบลจาเจยยกในการทอเสมพอ, ใชชสยสตงเคราะหฑในการยชอมสยเพมพอ

สรชางลวดลายทยพสวยงาม ลตกษณะของเสมพอเปปนสยพเหลยพยมผมนผชา มยขนาดประมาณ 95x175 ซม.

หรมอ 3 ฟจต โดยเสมพอลจาเจยยกมยราคา 300 บาท ขายตชอเดมอน 10 ผมน คลดเปปน 3,000 บาท

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยขอนแกชน

ต.ตะเคยยนราม อ.ภมสลงหฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

คณะผมชดจาเนลนโครงการ U2T มยความคลดเหบนทยพจะพตฒนาผลลตภตณฑฑเสมพอลจาเจยยกใหชมยความเปปน

เอกลตกษณฑและชชวยผลตกดตนในเรมพองของการขยายฐานลมกคชาออกไปจจาหนชายใหชครอบคลจมทตขงใน

และนอกพมขนทยพ เพมพอรองรตบการขายทยพจะเพลพมขขขนในอนาคตทตขงการขายแบบออฟไลนฑและออนไลนฑ

ซขพงจะกจาหนดราคาโดยจะหตกคชาใชชจชายในดชานตชนทจนตชางๆ จากนตขนทจาการบวกกจาไรทยพคาดวชาจะไดช

รตบเขชาไปในราคาขาย 

ทางกลจชมผมชผลลตจขงไดชวางแผนการตลาด เชชน จตดจจาหนชายตลาดในชจมชน รชานขายของฝาก 

ขยายฐานลมกคชา

ในพมขนทยพใกลชเคยยง เพลพมชชองทางการขายในแพลตฟอรฑมออนไลนฑ  โดยเสมพอลจาเจยยกมยราคาขาย

ตตขงแตช 300 บาท ยอดขายชตขนตจพาทยพเคยขายไดชประมาณ 10 ผมนตชอเดมอน คลดเปปนรายไดชประมาณ 

3,000 บาท โดยมยการวางแผน

การขายในอนาคตหลตงจากพตฒนาบรรจจภตณฑฑใหชไดชมาตรฐาน, มยความนชาสนใจ ,สามารถเกบบ

รตกษา

ไดชนานขขขน และโลโกชผลลตภตณฑฑ โดยมยการวางแผนเพลพมมมลคชาของเสมพอลจาเจยยก เพลพมขขขนรชอยลชะ 

10/ ผมน คาดการณฑวชา

การมยผลลตภตณฑฑทยพมยบรรจจภตณฑฑทยพมยมาตรฐานจะสามารถขายไดชมากขขขน

ตจาบลตะเคยยนรามมยการใชชแผนธจรกลจแบบ 4P หรมอ Marketing Mix ทยพเรยยกเปปนภาษาไทยวชา “

สชวนผสมทางการตลาด” โดยแบชง การวลเคราะหฑองคฑประกอบเปปน 4 สชวน ไดชแกช 1.Product (

ผลลตภตณฑฑ) เชชนการสรชางอตตลตกษณฑ, บรรจจภตณฑฑ Price (ราคา) ควรกจาหนดราคาใหชเหมาะสม

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 12,000
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PS65006515 : เพลชมมสลคยาสลนคบาดบวยการสรบางแบรนดฑ (branding) และ เอกลพกษณฑของแบรนดฑ (Brand 

Identity)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การสรชางแบรนดฑและออกแบบแบรนดฑผลลตภตณฑฑ

การโปรโมทการขายดชวยรมปภาพและวยดยโอ

ขายทาง Facebook

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   สจขอนามตยอาหาร หรมอ กระบวนการควบคจมขตขนตอนการผลลตตตขงแตชตชน

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นจขาผขขงตราพระยากมปรย

รายละเออยด : นจขาผขขงโพรง

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ไพรพตฒนา อ.ภมสลงหฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

ในเรมพองแผนธจรกลจของตจาบลไพรพตฒนา เรามยจะมยการเนชนการจจาหนชายสลนคชาผชานเพจ Face 

Book เนมพองจากเปปนชชองทางการประชาสตมพตนธฑและเขชาถขงไดชงชายบวกกตบในยจคปปจจจบตนมย

ประชาชนสชวนมากใชชโซเชยพยล Face Book เปปนหลตก นอกจากนยข  ยตงมยการจจาหนชายสลนคชาผชานทาง

หนชารชาน ณ ตลาดวตดไพรพตฒนาอยกดชวย ในชชองทางนยขยตงเปปนประโยชนฑในเรมพองของการทจาใหช

เกลดการพมดคจยสอบถามรายละเอยยดเรมพองของผลลตภตณฑฑทยพทจาใหชลมกคชาทยพมยความอยากรมชและ

สนใจไดชเขชาใจถขงตตวผลลตภตณฑฑมากยลพงขขขน

มยสจขภาพดยขขขน ลดโอกาสเกลดการเจบบปปวย

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 0
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PS65006569 : เพลชมศพกยภาพการขายสสยชยองทางการตลาดออนไลนฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การสรชางแบรนดฑและออกแบบแบรนดฑผลลตภตณฑฑ

การโปรโมทการขายดชวยรมปภาพและวยดยโอ

การขายทาง Facebook

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   สจขอนามตยอาหาร หรมอ กระบวนการควบคจมขตขนตอนการผลลตตตขงแตชตชน

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ยาหมชองตราพญากมปรย

รายละเออยด : เปปนยาหมชองทยพทจามาจากไขผขขงธรรมชาตล

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ไพรพตฒนา อ.ภมสลงหฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

ในเรมพองแผนธจรกลจของตจาบลไพรพตฒนา เรามยจะมยการเนชนการจจาหนชายสลนคชาผชานเพจ Face 

Book เนมพองจากเปปนชชองทางการประชาสตมพตนธฑและเขชาถขงไดชงชายบวกกตบในยจคปปจจจบตนมย

ประชาชนสชวนมากใชชโซเชยพยล Face Book เปปนหลตก นอกจากนยข  ยตงมยการจจาหนชายสลนคชาผชานทาง

หนชารชาน ณ ตลาดวตดไพรพตฒนาอยกดชวย ในชชองทางนยขยตงเปปนประโยชนฑในเรมพองของการทจาใหช

เกลดการพมดคจยสอบถามรายละเอยยดเรมพองของผลลตภตณฑฑทยพทจาใหชลมกคชาทยพมยความอยากรมชและ

สนใจไดชเขชาใจถขงตตวผลลตภตณฑฑมากยลพงขขขน

มยสจขภาพดยขขขน ลดโอกาสเกลดการเจบบปปวย

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 0
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PS65028127 : มสลไสบเดชอนมหพศจรรยฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เพลพมชชองทางการขายผลลตภตณฑฑผชานระบบพาณลชยฑอลเลบกทรอนลกสฑ โดยใชชสมพอดลจลทตล ไดชแกช 

Facebook fan page U2T for BCG ต.ละลม  และ ชชองทางออฟไลนฑ รชานคชาและตลาดใน

ชจมชน

ใชชโปรแกรม หรมอ แอพพลลเคชตพน (Application)  ออกแบบโลโกช

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

เกษตรปลอดภพย

   การตลดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : มมลไสชเดมอนมหตศจรรยฑ

รายละเออยด : มมลเกลดจากเศษซากอลนทรยยวตตถจตชางๆ รวมทตขงดลนและจจลลนทรยยฑทยพไสชเดมอนดลน

กลนเขชาไปแลชวผชานกระบวนการยชอยสลายอลนทรยยวตตถจเหลชานตขนภายในลจาไสชของไสชเดมอนดลน

แลชวจขงขตบถชายเปปนมมลออกมามยลตกษณะเปปนเมบดสยดจามยธาตจอาหารพมชอยมชในรมปทยพพมชสามารถ

นจาไปใชชไดช

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ละลม อ.ภมสลงหฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

1. เขยยนบทสรจปผมชบรลหาร (Executive summary)

วตตถจประสงคฑในการจตดทจาแผนธจรกลจ

         - เพมพอขออนจมตตลโครงการ

         - เพมพอกจาหนดทลศทางการทจาธจรกลจใหชประสบผลสจาเรบจ และบรรลจวตตถจประสงคฑทยพตตขงไวช

แนวคลดธจรกลจ

         ตจาบลละลม อจาเภอภมสลงหฑ จตงหวตดศรยสะเกษ มยวลถยชยวลตอยมชกตบธรรมชาตล ประกอบอาชยพ

เกษตรกรรมและ เลยขยงสตตวฑ พบวชามยการเลยขยงสตตวฑและปลมกพมชผลทางการเกษตร

สรจปการวลเคราะหฑสถานการณฑ

        การเลยขยงไสชเดมอน เพมพอนจามมลไสชเดมอนมาใชชประโยชนฑกตบพมชผลทางการเกษตร และมย

ประโยชนฑดชานตชาง ๆ 

เชชน ดชานธรรมชาตลและสลพงเเวดลชอม คจณภาพของผลลตภตณฑฑ เนมพองจากเปปนผลลตภตณฑฑจาก

ชจมชนนจามา

บรรจจภตณฑฑและเพลพมมมลคชา สรชางรายไดชในชจมชนไดช

2. การวลจตยตลาด (Market analysis)

         จากการวลเคราะหฑเรมพองการขาย สามารถขายไดช 2 ชชองทาง คมอ ออฟไลนฑ และ ออนไลนฑ มย

การประชาสตมพตนธฑขายในชจมชนทจกชจมชนทยพอยมชในตจาบลละลม หรมอชจมชนอมพนใกลชเคยยง นอกจากนยข

ยตงขายไดชใน

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

มยสจขภาพดยขขขน ลดโอกาสเกลดการเจบบปปวย

ลดขยะ/การนจาวตตถจดลบกลตบมาใชชใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดบ : 500

หนชา 237 / 413



PS65028128 : ปรปยหมพกรพกษฑธรรมชาตลจากมสลไสบเดชอน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เพลพมชชองทางการขายผลลตภตณฑฑผชานระบบพาณลชยฑอลเลบกทรอนลกสฑ โดยใชชสมพอดลจลทตล ไดชแกช 

Facebook fan page U2T for BCG ต.ละลม  และ ชชองทางออฟไลฟฟ รชานคชาหรมอตลาดใน

ชจมชน

ใชชโปรแกรม หรมอ แอพพลลเคชตพน (Application)  ออกแบบโลโกช

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

เกษตรปลอดภพย

   การตลดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปจปยหมตกรตกษฑธรรมชาตลจากมมลไสชเดมอน

รายละเออยด : นจขาหมตกทยพผลลตจากมมลไสชเดมอน เกลดจากการแปรรมปเปปนปจปยหมตกชนลดนจขาจากมมล

ไสชเดมอนนจขาทยพไดชจากการผลลตปจปยหมตกมมลไสชเดมอนดลน ซขพงเปปนนจขาทยพไดชจากการเนชาสลายของ

เศษอลนทรยยฑทยพใชชเปปนอาหารของไสชเดมอนดลนโดยนจขาหมตกทยพไดชจะมยลตกษณะเปปนของเหลวสย

นจขาตาลดจา

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ละลม อ.ภมสลงหฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

1. เขยยนบทสรจปผมชบรลหาร (Executive summary)

วตตถจประสงคฑในการจตดทจาแผนธจรกลจ

         - เพมพอขออนจมตตลโครงการ

         - เพมพอกจาหนดทลศทางการทจาธจรกลจใหชประสบผลสจาเรบจ และบรรลจวตตถจประสงคฑทยพตตขงไวช

เเนวคลดธจรกลจ

         ตจาบลละลม อจาเภอภมสลงหฑ จตงหวตดศรยสะเกษ มยวลถยชยวลตอยมชกตบธรรมชาตล ประกอบอาชยพ

เกษตรกรรมและ เลยขยงสตตวฑ พบวชามยการเลยขยงสตตวฑและปลมกพมชผลทางการเกษตร

สรจปการวลเคราะหฑสถานการณฑ

ปจปยหมตกธรรมรตกษฑชาตลจากมมลไสชเดมอน มยประโยชนฑหลายดชาน เชชน ดชานธรรมชาตลและสลพงแวด

ลชอม รวมทตขง

ยตงเปปนมลตรตชอสลพงแวดลชอมและมยคจณภาพของผลลตภตณฑฑ เนมพองจากเปปนผลลตภตณฑฑจากชจมชน

นจามาบรรจจ

ภตณฑฑและเพลพมมมลคชา สรชางรายไดชในชจมชนไดช

2. การวลจตยตลาด (Market analysis)

         จากการวลเคราะหฑเรมพองการขาย สามารถขายไดช 2 ชชองทาง คมอ ออฟไลนฑ และ ออนไลนฑ มย

การ

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 500

หนชา 238 / 413



PS65022528 : โครงการสยงเสรลมอาชอพการทจากลบวยฉาบเนย เพชชอสรบางรายไดบใหบกพบชรมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Facebook

Tiktok

Line

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กลชวยฉาบเนย

รายละเออยด : มยสลนคชา 1 ชนลด คมอกลชวยฉาบเนย ราคา 35 บาท

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

7 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หชวยตามอญ อ.ภมสลงหฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

Customer Segment - กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ และ

อาศตยอยมชในชจมชน ไมชจจากตดเพศ โดยมยอายจ 16 ปปขขขนไป เพราะเปปนกลจชมคนทยพสนใจในการบรลโภค 

และมยกจาลตงในการซมขอสลนคชา

 Costomer Relationships – มยการตลดตามคจณภาพสลนคชากตบลมกคชาทยพซมขอไป วชาหลตงจากทยพ

บรลโภคแลชว รสชาตลเปปนอยชางไร บรรจจภตณฑฑดยหรมอไมช และนจาผลการใชชมาชชวยในการ review 

สลนคชาดชวย และจะมยการมอบสลทธลพลเศษแกชลมกคชา เมมพอซมขอครบ 12 ถจง ฟรย 1 ถจง 

Channels – จตดจจาหนชายผชาน Facebook U2T For BCG ตจาบลหชวยตามอญ ตลาดนตดชจมชน 

และ รชานคชาชจมชน รวมถขงจจาหนชายทยพบชาน 

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ ไดชรตบประทานขนมทยพอรชอย และปลอดภตย เพราะ

ผลลตจากวตตถจดลบทยพปลมกในชจมชนและไมชใชชสารเคมย

Key Activities - กระบวกการผลลต เรลพมจากการหาวตตถจดลบในชจมชน ไปสมชการคตดสรร การผลลต

และบรรจจภตณฑฑ ซขพงระหวชางกระบวนการเหลชานยขจะทจาการเกบบขชอมมลเพมพอนจามาสรชาง Content ใน

การโปรโมทและจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Resources – ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย สมตรในการทจากลชวยฉาบเนย วตตถจดลบ

กลชวยนจขาวชา แรงงานทยพใชชในการผลลตซขพงเปปนแรงงานและสมาชลกในชจมชน การตลาดและการจตด

จจาหนชายสลนคชา

Key Partners – ในสชวนของผมชเกยพยวใหชการสนตบสนจนและผมชเกยพยวขชองในธจรกลจ จะมยชจมชนตจาบล

หชวยตามอญ และมหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 5,000

หนชา 239 / 413



PS65022549 : โครงการสยงเสรลมอาชอพการทจากลยองไมบอเนกประสงคฑ เพชชอสรบางรายไดบใหบกพบชรมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Facebook

Tiktok

Line

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กลชองไมชอเนกประสงคฑ

รายละเออยด : กลชองไมชอเนกประสงคฑ ราคาเรลพมตชน 79 – 109 บาท

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

7 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หชวยตามอญ อ.ภมสลงหฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

Customer Segment - กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ และ

อาศตยอยมชในชจมชน ไมชจจากตดเพศ โดยมยอายจ 20 ปปขขขนไป เพราะเปปนกลจชมคนทยพสนใจในการใชชกลชอง

ไมช และมยกจาลตงในการซมขอสลนคชา

 Costomer Relationships – มยการตลดตามคจณภาพสลนคชากตบลมกคชาทยพซมขอไปใชช วชาหลตงจากทยพใชช

งานแลชว เปปนอยชางไร ผลลตภตณฑฑดยหรมอไมช และนจาผลการใชชมาชชวยในการ review สลนคชาดชวย และ

จะมยการมอบสลทธลพลเศษแกชลมกคชา เมมพอซมขอครบ 500 บาท ใหชสชวนลด 10 %

Channels – จตดจจาหนชายผชาน Facebook U2T For BCG ตจาบลหชวยตามอญ และตลาดนตด

ชจมชน รวมถขงจจาหนชายทยพบชาน 

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ ไดชใชชกลชองไมชสจาหรตบใสชสลพงของขนาดเลบก เชชน 

พระเครมพอง เครมพองประดตบ เปปนสลนคชา Handmade และสามารถซมขอไปเปปนของฝากในเทศกาล

ตชาง ๆ ไดชอยกดชวย

Key Activities - กระบวกการผลลต เรลพมจากการหาวตตถจดลบในชจมชน นจาไปสมชการพตฒนา

ผลลตภตณฑฑ ซขพงระหวชางกระบวนการเหลชานยขจะทจาการเกบบขชอมมลเพมพอนจามาสรชาง Content ในการ

โปรโมทและจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Resources – ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย วตตถจดลบเศษไมช แรงงานทยพใชชในการ

ผลลตซขพงเปปนแรงงานและสมาชลกในชจมชน การตลาดและการจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Partners – ในสชวนของผมชเกยพยวใหชการสนตบสนจนและผมชเกยพยวขชองในธจรกลจ จะมยชจมชนตจาบล

หชวยตามอญ และมหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 3,300

หนชา 240 / 413



PS65006543 : สยงเสรลมและพพฒนาผลลตภพณฑฑปรปยหมพกมสลไสบเดชอนดบวยดลนภสเขาไฟ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชสมพอดลจลทตล ไดชแกช Facebook fan page, Line, Shopee และ Lazada เพมพอเพลพมชชองทางการ

จจาหนชายผลลตภตณฑฑผชานระบบพาณลชยฑอลเลบกทรอนลกสฑ

เทคโนโลยยและนวตตกรรมการวลเคราะหฑธาตจอาหารในปจปยหมตกชยวภาพ

เทคโนโลยยการผลลตปจปยหมตกมมลไสชเดมอนดลน

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

การขนสชงและกระจายสลนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เกษตรปลอดภพย

   โปรแกรมอตจฉรลยะสจาหรตบวลเคราะหฑทจานายการเกลดศตตรมและโรคพมช รวมถขงการจตดการดลน 

และงานวลเคราะหฑอมพนๆ ทยพเกยพยวขชอง

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปจปยหมตกมมลไสชเดมอนดลนภมเขาไฟ

รายละเออยด : ปจปยหมตกชยวภาพจากมมลไสชเดมอนดลนและผสมผสานดชวยดลนภมเขาไฟจากจตงหวตด

ศรยสะเกษ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยขอนแกชน

ต.หชวยตขปกชม อ.ภมสลงหฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

- สรชางแบรนดฑปจปยหมตกมมลไสชเดมอนดลนภมเขาไฟใหชเปปนทยพรมชจตก โดยการนจาเทคโนโลยยและนวตตกรรม

ทยพปลอดภตยตชอสลพงแวดลชอมและชจมชน 

- พตฒนาผลลตภตณฑฑใหชมยมาตรฐาน และมยธาตจอาหารทยพครบถชวน

- ผลลตภตณฑฑไดชรตบการยอมรตบและสามารถวางจจาหนชายในรมปแบบออนไลนฑและออฟไลนฑ

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

มยสจขภาพดยขขขน ลดโอกาสเกลดการเจบบปปวย

ลดขยะ/การนจาวตตถจดลบกลตบมาใชชใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 3,200

หนชา 241 / 413



PS65011302 : สยงเสรลมและพพฒนาผลลตภพณฑฑตะกรบาสานภสเขาไฟ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชสมพอดลจลทตล ไดชแกช Facebook fan page, Line, Shopee และ Lazada เพมพอเพลพมชชองทางการ

จจาหนชายผลลตภตณฑฑผชานระบบพาณลชยฑอลเลบกทรอนลกสฑ

ใชชระบบคอมพลวเตอรฑ ในการออกแบบโลโกช/ บรรจจภตณฑฑ/ รมปรชางสลนคชา และสมพอประชาสตมพตนธฑ

ของผลลตภตณฑฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

การขนสชงและกระจายสลนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ตะกรชาสานภมเขาไฟ

รายละเออยด : ผลลตภตณฑฑตะกรชาสานจากเชมอกมตดฟาง  วตสดจทยพใชชจตดสานโดยการนจาแห อวน 

หรมอเชมอกมตดฟางทยพไมชใชชแลชวนจากลตบมาใชชใหมช และประดตบดชวยเครมพองประดตบกระเปปาจากผชา

ไหมบชานนกยมงทอง ซขพงเปปนไหมทอจากธรรมชาตลมยการยชอมสยดชวยดลนภมเขาไฟ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยขอนแกชน

ต.หชวยตขปกชม อ.ภมสลงหฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

การวลเคราะหฑปปจจตยภายในและภายนอกทยพเกยพยวขชองดชวย SWOT Analysis 

จจดแขบง (Strengths)

  ผลลตภตณฑฑทจาจากทจามาจากเมบดพลาสตลกโพลยโพรพลลยน (PP) ผสมกตบเมบดสยตชาง ๆ มารยดเปปน

เสชนจขงมยความแขบงแรงคชอนมากมาก ทจาใหชผลลตภตณฑฑมยความแขบงแรงทนทาน ไมชขขขนรา ไมชขาด

หรมอเสยยหายงชายสามารถเชบดลชางทจาความสะอาดไดชงชาย มยสยสตนหลากหลายและลวดลายสวย

งามใหชเลมอกสรรตามความชอบ 

จจดอชอน (Weaknesses) 

ผลลตภตณฑฑคชอนขชางใชชความละเอยยดและเวลาในการทจา 

โอกาส (Opportunities) 

เปปนสลนคชาแฮนดฑเมดทยพมยความประณยต มยความละเอยยดสมง และยตงมยความทนทานใชชงานไดชยาว

นาน ทจาใหชเปปนทยพชมพนชอบของลมกคชา และเมมพอสามารถเปปนผลลตภตณฑฑทยพผลลตขขขนตามความตชองการ

ของลมกคชาโดยตรงวชาตชองการสยสตน ลวดลาย ตชองการซมขอสลนคชาไปเพมพออะไร ตชองการใชชใน

โอกาสแบบไหนทจาใหชผลลตสลนคชาไดชตรงความตชองการของลมกคชามากขขขน จะทจาใหชผลลตภตณฑฑยลพงมย

ความตชองการในตลาดสมงยลพงขขขน 

อจปสรรค (Threats) 

ระยะเวลาการผลลตคชอนขชางนาน ยตงไมชมยลวดลายทยพเปปนเอกลตกษณฑเฉพาะพมขนทยพ ยตงตชองการ

พตฒนาฝปมมอของสมาชลกใหชมยความเชยพยวชาญและมยความอดทนใสชใจผลลตชลขนงานทยพมยความ

ละเอยยดสมง ประณยต สวยงาม ไดชเพยยงพอกตบความตชองการของลมกคชาไดชในทจกเทศกาล เพมพอใหช

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 7,920

หนชา 242 / 413



PS65011108 : การยกระดพบผบาไหมทบองถลชนในตจาบลตาโกน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การนจาเอาผชาไหมในทชองถลพนตจาบลตาโกนมาแปรรมปเปปนกระเปปา

การพตฒนาการออกแบบกระเปปาใหชมยความทตนสมตย

การโปรโมทผชานชชองทาง online เชชน ใน ( FACEBOOK )

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระเปปาเปปผชาไหม

รายละเออยด : กระเปปาเปปแฟชตพน สะพายหลตง นชารตก ออกแบบมาอยชางสวยงาม ทตนสมตย ทจาจาก

ผชาไหม มยเกรดผชาไหมใหชเลมอก สามารถทจาความสะอาดไดชงชายดาย เหมาะสจาหรตบใสชหนตงสมอ 

เสมขอผชา ของใชชไปเทยพยว และอมพนฯ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ตาโกน อ.เมมองจตนทรฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : T.Rnang

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/3Rnang

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

จากทยพทยมไดชลงสจารวจและเกบบขชอมมลจากชาวบชานตจาบลตาโกน ซขพงไดชความตชองการของชาว

บชานคมอการนจาผชาไหมทยพเปปนเอกลตกษณฑของตจาบลมาแปรรมปใหชเปปนผลลตภตณฑฑกระเปปาเพมพอยก

ระดตบผชาไหมในทชองถลพนของตจาบลตาโกนโดยใชชชมพอแบน T.Rnang เพมพอเพลพมมมลคชาของสลนคชาใหช

แกชชจมชนและเกลดการจชางงานในชจมชน

Customer Segment : กลจชมลมกคชาทยพมยความสนใจในผลลตภตณฑฑแปรรมปจากผชาไหมไมชจจากตดเพศ 

โดยกลจชมลมกคชาทยพมองไวชจะเปปนกลจชมลมกคชาทยพมยอายจ 20 ปปขขขนไป 

Customer Relationships : มยการเกบบขชอมมลการสอบถามความตชองการและคจาแนะนจาตชางๆ

จากผมชซมขอและผมชคนทตพวไปเพมพอใชชเปปนแนวทางในการพตฒนาสลนคชาใหชตอบโจทยฑความตชองการของ

ผมชซมขอ

Channels :  ทางเพจ Facebook: T.Rnang, Shopee: T.Rnang, Lazada: T.Rnang  และ

สามารถตลดตชอโดยตรงไดชทยพเบอรฑ 00000000 ทยพตตขง 18 หมมช 2 ต.ตาโกน อ.เมมองจตนทรฑ จ.

ศรยสะเกษ

Value Propositions:  ลมกคชาจะไดชรตบกระเปปาทยพมยความเปปนเอกลตกษณฑโดดเดชนไมชซจขาใคร มย

บรลการหลตงการขาย ใชชสลนคชามาตรฐาน

Key Activities: การแปรรมปสลนคชาเพมพอมมลคชาสลนคชา ซขพงระหวชางกระบวนการเหลชานยขจะทจาการเกบบ

ขชอมมลเพมพอนจามาสรชาง Content ในการโปรโมทและจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Resources : ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย แบบกระเปปา ผชาไหมจากตจาบลตาโกน 

แรงงานทยพใชชในการผลลตซขพงเปปนแรงงานและสมาชลกในชจมชน การตลาดและการจตดจจาหนชาย

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 9,000

หนชา 243 / 413



PS65015298 : การพพฒนาครณภาพผบาไหมยบอมสอธรรมชาตล

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวตตกรรมการยชอม

เทคโนโลยยสชงเสรลมการตลาดและการขาย

-การโปรโมทผชานทาง online เชชน ใน Facebook

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานมานจษยวลทยา

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผชาไหมยชอมสยธรรมชาตล

รายละเออยด : สลนคชาผชาไหมหนชากวชาง 100 เซนตลเมตร ยาว 1 เมตร

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ตาโกน อ.เมมองจตนทรฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : คจามย

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/3Rnang

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

จากทยพทยมไดชลงสจารวจและเกบบขชอมมลจากชาวบชานตจาบลตาโกน ซขพงไดชความตชองการของชาว

บชานคมอการผลลตผชาไหมยชอมสยธรรมชาตล 

Customer Segment : กลจชมลมกคชาทยพมยความสนใจในผลลตภตณฑฑผชาไหมไมชจจากตดเพศ โดยกลจชม

ลมกคชาทยพมองไวชจะเปปนกลจชมลมกคชาทยพมยอายจ 20 ปปขขขนไป 

Customer Relationships : มยการเกบบขชอมมลการสอบถามความตชองการและคจาแนะนจาตชางๆ

จากผมชซมขอและผมชคนทตพวไปเพมพอใชชเปปนแนวทางในการพตฒนาสลนคชาใหชตอบโจทยฑความตชองการของ

ผมชซมขอ

Channels :  ทางเพจ Facebook: T.Rnang, Shopee: T.Rnang, Lazada: T.Rnang  และ

สามารถตลดตชอโดยตรงไดชทยพเบอรฑ 00000000 ทยพตตขง 18 หมมช 2 ต.ตาโกน อ.เมมองจตนทรฑ จ.

ศรยสะเกษ

Value Propositions:  ลมกคชาจะไดชรตบกระเปปาทยพมยความเปปนเอกลตกษณฑโดดเดชนไมชซจขาใคร มย

บรลการหลตงการขาย ใชชสลนคชามาตรฐาน

Key Activities: การพตฒนาคจณภาพสลนคชาเพมพอมมลคชาสลนคชา ซขพงระหวชางกระบวนการเหลชานยขจะทจา

การเกบบขชอมมลเพมพอนจามาสรชาง Content ในการโปรโมทและจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Resources : ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวยผชาไหมยชอมสยธรรมชาตลจากตจาบลตา

โกน แรงงานทยพใชชในการผลลตซขพงเปปนแรงงานและสมาชลกในชจมชน การตลาดและการจตดจจาหนชาย

สลนคชา

Cost Structure : ตชนทจนจะประกอบไปดชวย คชาวตตถจดลบ  คชาแรงงาน คชาบรรจจภตณฑฑ คชาการตลาด 

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 9,000

หนชา 244 / 413



PS65010131 : การพพฒนาเสชลอกรยเมชองจพนทรฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยการสรชางลวดลายผชา

เทคโนโลยยการสรชางลวดลายเสมขอ

เทคโนโลยยการผลลตรมปแบบเสมขอ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เสมขอแสชว

รายละเออยด : เปปนผลลตภตณฑฑทยพสมบทอดมาจากบรรพบจรจษ เนมพองจากสมตยโบราณไมชมยเครมพอง

จตกรเยบบผชา จขงใชชการเยบบปปก เรยยกวชา การแสชว โดยเสมขอแสชวจะมยลวดลายเปปนเอกลตกษณฑ ซขพง

นลยมทอเปปนลายลมกแกชวทยพเปปนลายขนาดกลาง ลายลมกแกชวมยความสวยงามและสามารถ

ระบายอากาศไดชดย เปปนผลลตภตณฑฑทยพสรชางรายไดชใหชกตบชจมชนและสมบทอดภมมลปปญญาทชองถลพน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 7 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.เมมองจตนทรฑ อ.เมมองจตนทรฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : จจงกบะเมมองจตนทรฑ

ออนไลนฑ : กลจชมผลลตเสมขอสชวยบชานสวตสดย

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

1. Key Partners 

- กลจชมผชาฝปายทอมมอ บชานหนองโน ต.เมมองจตนทรฑ อ.เมมองจตนทรฑ จ.ศรยสะเกษ

- กลจชมการตตดเยบบ ลวดลาย(แสชว) และการจตดจจาหนชวย กลจชมตตดเยบบเสมขอสชวยบชานสวตสดย ต.เมมอง

จตนทรฑ 

  อ.เมมองจตนทรฑ จ.ศรยสะเกษ

2. Key Activities

- โพสขายสลนคชา

- ตอบแชทลมกคชา 

- โปรโมทสลนคชา จากการรยวลวจากลมกคชา

3. Key Resources

- ผชาฝปายยชอมสยจากมะเกมอ

- แรงงานการผลลต

- การตลาดและการจตดจจาหนชาย

4.Value Propositions

- สรชางรายไดชใหชกตบชจมชน

- เปปนเสมขอทยพสวมใสชสบายและทตนสมตย

- เปปนเสมขอทยพสามารถนจาไปใชชในโอกาสตชางๆทตขงงานราชการและกขพงราชการ

- ตอบสนองความตชองการของลมกคชาทยพชมพนชอบลวดลายเสมขอผชาแบบภมมลปปญญาทชองถลพน

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 36,000

หนชา 245 / 413



PS65016848 : พวงกรญแจจากเศษผบา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การออกแบบรมปแบบของพวงกจญแจเปปนรมปทรงตชางๆ

การนจาเศษผชาจากเสมขอแสชวมาเพลพมมมลคชา

การนจาสมจนไพรมาใสชเพมพอดมดซตบกลลพน

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : พวงกจญแจจากเศษผชา

รายละเออยด : เนมพองจากการตตดเยบบเสมขอแสชว ทจาใหชมยเศษผชาหลงเหลมอ จขงไดชนจาเศษผชามา

ประดลษฐฑเปปนพวงกจญแจ เปปนอยกหนขพงผลลตภตณฑฑทยพสรชางรายไดชใหชกตบชจมชน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 7 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.เมมองจตนทรฑ อ.เมมองจตนทรฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : จจงกบะเมมองจตนทรฑ

ออนไลนฑ : กลจชมผลลตเสมขอสชวยบชานสวตสดย

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

1. Key Partners 

- เศษผชาจากการตตดเยบบเสมขอแสชว กลจชมตตดเยบบเสมขอสชวยบชานสวตสดย ต.เมมองจตนทรฑ 

  อ.เมมองจตนทรฑ จ.ศรยสะเกษ

2. Key Activities

- โพสขายสลนคชา

- ตอบแชทลมกคชา 

- โปรโมทสลนคชา จากการรยวลวจากลมกคชา

3. Key Resources

- ผชาฝปายยชอมสยจากมะเกมอ

- แรงงานการผลลต

- การตลาดและการจตดจจาหนชาย

4. Value Propositions

- ลดขยะจากเศษผชา

- สรชางรายไดชใหชกตบชจมชน

- สะดวกในการคชนหากจญแจ

- เปปนผลลตภตณฑฑทยพนจาไปเปปนของฝาก ของสะสม และของชจารชวยไดช

5. Costomer Relationships

- การบรลการใหชกตบลมกคชาดชานการดมแลในดชานการปปกลวดลายตามทยพลมกคชาตชองการ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 1,500

หนชา 246 / 413



PS65011479 : โครงการพพฒนาผลลตภพณฑฑและสยงเสรลมการขายผบาไหมกลรยมทอผบาไหมบบานอะลาง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การทจาการตลาดออนไลนฑ

การยชอมสยธรรมชาตล

การออกแบบรมปแบบกระเปปาใหชมยความทตนสมตย

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานสตงคมวลทยา

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระเปปา

รายละเออยด : กระเปปาจากผชาไหม ออกแบบใหชมยรมปแบบรมปทรงทยพเขชากตบยจคสมตย สามารถใชช

งานไดชจรลงในชยวลตประจจาวตน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หนองใหญช อ.เมมองจตนทรฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กลจชมทอผชาไหมบชานอะลาง

ออนไลนฑ : ผชาไหม บชานอะลาง

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

การออกแบบดยไซนฑกระเปปาใหชเปปนทยพดขงดมดใจลมกคชาตตดเยบบอยชางละเอยยดการสชงมอบอยชางถมก

ตชองการทจาการขายและการตลาดโปรโมทและจจาหนชายสลนคชางานกระเปปาผชาทยพผลลตออกแบบ

ออกมาขายนตขนเนชนออกแบบใหชมยรมปแบบรมปทรงทยพเขชากตบยจคสมตย สามารถใชชงานไดชจรลงในชยวลต

ประจจาวตน

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 3,500

หนชา 247 / 413



PS65011553 : โครงการพพฒนาสายพพนธรฑขบาวและสยงเสรลมการขายขบาวอลนทรอยฑตจาบลหนองใหญย

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การทจาการตลาดออนไลนฑ

การปลมกขชาวอลนทรยยฑทยพไดชมาตรฐาน

การเพลพมคจณคชาและตชอยอดการแปรรมป

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยยการแปรรมปผลผลลตการเกษตร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขชาวกลชองงอก

รายละเออยด : ขชาวกลชองงอก ชชวยใหชสมองผชอนคลาย นอนหลตบสบาย ชชวยปปองกตนการ

ทจาลายสมอง ไมชเหมาะสจาหรตบผมชทยพเปปนโรคเกาตฑ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หนองใหญช อ.เมมองจตนทรฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กลจชมขชาวอลนทรยยฑตจาบลหนองใหญช

ออนไลนฑ : ขชาวอลนทรยยฑ ตจาบลหนองใหญช

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

CustomerSegment–กลจชมคนทตพวไป 

CostomerRelationships–ออนไลนฑ 

Channels–Facebook

ValuePropositions-กรดไฟตลกGABA

KeyResources–ขชาวอลนทรยยฑจากแปลงทยพไดชมาตรฐานปลอดสาร 

KeyPartners–มรภ.ศรยสะเกษ

CostStructure–ตชนทจนในการผลลต

RevenueStreams–บชานออนไลนฑ

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

จจานวนรายไดบ : 3,500

หนชา 248 / 413



PS65019980 : COLA KKU X ยาหมยองสมรนไพร  ตจาบลคสซอด อจาเภอเมชองศรอสะเกษ จพงหวดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชช SWOT analysis

ใชช Business Model Canvas

ใชช Customer Engagement Model

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ยาหมชองสมจนไพร

รายละเออยด : ผลลตภตณฑฑยาหมชองสมจนไพรเปปนสลนคชาชจมชนทยพเกลดจากการรวมกลจชมของชาว

บชานในตจาบลคมซอด ทยพผลลตจากสมจนไพรในตจาบล มยหลายกลลพน และมยสรรพคจณทยพโดดเดชน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยขอนแกชน

ต.คมซอด อ.เมมองศรยสะเกษ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

คณะผม?ดจาเนลนโครงการ U2T มยความคลดเหบนทยพจะพตฒนาผลลตภตณฑXยาหม'องสมจนไพรให?มย

ความเปYน

เอกลตกษณXและช'วยผลตกดตนในเรมพองของการขยายฐานลมกค?าออกไปจจาหน'ายให?ครอบคลจม

ทตขงในและนอกพมขนทยพ เพมพอ

รองรตบการขายทยพจะเพลพมขขขนในอนาคตทตขงการขายแบบออฟไลนXและออนไลนXซขพงจะกจาหน

ดราคาโดยจะหตก

ค'าใช?จ'ายในด?านต?นทจนต'างๆ จากนตขนทจาการบวกกจาไรทยพคาดว'าจะได?รตบเข?าไปในราคา

ขาย

ทางกลจ'มผม?ผลลตจขงได?วางแผนการตลาด เช'น จตดจจาหน'ายตลาดในชจมชน ร?านขายของ

ฝาก ขยายฐานลมกค?า

ในพมขนทยพใกล?เคยยง เพลพมช'องทางการขายในแพลตฟอรXมออนไลนX

โดยยาหม'องสมจนไพร มยผลลตภตณฑXอยม' 1 อย'าง ได?แก'

1.ยาหม'องสมจนไพร ขวดเลบก(ของชจาร'วย) ราคา ขวดละ 15 บาท ยอดขายขตขนตตาต'อเดมอนทยพเคย

ขายได?

ประมาณ 150 ขวด คลดเปYนเงลน 2,250 บาท

รวมผลลตภตณฑXยาหมองสมจนไพร คลดเปYนเงลน 2,250 บาท

โดยมยการวางแผนการขายในอนาคตหลตงจากพตฒนาบรรจจภตณฑXให?ได?มาตรฐาน, มยความน'

าสนใจ, สามารถ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 2,250

หนชา 249 / 413



PS65019982 : COLA KKU X เครชชองจพกสาน ตจาบลคสซอด อจาเภอเมชองศรอสะเกษ จพงหวดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชช SWOT analysis

ใชช Business Model Canvas

ใชช Customer Engagement Model

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เครมพองจตกรสาน

รายละเออยด : ผลลตภตณฑฑเครมพองจตกสานเปปนสลนคชาชจมชนทยพเกลดจากการรวมกลจชมของชาวบชาน

ในตจาบลคมซอด ทยพผลลตจากไมชไผชทยพมยในตจาบล มยหลายรมปแบบ หลายประเภท และหลายขนาด

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยขอนแกชน

ต.คมซอด อ.เมมองศรยสะเกษ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

คณะผม?ดจาเนลนโครงการ U2T มยความคลดเหบนทยพจะพตฒนาผลลตภตณฑXเครมพองจตกสานให?มยความ

เปZนเอกลตกษณX

และช'วยผลตกดตนในเรมพองของการขยายฐานลมกค?าออกไปจจาหน'ายให?ครอบคลจมทตขงในและ

นอกพมขนทยพ เพมพอรองรตบการ

ขายทยพจะเพลพมขขขนในอนาคตทตขงการขายแบบออฟไลนXและออนไลนXซขพงจะกจาหนดราคาโดยจะ

หตกค'าใช?จ'ายในด?าน

ต?นทจนต'างๆ จากนตขนทจาการบวกกจาไรทยพคาดว'าจะได?รตบเข?าไปในราคาขาย

ทางกลจ'มผม?ผลลตจขงได?วางแผนการตลาด เช'น จตดจจาหน'ายตลาดในชจมชน ร?านขายของ

ฝาก ขยายฐานลมกค?า

ในพมขนทยพใกล?เคยยง เพลพมช'องทางการขายในแพลตฟอรXมออนไลนX

โดยเครมพองจตกสานตจาบลคมซอดมยผลลตภตณฑXอยม' 4 อย'าง ได?แก'

1. กระตลบข?าว ราคา 150 บาท ยอดขายขตขนตตาต'อเดมอนทยพเคยขายได?ประมาณ 20 ชลขน คลดเปZ

นเงลน 3,000

บาท

2.ข?องใส'ปลา ราคา 100 บาท ยอดขายขตขนตตาต'อเดมอนทยพเคยขายได?ประมาณ 20 ชลขน คลดเปZ

นเงลน 2,000

บาท

3. กระชตงไม?ไผ'ใส'ปลา ราคา 250 บาท ยอดขายขตขนตตาต'อเดมอนทยพเคยขายได?ประมาณ 15 ชลขน 

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 5,000

หนชา 250 / 413



PS65025651 : โครงการเสรลมสรบางทพกษะอาชอพ กระเปปาสาน งานมชอ  จากชรมชนตจาบลจาน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยการตลาดจากของขายทชองถลพนสมชตลาดใหญช

นวตตกรรมการรจาภมมลปปญญาทชองถลพนจากการสานไมชไผชเปปนเสชนพลาสตลก

นจาวตสดจจากผลลตภตนฑฑเกชากลตบมาใชชงานซจขา

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

ทยองเทอชยวทอชเปปนมลตรตยอสลชงแวดลบอมและสรขภาพ

   เทคโนโลยยปปญญาประดลษฐฑ (AI)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เปปา-สาน-สาน-เปปา

รายละเออยด : กระเปปาสานทยพถตกจากเสชนพลาสตลก สลนคชาทจามมอ งานHandmade สานดชวย

ลวดลายสยสตนไมชซจขาใคร เนชนตกแตชงใหชมยความทตนสมตย สะดจดตา ขนาดกระทตดรตด ขนาด 10 นลขว 

ก12*ย23*ส22 ซม. จจของไดชเยอะ  ทนทาน ใชชงานไดชนาน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.จาน อ.เมมองศรยสะเกษ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รชานคชาภายในชจมชน

ออนไลนฑ : กระเปปาสาน&นจขาพรลกขชา_ศรยสะเกษ

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

เพมพอผลลตและกระจายสลนคชาสมชชจมชนในตจาบลจาน โดยเนชนการสรชางทตกษะอาชยพ สรชางรายไดช 

และสรชางชชองทางการขายใหชคนในชจมชนเพมพอใหชเกลดระบบเศรษฐกลจทยพมยความมตพนคง

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

ลดขยะ/การนจาวตตถจดลบกลตบมาใชชใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

ลดเวลาในการสรชางผลผลลตเพมพอจตดจจาหนชายสลนคชา / บรลการ

จจานวนรายไดบ : 25,500

หนชา 251 / 413



PS65025855 : โครงการเสรลมสรบางทพกษะอาชอพครพลงทอช 2 นจลาพรลกขยา โฮมเมด จากชรมชนตจาบลจาน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การยมดอายจการเกบบรตกษา

เทคโนโลยยการแปรรมปวตตถจดลบ

การใชชเครมพองจตกรขนาดเลบกในการแปรรมปวตตถจดลบ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นจขาพรลกสมจนไพรขชา โฮมเมด จากชจมชนตจาบลจาน

รายละเออยด : นจขาพรลกขชา โฮมเมด สมตรลมกอลสาน จากคนตจาบลจาน ใชชวตตถจดลบทชองถลพน

คจณภาพดย รสเดบด เขชมขชนถขงเครมพอง หอมขชา รสชาตลเผบด นตว กลชอมกลชอม ไมชหวาน โฮมเมด 

ทจาสดใหมช ไดชกลนแลชวจะคลดถขงบชานเฮา กระปจกละ 65 บาท 80 กรตม #คลดหากตบขชาวคลดหานจขา

พรลกบชานเฮชาเดชอ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.จาน อ.เมมองศรยสะเกษ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รชานคชาภายในชจมชน

ออนไลนฑ : กระเปปาสาน&นจขาพรลกขชา_ศรยสะเกษ

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

นจขาพรลกสมจนไพรขชาโฮมเมด จากชจมชนตจาบลจาน สลนคชาผลลตในตจาบลจาน อจาเภอเมมอง จตงหวตด

ศรยสะเกษ ใชชวตตถจดลบในทชองถลพนคมอ ขชา โดยคนในชจมชนเปปนตตวแทนจจาหนชาย ทตขงออฟไลนฑและออ

นไลนฑ

เพมพอผลลตและกระจายสลนคชาสมชชจมชนในตจาบลจาน โดยเนชนการสรชางทตกษะอาชยพ สรชางรายไดช 

และสรชางชชองทางการขายใหชคนในชจมชนเพมพอใหชเกลดระบบเศรษฐกลจทยพมยความมตพนคง

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

ลดเวลาในการสรชางผลผลลตเพมพอจตดจจาหนชายสลนคชา / บรลการ

จจานวนรายไดบ : 45,000

หนชา 252 / 413



PS65014153 : COLA KKU X ดลนขรยไผย ตจาบลซจา อจาเภอเมชองศรอสะเกษ จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชช SWOT analysis

ใชช Business Model Canvas

ใชช Customer Engagement Model

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจหมรนเวอยนลดการใชบพลพงงานเนบนนจากลพบมาใชบใหมย

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ดลนขจยไผช

รายละเออยด : ดลนขจยไผช มยราคาขายอยมชทยพ 20 บาท/ถจง ยอดขายขตขนตจพาทยพเคยขายไดชประมาณ 

300 ถจง/เดมอน คลดเปปนเงลนรายไดชประมาณ 6,000 บาท/เดมอน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยขอนแกชน

ต.ซจา อ.เมมองศรยสะเกษ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

คณะผมชดจาเนลนโครงการ U2T มยความคลดเหบนทยพจะพตฒนาผลลตภตณฑฑดลนขจยไผชใหชมยความเปปน

เอกลตกษณฑและชชวยผลตกดตนในเรมพองของการขยายฐานลมกคชาออกไปจจาหนชายใหชครอบคลจมทตขงใน

และนอกพมขนทยพ เพมพอรองรตบการขายทยพจะเพลพมขขขนในอนาคตทตขงการขายแบบออฟไลนฑและออนไลนฑ 

ซขพงจะกจาหนดราคาโดยจะหตกคชาใชชจชายในดชานตชนทจนตชางๆ จากนตขนทจาการบวกกจาไรทยพคาดวชาจะไดช

รตบเขชาไปในราคาขาย

ทางกลจชมผมชผลลตจขงไดชวางแผนการตลาด เชชน จตดจจาหนชายตลาดในชจมชน รชานขายของฝาก 

ขยายฐานลมกคชาในพมขนทยพใกลชเคยยง เพลพมชชองทางการขายในแพลตฟอรฑมออนไลนฑ โดยดลนขจยไผช มย

ราคาขายอยมชทยพ 20 บาท/ถจง ยอดขายขตขนตจพาทยพเคยขายไดชประมาณ 300 ถจง/เดมอน คลดเปปนเงลน

รายไดชประมาณ 6,000 บาท/เดมอน โดยมยการวางแผนการขายในอนาคตหลตงจากพตฒนา

บรรจจภตณฑฑใหชไดชมาตรฐาน, มยความนชาสนใจ, สามารถเกบบรตกษาไดชนานขขขน และสรชางโลโกช

ผลลตภตณฑฑ โดยมยการวางแผนเพลพมมมลคชาของดลนขจยไผชเพลพมขขขนรชอยละ 10/ถจง คาดการณฑวชาการ

มยผลลตภตณฑฑทยพมย

บรรจจภตณฑฑทยพมยมาตรฐานจะสามารถขายไดชมากขขขน

ตจาบลซจามยการใชชแผนธจรกลจแบบ 4P หรมอ Marketing Mix ทยพเรยยกเปปนภาษาไทยวชา “สชวน

ผสมทางการตลาด” โดยแบชง การวลเคราะหฑองคฑประกอบเปปน 4 สชวน ไดชแกช 1.Product (

ผลลตภตณฑฑ) เชชนการสรชางอตตลตกษณฑ, บรรจจภตณฑฑ Price (ราคา) ควรกจาหนดราคาใหชเหมาะสม

กตบสลพงทยพผมชบรลโภคไดชรตบ Place (ชชองทางจตดจจาหนชาย) การเพลพมชชองทางออนไลนฑ เชชน เพจ 

Facebook Promotion (การสชงเสรลมการขาย) เชชน การโฆษณา, การประชาสตมพตนธฑ, การทจา

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 6,000

หนชา 253 / 413



PS65014188 : COLA KKU X กบอนเชชลอเหบด ตจาบลซจา อจาเภอเมชองศรอสะเกษ จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชช SWOT analysis

ใชช Business Model Canvas

ใชช Customer Engagement Model

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   ผลลตภตณฑฑผตกและอาหารแปรรมป

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กชอนเชมขอเหบด

รายละเออยด : กชอนเชมขอเหบดมยราคาอยมชทยพ 10 บาท/กชอน ยอดขายขตขนตจพาทยพเคยขายไดชประมาณ 

500 ถจง/เดมอน คลดเปปนเงลนรายไดชประมาณ 5,000 บาท/เดมอน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยขอนแกชน

ต.ซจา อ.เมมองศรยสะเกษ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

คณะผมชดจาเนลนโครงการ U2T มยความคลดเหบนทยพจะพตฒนาผลลตภตณฑฑกชอนเชมขอเหบดใหชมยความเปปน

เอกลตกษณฑและชชวยผลตกดตนในเรมพองของการขยายฐานลมกคชาออกไปจจาหนชายใหชครอบคลจมทตขงใน

และนอกพมขนทยพ เพมพอรองรตบการขายทยพจะเพลพมขขขนในอนาคตทตขงการขายแบบออฟไลนฑและออนไลนฑ 

ซขพงจะกจาหนดราคาโดยจะหตกคชาใชชจชายในดชานตชนทจนตชางๆ จากนตขนทจาการบวกกจาไรทยพคาดวชาจะไดช

รตบเขชาไปในราคาขาย

ทางกลจชมผมชผลลตจขงไดชวางแผนการตลาด เชชน จตดจจาหนชายตลาดในชจมชน รชานขายของฝาก 

ขยายฐานลมกคชาในพมขนทยพใกลชเคยยง เพลพมชชองทางการขายในแพลตฟอรฑมออนไลนฑ โดยกชอนเชมขอ

เหบดมยราคาอยมชทยพ 10 บาท/กชอน ยอดขายขตขนตจพาทยพเคยขายไดชประมาณ 500 ถจง/เดมอน คลดเปปนเงลน

รายไดชประมาณ 5,000 บาท/เดมอน โดยมยการวางแผนการขายในอนาคตหลตงจากพตฒนาบรรจจ

ภตณฑฑใหชไดชมาตรฐาน, มยความนชาสนใจ, สามารถเกบบรตกษาไดชนานขขขน และสรชางโลโกชผลลตภตณฑฑ 

โดยมยการวางแผนเพลพมมมลคชาของกชอนเชมขอเหบดเพลพมขขขนรชอยละ 10/กชอน คาดการณฑวชาการมย

ผลลตภตณฑฑทยพมยบรรจจภตณฑฑทยพมยมาตรฐานจะสามารถขายไดชมากขขขน

ตจาบลซจามยการใชชแผนธจรกลจแบบ 4P หรมอ Marketing Mix ทยพเรยยกเปปนภาษาไทยวชา “สชวน

ผสมทางการตลาด” โดยแบชง การวลเคราะหฑองคฑประกอบเปปน 4 สชวน ไดชแกช 1.Product (

ผลลตภตณฑฑ) เชชนการสรชางอตตลตกษณฑ, บรรจจภตณฑฑ Price (ราคา) ควรกจาหนดราคาใหชเหมาะสม

กตบสลพงทยพผมชบรลโภคไดชรตบ Place (ชชองทางจตดจจาหนชาย) การเพลพมชชองทางออนไลนฑ เชชน เพจ 

Facebook Promotion (การสชงเสรลมการขาย) เชชน การโฆษณา, การประชาสตมพตนธฑ, การทจา

การตลาด เพมพอนจามาวางกลยจทธฑทางการตลาดใหชสอดคลชอง เหมาะสม และดขงดมดลมกคชาเพมพอ 

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 5,000

หนชา 254 / 413



PS65019969 : โครงการสยงเสรลมและพพฒนากอาชอพในชรมชนตจาบลตะดอบ (การจพกสานจากเสบนพลาสตลก)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชแอปพลลเคชตพนในการออกแบบสมพอประชาสตมพตนธฑ

ใชชชชองทางการขายผลลตภตณฑฑผชานระบบพาณลชยฑอลเลบกทรอนลกสฑ โดยใชชสมพอดลจลทตล ไดชแกช เพ

จเฟสบจบก

ใชชโปรแกรม Adobe Illustrator ในการออกแบบลวดลายพตดใหชมยความแปลกใหมช

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : พตดลมอตตโนมมอ

รายละเออยด : เปปนผลลตภตณฑฑของกลจชมอาชยพแมชบชานสตรยตจาบลตะดอบ ลตกษณะ : พลาสตลก

สานหลากสย ใสชดชาม รมปพตด

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ตะดอบ อ.เมมองศรยสะเกษ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

พตดสาน เปปนของใชชสจาหรตบโบกพตดเตาไฟของคนไทยในสมตยกชอน หรมอใชชสจาหรตบโบกพตดรชาง

กายใหชคลายจากความรชอนไดช สามารถทยพจะนจาตลดตตวไปไหนมาไหนไดชอยชางสะดวก วตสดจทยพใชชสาน

พตดเปปนผลลตภตณฑฑจากพมชพรรณธรรมชาตลในทชองถลพนคมอ ไมชไผช 

         การสานพตด ผมชสานนลยมสานเปปนรมปลตกษณะตชางๆ มจชงเนชนประโยชนฑการใชชงานและใน

ปปจจจบตนมยการพตฒนาตชอยอดการใชชไมชไผชมาเปปนการใชชเสชนพลาสตลกแทนในการสานพตด เพมพอลด

เวลาในการผลลต และเสชนพลาสตลกมยลวดลายตชางๆทยพสวยงาม ทจาใหชการสานพตดนยขมยความรวด

เรบวและสวยงามมากยลพงขขขน

ตลาดเปปาหมาย

ทจกเพศทจกวตย นตกทชองเทยพยว และกลจชมบจคคลทตพวไป เพราะตตวผลลตภตณฑฑของพตดสาน เปปน

ผลลตภตณฑฑทยพมยลตกษณะ สวยงาม นจขาหนตกเบา พกพาสะดวก เหมาะกตบการใชชงานเพมพอคลายความ

รชอนหรมอเปปนของฝากไดชดย 

           ลตกษณะของลมกคชาตชองการความสะดวกในการใชชงาน และสะดวกในการหาซมขอ จขงไดชจตดทจา

รมปแบบผลลตภตณฑฑใหชมยขนาดกระชตบ นจขาหนตกเบาและรมปแบบทยพนชาสนใจ และเพลพมชชองทางการจตด

จจาหนชายจากเพยยงแคชหนชารชาน กบจะมยการขยายไปยตงตตวแทนจจาหนชายตามทชองถลพนอมพนๆ จะตชอง

หาซมขอไดชงชาย หาซมขอไดชทตพวไป นอกจากนตขนยตงจตดจจาหนชายผชานสมพอออนไลนฑตชางๆอยกดชวย

สภาพการแขชงขตน 

          ตลาดในตตวอจาเภอเรลพมมยการแขชงขตนกตนมากขขขน จขงตชองเรลพมมองไปทยพตลาดตชางอจาเภอและ

ตชางจตงหวตด เพมพอขยายชชองทางการจจาหนชายสลนคชา และทจาใหชสลนคชาใหชเปปนทยพรมชจตกมากยลพงขขขน โดย

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 7,400

หนชา 255 / 413



PS65022416 : โครงการสยงเสรลมและพพฒนาอาชอพในชรมชนตจาบลตะดอบ (การจพกสานจากเสบนพลาสตลก)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชแอปพลลเคชตพนในการออกแบบสมพอประชาสตมพตนธฑ

ใชชชชองทางการขายผลลตภตณฑฑผชานระบบพาณลชยฑอลเลบกทรอนลกสฑ โดยใชชสมพอดลจลทตล ไดชแกช เพ

จเฟสบจบก

ใชชโปรแกรม Adobe Illustrator ในการออกแบบลวดลายพตดใหชมยความแปลกใหมช

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ตะกรชาหลขวแกชวเยตล

รายละเออยด : เปปนผลลตภตณฑฑของกลจชมอาชยพแมชบชานสตรยตจาบลตะดอบลตกษณะ : พลาสตลก

สานหลากสย ทรงกระบอก

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ตะดอบ อ.เมมองศรยสะเกษ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

ตะกรชาหลขวแกชวเยตล เปปนการจตกสานเสชนพลาสตลก เรลพมแรกเปปนการนจาเสชนพลาสตลกทยพไมชไดชใชช  

จากทยพใชชรตดกลชองบรรจจสลนคชาของรชานคชา แลชวนจามาจตกสานเปปนตะกรชาและอมพนๆ โดยอาศตยความ

รมชทยพมยจากการจตกสานไมชไผช หวาย ซขพงเปปนภมมลปปญญาของหมมชบชานและสมบทอดกตนมา เมมพอทจาออก

มาและใชชประโยชนฑไดชดย และใชชเวลาเตรยยมวตสดจนชอย ทจาไดชเรบว จขงเรลพมมยการจตกสานมากขขขน และ

พตฒนาไดชหลายรมปแบบ ทจางชาย และเรบวกวชาวตสดจจากธรรมชาตล ทยพมยขตขนตอนทยพมากกวชา และเรลพม

ขาดแคลน จขงทจาใหช คนในหมมชบชานมยการเรยยนรมชและถชายทอดใหชแกชกตน จากไดชเสชนพลาสตลก

จากกลชองสลนคชา กบเรลพมซมขอเสชนพลาสตลกมาสาน จากสานใชชเอง กบเรลพมสานเพมพอจจาหนชาย และเปปน

การสรชางรายไดชอยกทางหนขพงตลาดเปปาหมาย

ทจกเพศทจกวตย นตกทชองเทยพยว และกลจชมบจคคลทตพวไป เพราะตตวผลลตภตณฑฑของพตดสาน เปปน

ผลลตภตณฑฑทยพมยลตกษณะ สวยงาม นจขาหนตกเบา พกพาสะดวก และใหชเปปนของฝากไดช 

           ลตกษณะของลมกคชาตชองการความสะดวกในการใชชงาน และสะดวกในการหาซมขอ จขงไดชจตดทจา

รมปแบบผลลตภตณฑฑใหชมยขนาดกระชตบ นจขาหนตกเบาและรมปแบบทยพนชาสนใจ และเพลพมชชองทางการจตด

จจาหนชายจากเพยยงแคชหนชารชาน กบจะมยการขยายไปยตงตตวแทนจจาหนชายตามทชองถลพนอมพนๆ จะตชอง

หาซมขอไดชงชาย หาซมขอไดชทตพวไป นอกจากนตขนยตงจตดจจาหนชายผชานสมพอออนไลนฑตชางๆอยกดชวย

สภาพการแขชงขตน 

          ตลาดในตตวอจาเภอเรลพมมยการแขชงขตนกตนมากขขขน จขงตชองเรลพมมองไปทยพตลาดตชางอจาเภอและ

ตชางจตงหวตด เพมพอขยายชชองทางการจจาหนชายสลนคชา และทจาใหชสลนคชาใหชเปปนทยพรมชจตกมากยลพงขขขน โดย

อาจจะตชองเพลพมงบประมาณในการผลลตและการทจาประชาสตมพตนธฑใหชมากยลพงขขขน

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 7,400

หนชา 256 / 413



PS65016010 : แปรรสปมะมยวงหาวมะนาวโหย

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การนจาเอาเทคโนโลยยดชานการสมพอสารออนไลนฑ (เพจ Facebook) มาใชชเปปนสมพอกลางในการโป

รโมทผลลตภตณฑฑ

-

-

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การขนสชงและกระจายสลนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : แชชอลพมมะมชวงหาวมะนาวโหช

รายละเออยด : แชชอลพมมะมชวงหาวมะนาวโหช เปปนการแปรรมปจากผลสดของมะมชวงหาวมะนาวโหช 

เพมพอยมดระยะเวลาในการเกบบรตกษา ทตขงยตงสามารถเกบบไวชบรลโภคไดชนานโดยการนจาไปแชชเยบน 

ในขตขนตอนการแปรรมปไดชทจาการเอาเมลบดออกกชอนการนจามาแชชอลพม ทจาใหชบรลโภคไดชงชายขขขน 

โดยผลลตภตณฑฑทยพไดชมยรสชาตลหวานอมเปรยขยว

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ทจชม อ.เมมองศรยสะเกษ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รชานในชจมชน

ออนไลนฑ : U2T ตจาบลทจชม จตงหวตดศรยสะเกษ

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

Customer Segment : กลจชมคนทยพอาศตยภายในตจาบลทจชม อาศตยอยมชในชจมชน ไมชจจากตดเพศ อายจ

ระหวชาง 10 - 60 ปป เพราะเปปนกลจชมคนทยพสนใจในสจขภาพ เนมพองจากมยสรรพคจณทางยาหลาก

หลายชนลด

Costomer Relationships : ประเมลนความพขงพอใจเกยพยวกตบสลนคชา จากการ review สลนคชาบน

เพจ Facebook และการพมดปากตชอปาก

Channels : จตดจจาหนชายผชานเพจ Facebook จจาหนชายตามงานจตดแสดงสลนคชา (OTOP) และ

จจาหนชายภายในชจมชน

Value Propositions : คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบจากการบรลโภคผลลตภตณฑฑ คมอชชวยบจารจงโลหลต 

ปปองกตนโรคหตวใจ และขยายหลอดเลมอด เนมพองจากมะมชวงหาวมะนาวโหชมยสรรพคจณทางยา 

Key Activities : กระบวนการในการผลลตสลนคชา เรลพมจากการปลมกมะมชวงหาวมะนาวโหช  ไปสมชการ

เกบบเกยพยว การคตดสรร กระบวนการในการผลลต พตฒนาสลนคชาบรรจจภตณฑฑ  ตลอดทตขงการโปรโม

ทและจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Resources : ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย สมตรทจาการทจาแชชอลพมมะมชวงหาวมะนาว

โหช  สมตรพรลกมะมชวงหาวมะนาวโหช รวมถขงการตลาดและการจตดจจาหนชาย

Key Partners : ในสชวนของผมชทยพเกยพยวขชองและใหชการสนตบสนจนในการทจาธจรกลจ คมอ มหาวลทยาลตย

ราชภตฎ       ศรยสะเกษ และมยหนชวยงานทยพเขชารชวมองคฑการบรลหารสชวนตจาบลทจชม

Cost Structure : ตชนทจนจะประกอบไปดชวย คชาวตตถจดลบ คชาแรงงาน คชาบรรจจภตณฑฑ คชาการตลาด 

และคชาสาธารณมปโภคตชางๆ

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 3,000
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PS65017655 : จพกสานไมบไผย

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เปปนการนจาเอานวตตกรรม ดชานงานหตตกรรมงานฝปมมอมาใชชประโยชนฑ เพมพอใหชเกลดประสลทธลผล 

และตอบโจทยฑใหชกตบกลจชมเปปาหมาย

การนจาเอาเทคโนโลยยดชานการสมพอสารออนไลนฑ (เพจ Facebook) มาใชชในการโปรโม

ทผลลตภตณฑฑ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ชจดดรลปกาแฟ

รายละเออยด : ชจดดรลปกาแฟประกอบไปดชวย หวดขนาดเลบกสจาหรตบวางแผชนกรอง ซขพงสาน

จากตอกไมชไผช สชวนของฐานรองทจาจากลจาไมชไผช โดยชจดดรลปกาแฟนยขทจาจากวตสดจจากธรรม

ทตขงชจด เหมาะสจาหรตบการแคมปฟปปข ง

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ทจชม อ.เมมองศรยสะเกษ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รชานในชจมชน

ออนไลนฑ : U2T ตจาบลทจชม จตงหวตดศรยสะเกษ

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

Customer Segment : กลจชมคนทยพอาศตยภายในตจาบลทจชม และอาศตยอยมชในชจมชน ไมชจจากตดเพศ 

โดยมยอายจอยมชในระหวชาง 25 - 50 ปป เพราะเปปนกลจชมทยพใหชความสนใจเรมพองการสชงเสรลมรายไดชใหชกตบ

ชจมชน และลดการใชชพลาสตลก

Costomer Relationships  : ประเมลนความพขงพอใจเกยพยวกตบสลนคชา จากการ review สลนคชาบน

เพจ Facebook 

Channels : จตดจจาหนชายผชานเพจ Facebook และจจาหนชายภายในชจมชน 

Value Propositions : ลมกคชาสามารถนจาไปใชชประโยชนฑและอจานวยความสะดวกในชยวลตประจจา

วตน ทตขงยตงเปปนการการสรชางราย สรชางความรมช และอาชยพใหชกตบคนในครอบครตว และชจมชน

Key Activities : กระบวนการผลลตและพตฒนาสลนคชา รวมไปถขงบรรจจภตณฑฑ จตดสชง ตลอดจนโป

รโมทและจจาหนชายสลนคชา

Key Resources : เปปนทรตพยากรทยพหาไดชตามทชองถลพน โดยมยการสชงเสรลมการตลาดและการจตด

จจาหนชายสลนคชา

Key Partners : ในสชวนของผมชทยพเกยพยวขชองและใหชการสนตบสนจนในการทจาธจรกลจ คมอ มหาวลทยาลตย

ราชภตฎศรยสะเกษ และมยหนชวยงานทยพเขชารชวมองคฑการบรลหารสชวนตจาบลทจชม

Cost Structure : ตชนทจนในการทจาธจรกลจประกอบไปดชวย คชาวตตถจดลบ คชาแรงงาน คชาบรรจจภตณฑฑ 

และคชาการตลาด

Revenue Streams : รายไดชจากการทจาธจรกลจ มาจากชชองทางการจตดจจาหนชายทยพบชาน และจาก

การขายออนไลนฑ

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

อนจรตกษฑสลพงแวดลชอม และมยการพตฒนาอยชางยตพงยมน

จจานวนรายไดบ : 973
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PS65009573 : โครงการยกระดพบสรบางแบรนดฑสลนคบาทางการเกษตรนจลาพรลกแจยวแซยบสะเดลด พชลนทอชตจาบลนจลา

คจา อจาเภอเมชองศรอสะเกษ จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชเทคโนโลยยในการออกแบบแบรนผลลตภตณฑฑหรมอโลโกชผลลตภตณฑฑ

ปรตบปรจงสมตรเพมพอยมดอายจการเกบบรตกษาเพมพอใหชผลลตภตณฑฑเกบบไดชยาวนานขขขน

การเพลพมมมลคชาใหชแกชพรลกดชวยการสรชางผลลตภตณฑฑเพมพอเพลพมมมลคชาใหชสมงขขขน

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยยบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นจขาพรลกแจชวแซชบสะเดลด

รายละเออยด : นจขาพรลกแจชวแซชบสะเดลด มยสชวนประกอบหลตกดตงนยข พรลกแหชง ปลารชาสตบ หอม 

กระเทยยม ขชา

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.นจขาคจา อ.เมมองศรยสะเกษ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

Customer Segment - กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ และ

อาศตยอยมชในชจมชน ไมชจจากตดเพศ โดยมยอายจ 30 ปปขขขนไป 

Costomer Relationships – มยการตลดตามผลลมกคชาทยพซมขอไป วชาหลตงจากทยพซมขอสลนคชาไปแลชว

สลนคชามยระยะเวลาการเกบบรตกษานานขขขนและรสชาตลยตงคงเหมมอนเดลม และนจาผลการใชชมาชชวยใน

การ review สลนคชาดชวย และจะมยการมอบสลทธลพลเศษแกชลมกคชาเดลมดชวยสชวนลด 10 เปอรฑเซบนตฑ 

Channels – จตดจจาหนชายผชาน Facebook และตลาดนตดประจจาชจมชนนจขาคจา รวมถขงจจาหนชายทยพ

บชาน 

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอรสชาตลของสลนคชา และขตขนตอนการผลลตทยพมย

ปลอดภตยเพราะผลลตจากวตตถจดลบทยพปลอดสารไดชรตบรองมาตรฐาน

Key Activities - กระบวกการผลลต เรลพมจากการปลมกพรลกจากแปลงทยพไดชมาตรฐานปลอดสาร 

ไปสมชการเกบบเกยพยว การคตดสรรการผลลตและบรรจจภตณฑฑ ซขพงระหวชางกระบวนการเหลชานยขจะทจาการ

เกบบขชอมมลเพมพอนจามาสรชาง Content ในการโปรโมทและจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Resources – ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย สมตรในการทจานจขาพรลกแจชวแซชบสะ

เดลด และนจขาพรลกตาแดงแซชบสะเดลด วตตถจดลบปลอดสารพลษ แรงงานทยพใชชในการผลลตซขพงเปปนแรง

งานและสมาชลกในชจมชน การตลาดและการจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Partners – ในสชวนของผมชเกยพยวใหชการสนตบสนจนและผมชเกยพยวขชองในธจรกลจ จะมย มหาวลทยาลตย

ราชภตฏศรยสะเกษ

เทศบาลตจาบลนจขาคจา อจาเภอเมมอง จตงหวตดศรยสะเกษ

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 7,000
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PS65022473 : โครงการยกระดพบสรบางแบรนดฑสลนคบาทางการเกษตรนจลาพรลกตาแดดแซยบสะเดลด พชลนทอชตจาบล

นจลาคจา อจาเภอเมชองศรอสะเกษ จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชเทคโนโลยยในการออกแบบแบรนผลลตภตณฑฑหรมอโลโกชผลลตภตณฑฑ

ปรตบปรจงสมตรเพมพอยมดอายจการเกบบรตกษาเพมพอใหชผลลตภตณฑฑเกบบไดชยาวนานขขขน

การเพลพมมมลคชาใหชแกชพรลกดชวยการสรชางผลลตภตณฑฑเพมพอเพลพมมมลคชาใหชสมงขขขน

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยยบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นจขาพรลกตาแดงแซชบสะเดลด

รายละเออยด : นจขาพรลกตาแดงแซชบสะเดลด มยสชวนประกอบของพรลก ปลาทมตาโต หอม 

กระเทยยมเปปนตชน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.นจขาคจา อ.เมมองศรยสะเกษ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

Customer Segment - กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ และ

อาศตยอยมชในชจมชน ไมชจจากตดเพศ โดยมยอายจ 30 ปปขขขนไป

Costomer Relationships – มยการตลดตามผลลมกคชาทยพซมขอไป วชาหลตงจากทยพซมขอสลนคชาไปแลชว

สลนคชามยระยะเวลาการเกบบรตกษานานขขขนและรสชาตลยตงคงเหมมอนเดลม และนจาผลการใชชมาชชวยใน

การ review สลนคชาดชวย และจะมยการมอบสลทธลพลเศษแกชลมกคชาเดลมดชวยสชวนลด 10 เปอรฑเซบนตฑ

Channels – จตดจจาหนชายผชาน Facebook และตลาดนตดประจจาชจมชนนจขาคจา รวมถขงจจาหนชายทยพ

บชาน

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอรสชาตลของสลนคชา และขตขนตอนการผลลตทยพมย

ปลอดภตยเพราะผลลตจากวตตถจดลบทยพปลอดสารไดชรตบรองมาตรฐาน

Key Activities - กระบวกการผลลต เรลพมจากการปลมกพรลกจากแปลงทยพไดชมาตรฐานปลอดสาร 

ไปสมชการเกบบเกยพยว การคตดสรรการผลลตและบรรจจภตณฑฑ ซขพงระหวชางกระบวนการเหลชานยขจะทจาการ

เกบบขชอมมลเพมพอนจามาสรชาง Content ในการโปรโมทและจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Resources – ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย สมตรในการทจานจขาพรลกแจชวแซชบสะ

เดลด และนจขาพรลกตาแดงแซชบสะเดลด วตตถจดลบปลอดสารพลษ แรงงานทยพใชชในการผลลตซขพงเปปนแรง

งานและสมาชลกในชจมชน การตลาดและการจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Partners – ในสชวนของผมชเกยพยวใหชการสนตบสนจนและผมชเกยพยวขชองในธจรกลจ จะมย มหาวลทยาลตย

ราชภตฏศรยสะเกษ

เทศบาลตจาบลนจขาคจา อจาเภอเมมอง จตงหวตดศรยสะเกษ

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 7,000

หนชา 260 / 413



PS65022596 : สยงเสรลมและพพฒนาผลลตภพณฑฑ จากเสชชอกก

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนาสลนคชาจากรมปแบบเดลมใหชมยลวดลายใหมช

เพลพมมมลคชาใหชกตบสลพงประดลษฐฑจากภมมลปปญญาทชองถลพนของชาวบชาน

นจาสลนคชาจจาหนชายออฟไลนฑ / ออนไลนฑ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เสมพอกกเอนกประสงคฑ

รายละเออยด : คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอใชชสจาหรตบนอน ใชชสจาหรตบปมพมขนในหชองรตบแขกแทน

พรม เพมพอความสวยงาม และตตวสลนคชาผลลตจากธรรมชาตล มยความยาว 200ซม. - หนชากวชางมย 

4 ขนาด80ซม. 100ซม. 120ซม. และ 140ซม.เรลพมตชนทยพ 100.-บาท

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

8 คน 9 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.โพธลด อ.เมมองศรยสะเกษ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : U2Tตจาบลโพธลด

ออนไลนฑ : U2Tตจาบลโพธลด

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

Customer Segment  กลจชมคนทยพอาศตยภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ และอาศตยอยมชในชจมชน ไมช

จจากตดเพศ โดยมยอายจ 30 ปปขขขนไป เพราะเปปนกลจชมคนทยพสนใจ และมยตชองการนจาเสมพอไปใชชในครตว

เรมอน

Costomer Relationships  ยอมรตบคจาตลชมจากลมกคชา และตลดตาม review นจามาพตฒนาตชอ 

และนอกจากจะมยการมอบสลทธลพลเศษแกชลมกคชาเดลมดชวยสชวนลด 10 -20 เปอรฑเซบนตฑ

Channels  จตดจจาหนชายผชาน Facebook ขายในกลจชมสลนคชาออนไลนฑ และตลาดประชารตฐบรลเวณ  

รวมถขงจจาหนชายทยพบชาน ซขพงเปปนสถานทยพผลลตเสมพอกกของตจาบลโพธลด

Value Propositions คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอใชชสจาหรตบนอน ใชชสจาหรตบปมพมขนในหชองรตบแขก

แทนพรม เพมพอความสวยงาม และตตวสลนคชาผลลตจากธรรมชาตล

Key Activities กระบวกการผลลต เรลพมจากการคตดเลมอกวตตถจดลบตชนกกในแหลชงนจขาตาม

ธรรมชาตลและบรลเวณนาขชาว เลมอกคดสรรขนาดทยพตชองการ ไปสมชการเกบบเกยพยว การตาก การ

ยชอมสย การออกแบบลวดลาย การผลลต ซขพงระหวชางกระบวนการเหลชานยขจะทจาการเกบบขชอมมลเพมพอ

นจามาสรชาง Content ในการโปรโมทและจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Resources ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย วลธยการทอเสมพอกก แรงงานทยพใชชในการ

ผลลตซขพงเปปนแรงงานและสมาชลกในชจมชน การตลาดและการจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Partners ในสชวนของผมชเกยพยวใหชการสนตบสนจนและผมชเกยพยวขชองในธจรกลจ จะมยพตฒนาชจมชน

องคฑการบรลหารสชวนตจาบลโพธลดและกลจชมสตรยผมชสมงอายจตจาบลโพธลด

Cost Structure  ตชนทจนจะประกอบไปดชวย คชาวตตถจดลบ ตชนทจนในทอ คชาแรงงานและคชา

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 9,000

หนชา 261 / 413



PS65022616 : การพพฒนาผลลตภพณฑฑกลบวยทอดโมเลน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนาสลนคชาจากรมปแบบเดลมใหชมยความหลากหลาย

เพลพมมมลคชาใหชพมชผลทางการเกษตรของชาวบชาน

นจาสลนคชาจจาหนชายออฟไลนฑ / ออนไลนฑ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กลชวยทอดโมเลนสมจนไพร

รายละเออยด : คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอใชชแผชนแปปงทอดกรอบรสชาตลหอมหวาน มยสชวนผสม

ของสมจนไพรไทย ถมกหลตกอนามตยและตตวสลนคชาหลตกเปปนกลชวยในทชองถลพนจากธรรมชาตลเรลพม

ตชนทยพชจดละ 20 บาท

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

8 คน 9 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.โพธลด อ.เมมองศรยสะเกษ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : U2Tตจาบลโพธลด

ออนไลนฑ : U2Tตจาบลโพธลด

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

Customer Segment  กลจชมคนบจคคลทตพวไป ไมชจจากตดเพศ และไมชจจากตดชชวงอายจ ทยพมยตชองการรตบ

ประทานขนมหวาน และกลจชมงานจตดสตมนาทยพตชองการสลนคชาไปจตดสตมนา

Costomer Relationships  ยอมรตบคจาตลชมจากลมกคชา และตลดตาม review นจามาพตฒนาตชอ 

และนอกจากนยขจะมยการมอบสลทธลพลเศษแกชลมกคชาเดลมดชวยของแถม

Channels  จตดจจาหนชายผชาน Facebook ขายในกลจชมสลนคชาออนไลนฑ และตลาดขายของทตพวไป 

รวมถขงจจาหนชายทยพบชาน รชานขายรชานคาเฟป 

Value Propositions คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอใชชแผชนแปปงทอดกรอบรสชาตลหอมหวาน

มยสชวนผสมของสมจนไพรไทย ถมกหลตกอนามตยและตตวสลนคชาหลตกเปปนกลชวยในทชองถลพนจาก

ธรรมชาตล

Key Activities กระบวกการผลลต เรลพมจากการคตดเลมอกวตตถจดลบกลชวยจากเกษตรกรในพมขนทยพ 

เลมอกคตดสรรทยพตชองการ ไปสมชขบวนการทจา การจตดจจาหนชายซขพงระหวชางกระบวนการเหลชานยขจะทจา

การเกบบขชอมมลเพมพอนจามาสรชาง Content ในการโปรโมทและจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Resources ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย วลธยการคตดเลมอกกลชวยวตตถจดลบหลตกใชช

ตามสวนเกษตรของชาวบชานในตจาบล แรงงานผลลต การตลาดและการจตดจจาหนชาย

Key Partners ในสชวนของผมชเกยพยวใหชการสนตบสนจนและผมชเกยพยวขชองในธจรกลจ จะมยพตฒนาชจมชน

องคฑการบรลหารสชวนตจาบลโพธลดและกลจชมสตรยตจาบลโพธลด

Cost Structure  ตชนทจนจะประกอบไปดชวย คชาวตตถจดลบ คชาแรงงานและคชาสาธารณมปโภคตชางๆ

Revenue Streams รายไดชจากการทจาธจรกลจ จะไดชจากการทอเสมพอกกคมอรายไดชจากการขายทยพ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 45,000

หนชา 262 / 413



PS65016056 : พพฒนาลายผบาทอมชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ความรมชและทตกษะดชานการมตดผชาไหมใหชเกลดลวดลาย

พตฒนากระบวนการยชอมสยดชวยสยธรรมชาตลทยพไดชจากวตตถจดลบจากชจมชน

พตฒนาการขายสมชทชองตลาดมากขขขน

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : โพนขชาผชาทอมมอ

รายละเออยด : เปปนการออกแบบลวดลายผชาไหมทยพเปปนอตตลตกษณฑของชจมชน โดยกลจชม

ประชาชนทยพมยอาชยพทอผชาในชจมชนเปปนผมชรชวมออกแบบใหชเกลดลายทยพเปปนเอกลตกษณฑของชจมชน

โพนขชา

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.โพนขชา อ.เมมองศรยสะเกษ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รชานผชาไหมโพนขชา

ออนไลนฑ : -

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

ลวดลายผชาไหม เปปนลวดลายดอกขชา ตชนขชา ทยพเปปนเอกลตกษณฑของตจาบลโพนขชา โดยเปปนลวด

ลายทยพเกลดจากการระดมความคลดและชชวยกตนออกแบบของคนในชจมชน และนจาไปทจาใหชเกลดลวด

ลายบนผชาไหม และยชอมสยดชวยสยธรรมชาตลจากวตตถจดลบในชจมชน เชชน สยจากใบสะเดา มะคชอ 

ลจาดวน โดยปราศจากสยจากสารเคมย

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

จจานวนรายไดบ : 20,000

หนชา 263 / 413



PS65016223 : การพพฒนากระเปปาผบาพชลนบบาน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ออกแบบลวดลายใหชมยความทตนสมตย

ลดขตขนตอนการผลลตใหชมยความสะดวดและรวดเรบว

พตฒนาการขายสมชทชองตลาดมากขขขน

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : โพนขชาSUPER BAG

รายละเออยด : เปปนการตตดเยบบกระเปปาจากผชาพมขนบชานลายเกลบดเตชาและลายลมกแกชว และมย

การปปกลวดลายบนผลลตภตณฑฑ ดชวยเสชนดชายสยตชางๆ ใหชเกลดความสวยงาม

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.โพนขชา อ.เมมองศรยสะเกษ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : แมชขตนทอง

ออนไลนฑ : -

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

ตตดเยบบกระเปปาตามรจปทรงทยพเปปนความตชองการของทชองตลาด นจามาแสชวเปปนลวดลายตชางๆ ทยพ

มยความสวยงามและทตนสมตย ใหชเกลดเอกลตกษณฑของชจมชน โดยนจาวตตถจดลบหลตกมาจากในชจมชน

เพมพอเปปนการหมจนเวยยนรายไดชภายในชจมชน โดยมยกลจชมเปปาหมายในการจจาหนชาย คมอ กลจชม

ประชาชนทจกชชวงวตยทยพสนใจและชมพนชอบในการใชชกระเปปาผชา

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

สชงเสรลมและสนตบสนจนการทชองเทยพยวชจมชน

จจานวนรายไดบ : 7,000
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PS65020079 : โครงการสยงเสรลมและพพฒนาเสชชอกกไทยบบาน ตจาบลโพนเขวา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

-การใชชเทคโนโลยยชชวยในการโฆษณาสลนคชาและการใหชบรลการ เชชน การใชชคอมพลวเตอรฑเขชามา

ชชวยในการขายสลนคชาและสตพงซมขอสลนคชาตชาง ๆ โดยผชานทางเครมอขชายอลนเทอรฑเนบต

-การใชชเทคโนโลยยชชวยในการออกแบบสลนคชา ชชวยใหชมยการคลดคชนหรมอประดลษฐฑรมปแบบซอง

สลนคชา ทจาใหชไดชสลนคชาและบรลการทยพมยรมปแบบใหมชๆ หลากหลาย เพมพอใหชผมชบรลโภคมยโอกาสเลมอก

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เสมพอไทยบชาน

รายละเออยด : เสมพอผมอ เปปนผลลตภตณฑฑทยพมยความโดดเดชน ประณยต สวยงาม เพราะเลมอกสรร

วตตถจดลบทยพมยคจณภาพจากแหลชงธรรมชาตล มยความเหนยยวแนชนทนนาน ผลวมตนละเอยยด ทตกทอ

ลวดลายทยพหลากหลายเปปนทยพนลยมของกลจชมลมกคชา ไดชแกช ลายละอองดาว ลายหตวใจคมช 

ลายกระจตบ และลายลมกแกชว

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

7 คน 7 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.โพนเขวา อ.เมมองศรยสะเกษ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กลช จมทอเสมพอกก หมมชทยพ 11 บชานหนองเขบงคจา

ออนไลนฑ : กลช จมทอเสมพอกกบชานหนองเขบงคจา ตจาบลโพนเขวา

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

https://drive.google.com/fle/d/1dU-rAEnAfpqPA7l6lN3UuSsnF4WWSowi/view

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

อนจรตกษฑสลพงแวดลชอม และมยการพตฒนาอยชางยตพงยมน

จจานวนรายไดบ : 1,500
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PS65022497 : โครงการพพฒนาผลลตภพณฑฑผบาไหมทอมชอ ตจาบลโพนเขวา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

1. การใชชเทคโนโลยยชชวยในการโฆษณาสลนคชาและการใหชบรลการ เชชน การใชชคอมพลวเตอรฑเขชา

มาชชวยในการขายสลนคชาและสตพงซมขอสลนคชาตชาง ๆ โดยผชานทางเครมอขชายอลนเทอรฑเนบต

3. การใชชเทคโนโลยยชชวยในการจตดการ เพมพอใหชเกลดการทจางานทยพมยประสลทธลภาพ เปปนระบบ รวด

เรบว เชชน การนจาคอมพลวเตอรฑมาใชชเพมพอจตดเกบบเอกสารหรมอคชนหาขชอมมล เปปนตชน

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผชาไหมมตดหมยพโบราณ

รายละเออยด : มยลวดลายแบบดตขงเดลม ทยพสมบทอดมาจากบรรพบจรจษ ใชชวลธยการมตดหมยพและทอ

แบบดตขงเดลม อาจเปลยพยนแปลงสยสตนไดชตามความตชองการ ลวดลายทยพทอ ไดชแกช ผชาซลพนคตพน ลาย

ตชนสนนาค ลายขอนาค และลายผชาพระราชทาน”ผชามตดหมยพลายขอเจชาฟปาสลรลวตณณวรยฯ"

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

7 คน 7 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.โพนเขวา อ.เมมองศรยสะเกษ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : นางเหรยยญทอง เสนา

ออนไลนฑ : ผชาไหม ตจาบลโพนเขวา

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

https://drive.google.com/fle/d/1atbvos4vcA-ZvVEBrzZPfZTlKGpCj_1w/view

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 7,000
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PS65017617 : โครงการขพบเคลชชอนเสณษฐกลจและสพพงคมฐานรากหลพงโควลดดบวยเศรษฐกลจ BCG (U2T for 

BCG) ตจาบลโพนคบอ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ตลาดออนไลนฑ

การถชายทอดเทคโนโลยย

การออกแบบลาย

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานจลตวลทยา

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระเปปา"ดอกคชอ"

รายละเออยด : กระเปปาผชา ตกแตชงดชวยการเทคนลคการปปกแสชว

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.โพนคชอ อ.เมมองศรยสะเกษ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

customer segment - กลจชมลมกคชาเปปนบจคคลทตพวไปทจกเพศทจกวตย

customer relationships - ขายในราคาปลยก

channel - ชชองทางการจตดจจาหนชาย จากผมชผลลตสมชผมชบรลโภคโดยตรง ผชานกลจชมและตลาดออ

นไลนฑ

Value Propositions -เปปนผลลตภตณฑฑจากภมมลปปญญาทชองถลพน ดชานการปปกแสชวผชา ซขพงเปปนอตต

ลตกษณฑของกลจชมชาตลพตนธฑเยอโพนคชอ Key Activities -โดยการนจาผชาทอ มาประดลษฐฑเปปน

กระเปปา 

key resources -เปปนทรตพยากรในทชองถลพน แรงงาน การตลาดในชชองทางออนไลนฑ และตลาด

ชจมชน

Partners -กลจชมแสชวผชาโพนคชอ อบต.โพนคชอ กลจชมแมชบชาน พตฒนาชจมชน

cos structure-คชาวตสดจ คชาแรงงาน คชาบรรจจภตณฑฑ คชาขนสชง คชาสาธารณมปโภค

revenue streams - จตดจจาหนชายผชานตลาดชจมชน และตลาดออนไลนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 10,000
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PS65017684 : โครงการขพบเคลชชอนเสณษฐกลจและสพพงคมฐานรากหลพงโควลดดบวยเศรษฐกลจ BCG (U2T for 

BCG) ตจาบลโพนคบอ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การออกแบบลายปปกดชวยคอมพลวเตอรฑ

ตลาดออนไลนฑ

การถชายทอด

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานมานจษยวลทยา

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : แมส ปปกแสชว

รายละเออยด : เปปนแมสผชา ทยพนจาเทคนลคการปปกแสชว มาตกแตชงทจาลายบนแมส

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.โพนคชอ อ.เมมองศรยสะเกษ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

customer segment - กลจชมลมกคชาเปปนบจคคลทตพวไปทจกเพศทจกวตย

customer relationships - ขายในราคาปลยก

channel - ชชองทางการจตดจจาหนชาย จากผมชผลลตสมชผมชบรลโภคโดยตรง ผชานกลจชมและตลาดออ

นไลนฑ

Value Propositions -เปปนผลลตภตณฑฑจากภมมลปปญญาทชองถลพน ดชานการปปกแสชวผชา ซขพงเปปนอตต

ลตกษณฑของกลจชมชาตลพตนธฑเยอโพนคชอ Key Activities -โดยการนจาผชาทอ มาประดลษฐฑเปปนแมส 

key resources -เปปนทรตพยากรในทชองถลพน แรงงาน การตลาดในชชองทางออนไลนฑ และตลาด

ชจมชน

Partners -กลจชมแสชวผชาโพนคชอ อบต.โพนคชอ กลจชมแมชบชาน พตฒนาชจมชน

cos structure-คชาวตสดจ คชาแรงงาน คชาบรรจจภตณฑฑ คชาขนสชง คชาสาธารณมปโภค

revenue streams - จตดจจาหนชายผชานตลาดชจมชน และตลาดออนไลนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 10,000

หนชา 268 / 413



PS65012586 : โครงการยกระดพบผลลตภพณฑฑ ขบาวหมากหลากสอ ตจาบลเมชองใตบ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนาขชาวหมากใหชมยสยสตนสดใส นชารตบประทานมากยลพงขขขน โดยสกตดจากวตตถจดลบธรรมชาตล

พตฒนาบรรจจภตณฑฑใหชมยความนชาสนใจมากยลพงขขขน

อบรมการขายผชานชชองทางออนไลนฑ เชชน facebook line

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขชาวหมากยายปม

รายละเออยด : ผลลตภตณฑฑขชาวหมากยายปม เปปนการแปรรมปอาหารภมมลปปญญาชาวบชาน โดย

การคลดคชนกระบวนการหมตกจนไดชแบคทยเรยยและจจลลนทรยยฑทยพมยประโยชนฑ ชชวยในการขตบถชาย 

บจารจงลจาไสช โดยปกตลขชาวหมากจะไมชเปปนทยพนลยมทตพวไป ทางกลจชมจขงเกลดแนวคลด แตชงกลลพน เพลพมสย 

ใหชมยความนชาสนใจขขขน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 8 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.เมมองใตช อ.เมมองศรยสะเกษ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

พตฒนาสลนคชาจากเดลมทยพมยอยมชเพมพอเพลพมมมลคชาโดยนจาวตตถจดลบจากธรรมชาตลมาตกแตชงเพลพมสย เพลพม

ประโยชนฑและความนชาสนใจ เจาะกลจชมเปปาหมายออนไลนฑและกลจชมเปปาหมายทยพหลากหลายมากยลพง

ขขขน

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 9,000

หนชา 269 / 413



PS65012668 : โครงการยกระดพบผลลตภพณฑฑนจลาลสกสจารอง อยสยทบอง ครมหลว

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

กลจชมลมกคชาทตขงในพมขนทยพ และใกลชเคยยง ตลอดจนบทแพลท ฟอรฑมออนไลนฑ

พตฒนา Packaging Design, คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลลตภตฑณฑ

อบรมอยคอมเมลรฑซ Page Facebook และ Line Planform

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นจขาลมกสจารอง จากกลจชมสมจนไพรนจขาลมกสจารองตราหนขพงเดยยว

รายละเออยด : นจขาลมกสจารอง จากกลจชมสมจนไพรนจขาลมกสจารองตราหนขพงเดยยว เปปนการแปรรมป

สมจนไพรพมขนบชาน ออกมาในรมปแบบของเครมพองดมพม มยสรรพคจณชชวยในการลดไขมตน ขตบสาร

พลษ หวตด ทางกลจชมไดชเลบงเหบนถขงสรรพคจณตชางๆ จขงตชองการนจามาตชอยอดในรมปแบบของ

สมจนไพรชงดมพมกขพงสจาเรบจรมป

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 8 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.เมมองใตช อ.เมมองศรยสะเกษ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

ออกแบบผลลตภตณฑฑและบรรจจภตณฑฑใหมช จากวตตถจดลบเดลมทยพมยอยมช เพมพอเพลพมประโยชนฑและมมลคชาใหช

กตบสลนคชา เพลพมทางเลมอกใหชแกชผมชทยพรตกสจขภาพ

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

มยสจขภาพดยขขขน ลดโอกาสเกลดการเจบบปปวย

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 9,000

หนชา 270 / 413



PS65016911 : เมชองเหนชอเพชชอครณ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยการศขกษาและอบรมใหชความรมช

เทคโนโลยยพตฒนาสรชางสรรหฑบรรจจภตณฑฑ

เทคโนโลยยการสชงเสรลมรมปแบบการจตดจจาหนชายและการตลาด

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ของชจารชวยงานศพ

รายละเออยด : เจลลชางมมอ ขนาด 20  กรตม ซองละ 10 บาทการบมร ขนาด 15 กรตม  15 บาท 

หนชากากอนามตยผชา 35 บาทและ ถจงผชาแบบงชาย 35 บาท

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 7 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.เมมองเหนมอ อ.เมมองศรยสะเกษ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ และอาศตยอยมชในชจมชน โดยมยอายจ 

20 ปปขขขนไป จตดจจาหนชายผชานตลาดนตดถนนคนเดลนจตงหวตดศรยสะเกษ จะไดชรตบ คมอ เปปนของทยพ

ระลขก สามารถนจาไปใชชประโยชนฑตชอไดช มยความทตนสมตย และสามารถนจากลตบมาใชชใหมชไดช

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 3,000

หนชา 271 / 413



PS65022455 : เมชองเหนชอเพชชอครณ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวตตกรรมการแปรรมป

นวตตกรรมดชานการวางตจาแหนชงของสลนคชา

นวตตกรรมดชานกระบวนทตศนฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กลชวยฉาบและการแปรรมปผลลตภตณฑฑจากกลชวยนจขาวชา

รายละเออยด : กลชวยฉาบและการแปรรมปกลชวยนจขาวชา มย 4 รสชาตล ไดชแกช รสดตขงเดลม รสบารฑบยคลว 

รสปาปรลกชา รสชยส และกลชวยระเบลดแตกขนาด 50 กรตม ราคา 35 บาท

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 7 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.เมมองเหนมอ อ.เมมองศรยสะเกษ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ และอาศตยอยมชในชจมชน ไมชจจากตด

เพศ โดยมยอายจ 5 ปปขขขนไป เพราะกลชวยนจขาวชาเปปนพมชทยพหาไดชงชายในทชองถลพนและราคาถมก สามารถ

รตบประทานเปปนของทานเลชนไดชทจกวตย และการแปรรมปกลชวยนจขาวชา มยแนวโนชมทยพจะกระตจชน

เศรษฐกลจในเขตชจมชนเมมองไดชดย มยการตลดตามรตบฟปง review หลตงจากรตบประทานของลมกคชา

และนจาผลทยพไดชมาปรตบปรจงแกชไขสลนคชา และจะมยการมอบสลทธลพลเศษแกชลมกคชาหากซมขอในจจานวนทยพ

มากขขขน จตดจจาหนชายผชาน Facebook ทยพนยพศรยสะเกษ และตลาดนตดถนนคนเดลนจตงหวตดศรยสะเกษ 

รวมถขงจจาหนชายทยพบชาน คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอ เปปนของทานเลชน มยรสชาตลอรชอย มยรสชาตลทยพ

หลากหลายและปลอดภตยผลลตจากผลไมชปลอดสาร กระบวกการผลลต เรลพมจากการปลมกกลชวย

จากแปลงทยพไดชมาตรฐานปลอดสาร ไปสมชการเกบบเกยพยว การคตดสรร การผลลตและบรรจจภตณฑฑ ซขพง

ระหวชางกระบวนการเหลชานยขจะทจาการเกบบขชอมมลเพมพอนจามาสรชาง Content ในการโปรโมทและจตด

จจาหนชายสลนคชา ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย สมตรในการทจากลชวยฉาบ วตตถจดลบในการ

ทจากลชวยฉาบ แรงงานทยพใชชในการผลลตซขพงเปปนแรงงานและสมาชลกในชจมชน การตลาดและการจตด

จจาหนชายสลนคชาในสชวนของผมชเกยพยวใหชการสนตบสนจนและผมชเกยพยวขชองในธจรกลจ จะมย หอการคชา จ.

ศรยสะเกษ พาณลชยฑจตงหวตดศรยสะเกษ พตฒนาชจมชนอจาเภอเมมองเหนมอ พตฒนาชจมชนจตงหวตด

ศรยสะเกษและมหาลตยราชภตฏศรยสะเกษตชนทจนจะประกอบไปดชวย คชาวตตถจดลบ ตชนทจนในการปลมก 

คชาแรงงาน คชาบรรจจภตณฑฑ คชาการตลาด และคชาสาธารณมปโภคตชางๆ รายไดชจากการทจาธจรกลจ 

จะไดชจากการผลลตกลชวยฉาบจจาหนชาย โดยจตดจจาหนชายทยพศมนยฑเรยยนรมช จจาหนชายผชานออนไลนฑ 

จจาหนชายผชานการจตดบมทและออกงานตชางๆ

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 750
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PS65013357 : COLA KKU X ตอมอด ตจาบลหญบาปลบอง อจาเภอเมชอง จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชช SWOT analysis

ใชช Business Model Canvas

ใชช Customer Engagement Model

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : มยด จอบ เสยยม

รายละเออยด : 1.เสยยมใหญช 250/3.5นลขว ขายตชอเดมอน 40 เลชม เปปน 10,000 บาท2.อยโตช 

250/25ซม. ขายตชอเดมอน 40 เลชม เปปน 10,000 บาท3.มยดขอหตวตตด 200/20ซม. ขายตชอ

เดมอน 30 เลชม เปปน 6,000 บาท4.ขอตตดอชอย 250/28ซม. ขายตชอเดมอน 30 เลชม เปปน 7,500 

บาท

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยขอนแกชน

ต.หญชาปลชอง อ.เมมองศรยสะเกษ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตจาบลหญชาปลชอง อจาเภอเมมองศรยสะเกษ จตงหวตดศรยสะเกษ

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

คณะผมชดจาเนลนโครงการ U2T มยความคลดเหบนทยพจะพตฒนาผลลตภตณฑฑ ตยเหลบก มยด จอบ เสยยม ใหชมย

ความเปปนเอกลตกษณฑและชชวยผลตกดตนในเรมพองของการขยายฐานลมกคชาออกไปจจาหนชายใหชครอบ

คลจมทตขงในและนอกพมขนทยพ เพมพอรองรตบการขายทยพจะเพลพมขขขนในอนาคตทตขงการขายแบบออฟไลนฑและ

ออนไลนฑ ซขพงจะกจาหนดราคาโดยจะหตกคชาใชชจชายในดชานตชนทจนตชางๆ จากนตขนทจาการบวกกจาไรทยพ

คาดวชาจะไดชรตบเขชาไปในราคาขาย 

ทางกลจชมผมชผลลตจขงไดชวางแผนการตลาด เชชน จตดจจาหนชายตลาดในชจมชน รชานขายของฝาก 

ขยายฐานลมกคชาในพมขนทยพใกลชเคยยง เพลพมชชองทางการขายในแพลตฟอรฑมออนไลนฑ 

โดย ตยเหลบก มยด จอบ เสยยม ตจาบลหญชาปลชองมยผลลตภตณฑฑอยมช 4 อยชาง ไดชแกช 

1.) เสยยมใหญช ราคา 250/เลชม/3.5นลขว ยอดขายขตขนตจพาตชอเดมอนทยพเคยขายไดชประมาณ 40 เลชม 

คลดเปปนเงลน 10,000 บาท

2.) อยโตช ราคา 250/เลชม/25ซม. ยอดขายขตขนตจพาตชอเดมอนทยพเคยขายไดชประมาณ 40 เลชม คลดเปปน

เงลน 10,000 บาท

3.) มยดขอหตวตตด ราคา 200/เลชม/20ซม. ยอด ขายขตขนตจพาตชอเดมอนทยพเคยขายไดชประมาณ 30 

เลชม คลดเปปนเงลน 6,000 บาท

4.) ขอตตดอชอย ราคา 250/เลชม/28ซม. ยอดขายขตขนตจพาตชอเดมอนทยพเคยขายไดชประมาณ 30 เลชม 

คลดเปปนเงลน 7,500 บาท

รวมผลลตภตณฑฑตยเหลบก มยด จอบ เสยยม คลดเปปนเงลน 33,500 บาท

โดยมยการวางแผนการขายในอนาคตหลตงจากพตฒนาบรรจจภตณฑฑใหชไดชมาตรฐาน, มยความนชา

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 1,525
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PS65014122 : COLA KKU X ตพดเยบบเสชลอผบา ผบาไหม ผบาฝปาย ผบาแสยว เสชลอผบาสจาเรบจรสป ตจาบลหญบาปลบอง อจาเภอ

เมชอง จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชช SWOT analysis

ใชช Business Model Canvas

ใชช Customer Engagement Model

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ตตดเยบบเสมขอผชา

รายละเออยด : 1.เสมขอผชาฝปายแสชวสยมะเกลมอ ราคา 1,890 บาท ขายตชอเดมอนประมาณ 10 ตตว 

เปปน 18,900 บาท2.เสมขอผชาฝปายยชอมสยมะดตน ราคา 890บาท ขายตชอเดมอนประมาณ 15 ตตว 

เปปน 13,350 บาท3.ผชาถจงผชาฝปาย 650 บาท ขายตชอเดมอนประมาณ 5 ตตว เปปน 3,250 บาท

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยขอนแกชน

ต.หญชาปลชอง อ.เมมองศรยสะเกษ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตจาบลหญชาปลชอง อจาเภอเมมองศรยสะเกษ จตงหวตดศรยสะเกษ

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

ดเยบบเสมขอผชา เปปนผลลตภตณฑฑทยพนลยม ของลมกคชาในชจมชนตจาบลหญชาปลชอง และ บรลเวณใกลชเคยยง

มายาวนานกวชา 20 ปป ทจาใหชเปปนทางเลมอกทยพสรชางรายไดชใหชกตบคนในชจมชน และมยแนวโนชมทยพจะเปปน

สลนคชา ทยพแขชงขตนในตลาดไดช ทางกลจชมผมชผลลตจขงไดชวางแผนโปรโมทสลนคชา เชชน ทดลองใชช ขยาย

ฐานลมกคชา เพลพมชชองทางขายออนไลนฑ ซขพงจะกจาหนดราคาโดยหตกคชาใชชจชายในดชานตชนทจนตชางๆ 

จากนตขนทจาการบวกกจาไรคาดวชาจะไดชรตบเขชาไปในราคาขาย

ทางกลจชมผมชผลลตจขงไดชสชงแผนการตลาด เชชน จจาหนชายในตลาดออดหลอดซอด จตงหวตด

ศรยสะเกษ งานใสชบาตรนจชงผชาไทยทจกวตนอตงคาร  ฝากขายทยพศมนยฑโอทอปจตงหวตดศรยสะเกษ และ

เพลพมชชองทางการขายในแพลตฟอรฑมออนไลนฑโดยกลจชมตตดเยบบผชาบชานเอก มยผลลตภตณฑฑอยมช 3 

อยชาง

1.เสมขอผชาฝปายแสชวสยมะเกลมอ ราคา 1,890 บาท/ตตว ยอดขายขตขนตจพาตชอเดมอนทยพเคยขายไดชประมาณ 

10 ตตว คลดเปปนเงลน 18,900 บาท

2.เสมขอผชาฝปายยชอมสยมะดตน ชาย/หญลงราคา 890บาท/ตตว ยอดขายขตขนตจพาตชอเดมอนทยพเคยขายไดช

ประมาณ 15 ตตว คลดเปปนเงลน 13,350 บาท

3.ผชาถจงผชาฝปาย 650 บาท/ตตว ยอดขายขตขนตจพาตชอเดมอนทยพเคยขายไดชประมาณ 5 ตตว คลดเปปนเงลน 

3,250 บาท

รวมผลลตภตณฑฑกลจชมตตดเยบบผชาบชานเอกคลดเปปนเงลน 35,500 บาท/(ครตขง/เดมอน) โดยมยการวาง

แผนการขายในอนาคตหลตงจากการพตฒนาบรรจจภตณฑฑใหชไดชมาตราฐาน มยความนชาสนใจ สรชาง

โลโกชใหชผลลตภตณฑฑ โดยมยการวางแผนเพลพมมมลคชาใหชผลลตภตณฑฑของกลจชมเสมขอผชาสจาเรบจบชานเอก 

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 20,000
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PS65011224 : COLA KKU X สบสยนจลานมขบาวอลนทรอยฑ ตจาบลหนองแกบว อจาเภอเมชองศรอสะเกษ จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชช SWOT analysis

ใชช Business Model Canvas

ใชช Customer Engagement Model

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เศรษฐศาสตรฑและการจตดการ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สบมชนจขานมขชาวอลนทรยยฑ

รายละเออยด : ทางกลจชมผมชผลลตจขงไดชวางแผนการตลาด เชชน จตดจจาหนชายตลาดในชจมชน 

ขยายฐานลมกคชาในพมขนทยพใกลชเคยยง เพลพมชชองทางการขายในแพลตฟอรฑมออนไลนฑ โดยสบมชนจขา

นมขชาวอลนทรยยฑของตจาบลหนองแกชวจะจจาหนชายในราคากชอนละ 35 บาท ยอดขายขตขนตจพาตชอ

เดมอนทยพเคยขายไดชประมาณ 22 กชอน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยขอนแกชน

ต.หนองแกชว อ.เมมองศรยสะเกษ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

คณะผมชดจาเนลนโครงการ U2T มยความคลดเหบนทยพจะพตฒนาผลลตภตณฑฑสบมชนจขานมขชาวอลนทรยยฑใหชมย

ความเปปนเอกลตกษณฑและชชวยผลตกดตนในเรมพองของการขยายฐานลมกคชาออกไปจจาหนชายใหชครอบ

คลจมทตขงในและนอกพมขนทยพ เพมพอรองรตบการขายทยพจะเพลพมขขขนในอนาคตทตขงการขายแบบออฟไลนฑและ

ออนไลนฑ ซขพงจะกจาหนดราคาโดยจะหตกคชาใชชจชายในดชานตชนทจนตชางๆ จากนตขนทจาการบวกกจาไรทยพ

คาดวชาจะไดชรตบเขชาไปในราคาขาย 

ทางกลจชมผมชผลลตจขงไดชวางแผนการตลาด เชชน จตดจจาหนชายตลาดในชจมชน รชานขายของฝาก 

ขยายฐานลมกคชาในพมขนทยพใกลชเคยยง เพลพมชชองทางการขายในแพลตฟอรฑมออนไลนฑ 

โดยสบมชนจขานมขชาวอลนทรยยฑของตจาบลหนองแกชวจะจจาหนชายในราคากชอนละ 35 บาท ยอดขายขตขน

ตจพาตชอเดมอนทยพเคยขายไดชประมาณ 22 กชอน คลดเปปนเงลน 770 บาท/เดมอน

โดยมยการวางแผนการขายในอนาคตหลตงจากพตฒนาบรรจจภตณฑฑใหชไดชมาตรฐาน, มยความนชา

สนใจ, สามารถเกบบรตกษาไดชนานขขขน และสรชางโลโกชผลลตภตณฑฑ โดยมยการวางแผนเพลพมมมลคชาของ

เหบดแปรรมปทตขง 2 อยชางเพลพมขขขนรชอยละ 20 คาดการณฑวชาการมยผลลตภตณฑฑทยพมยบรรจจภตณฑฑทยพมย

มาตรฐานจะสามารถขายไดชมากขขขน

ตจาบลหนองแกชวมยการใชชแผนธจรกลจแบบ 4P หรมอ Marketing Mix ทยพเรยยกเปปนภาษาไทยวชา “สชวน

ผสมทางการตลาด” โดยแบชง การวลเคราะหฑองคฑประกอบเปปน 4 สชวน ไดชแกช Product (

ผลลตภตณฑฑ) เชชนการสรชางอตตลตกษณฑ, บรรจจภตณฑฑ Price (ราคา) ควรกจาหนดราคาใหชเหมาะสม

กตบสลพงทยพผมชบรลโภคไดชรตบ Place (ชชองทางจตดจจาหนชาย) การเพลพมชชองทางออนไลนฑ เชชน เพจ 

Facebook Promotion (การสชงเสรลมการขาย) เชชน การโฆษณา, การประชาสตมพตนธฑ, การทจา

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 770
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PS65010992 : COLA KKU X ขบาวเกรอยบเหบด ตจาบลหนองแกบว อจาเภอเมชองศรอสะเกษ จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชช SWOT analysis

ใชช Business Model Canvas

ใชช Customer Engagement Model

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขชาวเกรยยบเหบด

รายละเออยด : 1. ขชาวเกรยยบเหบด ราคา 35 บาท/ถจง/100กรตม ยอดขายขตขนตจพาตชอเดมอนทยพเคย

ขายไดชประมาณ 57 ถจง คลดเปปนเงลน 1,995 บาท2. ขชาวเกรยยบเหบดแบบแหชง 250 บาท/ถจง/1

กลโลกรตม ยอดขายขตขนตจพาตชอเดมอนทยพเคยขายไดชประมาณ 10 ถจง คลดเปปนเงลน 2500 บาท

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยขอนแกชน

ต.หนองแกชว อ.เมมองศรยสะเกษ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

คณะผมชดจาเนลนโครงการ U2T มยความคลดเหบนทยพจะพตฒนาผลลตภตณฑฑเหบดแปรรมปใหชมยความเปปน

เอกลตกษณฑและชชวยผลตกดตนในเรมพองของการขยายฐานลมกคชาออกไปจจาหนชายใหชครอบคลจมทตขงใน

และนอกพมขนทยพ เพมพอรองรตบการขายทยพจะเพลพมขขขนในอนาคตทตขงการขายแบบออฟไลนฑและออนไลนฑ 

ซขพงจะกจาหนดราคาโดยจะหตกคชาใชชจชายในดชานตชนทจนตชางๆ จากนตขนทจาการบวกกจาไรทยพคาดวชาจะไดช

รตบเขชาไปในราคาขาย 

ทางกลจชมผมชผลลตจขงไดชวางแผนการตลาด เชชน จตดจจาหนชายตลาดในชจมชน รชานขายของฝาก 

ขยายฐานลมกคชาในพมขนทยพใกลชเคยยง เพลพมชชองทางการขายในแพลตฟอรฑมออนไลนฑ 

โดยเหบดแปรรมปตจาบลหนองแกชวมยผลลตภตณฑฑอยมช 2 อยชาง ไดชแกช 

1. ขชาวเกรยยบเหบด ราคา 35 บาท/ถจง/100กรตม ยอดขายขตขนตจพาตชอเดมอนทยพเคยขายไดชประมาณ 57 

ถจง คลดเปปนเงลน 1,995 บาท

2. ขชาวเกรยยบเหบดแบบแหชง 250 บาท/ถจง/1กลโลกรตม ยอดขายขตขนตจพาตชอเดมอนทยพเคยขายไดช

ประมาณ 10 ถจง คลดเปปนเงลน 2500 บาท

รวมผลลตภตณฑฑเหบดแปรรมปคลดเปปนเงลน 4,495 บาท/เดมอน

โดยมยการวางแผนการขายในอนาคตหลตงจากพตฒนาบรรจจภตณฑฑใหชไดชมาตรฐาน, มยความนชา

สนใจ, สามารถเกบบรตกษาไดชนานขขขน และสรชางโลโกชผลลตภตณฑฑ โดยมยการวางแผนเพลพมมมลคชาของ

เหบดแปรรมปทตขง 2 อยชางเพลพมขขขนรชอยละ 20 คาดการณฑวชาการมยผลลตภตณฑฑทยพมยบรรจจภตณฑฑทยพมย

มาตรฐานจะสามารถขายไดชมากขขขน

ตจาบลหนองแกชวมยการใชชแผนธจรกลจแบบ 4P หรมอ Marketing Mix ทยพเรยยกเปปนภาษาไทยวชา “สชวน

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 1,995
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PS65005048 : กระเปปาผบาแสยว

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Product Performance นวตตกรรมทยพออกแบบมาเพมพอเพลพมความโดดเดชนใหชกตบสลนคชาใหชมย

มมลคชาเพลพม

Core Process นวตตกรรมทยพมาเปลยพยนแปลงกระบวนการทจางานหลตกของธจรกลจใหชมยความ

แปลกใหมชและโดดเดชนแตกตชางจากคมชแขชง คมอ เพลพมกลลพนหอมของดอกไมชในเนมขอผชา เชชน กลลพน

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระเปปาผชาแสชว แบรนดฑ แสชวเดชอ

รายละเออยด : กระเปปาผชาแสชว (หนองครกผชาแสชว แซวใจ)กระเปปาผชาทอมมอศรยสะเกษ ประกอบ

ดชวย ผชาศรยลาวา และผชาศรยมะเกลมอ ประดตบลวดลายดชวยการแสชวผชาทยพเปปนอตตลตกษณฑประจจา

ทชองถลพน เชชน ลายชชอมชวง ลายขามดแดง ลายกชางปลา ลายหางสลงหฑ เปปนตชน ประยจกตฑกตบลวด

ลายทยพทตนสมตยเพมพอใหช

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยรามคจาแหง

ต.หนองครก อ.เมมองศรยสะเกษ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กลจชมผชาพมขนเมมองบชานหนองมชวง ตจาบลหนองครก อจาเภอเมมอง จตงหวตดศรยสะเกษ

ออนไลนฑ : U2Tหนองครก

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

1. CustomerSegmentsผมชอาศตยในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอกลจชมเพศหญลงชชวงอายจ30-45ปป

ทยพมยความสนใจการอนจรตกษฑภมมลปปญญาทชองถลพน

2. ValuePropositionsกระเปปาผลลตจากผชาทอมมอศรยสะเกษประดตบลวดลายดชวยการแสชวผชา

ทยพเปปนอตตลตกษณฑประจจาทชองถลพนลายชชอมชวงลายขามดแดงลายกชางปลาลายหางสลงหฑประยจกตฑ

กตบลวดลายทยพทตนสมตยเพมพอใหชเกลดลวดลายทยพมยความนชาสนใจมากขขขนอนจรตกษฑภมมลปปญญาทชองถลพน

สามารถออกแบบลวดลายสยและผชาการแสชวไดชดชวยตนเองโดยใชชวตสดจในชจมชนสลนคชามยคจณภาพ

ราคาจตบตชองไดชเพมพอสรชางงานสรชางรายไดชใหชกตบคนในชจมชน

3. ChannelsFacebookเพจ"กลจชมผชาพมขนเมมองบชานหนองมชวง",

กลจชมผชาพมขนเมมองบชานหนองมชวงตจาบลหนองครก,ตลดตชอเบอรฑโทรศตพทฑ083-3666799

4. Customer Relationships ลมกคชาสามารถเลมอกลวดลายไดชดชวยตนเองและมยชชองทาง

ตลดตชอสมพอสารไดชสะดวก ทตขงทาง Online และ Offine, บรลการสชงใหชฟรยถขงทยพบชาน, ราคาพลเศษ

สจาหรตบสตพงซมขอเปปนจจานวนมาก

5. Revenue Streams รายไดชจากชชองทางการขาย Online Facebook เพจ "กลจชมผชาพมขน

เมมองบชานหนองมชวง", ศมนยฑผชาพมขนเมมองบชานหนองมชวง ตจาบลหนองครก, รายไดชจากการขาย

ปลยก-ขายสชง, รายไดชจากการผลลตตามคจาสตพงซมขอ

6. Cost Structure ผชาไหม, ผชาฝปาย, วตสดจ, อจปกรณฑตตดเยบบ, คชาแรงงาน, Social media และคชา

สาธารณมปโภค

7. Key Resources แรงงานบจคคล, แรงงานเครมพองจตกร, คชาวตสดจ, เงลนทจนในการผลลต

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 20,000
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PS65017876 : พรมเชบดเทบาจากเศษผบา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Brand แนวคลดทยพมาชชวยขยายธจรกลจใหชมยสลนคชาหรมอบรลการทยพหลากหลายประเภทมากขขขน

Product Performance นวตตกรรมทยพออกแบบมาเพมพอเพลพมความโดดเดชน (product 

equality) ใหชกตบสลนคชาใหชดขงดมดและเปปนประโยชนฑ (beneft added) แกชลมกคชามาก

Core Process นวตตกรรมทยพมาเปลยพยนแปลงกระบวนการผลลตหลตกของธจรกลจใหชมยความแปลก

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : พรมเชบดเทชา แบรนดฑ PROM

รายละเออยด : พรมเชบดเทชาจากเศษผชามาแปรรมปและออกแบบใหชมยลวดลายทยพหลากหลายและ

นชาสนใจ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยรามคจาแหง

ต.หนองครก อ.เมมองศรยสะเกษ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กลจชมพรมเชบดเทชาจากหชวงถจงเทชา บชานหนองครก

ออนไลนฑ : U2Tตจาบลหนองครก

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

1. Customer Segments ผมชอาศตยในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอกลจชมเพศหญลงชชวงอายจ 30 - 

45 ปปทยพมยความสนใจการอนจรตกษฑภมมลปปญญาทชองถลพน

2. Value Propositions พรมเชบดเทชาจากเศษผชามาแปรรมปและออกแบบใหชมยลวดลายทยพหลาก

หลายและนชาสนใจ, เพลพมมมลคชาใหชกตบสลนคชา, ใชชวตสดจในชจมชน, สรชางงานสรชางรายไดชใหชกตบคนใน

ชจมชน, สลนคชามยคจณภาพ ราคาไมชแพง

3. Channels ตลดตชอสตพงซมขอไดชทยพ 088-343-3531

Customer Relationships ลมกคชาสามารถเลมอกลวดลายไดชดชวยตนเอง มยชชองทางตลดตชอสมพอ

สารไดชสะดวกผชานทาง Offine และ Platform Online ตชางๆ 

4. Value สลนคชามยคจณภาพ มยความทนทาน ราคาถมก costomer หาซมขอไดชงชาย

5. Revenue รายไดชการผลลตและจจาหนชายไดชเองตามทยพพตกอาศตย

6. Key Resources แรงงานบจคคล, แรงงานเครมพองจตกร, คชาวตสดจ, เงลนทจนในการผลลต

7. Key Activities เพลพมรายไดชใหชกลจชมและชจมชน สรชางแบรนดฑ พตฒนาตชอยอดสลนคชาใหชเปปนทยพ

รมชจตก โปรโมทและเพลพมชชองทางการเขชาถขงสลนคชาใหชกวชางขวางมากขขขน วางแผนกลยจทธฑการตลาด 

เพมพอกระตจชนยอดขาย

8. Key Partners องคฑการบรลหารสชวนตจาบลหนองครก, รชานคชาในขจมชน

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 10,000
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PS65002757 : สานไผย

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

โปรโมตผลลตภตณฑฑผชานสมพอ Social Media

สรชางแบรนดฑ

เพลพมชชองทางการจตดจจาหนชาย ไดชแกช Facebook และ LINE

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   สมพอทยพเผยแพรช ทางหนตงสมอพลมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทตศนฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สานไผช

รายละเออยด : ผลลตภตณฑฑตะกรชาจตกสานทจามาจากไมชไผช ซขพงมย 2 แบบ ไดชแกช แบบยชอมสย และ 

แบบไมชยชอมสย โดยมยหลากหลายขนาด

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยรามคจาแหง

ต.หนองไผช อ.เมมองศรยสะเกษ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ตะกรชาหมากฝากยายจชาา

ออนไลนฑ :  บU2T ตจาบลหหนองไผช จตงหวตดศรยสะเกษ

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

ทางทยมของเราจะสรชางแบรนดฑใหชกตบผลลตภตณฑฑตะกรชาจตกสานจากไมชไผชในตจาบลหนองไผช โดย

การจตดทจาโลโกชทยพมยรายละเอยยดชชองทางการจจาหนชาย และทยมเราจะโปรโมทผลลตภตณฑฑในรมป

แบบออนไลนฑดชวย

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 25,000
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PS65002862 : หนองไผยแคบหมส

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

โปรโมตผลลตภตณฑฑผชานสมพอ Social Media

สรชางแบรนดฑ

เพลพมชชองทางการจตดจจาหนชาย ไดชแกช Facebook และ LINE

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   สมพอทยพเผยแพรช ทางหนตงสมอพลมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทตศนฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : หนองไผชตยมยด

รายละเออยด : ผลลตภตณฑฑตยมยดมยหลายรมปแบบ เชชน มยดทจาครตว มยดอยโตช มยดบตงตอ และมยด

แหลม เปปนตชน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยรามคจาแหง

ต.หนองไผช อ.เมมองศรยสะเกษ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ชชางเพยยรตยมยด

ออนไลนฑ : ชชางเพยยรตยมยด

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

ทางทยมของเราจะสรชางแบรนดฑใหชกตบผลลตภตณฑฑตยมยดจากเหลบกมมอสอง ไดชแกช แหนบรถยนตฑ 

ตลตบลมกปปน บารฑเลมพอย และผานรถไถ โดยการจตดทจาโลโกชทยพมยรายละเอยยดชชองทางการจตด

จจาหนชาย และโปรโมทผลลตภตณฑฑในรมปแบบออนไลนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษฑสลพงแวดลชอม และมยการพตฒนาอยชางยตพงยมน

จจานวนรายไดบ : 45,000

หนชา 280 / 413



PS65016531 : การเพลชมประสลทธลภาพอาหารสพตวฑเพชชอยกระดพบโคนมตจาบลหนองไฮ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

กลจชมลมกคชาทตขงในพมขนทยพและใกลชเคยยง ตลอดจนชชองทางออนไลนฑ

พตฒนาสมตรอาหารใหชมยคจณคชา มยประสลทธลภาพในการเพลพมนจขานมของโคนม

อบรมการเพลพมประสลทธลภาพอาหารสตตวฑเพมพอยกระดตบโคนม

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยยชยวภาพทางอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : อาหารหยาบสจาหรตบโคนม

รายละเออยด : เปปนสมตรอาหารหยาบของกลจชมเกษตรกรผมชเลยขยงโคนม ต.หนองไฮ ลตกษณะ : 

เปปนอาหารทยพมยเยมพอใยสมง พลตงงานคชอนขชางตจพา เชชน หญชา ฟาง หรมอตชนขชาวโพด

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หนองไฮ อ.เมมองศรยสะเกษ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

อาหารหยาบทยพสจาคตญสจาหรตบโคคมอหญชาสด พตนธจฑหญชาทยพกรมปศจสตตวฑสชงเสรลมใหชเกษตรกรทตพวไป

ปลมกเลยขยงสตตวฑ เชชน หญชารมซยพ กลนนยสยมชวง หญชาขน แพงโกลชา เฮมลล ฯลฯ ในฤดมฝนมตกมยหญชาสด

เกลนความตชองการของโค จขงควรถนอมไวชเปปนอาหารสตตวฑในฤดมแลชง โดยการทจาหญชาแหชงหรมอ

หญชาหมตกนอกจากหญชาแลชว พมชตระกมลถตพวยตงเปปนพมชอาหารทยพมยคจณคชาทางอาหารสมง เนมพองจาก

ถตพวสชวนใหญชมยระบบรากลขกกวชาหญชาจขงทนแลชงไดชดยกวชา พมชตระกมลถตพวทยพกรมปศจสตตวฑแนะนจาใหช

ปลมก เชชน ถตพวฮามาตชา แกรนดฑสไลโล คาวาเคด เซนโตรซยมา ซยราโตร กระถลน แคฝรตพง ไมยรา ฯลฯ 

วตสดจพลอยไดชจากการปลมกพมชสามารถนจามาใชชเลยขยงโคไดช เชชน ฟางขชาว ตชนขชาวโพด ยอดอชอย 

มตนสจาปะหลตง ตชนถตพวลลสง ตชนถตพวเหลมอง ผลพลอยไดชจากอจตสาหกรรมการเกษตรกบสามารถนจา

มาใชชไดช เชชน กากนจขาตาล เปลมอกสตบปะรด เปปนตชน

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 40,000

หนชา 281 / 413



PS65016551 : การพพฒนาพชชอาหารสพตวฑ เปปนอาหารหยาบสจาหรพบโคนม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

กลจชมลมกคชาทตขงในพมขนทยพและใกลชเคยยง ตลอดจนชชองทางออนไลนฑ

พตฒนาสมตรอาหารใหชมยคจณคชา มยประสลทธลภาพในการเพลพมนจขานมของโคนม

อบรมใหชความรมชการเพลพมประสลทธลภาพอาหารสตตวฑเพมพอยกระดตบโคนม

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยยชยวภาพทางอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : อาหารหยาบสจาหรตบโคนม

รายละเออยด : เปปนสมตรอาหารหยาบของกลจชมเกษตรกรผมชเลยขยงโคนม ต.หนองไฮ ลตกษณะ : 

เปปนอาหารทยพมยเยมพอใยสมง พลตงงานคชอนขชางตจพา เชชน หญชา ฟาง หรมอตชนขชาวโพด

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หนองไฮ อ.เมมองศรยสะเกษ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

ปปจจจบตนเกษตรกรผมชเลยขยงโคนมรายยชอยมตกประสบปปญหากตบตชนทจนการผลลตทยพสมงขขขน เนมพองจาก

อาหารสตตวฑและวตตถจดลบอาหารมยราคาแพง ในขณะทยพปรลมาณนจขานมทยพผลลตไดชมยคจณภาพไมชดยหรมอ

ไดชผลผลลตตจพากวชาเกณฑฑมาตรฐานการเลยขยงโคนมทตพวไป สชงผลทจาใหชไดชรตบผลตอบแทนทยพไมชคจชม

คชาหากเกษตรกรสามารถจตดหาวตตถจดลบอาหารสตตวฑทยพราคาถมกและมยโภชนาการสมงเทยยบเคยยง

กตบอาหารสจาเรบจรมป และสามารถลดตชนทจนอาหารไดชมากเกมอบเทชาตตว อยกทตขงชชวยใหชนจขานมดลบมย

คจณภาพดยและสามารถเพลพมปรลมาณนจขานมดลบไดชดชวยตชนทจนทยพตจพากวชา

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 40,000

หนชา 282 / 413



PS65022527 : พรมอเนกประสงคฑจากหยวงถรงเทบา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ผลลตขนาดใหชเลบกลงและสามารถนจามาประยจกตฑใชชเปปนทยพรองครก รองหมชอ ไมชใชชแคชทจาเปปน

พรมเชบดเทชา

ออกแบบบรรจจภตณฑฑ

นจาสลนคชาไปจจาหนชายในPlatform Online Facebook

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจหมรนเวอยนลดการใชบพลพงงานเนบนนจากลพบมาใชบใหมย

   Upcycle (การรยไซเคลลแบบทยพทจาใหชคจณคชาเพลพมขขขน)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : พรมอเนกประสงคฑจากหชวงถจงเทชา

รายละเออยด : -มยหลายหลากขนาด เลบก ใหญชตามตชองการ-เชบดเทชา รองนตพง รองครก รอง

หมชอ รองเขยยง เปปนตชน-ทจาความสะอาดงชาย-ราคาถมก

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หมากเขยยบ อ.เมมองศรยสะเกษ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

วลเคราะหฑการผลลต การตลาด ความตชองการ ศขกษาคมชแขชง พตฒนากระบวนการผลลต พตฒนาแบบ

ของผลลตภตณฑฑ สรชางโลโกช บรรจจภตณฑฑ กระจายสลนคชาเพลพมชชองทางการจตดจจาหนชายทตขงออฟไลนฑ

และออนไลนฑ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 1,400

หนชา 283 / 413



PS65022529 : ผบาเชบดเทบาจากเศษผบา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ทตกษะการทอผชา

เครมพองทอผชา

เพลพมมมลคชาใหชกตบผลลตภตณฑฑและนจาสลนคชาไปจจาหนชายในPlatform Online Facebook

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจหมรนเวอยนลดการใชบพลพงงานเนบนนจากลพบมาใชบใหมย

   Upcycle (การรยไซเคลลแบบทยพทจาใหชคจณคชาเพลพมขขขน)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผชาเชบดเทชาจากเศษผชา

รายละเออยด : -ขนาดความยาว 17 นลขว-ซตบนจขาไดชดย เหยยยบไมชลมพน-ราคาถมก-ลชางทจาความ

สะอาดงชาย ซตกมมอหรมอลงเครมพองซตกผชาไดช

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หมากเขยยบ อ.เมมองศรยสะเกษ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

วลเคราะหฑการผลลต การตลาด ความตชองการ ศขกษาคมชแขชง 

พตฒนากระบวนการผลลต

สรชางโลโกช บรรจจภตณฑฑ 

กระจายสลนคชาเพลพมชชองทางการจตดจจาหนชายทตขงออฟไลนฑและออนไลนฑ

ลดขยะ/การนจาวตตถจดลบกลตบมาใชชใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 2,500

หนชา 284 / 413



PS65011536 : ฝปายทอมชอนาโนกรดเมชองฮาม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การนจาสารนาโนซลงคฑออกไซดฑมาเคลมอบในกระเปปา

การใชชอลนเตอรฑเนบต และสมพอโซเชยยล

การซมขอขายผชานทางออนไลนฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานการบรลการ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระเปปาแปรรมปจากผชาทอมมอ

รายละเออยด : ผลลตภตณฑฑกระเปปาถมอสตรย ผลลตจากผชาทอมมอ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.กจดเมมองฮาม อ.ยางชจมนชอย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

โครงการฝปายทอมมอนาโนกจดเมมองฮาม (Hand Woven Cotton kud Muang Ham) ดจาเนลน

การเกยพยวกตบการจตดทจาผลลตภตณฑฑกระเปปาแปรรมปจากผชาทอมมอนาโนกจดเมมองฮามโดยการนจานา

โนซลงคฑออกไซคฑมาใชชเคลมอบเพมพอปปองกตนการเกลดเชมขอราและกจาจตดกลลพนอตบชมขนในผชาทอมมมอ การ

ดจาเนลนโครงการเพมพอสชงเสรลมอาชยพใหชกตบคนในชจมชนเเละเพลพมมมลคชาผลลตภตณฑฑในทชองถลพน โดย

เรลพมจากการจตดกลจกรรมอบรมใหชความรมชมยกลจชมเปปาหมายคมอชาวบชานตจาบลกจดเมมองฮามและนตก

เรยยนโรงเรยยนบชานกจดเมมองฮาม จจานวน 40 คน รมปแบบการดจาเนลนการกลจกรรมเปปนลตกษณะ

การเรยยนรมชจากการลงมมอปฏลบตตลจรลง และการทจากลจกรรมกลจชมรชวมกตน หลตงจากเสรบจสลขน

การอบรมผมชเขชารชวมกลจกรรมโครงการจะนจาควมรมชไปขยายผลตชอยอดผลลตภตณฑฑออกสมชตลาด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 5,000

หนชา 285 / 413



PS65011777 : กกนาโนกรดเมชองฮาม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การนจาสารนาโนซลงคฑออกไซเคลมอบตชนกก

การใชชอลนเตอรฑเนบต และสมพอโซเชยยล

การซมขอขายออนไลนฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   Upgradable (ยกระดตบไดช)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระเปปาแปรรมปจากเสมพอกก

รายละเออยด : ผลลตภตณฑฑกระเปปาสตรยแบบถมอผลลตจากเสมพอกก

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.กจดเมมองฮาม อ.ยางชจมนชอย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

1. เขยยนบทสรจปผมชบรลหาร (Executive summary) 

วตตถจประสงคฑในการทจาแผนธจรกลจ

        -เพมพออนจมตตลโครงการกกนาโนกจดเมมองฮาม (kok nano kud Muang Ham) 

        -เพมพอกจาหนดทลศทางการทจาธจรกลจใหชประสบผลสจาเรบจ และบรรลจวตตถจประสงคฑทยพตตขงไวช

แนวคลดธจรกลจ

        ตจาบลกจดเมมองฮาม อจาเภอยางชจมนชอย จตงหวตดศรยสะเกษ มยการประกอบอาชยพทอเสมพลอกก 

จขงมยแนวคลดทยพจะพตฒนาเกยพยวกตบการจตดทจาผลลตภตณฑฑกระเปปาสตรยแบบถมอจากเสมพอกกเคลมอบ

สารนาโนซลงคฑออกไซคฑ เพมพอสรชางอาชยพใหชคนในชจมชนเเละเพลพมมมลคชาผลลตภตณฑฑในทชองถลพน 

สรจปการวลเคราะหฑสถานการณฑ

        ผลลตภตณฑฑกระเปปาสตรยแบบถมอจากเสมพอกกเคลมอบสารนาโนซลงคฑออกไซคฑ มยประโยชนฑหลาย

ดชาน เชชน ดชานธรรมชาตลสลพงแวดลชอม รวมทตขงยตงเปปนมลตรตชอสลพงแวดลชอมและมยคจณภาพ เนมพอง

จากเปปนผลผลลตจากชจมชม นจามาแปรรมปเพมพอเพลพมมมลคชาใหชกตบผลลตภตณฑฑ และสรชางรายไดชใหชกตบ

ชจมชน

2. การวลจตยการตลาด (Market analysis)

        จากการวลเคราะหฑเรมพองการขาย สามารถทจาไดช 2 ชชองทาง คมอ ออฟไลนฑ และ ออนไลนฑ มยการ

ประชาสตมพตนธฑขายในตจาบลกจดเมมองฮาม และตจาบลใกลชเคยยง นอกจากนยขยตงขายไดชในสมพอโซเชยย

ลตชางๆ เชชนไลฟฟสดเฟซบจบก อลนสตาแกรม Tiktok เปปนตชน

3. รายละเอยยดองคฑกรและการจตดการ (Organizationandmanagement)

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 5,000

หนชา 286 / 413



PS65026309 : “ชาชงสมรนไพรคอนกาม”

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การใชชเทคโนโลยยชชวยในการออกแบบสลนคชา ขนสชง และการจตดจจาหนชาย

การใชชเทคโนโลยยมาชชวยในการโฆษณาสลนคชาและการใหชบรลการ

เปปนการนจาหอมแดงมาผสมกตบสมจนไพรพมขนบชานทชองถลพน มยราคาไมชแพงและใชชไดช ปลอดภตย 

นจามาผชานกรรมวลธยทยพไมชยจชงยากและอจานวยความสะดวกดชวยเทคโนโลยยการผลลตเพยพอใหชไดชชา

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ชาชงสมจนไพรคอนกาม

รายละเออยด : - บจารจงสจขภาพรชางกาย ชชวยใหชผชอนคลาย- ชชวยใหชระบบการทจางานของรชาง

กายในหลายๆ สชวน ทจางานไดชดยขขขน ระบบการยชอยอาหาร ระบบขตบถชาย ระบบปปสสาวะ และชชวย

สะสางขตบลชางไขมตนทยพเกาะตลดตามลจาไสช(Detox)- ชชวยแกชหวตด  คตดจมมก ขตบลม แกชทชองอมด 

แนชนเฟปอ บจารจงธาตจบจารจง

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.คอนกาม อ.ยางชจมนชอย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

ชาชงสมจนไพรคอนกาม มจชงกลจชมลมกคชาทยพสนใจในเรมพองสจขภาพ อายจ 20 ปปขขขนไป  ซขพงมยสรรพคจณใน

การบจารจงสจขภาพรชางกาย ชชวยใหชผชอนคลาย ชชวยใหชระบบการทจางานของรชางกายในหลายๆ 

สชวน ทจางานไดชดยขขขน ระบบการยชอยอาหาร ระบบขตบถชาย ระบบปปสสาวะ และชชวยสะสางขตบลชาง

ไขมตนทยพเกาะตลดตามลจาไสช(Detox) ชชวยแกชหวตด  คตดจมมก ขตบลม แกชทชองอมด แนชนเฟปอ บจารจงธาตจ

บจารจงหตวใจ โดยไดชประสานความรชวมมมอกตบหลายหนชวยงาน คมอ U2T FOR BCG มหาวลทยาลตย

ราชภตฏศรยสะเกษองคฑการบรลหารสชวนตจาบลคอนกาม(งานพตฒนาชจมชน) กลจชมวลสาหกลจชจมชน

ตจาบลคอนกาม รชานคชาหรมอรชานจจาหนชายสลนคชา OTOP ในพมขนทยพ ชชองทางการจจาหนชายมจชงเปปาไปทยพ

ระบบออนไลนฑ Shopee,Lazada, Facebook จจาหนชายผชานหนชารชาน ตตวแทนจจาหนชาย บมธนลทตศนฑ

สาร บมธแสดงสลนคชา ตลาดนตด

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 2,415

หนชา 287 / 413



PS65026318 : “สบสยหอมแดงชะลอวพย”

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การนจาเทคโนโลยยมาชชวยในกระบวนการผลลตสลนคชา

การใชชเทคโนโลยยมาชชวยในการโฆษณาสลนคชาและการใหชบรลการ

การใชชเทคโนโลยยชชวยในการออกแบบสลนคชา ขนสชง และการจตดจจาหนชาย

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การขนสชงและกระจายสลนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

เศรษฐกลจหมรนเวอยนลดการใชบพลพงงานเนบนนจากลพบมาใชบใหมย

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สบมชหอมแดงชะลอวตย

รายละเออยด : - ฟปข นฟมสภาพผลวจากชตขนคอลลาเจนทจาใหชผลวดมอชอนไว- ชะลอการเกลดรลขวรอย

กชอนวตย- ชชวยปกปปองผลวจากแสง UV- ลดการอตกเสบและการตลดเชมขอของสลว-อจดมไปดชวย

วลตามลนเอและวลตามลนซย-สารตชานอนจมมลอลสระจากธรรมชาตล

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.คอนกาม อ.ยางชจมนชอย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

สบมชหอมแดงชะลอวตย กลจชมเปปาหมายลมกคชาจะมจชงไปทยพกลจชมวตยรจชนและผมชมยปปญหาเรมพองสลว เนมพองจาก

สรรพคจณของหอมแดงสามารถฟปข นฟมสภาพผลวจากชตขนคอลลาเจนทจาใหชผลวดมอชอนไวชะลอการ

เกลดรลขวรอยกชอนวตย ชชวยปกปปองผลวจากแสง UV ลดการอตกเสบและการตลดเชมขอของสลว อจดมไป

ดชวยวลตามลนเอและวลตามลนซย สารตชานอนจมมลอลสระจากธรรมชาตล ชชองทางการจตดจจาหนชาย ผชาน

หนชารชาน ตตวแทนจจาหนชาย ผชานระบบออนไลนฑ Shopee,Lazada, Facebook บมธนลทตศนฑสาร บมธ

แสดงสลนคชา ตลาดนตด

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 1,404

หนชา 288 / 413



PS65013026 : การพพฒนาผลลตภพณฑฑบาลฑมจากกระเทอยม ตจาบลโนนคสณ อจาเภอยางชรมนบอย

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การใชชเทคโนโลยยชชวยในการโฆษณาสลนคจขาและการใหชบรลการ

เปปนการนจากระเทยยมมาสกตดเปปนสชวนประกอบหลตกของการทจาบาลฑมมยราคาไมชแพงและใชชไดช 

ปลอดภตย มาสกตด ดชวยกรรมวลธยทยพไมชยจชงยาก เพยพอใหชไดชสารสกตดจากกระเทยยมและสารทจา

บาลฑมจากธรรมชาตล

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

การขนสชงและกระจายสลนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : บาลฑมกระเทยยม ตรา ฟปนเฮลรฑบ

รายละเออยด : บาลฑมสมจนไพรทยพมยกระเทยยมเปปนสชวนประกอบหลตกซขพง มยสรรพคจณทยพชชวย

บรรเทาอาการคตดจมมก นจขามมกไหล ใชชทา ถม นวด เพมพอบรรเทาอาการ ปวด บวม อตกเสบ จากยจง

กตด แมลงสตตวฑกตดตชอย หรมอปวดเมมพอยกลชามเนมขอ รวมถขงสามารถแตชมสลวอตกเสบ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.โนนคมณ อ.ยางชจมนชอย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

1.กลจชมลมกคชาไมชจจากตดเพศโดยมยอายจ12ปปขขขนไป

2.ตชนทจนการผลลต

3.ทรตพยากรในการผลลต

4.กระบวกการผลลต

5.จตดจจาหนชายผชานFacebookและจจาหนชายในชจมชน

6.มยการตลดตามผลการใชชงานกตบลมกคชาทยพซมขอไป

7.รายไดชจากการทจาธจรกลจ

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สชงเสรลมและสนตบสนจนการทชองเทยพยวชจมชน

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 1,380

หนชา 289 / 413



PS65019314 : การพพฒนาผลลตภพณฑฑแชมพสและครอมนวดผมจากหอมแดง ตจาบลโนนคสณ อจาเภอยางชรมนบอย

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การใชชเทคโนโลยยชชวยในการออกแบบสลนคชา

การใชชเทคโนโลยยในการโฆษณาสลนคชาและบรลการ

การใชชเทคโนโลยยสมตยใหมชในการผลลต

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

การขนสชงและกระจายสลนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

ทยองเทอชยวทอชเปปนมลตรตยอสลชงแวดลบอมและสรขภาพ

   เทคโนโลยยพตฒนาคจณภาพผลผลลตทางการเกษตร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : แชมพมและครยมนวดผมหอมแดง ตรา ฟปนเฮลรฑบ

รายละเออยด : แชมพมและครยมนวดผมหอมแดง ทางเลมอกใหมชสจาหรตบผมชมยผมรชวงผมบางโดย

เฉพาะ บอกลาปปญหาเสชนผมและหนตงศยรษะ ผมรชวง ผมบาง รตงแค คตนศยรษะ ไมชอจดตตนรมขจมขน

ซขพงเปปนสาเหตจของผมรชวง มยสชวนผสมของหอมแดงตชมสด ดชวยสมตรลตบเฉพาะฟปนเฮลรฑบ มา

พรชอมกลลพนหอมอชอนๆ ปราศจาก Silicon

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.โนนคมณ อ.ยางชจมนชอย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

แผนผลลตภตณฑฑแชมพมและครยมนวดผมหอมแดงตราฟปนเฮลรฑบ

1.กลจชมลมกคชาไมชจจากตดเพศโดยมยอายจ12ปปขขขนไป

2.ตชนทจนการผลลต

3.ทรตพยากรในการผลลต

4.กระบวกการผลลต

5.จตดจจาหนชายผชานFacebookและจจาหนชายในชจมชน

6.มยการตลดตามผลการใชชงานกตบลมกคชาทยพซมขอไป

7รายไดชจากการทจาธจรกลจ

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

มยสจขภาพดยขขขน ลดโอกาสเกลดการเจบบปปวย

สชงเสรลมและสนตบสนจนการทชองเทยพยวชจมชน

จจานวนรายไดบ : 6,000

หนชา 290 / 413



PS65022197 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานราก U2T

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครมพองปปพ นสมจนไพร อตตโนมตตล

เทคโนโลยย การใชชสตลปกเกอรฑแบรนดฑ สามารถแอดไลนฑ  เพมพอสตพงสลนคชาไดช

เครมพองเปปาคลจมพลาสตลปก ปปองกตนสลนคชา

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นจขาพรลกสมจนไพร

รายละเออยด : ผลลตภตณฑฑ นนาพรลกสมจนไพร ทยพมาจากวลธยการปรจงอาหาร ดชวยการนจา สมจนไพร 

ไดชแกช พรลกแหชง ใบมะกรมด ตะไครช ขชา หอมแดง กระเทยยมเจยยว นนาตาลโตนด นนามะขามเปปยก 

มะนาว ผตกทชองถลพน ตชางๆ แตชละชนลดมยลตกษณะเฉพาะความแตกตชางวลธยการปรจง และ รสชาตล 

เพมพอทยพจะพตฒนาสมตรนจขาพรลกสมจนไพรตชอไป

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.บขงบอน อ.ยางชจมนชอย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

Key Activities

นนาพรลกสมจนไพรบขง บอน

Value Propositions

ดชวยมองวชา "นนาพรลก พชมนบชาน" ฝปมมอของกลจชม แมชบชานในพชมนทยพสามารถจะ เพลพมมมลคชาดชานการ

ตลาดไดช เนชมองจากขตขนตอนวลธยการทจา คจณภาพของวตตถจดลบทชยหา ไดชงชายในทชองถลพน ตลอด รวม

ทชตงรสชาตลทยพไดช มาตรฐานผลตลภณตฑฑ นนาพรลกธรรมดาๆของ ชจมชนสมชแพบกเกจหรม นจา จจาหนชาย

สรชางรายไดชใหชแกช ชจมชน

U2T FOR BCG BUENG BON

Customer Relationships

- การตลดตามผลการใชชงานกตบ ลมกคชาทยพซมขอไปใชช

- จตดกลจกรรมหรมอมอบสลทธลพลเศษ ใหชกตบลมกคชาทยพรยวลวสลนคชาผชาน ชชองทางออนไลนฑเพมพอชตกชวนผมช

ซชมอ รายใหมช

- มอบสลทธลพลเศษแกชลมกคชาเดลม(ซมขอ แลชวซชมอซจา ช ) เชชน ซมขอ1แถม1

Channels

18/07/2565

Customer Segments

-ทจกกลจชมลมกคชา

     - การคตดเลมอกแหลชง วตตถจดลบและ วตตถจดลบทยพใชชในการ ผลลต /

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 1,500

หนชา 291 / 413



PS65022199 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานราก u2t

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครมพองไลช อากาศออกจากถจงสลนคชา

เทคโนโลยย การใชชสตลปกเกอรฑแบรนดฑ สามารถแอดไลนฑ เพมพอสตพงสลนคชาไดช

การชตพงวตดตวง ดชวยตราชตพงดลจลตอล

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขนมดอกจอก

รายละเออยด : ชมพอดอกจอกนชาจะมาจากลตกษณะของขนมทยพมยลตกษณะคลชายกตบดอกจอก ซขพง

ขนมดอกจอกอยมชคมชกตบสตงคมไทยมาชชานาน คนอยสานนลยมนจาแปปงมาทจาเปปนอาหาร และขนม

เนมพองจากประกอบอาชยพเกษตรกรรมอยมชแลชว จขงไดชคลดคชนทจาเปปนสมตรขนมดอกจอกซขพงเปปน

ดอกไมชทยพมยอยมชทตพวไป โดยมยปลบอกพลมพฑแปปง เตลมนจขาตาล งา ตามความชอบ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.บขงบอน อ.ยางชจมนชอย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

การคตดเลมอกแหลชง วตตถจดลบและ วตตถจดลบทยพใชชในการ ผลลต 

- กระบวนการผลลต การจจาหนชายผชาน ออนไลนฑ และรชานคชา ในหมมชบชานหรมอรชานอาหาร

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 1,700

หนชา 292 / 413



PS65016749 : การพพฒนาผลลตภพณฑฑยาหมยองจากหอมแดง ตจาบลยางชรมนบอย อจาเภอยางชรมนบอย จพงหวพด

ศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การใชชเทคโนโลยยชชวยในการขนสชงและการใชชเทคโนโลยยชชวยในการออกแบบสลนคชา

เปปนการนจาหอมแดงมาสกตดผสมกตบสมจนไพรพมขนบชานเพมพอทจาเปปนยาหมชองสจาหรตบบรรเทา

อาการบรรเทา อาการปวดเมมพอยกลชามเนมขอและบรรเทาอาการทยพเกลดจากพลษสลพงทยพสตมผตส หรมอ

แมลงกตดตชอย

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ยาหมชองหอมแดง

รายละเออยด : ยาหมชองบรรจจขวด ขนาด 20 กรตมบรรเทาอาการปวดเมมพอยกลชามเนมขอและ

บรรเทาอาการทยพเกลดจากพลษสลพงทยพสตมผตส หรมอแมลงกตดตชอย ใชชทาเพมพอบรรเทาอาการปวด

เมมพอย เคลบดขตดยอกตามรชางกาย ทาบรรเทาอาการวลงเวยยนศยรษะ หวตด คตดจมมก ไอ หอบหมด 

เมารถเมาเรมอ ทาเพมพอบรรเทาอาการ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ยางชจมนชอย อ.ยางชจมนชอย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ ไดชรตบมอบหมายในการดจาเนลนการเพมพอพตฒนาเศรษฐกลจฐาน

รากดชวยเศรษฐกลจ BCG ในพมขนทยพ จจานวน 200 ตจาบล หนขพงในนตขนมยพมขนทยพเปปาหมายตจาบลยางชจม

นชอย เปปนพมขนทยพรตบผลดชอบ จากการสจารวจและศขกษาขชอมมล ตจาบลยางชจมนชอยตตขงอยมชในเขตการ

ปกครองของ อจาเภอยางชจมนชอย ประกอบไปดชวย 10 หมมชบชาน ปปจจจบตนตจาบลยางชจมนชอยไดชรตบ

การยกฐานะเปปนเทศบาลตจาบลยางชจมนชอย ตจาบลยางชจมนชอยเปปนแหลชงผลลตหอมแดงใหญชทยพ

สจดของจตงหวตดศรยสะเกษ มยเกษตรกรกวชา 3,000 ราย ปลมกหอมแดง เนมขอทยพกวชา 9,300 ไรช ผล

ผลลตหอมแดงประมาณ 26,000 ตตนตชอปป เนมพองจากตจาบลยางชจมนชอยผลลตหอมแดงไดชจจานวน

มากตชอปป จขงเลบงเหบนความสจาคตญและตชองการตชอยอดพตฒนาเปปนผลลตภตณฑฑแปรรมปเพมพอชชวย

เพลพมมมลคชาของหอมแดง หอมแดงมยสรรพคจณทางยามากมาย ไดชแกช  ชชวยตชอตชานอนจมมลอลสระ 

ชชวยเพลพมการไหลเวยยนของโลหลตใหชดย ชชวยแกชอาการวลงเวยยนศยรษะ หนชามมด ตาลาย เปปนลม แกช

หวตด คตดจมมกไดช เปปนตชน

จากสรรพคจณมากมายขชางตชน มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษจขงเลบงเหบนถขงความสจาคตญของ

หอมแดงซขพงเปปนพมชเศรษฐกลจในทชองถลพน ของตจาบลยางชจมนชอย จขงมยความประสงคฑจะนจาองคฑ

ความรมช เทคโนโลยยและนวตตกรรมจากผมชเชยพยวชาญ ไปพตฒนาใหชเกลดเปปนผลลตภตณฑฑสมจนไพรจาก

หอมแดง โดยการจตดทจาโครงการขตบเคลมพอนเศรษฐกลจและสตงคมฐานรากหลตงโควลดดชวย

เศรษฐกลจ BCG (U2T for BCG) โดยการพตฒนาผลลตภตณฑฑยาหมชองจากหอมแดงและเจลลด

ไขชจากหอมแดงใหชเปปนนผลลตภตณฑฑทยพมยมมลคชาเพลพมไดชรตบการยอมรตบและเปปนทยพรมชจตกมากยลพงขขขน และ

เพมพอเปปนอยกชชองทางในการแกชปปญหาหอมแดงลชนตลาดและมยราคาตกตจพาไดชอยชางยตพงยมน

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 1,000

หนชา 293 / 413



PS65019924 : การพพฒนาผลลตภพณฑฑแผยนเจลลดไขบจากหอมแดง ตจาบลยางชรมนบอย อจาเภอยางชรมนบอย 

จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เปปนการนจาหอมแดงมาสกตดผสมกตบสมจนไพรพมขนบชานในทชองถลพน มยราคาไมชแพงและใชชไดช 

ปลอดภตย มาสกตด    ดชวยกรรมวลธยทยพไมชยจชงยากเพยพอใหชไดชนจขามตนหอมระเหยและ สารกชอเจลจาก

ธรรมชาตล

การใชชเทคโนโลยยชชวยในการโฆษณาสลนคชาและการใหชบรลการ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : แผชนเจลลดไขชจากหอมแดง

รายละเออยด : - แผชนเจลลดไขช แบบบรรจจซอง ซองละ 2 แผชน- ใหชความเยบนกตบผลวหนตง 

บรลเวณทยพตลดแผชนเจลนยขเอาไวชโดยไมชทจาอตนตรายกตบผลวหนตง ความเยบนจากเจลนตขนจะชชวยใหช

อจณหภมมลความรชอนในรชางกายลดลง ควรใชชควบคมชกตบยาลดไขชกบจะเหบนผลเรบวยลพงขขขน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ยางชจมนชอย อ.ยางชจมนชอย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ ไดชรตบมอบหมายในการดจาเนลนการเพมพอพตฒนาเศรษฐกลจฐาน

รากดชวยเศรษฐกลจ BCG ในพมขนทยพ จจานวน 200 ตจาบล หนขพงในนตขนมยพมขนทยพเปปาหมายตจาบลยางชจม

นชอย เปปนพมขนทยพรตบผลดชอบ จากการสจารวจและศขกษาขชอมมล ตจาบลยางชจมนชอยตตขงอยมชในเขตการ

ปกครองของ อจาเภอยางชจมนชอย ประกอบไปดชวย 10 หมมชบชาน ปปจจจบตนตจาบลยางชจมนชอยไดชรตบ

การยกฐานะเปปนเทศบาลตจาบลยางชจมนชอย ตจาบลยางชจมนชอยเปปนแหลชงผลลตหอมแดงใหญชทยพ

สจดของจตงหวตดศรยสะเกษ มยเกษตรกรกวชา 3,000 ราย ปลมกหอมแดง เนมขอทยพกวชา 9,300 ไรช ผล

ผลลตหอมแดงประมาณ 26,000 ตตนตชอปป เนมพองจากตจาบลยางชจมนชอยผลลตหอมแดงไดชจจานวน

มากตชอปป จขงเลบงเหบนความสจาคตญและตชองการตชอยอดพตฒนาเปปนผลลตภตณฑฑแปรรมปเพมพอชชวย

เพลพมมมลคชาของหอมแดง หอมแดงมยสรรพคจณทางยามากมาย ไดชแกช  ชชวยตชอตชานอนจมมลอลสระ 

ชชวยเพลพมการไหลเวยยนของโลหลตใหชดย ชชวยแกชอาการวลงเวยยนศยรษะ หนชามมด ตาลาย เปปนลม แกช

หวตด คตดจมมกไดช เปปนตชน

จากสรรพคจณมากมายขชางตชน มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษจขงเลบงเหบนถขงความสจาคตญของ

หอมแดงซขพงเปปนพมชเศรษฐกลจในทชองถลพน ของตจาบลยางชจมนชอย จขงมยความประสงคฑจะนจาองคฑ

ความรมช เทคโนโลยยและนวตตกรรมจากผมชเชยพยวชาญ ไปพตฒนาใหชเกลดเปปนผลลตภตณฑฑสมจนไพรจาก

หอมแดง โดยการจตดทจาโครงการขตบเคลมพอนเศรษฐกลจและสตงคมฐานรากหลตงโควลดดชวย

เศรษฐกลจ BCG (U2T for BCG) โดยการพตฒนาผลลตภตณฑฑยาหมชองจากหอมแดงและเจลลด

ไขชจากหอมแดงใหชเปปนนผลลตภตณฑฑทยพมยมมลคชาเพลพมไดชรตบการยอมรตบและเปปนทยพรมชจตกมากยลพงขขขน และ

เพมพอเปปนอยกชชองทางในการแกชปปญหาหอมแดงลชนตลาดและมยราคาตกตจพาไดชอยชางยตพงยมน

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 1,000

หนชา 294 / 413



PS65010452 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลคดบวยเศรษฐกลจ BCG ต.ยางชรมใหญย 

อ.ยางชรมนบอย จ.ศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวตตกรรมทางการศขกษา ใหชความรมชเพมพอใหชชจมชนเขชาถขงตลาดออนไลนฑ โดยใชชมมอถมอเครมพอง

เดยยวในการสรชางรายไดช  เพลพมเทคนลคการทจาการตลาดออนไลนฑ

นวตตกรรมดชานการวางตจาแหนชงของสลนคชา นจาเอาทยพมยในทชองถลพนมาผชานการแปรรมปและเพลพม

ความสวยงามดชวยบรรจจภตณฑฑทยพเปปนเอกลตกษณฑของกลจชมดขงดมดกลจชมเปปาหมาย

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปลาสชมบชานชจมใหญช

รายละเออยด : ปลาสชมปลาตะเพยยนแทช หมตกไดชสมตรของบชานฟปาหชวน รสชาตลดยไมชเคบม ความ

เปรยขยวลงตตว กชางนลพมเนมขอสด

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ยางชจมใหญช อ.ยางชจมนชอย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ :  บU2T ตจาบลยางชจมใหญช

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

ปลาสชมเปปนการถนอมอาหารใหชมยรสเปรยยวลงตตวในภมมลปปญญาของคนอยสาน  กลนกตบเครมพอง

เคยยงหรมอยจา จะเพลพมความอรชอยใหชปลาสชมไดชอยชางดย ในการทจาการตลาดเราจะเรลพมตชนจากการ

ใหชความรมชคนในชจมชน แลชวทจาการผลลตสลนคชาสชงขายตามชจมชนใกลชเคยยงและภายในจตงหวตด จะใหช

กลจชมบตณฑลตดมแลเรมพองตลาดออนไลฑทยพจะขายใหชกตบคนอยสานหรมอคนทยพชอบในรสชาตลของปลาสชม

ไดชซมขอผชานระบบ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 5,000

หนชา 295 / 413



PS65011034 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลคดบวยเศรษฐกลจ BCG ต.ยางชรมใหญย 

อ.ยางชรมนบอย จ.ศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวตตกรรมดชานกระบวนทตศนฑ  การสรชางนวตตกรรมทยพสามารถเปลยพยนแปลงความคลดเดลมๆ ไดช 

เพมพอนจาไปสมชการสรชางกรอบความคลดใหมชๆ เชชน การสรชางแนวความคลดบวกเพมพอใหชนจาสลพงรอบ

ตตวทยพมยมาสรชางรายไดช

นวตตกรรมดชานการวางตจาแหนชงของสลนคชา  โดยการเปลยพยนพรมเชบดเทชาทยพเคยมยใหชมยหลาก

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

เศรษฐกลจหมรนเวอยนลดการใชบพลพงงานเนบนนจากลพบมาใชบใหมย

   Upcycle (การรยไซเคลลแบบทยพทจาใหชคจณคชาเพลพมขขขน)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : การพตฒนาผลลตภตณฑฑจากเศษผชา

รายละเออยด : 1.พรมเชบดเทชา ทยพ๔ มกทตกทอเปปนลวดลายทยพสวยงาม  เกบบฝจปนและดลนไดชดย เคาะฝจปน

ออกงชาย ทจาความสะอาดงชาย ใชชไดชนาน2.ยางรตดผม โบซฑผมกผม ทยพชชวยประดตบไดชทจกโอกาส  

ทตนสมตยสวยงามราคาไมชแพง3.ผชารองครก รองกชนหมชอ กตนความรชอนสยสรรสวยงาม เปปน

ของตกแตชงหชองครตว

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ยางชจมใหญช อ.ยางชจมนชอย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ :  บU2T ตจาบลยางชจมใหญช

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

การนจาเศษผชาทยพไมชสามารถใชชแลชวมาพตฒนาใหชเกลดชลขนงานทยพสามารถใชชประโยชนฑไดช  ตอบโจทยฑ

ทจกชชวงอายจ ทตนสมตยในราคาทยพจตบตชองไดช  และสรชางรายไดชใหชชจมชนในชชวงพตกจากการทจาการ

เกษตร

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 5,000

หนชา 296 / 413



PS65027851 : โครงการพรลกแกงศรอสะเกษและนจลาพรลกกากหมส

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครมพองซยลสมญญากาศ

เครมพองบดพรลกแกง

ตราชตพงดลจลตอล

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยยการแปรรมปผลผลลตการเกษตร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : พรลกแกงศรยสะเกษ

รายละเออยด : พรลกแกงศรยสะเกษ ทจาจากวตตถจดลบทยพมยคจณภาพดย ปลอดสารพลษ มยกลลพนและรส

ชาตลทยพเขชมขชนของเครมพองเทศ ราคายชอมเยา สามารถดปปดใชชงชาย พกพาสะดวก

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

8 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ลลขนฟปา อ.ยางชจมนชอย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

ผลลตภตณฑฑพรลกแกง ศรยสะเกษ เปปนผลลตภตณฑฑทยพทจาจากวตตถจดลบทยพปลอดสารพลษ โดยใชชวตตถจดลบทยพ

คนในตจาบลลลขนฟปา นลยมปลมกกตนมา เชชน พรลก หอม กระเทยยม กลจชมลมกคชาของเราจะแบชงออกเปปน 

2 ประเภท คมอ ลมกคชารายยชอย และลมกคชารายขายสชง มยการขาย2แบบคมอ แบบออฟไลนฑ คมอ การ

วางขายทยพรชานคชาภายในชมชน และการออกบมทขายตามงานตชางๆ และออนไลนฑ คมอการวางขาย

ใน Facebook Instagram TikTok คมชคชาของเราคมอ เกษตรกรทยพปลมกพรลก หอม กระเทยยม

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 196

หนชา 297 / 413



PS65028106 : นจลาพรลกกาก

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครมพองซยลสมญญากาศ

ตราชตพงดลจลตอล

-

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยยการแปรรมปผลผลลตการเกษตร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นจขาพรลกกากหมม ลลขนฟปา

รายละเออยด : นจขาพรลกกากหมม ลลขนฟปา ทจาจากวตตถจดลบทยพมยคจณภาพดย ปลอดสารพลษ มยกลลพนและ

รสชาตลทยพเขชมขชนของเครมพองเทศ ราคายชอมเยา สามารถรตบทานงชาย พกพาสะดวก

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

8 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ลลขนฟปา อ.ยางชจมนชอย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

ผลลตภตณฑฑนจขาพรลกกากหมม เปปนผลลตภตณฑฑทยพทจาจากวตตถจดลบทยพปลอดสารพลษ โดยใชชวตตถจดลบทยพคน

ในตจาบลลลขนฟปา นลยมปลมกกตนมา เชชน พรลก หอม กระเทยยม กลจชมลมกคชาของเราจะแบชงออกเปปน 2 

ประเภท คมอ ลมกคชารายยชอย และลมกคชารายขายสชง มยการขาย2แบบคมอ แบบออฟไลนฑ คมอ การวาง

ขายทยพรชานคชาภายในชมชน และการออกบมทขายตามงานตชางๆ และออนไลนฑ คมอการวางขายใน 

Facebook Instagram TikTok คมชคชาของเราคมอ เกษตรกรทยพปลมกพรลก หอม กระเทยยม

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 1,550

หนชา 298 / 413



PS65006187 : กระเปปาแปรรสปจากผบาไหม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การเคลมอบนาโนซลงคฑออกไซคฑ

การยชอมสยธรรมชาตล

การแปรรมปผลลตภตณฑฑ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานการบรลการ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระเปปาแปรรมปจากผชาไหม

รายละเออยด : กระเปปาสตรยแบบถมอ (Clutch) ผลลตจากผชาไหมทอมมอยชอมสยศรยกจล และศรย

มะเกลมอ ตามลตกษณะทางภมมลศาสตรฑจตงหวตดศรยสะเกษ เคลมอบสารนาโนซลงคฑออกไซคฑ  ลวด

ลายตะขอ ขนาด 22 x 9.5 x 6.5 ซม. นจขาหนตกเบาสามารถพกพาไดชสะดวก

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.จลกสตงขฑทอง อ.ราษยไศล จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

กรกฎาคม 2565 

      -    วางแผนออกแบบผลลตภตณฑฑผชาไหมใหชมยความทตนสมตยและหลากหลาย เชชน กระเปปา

      -    วางแผนออกแบบบรรจจภตณฑฑใหชมยความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มยระดตบ

      -    ออกแบบสมพอประชาสตมพตนธฑ และดจาเนลนการประชาสตมพตนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social 

Media

สลงหาคม 2565

     -     ผลลตสลนคชาและจตดหนชายทตขงทางหนชารชานและทางออนไลนฑ

     - ประชาสตมพตนธฑศมนยฑการเรยยนรมชการทอผชาไหมมตดหมยพ,ผชาไหมลายลมกแกชว,ผชาไหมศรยกจลาบชาน

เชมอก

     - ประชาสตมพตนธฑสรชางการรตบรมชธจรกลจของกลจชมทอผชาไหมบชานเชมอก

กตนยายน 2565

     - ผลลตสลนคชาและจตดจจาหนชายทตขงทางหนชารชานและทางออนไลนฑ

     - ขยายชชองทางการตลาด

     - ใชชกลยจทธฑ Infuencer Marketing ในการสรชางการรตบรมช และสรชางภาพลตกษณฑใหชแกชธจรกลจ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 25,000

หนชา 299 / 413



PS65006212 : กระเปปาแปรรสปจากผบาฝปายทอมชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การแปรรมปผลลตภตณฑฑ

การเคลมอบนาโนซลงคฑออกไซคฑ

การยชอมสยธรรมชาตล

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานการบรลการ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระเปปาแปรรมปจากผชาฝปายทอมมอ

รายละเออยด : กระเปปาสตรยแบบถมอ (Clutch) ผลลตจากผชาฝปายทอมมอ ยชอมสยศรยกจล และศรย

มะเกลมอ ตามลตกษณะทางภมมลศาสตรฑจตงหวตดศรยสะเกษ ลวดลายตะขอ ขนาด 22 x 9.5 x 6.5 

ซม. นจขาหนตกเบาสามารถพกพาไดชสะดวก

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.จลกสตงขฑทอง อ.ราษยไศล จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

กรกฎาคม 2565 

      -    วางแผนออกแบบผลลตภตณฑฑผชาไหมใหชมยความทตนสมตยและหลากหลาย เชชน กระเปปา

      -    วางแผนออกแบบบรรจจภตณฑฑใหชมยความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มยระดตบ

      -    ออกแบบสมพอประชาสตมพตนธฑ และดจาเนลนการประชาสตมพตนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social 

Media

สลงหาคม 2565

     -     ผลลตสลนคชาและจตดหนชายทตขงทางหนชารชานและทางออนไลนฑ

     - ประชาสตมพตนธฑศมนยฑการเรยยนรมชการทอผชาไหมมตดหมยพ,ผชาไหมลายลมกแกชว,ผชาไหมศรยกจลาบชาน

เชมอก

     - ประชาสตมพตนธฑสรชางการรตบรมชธจรกลจของกลจชมทอผชาไหมบชานเชมอก

กตนยายน 2565

     - ผลลตสลนคชาและจตดจจาหนชายทตขงทางหนชารชานและทางออนไลนฑ

     - ขยายชชองทางการตลาด

     - ใชชกลยจทธฑ Infuencer Marketing ในการสรชางการรตบรมช และสรชางภาพลตกษณฑใหชแกชธจรกลจ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 25,000

หนชา 300 / 413



PS65017615 : การสยงเสรลมและพพฒนาศพกยภาพของกลรยมทอผบาไหม ตจาบล ดยาน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ชชองทางการขายออนไลนฑ

-

-

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานการบรลการ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผชาไหม

รายละเออยด : ผชาไหม ทยพชจมชนทจาเรลพมตชนตตขงแตชการเลยขยงไหม จนกระทตพงทอเปปนผมนพรชอม

จจาหนชายเพมพอการตตดเยบบเสมขอผชา และผชาพตนคอผชาคลจมไหลชทยพพรชอมใชชงาน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ดชาน อ.ราษยไศล จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

การดจาเนลนการเพลพมชชองทางการขาย จากชชองทางปกตล มาเปปนชชองทางออนไลนฑ เพมพอใหชผมชซมขอ

สามารถเขชาถขงผลลตภตณฑฑของชจมชนไดชอยชางกวชางวางมากขขขน และมยการอบรมใหชความรมชเพมพอ

พตฒนาศตกยภาพของสมาชลกกลจชมทอผชาไหมตจาบลดชาน ใหชมยคจณภาพทยพดยมากขขขน

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 58333.33

หนชา 301 / 413



PS65025961 : การสยงเสรลมและพพฒนาศพกยภาพของกลรยมเกษตรรพกบบานเกลด ตจาบล ดยาน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

-

ชชองทางการขายออนไลนฑ

-

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานการบรลการ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นจขาปลารชาปรจงสจก ตรา รตกบชานเกลด

รายละเออยด : นจขาปลารชาปรจงสจก ผลลตจาก ปลารชาปลากระดยพ ปรจงสจก ขนาดบรรจจ 350 

มลลลลลลตร

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ดชาน อ.ราษยไศล จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

การดจาเนลนการชชองทางการขาย ทยพกลจชมดจาเนลนการคมอ

1.การขายในชจมชน โดยการขายสชงรชานคชาในชจมชนและขายทยพกลจชมเกษตรรตกบชานเกลด

2.การขายชชองทางออนไลนฑ เพมพอใหชผมชซมขอสามารถเขชาถขงผลลตภตณฑฑของชจมชนไดชมากขขขน

3.การจตดแสดงนลทรรศการรชวมกตบภาครตฐทยพใหชการสนตบสนจน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 26756.67

หนชา 302 / 413



PS65028149 : นวพตกรรมการยบอมผบาฝปายเสรลมสรบางฐานรากของโควลดดบวยเศรษฐกลจหมรนเวอยน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวตตกรรมการยชอมผชาฝปายดชวยสยธรรมชาตล

นวตตกรรมการแปรรมปผชาฝปาย

นวตตกรรมทางธรรมชาตลทยพปลอดสารเคมย

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานมานจษยวลทยา

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผชาฝปายยชอมสยธรรมชาตล

รายละเออยด : กลจชมทจาเสมขอไหมยชอมสยธรรมชาตลในตจาบลดมช มย ผลลตภตณฑฑทยพมยเอกลตกษณฑและ

สรชางจจดขายไดช นตพนคมอ การใชชกระบวนการผลลตจากธรรมชาตลในทจกขตขนตอน ตตขงแตช ปลมก จน

ถขงการทอ และตตดเยบบตามแบบเสมขอ และยตงเปปนทยพยอมรตบของลมกคชาทยพนลยมผชาไหม และโดด

เดชนดชวยการใชชวตสดจธรร

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ดมช อ.ราษยไศล จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

Customer Segment – กลจชมคนทยพจะจตดจจาหนชายสลนคชา/บรลการใหช โดย ปปจจจบตนมยกลจชมลมกคชา

หลตกอยมช 2 กลจชม คมอ คนทตพวไปในวตยทจางาน อายจตตขงแตช 25-70 ปป และ กลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาค

ตะวตนออกเฉยยงเหนมอ ทตขงเพศชายและเพศหญลง  เพราะเปปนกลจชมทยพชมพนชอบอนจรตกษฑศลลปะ

วตฒนธรรม วลถยชยวลตดตขงเดลมของคนรจชนกชอน เกบบเอาไวชเปปนของทยพระลขก หรมอใชชเปปนของฝากญาตล

ผมชใหญช

Costomer Relationships – การใหชความชชวยเหลมอ อจานวยความสะดวก และการดมแลลมกคชาใหช

เหมมอนคนในครอบครตว คชาขายอยชางตรงไป-ตรงมา ซขพงทางกลจชมไดชจตดจจาหนชายเสมขอผชาไหมทยพมย

คจณภาพ สวยงามใหชแกชลมกคชาเสมอ รวมถขงการใหชคจาแนะนจาเกยพยวกตบการใสชเสมขอใหชเหมาะสมกตบ

บจคลลกของตชละคน

 Channels – คมอการหาชชองทางทยพเราจะใชชสมพอสารประชาสตมพตนธฑ สลนคชา รวมถขงการสตพงซมขอ การ

จจาหนชาย และการจตดสชาง โดยกลจชมฯ มยอยมช 3 ชชองทางหลตก คมอ ขายปลยก หนชารชาน ขายสชงตามทยพ

ลมกคชาสตพงซมขอผชานทาง Face book Tiktok shop และจจาหนชายตามงานแสดงสลนคชาตชางๆ ทยพ

อจาเภอหรมอจตงหวตดไดชจตดงานแสดงขขขน

Value Propositions - สลพงทยพแตกตชาง และโดด เดชนกวชาสลนคชาอมพนๆ หรมอสลนคชาประเภทเดยยวกตน 

โดยจจดแขบงของสลนคชาของกลจชมเรา คมอ ใชชวตตถจดลบธรรมชาตลปลอดสารเคมย ทตขงขตขนตอนการ

เลยขยงไหม การปลมกหมชอนและสยยชอมผชาทยพทจามาจากวตตถจดลบธรรมชาตลและไมชเปปนอตนตรายกตบผมช

สวมใสช มยความสวยงามตามยจคสมตย

Key Activities - กลจกรรมทยพตชองทจาในกลจชม เชชน กระบวนการผลลต โดยกลจกรรมหลตกของกลจชม 

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 5,000

หนชา 303 / 413



PS65028152 : นวพตกรรมพพฒนาเสชลอผบาฝปายเสรลมสรบางฐานรากของโควลดดบวยเศรษฐกลจหมรนเวอยน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวตตกรรมการแปรรมปผชาฝปาย

นวตตกรรมการยชอมผชาฝปายดชวยสยธรรมชาตล

นวตตกรรมทางธรรมชาตลทยพปลอดสารเคมย

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานมานจษยวลทยา

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผชาฝปายยชอมสยธรรมชาตล

รายละเออยด : ผชาฝปาย เปปนผลลตภตณฑฑทยพสรชางขขขนมาจากภมมลปปญญาของคนในทชองถลพนทยพมยมา

อยชางชชานาน หลายยจคหลายสมตย ทยพสามารถนจามาออกแบบเพมพอสรชางเปปนผลลตภตณฑฑไดชหลาก

หลายอยชาง เชชน กระเปปา เสมขอ เดรส ทยพในปปจจจบตนนยขมยความนลยมมากอยชางกวชางขวาง

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ดมช อ.ราษยไศล จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

Customer Segment – กลจชมคนทยพจะจตดจจาหนชายสลนคชา/บรลการใหช  มยกลจชมลมกคชาหลตกอยมช คมอ คน

ทตพวไปในวตยทจางาน กลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอและอาศตยอยมชในชจมชน ไมช

จจากตดเพศ โดยมยอายจ 25-50 ปปขขขนไป เพราะเปปนกลจชมทยพชมพนชอบอนจรตกษฑศลลปะวตฒนธรรม วลถยชยวลต

ดตขงเดลมของคนรจชนกชอน เกบบเอาไวชเปปนของทยพระลขก หรมอใชชเปปนของฝากญาตลผมชใหญชตามเทศกาล

ตชางๆ

Costomer Relationships – การใหชความชชวยเหลมอ อจานวยความสะดวกชชวยใหชคจาแนะนจาและ

ออกแบบเพมพอเปปนแนวทางใหชกตบลมกคชา อยชางตรงไป-ตรงมา ซขพงทางกลจชมไดชจตดจจาหนชายผชาไหมทยพ

มยคจณภาพ และสวยงามใหชแกชลมกคชาเสมอ เพมพอใหชเกลดความสวยงามในการสวมใสชและเกลดความ

ประทตบใจ

Channels – คมอการหาชชองทางทยพเราจะใชชสมพอสารประชาสตมพตนธฑผชาน Page Facebook ของ

ทางกลจชม รวมถขงการสตพงซมขอ การจจาหนชาย และการจตดสชง โดยกลจชมฯ มยอยมช 2 ชชองทางหลตก คมอ 

ชชองทางOffine ขายปลยก หนชารชาน ขายสชงตามทยพลมกคชาสตพงซมขอ และจจาหนชายตามงานแสดงสลนคชา

ตชางๆ เชชน งานฝปายทอใจ งาน OTOP เปปนตชน และชชองทาง Online การขายผชาน Page 

Facebook และ Tiktok Shop เปปนตชน

Value Propositions - สลพงทยพแตกตชาง และโดดเดชนกวชาสลนคชาอมพน หรมอสลนคชาประเภทเดยยวกตน 

โดยจจดแขบงของสลนคชาของกลจชมเรา คมอ เรลพมตชนจากการใชชวตตถจดลบจากธรรมชาตลปลอดสารเคมย 

ทตขงการเลยขยงตตวไหมและการปลมกใบหมชอน แมชกระทตพงขตขนตอนในการนจาไหมออกมาจากตตวไหมทยพมย

ความละเอยยดละเมยยดละไม และมยความสวยงาม ลวดลายบนผมนผชาเปปนเอกลตกษณฑของชจมชน 

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

สรชางงานสรชางอาชยพ

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 5,000

หนชา 304 / 413



PS65012702 : เทคโนโลยอและกระบวนการปลสกผพกไรบดลน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยปลมกโดยไมชใชชดลน

การออกแบบบรรจจภตณฑฑทยพทตนสมตย

การใชชเทคโนโลยยในการตลาดออนไลนฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

เกษตรปลอดภพย

   เทคโนโลยยการปลมกพมชไรชดลนไฮโดรโปนลกสฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ :  บบตวหจชว-ไฮโดรฟารฑม

รายละเออยด : บตวหจชง-ไฮโดรฟารฑม เปปนการปลมกผตกไรชดลนแบบปลอดสาร ปลอดภตยตชอผมช

บรลโภค สะอาด สดใหมช มยทตขงผตกทยพเปปนทยพตชองการของตลาดและผตกทชองถลพน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.บตวหจชง อ.ราษยไศล จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : บตวหจชง ฟารฑมผตกปลอดสาร

ออนไลนฑ : บตวหจชง ฟารฑมผตกปลอดสาร

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

มยการปลมกผตกไรชดลน เพมพอเปปนผลลตภตณฑฑของชจมชน มยการเพลพมมมลคชาผลลตภตณฑฑดชวยการทจาบรรจจ

ภตณฑฑใหชดขงดมดความสนใจ โดยมยการวางแผนการตลาดทตขงในระบบออนไลนฑและออฟไลนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 3,500

หนชา 305 / 413



PS65025637 : การสยงเสรลมการปลสกผพกงอกปลอดสาร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยกระบวนการปลมก

พตฒนาบรรจจภตณฑฑและออกแบบตราสตญลตกษณฑสลนคชาของกลจชม

การใชชเทคโนโลยยทยพชชวยสชงเสรลมการตลาดออนไลนฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

เกษตรปลอดภพย

   เทคโนโลยยการปลมกพมชไรชดลนไฮโดรโปนลกสฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : บตวหจชง-ไมโครกรยน

รายละเออยด : บตวหจชง-ไมโครกรยน เปปนการปลมกผตกตชนอชอนแบบไรชดลนและปลอดสาร มย

ประโยชนฑและคจณคชาทางอาหาร สามารถใชชตกแตชงอาหารไดชดชวย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.บตวหจชง อ.ราษยไศล จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : บตวหจชง ฟารฑมผตกปลอดสาร

ออนไลนฑ : บตวหจชง ฟารฑมผตกปลอดสาร

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

มยการปลมกผตกตชนอชอน เพมพอเปปนผลลตภตณฑฑของชจมชน มยการเพลพมมมลคชาผลลตภตณฑฑดชวยการทจา

บรรจจภตณฑฑใหชดขงดมดความสนใจ โดยมยการวางแผนการตลาดทตขงในระบบออนไลนฑและออฟไลนฑ

ลดเวลาในการสรชางผลผลลตเพมพอจตดจจาหนชายสลนคชา / บรลการ

จจานวนรายไดบ : 1,000

หนชา 306 / 413



PS65027662 : “รองเทบาสวย ดบวยมชอเรา” สรบางสรรคฑจากเปลชอกทรเรอยน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

1. นวตตกรรมทยพเกลดจากความคลดสรชางสรรคฑ ทยพนจาเปลมอกทจเรยยนเหลมอใชช มาแปรรมปทจาเปปนพมขน

รองเทชา

3. การสชงเสรลมองคฑความรมชใหมชๆ ผสมผสานกตบภมมลปปญญาชาวบชาน เพมพอใหชไดชผลลตภตณฑฑ

รองเทชาจากเปลมอกทจเรยยน ทยพสายรองเทชาทจามาจากงานฝปมมอ การแซชวลาย

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : OTOP Handmade รองเทชาเปลมอกทจเรยยน By ต.ไผช

รายละเออยด : ผลลตภตณฑฑรองเทชาทยพทจาดชวยมมอ สรชางสรรคฑจากเปลมอกทจเรยยน ซขพงกลจชม

วลสาหกลจชจมชน หมมช 5 ต.ไผช อ.ราษยไศล ไดชจตดทจาขขขน จขงเหบนควรสชงเสรลม เพลพมยอดการขาย 

เพมพอเพลพมชชองทางสรชางรายไดชใหชชจมชนมากยลพงขขขนไป โดยการทจาการตลาด Online ผชานแพ

ลตฟอรฑมออนไลนฑตชางๆ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ไผช อ.ราษยไศล จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

ผลลตภตณฑฑทยพเลมอกมาพตฒนา คมอ รองเทชาจากเปลมอกทจเรยยน ซขพงไดชวางแผนการดจาเนลนธจรกลจดตง

นยข

1. เลมอกผลลตภตณฑฑเพมพอพตฒนา (รองเทชาจากเปลมอกทจเรยยน)

2. กจาหนดกลจชมเปปาหมาย/กลจชมลมกคชาทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ(อยสาน) ภาคกลาง 

ไมชจจากตดเพศ โดยมยอายจ 15 ปปขขขนไป เพราะเปปนกลจชมทยพรตกสจขภาพ รตกงานพมขนบชาน ภมมลปปญญาชาว

บชาน และอยากทยพจะพตฒนาสนตบสนจนบชานเกลด สชงเสรลมผลลตภตณฑฑในชจมชน ใหชชจมชนเกลดการ

สรชางงานสรชางอาชยพ และชชวยอจดหนจนสลนคชา OTOP ชจมชน ใหชชจมชนเปปนทยพรมชจตกในวงการธจรกลจ

รองเทชาหนตง เพมพอสจขภาพ ทยพสรชางสรรคฑจากเปลมอกทจเรยยน ถมอเปปนความคลดสรชางสรชางสรรคฑทยพ

ตชอยอดงานวลจตยผสมผสานกตบภมมลปปญญาชาวบชานทยพนชายกยชองสชงเสรลมใหชสลนคชาเปปนทยพนลยมใน

สตงคมปปจจจบตน

3. เครมอขชายผมชใหชการสนตบสนจนและผมชเกยพยวขชองในธจรกลจ ไดชแกช อบต.ไผช ผมชนจาชจมชน ต. ไผช พตฒนา

ชจมชนอจาเภอราษยไศล มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ และอาจารยฑทยพปรขกษาโครงการ

4. ทรตพยากรในการผลลต ประกอบดชวย 

        - วลธยการทจารองเทชาจากเปลมอกทจเรยยน/และการเตรยยมวตสดจในการทจารองเทชา 

        - แรงงานทยพใชชในการผลลต ซขพงเปปนกลจชมแมชบชาน กลจชมวลสาหกลจชจมชน และสมาชลกในชจมชนหมมช

บชานคมสระ ต.ไผช อ.ราษยไศล จ.ศรยสะเกษ 

        - การตลาด และการจตดจจาหนชายสลนคชา

5. กระบวกการผลลต เรลพมจากการนจาเปลมอกทจเรยยนดลบนจาไปตากแดดจนแหชง แลชวนจาเปลมอก

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

ลดขยะ/การนจาวตตถจดลบกลตบมาใชชใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางความรมชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 25,000

หนชา 307 / 413



PS65027671 : “ขบาวเกรอยบสมรนไพร” อรยอย ทจางยาย สรบางรายไดบใหบเกษตรกร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

1. เปปนการนจาหอมแดง กระเทยยม ฟปกทอง มตนมชวง แครอท ซขพงเปปนวตตถจดลบในทชองถลพน มาใชชเปปน

สชวนผสมในการทจาขชาวเกรยยบสมจนไพร ทยพมยราคาไมชแพง เดบกทานไดช ผมชใหญชทานเพลลน ถมอเปปน

อยกหนขพงกรรมวลธยของการถนอมอาหาร โดยวลธยการแปรรมปอาหาร

2. การนจาเทคโนโลยยมาชชวยในการโฆษณา และจตดจจาหนชายสลนคชา ผชานแพลตฟอรฑมออนไลนฑ 

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขชาวเกรยยบสมจนไพร/อารมณฑดย

รายละเออยด : หอมแดง กระเทยยม สมจนไพรกตญชา และผลไมชตามฤดมกาล เปปนวตตถจดลบทาง

การเกษตร ทยพพมขนทยพตจาบลไผชปลมกมากทยพสจด จขงอยากจะนจามาแปรรมปเปปนขชาวเกรยยบสมจนไพร 

เพมพอใหชประชากรมยรายไดชเสรลมทยพรองจากอาชยพหลตก ถมอเปปนการสชงเสรลมเกษตรกร ใหชมยราย

ไดชเพลพมขขขน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ไผช อ.ราษยไศล จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

ผลลตภตณฑฑทยพเลมอกมาพตฒนา คมอ ขชาวเกรยยบสมจนไพร ซขพงไดชวางแผนการดจาเนลนธจรกลจดตงนยข

1. เลมอกผลลตภตณฑฑเพมพอพตฒนา (ขชาวเกรยยบสมจนไพร/อารมณฑดย)

2. กจาหนดกลจชมเปปาหมาย/กลจชมลมกคชาทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ(อยสาน) และอาศตย

อยมชในชจมชน ไมชจจากตดเพศ โดยมยอายจ 12 ปปขขขนไป เพราะเปปนกลจชมทยพสนใจสลนคชาบรลการ และกลจชมทยพ

อยากพตฒนาบชานเกลด พตฒนาผลลตภตณฑฑในชจมชน ใหชประชากรในพมขนทยพมยอาชยพเสรลม สามารถ

สรชางรายไดชใหชตนเอง และครอบครตวไดช ทยพสจาคตญคมอตชองการพตฒนาสลนคชาและบรลการของ

ตจาบลไผชใหชมยมมลคชาเพลพมขขขน เพมพอเพลพมรายไดชใหชชจมชนอยกชชองทาง

3. เครมอขชายผมชใหชการสนตบสนจนและผมชเกยพยวขชองในธจรกลจ ไดชแกช อบต.ไผช ผมชนจาชจมชน ต. ไผช พตฒนา

ชจมชนอจาเภอราษยไศล มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ และอาจารยฑทยพปรขกษาโครงการ

4. ทรตพยากรในการผลลต ประกอบดชวย 

        - วลธยการทจาขชาวเกรยยบสมจนไพร หอมแดง กระเทยยม กตญชา นจขามตนพมช แปปง ผงปรจงรส  

        - แรงงานทยพใชชในการผลลต ซขพงเปปนกลจชมแมชบชาน กลจชมเกษตรหอมแปลงใหญช และสมาชลกในชจม

ชน ต.ไผช อ.ราษยไศล จ.ศรยสะเกษ 

        - การตลาด และการจตดจจาหนชายสลนคชา

5. กระบวกการผลลต เรลพมจากการเลมอก/เตรยยมวตตถจดลบตามขชอ 4 หลตงจากเตรยยมวตตถจดลบครบ

แลชว กบนจามาผสมตามสตดสชวนทยพตชองการ จากนตขนกบนจาไปแชชแขบง 1 คมน และนจามาทอด และบรรจจ

ภตณฑฑ ซขพงระหวชางกระบวนการเหลชานยขจะทจาการเกบบขชอมมลเพมพอนจามาสรชาง Content ในการโปรโม

ทและจตดจจาหนชายสลนคชา

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 5,000

หนชา 308 / 413



PS65003753 : โครงการพพฒนาผลลตภพณฑฑสานเสบนพลาสตลกภสมลปปญญาทบองถลชนและสยงเสรลมการทยองเทอชยว

ตลาดเชลงวพฒนธรรม ตจาบลเมชองคง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ปรตบปรจงรมปแบบผลลตภตณฑฑและบรรจจภตณฑฑใหชเหมาะสมเพมพอการจจาหนชาย

เพลพมมมลคชาและสรชางจจดขายใหชกตบสลนคชา

นจาสลนคชาไปจจาหนชายผชาน Platform Online Facebook และชชองทางอมพนๆ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ตะกรชาสานจากเสชนพลาสตลก

รายละเออยด : เปปนตะกรชาสานจากเสชนพลาสตลกทยพมยหลายแบบ หลายลาย หลายขนาด ซขพง

ราคาขชนอยมชกตบขนาดและรมปทรง  หรมอสามารถสตพงทจาตามรมปแบบหรมอลวดลายทยพลมกคชาตชอง

การ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 7 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.เมมองคง อ.ราษยไศล จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

แผนธจรกลจโครงการพตฒนาการผลลตและการตลาดตะกรชาสานจากเสชนพลาสตลก : ตจาบลเมมอง

คง ชจมชนบชานปปามชวง หมมช 10 มยกลจชมตะกรชาสานจากเสชนพลาสตลกเดลมมยอยมชแลชว โดยกลจชมประกอบ

ดชวยสมาชลกประมาณ 10 คน ซขพงสมาชลก 100% เปปนผมชสมงอายจทยพวชางงาน ดตงนตขน แผนธจรกลจในการ

พตฒนาการผลลตและการตลาดตะกรชาสานจากเสชนพลาสตลก จะมยแผนการตลาดทยพมยเปปาหมาย

ทางการตลาด 3 ระยะ คมอ 

1) เปปาหมายระยะสตขน คมอทจาใหชสลนคชาเปปนทยพยอมรตบของผมชบรลโภค เกลดการซมขอซจขาสลนคชาไดชมาตรฐาน

ตรงตามทยพหนด และขยายสาขาหรมอกลจชมผมชผลลตในพมขนทยพใกลชเคยยงภายในปปแรก 

2) เปปาหมายระยะกลาง หลตงจากเกลดกลจชมทยพเขบมแขบง มยฐานลมกคชาประจจาไปไดชระยะหนขพงกบจะทจา

การขยายจจดจจาหนชายไปยตงแหลชงชจมชน ตลาด รชานคชาในโรงเรยยน มหาวลทยาลตยตชางๆ เพมพอใหช

เขชาถขงทจกกลจชมลมกคชา เพมพอทจาใหชธจรกลจเปปนทยพรมชจตกของผมชบรลโภคมากขขขน   

3) เปปาหมายระยะยาว ภายใตชแบรนดฑตะกรชาสานจากเสชนพลาสตลกเมมองคง คาดหวตงวชาปปทยพ 2-3 

จะมยตตวแทนจจาหนชายไปทตพวประเทศ 

ในสชวนกลจกรรมหลตกทยพจะใชชในทจาแผนการตลาดเพมพอใหชถขงเปปาหมายทยพตตขงไวช ประกอบดชวย 2 

กลจกรรม ดตงนยข  กลจกรรมทยพ 1 การพตฒนาการผลลตตะกรชาสานจากเสชนพลาสตลก กลจกรรมทยพ 2 

การยกระดตบสลนคชา และการจตดจจาหนชายสลนคชา โดยกลจกรรมทยพ 1 จะเนชนการพตฒนาคจณภาพของ

สลนคชาใหชมยความสวยงาม คงทนและมยรวดลายทยพมยความเปปนเอกลตกษณฑเฉพาะเมมองคง เพมพอยก

ระดตบและเพลพมมมลคชาของสลนคชา  รวมถขงการถชายทอดทตกษะการสานจากเสชนพลาสตลกจากคนรจชน

เกชาสมชคนรจชนใหมช  เพมพอเปปนการสรชางงานสรชางอาชยพใหชกตบคนในชจมชน  สชวนกลจกรรมทยพ 2 จะเปปน

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สชงเสรลมและสนตบสนจนการทชองเทยพยวชจมชน

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 6,000

หนชา 309 / 413



PS65027945 : โครงการพพฒนาการผลลตและการตลาดไขยเคบมใบเตย

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ปรตบปรจงรมปแบบผลลตภตณฑฑและบรรจจภตณฑฑใหชเหมาะสมเพมพอการจจาหนชาย

พตฒนาประสลทธลภาพในการผลลต

นจาสลนคชาไปจจาหนชายผชาน Platform Online Facebook และชชองทางอมพนๆ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ไขชเคบมใบเตย

รายละเออยด : ไขชเคบมใบเตยเมมองคง ไขชมยขนาดใหญช สด มยรสชาตลเปปนเอกลตกษณฑ มยความ

หอม มตน 1 แพบก มยไขช 3 ฟอง ขายในราคา 35 บาท

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 7 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.เมมองคง อ.ราษยไศล จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

แผนธจรกลจโครงการพตฒนาการผลลตและการตลาดไขชเคบมใบเตย : ตจาบลเมมองคง ชจมชนบชานปปา

มชวง หมมช 10 มยการเลยขยงเปปดพตนธจฑไขชเปปนจจานวนมาก จขงมยการนจาไขชเปปดมาแปรรมปเปปนไขชเคบมเพมพอ

การบรลโภคในครตวเรมอนและมยการจตดจจาหนชายในชจมชน แตชยตงไมชมยการจตดตตขงกลจชมผลลตไขชเคบมใน

ชจมชน ไขชเคบมทยพมยการจจาหนชายในชจมชนจะเปปนไขชเคบมใบเตย ทยพมยสมตรเฉพาะมยกลลพนหอมและรสชาตล

เปปนเอกลตกษณฑ ดตงนตขน แผนธจรกลจในการพตฒนาการผลลตและการตลาดไขชเคบมใบเตย จะมยแผน

การตลาดทยพมยเปปาหมายทางการตลาด 3 ระยะ คมอ   

1) เปปาหมายระยะสตขน คมอทจาใหชสลนคชาเปปนทยพยอมรตบของผมชบรลโภค เกลดการซมขอซจขา และขยายสาขา

หรมอกลจชมผมชผลลตในพมขนทยพใกลชเคยยงภายในปปแรก  

2) เปปาหมายระยะกลาง หลตงจากเกลดกลจชมทยพเขบมแขบง มยฐานลมกคชาประจจาไปไดชระยะหนขพงกบจะทจา

การขยายจจดจจาหนชายไปยตงแหลชงชจมชน ตลาด รชานคชาในโรงเรยยน มหาวลทยาลตยตชางๆ เพมพอใหช

เขชาถขงทจกกลจชมลมกคชา ทจาใหชธจรกลจเปปนทยพรมชจตกของผมชบรลโภคมากขขขน   

3) เปปาหมายระยะยาว ภายใตชแบรนดฑไขชเคบมเมมองคง คาดหวตงวชาปปทยพ 2-3 จะมยตตวแทนจจาหนชายไป

ทตพวประเทศ ลมกคชาเกลดความตลดใจตชอแบรนดฑสลนคชา 

ในสชวนกลจกรรมหลตกทยพจะใชชในทจาแผนการตลาดเพมพอใหชถขงเปปาหมายทยพตตขงไวช ประกอบดชวย 2 

กลจกรรม ดตงนยข กลจกรรมทยพ 1 การพตฒนาการการผลลตไขชเคบมใบเตย และกลจกรรมทยพ 2 การยก

ระดตบสลนคชา และการจตดจจาหนชายสลนคชา โดยกลจกรรมทยพ 1 จะเนชนทยพการสรชางกลจชมผลลตไขชเคบมใบ

เตย การพตฒนาคจณภาพของสลนคชาใหชมยความเปปนเอกลตกษณฑเฉพาะเมมองคง มยรมปลตกษณฑของ

แพบคเกจทยพสวยงาม นชาเชมพอถมอ รสชาตลคงทยพ สะอาด สดใหมช  เพมพอยกระดตบและเพลพมมมลคชาของไขช

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

สรชางความรมชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 30,000

หนชา 310 / 413



PS65022149 : การพพฒนาผลลตภพณฑฑสบสยกระเทอยมออแกนลค

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การผลลตสบมชกระเทยยมออรฑแกนลค

ใชชชชองทางการจจาหนชายผลลตภตณฑฑผชานแพลทฟอรฑมออนไลนฑ โดยใชชสมพอโซเชยยลมยเดยย ไดชแกช 

Facebook Page U2T BCG ตจาบลเมมองแคน

ใชชโปรแกรมคอมพลวเตอรฑชชวยในการออกแบบออกแบบพตฒนาบรรจจภตณฑฑ Packaging 

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สบมชกระเทยยมออรฑแกนลคเมมองแคน

รายละเออยด : ผลลตจากสารสกตดบรลสจทธลดจากกระเทยยมทชองถลพน มยประสลทธลภาพในการแกช

ปปญหาเรมพองสลวอตกเสบ ชชวยใหชสลวแหชงเรบว ยจบเรบว หลจดงชาย ไมชทลขงรอยดจา ทจาความสะอาดผลว

หนชาอยชางอชอนโยนเพมพอลดการเกลดสลว ควบคจมความมตนบนผลวหนชา ตลอดจนลดการเกลดฟปา 

กระ และจจดดชางดจาจากสลว

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.เมมองแคน อ.ราษยไศล จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : U2T BCG ตจาบลเมมองแคน

ออนไลนฑ : U2T BCG ตจาบลเมมองแคน

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

Customer Segment – กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมทยพอาศตยในพมขนทยพใกลชเคยยงและอาศตยอยมชในชจมชน ไมช

จจากตดเพศ อายจ 25-50 ปปเพราะเปปนกลจชมทยพมยกจาลตงทรตพยฑสามารถซมขอสลนคชาไดชและยตงเหมาะสม

กตบวตยนยขดชวย

Customer Relationships – มยการตลดตามการใชชผลลตภตณฑฑกตบลมกคชาวชาหลตงจากใชช

ผลลตภตณฑฑของเราแลชวมยผลตอบรตบยตงไงบชาง ใชชดยขขขนหรมอไมช ชชวยในเรมพองลดฝปา, และกระ ไดชจรลง

ไหมนจาผลการใชชมาชชวยในการ reviewสลนคชาดชวยและยตงมยการมอบสลทธลพลเศษใหชกตบลมกคชาทยพซมขอ

สลนคชา 2 กชอนแถมฟรย 1 กชอน

Channels – จตดจจาหนชายผชานชชองทาง Facebook U2T for BCG ตจาบลเมมองแคน และยตงจตด

จจาหนชายผชานชชองทาง Line OA , Shopee อยกทตขงมยการนจาผลลตภตณฑฑจจาหนชายในรชานสวตสดลการ

ชจมชนหมมชบชานและจจาหนชายตามบมธกลจกรรมตชางๆ ขององคฑการบรลหารสชวนตจาบลเมมองแคน 

เพมพอเปปนทางเลมอกของกลจชมลมกคชาไดชหลากหลายมากขขขน

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบคมอ ชชวยใหชกระและฝปาลดลง ชชวยใหชผลวสะอาดขขขน 

ลดจจดดชางดจาและยตงแกชสลวแกชปปญหากลลพนตตวแรง ปลอดภตย ไดชมาตรฐานเพราะเปปนสบมชออแกนลค

Key Activities - กระบวนการผลลตเรลพมตชนจากการเตรยยมอจปกรณฑ กระเทยยม หตวเชมขอ แมชพลมพฑ

การผลลตและบรรจจภตณฑฑซขพงระหวชางกระบวนการถเหลชานยขจะทจาการเกบบขชอมมลเพมพอนจามาสรชางใน

การโปรโมทและการจตดจจาหนชายตชอไป

Key Resources – ทรตพยากรในการผลลตประกอบดชวยสมตรทจาสบมชกระเทยยม กระเทยยมซขพงเปปน

วตตถจดลบของชจมชนสามารถซมขอไดชในชจมชน แรงงานทยพใชชในการผลลตเปปนแรงงานในชจมชน การ

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 3,000

หนชา 311 / 413



PS65025923 : การพพฒนาผลลตภพณฑฑปลาสบม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การผลลตปลาสชมทยพถมกสจขอนามตย

ใชชชชองทางการจจาหนชายผลลตภตณฑฑผชานแพลทฟอรฑมออนไลนฑ โดยใชชสมพอโซเชยยลมยเดยย ไดชแกช 

Facebook Page U2T BCG ตจาบลเมมองแคน

ใชชโปรแกรมคอมพลวเตอรฑชชวยในการออกแบบออกแบบพตฒนาบรรจจภตณฑฑ Packaging 

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปลาสชมชจมชนตจาบลเมมองแคน

รายละเออยด : ปลาสชมสจดแซชบ สมตรวลสาหกลจบชานเมมองแคน สด สะอาด ถมกหลตกอนามตย แพ

คเกจสวยงาม จจาหนชายปลยกและสชงทตพวไทย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.เมมองแคน อ.ราษยไศล จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : U2T BCG ตจาบลเมมองแคน

ออนไลนฑ : U2T BCG ตจาบลเมมองแคน

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

Customer Segment – กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมลมกคชาทตพวไปทยพอยมชในชจมชนและในพมขนทยพจตงหวตด

Customer Relationships – มยการลงทจนจชางงานชาวบชานในการจตดหาปลาเพมพอทจาผลลตภตณฑฑ

แปรรมปอาหารปลาสชม กชอใหชเกลดการกระจายรายไดชในชจมชน และมอบสลทธลพลเศษแกชลมกคชาจตดทจา

โปรโมชตพนลดราคาในเดมอนตชางๆ

Channels – จตดจจาหนชายผชานชชองทาง Facebook U2T for BCG ตจาบลเมมองแคน และยตงจตด

จจาหนชายผชานชชองทาง Line OA , Shopee อยกทตขงมยการนจาผลลตภตณฑฑจจาหนชายในชจมชนและจจา

หนชายตามบมธกลจกรรมตชางๆ ขององคฑการบรลหารสชวนตจาบลเมมองแคน เพมพอเปปนทางเลมอกของ

กลจชมลมกคชาไดชหลากหลายมากขขขน

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบคมอ ผลลตภตณฑฑแปรรมปปลาสชมทยพมยคจณภาพ 

ปลอดภตยตชอผมชบรลโภคสรชางงาน สรชางรายไดชใหชกลจชมวลสาหกลจชจมชนและคนในทชองถลพน และไดช

อนจรตกษฑภมมลปปญญาชาวบชานและวตฒนธรรมอาหารทชองถลพนของตจาบล

Key Activities – กระบวนการผลลตเรลพมตชนจากการเตรยยมจตดหาปลา วตตถจดลบในการผลลตและ

บรรจจภตณฑฑซขพงระหวชางกระบวนการเหลชานยขจะทจาการเกบบขชอมมลเพมพอนจามาสรชางในการโปรโมทและ

การจตดจจาหนชายตชอไป

Key Resources – ทรตพยากรในการผลลตประกอบดชวยปลานลล ปลาสวาย ปลาตะเพยยน และ

วตตถจดลบในทชองถลพนของชจมชนสามารถซมขอไดชในชจมชน แรงงานทยพใชชในการผลลตเปปนแรงงานใน

กลจชมวลสาหกลจของชจมชน การตลาดและการจตดจจาหนชายสลนคชามยการจจาหนชายผชานชชองทางออ

นไลนฑและออฟไลนฑ

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 5,000

หนชา 312 / 413



PS65025690 : โครงการพพฒนา และยกระดพบผลลตภพณฑฑชาใบกระทยอมตามกรอบแนวคลด BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Smart Phone ในการหาขชอมมลและเกบบรวบรวมขชอมมล และอมพนๆ

คอมพลวเตอรฑ ในการทจาตลาดออนไลนฑ และอมพนๆ

เทคโนโลยยการอบแหชงแปรรมปผลลตภตณฑฑและบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ชาใบกระทชอม

รายละเออยด : สชวนผสมประกอบดชวย1.ใบกระทชอม2.ใบขลมช3.หญชาหวานเปปนผลลตภตณฑฑอาหาร

เสรลมเพมพอสจขภาพ ของกลจชมวลสาหกลจแปรรมปสมจนไพรสายเขยยว ตจาบลสชมปปอย อจาเภอราษย

ไศล จตงหวตดศรยสะเกษ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

7 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.สชมปปอย อ.ราษยไศล จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

Key Partners

     - กลจชมผมชนจาชจมชน

     - รชานคชาชจมชน

Key Activities

     - ใบกระทชอม

     - ใบขลมช

     - หญชาหวาน

     - สชงเสรลมการปลมกตชนกระทชอมอลนทรยยฑภายในชจมชน

Key Resources

     - ทรตพยากรบจคคล (สมาชลกกลจชมวลสาหกลจ)

     - วตตถจดลบในการผลลต

     - การตลาดและการจตดจจาหนชาย

Value Provided

     ใบกระทชอมมยมาตตขงแตชดตขงเดลมของภาคใตช โดยใชชเปปนตตวกระตจชนเพมพอชชวยในการทจางานใหชทน

ทานมากขขขน ใบกระทชอมจขงเปปนพมชทยพแสดงบทบาทหนชาทยพทางสตงคมวตฒนธรรมทชองถลพนในชจมชน 

ทตขงในดชานการใชชเปปนเครมพองมมอเสรลมแรง เพลพมประสลทธลภาพในการทจางาน ทจานา ทจาสวน จนไดช

พตฒนามาเปปน ชาใบกระทชอม

Customer Relationships

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สชงเสรลมและสนตบสนจนการทชองเทยพยวชจมชน

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 20,000

หนชา 313 / 413



PS65025708 : โครงการพพฒนา และยกระดพบผลลตภพณฑฑกาแฟใบกระทยอมตามกรอบแนวคลด BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Smart Phone ในการหาขชอมมลและเกบบรวบรวมขชอมมล และอมพนๆ

คอมพลวเตอรฑ ในการทจาตลาดออนไลนฑ และอมพนๆ

เทคโนโลยยการอบแหชงแปรรมปผลลตภตณฑฑและบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กาแฟใบกระทชอม

รายละเออยด : สชวนผสมประกอบดชวย1.กาแฟ2.ใบกระทชอม 3.หญชาหวานกาแฟใบกระทชอมเปปน

ผลลตภตณฑฑทยพอยมชระหวชางการดจาเนลนการผลลต เปปนผลลตภตณฑฑอาหารเสรลมเพมพอสจขภาพ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

7 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.สชมปปอย อ.ราษยไศล จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

Key Partners

     - กลจชมผมชนจาชจมชน

     - รชานคชาชจมชน

Key Activities

     - ใบกระทชอม

     - หญชาหวาน

     - เมลบดกาแฟ

     - สชงเสรลมการปลมกตชนกระทชอมอลนทรยยฑภายในชจมชน

Key Resources

     - ทรตพยากรบจคคล (สมาชลกกลจชมวลสาหกลจ)

     - วตตถจดลบในการผลลต

     - การตลาดและการจตดจจาหนชาย

Value Provided

      โดยปกตลใบกระทชอมมยจจาหนชายอยมชทตพวไป และยตงไมชมยการตชอยอดนจามาแปรรมปหรมอพตฒนา

สลนคชาของกระทชอมใหชมยความหลากหลาย และนจาไปขายบนสมพอการขายออนไลนฑเพมพอเจาะกลจชม

ลมกคชาในวงกวชางและทจาใหชสลนคชาเปปนทยพรมชจตกและเตลบโตในตลาดออนไลนฑหรมอชชองทางอมพน

Customer Relationships

     การบรลหารจตดการการสรชางความสตมพตนธฑกตบลมกคชา เพมพอการเพลพมชชองทางการตลดตชอซมขอขาย

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 20,000

หนชา 314 / 413



PS65026170 : การเพาะปลสกเหบดโคน (Termitomyces fuliginosus Heim)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนา Packaging Desing คจณภาพเเละมาตรฐานการบรรจจผลลตภตณฑฑ

อบรม อยคอมเมลรฑซ Page Facebook

กลจชมลมกคชาทตขงในพมขนทยพเเละใกลชเคยยงตลอดจนบนแพลทฟอรฑมออนไลนฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ตะกรชากชอนเหบดโคนนชอย

รายละเออยด : กชอนเหบดโคนนชอย ผชานกระบวนการทจากชอนเชมขอแบบปลอดสารเคมย เหมาะกตบผมช

บรลโภคทยพรตกสจขภาพ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.สรชางปปพ  อ.ราษยไศล จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : U2T for BCG SSKRU ตจาบลสรชางปปพ  อจาเภอราษยไศล จตงหวตดศรยสะเกษ

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100085266345719

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

แผนการตลาด กชอนเหบดโคนนชอย

     การวางแผนการตลาดเปปนการกจาหนดกลยจทธฑและวลธยในการดจาเนลนกลจกรรมทางการตลาด 

เพมพอใหชกลจการสามารถบรรลจวตตถจประสงคฑและเปปาหมายทยพมจชงหวตง โดยคจานขงถขงการใชชทรตพยากร

ทางการตลาดใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด ในการตอบรตบกตบแนวโนชมและการเปลยพยนแปลงของ

สภาพแวดลชอมในการดจาเนลนธจรกลจทตขงภายนอกและภายใน ซขพงมยรายละเอยยดดตงตชอไปนยข

วตตถจประสงคฑทางการตลาด

           - สรชางการรตบรมชตราสลนคชา กชอนเหบดโคนนชอย เพลพมขขขน 10%

- ขยายตลาดกลจชมลมกคชาใหมช 10%

- เพลพมยอดขายสลนคชา 10%

- ขยายสายผลลตภตณฑฑโดยการแปรรมปจากนวตตกรรมผลลตภตณฑฑเพลพมเตลม

เปปาหมายทางการตลาด

          - กลจชมเปปาหมายรตบรมชตราสลนคชา ภายใตชชมพอ กชอนเหบดโคนนชอย สรชางปปพ  เพลพมขขขน

- มยตลาดลมกคชากลจชมรตกสจขภาพ

ชชองทางการจตดจจาหนชาย ทางบรลษตทมยชชองทางการตลดตชอทยพหลากหลาย ไดชแกช 

         -  หนชารชานกลจชมวลสาหกลจ 

         -  ตตวแทนจจาหนชาย

         -  ออนไลนฑ Facebook

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

มยสจขภาพดยขขขน ลดโอกาสเกลดการเจบบปปวย

ลดขยะ/การนจาวตตถจดลบกลตบมาใชชใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 1,200

หนชา 315 / 413



PS65026173 : ขบาวเกรอยบเหบดโคนปรรงรส

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

กลจชมลมกคชาทตขงในพมขนทยพและใกลชเคยยง ตลอดจนบนแพลทฟอรฑมออนไลนฑ

พตฒนา Packaging Design คจณภาพและมาตรฐานการบรรจจผลลตภตณฑฑ

อบรมอยคอมเมลซรฑซ Page Facebook

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขชาวเกรยยบเหบดโคนนชอย

รายละเออยด : ขชาวเกรยยบเหบดโคนนชอย ผชานกระบวนการผลลตตามหลตกการผลลตอาหารทยพดย 

(Primary GMP )ขชาวเกรยยบจากเหบดปลอดสารเคมย เหมาะกตบผมชบรลโภคทยพรตกสจขภาพ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.สรชางปปพ  อ.ราษยไศล จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : U2T for BCG SSKRU ตจาบลสรชางปปพ  อจาเภอราษยไศล จตงหวตดศรยสะเกษ

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100085266345719

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

แผนการตลาด ขชาวเกรยยบเหบดโคนนชอย

     การวางแผนการตลาดเปปนการกจาหนดกลยจทธฑและวลธยในการดจาเนลนกลจกรรมทางการตลาด 

เพมพอใหชกลจการสามารถบรรลจวตตถจประสงคฑและเปปาหมายทยพมจชงหวตง โดยคจานขงถขงการใชชทรตพยากร

ทางการตลาดใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด ในการตอบรตบกตบแนวโนชมและการเปลยพยนแปลงของ

สภาพแวดลชอมในการดจาเนลนธจรกลจทตขงภายนอกและภายใน ซขพงมยรายละเอยยดดตงตชอไปนยข

วตตถจประสงคฑทางการตลาด

           - สรชางการรตบรมชตราสลนคชา ขชาวเกรยยบเหบดโคนนชอย เพลพมขขขน 10%

- ขยายตลาดกลจชมลมกคชาใหมช 10%

- เพลพมยอดขายสลนคชา 10%

- ขยายสายผลลตภตณฑฑโดยการแปรรมปจากนวตตกรรมผลลตภตณฑฑเพลพมเตลม

เปปาหมายทางการตลาด

          - กลจชมเปปาหมายรตบรมชตราสลนคชา ภายใตชชมพอ ขชาวเกรยยบเหบดโคนนชอย สรชางปปพ  เพลพมขขขน

- มยตลาดลมกคชากลจชมรตกสจขภาพ

ชชองทางการจตดจจาหนชาย ทางบรลษตทมยชชองทางการตลดตชอทยพหลากหลาย ไดชแกช 

         -  หนชารชานกลจชมวลสาหกลจ 

         -  ตตวแทนจจาหนชาย

         -  ออนไลนฑ Facebook

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

มยสจขภาพดยขขขน ลดโอกาสเกลดการเจบบปปวย

ลดขยะ/การนจาวตตถจดลบกลตบมาใชชใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางความรมชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 1,000

หนชา 316 / 413



PS65025719 : โครงการพพฒนา และยกระดพบผลลตภพณฑฑขบาวหอมมะลลอลนทรอยฑตามกรอบแนวคลด BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Smart Phone ในการหาขชอมมลและเกบบรวบรวมขชอมมล และอมพนๆ

คอมพลวเตอรฑ ในการทจาตลาดออนไลนฑ และอมพนๆ

เครมพองสไลดฑหอมแดง/กระเทยยม เครมพองสยขชาว เครมพองอบแหชง และ เทคโนโลยยการถนอม

อาหารดชวยสมญญากาศในกระบวนการขตขนตอนการผลลต

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขชาวหอมเกษตรอลนทรยยฑ

รายละเออยด : สชวนผสมประกอบดชวย1. ขชาวหอมมะลล2. ขชาวไรซฑเบอรรยพ3. ขชาวกจพา (ขชาวลมมผตว)4. 

ขชาวกลชองงอก   เปปนผลลตภตณฑฑอาหาร ของกลจชมเกษตรกร ตจาบลหนองแค อจาเภอราศยไศล 

จตงหวตดศรยสะเกษ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หนองแค อ.ราษยไศล จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

ขชาวเกษตรอลนทรยยฑเรลพมจากการปลมกขชาวอลนทรยยฑจากแปลงทยพไดชมาตรฐานปลอดสาร ไปสมชการ

เกบบเกยพยว การคตดสรร การตาก การผลลตและบรรจจภตณฑฑ

ตลาดเปปาหมาย - กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ และอาศตยอยมช

ในชจมชน ไมชจจากตดเพศ อายจ หรมอกลจชมคนทยพสนใจในสจขภาพ รตบประทานอาหารปลอดสารพลษ และ

กลจชมทยพตชองการสรชางรายไดชจากการขายสลนคชาขชาวเกษตรอลนทรยยฑใหชกตบชจมชน

ความสตมพตนธฑกตบลมกคชา – มยบรลการจตดสชงสลนคชาใหชแกชผมชบรลโภค ใหชคจาแนะนจาในการบรลโภคกตบ

ลมกคชา มยการบอกคจณลตกษณะของขชาววชาควรใหชความรชอนอยชางไรใหชไดชลตกษณะขชาวตามตชอง

การจากขชอมมลจากฉลากบนบรรจจภตณฑฑ 

ชชองทางตลาด – จตดจจาหนชายผชานชชองทางออนไลนฑ ทจาการตลาดประชารตฐบรลเวณในชจมชน 

อจาเภอราษยไศล จตงหวตดศรยสะเกษ และจจาหนชายผชานงานแสดงสลนคชาเกษตรอลนทรยยฑ 

ขชอเสนอทางการคชา - สรชางสจขภาพทยพดยใหชกตบผมชบรลโภคและปลอดภตยจากสารเคมยตกคชางในการ

รตบประทานขชาว ผมชบรลโภคสามารถเขชาถขงและหาซมขอขชาวเกษตรอลนทรยยฑไดชงชายขขขนจากชชองทาง

การจตดจจาหนชายทยพมยประสลทธลภาพ ราคาสลนคชาทยพเขชาถขงผมชบรลโภคไดชทจกกลจชมโดยเฉพาะกลจชมเปปา

หมายหลตกและนองทจาใหชผมชบรลโภคมยโอกาสรตบประทานขชาวเกษตรอลนทรยยฑมากขขขน 

สภาพการแขชงขตน - ตลาดในตตวอจาเภอเรลพมมยการแขชงขตนกตนมากขขขน จขงตชองเรลพมมองไปทยพตลาด

ตชางอจาเภอและตชางจตงหวตด เพมพอขยายชชองทางการจจาหนชายสลนคชา และทจาใหชสลนคชาใหชเปปนทยพรมชจตก

มากยลพงขขขน โดยอาจจะตชองเพลพมงบประมาณในการผลลตและการทจาประชาสตมพตนธฑใหชมากยลพงขขขน

เปปาหมายทางธจรกลจ

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

มยสจขภาพดยขขขน ลดโอกาสเกลดการเจบบปปวย

ลดเวลาในการสรชางผลผลลตเพมพอจตดจจาหนชายสลนคชา / บรลการ

จจานวนรายไดบ : 5,500

หนชา 317 / 413



PS65025727 : โครงการพพฒนา และยกระดพบผลลตภพณฑฑหอมแดงและกระเทอยมสไลดฑอบแหบงตามกรอบแนว

คลด BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Smart Phone ในการหาขชอมมลและเกบบรวบรวมขชอมมล และอมพนๆ

คอมพลวเตอรฑ ในการทจาตลาดออนไลนฑ และอมพนๆ

เครมพองสไลดฑหอมแดง/กระเทยยม เครมพองสยขชาว เครมพองอบแหชง และ เทคโนโลยยการถนอม

อาหารดชวยสมญญากาศในกระบวนการขตขนตอนการผลลต

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : หอมแดงและกระเทยยมสไลดฑอบแหชง

รายละเออยด : สชวนผสมประกอบดชวย1.หอมแดง2.กระเทยยม3.เครมพองอบ4.เครมพองสไลดฑหอม / 

กระเทยยม   เปปนผลลตภตณฑฑอาหาร ของกลจชมเกษตรกร ตจาบลหนองแค อจาเภอราศยไศล 

จตงหวตดศรยสะเกษ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หนองแค อ.ราษยไศล จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

หอมแดงและกระเทยยมสไลดฑอบแหชง เรลพมจากการปลมกหอมแดงและกระเทยยม จากแปลงทยพไดช

มาตรฐานเกษตรอลนทรยยฑ ไปสมชการเกบบเกยพยว การคตดสรรคจณภาพผลผลลต การตาก การแปรรมป

ผลลตภตณฑฑและบรรจจภตณฑฑ

ตลาดเปปาหมาย - กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ และอาศตยอยมช

ในชจมชน ไมชจจากตดเพศ เปปนผมชทยพจะนจาไปวตตถจดลบในการประกอบอาหาร และสรชางรายไดชจากการ

ขายสลนคชาหอมแดงและกระเทยยมสไลดฑอบแหชง

ความสตมพตนธฑกตบลมกคชา – มยบรลการจตดสชงสลนคชาใหชแกชผมชบรลโภค ใหชคจาแนะนจาในการบรลโภคกตบ

ลมกคชา และแนะนจาการใชชผลลตภตณฑฑหอมแดงและกระเทยยมสไลดฑอบแหชง เพมพอใชชประกอบอาหารใน

เมนมตชาง ๆ

ชชองทางตลาด – จตดจจาหนชายผชานทางเบอรฑโทรศตพทฑ การตลาดประชารตฐบรลเวณในชจมชน 

อจาเภอราษยไศล จตงหวตดศรยสะเกษ และผชานชชองทางออนไลนฑ 

ขชอเสนอทางการคชา - สรชางสจขภาพทยพดยใหชกตบผมชบรลโภคและปลอดภตยจากสารเคมยตกคชางในการ

รตบประทานหอมแดงและกระเทยยมสไลดฑอบแหชง ผมชบรลโภคสามารถเขชาถขงและหาซมขอหอมแดงและ

กระเทยยมสไลดฑอบแหชงไดชงชายขขขนจากชชองทางการจตดจจาหนชายทยพมยประสลทธลภาพ ราคาสลนคชาทยพ

เขชาถขงผมชบรลโภคไดชทจกกลจชมโดยเฉพาะกลจชมเปปาหมายหลตกและสนองความตชองการ ทจาใหชผมชบรลโภค

มยโอกาสรตบประทานหอมแดงและกระเทยยมสไลดฑอบแหชงมากขขขน 

สภาพการแขชงขตน – ตจาบลหนองแคแปรรมปผลลตภตณฑฑหอมแดงและกระเทยยมสไลดฑอบแหชงเปปน

เจชาเดยยวของอจาเภอราษยไศล เพมพอขยายชชองทางการจจาหนชายสลนคชา และทจาใหชสลนคชาใหชเปปนทยพ

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

ลดเวลาในการสรชางผลผลลตเพมพอจตดจจาหนชายสลนคชา / บรลการ

สชงเสรลมและสนตบสนจนการทชองเทยพยวชจมชน

สรชางความรมชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 6,000

หนชา 318 / 413



PS65009968 : โครงการพพฒนาผลลตภพณฑฑแยมหอมแดง ตจาบลหนองหมอ อจาเภอราษอไศล จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

3.นจาสลนคชาไปจจาหนชายผชาน Platform Online Facebook Line QA

1. ปรตบปรจงรมปแบบผลลตภตณฑฑและบรรจจภตณฑฑใหชเหมาะสมเพมพอการจจาหนชาย

2.เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : แยมหอมแดง

รายละเออยด : แยมหอมแดงเปปนผลลตภตณฑฑทยพไดชจากการแปรรมปผลผลลตทางการเกษตร ซขพง

ชาวตจาบลหนองหมย อจาเภอราษยไศล จตงหวตดศรยสะเกษ นอกจากจะเพาะปลมก จจาหนชายหอม

แดงในรมปของวตตถจดลบประกอบอาหาร ยตงมยการนจามาแปรรมปเปปนสลนคชาประเภทอมพนๆ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หนองหมย อ.ราษยไศล จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : แยมหอมแดงbyหตวดง

ออนไลนฑ : แยมหอมแดงbyหตวดง

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

แยมหอมแดงเปปนผลลตภตณฑฑทยพไดชจากการแปรรมปผลผลลตทางการเกษตร ซขพงชาวตจาบลหนอง

หมย อจาเภอราษยไศล 

จตงหวตดศรยสะเกษ นอกจากจะเพาะปลมก จจาหนชายหอมแดงในรมปของวตตถจดลบประกอบอาหาร ยตง

มยการนจามาแปรรมปเปปนสลนคชาประเภทอมพนๆ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สชงเสรลมและสนตบสนจนการทชองเทยพยวชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 5,000

หนชา 319 / 413



PS65027609 : โครงการพพฒนาผลลตภพณฑฑแยมหอมแดงนจลาตาลนบอย (Less Sugar)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

3.เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ/นจาสลนคชาไปจจาหนชายผชาน Platform Online 

Facebook Line QA

1. ปรตบปรจงรมปแบบผลลตภตณฑฑและบรรจจภตณฑฑใหชเหมาะสมเพมพอการจจาหนชาย

2.ปรตบปรจงพตฒนาสมตรแยมหอมแดงใหชมยนจขาตาลนชอยลงกวชาสมตรปกตล

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : แยมหอมแดงนจขาตาลนชอย

รายละเออยด : ตจาบลหนองหมย เปปนพมขนทยพเกษตรกรรมซขพงมยสลนคชาทางการเกษตรทยพสจาคตญของ

จตงหวตดศรยสะเกษคมอ หอมแดง เพมพอเปปนการเพลพมมมลคชาของสลนคชาทางการเกษตร จขงมยแนว

คลดในการพตฒนาผลลตภตณฑฑทางเลมอกทยพเปปนสลนคชากลจชมสจขภาพ คมอแยมหอมแดง

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หนองหมย อ.ราษยไศล จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : แยมหอมแดงbyหตวดง

ออนไลนฑ : แยมหอมแดงbyหตวดง

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

ตจาบลหนองหมยเปปนพมขนทยพเกษตรกรรมซขพงมยสลนคชาทางการเกษตรทยพสจาคตญของจตงหวตดศรยสะเกษ

คมอ หอมแดง เพมพอเปปนการเพลพมมมลคชาของสลนคชาทางการเกษตร จขงมยแนวคลดในการพตฒนา

ผลลตภตณฑฑทางเลมอกทยพเปปนสลนคชากลจชมสจขภาพ คมอแยมหอมแดง

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สชงเสรลมและสนตบสนจนการทชองเทยพยวชจมชน

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 5,000

หนชา 320 / 413



PS65002865 : กระเปปาจากเสชชอผชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การแปรรมปผลลตภตณฑฑ

การเคลมอบนาโนซลงคฑออกไซดฑ

การยชอมสยธรรมธาตล

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การขนสชงและกระจายสลนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระเปปาจากเสมพอผมอ

รายละเออยด : กระเปปาสตรยแบบถมอ (Clutch)  ผลลตจากเสมพอจากผมอทอมมอ ยชอมศรยกจลา และ

ศรยมะเกลมอ ตามลตกษณะทางภมมลศาสตรฑจตงหวตดศรยสะเกษ  เคลมอบสารนาโนซลงคฑออกไซคฑ 

ลวดลายเฉพาะทชองถลพน ขนาด 22 x 9.5 x 6.5 ซม. นจขาหนตกเบาสามารถพกพาไดชสะดวก รมป

ทรงสามเหลยพยม ฐานดชานลชางกวชาง

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 7 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หนองอขพง อ.ราษยไศล จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

กรกฎาคม 2565 

      -    วางแผนออกแบบผลลตภตณฑฑใหชมยความทตนสมตยและหลากหลาย 

      -    วางแผนออกแบบบรรจจภตณฑฑใหชมยความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มยระดตบ

      -    ออกแบบสมพอประชาสตมพตนธฑ และดจาเนลนการประชาสตมพตนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social 

Media

สลงหาคม 2565

     - ผลลตสลนคชาและจตดหนชายทตขงทางหนชารชานและทางออนไลนฑ

     - จตดทจาชชองทางเพมพอประชาสตมพตนธฑสลนคชา

     - ประชาสตมพตนธฑสลนคชาในชชองทางตชางๆ

กตนยายน 2565

     - ผลลตสลนคชาและจตดจจาหนชายทตขงทางหนชารชานและทางออนไลนฑ

     - ขยายชชองทางการตลาด

     - ใชชกลยจทธฑ Infuencer Marketing ในการสรชางการรตบรมช และสรชางภาพลตกษณฑใหชแกชธจรกลจ

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 0

หนชา 321 / 413



PS65008939 : เสชชอผชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การเคลมอบนาโนซลงคฑออกไซดฑ

การยชอมสยธรรมชาตล

การออกแบบลายผมอ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การขนสชงและกระจายสลนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เสมพอผมอ

รายละเออยด : เสมพอจากผมอ ยชอมสยธรรมชาตลตามลตกษณะทางภมมลศาสตรฑจตงหวตดศรยสะเกษ 

เคลมอบนาโนซลงคฑออกไซคฑ ขนาด กวชาง 50 ซม. * 100 ซม.

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 7 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หนองอขพง อ.ราษยไศล จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

กรกฎาคม 2565 

      -    วางแผนออกแบบผลลตภตณฑฑใหชมยความทตนสมตยและหลากหลาย 

      -    วางแผนออกแบบบรรจจภตณฑฑใหชมยความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มยระดตบ

      -    ออกแบบสมพอประชาสตมพตนธฑ และดจาเนลนการประชาสตมพตนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social 

Media

สลงหาคม 2565

     - ผลลตสลนคชาและจตดหนชายทตขงทางหนชารชานและทางออนไลนฑ

     - จตดทจาชชองทางเพมพอประชาสตมพตนธฑสลนคชา

     - ประชาสตมพตนธฑสลนคชาในชชองทางตชางๆ

กตนยายน 2565

     - ผลลตสลนคชาและจตดจจาหนชายทตขงทางหนชารชานและทางออนไลนฑ

     - ขยายชชองทางการตลาด

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 0

หนชา 322 / 413



PS65005858 : กระเปปาสตรอจากกก

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การเคลมอบนาโนซลงคฑออกไซดฑ

การยชอมสยธรรมชาตล

การแปรรมปผลลตภตณฑฑ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานมานจษยวลทยา

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระเปปาสตรยจากกก

รายละเออยด : กระเปปาสตรยแบบถมอ (Clutch) ผลลตจากเสมพอจากกกทอมมอ ยชอมสย ศรยกจลาตาม

ลตกษณะทางภมมลศาสตรฑจตงหวตดศรยสะเกษ  ลวดลายเฉพาะทชองถลพน เคลมอนสารนาโนซลงคฑออก

ไซคฑ ขนาด 22 x 9.5 x 6.5 ซม.

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หวชานคจา อ.ราษยไศล จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

กรกฎาคม 2565 

      -    วางแผนออกแบบผลลตภตณฑฑใหชมยความทตนสมตยและหลากหลาย 

      -    วางแผนออกแบบบรรจจภตณฑฑใหชมยความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มยระดตบ

      -    ออกแบบสมพอประชาสตมพตนธฑ และดจาเนลนการประชาสตมพตนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social 

Media

สลงหาคม 2565

     - ผลลตสลนคชาและจตดหนชายทตขงทางหนชารชานและทางออนไลนฑ

     - จตดทจาชชองทางเพมพอประชาสตมพตนธฑสลนคชา

     - ประชาสตมพตนธฑสลนคชาในชชองทางตชางๆ

กตนยายน 2565

     - ผลลตสลนคชาและจตดจจาหนชายทตขงทางหนชารชานและทางออนไลนฑ

     - ขยายชชองทางการตลาด

     - ใชชกลยจทธฑ Infuencer Marketing ในการสรชางการรตบรมช และสรชางภาพลตกษณฑใหชแกชธจรกลจ

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

ลดเวลาในการสรชางผลผลลตเพมพอจตดจจาหนชายสลนคชา / บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 0

หนชา 323 / 413



PS65008884 : เสชชอกก

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การเคลมอบนาโนซลงคฑออกไซดฑ

การยชอมสยธรรมชาตล

การออกแบบลายเสมพอกก

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานมานจษยวลทยา

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เสมพอกก

รายละเออยด : เสมพอจากกก ยชอมสยธรรมชาตลตามลตกษณะทางภมมลศาสตรฑจตงหวตดศรยสะเกษ 

เคลมอบนาโนซลงคฑออกไซคฑ ขนาด กวชาง 50 ซม. * 100 ซม.

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หวชานคจา อ.ราษยไศล จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

กรกฎาคม 2565 

      -    วางแผนออกแบบผลลตภตณฑฑใหชมยความทตนสมตยและหลากหลาย 

      -    วางแผนออกแบบบรรจจภตณฑฑใหชมยความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มยระดตบ

      -    ออกแบบสมพอประชาสตมพตนธฑ และดจาเนลนการประชาสตมพตนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social 

Media

สลงหาคม 2565

     - ผลลตสลนคชาและจตดหนชายทตขงทางหนชารชานและทางออนไลนฑ

     - จตดทจาชชองทางเพมพอประชาสตมพตนธฑสลนคชา

     - ประชาสตมพตนธฑสลนคชาในชชองทางตชางๆ

กตนยายน 2565

     - ผลลตสลนคชาและจตดจจาหนชายทตขงทางหนชารชานและทางออนไลนฑ

     - ขยายชชองทางการตลาด

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

ลดเวลาในการสรชางผลผลลตเพมพอจตดจจาหนชายสลนคชา / บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 0

หนชา 324 / 413



PS65022219 : U2tผลลตภพณฑฑตจาบลดวนใหญย

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคนลคในการใชชแมชสยในการผสมและนจามาขขขนรมปในการผลลต

การใชชเทคนลคการออกแบบจากแมชพลมพฑ

การนจาเขบมกลตดมาตลดกลตบผลลตภตณฑฑเพมพอเปปนรมปแบบผลลตภตณฑฑนจาขายสมชทชองตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ดอกลจาดวนจากดลนไทย

รายละเออยด : คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอใชชสจาหรตบใสชเพมพอประดตบบนเสมขอ เพมพอใหชเกลดความสวย

งามและทตนสมตยขขขน และตตวสลนคชาผลลตจากธรรมชาตล

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ดวนใหญช อ.วตงหลน จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

Customer Segment  กลจชมคนทยพอาศตยภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ และอาศตยอยมชในชจมชน ไมช

จจากตดเพศ โดยมยอายจ 30 ปปขขขนไป เพราะเปปนกลจชมคนทยพสนใจ และมยตชองการนจาไปใชชเปปนเครมพอง

ประดตบ

Costomer Relationships  ยอมรตบคจาตลชมจากลมกคชา และตลดตาม review นจามาพตฒนาตชอ 

และนอกจากจะมยการมอบสลทธลพลเศษแกชลมกคชาเดลมดชวยสชวนลด 10 -20 เปอรฑเซบนตฑ

Channels  จตดจจาหนชายผชาน Facebook ขายในกลจชมสลนคชาออนไลนฑ รวมถขงจจาหนชายทยพบชาน 

Value Propositions คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอใชชประดลษฐฑตามบรลเวณทยพทชานตชองการ เพมพอ

ความสวยงาม และตตวสลนคชาผลลตจากธรรมชาตล

Key Activities กระบวกการผลลต เรลพมจากการคตดเลมอกวตตถจดลบ ไปสมชการออกแบบลวดลาย การ

ผลลต ซขพงระหวชางกระบวนการเหลชานยขจะทจาการเกบบขชอมมลเพมพอนจามาสรชาง Content ในการโปรโม

ทและจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Resources ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย วลธยการผลลตดอกลจาดวนดลนไทย แรง

งานทยพใชชในการผลลตซขพงเปปนแรงงานและสมาชลกในชจมชน การตลาดและการจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Partners ในสชวนของผมชเกยพยวใหชการสนตบสนจนและผมชเกยพยวขชองในธจรกลจ ไดชแกชผมชรชวมโครงการ

ในพมขนทยพตจาบลดวนใหญช

Cost Structure  ตชนทจนจะประกอบไปดชวย ตชนทจน คชาวตตถจดลบ คชาแรงงานและคชาสาธารณมปโภค

ตชางๆ

Revenue Streams รายไดชจากการทจาธจรกลจ ทยพมาจากดอกลจาดวนจากดลนไทยคมอรายไดชจาก

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 5,000

หนชา 325 / 413



PS65027233 : U2t ผลลตภพณฑฑตจาบลดวนใหญย

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคนลคในการใชชแมชสยในการผสมและนจามาขขขนรมปในการผลลต

การใชชเทคนลคการออกแบบจากบลบอกแมชพลมพฑ

.การนจากระเปปาจากตชนกก และผตกตบชวา มาผลลตและจตดจจาหนชายทางออฟไลนฑ และออนไลนฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระเปปาจากตชนกก

รายละเออยด : คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอใชชสจาหรตบใสชสลพงของในกระเปปา พกพาสะดวกสบาย 

สามารถนจาไปเปปนของฝากไดช เพมพอใหชเกลดความสวยงามและทตนสมตยขขขน และตตวสลนคชาผลลต

จากธรรมชาตล

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ดวนใหญช อ.วตงหลน จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

Customer Segment  กลจชมคนทยพอาศตยภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ และอาศตยอยมชในชจมชน ไมช

จจากตดเพศ โดยมยอายจ 30 ปปขขขนไป เพราะเปปนกลจชมคนทยพสนใจ และนจาไปใชชโดยใสชสลพงของหรมอซมขอไป

เปปนของฝาก

Costomer Relationships  ยอมรตบคจาตลชมจากลมกคชา และตลดตาม review นจามาพตฒนาตชอ 

และนอกจากจะมยการมอบสลทธลพลเศษแกชลมกคชาเดลมดชวยสชวนลด 10 -20 เปอรฑเซบนตฑ

Channels  จตดจจาหนชายผชาน Facebook ขายในกลจชมสลนคชาออนไลนฑ รวมถขงจจาหนชายทยพบชาน 

Value Propositions คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบคมอสามารถเกบบสลพงของในกระเปปาไดชพกพาสะดวก

สบาย เพมพอความสวยงาม และตตวสลนคชาผลลตจากธรรมชาตล

Key Activities กระบวกการผลลต เรลพมจากการคตดเลมอกวตตถจดลบ ไปสมชการออกแบบลวดลาย การ

ผลลต ซขพงระหวชางกระบวนการเหลชานยขจะทจาการเกบบขชอมมลเพมพอนจามาสรชาง Content ในการโปรโม

ทและจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Resources ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย วลธยการผลลตแรงงานทยพใชชในการผลลตซขพง

เปปนแรงงานและสมาชลกในชจมชน การตลาดและการจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Partners ในสชวนของผมชเกยพยวใหชการสนตบสนจนและผมชเกยพยวขชองในธจรกลจ ไดชแกชผมชรชวมโครงการ

ในพมขนทยพตจาบลดวนใหญช

Cost Structure  ตชนทจนจะประกอบไปดชวย ตชนทจน คชาวตตถจดลบ คชาแรงงานและคชาสาธารณมปโภค

ตชางๆ

Revenue Streams รายไดชจากการทจาธจรกลจ ทยพมาจากการขายกระเปปาทยพทจามาจากตชนกกคมอ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 5,000

หนชา 326 / 413



PS65028144 : การสยงเสรลมเลอลยงโคเนชลอ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

1. ปรตบปรจงรมปแบบผลลตภตณฑฑและบรรจจภตณฑฑใหชเหมาะสม (Packaging)

2. ปรตบปรจงสมตรและกระบวนการผลลตให�เป�นผลลตภตณฑฑรมปแบบใหมช (Product)

3. นจาสลนคชาจจาหนชายผชานชชองทางออนไลนฑ (Line, Facebook )

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : การแปรรมปเนมขอวตว

รายละเออยด : 

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ทจชงสวชาง อ.วตงหลน จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

1. ประชจมวางแผนเกษตรกรผมชเขชารชวมโครงการ

2. อบรมเรมพองการเลยขยงโคเนมขอสจภาพ

3. อบรมเรมพองแปรรมปเนมขอสตตวฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 2,000

หนชา 327 / 413



PS65028154 : ผบาไหมพชลนบบาน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เพลพมลวดลายและสยสตน ทยพมยความทตนสมตยมากขขขน

ปรตบปรจงรมปแบบผลลตภตณฑฑและบรรจจภตณฑฑใหชเหมาะสมเพมพอการจจาหนชาย

นจาสลนคชาไปจจาหนชายผชาน Platform  Online Facebook,Line

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การขนสชงและกระจายสลนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผชาไหมพมขนบชาน

รายละเออยด : ผชาไหมพมขนบชาน เปปนการทชอมมอทยพสวยงาม

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ทจชงสวชาง อ.วตงหลน จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

สลนคชาผลลตภตณฑฑผชาไหมพมขนบชานแทชทอมมอ ฝปมมอการผลลตของคนพมขนทยพเองสชงถขงมมอผมชบรลโภคดชวย

คจณภาพทยพดยและราคาทยพเหมาะสม ใหชแกชกลจชมลมกคชาเพศหญลงทยพมยอายจ

30–45ปป สชวนใหญชอยมชในกลจชมอาชยพขชาราชการทยพตชองใชชผชาไหมในการตตดชจดสวมและเปปนของ

ขวตญในงานตชางๆ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 12,500

หนชา 328 / 413



PS65025991 : ปรปยอลนทรอยฑอพดเมบดนครธาตร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การพตฒนาปรตบปรจงและออกแบบผลลตภตณทฑใหชมยความเหมาะสมในการจตดจจาหนชาย

เครมพองผลลตปจปยอตดเมบด

การขายและโปรโมทสลนคชาผชานชชองทางออนไลนฑ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจหมรนเวอยนลดการใชบพลพงงานเนบนนจากลพบมาใชบใหมย

   Remanufacture (การผลลตใหมช)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปจปยอลนทรยยฑอตดเมบดนครธาตจ

รายละเออยด : ปจปยอลนทรยยฑอตดเมบดชชวยปรตบสภาพดลนทยพถมกทจาลายจากสารเคมยและยตงสรชางแรช

ธาตจอาหารใหชกตบดลนปลอดภตยและไมชเปปนอตนตรายตชอสจขภาพของทตขงเกษตรกร ผมชผลลตและผมช

บรลโภครวมถขงดลน นจขา สภาพแวดลชอมดชวยราคาทยพถมกกวชาในทชองตลาดปจปยอลนทรยยฑจขงตอบ

โจทยฑกตบเกษตรกรในปปจจจบตน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ธาตจ อ.วตงหลน จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

เนมพองดชวยสถานะการณฑในปปจจจบตนราคาปจปยตามทชองตลาดคชอนขชางราคาคชอนขชางสมงกวชาในปปทยพ

ผชานมาจขงมยการสชงเสรลมใหชเกษตรใชชปจปยอลนทรยยฑอตดเมบดในทางการเกษตร แทนการใชชปจปยเคมยทยพ

ทตขงราคาสมงทยพและเปปนอตนตรายตชอสจขภาพและสชงผลเสยยโดยตรงตชอทตขงผมชผลลตและผมชบรลโภครวม

ไปถขงสลพงแวดลชอมและเหบนผลเฉพาะในเวลาทยพใชช ดตงนตขน การสชงเสรลมใหชเกษตรกรทจาการเกษตร

โดยใชชปจปยอลนทรยยฑ จขงเปปนทางเลมอกทยพดยและมยประโยชนฑในระยะยาวปจปยอลนทรยยฑจะชชวยปรตบสภาพ

ดลน ใหชสรชางแรชธาตจอาหาร สชงผลใหชพมขนทยพทยพมยการนจาปจปยอลนทรยยฑไปใชช ดลนมยความอจดมสมบมรณฑ 

ระบบนลเวศมยความยตพงยมนและปลอดภตยตชอทตขงผจชผลลตและผมชบรลโภค ทตขงยตงชชวยเรมพองของการลดตชน

ทจนการผลลตและการใชชจชายในครตวเรมอนไดชไมชมากกบนชอย

เปปาหมายหลตกของกลจชมลมกคชาจะอยมชทยพชชวงวตย45 ปปขขขนไป ทตขงเพศชายและเพศหญลงและกลจชม

เกษตรกรในพมขนทยพและผมชทยพสนใจใชชปจปยอลนทรยยฑแทนปจปยเคมย

มยวตตถจดลบหลตกทยพนจามาใชชสามารถหาไดชงชายในทชองถลพน เชชนปจปยคอก ทยพเปปนอยก1สชวนผสมหลตกนจามา

ใชชประโยชนฑในการทจาปจปยอลนทรยยฑอตดเมบด

วลเคราะหฑการขาย สามารถขายไดช 2 ชชองทาง คมอออฟไลนฑ  และออนไลนฑ มยการประชาสตมพตนธฑ

ขายในชจมชนทยพอยมชในตจาบลธาตจ และตจาบลทยพอยมชใกลชเคยยง วางจจาหนชายทางหนชารชานและกองทจน

หมมชบชาน และโปรโมท สชงเสรลมการขายผชานชชองทางออนไลนฑ ไดชแกช  Fan Page, Facebook, 

YouTube, Line  เปปนตชนและทจาการพตฒนาและออกแบบผลลตภตณฑฑใหชมยความนชาสนใจกชอนทจา

การจตดจจาหนชายสลนคชาอยกดชวย

มยการทจางานกตนระหวชางทยมงานจตดโครงการ และชาวบชาน จตดอบรมใหชความรมชชาวบชานเกยพยวกตบ

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

มยสจขภาพดยขขขน ลดโอกาสเกลดการเจบบปปวย

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 50,000

หนชา 329 / 413



PS65028202 : ดลนเพาะปลสกนครธาตร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การนจาวตสดจเหลมอใชชในทชองถลพนมาเพลพมมมลคชาดชวยการทจาดลนเพาะปลมก

จตดทจาสลนคชาและออกแบบบรรจจภตณฑฑใหชมยความเหมาะสมเพมพอการจจาหนชาย

นจาสลนคชาไปโปรโมทและจจาหนชายผชาน แพลตฟอรฑม ออฟไลนฑ และออนไลนฑ เชชน Facebook 

Fanpage เปปนตชน

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจหมรนเวอยนลดการใชบพลพงงานเนบนนจากลพบมาใชบใหมย

   Upgradable (ยกระดตบไดช)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ดลนเพาะปลมกนครธาตจ

รายละเออยด : ดลนเพาะปลมกหรมอเรยยกอยกอยชางหนขพงวชาดลนผสมพรชอมปลมก เปปนดลนทยพผลลตโดย

ใชชสชวนผสมทยพตชางกตน โดยมยสชวนผสมหลตกคมอ แกลบดจา มมลสตตวฑ เปปนตชนซขพงวตสดจสชวนใหญช

สามารถหาไดชงชายในชจมชนเนมพองจากเปปนแหลชงสะสมอาหาร อลนทรยยวตตถจในดลนชชวยใหชพมช

อจดมสมบมรณฑและแขบงแรง

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ธาตจ อ.วตงหลน จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

แนวธจรกลจ

        ตจาบลธาตจ อจาเภอวตงหลน จตงหวตดศรยสะเกษมยวลถยชยวลตอยมชกตบธรรมชาตล ประกอบอาชยพ

เกษตรกรรม และเลยขยงสตตวฑ และปลมกพมชผลทางการเกษตรเปปนจจานวนมากและมยวตตถจดลบหลตกทยพ

สามารถหาไดชงชายในทชองถลพน สามารถนจากลตบมาใชชประโยชนฑในการทจาดลนเพาะปลมกเพมพอลดตชน

ทจนและนจาสลนคชามาจจาหนชายเพมพอสรชางรายไดชสรชางความรมชใหชแกชคนในชจมชน

โดยกลจชมเปปาหมายสามารถเขชาถขงไดชถจกชชวงวตยทตขงเพศชายและเพศหญลงและกลจชมคนทยพรตกในการ

ปลมกไมชดอกไมชประดตบ เพราะดลนปลมกสามาถใชชไดชกตบทตขงพมชสวนและไมชดอกกไมชประดตบนาๆชนลด

ซขพงจะชชวยใหชพมชผตกสวนครตวและไมชดอกไมชประดตบโตไวแขบงแรง และอจดมสมบมรณฑเปปนอยชางดย 

การวลจตยการตลาด 

       เรลพมจากการวลเคราะหฑการขาย สามารถขายไดช 2 ชชองทาง คมอ 1.ออฟไลนฑ มยการประชา

สตมพตนธฑขายในชจมชนทยพอยมชในตจาบลธาตจและตจาบลทยพอยมชใกลชเคยยง มยการจตดบมทขายสลนคชาในงาน

กลจกรรมสจาคตญ ตชางๆ ทยพจตดขขขนในอจาเภอหรมอจตงหวตด 2. ทางออนไลนฑ ไดชแกช  Fan Page, 

Facebook, YouTube, Line  เปปนตชน อยกทตขงยตงพตฒนาการขายโดยการออกแบบผลลตภตณฑฑใหชมย

ความนชาสนใจอยกดชวย

โดยมยการทจางานกตนระหวชางทยมงานจตดโครงการ และชาวบชาน จตดอบรมใหชความรมชชาวบชานเกยพยว

กตบการทจาดลนเพาะปลมกเพมพอการเกษตร

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 5,000
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PS65026406 : ชาดาวเรชองเพชชอสรขภาพ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เพลพมสรรพคจณบนบรรจจภตณฑฑ

เพลพมลตกษณะรมปทรงทยพสามารถบรรจจใหชไดชคจชมมากขขขน

ออกแบบบรรจจภตณฑฑใหชมยลวดลาย ทยพดขงดมดใจใหชผมชซมขอรมชสขกถขงความแปลกใหมชของผลลตภตณฑฑ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ชาดาวเรมองเพมพอสจขภาพ

รายละเออยด : ชาดาวเรมอง สรรพคจณ ชชวยบจารจงสายตาไดชดย รตกษาสภาพผลวพรรณ ชชวย

ชะลอการแกชกชอนวตยบรรเทาปปญหาผลวหนตง เชชน โรคผลวหนตงอตกเสบ แผลเปปน และผลวหนตงแหชง

แตก รวมทตขงฤทธลดตชานอาการอตกเสบ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.บชอแกชว อ.วตงหลน จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

Customer Segment - กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ อาศตย

อยมชในชจมชนตจาบลบชอแกชว และชจมชนใกลชเคยยง  ไมชจจากตดเพศ โดยมยอายจ 15-60 ปปขขขนไป เพราะ

เปปนกลจชมคนทยพสนใจในสจขภาพ 

Costomer Relationships  - การตลดตาม/สอบถามกตบลมกคชาทยพซมขอไปรตบประทาน 

และมอบสลทธลพลเศษแกชลมกคชา เมมพอซมขอครบ 100 บาท มยสชวนลด 5%

Channels - มยการวางแผนการจตดจจาหนชายทยพ  Facebook , ตลาดนตดตจาบลวตงหลน ซขพงจตดขขขนทจก

วตนจตนทรฑ

,รชานคชาประจจาตจาบลหรมอหมมชบชาน

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอ การมยสจขภาพทยพดยขขขน เปปนประโยชนฑตชอรชาง

กาย ชชวยบจารจงสายตาไดชดย รตกษาสภาพผลวพรรณ ชชวยบรรเทาปปญหาผลวหนตง เชชน โรคผลวหนตง

อตกเสบ แผลเปปน และผลวหนตงแหชงแตก รวมทตขงฤทธลดตชานอาการอตกเสบทยพมยอยมชในดอกดาวเรมอง จขง

ทจาใหชเปปนดอกไมชรตกษาอาการรชอนในไดช เปปนตชน

Key Activities - กระบวกการผลลต เรลพมจากการปลมกดอกดาวเรมองจากแปลงทยพไดชมาตรฐาน

ปลอดสาร ไปสมชการเกบบเกยพยว การคตดสรร การตาก การผลลตและบรรจจภตณฑฑ ซขพงระหวชางกระบวน

การเหลชานยขจะทจาการเกบบขชอมมลเพมพอนจามาสรชาง Content ในการโปรโมทและจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Resources - ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย สมตรในการทจาชาดอกดาวเรมอง วตตถจ

ดลบปลอดสารพลษ แรงงานทยพใชชในการผลลตซขพงเปปนแรงงานและสมาชลกในชจมชน การตลาดและ

การจตดจจาหนชายสลนคชา

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 0
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PS65026413 : ขนมกลบวยฉาบดาวเรชอง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เพลพมสรรพคจณบนบรรจจภตณฑฑ

เพลพมลตกษณะรมปทรงทยพสามารถบรรจจใหชไดชคจชมมากขขขน

ออกแบบบรรจจภตณฑฑใหชมยลวดลาย ทยพดขงดมดใจใหชผมชซมขอรมชสขกถขงความแปลกใหมชของผลลตภตณฑฑ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กลชวยฉาบดาวเรมอง

รายละเออยด : ขนมกลชวยฉาบ เปปนวลธยการแปรรมปวตตถจดลบ ใหชสามารถเกบบไดชนานมากขขขน และ

เพลพมมมลคชาใหชแกชสลพงทยพมยอยมชแลชวในชจมชน ซขพงเราจะนจาดอกดาวเรมองอบแหชง มาบดละเอยยดและ

แตชงกลลพนทยพตลาดกจาลตงนลยม เพมพอใหชเกลดความแปลกใหมชแกชผลลตภตณฑฑ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.บชอแกชว อ.วตงหลน จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

Customer Segment (กลจชมลมกคชาของเรา)- กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตน

ออกเฉยยงเหนมอ อาศตยอยมชในชจมชนตจาบลบชอแกชว และชจมชนใกลชเคยยง  สามารถรตบประทานไดช

ทกเพศทจกวตย เพราะขนมทยพทจามาจากวตตถจดลบธรรมชาตล 

Costomer Relationships (ความสตมพตนธฑกตบลมกคชา) – มยการตลดตามผลงานกตบลมกคชาทยพซมขอไป

วชามยปรลมาณทยพเหมาะสมกตบราคาหรมอไมช รสชาตลปปนอยชางไร 

Channels (ชชองทางทยพจะเขชาถขงลมกคชา)– จตดจจาหนชายผชานการประชาสตมพตนธฑจากประชาชนใน

ตจาบล การประชาสตมพตนธฑผชาน application facebook 

Value Propositions (คจณคชาทยพสชงมอบใหชกตบลมกคชา)- คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอ รสชาตลทยพ

อรชอย ไดชสจขภาพทยพดยเนมพองจากวตตถจดลบเปปนผลไมช ทจาใหชไมชสงผลเสยยตชอสจขภาพ 

Key Activities (กลจกรรมหลตกทยพชชวยในการขตบเคลมพอนธจรกลจ)- กระบวนการผลลต เรลพมจากการ

หาวตสดจอจปกรณฑทยพจะใชชในการจตดทจาขนมกลชวยฉาบดาวเรมอง รวมไปถขงวลธยและขตขนตอนการทจาและ

นจามาสรชาง Content ในการโปรโมทและจตดจจาหนชายสลนคชา ใหชนชาสนใจและเกลดความคจชมคชาทตขงผมช

ผลลตและและลมกคชา

Key Resources (ทรตพยากรหลตกของธจรกลจ)– ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย วตสดจ

อจปกรณฑอาทล เชชน กลชวย ดอกดาวเรมอง กระทะ นจขามตน เปปนตชน แรงงานทยพใชชในการผลลตซขพงเปปน

แรงงานและสมาชลกในตจาบลศรยสจาราญ 

Key Partners (พตนธมลตรหรมอหจชนสชวนของเรา)– ในสชวนของผมชเกยพยวใหชการสนตบสนจนและผมชเกยพยว

ขชองในธจรกลจ จะมย ในสชวนของผมชเกยพยวใหชการสนตบสนจนและผมชเกยพยวขชองในธจรกลจ จะมย สมาชลก

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 0
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PS65028153 : โครงการ U2T for BCG เพชชอพพฒนาทบองถลชนอยยางยพชงยชนแปรรสปพรลก

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนาและสรชางความสตมพตนธฑตชอการตลาดและกลจชมเกษตรกรและชจมชนในสลนคชาและผล

ผลลตทยพนจามาแปรรมป  ตลอดจนใหชเกลดการเขชาถขงการสชงออกกยพทตนสมตยและตชอยอดไดชใน

อนาคต

สรชางชชองทางออนไลนฑในการขายเพลพม/ออกแบบบรรจจภตณฑฑใหมชและใหชสะดจดตาแกชผมชพบเหบน

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

การขนสชงและกระจายสลนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   สจขอนามตยอาหาร หรมอ กระบวนการควบคจมขตขนตอนการผลลตตตขงแตชตชน

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : พรลกปปนกลลพนใบเตย

รายละเออยด : พรลกปปนกลลพนใบเตย พรลกปปนขตพวดชวยเตาถชานและผสมผสานสมจนไพรในทชองถลพน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

8 คน 8 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.บจสมง อ.วตงหลน จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

BMC พรลกปปนกลลพนใบเตย

1. กลจชมลมกคชาเปปาหมาย (Customer segment) 

- รชานขายของฝาก

- ออกบมท(even marketing

- ตลาดสดขายสชง

2. สลพงทยพนจาเสนอแกชลมกคชา (Offer, Value Propositions)

- วตตถจดลบปลอดสารพลษ

- หาซมขอไดชสะดวก 

- งชายตชอการรตบประทาน

- พรลกมยกลลพนหอมของใบเตย

- เปปนสลนคชาแปลกใหมช

3. ชชองทางการเขชาถขงลมกคชา (channels) 

- ผชานสมพอออนไลนฑ เชชน Facebook, Line, เพจ

- การวางขายทยพตลาดหรมอรชานคชาชจมชน

- ศมนยฑการคชา Otop

4. การสรชางความสตมพตนธฑกตบลมกคชา (Customer relationships)

- กลจชมคนรตกสจขภาพ

- มยบรลการหลตงการขาย

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 26,000

หนชา 333 / 413



PS65028156 : โครงการ U2T for BCG เพชชอพพฒนาทบองถลชนอยยางยพชงยชนแปรรสปหอมแดง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนาและสรชางความสตมพตนธฑตชอการตลาดและกลจชมเกษตรกรและชจมชนในสลนคชาและผล

ผลลตทยพนจามาแปรรมป  ตลอดจนใหชเกลดการเขชาถขงการสชงออกกยพทตนสมตยและตชอยอดไดชใน

อนาคต

สรชางชชองทางออนไลนฑในการขายเพลพม/ออกแบบบรรจจภตณฑฑใหมชและใหชสะดจดตาแกชผมชพบเหบน

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

การขนสชงและกระจายสลนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   สจขอนามตยอาหาร หรมอ กระบวนการควบคจมขตขนตอนการผลลตตตขงแตชตชน

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นจขาปลาหวานหอมแดงทรครมพอง

รายละเออยด : นจาหอมแดงมาแปรรมปเปปนนจขาปลาหวานทรงเครมพอง ทยพมยสชวนผสมของ พรลก 

หอม กระเทยยม และสมจนไพรในทชองถลพนของ ต.บจสจง อ.วตงหลน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

8 คน 8 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.บจสมง อ.วตงหลน จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

BMC.นจขาพรลกปลาหวานหอมแดงทรงเครมพอง

1. กลจชมลมกคชาเปปาหมาย (Customer segment) 

- รชานขายของฝาก

- ออกบมท

- รถขายผลไมช

- รชานขายผลไมช

-รชานสะดวกซมขอ

2. สลพงทยพนจาเสนอแกชลมกคชา (Offer, Value Propositions)

- วตตถจดลบปลอดสารพลษ

- หาซมขอไดชสะดวก 

- งชายตชอการรตบ

3. ชชองทางการเขชาถขงลมกคชา (channels) 

- ผชานสมพอออนไลนฑ เชชน Facebook, Line, เพจ

- การวางขายทยพตลาดหรมอรชานคชาชจมชน

- ศมนยฑการคชา Otop

- รชานขายผลไมช

4. การสรชางความสตมพตนธฑกตบลมกคชา (Customer relationships)

- กลจชมคนรตกสจขภาพ

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

ลดเวลาในการสรชางผลผลลตเพมพอจตดจจาหนชายสลนคชา / บรลการ

สชงเสรลมและสนตบสนจนการทชองเทยพยวชจมชน

สรชางความรมชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 12,000

หนชา 334 / 413



PS65018042 : กลบวยตากออรฑแกนลค

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

คอมพลวเตอรฑ

เครมพองปรลขนเตอรฑ

กลชองถชายรมป

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กลชวยตากออรฑแกนลค

รายละเออยด : นจากลชวย ทยพมยอยมชเปปนจจานวนมากในชจมชน มาทจาการแปรรมปโดยการนจาไปตากใน

โรงอบโซลชาเซลลฑ (พลตงงานแสงอาทลตยฑ) ซขพงจะชชวยใหชกลชวยไมชสมญเสยยคจณคชาทาง

โภชนาการและสามารถยมดอายจกลชวยไดชนานขขขน เพมพอเปปนการถนอม  อาหารสามารถเกบบ

รตกษาไวชไดชนาน  สรชางมมลคชาเพลพมใหชกต

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.โพนยาง อ.วตงหลน จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : คจณนายกลชวย

ออนไลนฑ : u2t for bcg ตจาบลโพนยาง

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

ภาพรวมธจรกลจ 

นจาผลผลลตทางการเกษตรทยพมยอยมชในเขตตจาบลโพนยาง อจาเภอวตงหลน จตงหวตดศรยสะเกษ  มาสรชาง

เปปนสลนคชาหรมอผลลตภตณฑฑ  โดยผชานกระบวนการแปรรมป และวางแผนการตลาด  เพมพอพตฒนาและ

สรชางรายไดชแกชชจมชนเพลพมมากขขขน

โอกาสและการแขชงขตน 

 1. สจารวจและศขกษาขชอมมลของสลนคชา ทยพมยในทชองตลาดในปปจจจบตน ทตขงทางตรงและทางอชอม

 2. วลเคราะหฑจจดเดชนและจจดดชอยของสลนคชาทยพมยทชองตลาด ณ ปปจจจบตน แลชวนจามาพตฒนาสลนคชา

ใหชมยคจณภาพมากยลพงขขขน

3. พตฒนาสลนคชาใหชมยความนชาสนใจและความแตกตชาง จากสลนคชาทยพมยในทชองตลาดทตพวไป และวาง

กลยจทธฑปปองกตนการตามทตนจากคมชแขชง

กลจชมเปปาหมาย

•  เปปาหมายระยะสตขน  สรชางองคฑความรมชใหชประชาชนภายในตจาบลโพนยางและสามารถนจาความรมช

ไปตชอยอด  เพมพอสรชางรายไดช

•  เปปาหมายระยะยาว  จตดตตขงกลจชมวลสาหกลจชจมชน  เพมพอพตฒนาผลลตภตณฑฑใหชมยคจณภาพพรชอม

จจาหนชายทตขงรมปแบบออนไลนฑและออฟไลนฑ

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 4,000

หนชา 335 / 413



PS65018133 : มะนาวนจลาผผลง  เพชชอสรขภาพ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

สมพอออนไลนฑ  อลนเทอรฑเนบต  สมารฑโฟน

โรงอบโซลชาเซลลฑ

คอมพลวเตอรฑ  เครมพองปรลขนเตอรฑ  กลชองถชายรมป

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : มะนาวนจขาผขขง  เพมพอสจขภาพ

รายละเออยด : การนจามะนาว  ซขพงเปปนผลผลลตทางการเกษตรทยพมยอยมชในชจมชนมาทจาการแปรรมป

หรมอการถนอมอาหาร  โดยการนจานจขาผขขงมาเปปนสชวนผสม ซขพงจะเปปนผลลตภตณฑฑ ทยพมากดชวย

สรรพคจณตชอสจขภาพเกบบรตกษาไวชไดชนาน  สรชางมมลคชาเพลพมใหชกตบชจมชน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.โพนยาง อ.วตงหลน จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : มะนาวนจขาผขขงเพมพอสจขภาพ

ออนไลนฑ : u2t for bcg ตจาบลโพนยาง

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

ภาพรวมธจรกลจ 

นจาผลผลลตทางการเกษตรทยพมยอยมชในเขตตจาบลโพนยาง อจาเภอวตงหลน จตงหวตดศรยสะเกษ  มาสรชาง

เปปนสลนคชาหรมอผลลตภตณฑฑ  โดยผชานกระบวนการแปรรมป และวางแผนการตลาด  เพมพอพตฒนาและ

สรชางรายไดชแกชชจมชนเพลพมมากขขขน

โอกาสและการแขชงขตน 

1. สจารวจและศขกษาขชอมมลของสลนคชา ทยพมยในทชองตลาดในปปจจจบตน ทตขงทางตรงและทางอชอม

2. วลเคราะหฑจจดเดชนและจจดดชอยของสลนคชาทยพมยทชองตลาด ณ ปปจจจบตน แลชวนจามาพตฒนาสลนคชาใหชมย

คจณภาพมากยลพงขขขน

3. พตฒนาสลนคชาใหชมยความนชาสนใจและความแตกตชาง จากสลนคชาทยพมยในทชองตลาดทตพวไป และวาง

กลยจทธฑปปองกตนการตามทตนจากคมชแขชง

กลจชมเปปาหมาย

•  เปปาหมายระยะสตขน  สรชางองคฑความรมชใหชประชาชนภายในตจาบลโพนยางและสามารถนจาความรมช

ไปตชอยอด เพมพอสรชางรายไดช

•  เปปาหมายระยะยาว จตดตตขงกลจชมวลสาหกลจชจมชน เพมพอพตฒนาผลลตภตณฑฑใหชมยคจณภาพพรชอม

จจาหนชายทตขงรมปแบบออนไลนฑและออฟไลนฑ

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

มยสจขภาพดยขขขน ลดโอกาสเกลดการเจบบปปวย

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 3,000
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PS65017529 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลดดบวยเศรษฐกลจ BCG(U2T for BCG) 

เทศบาลตจาบลวพงหลน อจาเภอวพงหลน จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

มยดจตกตอก

เครมพองพชนลาย

เลมพอยยนตฑ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

การขนสชงและกระจายสลนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

ทยองเทอชยวทอชเปปนมลตรตยอสลชงแวดลบอมและสรขภาพ

   ระบบขายสลนคชาหรมอบรลการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ชะลอมเเละตะกรชา

รายละเออยด : ชะลอมสานจากไมชไผชหรมอหวาย ตะกรชาสานจาากพลาสตลก

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.วตงหลน อ.วตงหลน จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

1. เขยยนบทสรจปผมชบรลหาร (Executive summary)

         - เพมพอขออนจมตตลโครงการ

         - กจาหนดทลศทางการทจาธจรกลจใหชประสบผลสจาเรบจ และบรรลจวตตถจประสงคฑทยพตตขงไวช

แนวธจรกลจ

         ตจาบลวตงหลน อจาเภอวตงหลน จตงหวตดศรยสะเกษ มยวลถยชยวลตอยมชกตบธรรมชาตล ประกอบอาชยพ

เกษตรกรรมและ เลยขยงสตตวฑ เปปนสชวนมาก สรจปการวลเคราะหฑสถานการณฑ คนในชจมชนอยากมย

รายไดชเสรลมจากอาชยพปปจจจบตนและไดชทจาผลลตภตณฑฑตะกรชาและชะลอมขขขนมาเพมพอสรชางรายไดชใน

ชจมชนไดช

2. การวลจตยตลาด (Market analysis)

          จากการวลเคราะหฑเรมพองการขาย สามารถขายไดช 2 ชชองทาง คมอ ออฟไลนฑ และ ออนไลนฑ มย

การ ประชาสตมพตนธฑขายในชจมชนทจกชจมชนทยพอยมชในเทศบาลตจาบลวตงหลน อจาเภอวตงหลน จตงหวตด

ศรยสะเกษ หรมอชจมชนอมพนใกลชเคยยง นอกจากนยขยตงขายไดชใน สมพอโซเชยยลมยเดยยตชาง ๆ เชชน ไลฟฟสด 

แฟนเพจเฟซบจบก อลนสตาแกรม Tiktok เปปนตชน

3. รายละเอยยดองคฑกรและการจตดการ (Organization and management)

           มยการทจางานรชวมกตนระหวชางทยมงานจตดโครงการ และชาวบชาน จตดอบรมใหชความรมชชาวบชาน

เกยพยวกตบ การทจาตะกรชาและชะลอม

4. คจาอธลบายบรลการและผลลตภตณฑฑ (Service or product line) 

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สชงเสรลมและสนตบสนจนการทชองเทยพยวชจมชน

สรชางความรมชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 10,000
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PS65027903 : โครงการบรรจรผลลตภพณฑฑแคปหมสและการขายสลนคบารสปแบบออนไลนฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครมพองซยนถจง

เครมพองอบรมรชอน

ถจงบรรจจภตณฑฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การขนสชงและกระจายสลนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เเคบหมม

รายละเออยด : แคบหมมและการบรรจจผลลตภตณฑฑแคบหมมใหชนชาทาน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.วตงหลน อ.วตงหลน จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

1. เขยยนบทสรจปผมชบรลหาร (Executive summary)

         - เพมพอขออนจมตตลโครงการ

         - กจาหนดทลศทางการทจาธจรกลจใหชประสบผลสจาเรบจ และบรรลจวตตถจประสงคฑทยพตตขงไวช

แนวธจรกลจ

         ตจาบลวตงหลน อจาเภอวตงหลน จตงหวตดศรยสะเกษ มยวลถยชยวลตอยมชกตบธรรมชาตล ประกอบอาชยพ

เกษตรกรรมและ เลยขยงสตตวฑ เปปนสชวนมาก สรจปการวลเคราะหฑสถานการณฑ คนในชจมชนอยากมย

รายไดชเสรลมจากอาชยพปปจจจบตนและไดชทจาผลลตภตณฑฑแคบหมมขขขนมาเพมพอสรชางรายไดชและเปปน

ผลลตภตณฑฑจากชจมชนนจามาบรรจจ ภตณฑฑและเพลพมมมลคชา สรชางรายไดชในชจมชนไดช

2. การวลจตยตลาด (Market analysis)

          จากการวลเคราะหฑเรมพองการขาย สามารถขายไดช 2 ชชองทาง คมอ ออฟไลนฑ และ ออนไลนฑ มย

การ ประชาสตมพตนธฑขายในชจมชนทจกชจมชนทยพอยมชในตจาบลวตงหลน อจาเภอวตงหลน จตงหวตดศรยสะเกษ 

หรมอชจมชนอมพนใกลชเคยยง นอกจากนยขยตงขายไดชใน สมพอโซเชยยลมยเดยยตชาง ๆ เชชน ไลฟฟสด แฟนเพ

จเฟซบจบก อลนสตาแกรม Tiktok เปปนตชน

3. รายละเอยยดองคฑกรและการจตดการ (Organization and management)

           มยการทจางานรชวมกตนระหวชางทยมงานจตดโครงการ และชาวบชาน จตดอบรมใหชความรมชชาวบชาน

เกยพยวกตบ การทจาแคบหมมและการออกแบบบรรจจผลลตภตณฑฑแคบหมม

4. คจาอธลบายบรลการและผลลตภตณฑฑ (Service or product line) 

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สชงเสรลมและสนตบสนจนการทชองเทยพยวชจมชน

จจานวนรายไดบ : 10,000
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PS65026293 : ไขยเคบมสมรนไพร ตจาบลศรอสจาราญ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

3.การเผยแพรชการขายผลลตภตณฑฑทยพนชาสนใจใน Platform Online Facebook

1.การใชชสยธรรมชาตล ในการทจาสยของเปลมอกไขช

2.การสรชางสรรคฑบรรจจภตณฑฑใหชนชาสนใจ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ไขชเคบมสมจนไพร

รายละเออยด : ไขชเคบมสมจนไพร เปปนการถนอมอาหารทยพชชวยยมดอายจไขชเปปด ใหชเกบบไดชนาน มยรส

ชาตลอรชอย กลมกลชอม และยตงมยประโยชนฑตชอรชางกาย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ศรยสจาราญ อ.วตงหลน จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

Customer Segment (กลจชมลมกคชาของเรา) - กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตน

ออกเฉยยงเหนมอ และอาศตยอยมชในชจมชน ไมชจจากตดเพศ ไมชจจากตดอายจ เพราะเปปนกลจชมคนทยพสนใจ

เกยพยวกตบการแปรรมปอาหาร ใหชมยระยะเวลาในการเกบบรตกษาใหชนานยลพงขขขน

Costomer Relationships (ความสตมพตนธฑกตบลมกคชา) - มยการตลดตามผลกตบลมกคชาทยพซมขอไป วชาไขช

เคบมมยรสชาตลเปปนอยชางไร มยกลลพนไหม บรรจจภตณฑฑเหมาะสมหรมอไมช ลตกษณะไขชแดงเคบมเปปนอยชาง

ไร  การ review สลนคชาในมจมมองและความคลดของลมกคชาเปปนอยชางไร

Channels (ชชองทางทยพจะเขชาถขงลมกคชา) - จตดจจาหนชายผชาน Facebook  Line และการประชา

สตมพตนธฑขององคฑการบรลหารสชวนตจาบลศรยสจาราญ

Value Propositions (คจณคชาทยพสชงมอบใหชกตบลมกคชา) -  คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอ ไขชเคบม

สมจนไพร ทยพมยรสชาตลอรชอย กลมกลชอม และยตงมยประโยชนฑตชอรชางกาย แถมยตงเปปนการแปรรมป

อาหาร สามารถเกบบไวชรตบประทานไดชนานยลพงขขขน

Key Activities (กลจกรรมหลตกทยพชชวยในการขตบเคลมพอนธจรกลจ) - กระบวนการผลลต เรลพมจากการ

หาวตตถจดลบในทชองถลพนทยพมยอยมชแลชว เชชน ไขชเปปด ไขชไกชทยพชาวบชานในตจาบลไดชเพาะเลยขยงและวตตถจดลบ

สมจนไพรจากแปลงพมขนทยพของชาวตจาบลศรยสจาราญ การนจาไปสมชการผลลตและบรรจจภตณฑฑ ซขพง

ระหวชางกระบวนการเหลชานยขจะทจาการเกบบขชอมมลเพมพอนจามาสรชาง Content ในการโปรโมทและจตด

จจาหนชายสลนคชา

Key Resources (ทรตพยากรหลตกของธจรกลจ) - ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย สมตรใน

การทจาไขชเคบมสมจนไพร วตตถจดลบสมจนไพรปลอดสารพลษ แรงงานทยพใชชในการผลลตซขพงเปปนแรงงาน

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 1,000
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PS65027845 : ทจาดอกไมบจพนทนฑ ตจาบลศรอสจาราญ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

1.การเพลพมมมลคชาของผลลตภตณฑฑ

2.การออกแบบรมปแบบผลลตภตณฑฑใหชมยความหลากหลาย

3.การเผยแพรชการขายผลลตภตณฑฑทยพนชาสนใจใน Platform Online Facebook

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การขนสชงและกระจายสลนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ดอกไมชจตนทนฑ

รายละเออยด : ดอกไมชจตนทนฑ เปปนดอกไมชทยพประดลษฐฑขขขนเพมพอใชชในการแสดงความอาลตยครตขงสจด

ทชายของผมชวายชนมฑ เชมพอกตนวชาเปปนการสชงวลญญาณใหชไปสมชภพภมมลทยพดย ทตขงยตงเปปนสลพงสจดทชายซขพง

ผมชมยชยวลตจะทจาเพมพอบจคคลทยพตนรตกซขพงลชวงลตบไปแลชวไดช

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ศรยสจาราญ อ.วตงหลน จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

Customer Segment (กลจชมลมกคชาของเรา)- กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตน

ออกเฉยยงเหนมอ และอาศตยอยมชในตจาบลศรยสจาราญและบรลเวณใกลชเคยยง ไมชจจากตดเพศ ไมชจจากตด

อายจ เพราะลตกษณะของผลลตภตณฑฑจะใชชในงานพลธยทางศาสนาเพมพอแสดงความอาลตยครตขงสจดทชาย

ตชอผมชวายชนมฑ

Costomer Relationships (ความสตมพตนธฑกตบลมกคชา) – มยการตลดตามผลงานกตบลมกคชาทยพซมขอไป

วชามยปรลมาณทยพเพยยงพอตชอผมชคนทยพไปรชวมงานหรมอไมช หรมอมยขนาดทยพพอดย พอเหมาะ และมยความคจชม

คชาหรมอไมช และยตงมยการพตฒนาวตสดจในชจมชนและการทจาลตกษณะของดอกทยพหลายหลาย

Channels (ชชองทางทยพจะเขชาถขงลมกคชา)– จตดจจาหนชายผชานการประชาสตมพตนธฑจากประชาชนใน

ตจาบล การประชาสตมพตนธฑผชาน application facebook และ application line

Value Propositions (คจณคชาทยพสชงมอบใหชกตบลมกคชา)- คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอผลลตภตณฑฑ

ดอกไมชจตนทนฑ ทยพมยคจณภาพ และสะดวกตชอการใชชในพลธยทางศาสนาเพมพอแสดงความอาลตยครตขงสจด

ทชายตชอผมชวายชนมฑ และมยรมปแบบทยพหลากหลายเชชน แบบพวงหลยด แบบดอกเดยยว และแบบชชอ

ใหญช เปปนตชน

Key Activities (กลจกรรมหลตกทยพชชวยในการขตบเคลมพอนธจรกลจ)- กระบวนการผลลต เรลพมจากการ

หาวตสดจอจปกรณฑทยพจะใชชในการจตดทจาดอกไมชจตนทนฑ รวมไปถขงวลธยและขตขนตอนการทจาผลลตภตณฑฑ

ดอกไมชจตนทนฑและนจามาสรชาง Content ในการโปรโมทและจตดจจาหนชายสลนคชา ใหชนชาสนใจและเกลด

ความคจชมคชาทตขงผมชผลลตและและลมกคชา

Key Resources (ทรตพยากรหลตกของธจรกลจ)– ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย วตสดจ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 800

หนชา 340 / 413



PS65017712 : พพฒนายกระดพบผบายบอมสอธรรมชาตล (สอลาวา) ต.ตสม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

แสชวผชา

อจปกรณฑอลเลบกทรอนลกสฑ

โซเชยยลมยเดยย

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผชาศรยลาวา

รายละเออยด : ผชาศรยลาวา ผชายชอมสยธรรมชาตลจากดลนภมเขาไฟ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 7 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ตมม อ.ศรยรตตนะ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

- ผลลตภตณฑฑผชาศรยลาวา จะมยทตขงผชาไหมและผชาฝปาย ยชอมสยธรรมชาตลจากดลนภมเขาไฟ (แหลชง

กจาเนลดทจเรยยนภมเขาไฟศรยสะเกษ) ตชนกจาเนลดจากการทอผชาและยชอมสยจากภมมลปปญญาชาวบชาน - 

ผลลตภตณฑฑเสมขอและผชาถจงจากผชาศรยลาวา มยหลากหลายแบบเปปนเอกลตกษณฑและสวยงามนจามา

เพลพมมมลคชาผลลตภตณฑฑโดยการแสชว

แนบลลขงคฑแผนธจรกลจทยพทชานตชองการนจาเสนอ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 25,000

หนชา 341 / 413



PS65028158 : พพฒนายกระดพบผบาสอธรรมชาตล (ศรอลาวา) ต.ตสม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การแสชวผชา

สมพอโซเชยยลมยเดยย Line facebook shopee

อจปกรณฑอลเลบคทรอนลกสฑ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผชาศรยลาวา

รายละเออยด : - ผลลตภตณฑฑผชาศรยลาวา จะมยทตขงผชาไหมและผชาฝปาย ยชอมสยธรรมชาตลจากดลน

ภมเขาไฟ (แหลชงกจาเนลดทจเรยยนภมเขาไฟศรยสะเกษ)- ผลลตภตณฑฑเสมขอและผชาถจงจากผชาศรยลาวา 

มยหลากหลายแบบเปปนเอกลตกษณฑและสวยงามนจามาเพลพมมมลคชาผลลตภตณฑฑโดยการแสชว

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 7 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ตมม อ.ศรยรตตนะ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

- ผลลตภตณฑฑผชาศรยลาวา จะมยทตขงผชาไหมและผชาฝปาย ยชอมสยธรรมชาตลจากดลนภมเขาไฟ (แหลชง

กจาเนลดทจเรยยนภมเขาไฟศรยสะเกษ) ตชนกจาเนลดจากการทอผชาและยชอมสยจากภมมลปปญญาชาวบชาน

- ผลลตภตณฑฑเสมขอและผชาถจงจากผชาศรยลาวา มยหลากหลายแบบเปปนเอกลตกษณฑและสวยงามนจามา

เพลพมมมลคชาผลลตภตณฑฑโดยการแสชว

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 25,000

หนชา 342 / 413



PS65016811 : กลรยมเสรลมสรบางรายไดบเกษตรกรรายยยอย (กลย รมเลอลยงไหม)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวตตกรรมการพตฒนาผชาไหมใหชสยไมชตกเพมพอใหชผชาไหมมยคจณภาพมากขขขน

เพลพมมมลคชาใหชกตบสลนคชาดชวยการขอเครมพองหมายการรตบรองผลลตภตณฑฑผชาไหมไทย “ตรานกยมง

พระราชทาน”

นจาสลนคชาไปจจาหนชายทางแพลตฟอรฑมออนไลนฑและใชชคอมพลวเตอรฑเปปนเทคโนโลยยหลตก

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผชาไหม

รายละเออยด : ผชาไหม 3 ตะกอ ขนาด 1*2 เมตร ตชอ1ผมน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.พลงพวย อ.ศรยรตตนะ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

แผนธจรกลจ ผชาไหม แนวความคลดและทยพมาของธจรกลจผชาไหมเปปนสมพอสตญลตกษณฑของคนในแตชละ

ชจมชนแสดงถขงเชมขอชาตล  เผชาพตนธจฑและความแตกตชางทางวตฒนธรรม ผชาไหมยตงคงเปปนปปจจตย

สจาคตญในการดจารงชยวลตของมนจษยฑตตขงแตชแกชจนถขงตาย และมยบทบาทสจาคตญทตขงในแงชเศรษฐกลจ 

สตงคมและวตฒนธรรม กระบวนการทอผชาไหมเรลพมจากการเลยขยงไหม สาวไหมจนถขงการทอผชา

เพมพอนจามาแปรรมปเปปนผลลตภตณฑฑจากผชาไหม เชชน ผชาไหมลายลมกแกชว เปปนตชน ตจาบลพลงพวย 

อจาเภอศรยรตตนะ จตงหวตดศรยสะเกษ มยกลจชมเกษตรรายยชอย (กลจชมเลยขยงไหม) ทยพวชางจากการทจา

เกษตรกรรมมาใชชเวลาวชางในการเลยขยงไหม ทอผชาไหม และจจาหนชายผลลตภตณฑฑจากผชาไหมเพมพอ

เพลพมรายไดชใหชกตบคนในชจมชนตจาบลพลงพวย ดตงนตขนทางกลจชม U2T for BCG ตจาบลพลงพวย อจาเภอ

ศรยรตตนะ จตงหวตดศรยสะเกษ จขงมยความตชองการจะสนตบสนจน ในการสชงเสรลมการสรชางอาชยพ ราย

ไดชใหชประชาชน และพตฒนาผลลตภตณฑฑและชชองทางการจจาหนชายใหชมยความหลากหลายมากยลพงขขขน 

วตตถจประสงคฑและเปปาหมายทางธจรกลจ 1. เพมพอพตฒนาลวดลายผชาไหมใหชมยความหลากหลายมาก

ขขขน 2. เพมพอเพลพมชชองทางการจจาหนชายผลลตภตณฑฑใหชหลากหลายมากขขขน กลจชมลมกคชาเปปาหมาย 

ประชาชนทตพวไปอายจตตขงแตช 16 ปปขขขนไป กลยจทธฑการทจาการตลาด ปปจจจบตนนยขการตลาดของ

ทางกลจชมมยชชองทางการจจาหนชายผลลตภตณฑฑหลตก คมอ แบบออฟไลนฑ เชชน ตลาดนตดชจมชนและ

มหกรรมสลนคชา OTOP เปปนตชน ทางกลจชมจขงมยความตชองการพตฒนาชชองทางการจจาหนชาย

ผลลตภตณฑฑแบบออนไลนฑ เพมพอใหชเขชาถขงกลจชมลมกคชามากยลพงขขขน เชชน จจาหนชายผลลตภตณฑฑผชานทาง 

Facebook Lazada Shopee เปปนตชน ลตกษณะเดชนของการทจาการตลาดทางอลนเทอรฑเนบต 1.สา

มารถอตพเดทลายผชาไหมใหมชๆไดชงชายๆ 2.สามารถนจาเสนอตตวสลนคชาไดชตลอดทจกเทศกาล 3.

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 7,600

หนชา 343 / 413



PS65025634 : การแปรรสปผลลตภพณฑฑกระเปปาจากผบาไหม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เปปนกระเปปาทยพโดนนจขาแลชวสยไมชตก(โดยการยชอมผชาจากสยธรรมชาตล) หนาขขขนจากเสชนใย

ธรรมชาตล ขาดยากกวชาไหมทยพมยการผสมใยสตงเคราะหฑในกระบวนการทอ มยนจขาหนตกเบา

ออกแบบทยพผสมผสานความสวยงาม ดชวยการการผลลตกระเปปาผชาไหมโดยเพลพมการปปกลวด

ลายทยพเปปนเอกลตกษณฑ เขชาไปในตตวกระเปปาผชาไหม ชชวยการแปรรมปเปปนกระเปปาใหชหลากหลาย

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : โครงการทยพ 2 การผลลตกระเปปาจากผชาไหม

รายละเออยด : ในปปจจจบตนมยการผลลตกระเปปาทยพหลากหลายรมปแบบ ซขพงทางกลจชมของตจาบลพลง

พวย อจาเภอศรยรตตนะ จตงหวตดศรยสะเกษไดชคลดแผนธจรกลจเกยพยวกตบการผลลตกระเปปาจากผชาไหม

ขขขนมา กชอใหชเกลดมมลคชาใหชผลลตภตณฑฑผชาไหมไทยดชวยการสรชางความแตกตชางใหชผลลตภตณฑฑ

จากการออกแบบทยพโดดเดชนผสมผสานเสนชหฑความเปปนไทยและความเปปนสมตยนลยม เพมพอตอบ

สนองความตชองการของผมชบรลโภคไดช นอกจากนยขยตงเพลพมชชองทางในการจตดจจาหนชายสลนคชา

ทางออนไลนฑ  เชชน Facebook Link

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.พลงพวย อ.ศรยรตตนะ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : U2T for BCG ต.พลงพวย

ออนไลนฑ : U2T for BCG ต.พลงพวย

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

ในปปจจจบตนมยการผลลตกระเปปาทยพหลากหลายรมปแบบ ซขพงทางกลจชมของตจาบลพลงพวย อจาเภอศรย

รตตนะ จตงหวตดศรยสะเกษไดชคลดแผนธจรกลจเกยพยวกตบการผลลตกระเปปาจากผชาไหมขขขนมา กชอใหชเกลด

มมลคชาใหชผลลตภตณฑฑผชาไหมไทยดชวยการสรชางความแตกตชางใหชผลลตภตณฑฑจากการออกแบบทยพ

โดดเดชนผสมผสานเสนชหฑความเปปนไทยและความเปปนสมตยนลยม เพมพอตอบสนองความตชองการ

ของผมชบรลโภคไดช นอกจากนยขยตงเพลพมชชองทางในการจตดจจาหนชายสลนคชาทางออนไลนฑ  เชชน 

Facebook Link วตตถจประสงคฑ - เพมพอสรชางรายใหชแกชคนในชจมชน - เพมพอสรชางโอกาสในการ

ดจาเนลนธจรกลจ - เพมพอสรชางแบบหรมอลายใหมชๆ ออกสมชตลาดในอนาคต - เพมพอเพลพมทางเลมอกใหมชๆ

ใหชแกชผมชบรลโภคทจกคน  - เพมพอสรชางสลนคชาทยพมจชงเนชนคจณภาพและมาตรฐาน - เพมพอเพลพมชชองทางใน

การจตดจจาหนชาย - เพมพอสมบสานการอนจรตกษฑผชาไหมใหชอยมชกตบคนไทยตลาดกาล กลจชมลมกคชาและเปปา

หมาย    กลจชมวตยรจชน     กลจชมวตยกลางคน    กลจชมวตยทจางาน    กลจชมครอบครตว ลตกษณะเดชนของการ

ทจาการตลาดทางอลนเตอรฑเนบต 1.สามารถอตพเดทแบบกระเปปาผชาไหมกตบลวดลายใหมชๆไดชงชายๆ  

2.สามารถนจาเสนอตตวสลนคชาไดชตลอดทจกเทศกาล  3.ชชวยลดคชาใชชจชายในสชวนของตชนทจน 4.

ประหยตดเวลาในเรมพองของการเดลนทางของลมกคชา  5.สามารถเขชาถขงกลจชมลมกคชาเปปาหมายไดชโดย

ตรง กลยจทธฑทยพสรชางศตกยภาพทางการตลาด 1. การผลลตและการนจาพาไปเขชาสมชอลนเทอรฑเนบตใหช

เหมาะสม  2. การเตลมเตบมและการปฏลบตตลบนอลนเทอรฑเนบตอยชางรวดเรบว  3. การใชชอลนเทอรฑเนบต

สชงเสรลมสลนคชาและบรลการ  4. ยกระดตบความสตมพตนธฑของลมกคชาทางอลนเทอรฑเนบต   กลยจทธฑการทจา

การตลาด ปปจจจบตนนยขเปปนยจคเทคโนโลยยสารสนเทศไดชเขชามาอลทธลพลตชอการทจาธจรกลจหลาย

ประเภท สชงผลใหชธจรกลจตชางๆ มยการแขชงขตนกตนดชานการตลาดคชอนขชางสมงจขงนจาไปสมชการสนใจ 

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 3,000

หนชา 344 / 413



PS65017310 : พพฒนาผลลตภพณฑฑจากพลาสตลก

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เพลพมมมลคชาวตสดจ

พตฒนาฝปมมอการสานตะกรชา

ลวดลายใหมชๆ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานการบรลการ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ตะกรชาสานพลาสตลก

รายละเออยด : เสชนพลาตลกมาสานเปปนตะกรชาตามแบบตชาง ๆ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ศรยแกชว อ.ศรยรตตนะ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

องคฑประกอบของธจรกลจ

- Key Partners

 กลจชมสานตะกรชาพลาสตลกบชานตะเคยยน เปปนผมชผลลตและจจาหนชายตะกรชาพลาสตลกสรชางรายไดช

ใหชกตบคนในกลจชม

- Key Activities

 กระจายสลนคชาผชานทางหมมชบชาน จตดสชงตามออเดอรฑ และจตดวางขายตามบมทงานตชางๆ 

พรชอมพตฒนาลวดลายใหชมยความสวยงามมากขขขน

- Key Resources

 ลดพมขนทยพดมวตสดจอจปกรณฑ ในการจตกรสานตะกรชาพลาสตลก บชานตะเคยยน หมมช ต.ศรยแกชว อ.ศรย

รตตนะ จ.ศรยสะเกษ

- Value Propositions

 ใชชสลนคชาทยพมยมาตรฐาน ราคาถมกกวชาในทชองตลาด มยคจณคชาทางวตฒนธรรม และสมบสานใหชกตบ

คนรจชนตชอไป

- Customer Relationships

 - สรชางระบบสมาชลก เชชน เพจfacebook กลจชม Line

           - ตลดตามผผลลตพธฑจากลมกคชา วชาพขงพอใจหรมอไมช เพมพอมาปรตบปรจงสลนคชา

- Channels 

 จตดจจาหนชายผชาน facebook fan page, Line และรชานคชาชจมชนในพมขนทยพและพมขนทยพละแวกใกลช

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 5,000

หนชา 345 / 413



PS65019357 : พพฒนาผลลตภพณฑฑนจลาพรลก

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

สมพอออนไลนฑ

ออกแบบโลโกชเพมพอสรชางแบรนดฑใหมช

การเพลพมมมลคชา

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นจขาพรลกปลารชา

รายละเออยด : ปลารชา แปรรมปมาเปปนนจขาพรลกปลารชา

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ศรยแกชว อ.ศรยรตตนะ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

องคฑประกอบของธจรกลจ

- Key Partners

 สมาชลกกลจชมทจานจขาพรลกปลารชาบชานตะเคยยนเหนมอเปปนผมชผลลตและจจาหนชายนจขาพรลกปลารชา และ

สรชางรายไดชใหชกตบกลจชม

- Key Activities

 ผลลตและกระจายสลนคชาผชานทางหมมชบชานในละแวกใกลชเคยยง และรชานคชาตามทชองตลาด

- Key Resources

 ลงสจารวจพมขนทยพเพมพอดมวตตถจดลบและกระบวนการผลลตทยพบชานตะเคยยนเหนมอ หมมช 12 ตจาบลศรยแกชว 

อจาเภอศรยรตตนะ จตงหวตดศรยสะเกษ รวมถขงสมาชลกกลจชมทจานจขาพรลกปลารชา และการจตดจจาหนชาย

- Value Propositions

 เพลพมมมลคชาใหชกตบผลลตภตณฑฑนจขาพรลก นวตตกรรมและเทคโนโลยยดชวยเศรษฐกลจ BCG สามารถ

สรชางรายไดชใหชกตบสมาชลกในกลจชม และสรชางสลนคชาใหชไดชคจณภาพและมยมาตรฐาน

- Customer Relationships

 สรชางระบบสมาชลก เชชน เพจเฟสบจค กลจชมไลนฑ เพมพอรตบฟปงความคลดเหบนของลมกคชาและนจามา

ปรตบปรจงสลนคชาใหชไดชมาตรฐานมากยลพงขขขน

- Channels 

 จตดจจาหนชายผชาน facebook fan page, Line และรชานคชาชจมชนในพมขนทยพและพมขนทยพละแวกใกลช

เคยยง

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 1,500
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PS65027356 : การยกระดพบและเพลชมมสลคยาผลลตภพณฑฑพรมเชบดเทบา ตจาบลศรอโนนงาม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ปรตบปรจงรมปแบบผลลตภตณฑฑใหชมยคจณภาพและมาตรฐานมากขขขน

เพลพมมมลคชาใหชกตบผลลตภตณฑฑดชวยการออกแบบลวดลายของผลลตภตณฑฑ เพมพอสรชางจจดขายใหช

กตบสลนคชา

นจาสลนคชาไปจจาหนชายผชาน Platform Online

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจหมรนเวอยนลดการใชบพลพงงานเนบนนจากลพบมาใชบใหมย

   Upcycle (การรยไซเคลลแบบทยพทจาใหชคจณคชาเพลพมขขขน)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : พรมเชบคเทชา

รายละเออยด : เปปนสลนคชาหตตถกรรมทยพผลลตมาจากเศษผชา มยความหลากหลายของลวดลาย

และสยสตน อยกทตขงเปปนผลลตภตณฑฑทยพมจชงเนชนการลดผลกระทบตชอโลกอยชางยตพงยมน โดยเฉพาะดชาน

สลพงแวดลชอม

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ศรยโนนงาม อ.ศรยรตตนะ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

Customer Segment – กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอ  และ

อาศตยอยมชในชจมชน ไมชจจากตดเพศ ไมชจจากตดอายจ 

Customer Relationships – สามารถซตกทจาความสะอาดไดชงชาย สยไมชตก คจณภาพมยความคจชมคชา

กตบราคาทยพจชาย 

Channels จตดจจาหนชายทยพบชานโดยผชานพชอคชาคนกลาง/รชานขายสชง/คนในชจมชน

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอ เปปนงานหตตถกรรมทยพมยความหลากหลายทาง

ลวดลายและสยสตน สามารถใชชไดชในชยวลตประจจาวตน และเปปนการลดขยะ/นจาวตตถจดลบกลตบมาใชชใหมช 

Key Activities - พตฒนาการยกระดตบและเพลพมมมลคชาสลนคชา รวมถขงการออกแบบใหชมยความหลาก

หลายเพมพอขยายชชองทางการจจาหนชาย

Key Resources – ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย เศษผชา , เสชนดชาย , ผชายาง

Key Partners – กลจชมแมชบชานบชานหนองหตวลลง , องคฑการบรลหารสชวนตจาบลศรยโนนงาม, ผมชใหญช

บชาน/ผมชนจาชจมชน , มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

Cost Structure – ตชนทจนจะประกอบไปดชวย เศษผชา กลโลกรตมละ 10 บาท , เสชนดชาย มชวนละ 50 

บาท

Revenue Streams – รายไดชจากการจตดจจาหนชายสลนคชา ดตงนยข

- รายไดชจากการจจาหนชายทยพบชาน/รชานขายสชง 3 ผมน 50 บาท 

- รายไดชทยพไดชจากการจจาหนชายใหชกตบพชอคชาคนกลาง ผมนละ 11 บาท

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

ลดขยะ/การนจาวตตถจดลบกลตบมาใชชใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 10,000
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PS65027403 : การเพลชมชยองทางจจาหนยายผลลตภพณฑฑจพกสานตะกรบาไมบไผยทพลงแบบออนไลนฑและออฟไลนฑ ตจาบลศรอ

โนนงาม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ปรตบปรจงรมปแบบผลลตภตณฑฑใหชมยคจณภาพและมาตรฐานและเพลพมประสลทธลภาพการผลลตใหชมาก

ขขขน

เพลพมมมลคชาใหชกตบผลลตภตณฑฑดชวยการออกแบบลวดลายและขนาดของผลลตภตณฑฑตามความ

ตชองการของลมกคชา เพมพอสรชางจจดขายใหชกตบสลนคชา

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานการบรลการ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : จตกสานตระกรชาไมชไผช

รายละเออยด : เปปนสลนคชาหตตถกรรมทยพผลลตมาจากวตตถจดลบธรรมชาตลเชชน ไมชไผช, หวาย ทยพนจามา

จตกสานประดลษฐฑเปปนรมปเปปนรชางทยพสามารถใชชในชยวลตประจจาวตนไดช ทนทาน ไมชผจพตง หรมอเสยยหาย

ไดชงชายและยตงคงสภาพเดลมไดชเปปนหลายปป และยตงสมพอถขงภมมลปปญญาทชองถลพนทยพนจาวตตถจดลบ

ธรรมชาตลมาใชช

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ศรยโนนงาม อ.ศรยรตตนะ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

แผนธจรกลจของทยมงานจตดสรชางขขขนเสรลมสรชางภมมลปปญญาทชองถลพนและสมบทอดวตฒนธรรมของ

ไทยเพมพอเผยแพรชหรมอจตดจจาหนชายสลนคชาทยพมยคจณภาพใหชแกชลมกคชาทยพสนใจในฝปไมชลายมมอการ

จตกสานตะกรชาไมชไผชชลขนงานทยพทจาดชวยมมอลชวนๆไรชเครมพองจตกรอจตหกรรมมาเกยพยว

ขชอง(Handmade)

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 8,000
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PS65011678 : โครงการยกระดพบผลลตภพณฑฑกระเทอยมโทนดองนจลาผผลง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การดมแลสจขภาพรชางกายดชวยสมจนไพร

สชงเสรลมผลลตภตณฑฑของชจมชน

การนจาสลพงของทยพมยอยมชแลชวในตจาบลมาพตฒนาตชอยอดใหชเกลดรายไดชมากขขขน

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

การขนสชงและกระจายสลนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระเทยยมโทนดองนจขาผขขง

รายละเออยด : ชชวยลดไขมตนในเลมอด,ชชวยปปองกตนโรคหตวใจและหลอดเลมอด,ชชวยกระตจชนการ

ไหลเวยยนของเลมอด อยกทตขงโสมยตงเปปนยาบจารจงกจาลตง บจารจงอวตยวะภายในรชางกาย ทจาใหชรชาง

กายชจชมชมพน และสามารถสรชางภมมลคจชมกตนใหชรชางกายไดช

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.สระเยาวฑ อ.ศรยรตตนะ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

ผลลตภตณฑฑกระเทยยมโทนดอง ตจาบลสระเยาวฑ  อจาเภอศรยรตตนะ มยกลจชมเดลมอยมชแลชวแตชยตงขาดรส

ชาตลทยพหลากหลาย และคจณภาพทยพยตงไมชเพยยงพอตชอกลจชมเปปาหมาย รวมถขงตชนทจนในการ

ผลลตกระเทยยมโทนดองทยพสมง ทจาใหชผลลตภตณฑฑกตบตชนทจนไมชสอดคลชองกตน 

เพมพอยกระดตบผลลตภตณฑฑกระเทยยมโทนดอง ใหชมยรสชาตลทยพแปลงใหมช และหลากหลาย จขงจะ

พตฒนาแพบคเกจใหชมยความโดดเดชน จขงจะสามารถเพลพมมมลคชาใหชสมงขขขนไดช โดยจตดอบรมเพลพมความ

รมช เสรลมทตกษะ ในการทจากระเทยยมโทนดองนจขาผขขง

ทตขงนยข กลจชมสมาชลกไดชยกระดตบผลลตภตณฑฑกระเทยยมโทนดอง ใหชมยรสชาตล คจณภาพทยพแปลกใหมช 

และมยแพบคเกจทยพนชาสนใจ รวมถขงชชองทางการจตดจจาหนชายทยพมากขขขน

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สชงเสรลมและสนตบสนจนการทชองเทยพยวชจมชน

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 50,000

หนชา 349 / 413



PS65022397 : โครงการพพฒนาผลลตภพณฑฑแชมพสอพญชพน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การดมแลสจขภาพของผมดชวยสมจนไพร

สชงเสรลมผลลตภตณฑฑของชจมชน

การนจาสลพงของทยพมยอยมชแลชวในตจาบลมาพตฒนาตชอยอด

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

การขนสชงและกระจายสลนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : แชมพมอตญชตน

รายละเออยด : แชมพมอตญชตนเปปนผลลตภตณฑฑทยพใชชทจาความสะอาดเสชนผมและหนตงศยรษะ ดชวย

สชวนผสมของสารสกตดอตญชตนจขงชชวยลดปปญหาผมหงอกกชอนวตย ลดการหลจดรชวงของ ผม

ชชวยใหชผมจตดทรงงชาย เปปนประกายเงางาม เหมาะสจาหรตบทจกสภาพผม

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.สระเยาวฑ อ.ศรยรตตนะ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

ปปจจจบตนผมชคนเรลพมมยความสนใจดชานสจขภาพ และความปลอดภตยมากขขขน เนมพองดชวยปปจจจบตนมยโรค

ระบาดตชางๆมากมาย โดยตจาบลสระเยาวฑ อจาเภอศรยรตตนะ มยการปลมกอตญชตน ปกตลแลชวทยพเราเหบน

ทตพวไปคมอการนจาเอาดอกอตญชตนมาทจาขนมไทย  หรมอนจขาตชมดอกอตญชตนและประโยชนฑอยกอยชาง

หนขพงของอตญชตนคมอบจารจงผมใหชเงางาม ดกดจา มตกเปปนสชวนประกอบของยาสระผม หรมอครยม

บจารจงผม กลจชมของเราจขงอยากสรชางความรมช สรชางรายไดชใหชกตบคนในชจนชน จขงนจาอตญชตนมาทจา

เปปนแชมพมอตนชตน

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สชงเสรลมและสนตบสนจนการทชองเทยพยวชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 10,000

หนชา 350 / 413



PS65011298 : โครงการพพฒนาผลลตภพณฑฑสบสยสมรนไพรรพงไหม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การดมแลสจขภาพผลวดชวยสมจนไพร

การนจาสลพงทยพมยอยมชมาพตฒนาและตชอยอด

สชงเสรลมผลลตภตณฑฑของชจมชน

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สบมชรตงไหม สะพจง (สบมชกชอน)

รายละเออยด : โปรตยนทยพผลลตมาจากรตงไหมและเสชนไหม ประกอบดชวย ผงไหมจากกาวไหม 

เรยยกวชา ผงไหมเซรลซลน (Sericin) ซขพงมยมอยสฑเจอไรเซอรฑสมง ใหชความชจชมชมขนถขง 300 เทชา ผง

ไหมจากเสชนไหม เรยยกวชา ผงไหม ไฟโบรอลน (Fibroin) ในผงไหมนยขเองมยกรดอะมลโน 18 ชนลด

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.สะพจง อ.ศรยรตตนะ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

ฝปายจตดซมขอวตสดจการผลลต ไดชจตดซมขอรตงไหมจากชาวบชานทยพเลยขยงรตงไหม โดยขตขนตชนมยการสตพงรตงไหม 

1 กลโลกรตม  หลตงจากดจาเนลนการสตพงและชจาระเงลนตามขตขนตอนฝปายจตดซมขอประสานงานไปยตงฝปาย

ผลลต ใหชทราบถขงจจานวนการผลลตของสลนคชาวชามยจจานวนเทชาไหรช หลตงจากการผลลตเสรบจไดชมยการ

ตรวจสอบสภาพความถมกตชอง ความสมบมรณฑ สลนคชามยแตกชจารจดหรมอไมช สลนคชาทยพผชานการตรวจ

สอบแลชว จะถมกจตดเกบบในคลตงสลนคชา เพมพอเขชาสมชขตขนตอนสจาหรตบการจจาหนชายสลนคชาใหชกตบลมกคชาตชอ

ไป  สจาหรตบในคลตงสลนคชาเมมพอมยการสตพงซมขอสลนคชาจากลมกคชา  พนตกงานทยพทจาการจตดสลนคชาจะทจาการ

จตดสลนคชาทยพมยลบอตการผลลตกชอนสชงไปจจาหนชายกชอน เพมพอเปปนการหมจนเวยยนสลนคชาและเปปนการ

ปปองกตนสลนคชาหมดอายจในคลตงสลนคชา

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 3,000

หนชา 351 / 413



PS65025642 : โครงการพพฒนาผลลตภพณฑฑสบสยเหลวรพงไหม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การดมแลผลวดชวยสมจนไพร

การนจาสลพงทยพมยอยมชมาพตฒนาและตชอยอด

สชงเสรลมผลลตภตณฑฑในชจมชน

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สบมชรตงไหม สะพจง (สบมชเหลว)

รายละเออยด : โปรตยนทยพผลลตมาจากรตงไหมและเสชนไหม ประกอบดชวย ผงไหมจากกาวไหม 

เรยยกวชา ผงไหมเซรลซลน (Sericin) ซขพงมยมอยสฑเจอไรเซอรฑสมง ใหชความชจชมชมขนถขง 300 เทชา ผง

ไหมจากเสชนไหม เรยยกวชา ผงไหม ไฟโบรอลน (Fibroin) ในผงไหมนยขเองมยกรดอะมลโน 18 ชนลด

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.สะพจง อ.ศรยรตตนะ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

ฝปายจตดซมขอวตสดจการผลลต ไดชจตดซมขอรตงไหมจากชาวบชานทยพเลยขยงรตงไหม โดยขตขนตชนมยการสตพงรตงไหม 

1 กลโลกรตม  หลตงจากดจาเนลนการสตพงและชจาระเงลนตามขตขนตอนฝปายจตดซมขอประสานงานไปยตงฝปาย

ผลลต ใหชทราบถขงจจานวนการผลลต ของสลนคชาวชามยจจานวนเทชาไหรช หลตงจากการผลลตเสรบจไดชมย

การตรวจสอบสภาพความถมกตชอง ความสมบมรณฑ สลนคชามยแตกชจารจดหรมอไมช สลนคชาทยพผชานการ

ตรวจสอบแลชว จะถมกจตดเกบบในคลตงสลนคชา เพมพอเขชาสมชขตขนตอนสจาหรตบการจจาหนชายสลนคชาใหชกตบ

ลมกคชาตชอไป  สจาหรตบในคลตงสลนคชาเมมพอมยการสตพงซมขอสลนคชาจากลมกคชา  พนตกงานทยพทจาการจตดสลนคชา

จะทจาการจตดสลนคชาทยพมยลบอตการผลลตกชอนสชงไปจจาหนชายกชอน เพมพอเปปนการหมจนเวยยนสลนคชาและ

เปปนการปปองกตนสลนคชาหมดอายจในคลตงสลนคชา

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 3,300

หนชา 352 / 413



PS65027647 : โครงการสยงเสรลมและแปรรสปผลลตภพณฑฑชรมชนจากขบาวโพดหวาน ตจาบลเสชชองขบาว (สบสยนจลานม

ขบาวโพด)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนาคจณภาพและมาตรฐานของผลลตภตณฑฑ

พตฒนา Packaging Design, คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลลตภตณฑฑ

อบรมสชงเสรลมกลยจทธฑทางการตลาดในรมปแบบออนไลนฑและออฟไลนฑ เชชน Facebook, Line, 

shopee และ lazada เปปนตชน

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สบมชนจขานมขชาวโพด

รายละเออยด : สบมชแปรรมปจากขชาวโพดหวาน ชชวยบจารจงผลวพรรณ นจชมนวล กระจชางใส อชอน

เยาวฑ ชชวยผลตดเซลลฑผลวเกชา ชชวยลดความมตนผลวหนชาและผลวกาย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.เสมพองขชาว อ.ศรยรตตนะ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

รตบซมขอขชาวโพดหวานจากเกษตรกรในตจาบลเสมพองขชาว จากนตขนนจามาผลลตเปปนสบมชนจขานมขชาวโพด 

และพรชอมจตดจจาหนชายทตขงปลยก และสชง โดยขายในรมปแบบทตขงออนไลนฑ และออฟไลนฑ

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 25,000

หนชา 353 / 413



PS65027654 : โครงการสยงเสรลมและแปรรสปผลลตภพณฑฑชรมชนจากขบาวโพดหวาน ตจาบลเสชชองขบาว (นจลานมขบาว

โพด)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนาคจณภาพและมาตรฐานของผลลตภตณฑฑ

พตฒนา Packaging Design, คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลลตภตณฑฑ

อบรมสชงเสรลมกลยจทธฑทางการตลาดในรมปแบบออนไลนฑและออฟไลนฑ เชชน Facebook, Line, 

shopee และ lazada เปปนตชน

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นจขานมขชาวโพด

รายละเออยด : นจขานมขชาวโพด เปปนเครมพองดมพมเพมพอสจขภาพ มยวลตามลนเอสมง ตชอตชานอนจมมลอลสระ 

บจารจงสายตา ชชวยระบบขตบถชาย สามารถบรลโภคไดชทจกเพศ ทจกวตย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.เสมพองขชาว อ.ศรยรตตนะ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

เรลพมจากการรตบซมขอขชาวโพดหวานจากเกษตรกรในตจาบลเสมพองขชาว จากนตขนนจาขชาวโพดหวานมา

เขชาสมชขตขนตอนการแปรรมปเปปนนจขานมขชาวโพด และจตดจจาหนชายทตขงปลยก และสชง ทตขงในรมปแบบของ

ออฟไลนฑและออนไลนฑ

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 30,000

หนชา 354 / 413



PS65018250 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลคดบวยเศรษฐกลจ BCG (U2T for 

BCG) ตจาบลกรง  อจาเภอศลลาลาด   จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

สรชางชชองทางออนไลนฑในการขายเพลพม

พตฒนาสลนคชาโดยการใชชนาโนซลงคฑออกไซดฑ ใหชผลลตภตณฑฑคงทนและสวยงามมากขขขน

พตฒนาชจมชนหรมอกลจชมแมชบชานและสตรย เพมพอเขชาถขงการสชงออกสลนคชาทางการตลาดทยพทตนสมตย

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานสตงคมวลทยา

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : การแปรรมปกระเปปาจากเสมพอกกเคลมอบนาโนซลงคฑออกไซดฑ

รายละเออยด : นจาเสมพอทยพทจาจากกมาแปรรมปเปปนกระเปปา ในรมปแบบตชางๆ เชชน กระเปปาถมอ 

กระเปปาสตางคฑ เปปนตชน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.กจง อ.ศลลาลาด จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

นจาผลผลลตในชจมชนมาแปรรมปเพมพอเพลพมมมลคชาและสรชางรายไดชใหชแกชประชาชนในชจมชน เชชน ตชน

กก เปปนตชน

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

สรชางงานสรชางอาชยพ

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 30,000

หนชา 355 / 413



PS65025584 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลคดบวยเศรษฐกลจ BCG (U2T for 

BCG) ตจาบลกรง  อจาเภอศลลาลาด   จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

สรชางชชองทางออนไลนฑในการขายเพลพม

พตฒนาสลนคชาโดยการใชชนาโนซลงคฑออกไซดฑใหชผลลตภตณฑฑคงทนและสวยงามมากขขขน

พตฒนาชจมชนหรมอกลจชมแมชบชานและสตรยเพมพอเขชาถขงการสชงออกสลนคชาทางการตลาดทยพทตนสมตย

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยภมมลปปญญาและวตฒนธรรมดชานสตงคมวลทยา

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : การแปรรมปกระเปปาจากเสมพอกกเคลมอบนาโนซลงคฑออกไซดฑ

รายละเออยด : นจาเสมพอทยพทจาจากกกมาแปรรมปเปปนกระเปปา ในรมปแบบตชางๆ เชชน กระเปปาถมอ 

กระเปปาสตางคฑ เปปนตชน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.กจง อ.ศลลาลาด จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

นจาผลผลลตในชจมชนมาแปรรมปเพมพอเพลพมมมลคชาและสรชางรายไดชใหชแกชประชาชนในชจมชน เชชน เสมพอทยพ

ทอจากตชนกก เปปนตชน

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 25,000

หนชา 356 / 413



PS65027206 : การยบอมผบาและการแปรรสปกระเปปาจากผบาฝปายทอมชอ เคลชอบสารนาโนซลงคฑออกไซตฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนา Packaging design, คจณภาพและมาตรฐานในการประยจกตฑผชาฝปาย

อบรมอยคอมเมลรฑซ page Facebook

กลจชมลจกคชาทตขงในพมขนทยพ และใกลชเคยยง ตลอดจนบนแพลทฟอรฑมออนไลนฑ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผชาฝปายทอมมอเคลมอบนาโนซลงคฑออกไซดฑและกระเปปาใสชเหรยยญ

รายละเออยด : ผชาฝปายทอมมอเคลมอบนาโนซลงคฑออกไซดฑ  ขนาด 1 เมตร *2 เมตรกระเปปาใสช

เหรยยญ ขนาดกวชาง 11 ยาว 7.5 ซม.

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.คลยกลลขง อ.ศลลาลาด จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

เรลพมจากการจตดเตรยยมผชาฝปายนจาไปสมชการยชอมผชา แลชวเคลมอบสาร นาโนซลงคฑออกไซดฑ เพมพอเปปน

การยมดอายจการใชชงานของผชาฝปาย การจตดทจากระเปปา

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 1,200

หนชา 357 / 413



PS65027641 : การยบอมผบาและการแปรรสปกระเปปาจากผบาฝปายทอมชอ เคลชอบสารนาโนซลงออกไซคฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนา Packanging, desing คจณภาพและมาตราฐานในการประยจกตฑผชาฝปาย

อบรมอยคอมเมลรฑซ page Facebook

กลจชมลมกคชาทตขงในพมขนทยพ และใกลชเคยยง ตลอดจนบนแพลทฟอรฑมออนไลนฑ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระเปปาผชาฝปายทอมมอเคลมอบนาโนซลงคฑออกไซดฑ

รายละเออยด : กระเปปาผชาฝปายทอมมอ ขนาดกวชาง 23 สมง 16.5 ขชาง 7.5 ซม.

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.คลยกลลขง อ.ศลลาลาด จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

การจตดทจากระเปปาผชาฝปาย โดยการตชอยอดจากผชาฝปายทอมมอทยพเคลมอบดชวยสารนาโนซลงคฑ

ออกไซดฑซขพงเปปนสารทยพชชวยยตบยตขงการเจรลญเตลบโตของเชมขอราในผชาฝปาย มาออกแบบตตดเยบบใหชมย

ความทตนสมตยขขขน

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 659

หนชา 358 / 413



PS65008744 : แจยวปลารบาบอง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชเครมพองอตดกระปปองชชวยในการถนอมอาหาร และยมดอายจแจชวปลารชา

สรชาง Qr code เชมพอมโยง (Link) ขชอมมลของผลลตภตณฑฑใหชลมกคชาเขชาถขงไดชงชายมากขขขน

ใชชเทคโนโลยยสมพอออนไลนฑในการประชาสตมพตนธฑการขายออนไลนฑบนสมพอออนไลนฑ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : แจชวปลารชาบอง

รายละเออยด : แจชวปลารชาบองบชานผตกผชอง เกลดจากการรวมกลจชมกตนในชจมชน เพมพอตชองการ

หารายไดชเสรลมในชชวงวชางเวชนจากการทจานา เดลมไดชทจาปลาสชมมากชอน ตชอมาทางชจมชน

ตชอยอดแนวคลดดชวยการทจาแจชวปลารชาบองทยพเปปนภมมลปปญญาาชาวบชานแทน เพราะวตตถจดลบ

สามารถหาไดชงชายตามทชของถชลพน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.โจดมชวง อ.ศลลาลาด จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รชานคชาในชจมชน

ออนไลนฑ : แซชบขนาด แจชวบอง กลจชมสตรยบชานผตกผชอง อ.ศลลาลาด ศรยสะเกษ

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

แนวคลดและความเปปนมาของการทจาธจรกลจ 

ปลารชาบองทยพไดชรตบความนลยมในกลจชมลมกคชาชาวภาคอยสานทตขงในและตชางประเทศ ชจมชนบชานผตก

ผชองสชวนใหญชทจาอาชยพเกษตรกรรมเปปนหลตก ชชวงทยพวชางเวชนจากทจานาไดชรวมกลจชมกตนทจาปลาสชม 

ตชอมาชจมชนมองวชาการทจาปลาสชมหาวตตถจดลบไดชคชอนขชางยาก ชจมชนจขงตชอยอดแนวคลดดชวยการ

นจาปลารชาของชาวบชานมาแปรรมปใหมชดชวยการทจาเปปนแจชวปลารชาบองเพมพอเพลพมมมลคชาของ

ผลลตภตณฑฑ ทตขงนยขการขายบนเพจ Facebook มยยอดการสตพงซมขอสลนคชาคชอนขชางตจพา เพราะทางเพ

จไมชมยการอตพเดตขชอมมลสลนคชาอยชางเปปนประจจาและ QR Code ทยพอยมชบนตราสลนคชามยขนาดเลบก

มาก ไมชสามารถสแกนเพมพอดมขชอมมลของผลลตภตณฑฑไดช ทจาใหชไมชไดชรตบความสนใจจากลมกคชากลจชม

ใหมช ๆ มยแคชฐานลมกคชาเดลมทยพเคยซมขอและรตบไปขายเทชานตขน จขงมยแนวคลดทยพจะเพลพมรมปแบบและพตฒนา

บรรจจภตณฑฑแจชวปลารชาบองใหชมยความแขบงแรง คงทน นชาซมขอ และมยความหลากหลาย รวมทตขงปรตบ

ปรจงตราสลนคชาของแบรนดฑใหชมยความนชาสนใจ ดขงดมดลมกคชา และเปปนอตตลตกษณฑของชจมชนบชาน

ผตกผชอง ตจาบลโจดมชวง เพมพอเพลพมมมลคชาผลลตภตณฑฑ ยกระดตบมาตรฐานสลนคชา และสนองตชอความ

ตชองการของกลจชมลมกคชามากขขขน 

การวลเคราะหฑธจรกลจ (SWOT Analysis) 

Strentghs วตตถจดลบทยพใชชในการผลลตสามารถหาไดชงชายตามทชองถลพนสามารถผลลตไดชตลอดทตขงปป, 

เกบบรตกษาผลลตภตณฑฑไวชไดชนาน, มยการนจาเสนอขายผชานแพลตฟอรฑมออนไลนฑตชาง ๆ Weakness 

ปลารชาทยพนจามาผลลตในแตชละรอบ อาจมยรสชาตลตชางกตนเลบกนชอย Opportunities สชงเสรลมใหช

ชจมชนมยรายไดช, พตฒนาคจณภาพสลนคชาใหชแกชชจมชน, สรชางฐานลมกคชาทยพมตพนคง Threats มยคมชแขชง

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 24,000

หนชา 359 / 413



PS65008817 : กระเปปาจากเสชชอกกและไหล

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นจามอเตอรฑรอบตจพามาชชวยเสรลมในขตขนตอนการกวตกดชายทอผชา ชชวยลดเวลา และเพลพม

ประสลทธลภาพในการทจางาน

สรชาง Qr Code เพมพอชชวยเชมพอมโยง (Link) ขชอมมลของผลลตภตณฑฑใหชลมกคชาเขชาถขงไดชงชาย

ใชชนวตตกรรมการเลมอกใชชสย

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

การขนสชงและกระจายสลนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระเปปาจากเสมพอกกและไหล

รายละเออยด : ผลลตภตณฑฑจากกก เสมพอกกทยพทอออกมาเปปนผมนนจาไปตตดเยบบเปปนกระเปปาใหชมย

ลวดลายสวยงาม เปปนการเพลพมมมลคชาใหชกตบผลลตภตณฑฑ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.โจดมชวง อ.ศลลาลาด จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รชานคชาชจมชน

ออนไลนฑ : U2T ตจาบลโจดมชวง อจาเภอศลลาลาด จตงหวตดศรยสะเกษ

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

- กระเปปาเสมพอกก เปปนการตชอยอดผลลตภตณฑฑจากเสมพอกก 

- การใชชทฤษฎยสยและสรชางลวดลายเสมพอกกจากภมมลปปญญาทชองถลพนทยพเปปนอตตลตกษณฑของตจาบล

โจดมชวง มยความแปลกใหมช สวยงาม มยชชองทางการจจาหนชายทตขงแบบออนไลนฑและออฟไลนฑ

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 3,000

หนชา 360 / 413



PS65008855 : โคมไฟไซซลชง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชเทคโนโลยยสมพอออนไลนฑในการประชาสตมพตนธฑการขายออนไลนฑบนสมพอออนไลนฑ

สรชางตราสลนคชา และ Qr Code เชมพอมโยง (Link) ขชอมมลของผลลตภตณฑฑ

ใชชโปรแกรมคอมพลวเตอรฑออกแบบตราสลนคชาผลลตภตณฑฑ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

การขนสชงและกระจายสลนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : โคมไฟไซซลพง

รายละเออยด : โคมไฟผลลตภตณฑฑเครมพองมมอจตบสตตวฑนจขา หรมอทยพชาวบชานโจดมชวงเรยยกวชา ไซซลพง 

ซขพงเปปนอจปกรณฑดตกจตบกจชงทยพเปปนเครมพองมมอจตบสตตวฑนจขาทยพพบงชายในชจมชน นจามาเปลยพยนใหชเปปน

เครมพองตกแตชง และโคมไฟสชองสวชาง มยรมปทรง สวยงาม ทตนสมตย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.โจดมชวง อ.ศลลาลาด จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รชานคชาในชจมชน

ออนไลนฑ : U2T ตจาบลโจดมชวง อจาเภอศลลาลาด จตงหวตดศรยสะเกษ

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

เครมพองมมอจตบสตตวฑนจขาเปปนอจปกรณฑในการดจารงชยวลตทจาจากไมชไผช ฝปมมอปราณยต มยเอกลตกษณฑโดด

เดชน สามารถเพลพมมมลคชาใหชเปปนโคมไฟนจาไปตกแตชงทตขงภายในและภายนอกอาคาร หรมอทจาเปปนชตขน

วางกระถางตชนไมช ทจาใหชชจมชนมยรายไดชเพลพมขขขน การจตดจจาหนชายมยทตขงแบบออฟไลนฑและออนไลนฑ

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 750

หนชา 361 / 413



PS65010201 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลคดบวยเศรษฐกลจ BCG ตจาบลหนอง

บพวดง อจาเภอศลลาลาด จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

สเตอรลไลซฑ

พาสเจอไรซฑ

ซยลปากขวด

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : หนองบตวดง นจขาปลารชา

รายละเออยด : นจขาปลารชาทจาจากปลารชาปลานลลจากกลจชมผมชเลยขยงปลาในกระชตงของคนในตจาบล 

นจขาปลารชาถมกหมตกจนเขชาเนมขอถขง 6 เดมอนกชอนจะนจามาปรจงรสเปปนนจขาปลารชา เพมพอใหชไดชรสชาตล

คงทยพ และตชมดชวยสมจนไพรไดชเเกช ขชา ตะไครช เพมพอความหอมและกลบกลลพนของปลารชา

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.หนองบตวดง อ.ศลลาลาด จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

ดชานการตลาด ผลลตภตณฑฑนจขาปลารชาปรจงรส  ตรา หนองบตวดง เปปนนจขาปลารชาทยพมยรสชาตลดย เหมาะ

เเกชการทจาสชมตจา ยจา และอาหารประเภทตชม ราคามลตรภาพ ซขพงจะทจาการขยายชชองทางการ

ตลาดดชวยแพลตฟอรฑมดลจลทตลออนไลนฑเพลพมเตลม ไดชเเกช Facebook,line ตลอดจนการสชงเสรลม

การขายดชวยการโฆษณาผชานเพจ Facebook 

ดชานการผลลต กระบวนการผลลตนจขาปลารชา ดชวยการตชมใหชสจกเพมพอยตบยตขงเชมขอจจลลนทรยยฑ  ใสช

สมจนไพรเพมพอดตบกลลพน จขงมตพนใจไดชวชาผมชบรลโภคเมมพอรตบประทานเเลชวจะปลอดภตย 

ดชานการบรลหารจตดการ  การผลลตนจขาปลารชามยการรวมกลจชมกตนของเกษตรกรแบบเครมอญาตล

และบชานใกลชเรมอนเคยยง จจานวนสมาชลก 10 คน รชวมกตนแปรรมปปลารชาตามความตชองการของ

ลมกคชา 

ดชานการเงลนและการบตญชย  มยการจดบตนทขกรายรตบ-รายจชาย แตชยตงขาดการทจาบตญชยอยชางเปปน

ระบบ

ผลการวลเคราะหฑปปจจตยแวดลชอมภายในและภายนอกของกลจชมแปรรมปนจขาปลารชา หนองบตวดง มย

จจดแขบง (Strengths) คมอ มยรสชาตลดย เปปนเอกลตกษณฑ สมาชลกรชวมมมอกตนเปปนอยชางดย จจดอชอน คมอ 

บรรจจภตณฑฑไมชสวยงาม ยตงไมชเปปนทยพรมชจตกภายนอกชจมชน  โอกาส คมอ การขายและการโฆษณา

สลนคชาผชานแพลตฟอรฑมดลจลทตล ไดชเเกช line, Facebook จะทจาใหชสลนคชาเปปนทยพรมชจตกมากขขขน อจปสรรค 

คมอ สมาชลกในกลจชมปลารชาสชวนใหญชยตงใชชเเพลตฟอรฑมดลจลทตลไมชคลชอง

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 5,000

หนชา 362 / 413



PS65027189 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลคดบวยเศรษฐกลจ BCG ตจาบลหนอง

บพวดง อจาเภอศลลาลาด จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

สเตอรลไลซฑ

พาสเจอไรซฑ

ซยลกระปจก

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : หนองบตวดง แจชวบอง

รายละเออยด : ทจาจากปลารชาปลานลล ใชชแรงงานในการบดสตบเนมขอปลารชา ไมชแตชงสย และใสชวตตถจ

กตนเสยย สามารถเกบบไวชรตบประทานไดชถขง 14 วตน หมตกปลารชาจนเขชาเนมขอ ระยะเวลา 6 เดมอน กชอน

นจามาปรจงรสทจาแจชวบองจจาหนชาย เพมพอใหชไดชรสชาตลคงทยพ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.หนองบตวดง อ.ศลลาลาด จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

ดชานการตลาด ผลลตภตณฑฑปลารชาทรงเครมพองแจชวบอง ตรา หนองบตวดง เปปนแจชวบองทยพมยรสชาตล

อรชอย ถมกปากผมชบรลโภค หอมกลลพนสมจนไพร เหมาะกตบการรตบประทานกตบผตกสดตชางๆ หรมอจะนจา

ไปปรจงตชม แกง อาหารอยสานรสเผบด ราคาถมก นจาไปประกอบอาหารไดชหลากหลายเมนม ซขพงควรทยพ

จะทจาการขยายชชองทางการตลาดดชวยแพลตฟอรฑมดลจลทตลออนไลนฑเพลพมเตลม ไดชเเกช 

Facebook,line ตลอดจนการสชงเสรลมการขายดชวยการโฆษณาผชานเพจ Facebook 

ดชานการผลลต กระบวนการผลลตแจชวบองนตขนเรลพมจากการบดเนมขอปลารชาปลานลลทยพผชานกระบวน

การหมตกแบบดตขงเดลม ระยะเวลา 6เดมอน ดชวยมยดใหชละเอยยดทจาใหชมยรสสตมผตสทยพดยกวชาการบดดชวย

เครมพองบด จากนตขนนจามาผตดบนกระทะดชวยความรชอนปรจงรสดชวยพรลก นจขาตาลปฝก และสมจนไพร

ขลง ขชา ตะไครช หอมแดง กระเทยยม 

ดชานการบรลหารจตดการ  การผลลตปลารชาทรฃเครมพอง แจชวบองของเรา เกลดจากการรวมกลจชมกตน

ของเกษตรกรแบบเครมอญาตลและบชานใกลชเรมอนเคยยง จจานวนสมาชลก 10 คน รชวมกตนแปรรมปตาม

ความตชองการของลมกคชา

ดชานการเงลนและการบตญชย  มยการจดบตนทขกรายรตบ-รายจชาย แตชยตงขาดการทจาบตญชยอยชางเปปน

ระบบ

ผลการวลเคราะหฑปปจจตยแวดลชอมภายในและภายนอกของกลจชมรตฐวลสาหกลจชจมชน ปลารชาทรง

เครมพอง แจชวบอง หนองบตวดง มยจจดแขบง (Strengths) คมอ มยรสชาตลอรชอย เปปนทยพนลยมของคนใน

พมขนทยพ และพมขนทยพใกลชเคยยง  รสชาตลเปปนเอกลตกษณฑ  จจดอชอน คมอ บรรจจภตณฑฑไมชสวยงาม เปปนทยพรมชจตก

เฉพาะกลจชม  โอกาส คมอ การขายและการโฆษณาสลนคชาผชานแพลตฟอรฑมดลจลทตล ไดชเเกช line, 

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 24,000

หนชา 363 / 413



PS65025951 : การพพฒนาผลลตภพณฑฑชาอพญชพนตะไครบหอม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยย การใชชเครมพองอบลมรชอนในการทจาอตญชตนและตะไครชหอมอบแหชง

เทคโนโลยย การใชชเครมพองซยลถจงชงชา การบรรจจผลลตภตณฑฑลงกลชอง

องคฑความรมช การทจาชาอตญชตนตะไครช

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

เศรษฐกลจหมรนเวอยนลดการใชบพลพงงานเนบนนจากลพบมาใชบใหมย

   Upgradable (ยกระดตบไดช)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ชาอตญชตนตะไครชหอม (Blue Herbal Tea)

รายละเออยด : ชาอตญชตนตะไครชหอม ชชวยกระตจชนการไหลเวยยนของโลหลตชชวยขตบลมแกชทชอง

อมดทชองเฟปอ นอกจากนยขยตงดมพมเพมพอดตบกระหายระบายความรชอน สดชมพน และชชวยใหชผชอนคลาย

ระหวชางวตน ชาอตญชตนตะไครชหอม 1 ถจง บรรจจ 5 ซอง

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.กลชวยกวชาง อ.หชวยทตบทตน จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2Tกลชวยกวชาง

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

ชาวบชานและเกษตรกรในต.กลชวยกวชางอ.หชวยทตบทตนจ.ศรยสะเกษ มยการปลมกอตญชตนและตะไครช

เปปนจจานวนมากและราคารตบซมขอตะไครชสด อตญชตนตากแหชงไดชราคาตจพา เพมพอเปปนการเพลพมมมลคชา

สลนคชาสรชางรายไดช และสรชางความรมชใหชกตบเกษตรกรในชจมชน จขงไดชมยความสนใจทยพจะนจามาแปร

รมป

มยสจขภาพดยขขขน ลดโอกาสเกลดการเจบบปปวย

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 2,800

หนชา 364 / 413



PS65025962 : การพพฒนาผลลตภพณฑฑนจลาพรลกจบลงหรอด

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

องคฑความรมช การลดกลลพนหมนโดยใบเตยหรมอหอมแดงในการทอดอาหารมาปรตบใชชในการทจา

นจขาพรลกนรกจลขงหรยด

เทคโนโลยย ใชชเครมพองปปพ นบดละเอยยดในการแปรรมปผลลตภตณฑฑและใชชโปรแกรมAdobe 

Photoshop ในการสรชางแบรนดฑโลโกชสลนคชาบรรจจภตณฑฑใหชเหมาะสมเพมพอจตดจจาหนชาย

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

เศรษฐกลจหมรนเวอยนลดการใชบพลพงงานเนบนนจากลพบมาใชบใหมย

   Upgradable (ยกระดตบไดช)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นจขาพรลกนรกจลขงหรยด (Hell Cricket)

รายละเออยด : นจขาพรลกนรกจลขงหรยด ทจาจากจลขงหรยดทยพโตเตบมทยพมยความมตนและกลลพนของจลขงหรยดทยพ

เปปนเอกลตกษณฑผสมกตบเครมพองเทศและเครมพองปรจงทยพลงตตวใหชความเผบดรชอน เพลพมความอยาก

อาหาร นจขาพรลกนรกจลขงหรยด 1 กระปจก นจขาหนตก 50 กรตม

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.กลชวยกวชาง อ.หชวยทตบทตน จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2Tกลชวยกวชาง

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

เกษตรกรในต.กลชวยกวชางอ.หชวยทตบทตนจ.ศรยสะเกษมยการเลยขยงจลขงหรยดเพมพอเปปนอาชยพเสรลม

สรชางรายไดชใหชกตบตนเอง แตชเนมพองจากตชนทจนอาหารจลขงหรยดมยตชนทจนสมง ราคาขายสชงตจพา ทจาใหช

เกษตรกรบางทชานเลลกกลจการ จขงมยแนวคลดทยพจะนจาจลขงหรยดมาแปรรมปเพมพอเพลพมมมลคชาสลนคชา

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 3,000

หนชา 365 / 413



PS65025550 : การพพฒนาผลลตภพณฑฑจลลงหรอดกระปปอง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยย กระปปอง ฝากระปปอง

องคฑความรมช การพตฒนาจลขงหรยดกระปปอง

เทคโนโลยย เครมพองปปดฝกระปปองอะลมมลเนยยม

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : จลขงหรยดกระปปอง

รายละเออยด : จลขงหรยดเปปนสตตวฑทยพทชองถลพนพบมากในชนบท ชาวบชานจขงนจาจลขงหรยดมาแปรรมป

เปปนจลขงหรยดกระปปองเพมพอเพลพมรายไดชใหชกตบครอบครตวและชจมชน จลขงหรยดเปปนแหลชงโปรตยนทาง

เลมอกใหมชทยพมยราคาถมก เลยขยงงชาย มยโปรตยนสมง ชชวยลดคอเลสเตอรอล และยตงอจดมไปดชวยแรช

ธาตจอมพน ๆ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.จานแสนไชย อ.หชวยทตบทตน จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รชานคชาชจมชนบชานหนองแคน

ออนไลนฑ : U2Tจานแสนไชย

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

แผนการพตฒนาสลนคชาและบรลการ

ขตขนทยพ 1 การสรชางแนวความคลดเกยพยวกตบผลลตภตณฑฑใหมช 

ขตขนทยพ 2 การกลตพนกรองและประเมลนความคลด

ขตขนทยพ 3 การพตฒนาและทดสอบแนวความคลด

ขตขนทยพ 4การพตฒนากลยจทธฑการตลาด 

ขตขนทยพ 5 การวลเคราะหฑธจรกลจ  

ขตขนทยพ 6 การทดสอบตลาด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 1,700

หนชา 366 / 413



PS65025600 : การพพฒนาผลลตภพณฑฑชาอพญชพนสจาเรบจรสป

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยย เครมพองซยลสมญญากาศ

เทคโนโลยย เครมพองชตพงขนาดเลบก

เทคโนโลยย เครมพองบด

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   ผลลตภตณฑฑผตกและอาหารแปรรมป

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ชาอตญชตนสจาเรบจรมป

รายละเออยด : อตญชตนเปปนสมจนไพรทยพมยประโยชนฑ ชชวยบจารจงรชางกาย บจารจงสมองและลด

นจขาตาลในเลมอด มยสาตชอตชานอนจมมลอลสระ ภตณฑฑทยพไดชมาตรฐาน สะอาด ปลอดภตย รตบประทาน

ตชมนจขาใหชเดมอด นจาถจงชาใสชแกชว 1ซองและเทนจขารชอนลงไปในแกชว แลชวแชชไวช3-5นาทยใหชออกกลลพน

หอมจขงนจาซองชาออกและดมพม

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.จานแสนไชย อ.หชวยทตบทตน จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รชานคชาชจมชนบชานหนองแคน

ออนไลนฑ : U2Tจานแสนไชย

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

แนวคลดการทจาธจรกลจ (Business idea)  

บชานจานเเสนไชยมยลตกษณะภมมลอากาศรชอนชมขน เหมาะกตบการปลมกอตญชตน คนในชจมปลมกกตน

จจานวนมากสชวนใหญชจะนจามาตากเเหชงสชงขายประชาชนตจาบลจานแสนไชยจขงเลบงเหบนโอกาสใน

การเเปรรมปวตตจดลบเพมพลอเพลพมมมลคชาสรชายรายไดชใหชเเกชครตวเรมอน จขงไดชมยการเเปรรมปนจาอตญชตนทยพ

ตากเเหชงมาบดเเละใสชซองบรรจจภตณฑฑ ชมพอผลลตภตณฑฑชาอตญชตนสจาเรบจรมป

ผลลตภตณฑฑ (product)   ชาอตญชตนสจาเรบจรมปจจดเเขบง(Strengths)  ภมมลอากาศเหมาะเเกชการปลมก

อตญชตน ประชาชนมยความรชวมมมอทยพจะพตฒนาผลลตภตณฑฑ กระบวนการผลลตทยพเปปนมลตรกตบสลพงเเวด

ลชอมจจดอชอน(Weakness)  การผลลตยตงไมชเปปนทยพรมชจตกเเพรชหลาย ยตงขาดการวางแผนทยพเปปนระบบ 

ยตงขาดความรมชเกยพยวกตบการเขชาถขงขชอมมลเเละตชอยอดการจจาหนชาย

โอกาส ทางธจรกลจ

(Opportunities) ประชาชนใหชความสนใจในการดมเเลสจขภาพเเละชมพนชอบการดมพมนจขาสมจนไพร 

เพราะมยผลเสยยกตบรชางกายนชอย

อจปสรรค(Threats)  ขาดการสนตบสนจนจากภาครตฐและเอกชน ความตชองการของตลาดไมชมย

ความเเนชนอน ทจาใหชประชาชนและผมชผลลตไมชกลชาลงทจน

คจณคชาของสลนคชา(Value proposition)   ปปจจจบตนนยขผมชคนหตนมาใสชใจสจขภาพกตนมากขขขน ไมชวชาจะ

เปปนการออกกจาลตงกาย การกลนอาหารทยพมยประโยชนฑ โดยเฉพาะเครมพองดมพมทยพทจาจากสมจนไพร และ

นอกเหนมอจากนยข หนขพงในพมชสมจนไพรพมขนบชานทยพคนไทยนลยมใชชไมชแพชกตนกบคมอ ดอกอตญชตน  

กลจชมลมกคชา(Customer segments)ประชาชนทตพวไปทตขงเพศชายและเพศหญลงทยพมย ความทยพตชอง

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 9,000

หนชา 367 / 413



PS65025915 : การพพฒนาสรมยาสมรนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวตตกรรม ตมชอบลมรชอน

เทคโนโลยย การใชชถจงทจาความรชอน บรรจจภตณฑฑทยพสามารถใหชความรชอนไดชโดยไมชตชองอาศตย

แหลชงพลตงงานจากภายนอก

องคฑความรมช การทจาสจมยาสมจนไพร

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เกษตรปลอดภพย

   การควบคจมแสงและความรชอน

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สจมยาสมจนไพร

รายละเออยด : การทจาสจมยาสมจนไพรเปปนการนจาสมจนไพรทชองถลพนมาใชชประโยชนฑโดยใชช

สมจนไพรจากการปลมกทยพปลอดสารพลษจากภมมลปปญญาทชองถลพนทจาใหชลมกคชามตพนใจไดชวชาลมกคชาจะ

ไดชรตบสมจนไพรออแกนลค ปลอดภตย ไมชกชอใหชเกลดสารตกคชางภายในรชางกาย และเปปนการนจา

หลตกเศรษฐกลจพอเพยยงมาประยจกตฑ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.ปราสาท อ.หชวยทตบทตน จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กลจชมวลสาหกลจชจมชนบชานโนนดตพง

ออนไลนฑ : U2Tปราสาท

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

เนมพองจากสถานการณฑทยพผชานมาไดชประสบปปญหาโรคระบาด Covid -19 ประเทศไทยไดชมยการนจา

สมจนไพรมาสกตดเปปนยาเพมพอใชชบรรเทาอาการเจบบปปวย ตจาบลปราสาทเปปนแหลชงปลมกพมช

สมจนไพรรายใหญชของอจาเภอหชวยทตบทตน ประชาชนในตจาบลปลมกพมชสมจนไพรเพมพอการจจาหนชาย 

และนจาความรมชเกยพยวกตบภมมลปปญญาทชองถลพนและความรมชเรมพองสมจนไพรไทยมาพตฒนาแปรรมปเปปน

ผลลตภตณฑฑจากสมจนไพร เนมพองจากไดชเลบงเหบนถขงประโยชนฑของสมจนไพรทยพมยสรรพคจณในการ

รตกษาโรคอยชางมากมาย สมบเนมพองจากสตงคมปปจจจบตนมยการเปลยพยนแปลง ประชาชนสชวนใหญชใหช

ความสจาคตญกตบการดมแลสจขภาพมากขขขน จขงนลยมเลมอกซมขอสมจนไพรตชาง ๆ เพมพอมาบจารจงรตกษาตน

เอง ดตงนตขนจขงไดชมยการนจาสมจนไพรมาพตฒนาแปรรมปเพมพอเพลพมมมลคชาของสมจนไพรใหชตอบสนอง

ความตชองการของผมชบรลโภคใหชมากทยพสจด

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 5,000

หนชา 368 / 413



PS65026023 : การพพฒนาถรงหอมสมรนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยย เครมพองอบลมรชอน ซขพงเปปนเครมพองมมอใชชสจาหรตบการอบวตตถจดลบ วตสดจและอจปกรณฑ

ตชางใหชแหชง

เทคโนโลยย เครมพองซยลถจง คมอการใชชเครมพองมมอในการใหชความรชอนเพมพอใหชถจงพลาสตลกหลอม

เปปนเนมขอเดยยวกตน เพมพอเปปนการรตกษากลลพนและคจณภาพของผลลตภตณฑฑระหวชางการขนสชง

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

การขนสชงและกระจายสลนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

เศรษฐกลจหมรนเวอยนลดการใชบพลพงงานเนบนนจากลพบมาใชบใหมย

   Upgradable (ยกระดตบไดช)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ถจงหอมสมจนไพร

รายละเออยด : ถจงหอมสมจนไพรสมตรธรรมชาตล รวมสมจนไพรนานาชนลดจากเกษตรกรผมชเพาะ

ปลมกโดยตรง อาทล ขมลขนชตน มะกรมด พลมเสน การบมร ตะไครช ใบเตย (ทตขงหมดอยมชในถจงเดยยวไมชมย

กลลพนใหชเลมอก) กลลพนหอมแบบธรรมชาตล หอมสดชมพน โลชงจมมก เปปนมลตรตชอผมชทยพมยปปญหาระบบ

ทางเดลนหายใจ กลลพนหอม

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.ปราสาท อ.หชวยทตบทตน จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กลจชมวลสาหกลจชจมชนบชานโนนดตพง

ออนไลนฑ : U2Tปราสาท

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

แนวคลดการทจาธจรกลจ (Business idea) 

        จากการศขกษาพมขนทยพตจาบลปราสาท มยลตกษณะทางภมมลอากาศแบบรชอนชมขน ซขพงเหมาะแกชการ

เพาะปลมกพมชสมจนไพรหลายชนลด จขงทจาใหชประชาชนในเขตพมขนทยพตจาบลปราสาทปลมกพมชสมจนไพร

เพมพอการจจาหนชายโดยสชวนมากจะเปปนสมจนไพรทยพใหชกลลพนของนจขามตนหอมระเหย เชชน ขมลขนชตน 

มะกรมด พลมเสน การบมร ตะไครช ใบเตย เปปนตชน ประชาชนในเขตตจาบลปราสาทจขงไดชเลบงเหบน

โอกาสในการเพลพมมมลคชาและสรชางรายไดชใหชมากขขขน จขงไดชมยการแปรรมปสมจนไพรในทชองถลพนเปปน

ผลลตภตณฑฑ “ถจงหอมสมจนไพร”

        ถจงหอมสมจนไพร เปปนผลลตภตณฑฑทยพมจชงเนชนการนจาสมจนไพรทยพปลมกในทชองถลพนมาใชชในการผลลต

ถจงหอมเพมพอการไลชยจง แมลง ดตบกลลพนเหมบน กลลพนอตบ เนมพองจากในปปจจจบตนปปญหามลภาวะทาง

อากาศเปปนมลพลษตชอประชาชนเปปนอยชางมาก หากตชองใชชเคมยภตณฑฑในการแกชไขปปญหาอาจเปปน

การเพลพมคชาใชชจชายและทจาใหชเกลดอตนตรายตชอประชาชนและสภาพแวดลชอมมากยลพงขขขน

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 5,000

หนชา 369 / 413



PS65027198 : โครงการพพฒนาผลลตภพณฑฑผบาไหมยบอมสอธรรมชาตล

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การทจาตลาดออนไลนฑ

การยชอมใหชตลดทนนาน

การออกแบบผลลตภตณฑฑ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ซลพนไหม by ผตกไหม

รายละเออยด : ผชาไหมมยเอกลตกษณฑทยพเฉพาะตตว แตกตชางจากผชาทตพวไป คมอ มยความแวววาว เนมขอ

ผชาแขบงแตชไมชเรยยบ อชอนนจชม มยนจขาหนตก และมยลวดลายสยทยพหลากหลายทยพสามารถยชอมไดชจาก

ธรรมชาตลและสามารถนจาไปแปรรมปเปปนเครมพองนจชมหชมไดชหลายรมปแบบ       สลพงทยพจะพตฒนา มยดตง

น

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ผตกไหม อ.หชวยทตบทตน จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

กลจชมทอผชาไหมบชานทชาสวชางจตงหวตดสจรลนทรฑ เปปนหมมชบชานทยพไดชรตบการยกยชองวชา ทอผชาไหมหนขพงพตน

สยพรชอยสลบหกตะกอ และมยการทอผชายกทองทมลเกลชาฯ ถวายสมเดบจพระนางเจชาสลรลกลตลด พระบรม

ราชลนาถ พระบรมราชชนนยพระพตนปปหลวง โดยมยเอกลตกษณฑความโดดเดชนของผชาทยพสลตบซตบ

ซชอนงดงามศตกดลดสลทธลด ผสมผสานกตนระหวชางลวดลายการทอแบบราชสจานตกกตบเทคนลคการทอ

ผชาแบบพมขนบชานจขงเปปนผชาทอทยพมยความงดงามและมยชมพอเสยยงโดชงดตงไปทตพวโลก

ทจาใหชผชามยราคาทยพสมงและเปปนทยพยอมรตบ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 15,000

หนชา 370 / 413



PS65027210 : โครงการพพฒนาผลลตภพณฑฑแยมกระเจอปยบ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

สรชางเพจ

พตฒนาสมตร

ออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : แยมกระเจยปยบ

รายละเออยด : แยมกระเจยปยบเปปนผลลตภตณฑฑสมจนไพรทยพมยวลตามลนสมงมยประโยชนฑตชอรชางกาย

รวมทตขงยตงมยแรชธาตจทยพสจาคตญตชอรชางกายและยตงเปปนยาชชวยลดไขมตนในเสชนเลมอดชชวยในการลด

นจขาหนตกไดชดชวย รตบประทานแลชวรมชสขกสดชมพน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.ผตกไหม อ.หชวยทตบทตน จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

- ชมพอกลจการ : กลจชมพตฒนาแยมจากกระเจยปยบ

- ทยพตตขง : องคฑการบรลหารสชวนตจาบลผตกไหม ต.ผตกไหม อ.หชวยทตบทตน จ.ศรยสะเกษ

- ประเภท : แยมจากกระเจยปยบ

- การประกอบธจรกลจเกลดจาก : ใหชคนในชจมชนมยอาชยพและสรชางรายไดช ใชชผลผลลตทางการ

เกษตรของชจมชนใหชเปปนประโยชนฑ และเปปนการสชงเสรลมการปลมกพมช

- ระยะเวลากชอตตขง : ดจาเนลนธจรกลจมาแลชวมากกวชา 1 ปป

- วตตถจประสงคฑ : 

1. เพมพอพตฒนาแยมจากกระเจยปยบปลอดสารพลษ

2. เพมพอยกระดตบผลลตภตณฑฑใหชมยความทตนสมตย ใหชไดชมาตรฐาน อย.

3. เพลพมชชองทางการจจาหนชายทตขงในรมปแบบออนไลนฑ และออฟไลนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 5,000

หนชา 371 / 413



PS65026112 : การพพฒนาวรบนกรอบอพญชพน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยย การใชชไมโครเวฟ /เตาอบ / หมชออบลมรชอน

องคฑความรมช การทจาวจชนกรอบอตญชตน

-

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : วจชนกรอบอตญชตน

รายละเออยด : วจชนกรอบอตญชตนสมจนไฟร ดอกอตญชตนมยคจณสมบตตลในการเปปนสารตชานอนจมมล

อลสระ สามารถชชวยเพลพมประสลทธลภาพการทจางานของดวงตา วจชนกรอบทยพใชชดอกอตญชตนจาก

สวนทยพปลอดสารเคมย และชาดอกมะลล 100% มาทจาวจชนกรอบคชะ จะไดชสยมชวงครามสดใส มยกลลพน

มะลล ไดชรสความเปปนไทย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 8 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.เมมองหลวง อ.หชวยทตบทตน จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2Tตจาบลเมมองหลวง

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

แนวคลดการทจาธจรกลจ (Business idea)

วจชนกรอบเปปนขนมทยพคนไทยนลยมรตบประทานมาก และยตงทจางชายเปปนขนมทยพกลนงชายทยพสามารถ

นจาสยจากธรรมชาตลแปรรมป เนมพองจากการทจาวจชนกรออบมยวลธยทจาทยพไมชยจชงยาก เเตชไดชผลออกมาทยพนชา

รตบประทานมยรสชาตล

สยธรรมชาตลทยพอรชอยขขขน เราจขงมยความคลดจะทจาขนมไทยทยพจะอนจรตกษฑวตฒนธรรมไทย เพมพอใหช

ประชาชนในพมขนทยพตจาบลเมมองหลวง อจาเภอหชวยทตบทตน จตงหวตดศรยสะเกษ มองเหบนคจณคชาจากพมช

ทยพหาไดชงชาย อยชางวจชนกรอบโดยใชชพมชประจจาทชองถลพน

เนมพองจากประชาชนในชจมชนสชวนใหญชชอบรตบประทานวจชนกรอบ ซขพงปปจจจบตนนลยมนจาสย

สตงเคราะหฑ

ทางเคมย สยผสมอาหาร มาใชชในการประกอบอาหาร และเครมพองดมพมทยพมยสยสดใสสวยงาม เพมพอทยพจะ

ดขงดมดความสนใจของผมชบรลโภคไดชดย แตชมองขชามพลษภตยทยพอาจจะเกลดขขขน ดตงนตขนในการเลมอกซมขอ

อาหารและเครมพองดมพม จจาเปปนตชองคจานขงถขงอตนตรายทยพอาจเกลดจากสยผสมอาหาร และควรเลมอกทยพ

ปลอดภตยใหชมากทยพสจด คณะผมชจตดทจาจขงไดชมยความสนใจทยพจะจตดทจาผลลตภตณฑฑวจชนกรอบทยพทจาจากพมช

ประจจาทชองถลพน เชชน ดอกอตญชตน 

อตญชตนเปปนพมชทยพขขขนงชาย สามารถเจรลญเตลบโตไดชดย ทนแลชงและเปปนพมชทยพสามารถเกบบผลผลลต 

อยชางตชอเนมพองไดชนานถขง 1-2 ปป อยกทตขงเปปนพมชไมชตชองใชชปจปยหรมอสารเคมย และการแปรรมปเปปน

ผลลตภตณฑฑวจชนกรอบอตญชตน เสรลมสรชางกระบวนการสรชางอาชยพสรชางงานทยพมยคจณภาพ ทตขงยตง

สามารถเพลพมรายไดชใหชกตบประชาชนในพมขนทยพ โดยใชชประโยชนฑจากพมชประจจาทชองถลพน

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 3,500

หนชา 372 / 413



PS65026136 : การทจานจา บพรลกปลายยาง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยย การใชชสมพอออนไลนฑ Social media  ในดชานการตลาด การโปรโมทสลนคชาโดยการ

สรชาง Contents เกยพยวกตบสลพงทยพกจาลตงเปปนกระแสในสมพอออนไลนฑ ณ ปปจจจบตน ใหชดมนชาสนใจมาก

ยลพงขขขน

เทคโนโลยย ใชชโปรแกรม Pro create

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นจขาพรลกปลายชาง

รายละเออยด : นจขาพรลกปลายชาง หอมกลลพนสมจนไพรเนชนๆถขงพรลกถขงเครมพอง กลนกตบอะไรกบอรชอย

มยตลดบชานไวชรตบประกตนความอรชอยทจกมมขอ� ไมชมยสารกตนบมด� สดสะอาดสชงตรงถขงบชานคจณ� รส

ชาตลครบเครมพอง แซบ หอมปลายชาง หอมสมจนไพร

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 8 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.เมมองหลวง อ.หชวยทตบทตน จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2Tตจาบลเมมองหลวง

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

จากการศขกษาภายในพมขนทยพพบวชา ณ บรลเวณเขตพมขนทยพตจาบลเมมองหลวง อจาเภอหชวยทตบทตน 

จตงหวตดศรยสะเกษ เปปนพมขนทยพทยพมยทรตพยากรทางธรรมชาตลและความอจดมสมบมรณฑของระบบนลเวศ 

ไมชวชาจะเปปน

แหลชงนจขา ผลผลลตทางการเกษตรปลอดภตย การทชองเทยพยวเชลงอนจรตกษฑทางแมชนจขาลจาคลอง 

ประชาชนรตกถลพนกจาเนลด

รตกษาวลถยชยวลตสลพงแวดลชอมและวตฒนธรรมดยงาม เปปนตชน 

ดตงนตขนเพมพอใหชการดจาเนลนการสอดคลชองกตบโครงการสชงเสรลมผลลตภตณฑฑชจมชน ระยะเวลาในการ

ดจาเนลนโครงการทตขงหมด 3 เดมอน เรลพมตตขงแตชเดมอนกรกฎาคม ถขง เดมอนกตนยายน 2565 เพมพอสนตบ

สนจน

กลจชมอาชยพ สลนคชาและผลลตภตณฑฑทยพผลลต และสรชางโอกาสเพลพมชชองทางการจจาหนชายสลนคชาและ

ผลลตภตณฑฑ

ในตจาบลเมมองหลวง อจาเภอหชวยทตบทตน จตงหวตดศรยสะเกษ ทางเราจขงเกลดเลบงเหบนประโยชนฑทยพคาด

วชาจะไดชรตบ

จากการทจาผลลตภตณฑฑนจขาพรลกปลายชาง เนมพองจากนจขาพรลกเปปนอาหารทยพสามารถเกบบไวชไดชนาน อยก

ทตขงยตงสามารถ

เสรลมสรชางกระบวนการสรชางอาชยพสรชางงานทยพมยคจณภาพ เพมพอใหชประชาชนมยรายไดชสมงขขขนอยชาง

ทตพวถขง

ผลลตภตณฑฑ (product) 

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 3,500

หนชา 373 / 413



PS65026030 : การพพฒนากระเปปาจากเศษผบา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

องคฑความรมช การทจากระเปปาจากเศษผชา

-

-

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การขนสชงและกระจายสลนคชา

การขนสชงและกระจายสลนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจหมรนเวอยนลดการใชบพลพงงานเนบนนจากลพบมาใชบใหมย

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระเปปาจากเศษผชา

รายละเออยด : กระเปปาจากเศษผชาทจาจากเศษผชาเหลมอทลขงจากโรงงาน  เปปนงานฝปมมอทยพใชชเศษ

ผชาถตก เปปนรมปทรงกระเปปา คลชายกตบการถตกดชวยไหมพรม  แตชชชางอาจมยเทคนลคและวลธยทจาทยพ

แตกตชางกตนออกไป เพลพมซตบใน หรมออาจเพลพมซลปดชวย ใสชสายตามทยพออกแบบไวช

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.หชวยทตบทตน อ.หชวยทตบทตน จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รชานถมกดยหชวยทตบทตน

ออนไลนฑ : U2Tหชวยทตบทตน

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

แนวคลดการทจาธจรกลจ (Business idea) พมขนทยพตจาบลหชวยทตบทตนมยการผลลตพรมเชบดเทชาเปปนสลนคชา

ภายในชจมชนซขพงเปปนสลนคชาชนลดเดยยว จขงไมชสามารถตอบโจทยฑความตชองการของตลาดไดชอยชาง

ครอบคลจม จขงไดชมยการพตฒนาสลนคชาจากผลลตภตณฑฑในชจมชน โดยสรชางผลลตภตณฑฑใหมชซขพงเปปน

กระเปปาจากเศษผชาทยพเหลมอทลขง นอกจากจะเปปนการเพลพมทางเลมอกใหชกตบกลจชมลมกคชา ยตงเปปนการ

เพลพมมมลคชาของสลนคชาอยกดชวย

ผลลตภตณฑฑ (product)  กระเปปาจากเศษผชา

การวลเคราะหฑจจดแขบง จจดอชอน โอกาส และอจปสรรค (SWOT Analysis)

จจดแขบง (Strengths)

1. นจาวตสดจเหลมอใชชกลตบมาใชชประโยชนฑ 

2. ลดการใชชทรตพยากรอยชางไมชจจาเปปน 

3. เนชนสยเปปนจจดเดชน เพมพอไมชใหชผมชบรลโภครมชสขกจจาเจ

จจดอชอน (Weakness) 

1. ยตงขาดประสบการณฑและความชจานาญในการถตก 

2. สลนคชายตงไมชเปปนทยพรมชจตกและมยความเสยพยงในการบรลหารจตดการ

3. การนจาผชาทยพใชชในการทอพรมเชบดเทชามาใชชในการผลลตกระเปปา อาจสชงผลใหชกระเปปามยนจขาหนตกทยพ

มากเกลนความจจาเปปน 

โอกาสทางธจรกลจ (Opportunites)

1. กระเปปาเปปนองคฑประกอบสจาคตญ ทยพจจาเปปนในชยวลตประจจาวตน ทจาใหชเกลดความตชองการในตตวสลนคชา

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

ลดขยะ/การนจาวตตถจดลบกลตบมาใชชใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 2,500

หนชา 374 / 413



PS65026102 : พรมเชบดเทบาจากเศษผบา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวตตกรรม เครมพองทอพรมเชบดเทชา

-

-

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจหมรนเวอยนลดการใชบพลพงงานเนบนนจากลพบมาใชบใหมย

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : พรมเชบดเทชาจากเศษผชา

รายละเออยด : งาน ประดลษฐ�เลบก ๆ น�อย ๆ จากเศษผ�า เป�นการนจาเศษผ�าทยพเหลมอใช�มา

ทจาให�เกลดประโยชน�ขขขนใหม� ซขพงเราสามารถทจาได�ด�วยตนเอง เมมพอทจาสจาเรบจแล�วเราจะ

เกลดความภาคภมมลใจในผลงานของตนเองและสามารถนจาไปใช�ประโยชน�ได�จ  ล รง และมย

พรมเชบดเท�าไว�ใช�งานโดยไม�ต�องชมขอ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.หชวยทตบทตน อ.หชวยทตบทตน จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รชานถมกดยหชวยทตบทตน

ออนไลนฑ : U2Tหชวยทตบทตน

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

จากการลงพมขนทยพสจารวจในเขตตจาบลหชวยทตบทตน พบวชาประชากรในตจาบลหชวยทตบทตนมยการผลลต

พรมเชบดเทชาเปปนอาชยพเสรลมและเปปนสลนคชาทยพสชงออกภายในชจมชน ซขพงการผลลตพรมเชบดเทชานตขน 

ประชากรมยการผลลตในรมปแบบทตพวไป การผลลตยตงไมชมยรมปแบบและลวดลายทยพทตนสมตย ทางกลจชมจขง

เหบนวชาการออกแบบผลลตภตณฑฑจากเศษผชา นอกจากการนจามาทจาพรมเชบดเทชาในรมปแบบสยพ

เหลยพยมผมนผชาทตพวไป อาจจะสรชางมมลคชาของสลนคชาไดชนชอย จขงอยากพตฒนาผลลตภตณฑฑ เพมพอสรชาง

มมลคชาเพลพมและออกแบบใหชมยรมปแบบทยพหลากหลาย เพมพอใหชผมชทยพมาเลมอกซมขอเลมอกใชชไดชมยทางเลมอกใน

การซมขอสลนคชาเพลพมมากขขขน

ลดขยะ/การนจาวตตถจดลบกลตบมาใชชใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 4,140

หนชา 375 / 413



PS65011389 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลดดบวยเศรษฐกลจ BCG ตจาบลกบาน

เหลชอง อจาเภออรทรมพรพลสพย จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การเพลพมมมลคชาของสลนคชา

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาการตลาดชชองทางออนไลนฑ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผชาไหมมตดหมยพ

รายละเออยด : ผชาไหมมตดหมยพ เปปนผลลตภตณฑฑทยพขขขนชมพออตนดตบหนขพงของตจาบลกชานเหลมอง และไดช

รตบรองมาตรฐานเปปนผลลตภตณฑฑดยเดชน ทยพทจาขขขนโดยกลจชมทอผชาไหมทยพเกลดจากการอนจรตกษฑและ

สชงเสรลมภมมลปปญญาทชองถลพนซขพงไดชรวบรวมเอาความรมชจากบรรพบจรจษมาพตฒนาจากรจชนสมชรจชน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.กชานเหลมอง อ.อจทจมพรพลสตย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ผชาไหมมตดหมยพ บชานธาตจนชอย

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตจาบลกชานเหลมอง

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

เพลพมมมลคชาผลลตภตณฑฑผชาไหมมตดหมยพตจาบลกชานเหลมอง และออกแบบตราสลนคชา แทบกและพตฒนา

บรรจจภตณฑฑผลลตภตณฑฑผชาไหมมตดหมยพ พตฒนาชชองทางการประชาสตมพตนธฑและขยายชชองทางการ

จจาหนชายผลลตภตณฑฑในระบบ on line

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 40,000

หนชา 376 / 413



PS65011783 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลดดบวยเศรษฐกลจ BCG ตจาบลกบาน

เหลชอง อจาเภออรทรมพรพลสพย จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การเพลพมมมลคชาของสลนคชา

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาการตลาดชชองทางออนไลนฑ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยยบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นจขาพรลกปลารชาสมจนไพร

รายละเออยด : การแปรรมปเปปนนจขาพรลกปลารชาสมจนไพรทรงเครมพอง โดยปลารชาเปปนอาหารคมช

ครตวชาวอยสานมาอยชางยาวนาน เปปนการปลมกฝปงคชานลยมการรตบประทานอาหารทยพปรจงจากผตก

และสมจนไพรพมขนบชาน เปปนชชองทางเพลพมรายไดชจากการปลมกผตกและสมจนไพรในชจมน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.กชานเหลมอง อ.อจทจมพรพลสตย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : นจขาพรลกปลารชาสมจนไพร

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตจาบลกชานเหลมอง

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

เพลพมมมลคชาผลลตภตณฑฑนจขาพรลกปลารชาสมจนไพร ตจาบลกชานเหลมอง และออกแบบตราสลนคชา แทบก

และพตฒนาบรรจจภตณฑฑผลลตภตณฑฑนจขาพรลกปลารชาสมจนไพร และพตฒนาชชองทางการประชา

สตมพตนธฑและขยายชชองทางการจจาหนชายผลลตภตณฑฑในระบบ on line

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 5,000

หนชา 377 / 413



PS65010248 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลดดบวยเศรษฐกลจ BCG ตจาบลกจาแพง 

อจาเภออรทรมพรพลสพย จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การออกแบบลวดลายการแสชวแบบใหมช เพมพอตอบโจทยฑกลจชมลมกคชากลจชมอมพนมากขขขน

เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑโดยใชชโปรแกรมคอมพลวเตอรฑ

การออกแบบชจดตจบกตาเพมพอเปปนของทยพระลขกโดยตกแตชงดชวยลวดลายแสชว

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ชจดตจบกตาโมเดล

รายละเออยด : ตจบกตาสวมชจดตกแตชงลวดลายผชาแสชว และ Packaging สจาหรตบเปปนของทยพ

ระลขกแกชนตกทชองเทยพยว

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.กจาแพง อ.อจทจมพรพลสตย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กลจชมสตรยแสชวผชาไหม

ออนไลนฑ : ปปาเเจตวแซวผชา

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

มยความรมช มยทตกษะ, กลจกรรมยามวชาง, การพตฒนาทตกษะ ความรมช , การใหชคจาปรขกษา แนะนจาและสนตบ

สนจนในการสรชางผลงาน , การสรชางผลงาน

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สชงเสรลมและสนตบสนจนการทชองเทยพยวชจมชน

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 10,000

หนชา 378 / 413



PS65040121 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลดดบวยเศรษฐกลจ BCG ตจาบลกจาแพง 

อจาเภออรทรมพรพลสพย จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การออกแบบลวดลายการแสชวแบบใหมช เพมพอตอบโจทยฑกลจชมลมกคชากลจชมอมพนมากขขขน

เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑโดยใชชโปรแกรมคอมพลวเตอรฑ

การออกแบบกรอบรมปเพมพอเปปนของทยพระลขกโดยตกแตชงดชวยลวดลายแสชว

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กรอบรมปภาพแขวนผนตงผชาเเซว

รายละเออยด : ผชาไหมแซวลวดลายอตตลตกษณฑ อตดกรอบไมช เปปนของฝากทยพระลขก

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.กจาแพง อ.อจทจมพรพลสตย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กลจชมสตรยแสชวผชาไหม

ออนไลนฑ : ปปาแจตวแซวผชา

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

การพตฒนาผลลตภตณฑฑผชาแสชวใหชเปปนทยพรมชจตกมากยลพงขขขนผชานการพตฒนาใหชเปปนของทยพระลขกตจาบล

กจาแพง อจาเภออจทจมพรพลสตย จตงหวตดศรยสะเกษ

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

สชงเสรลมและสนตบสนจนการทชองเทยพยวชจมชน

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 10,000

หนชา 379 / 413



PS65008822 : สานรพกบบานขะยสง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ออกแบบตราสลนคชาสจาหรตบผลลตภตณฑฑงานสาน

ออกแบบบรรจจภตณฑฑสจาหรตบผลลตภตณฑฑงานสาน

พตฒนาชชองทางประชาสตมพตนธฑ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สานรตกบชานขะยมง

รายละเออยด : พตฒนาบรรจจภตณฑฑ ตราสลนคชา เพลพมมมลคชางานสาน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

8 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.ขะยมง อ.อจทจมพรพลสตย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : สานรตกบชานขะยมง

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตจาบลขะยมง อจาเภออจทจมพรพลสตย จตงหวตดศรยสะเกษ

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

พตฒนาสลนคชา พตฒนาบรรจจภตณฑฑ และตราสลนคชา (Logo) พตฒนาชชองทางการประชาสตมพตนธฑและ

ขยายชชองทางการจจาหนชายผลลตภตณฑฑในระบบ on line เพมพอการเพลพมชชองทางการตลาด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 10,000

หนชา 380 / 413



PS65017589 : นจลาอบอยอารมณฑดอ ขะยสง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ออกแบบตราสลนคชาสจาหรตบผลลตภตณฑฑนจขาอชอย

ออกแบบบรรจจภตณฑฑสจาหรตบผลลตภตณฑฑนจขาอชอย

พตฒนาชชองทางประชาสตมพตนธฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นจขาอชอยอารมณฑดย ขะยมง

รายละเออยด : พตฒนาบรรจจภตณฑฑ ตราสลนคชา เพลพมมมลคชานจขาอชอย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

8 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.ขะยมง อ.อจทจมพรพลสตย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : นจขาอชอยอารมณฑดย ขะยมง

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตจาบลขะยมง อจาเภออจทจมพรพลสตย จตงหวตดศรยสะเกษ

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

พตฒนาสลนคชา พตฒนาบรรจจภตณฑฑ และตราสลนคชา (Logo) พตฒนาชชองทางการประชาสตมพตนธฑและ

ขยายชชองทางการจจาหนชายผลลตภตณฑฑในระบบ on line เพมพอการเพลพมชชองทางการตลาด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

ลดเวลาในการสรชางผลผลลตเพมพอจตดจจาหนชายสลนคชา / บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 15,000

หนชา 381 / 413



PS65005195 : โครงการการผลลตชาใบอยอนขบาวหอมมะลลมาตรฐาน อย. สสยการขายสลนคบาในแพลตฟอรฑมอ

อนไลนฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยดชานการเพาะปลมก คมอมยการวลเคราะหฑสภาพพมขนทยพแหลชงทยพปลมกและการปรตบปรจงดลน

กชอนทจาการปลมกขชาวเพมพอทจาชาใบอชอนขชาวหอมมะลล

เทคโนโลยยดชานการแปรรมป ดชวยกระบวนการคตพว อบแหชง การไลชความชมขนออกจากใบขชาวอชอน

เพมพอคงสยสตนและกลลพนไวชใหชไดชมากทยพสจด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ชาใบอชอนขชาวหอมมะลล

รายละเออยด : เปปนชาทยพทจาจากใบอชอนขชาวหอมมะลลจากเมลบดพตนธจฑขชาวหอมมะลลในทชองถลพน โดย

ทจาการปลมกในระยะเวลา 15 วตน แลชวนจาใบอชอนขชาวหอมมะลลมาแปรรมปเปปนชา ภายใตชมาตรฐาน 

อย.

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏมหาสารคาม

ต.แขช อ.อจทจมพรพลสตย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ขชาวหอม

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตจาบลแขช

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

แผนธจรกลจชาใบอชอนขชาวหอมมะลล ต.แขช อ.อจทจมพรพลสตย จ.ศรยสะเกษ

Key Partners : 

กลจชมผมชรตบจชางงาน U2T for BCG ต.แขช/ กลจชมเครมอขชายเกษตรกรในชจมชน/ หนชวยงานราชการ 

เชชน อบต. แขช และมหาวลทยาลตยราชภตฏมหาสารคาม/ สถานประกอบการเอกชน/ บรลษตทขนสชง

สลนคชาในประเทศและตชางประเทศ/ บรลษตท/หชางรชานตชาง ๆ 

Key Activities :

การผลลตชาใบอชอนขชาวหอมมะลล มาตรฐาน อย./ การแปรรมปชาใบอชอนขชาวหอมมะลลเปปนขนมขบ

เคยขยว/ การพตฒนาผลลตภตณฑฑบรรจจและฉลากสลนคชา/ การขยายชชองทางการตลาดบนแพ

ลตฟอรฑมออนไลนฑและออฟไลนฑ 

Key Resources :

พมขนทยพการปลมกขชาวหอมมะลล/ แรงงานประจจาในชจมชน/ คมชมมอแนวการปฏลบตตลทยพดยทตขงขบวนการตชน

นจขา กลางนจขา ปลายนจขา/ ขชอกจาหนดและมาตรฐานผลลตภตณฑฑ อย./ ระบบเทคโนโลยยสารสนเทศ

Value Propositions :

คจณภาพสลนคชาและมาตรฐานการผลลตเปปนทยพยอมรตบจากผมชบรลโภค/ การนจาเสนอความหลาก

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 4,000

หนชา 382 / 413



PS65010900 : โครงการการพพฒนาผลลตภพณฑฑจากชาใบอยอนขบาวหอมมะลลสสยการขายสลนคบาในแพลตฟอรฑมอ

อนไลนฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยเกยพยวกตบการบรรจจภตณฑฑ

เทคโนโลยยเกยพยวกตบการแปรรมปขนมอบ

การพตฒนาผลลตภตณฑฑคจกกยขชาใบอชอนขชาวหอมมะลล เปปนผลลตภตณฑฑใหมชทยพเปปนอยกทางเลมอกหนขพง

ของผมชบรลโภค

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : คจกกยขชาใบอชอนขชาวหอมมะลล

รายละเออยด : เปปนคจกกยขทยพมยสชวนผสมของชาใบอชอนขชาวหอมมะลล โดยการออกแบบรสชาตลและ

เนมขอสตมผตสใหชเขชากตนกตบการรรตบประทานชาใบอชอนขชาวหอมมะลลหรมอชาอมพน ๆ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏมหาสารคาม

ต.แขช อ.อจทจมพรพลสตย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ขชาวหอม

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตจาบลแขช

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

แผนธจรกลจคจกกยขชาใบอชอนขชาวหอมมะลล ต.แขช อ.อจทจมพรพลสตย จ.ศรยสะเกษ

Key Partners :

- กลจชมผมชรตบจชางงาน U2T ต.แขช 

- กลจชมเครมอขชายเกษตรกรในชจมชน

- หนชวยงานราชการ เชชน อบต. แขช และมหาวลทยาลตยราชภตฏมหาสารคาม

- สถานประกอบการเอกชน

- บรลษตทขนสชงสลนคชาในประเทศและตชางประเทศ

- บรลษตท/หชางรชานตชาง ๆ

Key Activities :

- การแปรรมปชาใบอชอนขชาวหอมมะลลเปปนผลลตภตณฑฑคจกกยขชาใบอชอนขชาวหอมมะลล 

- การพตฒนาผลลตภตณฑฑบรรจจและฉลากสลนคชา

- การขยายชชองทางการตลาดบนแพลตฟอรฑมออนไลนฑและออฟไลนฑ 

Key Resources :

- แรงงานประจจาในชจมชน

- คมชมมอแนวการปฏลบตตลทยพดย ทตขงขบวนการตชนนจขา กลางนจขา ปลายนจขา 

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 4,000

หนชา 383 / 413



PS65009532 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลดดบวยเศรษฐกลจ BCG ตจาบลแขม 

อจาเภออรทรมพรพลสพย จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชสมพอทางออนไลนฑในการประชาสตมพตนธฑผลลตภตณฑฑ และชชองทางการจจาหนชาย

พตฒนาบรรจจภตณฑฑ

สรชางสรรคฑลวดลายอตตลตกษณฑ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผชาไหมบชานขยขกา

รายละเออยด : กลจชมผชาไหมบชานขยขกาจะใชชวลธยการยชอม โดยใชชสยทยพไดชจากธรรมชาตลและสย

สตงเคราะหฑ ซขพงผชาไหมทยพยชอมดชวยสยจากธรรมชาตลและสยสตงเคราะหฑ จะมยความสวยทยพแตกตชางกตน 

และมยการจตดทจาลายผชาไหม เชชน ลายนกยมง ลายเชลงเทยยน ฯลฯ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.แขม อ.อจทจมพรพลสตย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ผชาไหมบชานขยขกา

ออนไลนฑ : https://khi-ka.u2t.online/# และ https://web.facebook.com/people/U2T-

%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%82%E

0%B8%A1-

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

%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%

B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9/100085253259128/?_rdc=1&_rdr

- แนวคลดธจรกลจ/ความเปปนมาของธจรกลจ 

     ผชาไหม เปปนมรดกทางภมมลปปญญาของชาวสยามทยพสมบทอดกตนมาแตชโบราณ กวชาจะเปปนผมนผชา

ไหมทยพสวยงาม ตชองผชานกระบวนการสตพงสมประสบการณฑอตนยาวนานของชชางทอ เรลพมตตขงแตชการ

ปลมกหมชอนการเลยขยงตตวไหม การสาวไหมเพมพอนจามาทจาเปปนเสชนไหม การฟอกไหม การยชอมสย และ

การทอเปปนผมนผชา กลจชมทอผชาไหมจขงมยแนวคลดในการรวมกลจชมทจาธจรกลจ ทอผชาไหม ภายใตช ชมพอ

กลจชม "ทอผชาไหมบชานขยขกา" ขขขนมาเพมพอเปปนการหารายไดชภายในชจมชน

- นวตตกรรมทยพใชชในธจรกลจ 

     1. ใชชสมพอทางออนไลนฑในการประชาสตมพตนธฑผลลตภตณฑฑ และชชองทางการจจาหนชาย 

     2. พตฒนาบรรจจภตณฑฑ 

     3. สรชางสรรคฑลวดลายอตตลตกษณฑ

- ลตกษณะธจรกลจ : เปปนการซมขอวตสดจ (เครมอไหม/เสชนไหม) มาทอเปปนผชาไหม

- ความเปปนไปไดชในการดจาเนลนธจรกลจ

 ผชาไหมไทยเปปนเครมพองนจชงหชมทยพคนไทยใชชมายาวนานตตขงแตชอดยตจนถขงปปจจจบตน จขงมยการคลด

คชนลวดลายผชาไหม ลวดลายใหมชๆ มยการพตฒนาเทคนลคการมตดเทคนลคการยชอม ใหชเกลดลวดลาย 

และสยทยพสวยงามโดดเดชนมากยลพงขขขนไป เพมพอตอบสนองความตชองการของลมกคชาในทจกๆ กลจชม เชชน 

ขชาราชการ นตกเรยยนนตกศขกษา และบจคคลทยพรตกในผชาไหม

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 330,000

หนชา 384 / 413



PS65012755 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลดดบวยเศรษฐกลจ BCG ตจาบลแขม 

อจาเภออรทรมพรพลสพย จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชสมพอทางออนไลนฑในการประชาสตมพตนธฑผลลตภตณฑฑ และชชองทางการจจาหนชาย

เพลพม story telling

ออกแบบตราสลนคชา

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ไมชกวาดดอกหญชา ชมรมคนพลการ

รายละเออยด : ไมชกวาดดอกหญชาจตดทจาโดยชมรมคนพลการตจาบลแขม ผลลตขขขนจากวตสดจ

ธรรมชาตล (ชชอดอกหญชา) เปปนผลลตภตณฑฑสจาหรตบทจาความสะอาดพมขนบชาน ปปดหยากไยช ใชชงาน

ไดชอเนกประสงคฑ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.แขม อ.อจทจมพรพลสตย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ไมชกวาดดอกหญชา คลดฮอดแขม (ชมรมคนพลการ)

ออนไลนฑ : https://kid-hod-khem.u2t.online/ และ 

https://web.facebook.com/people/U2T-

%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%82%E

0%B8%A1-

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

%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%

-แนวคลดธจรกลจ/ความเปปนมาของธจรกลจ

     ไมชกวาดดอกหญชา ทจาจากชชอดอกหญชาไมชกวาด เปปนผลลตภตณฑฑสจาหรตบทจาความสะอาดพมขน

บชาน ปปดหยากไยช ใชชงานไดชอเนกประสงคฑสจาหรตบทจกพมขนทยพภายในบชาน สามารถเขชาถขงไดชทจกซอก

มจม 

 การทจาไมชกวาดดอกหญชาเปปนการใชชเวลาวชางของผมชพลการ ทจาไมชกวาดไวชใชชในครตวเรมอน จากนตขน

ทจาเปปนอาชยพเสรลม จจาหนชายภายในชจมชน เพมพอสรชางรายไดชใหชแกชครอบครตว อยกทตขงเปปนการผลลต

เองใชชเองไดชสามารถลดคชาใชชจชายในครตวเรมอน 

จขงทจาใหชเกลดแนวในการรวมกลจชมทจาธจรกลจ ไมชกวาด ภายไดชชมพอกลจชม ไมชกวาดดอกหญชาชมรมคน

พลการตจาบลแขมขขขนมาเพมพอเปปนการหารายไดชภายในชจมชน

-นวตตกรรมทยพใชชในธจรกลจ

     1. ใชชสมพอทางออนไลนฑในการประชาสตมพตนธฑผลลตภตณฑฑ และชชองทางการจจาหนชาย

     2. เพลพม story telling

     3. ออกแบบตราสลนคชา และบรรจจภตณฑฑ

-ลตกษณะธจรกลจ  

     เปปนการซมขอวตสดจ (ดอกหญชา) มาทจาเปปนไมชกวาดดอกหญชา

-ความเปปนไปไดชในการดจาเนลนธจรกลจ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อมพนๆ

จจานวนรายไดบ : 4,500

หนชา 385 / 413



PS65017936 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลดดบวยเศรษฐกลจ BCG ตจาบลโคกจาน 

อจาเภออรทรมพรพลสพย จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชสชวนประกอบของสมจนไพรในกระบวการผลลต

ออกแบบบรรจจภตณฑฑจากธรรมชาตล

ลดระยะเวลาในกระบวนการผลลต

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ไขชเคบมสมจนไพร

รายละเออยด : ไขชเคบมสมจนไพรอตญชตน กตบ ใบเตย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

7 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.โคกจาน อ.อจทจมพรพลสตย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

การผลลตไขชเคบมสมจนไพรเปปนการเพลพมมมลคชาใหชกตบวตตถจดลบทยพมยจจานวนมากซขพงใชชภมมลปปญญาชาว

บชานในการถนอมอาหารทยพมยมาอยชางยาวนานเหมาะสจาหรตบผมชบรลโภคทจกวตย เปปนการสชงเสรลมใหช

เกลดธจรกลจของตนเองภายในชจมชนในเขตพมขนทยพ บชานสลม ห 8 ต.โคกจานซขพงประชาชนสชวนใหญชมย

อาชยพเกษตรกรรม ดตงนตขนวตตถจดลบในการผลลตจขงมยมากและราคาไมชแพงโดยมยการประยจกตฑนจา

สมจนไพร ในทชองถลพน จจาพวก อตญชตน กตบใบเตยมาเปปนสชวนประกอบในการผลลต เพมพอเพลพมมมลคชา

ของอาหารโดยมยการนจาบรรจจภตณฑฑจจาพวกชะลอมไมชไผช ซขพงมยในทชองถลพน มาใชช มยชชองทางการจตด

จจาหนชายในแหลชงทชองเทยพยวในชจมชนและในเพจ Facebook

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 21,000

หนชา 386 / 413



PS65017984 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลดดบวยเศรษฐกลจ BCG ตจาบลโคกจาน 

อจาเภออรทรมพรพลสพย จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การแปรรมปนจขาอชอย

การออกแบบบรรจจภตณฑฑ

การจจาหนชายผชานชชองทางออนไลนฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : บชานนอกคอกนาฟารฑม

รายละเออยด : นจขาอชอยคตขนสดบรรจจขวดขนาด 220 ซยซย พรชอมตลดโลโกชแบรนดฑ "บชานนอกคอก

นาฟารฑม"

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

7 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.โคกจาน อ.อจทจมพรพลสตย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

อาชยพเกษตรกรตชองมยการพลลกแพลงไมชใชชปลมกเพมพอขายอยชางเดยยวตชองมยการปรตปตตวเพมพอ

ความอยมชรอด การปลมกพมชในพมขนทยพมยความจจาเปปนตชองปรตบตตวใหชเขชากตบสถานการณฑทยพเปลยพยนไป 

ซขพงผลทยพไดชคมอมยกลน ถตดมาคมอมยรายไดชเขชาบชานทจกวตน แนวทางการดจาเนลนการผลลตนจขาอชอยคตขนสด

แบบอลนทรยยฑ โดยนจขาอชอยจะผลลตจากอชอยทยพปลมกเองในพมขนทยพและเปปนอชอยทยพปลมกแบบอลนทรยยฑโดย

มยการใชชขวดบรรจจ "ทรงหยดนจขา" ขนาด 220 ซยซย พรชอมตลดโลโกช แบรนดฑ "บชานนอกคอกนา

ฟารฑม" โดยมยการจตดจจาหนชายในเครมอขชาย โคกหนองนา และผชานเพจ Facebook

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

มยสจขภาพดยขขขน ลดโอกาสเกลดการเจบบปปวย

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 14,000

หนชา 387 / 413



PS65008712 : โครงการ การออกแบบและการพพฒนาผลลตภพณฑฑผบาไหม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยย การจตดจจาหนชายผลลตภตณฑฑผชานสมพอออนไลนฑ

นวตตกรรม การออกแบบลายผชาไหมโดยใชชตารางกราฟ

องคฑความรมช การมตดหมยพจากลายทยพออกแบบในตารางกราฟ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

ทยองเทอชยวทอชเปปนมลตรตยอสลชงแวดลบอมและสรขภาพ

   ระบบขายสลนคชาหรมอบรลการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผชาไหมโคกหลชาม

รายละเออยด : ผลลตภตฌฑฑผชาไหมทอมมอ ผลลตจากเสชนไหมพมขนเมมอง ออกแบบและพตฒนาลาย

อตตลตกษณฑตจาบลโคกหลชาม เปปนพตฒนาลายผชาใหชมยความแตกตชางมยความเปปนเอกลตกษณฑ

เฉพาะเปปนการสรชางมมลคชาเพลพมใหชเกลดขขขนแกชผลลตภตณฑฑผชาไหม

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.โคกหลชาม อ.อจทจมพรพลสตย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ผชาไหม บชานโนนนชอย ต.โคกหลชาม

ออนไลนฑ : ผชาไหมโคกหลชาม

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมงดชวยกระบวนการออกแบบลายผชาและมตดยชอมเปปนลาย

อตตลตกษณฑตจาบลโคกหลชามโดยใชชเสชนใหมชพมขนเมมองซขพงตจาบลโคกหลชามไดชมยกลจชมผมชปลมกหมชอน

เลยขยงไหมภายในตจาบลในอดยตทจาการทอผชาเพมพอใชชสชวนตตวดชวยวลวตฒนาการดชานการผลลตและ

แตชงกายพตฒนาขขขนจขงทจาใหชการทอผชาไหมใชชสชวนตตวเรลพมเปลยพยนมาเปปนการทอเพมพอการจจาหนชาย

และใชชเองซขพงกลจชมผมชบรลโภคทยพนลยมซมขอผลลตภตณฑฑผชาไหมสชวนใหญชจะเปปนกลจชมขชาราชการพชอคชา

และประชาชนทตพวไปทจาใหชการผลลตผชาไหมไดชทจาการผลลตผชาไหมเพมพอจจาหนชายมากขขขนเพมพอเปปนการ

พตฒนาบรรจจภตณฑฑและเพมพอเปปนการยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการไดชดจาเนลนการพตฒนา

รมปแบบการจตดจจาหนชายผชานชชองทางออนไลนฑการจตดจจาหนชายผชานชชองทางออนไลนฑ  และการ

จจาหนชายรมปแบบอบอฟไลนฑดชวยวลธยการขายผชานพชอคชาคนกลาง ณ แหลชงผลลต ตจาบลโคกหลชาม

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 15,400

หนชา 388 / 413



PS65008840 : โครงการ การสรบางมสลคยาเพลชมผลลตภพณฑฑการเกษตร : พรลก

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยย  การถนอมอาหารลดการสมญเสยย ชชวงสลนคชาลชนตลาด

นวตตกรรม การออกแบบสลนคชาและบรรจจภตณฑฑ

เทคโนโลยย  การจตดจจาหนชายสลนคชาออนไลนฑ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นจขาจลขมซยฟม ปด

รายละเออยด : ตจาบลโคกหลชามเปปนแหลชงปลมกพรลกขยขหนมเขยยวรายใหญชใน อจาเภออจทจมพรพลสตย 

ซขพงในชชวงฤดมพรลกลชนตลาดมยมมลคชาตจพา สชงผลใหชพรลกทยพรอการจจาหนชายเกลดความเสยยหาย ดตง

นตขนจขงนจามามาซขพงการเพลพมมมลคชาผลผลลตพรลกใหชมยมมลคชาสมงลดการสมญเสยยในชชวงพรลกลชน

ตลาด ดชวยวลธยการแปรรมปอาหารเปปนนจขาจลขมซยฟมด เพมพอสรชางมมลคชาเพลพมใหชแกชผลลคภตณฑฑพรลก

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.โคกหลชาม อ.อจทจมพรพลสตย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : นจขาจลขมซยฟม ปด โคกหลชาม

ออนไลนฑ : นจขาจลขมซยฟม ปด KL

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

เนมพองจากตจาบลโคกหลชามมยการทจาการเกษตรพมชเศรษฐกลจพรลกขยขหนมลมกผสมเปปนจจานวนมาก

อาจนตบวชาเปปนแหลชงปลมกพรลกขนาดใหญชของอจาเภออจทจมพรพลสตยจ.ศรยสะเกษซขพงในการผลลต

พรลกออกจจาหนชายในแตชละปปมตกพบปปญหาราคาพรลกตกตจพาชชวงเดมอนมกราคมถขงเดมอน

พฤษภาคมของทจกปปจากราคาพรลกในชชวงการขายเวลาปกตลพรลกจะมยราคาอยมชทยพกลโลกรตมละ70

ถขง80บาทตชอกลโลกรตมแตชในชชวงราคาตกจะอยมชทยพกลโลกรตมละ15บาทตชอกลโลกรตมสชงผลใหช

ผลลตภตณฑฑทางการเกษตรพรลกมยปรลมาณลชนตลาดเกลดความเสยยหายในผลลตภตณฑฑการเกษตร

พรลกเนมพองจากพรลกทยพรอการจจาหนชายระบายสลนคชาออกไมชทตนเกลดการเนชาเสยยสชงผลกระทบและ

ความเสยยหายตชอเกษตรกรผมชปลมกพรลกในพมขนทยพตจาบลโคกหลชามจากปปญหาดตงกลชาวจขงนจามาซขพง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง  รวมถขงการพตฒนาบรรจจภตณฑฑใหชมยความโดเดชนเปปน

เอกลตกษณฑเพมพอสรชางการจดจจา และเปปนการยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ ผลผลลตพรลก

ดชวยวลธยการแปรรมปพรลกเปปนนจขาจลขมซยฟม ปดเปปนผลลตภตณฑฑทยพไดชรตบความนลยมในการนจามากลนกตบ

อาหารทะเลเพมพอการสตงสรรคฑในครอบครตวและเพมพอนๆ ซขพงกลจชมลมกคชาหลตกเปปนกลจชมผมชบรลโภคอายจ

ตตพงแตช 25 ปปขขขนไปมยความชมพนชอบในการบรลโภคอาหารทะเล

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 10,500

หนชา 389 / 413



PS65010051 : การพพฒนาและยกระดพบเครชชองจพกสานจากไมบไผย

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ตชอยอดภมมลปปญญาจากงานสานดชวยการสรชางตชนแบบผลลตภตณฑฑทยพตรงตามความตชองการ

ของตลาดในปปจจจบตน

นวตตกรรมตกแตชงกระถางตชนไมชจากงานสานลายหกเหลยพยม

เทคนลคในการสรชางผชานทางชชองทางออนไลนฑเพมพอสะดวกตชอการเขชาถขงของผมชบรลโภค

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   สมพอทยพเผยแพรช ทางหนตงสมอพลมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทตศนฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ตะกรชาใสชกระถางตชนไมช

รายละเออยด : กระถางไมชไผช สานอยชางดย เหมาะสจาหรตบใสชกระถางตชนไมชขนาดเลบก เสชนผชา

ศมนยฑกลาง 8 นลขวขนาดกลาง เสชนผชาศมนยฑกลาง 10 นลขวขนาดใหญช เสชนผชาศมนยฑกลาง 12 นลขว

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.ตาเกษ อ.อจทจมพรพลสตย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ต.ตาเกษ

ออนไลนฑ :  บU2T ตจาบลตาเกษ

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

กลจชมลมกคชา

-กลจชมลมกคชาทตพวไป

-ลมกคชาออนไลนฑ

-กลจชมคนรตกตชนไมช

ชชองทางจตดจจาหนชาย

-สมพอออนไลนฑ เชชน เพจ facebook ,shopee เปปนตชน

-รชานคชาในชจมชน

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 2,970

หนชา 390 / 413



PS65010184 : การพพฒนาและยกระดพบผบาไหมมพดหมอชลายอพตลพกษณฑยบอมสอธรรมชาตล

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยดลจลตอลเปปนชชองทางจตดจจาหนชายผลลตภตณฑฑผชาไหมยชอมสยไมชมะดตน

เทคนลคออกแบบลวดลายดชวยนวตตกรรมการออกแบบบนกระดาษกราฟฟปกผชาทอ

เทคนลคการสกตดสยธรรมชาตลดชวยนวตตกรรมการยชอมสยจากไมชมะดตนนจามายชอมเสชนไหม

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   สมพอทยพเผยแพรช ทางหนตงสมอพลมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทตศนฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผชาไหมศรยไมชมะดตน

รายละเออยด : ผชาไหมมตดหมยพลายอตตลตกษณฑตจาบลตาเกษ ทยพผชานกระบวนการยชอมสยธรรมชาตล

ทยพไดชจากไมชมะดตน(สยทอง) หรมอเรยยกวชาศรยมะดตน ซขพงเปปนสยธรรมชาตล1ใน5จากสยธรรมชาตล

ตามนโยบายจตงหวตดศรยสะเกษทยพไดชกจาหนดไวช

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.ตาเกษ อ.อจทจมพรพลสตย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ :  บต.ตาเกษ

ออนไลนฑ :  บU2Tตจาบลตาเกษ

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

กลจชมลมกคชา

-กลจชมลมกคชาทตพวไป

-ลมกคชาออนไลนฑ

-กลจชมนตกทชองเทยพยวซมขอไปเปปนของฝาก

ชชองทางจตดจจาหนชาย

-สมพอออนไลนฑ เชชน เพจ facebook ,line,shopee เปปนตชน

-มยบรลการสชงในพมขนทยพใกลชเคยยง

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 12,500

หนชา 391 / 413



PS65020078 : การพพฒนาผลลตภพณฑฑหมสฝอยทรงเครชชอง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยย เตามหาเศรษฐยจากกระทรวงพลตงงานเพมพอการประหยตดเชมขอเพลลง

เทคโนโลยย หมชออตดแรงดตนประสลทธลภาพสมง

เทคโนโลยย เครมพองฉยกเสชนหมมฝอยกขพงอตตโนมตตล

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : หมมฝอยทรงเครมพอง

รายละเออยด : เนมขอหมมสามารถนจามาแปรรมปไดชหลากหลาย จขงไดชมยการนจามาแปรรมปเปปนหมม

ฝอยทรงเครมพอง เพมพอเพลพมรสชาตลและเพลพมกลลพนของสมจนไพร อาทล เชชน ตะไครช ใบมะกรมด ใหช

ชวนนชารตบประทานและยตงเปปนการเพลพมมมลคชาและยมดอายจการเกบบใหชนานมากขขขน      หมมฝอย

ทรงเครมพองทานไดชท

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 10 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.แตช อ.อจทจมพรพลสตย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2Tแตช

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

นจาเนมขอหมมทยพเปปนวตตถจดลบทยพหาไดชงชายและเปปนทยพนลยมในการใชชประกอบอาหาร ประชาชนในเขต

ตจาบลแตชจขงไดชเลบงเหบนโอกาสในการนจาเนมขอหมมมาแปรรมปเปปนผลลตภตณฑฑ 

โดยพมขนทยพเขตตจาบลแตชยตงมยการปลมกพมชสมจนไพรทชองถลพน จขงมยแนวคลดทยพจะนจาสมจนไพรมาปรตบ

เขชากตบผลลตภตณฑฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 4,000

หนชา 392 / 413



PS65025604 : การพพฒนานจลาพรลกเหบดกรอบ 3 รส

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยย เครมพองปปดกระปปองฝาดขง

เทคโนโลยย เครมพองอบลมรชอนประสลทธลภาพสมง

เทคโนโลยย เตามหาเศรษฐยจากกระทรวงพลตงงานเพมพอการประหยตดเชมขอเพลลง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นจขาพรลกเหบดกรอบ 3 รส

รายละเออยด : เหบดนางฟปามยลตกษณะแหชกวชางคลชายกตบใบลาน ดอกมยเนมขอสตมผตสเหนยยว สย

ของดอกแปรเปลยพยนไดชตามสภาพแวดลชอม เปปนเหบดทยพรมชจตกกตนแพรชหลายของผมชนลยมบรลโภค

เหบด  เหบดนางฟปามยรสชาตลทยพอรชอย เวลานจาไปปรจงอาหารจะมยกลลพนชวนนชารตบประทาน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 10 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.แตช อ.อจทจมพรพลสตย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2Tแตช

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

ประชาชนในเขตพมขนทยพตจาบลแตช มยการเพาะเหบดเพมพอการจจาหนชายและบรลโภคใหชกตบประชาชนใน

พมขนทยพจขงไดชเลบงเหบนโอกาสในการเพลพมมมลคชาและสรชางรายไดช จขงไดชมยการแปรรมปเหบดในทชองถลพน

เปปนผลลตภตณฑฑ “นจขาพรลกเหบดกรอบสามรส”

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 4,000

หนชา 393 / 413



PS65020067 : การพพฒนาปลาชยอนแดดเดอยวอบสมรนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยย เครมพองชตพงนจขาหนตก

เทคโนโลยย เครมพองอบอาหาร

เทคโนโลยย การซยลถจงสจญญากาศ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปลาชชอนแดดเดยยวอบสมจนไพร

รายละเออยด : เปปนการนจาปลาชชอน มาแปรรมปเปปนผลลตภตณฑฑในทชองถลพน ตามสโลแกนตจาบลทยพ

วชา ปลาชชอนรสดยขชาวจยพรสเดบด โดยการนจาปลาชชอนขนาด300กรตมถขง400 กรตม นจามาแปร

รมปเปปนปลาชชอนแดดเดยยวอบสมจนไพรไทยในทชองถลพน เชชน ใบเตยหอม ขมลขนชตน ใบยยพหรชา 

ตะไครช ดยปลย เปปนตชน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

8 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.ทจชงไชย อ.อจทจมพรพลสตย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กลจชมวลสาหกลจชจมชนทจชงไชย

ออนไลนฑ : U2Tทจชงไชย

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

Customer Segment - กลจชมลมกคชาเปปนประชาชนทยพอาศตยอยมชทจกภมมลภาค และอาศตยอยมชในชจมชน 

โดยมยอายจตตขงแตช 20 ปปขขขนไปเพราะเปปนกลจชมบจคคลทยพสนใจในเรมพองของอาหารทยพดยและมยประโยชนฑ

ตชอสจขภาพ

Costomer Relationships – มยการตลดตามกตบลมกคชาทยพซมขอไป วชาหลตงจากรตบประทานแลชวเปปน

อยชางไร และนจาผลการใชชมาชชวยในการ review สลนคชาดชวย 

Channels – จตดจจาหนชายผชาน Facebook ของดยบชานเฮา@ทจชงไชย ,อจทจมพรบชานเฮา และตลาด

นตดคลองถมตจาบลโคกจานทจกวตนเสารฑ ตลาดนตดคลองถมอจทจมพรพลสตยทจกวตนพจธ รวมถขง

จจาหนชายทยพบชาน 

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอไดชรตบคจณประโยชนฑจากปลาและสมจนไพร 

และปลอดภตยเพราะผลลตจากสมจนไพรปลอดสาร ไดชรตบรองมาตรฐาน

Key Activities - กระบวกการผลลต เรลพมจากการสรรหาปลาชชอนและสมจนไพรพมขนบชาน การคตด

สรร การผลลตและบรรจจภตณฑฑ ซขพงระหวชางกระบวนการเหลชานยขจะทจาการเกบบขชอมมลเพมพอนจา

มาสรชาง Content ในการโปรโมทและจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Resources – ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย สมตรในการทจาปลาแดดเดยยวอบ

สมจนไพร วตตถจดลบปลาชชอนและสมจนไพรปลอดสารพลษ แรงงานทยพใชชในการผลลตซขพงเปปนแรงงาน

และสมาชลกในชจมชน การตลาดและการจตดจจาหนชายสลนคชา

Key Partners – ในสชวนของผมชเกยพยวใหชการสนตบสนจนและผมชเกยพยวขชองในธจรกลจ จะมย องคฑการ

บรลหารสชวนตจาบลทจชงไชย

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

ลดเวลาในการสรชางผลผลลตเพมพอจตดจจาหนชายสลนคชา / บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 2,000

หนชา 394 / 413



PS65021595 : การพพฒนาเสบนทางทยองเทอชยวพรทธบสชานาคาชลธอ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยย QR Code ประวตตลความมาของสถานทยพทชองเทยพยว

เทคโนโลยย แผชนพตบประวตตลความมาของสถานทยพทชองเทยพยว

เทคโนโลยย สมพอทยพใชชในการประชาสตมพตนธฑ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

ทยองเทอชยวทอชเปปนมลตรตยอสลชงแวดลบอมและสรขภาพ

   ระบบขายสลนคชาหรมอบรลการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เสชนทางทชองเทยพยวพจทธบมชานาคาชลธย

รายละเออยด : เสชนทางพจทธบมชานาคาชลธย เปปนเสชนทางทชองเทยพยวเชลงประวตตลศาสตรฑและการ

ทชองเทยพยวเชลงนลเวศ ทชานจะไดชทจากลจกรรมตชางๆมากมายทตขงไหวชพระ ขอพร ขอหวย ใหชอาหาร

ปลา ปปพ นเปปด ถชายรมปกตบถนนตชนตาลทยพยาวสจดลมกหมลมกตา และวตดพลมลทยพมยธรรมชาตลทยพสวยงาม 

คาเฟปอาหารอรชอย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

8 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.ทจชงไชย อ.อจทจมพรพลสตย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : อบต.ทจชงไชย

ออนไลนฑ : U2Tทจชงไชย

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

แนวคลดการทจาธจรกลจ (Business idea)        

 ตจาบลทจชงไชย เปปนดลนแดนทยพมยพตฒนาการทางวตฒนธรรมตลดตชอกตนมายาวนาน เปปนแหลชง

อารยธรรมทยพเกชาแกชแหชงหนขพงของจตงหวตดศรยสะเกษ จากการศขกษาคชนควชาทางโบราณคดยไดชพบ

รชองรอยของชจมชนโบราณสมตยกชอนประวลตลศาสตรฑและสมตยตชนประวตตลศาสตรฑ เชชน เครมพองมมอ

เครมพองใชชและเครมพองประดตบมากมายทยพจตดแสดงอยมชในดอนแกชว ประชาชนในเขตตจาบลทจชงไชยจขง

ไดชเลบงเหบนถขงโอกาสในการสชงเสรลมการทชองเทยพยวและสรชางรายไดชใหชกตบประชาชน จขงไดชมยการ

จตดทจาเสชนทางทชองเทยพยว ‘พจทธบมชานาคาชลธย’ เพมพอใหชคนในชจมชนและนตกทชองเทยพยวไดชเหบนถขงคจณ

คชาและความสจาคตญกตบสถานทยพทชองเทยพยวในทชองถลพนตนเองหรมอสถานทยพนตขนๆ

ผลลตภตณฑฑ ( Product ) เสชนทางทชองเทยพยวพจทธบมชานาคาชลธย

การวลเคราะหฑ จจดแขบง จจดอชอน โอกาส และอจปสรรค ( Swot Analysis )

จจดแขบง ( Strengths ) มยกลจกรรมทยพสชงเสรลมใหชการจตดการเรยยนรมชกตบระบบนลเวศนตขน มยการจตดการ

สลพงแวดลชอมและการทชองเทยพยว

อยชางมยสชวนรชวมของทชองถลพน เพมพอมจชงเนชนใหชเกลดจลตสจานขกตชอการรตกษาระบบนลเวศ อยชางยตพงยมน

จจดอชอน ( Weakness ) ขาดการประชาสตมพตนธฑแหลชงทชองเทยพยวใหชเปปนทยพรมชจตกอยชางตชอเนมพอง

โอกาสทางธจรกลจ ( Opportunities ) องคฑการบรลหารสชวนตจาบลและประชนชนในทชองถลพนมยแผน

การพตฒนาใหชบรลการขชอมมลทางการทชองเทยพยวทยพหลากหลาย

 อจปสรรคทางธจรกลจ ( Threats ) ขาดแคลนงบประมาณมาใชชบรลหารจตดการในการบจารจงรตกษา

ทรตพยากรทชองเทยพยวทจาใหชทรตพยากรทชองเทยพยวเสยพยงตชอการเสมพอมโทรมไดชงชาย

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

สชงเสรลมและสนตบสนจนการทชองเทยพยวชจมชน

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

อนจรตกษฑสลพงแวดลชอม และมยการพตฒนาอยชางยตพงยมน

จจานวนรายไดบ : 0
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PS65017185 : โครงการผลลตปรปยมสลไสบเดชอนเพชชอเพลชมมสลคยาวพสดรเหลชอใชบทางการเกษตร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยยการกจาจตดวตสดจเหลมอใชชทางการเกษตร

โปรแกรมการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

เทคโนโลยย vermicomposting

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจหมรนเวอยนลดการใชบพลพงงานเนบนนจากลพบมาใชบใหมย

   Upcycle (การรยไซเคลลแบบทยพทจาใหชคจณคชาเพลพมขขขน)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปจปยหมตกมมลไสชเดมอน 100% ปะอาว

รายละเออยด : ปจปยหมตกมมลไสชเดมอน 100% ผลลตภตณฑฑจากธรรมชาตล อจดมไปดชวยจจลลนทรยยฑทยพมย

ประโยชนฑตชอการเจรลญเตลบโตของพมช บจารจงตชน ใบ และดอก ชชวยใหชดลนรชวนซจย ปปองกตนโรค

พมชในดลน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏมหาสารคาม

ต.ปะอาว อ.อจทจมพรพลสตย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

ผลลตภตณฑฑปจปยมมลใสชเดมอนดลนเปปนผลลตภตณฑฑทางการเกษตรทยพลงทจนตจพาและใหชผลตอบแทนสมง 

สามารถจจาหนชายไดชทตขงปจปยหมตกมมลไสชเดมอนและพตนธจฑไสชเดมอน

- ในการผลลตและจตดจจาหนชายเกลดจากความรชวมมมอของคณะเทคโนโลยยการเกษตร และคณะ

วลทยศาสตรฑและเทคโนลยย มหาวลทยาลตยราชภตฏมหาสารคาม ในการใหชความรมชแกชเกษตรกรใน

การผลลตและพตฒนาปจปยหมตกมมลไสชเดมอน และกลจชมเกษตรกรในพมขนทยพปะอาวเปปนผมชผลลตปจปยหมตกมมล

ไสชเดมอน ซขพงเกษตรกรกบจะไดชรตบประโยชนฑคมอผลลดปจปยหมตกมมลไสชเดมอนดลนใชชเองเพมพอลดคชาใชชจชาย

และชชวยเพลพมผลผลลตทางการเกษตร และรายไดชเสรลมจากการจตดจจาหนชาย และเมมพอใชชไดชผลดย

เกษตรกรสามารถโฆษณาผลลตภตณฑฑไดชจากการทยพใชชงานเองแลชวเหบนผล และความรชวมมมอสจด

ทชายคมอทยมงาน U2T ตจาบลปะอาวในการชชวยประชาสตมพตนธฑและสชงเสรลมการผลลตและจตด

จจาหนชายปจปยหมตกมมลไสชเดมอนดลน

- ทรตพยากรในการผลลตมมลไสชเดมอนดลนเปปนทยพวตตถจดลบไดชแกช มมลวตวทยพไดชจากจากการเลยขยงวตวใน

พมขนทยพ แหนแดงจากแหลชงนจขาและทยพเพาะพตนธจฑในพมขนทยพ วตสดจเหลมอใชชทางการเกษตรอมพนๆ เพมพอใชชเปปน 

bedding และอาหารใหชกตบไสชเดมอนดลน และใชชพตนธจฑใสชเดมอนดลนพตนธจตดยทยพไดชรตบการทดสอบวชามย

ประสลทธลภาพดย

- เทคนลคการดจาเนลนงานดชานการผลลตจะเนชนการผลลตทยพมยคจณภาพ ไมชเนชนปรลมาณเพมพอใหชปจปยมมล 

ไสชเดมอนนตขนมยคจณภาพ ไดชผลผลลตทยพดยในดชานการตลาด ผลผลลตมยคจณภาพ ราคาไมชสมงเมมพอเทยยบ

กตบคมชแขชง 

- ชชองทางในการจตดจจาหนชายมยทตขงแบบออฟไลนฑและออนไลนฑ สจาหรตบแบบออฟไลนฑไดชแกช จตด

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

ลดขยะ/การนจาวตตถจดลบกลตบมาใชชใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

อนจรตกษฑสลพงแวดลชอม และมยการพตฒนาอยชางยตพงยมน

จจานวนรายไดบ : 1,000
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PS65017542 : โครงการพพฒนาผลลตภพณฑฑขบาวเกรอยบเสรลมครณเสรลมครณคยาทางอาหารจากเทานจลา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโรโลยยการพตฒนาอาหารจากวตตถจดลบแปลกใหมช

เทคโนโลยยการพตฒนาอาหารเพมพอเพลพมคจณคชาสารอาหาร

การออกแบบบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวชา 1 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   ผลลตภตณฑฑผตกและอาหารแปรรมป

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขชาวเกรยยบเทานจขาปะอาว

รายละเออยด : ขชาวเกรยยบเทานจขา กรอบอรชอย ทานไดชทจกเพศทจกวตย ผลลตจากเทานจขา สาหรชาย

นจขาจมดธรรมชาตลทยพมยคจณคชาทางอาหารสมง มยโปรตยนและสารตชานอนจมมลอลสระ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏมหาสารคาม

ต.ปะอาว อ.อจทจมพรพลสตย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

ขชาวเกรยยบเทานจขาเปปน ผลลตภตณฑฑแนวใหมชทยพนจาเทานจขาซขพงเปปนสาหรชายนจขาจมด ทยพมยคจณคชาทางอาหาร

สมง มยโปรตยนและสารตชานอนจมมลอลสระสมง เปปนวตตถจดลบทางเลมอกสจาหรตบเสรลมโปรตยนในผมชทยพไมชรตบ

ประทานเนมขอหรมอผลลตภตณฑฑจากสตตวฑ ตชนทจนในการผลลตถมกและผลตอบแทนสมง เนมพองจากเทานจขา

เปปนวตตถจดลบทยพหาไดชงชายตามแหลชงนจขาจมดทางธรรมชาตล การดจาเนลนงานเนชนการพตฒนาขชาว

เกรยยบทยพมยรสชาตลอรชอยและมยสยสตนสวยงามจากธรรมชาตล และเปปนทางเลมอกสจาหรตบผมชทยพทานเจ 

และมตงสวลรตตลอยกดชวย 

- การพตฒนาผลลตภตณฑฑนตขนรชวมกตบสาขาเทคโนโลยยการอาหาร คณะเทคโนโลยยการเกษตร

มหาวลทยาลตยราชภตฏมหาสารคามเปปนทยพปรขษา ใหชไดชผลลตภตณฑฑทยพดยและถมกสจขลตกษณะ โดยมยสชง

เสรลมใหชกตบกลจชมแมชบชานและผมชทยพสนใจทจาเปปนรายไดชเสรลมโดยอาจมยการรวมตตวเปปนวลสาหกลจชจมชน

เพมพอพตฒนาขชาวเกรยยบเทานจขาเปปนผลลตภตณฑฑของตจาบล และอยกความรชวมมมอคมอทยม U2T ปะอาว

ในการประชาสตมพตนธฑและสชงเสรลมการทจาผลลตภตณฑฑในตจาบลปะอาว

- ทางดชานการจตดจจาหนชายทตขงในรมปแบบทยพทอดแลชวพรชอมทาน และยตงไมชทอดสจาหรตบผมชบรลโภคทยพ

ตชองการรตบประทานแบบทอดเองสดใหมช เนชนแพคเกจผลลตภตณทฑทยพเรยยบงชายสวยงาม

- ชชองทางในการจตดจจาหนชายทตขงในรมปแบบออฟไลนฑสชงตามรชานคชาตชางๆ และจตดจจาหนชายทางออ

นไลนฑ เชชนเฟซบจคและ Shopee การจตดจจาหนชายเนชนการแพบคสลนคชาทยพแนชนหนาและรวดเรบว เพมพอ

ความประทตบใจของลมกคชา มยการประชาสตมพตนธฑและโฆษณาทางสมพอออนไลนฑทยพไดชรตบความนลยม

เชชน เฟซบจค youtube และ Tiktok เปปนตชน

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางนวตตกรรมใหมชใหชกตบผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 2,000

หนชา 397 / 413



PS65014749 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลดดบวยเศรษฐกลจ BCG ตจาบลโพธลดชพย 

อจาเภออรทรมพรพลสพย จพงหวพดศรอษะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ออกแบบลายผชาไหมโดยใชชโปรแกรมทางคอมพลวเตอรฑ

ออกแบบบรรจจภตณฑฑโดยใชชโปรแกรมทางคอมพลวเตอรฑ

ใชชเทคนลคการเพบนทฑผชาในการเพลพมมมลคชา

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวชา 3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผชาไหมมตดหมยพ

รายละเออยด : ผชาไหมมตดหมยพ ทอสองตะกอ ขนาดความกวชาง 1*2 เมตร

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.โพธลดชตย อ.อจทจมพรพลสตย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

1.Value proposition (การเสนอคจณคชา)

- ผชาไหมมตดหมยพ

2.Customer segment (กลจชมลมกคชา)

- นตกทชองเทยพยว

- ลมกคชาออนไลนฑ

- ลมกคชาในชจมชน

3.Distribution channels(ชชองทางการจจาหนชาย)

- ผชานสมพอออนไลนฑ

- ปากตชอปากหรมอการบอกตชอ

- สถานทยพรชานคชาในชจมชน

4.Customer relationships (ความสตมพตนธฑกตบกลจชมลมกคชา)

- การรตบประกตนสลนคชา

- การสชงสลนคชาออนไลนฑ

5.Revenue streams(กระแสรายไดช)

- รายไดชทยพไดชจากการขายผชาไหมมตดหมยพ

6.Key resource(ทรตพยากรหลตก)

- ผชาไหมมตดหมยพ

7.key activities(กลจกรรมหลตก)

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 30,000

หนชา 398 / 413



PS65014949 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลดดบวยเศรษฐกลจ BCG ตจาบลโพธลดชพย 

อจาเภออรทรมพลสพย จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ไดชผลลตภตณฑฑทยพมยความปลอดภตย

กระบวนการแปรรมป กระบวนการผลลตกตญชา

การออกแบบบรรจจภตณฑฑโดยใชชโปรแกรมคอมพลวเตอรฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สบมชกตญชา

รายละเออยด : สบมชกตญชาแปรรมปผลลตภตณฑฑเพมพองชายตชอการใชชงาน ชชวยในการชจาระลชางสลพง

สปรกทยพอยมชบนรชางกาย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.โพธลดชตย อ.อจทจมพรพลสตย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

1.Value proposition (การเสนอคจณคชา)

- กตญชา

2.Customer segment (กลจชมลมกคชา)

- ลมกคชาออนไลนฑ

- ลมกคชาในชจมชน

3.Distribution channels(ชชองทางการจจาหนชาย)

- ผชานสมพอออนไลนฑ

- ปากตชอปากหรมอการบอกตชอ

- สถานทยพรชานคชาในชจมชน

4.Customer relationships (ความสตมพตนธฑกตบกลจชมลมกคชา)

- การรตบประกตนสลนคชา

- การสชงสลนคชาออนไลนฑ

5.Revenue streams(กระแสรายไดช)

- รายไดชทยพไดชจากการขายสบมชกตญชา

6.Key resource(ทรตพยากรหลตก)

- กตญชา (ลจาตชน,ดอก,ใบ,ราก)

7.key activities(กลจกรรมหลตก)

- การผลลตแปรรมปผลลตภตณฑฑ

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

มยสจขภาพดยขขขน ลดโอกาสเกลดการเจบบปปวย

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 5,900

หนชา 399 / 413



PS65011459 : พรลกแกงรพงแรบง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

แปรรมปวตตถจดลบในทชองถลพนใหชสามารถเกบบรตกษาไดชนานยลพงขขขน และสรชางมมลคชาเพลพม

ออกแบบโลโกช และบรรจจภตณฑฑทยพเปปนอตตลตกษณฑ และใหชลมกคชาจดจจา

"_"

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : พรลกแกงรตงแรชง

รายละเออยด : พรลกเปปนผลผลลตทางการเกษตรทยพขขขนชมพอของตจาบลรตงแรชง จขงไดชคลดสมตรพรลก

แกงรตงแรชง ทยพมยสชวนผสมจากวตตถจดลบในชจมชน คมอ พรลกแหชง ตะไครช หอม กระเทยยม ขชา ผลว

มะกรมด รากผตกชย  เพมพอแปรรมปพรลกใหชมยอายจนานขขขน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 7 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.รตงแรชง อ.อจทจมพรพลสตย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ตลาดโคกหนองนาประชารตฐ  บชานรตงแรชง

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100054293840041

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

กลจชมลมกคชามยอายจตตขงแตช 20 ปปขขขนไป เปปนประชาชนสนใจในการทจาอาหาร ไมชวชาจะเปปน เชฟ แมชครตว 

แมชคชา แมชบชาน  หรมอรชานคชาโซชหชวยทยพตชองการนจาผลลตภตณฑฑเพมพอไปจจาหนชาย เปปนตชน 

ชชองทางการจจาหนชายมยรชานคชาในชจมน Facebook ตชนทจนจะประกอบไปดชวย คชาวตตถจดลบ คชาแรง

งาน คชาบรรจจภตณฑฑ และคชาสาธารณมปโภคตชางๆ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

จจานวนรายไดบ : 1,050

หนชา 400 / 413



PS65011825 : ขนมรพงแรบง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

คลดสมตรขนมรตงแรชงจากภมมลปปญญาอาหารพมขนบชานดชวยการนจาวตตถจดลบทยพมยในชจมชนมาสรชาง

มมลคชาเพลพม

ใชชเทคโนโลยยออกแบบโลโกชทยพมยเอกลตกษณฑใหชลมกคชาสามารถจดจจาสลนคชาไดชทตนทย

นจาอจปกรณฑขมดเสชนมาประยจกตฑใชชแทนแรงงานคน เพมพอความรวดเรบวและไดชมาตรฐาน

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขนมรตงแรชง

รายละเออยด : ขนมรตงแรชงเปปนผลลตภตณฑฑของชาวตจาบลรตงแรชง ใชชเผมอกเปปนวตตถจดลบหลตก 

โดยนจาเผมอกฝานเปลมอก ลชางใหชสะอาด หตพนหรมอขมดเปปนเสชน ทอดในนจขาเชมพอมทยพตตขงกระทะดชวย

นจขามตนรชอนกลางจนกรอบ นจาขขขนจตบเปปนรงนก พตกไวชใหชเยบนกชอนแพบคในบรรจจภตณฑฑ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 7 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.รตงแรชง อ.อจทจมพรพลสตย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ตลาดโคกหนองนาประชารตฐ  บชานรตงแรชง

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100054293840041

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดมอนขขขนไป

กลจชมลมกคชาเปปนประชาชนทตพวไปไมชจจากตดเพศโดยมยอายจตตขงแตช6ปปขขขนมยการตลดตามหลตงการขาย

และนจาผลการใชชมาชชวยการโปรโมทและจตดจจาหนชายสลนคชา มยตชนทจนหลตกเปปนคชาวตตถจดลบ คชาแรง

งาน คชาบรรจจภตณฑฑและคชาสาธารณมปโภคตชางๆ ชชองการจจาหนชาย คมอ รชานคชาในชจมชน และออ

นไลนฑ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 800

หนชา 401 / 413



PS65009127 : โครงการพพฒนาผลลตภพณฑฑนจลามพนเขอยวสมรนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนาสมตรใหชเขชมขชนขขขน

พตฒนาสชวนผสมของสมจนไพรหลากหลายชนลด

พตฒนาบรลการจจาหนชายออนไลนฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นจขามตนเขยยวสมจนไพร

รายละเออยด : ผลลตภตณฑฑนจขามตนเขยยว เปปนผลลตภตณฑฑสมจนไพรพมขนบชาน ผลลตจากตะไครช ใบเตย 

ใบพลมเสน เสลดพตงพอน ผสมเกลบดเมนทอล การบมร พลมเสน นจขามตนยมคาลลปตตส นจขามตนคาเจพจ

ท และสมจนไพรฤทธลดเยบนอมพนๆ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 7 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.สระกจาแพงใหญช อ.อจทจมพรพลสตย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

เพมพอสรชางความรมชใหชกตบชาวบชาน ทจาใหชผลลตภตณฑฑนจขามตนเขยยวสมจนไพรเปปนทยพรมชจตก สรชางเสรลมราย

ไดชใหชกตบคนในชจมชน สชงเสรลมผลลตภตณฑฑและสนตบสนจนการทชองเทยพยวในชจมชนของชาวบชานตจาบล

สระกจาแพงใหญชเปปนทยพรมชจตกในตลาดมากยลพงขขขน และการใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลด

ประโยชนฑสมงสจด แผนธจรกลจนจขามตนเขยยวสมจนไพร ประกอบดชวยความเปปนมาสชวนทยพ 1 ความเปปนมา

ของธจรกลจ  สชวนทยพ 2 การวลเคราะหฑสถานการณฑ (SWOT Analysis) สชวนทยพ 3 กลยจทธฑการบรลหาร 

3.1แผนการตลาด และการวลเคราะหฑคมชแขชงขตน 3.2แผนการผลลต/การใหชบรลการ เอกสารตาม

ลลงคฑแผนธจรกลจ

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

มยสจขภาพดยขขขน ลดโอกาสเกลดการเจบบปปวย

สชงเสรลมและสนตบสนจนการทชองเทยพยวชจมชน

จจานวนรายไดบ : 8,000
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PS65022427 : โครงการพพฒนาผลลตภพณฑฑสเปรยฑคลายเสบนสมรนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนาสมตรใหชเขชมขชนขขขน

พตฒนาสชวนผสมของสมจนไพรหลากหลายชนลด

พตฒนาบรลการจจาหนชายออนไลนฑ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การยกระดตบมาตรฐานสลนคชาและบรลการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สเปรยฑคลายเสชนสมจนไพร

รายละเออยด : ผลลตภตณฑฑสเปรยฑคลายเสชน เปปนผลลตภตณฑฑสมจนไพรพมขนบชาน ผลลตจากวชานเอบน

เหลมอง นจขามตนระกจา นจขามตนไพล สชวนผสมมาจากสมจนไพรธรรมชาตล มยสรรพคจณ              1.ดมแล

อาการเสชนเอบนอตกเสบ เหนบบชาตามรชางกาย              2.ลดการปวดเมมพอยหรมออชอนลชา

ของกลชามเนมขอ คลายเสชน คลายกลชามเนมขอ ใหชกลชามเนมขอผชอนคลาย              3.ดมแลอาการฟกชจขา

ดจาเขยยว ถมกกระแทกเจบบกลชามเนมขอ               4.บรรเทาอาการปวดเขชาหรมอขชอจากการอตกเสบ               

5.ชชวยใหชเลมอดไหลเวยยนไดชสะดวก จขงชชวยลดอาการมมอเทชาชาไดช ผลลตโดย กลจชมชาวบชาน

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.สระกจาแพงใหญช อ.อจทจมพรพลสตย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

เพมพอสรชางความรมชใหชกตบชาวบชาน ทจาใหชผลลตภตณฑฑสเปรยฑคลายเสชนสมจนไพรเปปนทยพรมชจตก สรชางเสรลม

รายไดชใหช

กตบคนในชจมชน สชงเสรลมผลลตภตณฑฑและสนตบสนจนการทชองเทยพยวในชจมชนของชาวบชานตจาบลสระ

กจาแพงใหญชเปปนทยพรมชจตกในตลาดมากยลพงขขขน และการใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑ

สมงสจด แผนธจรกลจสเปรยฑคลายเสชนสมจนไพร ประกอบดชวย  สชวนทยพ 1 ความเปปนมาของธจรกลจ  สชวน

ทยพ 2 การวลเคราะหฑสถานการณฑ (SWOT Analysis) สชวนทยพ 3 กลยจทธฑการบรลหาร 3.1แผนการ

ตลาด และการวลเคราะหฑคมชแขชงขตน 3.2แผนการผลลต/การใหชบรลการ  เอกสารตามลลงคฑแผนธจรกลจ

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

ใชชผลผลลตทางการเกษตรใหชเกลดประโยชนฑสมงสจด

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

มยสจขภาพดยขขขน ลดโอกาสเกลดการเจบบปปวย

สชงเสรลมและสนตบสนจนการทชองเทยพยวชจมชน

จจานวนรายไดบ : 9,000
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PS65011701 : กระยาสารท ณ สจาโรง อจาเภออรทรมพรพลสพย  จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การจจาหนชายบน Online Platform และการตลาดออนไลนฑ

การสชงเสรลมอตตลตกษณฑและ brand สลนคชา การออกแบบ การผลลต สลนคชาชจมชน ตจาบลสจาโรง 

อจาเภออจทจมพรพลสตย จตงหวตดศรยสะเกษ

พตฒนาบรรจจภตณฑฑสลนคชา

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระยาสารท ณ สจาโรง

รายละเออยด : ผลลตภตณฑฑกระยาสารท สมตรโบราณ เปปนผลลตภตณฑฑทยพเกลดขขขนในตจาบลและเปปน

ผลลตภตณฑฑใหมช ซขพงเปปนสลนคชาทยพนชาสนใจและมยการรวมกลจชมการผลลต แตชยตงขาดการตลาด แบ

รนดฑสลนคชาทยพจดจจางชาย บรรจจภตณฑฑ การเขชาถขงสลนคชา และการสชงเสรลมการขายในยจคสตงคม

ปปจจจบตนคมอตลาดออนไลนฑ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

7 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏมหาสารคาม

ต.สจาโรง อ.อจทจมพรพลสตย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : บชานสชมปปอย หมมช 2 ต.สจาโรง อ. อจทจมพรพลสตย จ.ศรยสะเกษ

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100084924456928

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

กระยาสารท ณ สจาโรง Designed by: U2T for BCG สจาโรง

Key Partners

1. กลจชมกระยาสาทตจาบลสจาโรง

2. องคฑการบรลหารสชวนตจาบลสจาโรง

3. มหาวลทยาลตยราชภตฏมหาสารคาม

Key Activities

1. แบรนดฑ (โลโกชสลนคชา)

2. บรรจจภตณฑฑทยพมยความโดดเดชน

Key Resources

1. ตลาดออนไลนฑ ในFacebook business

2. วตตถจดลบ เชชน นจขาตาล ขชาว ถตพว

3. แรงงาน

Value Propositions

1. กระยาสารท

2. รสชาดหอม อรชอย

3.การออกแบบแบรนดฑสลนคชาทยพจดจจางชาย

Customer Relationships

1. มยการเพลพมชชองทางทางการขายแกชคนในพมขนทยพลดราคา 5 %  

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 100,000
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PS65015033 : ผบาไหม ณ สจาโรง อจาเภออรทรมพรพลสพย  จพงหวพดศรอสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนาบรรจจภตณฑฑสลนคชาทยพจดจจางชาย

การออกแบบแบรนดฑสลนคชาทยพจดจจางชาย

จจาหนชายบน Online Platform

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผชาไหม ณ สจาโรง

รายละเออยด : ผชาไหมมตดหมยพ เปปนการผลลตผชาไหมมตดหมยพยชอมสยธรรมชาตล และผชาทอเบญจศรย

ทยพเปปนอตตลตกษณฑของจตงหวตดศรยสะเกษ จจดเดชนคมอ การยชอมจากสยธรรมชาตล สยตลดทนนาน สย

ไมชตก และมยลวดลายตามความคลดสรชางสรร เชชน ผชาไหมมตดหมยพ ผชาโสรชง ผชาขาวมชา ผชาพมขน ผชา

ไหมลายลมกแกชว

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

7 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏมหาสารคาม

ต.สจาโรง อ.อจทจมพรพลสตย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กลจชมทอผชาไหม บชานสวนฝปาย หมมช 17 ต.สจาโรง อ. อจทจมพรพลสตย จ.ศรยสะเกษ

ออนไลนฑ : 

https://www.facebook.com/profle.php?id=100085070224368&ref=pages_you_m

anage

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

Key Partners

1. กลจชมทอผชาไหมตจาบลสจาโรง

2. องคฑการบรลหารสชวนตจาบลสจาโรง

3. มหาวลทยาลตยราชภตฏมหาสารคาม

Key Activities

1. แบรนดฑ (โลโกชสลนคชา)

2. บรรจจภตณฑฑทยพมยความโดดเดชน

Key Resources

1. ตลาดออนไลนฑ ในFacebook business

2. วตตถจดลบ เชชน เสชนไหม สยยชอม

3. แรงงาน

Value Propositions

1. ผชาไหมมตดหมยพ

2. ลายผชาไหมจากภมมลปปญญา อาทล ลายลมกแกชว

3.การออกแบบแบรนดฑสลนคชาทยพจดจจางชาย

Customer Relationships

1. มยการเพลพมชชองทางทางการขายแกชคนในพมขนทยพลดราคา 5 %  

2. มอบสลทธลพลเศษสจาหรตบลมกคชาทยพซมขอซจขา ลดราคา 10 %

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 6,500

หนชา 405 / 413



PS65009664 : โครงการพพฒนาผลลตภพณฑฑยาหมยองสมรนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ชชองทางการจจาหนชายสลนคชาใหชสามารถเขชาถขงไดชสะดวก

การใชชพมชสมจนไพร

การออกแบบสลนคชาหรมอบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ยาหมชองสมจนไพร

รายละเออยด : ยาหมชองตาหนองยายหชาง เปปนยาสามตญประจจาบชานประกอบดชวยสมจนไพร ตตว

ยาหลายชนลด มยลตกษณะเปปนเนมขอเขบงแตชมยความอชอนนจชม มยทตขงสยเหลมองและสยเขยยว มยกลลพนหอม 

นลยมใชชเพมพอบรรเทา อาการวลงเวยยนศรยษะ หนชามมดตาลาย คลมพนไสช อาเจยยน และใชชทาเพมพอนวด

คลายความปวดเมมพอย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หนองหชาง อ.อจทจมพรพลสตย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

ผลลตภตณฑฑยาหมชองสมจนไพรผลลตโดยกลจชมผมชสมงอายจตจาบลหนองหชาง อจาเภออจทจมพรพลสตย 

จตงหวตดศรยสะเกษและมยการจจาหนชายสลนคชาใหชกตบชจมชนในตจาบลหนองหชางโดยชชองทาง เพจองคฑ

บรลหารสชวนตจาบลหนองหชาง  การออกบมธสลนคชาและจจาหนชายสลนคชาใหชกตบผมชทยพเขชามาศขกษาดมงาน

ชมรมผมชสมงอายจตจาบลหนองหชาง

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 10,000

หนชา 406 / 413



PS65022722 : โครงการพพฒนาผลลตภพณฑฑยาหมยองสมรนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เพลพมชชองทางการจจาหนชายสลนคชาใหชสามารถเขชาถขงไดชสะดวก

การใชชพมชสมจนไพร

การออกแบบสลนคชาหรมอบรรจจภตณฑฑ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นจขามตนเหลมองสมจนไพร

รายละเออยด : นจขามตนเหลมองสมจนไพรเปปนยาสามตญประจจาบชานสกตดจากสมจนไพรทยพไมชเปปน

อตนตราย ทตขงสามารถใชชในครตวเรมอน แกชอาการตชางๆเชชน การนวดแกชปวดเมมพอย ของกลชาม

เนมขอเสชนเอบน ขชอตชางๆ นอกจากทาแลชวยตงสามารถ ใชชเพมพอผชอนคลายแกชวลงเวยยนหนชามมด หรมอ

แกชคตนจากแมลงสตตวฑกตดตชอย

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หนองหชาง อ.อจทจมพรพลสตย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

ผลลตภตณฑฑยาหมชองสมจนไพรผลลตโดยกลจชมผมชสมงอายจตจาบลหนองหชาง อจาเภออจทจมพรพลสตย 

จตงหวตดศรยสะเกษ เปปนการสชงเสรลมอาชยพและสรชางรายไดช แกชคนในชจมชนมยการจจาหนชายสลนคชาใหช

กตบชจมชนในตจาบลหนองหชางโดยชชองทาง เพจองคฑบรลหารสชวนตจาบลหนองหชาง การออกบมธ

สลนคชาและจจาหนชายสลนคชาใหชกตบผมชทยพเขชามาศขกษาดมงานชมรมผมชสมงอายจตจาบลหนองหชาง

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

จจานวนรายไดบ : 10,000

หนชา 407 / 413



PS65019289 : โครงการเสรลมสรบางทพกษะผลลตภพณฑฑการแปรรสปสบสยกบอนสมรนไพรพชลนบบาน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

สรชางผลลตภตณฑฑและบรรจจภตณฑฑ

การใชชสมจนไพรธรรมชาตลเปปนวตตถจดลบในการทจาสบมชกชอน

นจาสลนคชาไปจจาหนชายผชาน Platform online Facebook

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : NH Herbal Soap

รายละเออยด : สบมชสมจนไพรชชวยชะลอการเกลดรลขวรอย เพลพมความชจชมชมพน ลดอาการแพช ผดผมพน

คตน และยตงชชวยกระตจชนอารมณฑใหชเกลดความรมชสขกผชอนคลายขณะอาบนจขา วตตถจดลบทยพใชช กตญชง 

ขมลขน ยชานาง และวชานไพร

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หนองไฮ อ.อจทจมพรพลสตย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

Customer Segment - กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอและ

อาศตยอยมชในชจมชน ไมชจจากตดเพศ โดยมยอายจ 5 ปปขขขนไป

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอสบมชสมจนไพรชชวยชะลอการเกลดรลขวรอย เพลพม

ความชจชมชมพน ลดอาการแพช ผดผมพนคตน และยตงชชวยกระตจชนอารมณฑใหชเกลดความรมชสขกผชอนคลาย

ขณะอาบนจขา

Channels – ชชองทางการจจาหนชายออฟไลนฑ คมอ รชานคชาในชจมชน รชานสปารชานนวด ชชองทาง

การจจาหนชายออนไลนฑ คมอ เพจ Facebook Website

Costomer Relationships – มยการตลดตามผลการใชชงานกตบลมกคชาทยพซมขอไป วชาหลตงจากใชชแลชว

ไดชผลเปปนอยชางไร ดยขขขนหรมอไมช และนจาผลการใชชมาชชวยในการ review สลนคชาดชวย

Revenue Streams – รายไดชจากการทจาธจรกลจ จะไดชจากการผลลตสบมชสมจนไพรจจาหนชาย โดย

จตดจจาหนชายทยพรชานคชาในชจมชน รายไดชจากชชองทางออนไลนฑ Facebook 

Key Resources – ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย สมตรในการทจาสบมช วตตถจดลบสมจนไพร 

แรงงานทยพใชชในการผลลตซขพงเปปนแรงงานและสมาชลกในชจมชน การตลาดและการจตดจจาหนชาย

สลนคชา

Key Activities - สรชางและพตฒนาผลลตภตณฑฑ เชชน ขตขนตอนการทจาสบมช และวตตถจดลบสมจนไพร จาก

นตขนออกแบบแบรนดฑ แพบคเกจ และโปรโมทสลนคชาผชานชชองทางการจตดจจาหนชายและตลาดออ

นไลนฑ เชชน รชานคชาชจมชน รชานสปา รชานนวด Facebook Website

Key Partners – ในสชวนของผมชเกยพยวขชองใหชการสนตบสนจนและผมชเกยพยวขชองในธจรกลจ คมอ องคฑการ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 1,000

หนชา 408 / 413



PS65019294 : โครงการเสรลมสรบางทพกษะผลลตภพณฑฑการแปรรสปสบสยเหลวสมรนไพรพชลนบบาน และการตลาดออ

นไลนฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

สรชางผลลตภตณฑฑและบรรจจภตณฑฑ

การใชชสมจนไพรธรรมชาตลเปปนวตตถจดลบในการทจาสบมชเหลว

นจาสลนคชาไปจจาหนชายผชาน Platform online Facebook

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : NH Herbal soap

รายละเออยด : สบมชสมจนไพรชชวยชะลอการเกลดรลขวรอย เพลพมความชจชมชมพน ลดอาการแพช ผดผมพน

คตน และยตงชชวยกระตจชนอารมณฑใหชเกลดความรมชสขกผชอนคลายขณะอาบนจขา วตตถจดลบทยพใชช กตญชง 

ขมลขน ยชานาง และวชานไพร

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หนองไฮ อ.อจทจมพรพลสตย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

Customer Segment - กลจชมลมกคชาเปปนกลจชมคนทยพอาศตยอยมชในภาคตะวตนออกเฉยยงเหนมอและ

อาศตยอยมชในชจมชน ไมชจจากตดเพศ โดยมยอายจ 5 ปปขขขนไป

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอสบมชสมจนไพรชชวยชะลอการเกลดรลขวรอย เพลพม

ความชจชมชมพน ลดอาการแพช ผดผมพนคตน และยตงชชวยกระตจชนอารมณฑใหชเกลดความรมชสขกผชอนคลาย

ขณะอาบนจขา

Channels – ชชองทางการจจาหนชายออฟไลนฑ คมอ รชานคชาในชจมชน รชานสปารชานนวด ชชองทาง

การจจาหนชายออนไลนฑ คมอ เพจ Facebook Website

Costomer Relationships – มยการตลดตามผลการใชชงานกตบลมกคชาทยพซมขอไป วชาหลตงจากใชชแลชว

ไดชผลเปปนอยชางไร ดยขขขนหรมอไมช และนจาผลการใชชมาชชวยในการ review สลนคชาดชวย

Revenue Streams – รายไดชจากการทจาธจรกลจ จะไดชจากการผลลตสบมชสมจนไพรจจาหนชาย โดย

จตดจจาหนชายทยพรชานคชาในชจมชน รายไดชจากชชองทางออนไลนฑ Facebook 

Key Resources – ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย สมตรในการทจาสบมช วตตถจดลบสมจนไพร 

แรงงานทยพใชชในการผลลตซขพงเปปนแรงงานและสมาชลกในชจมชน การตลาดและการจตดจจาหนชาย

สลนคชา

Key Activities - สรชางและพตฒนาผลลตภตณฑฑ เชชน ขตขนตอนการทจาสบมช และวตตถจดลบสมจนไพร จาก

นตขนออกแบบแบรนดฑ แพบคเกจ และโปรโมทสลนคชาผชานชชองทางการจตดจจาหนชายและตลาดออ

นไลนฑ เชชน รชานคชาชจมชน รชานสปา รชานนวด Facebook Website

Key Partners – ในสชวนของผมชเกยพยวขชองใหชการสนตบสนจนและผมชเกยพยวขชองในธจรกลจ คมอ องคฑการ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 1,000

หนชา 409 / 413



PS65026229 : โครงการออกแบบและเพลชมมสลคยา สลนคบาจากเศษผบาไหม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

อบรมอยคอมเมลรฑซ Page Facebook เเละ Line Platform

กลจชมลมกคชาทตขงในพมขนทยพ และใกลชเคยยง ตลอดจนบทแพลทฟอรฑมออนไลนฑ

พตฒนา Packaging Design, คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลลตภตณฑฑ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ยชามจากเศษผชาไหม

รายละเออยด : การนจาเอาเศษผชาไหมทยพเหลมอจากการตตดเยบบชจดสจาเรบจรมปมาตชอยอด

ผลลตภตณฑฑเพมพอเพลพมมมลคชาใหชกตบสลนคชาโดยเอาเศษผชาไหมมาตตดเยบบเปปนกระเปปายชาม

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

8 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หตวชชาง อ.อจทจมพรพลสตย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

Customer Segment - กลจชมลมกคชา: เพศหญลง – ชาย ชชวงอายจตตขงแตช 16 – 45 ปป

         - กลจชมอาชยพ: นตกเรยยน นตกศขกษา ขชาราชการ แมชคชาและเกษตรกร 

Costomer Relationships –สรชางระบบสมาชลกและมยการตลดตามหรมอบรลการหลตงการขาย 

เพมพอนจามาปรตบพตฒนารมปทรงใหชสวยงามและตรงความตชองการของกลจชมลมกคชา

Channels – ชชองทางการตลาดยจค 4.0 Social Media Facebook, line, Instagram, 

YouTube

- Shopee, Lazada

-  จจาหนชายในตลาดนตดชจมชน

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ กระเปปายชามทยพทจามาจากเศษผชาไหมมยความสวย

งามเปปนเอกลตกษณฑเฉพาะตตวทยพโดดเดชน มยความเงาแวววาวแตกตชางจากกระเปปายชามทตพวไป อยกทตขง

ยตงเปปนการอนจรตกษฑภมมลปปญญาทชองถลพน

Key Activities – การสรชางเครมอขชายของลมกคชา, การพตฒนาสลนคชา, การเพลพมมาตรฐานสลนคชา

Key Resources – ทรตพยากรในการผลลตประกอบไปดชวย สลนคชา คมอ เศษผชาไหม พนตกงาน คมอ 

สมาชลกในชจมชน ชชองทางการตลาด Social Media คมอ Facebook, line, Instagram, Shopee, 

Lazada

Key Partners – ในสชวนของผมชเกยพยวใหชการสนตบสนจนและผมชเกยพยวขชองในธจรกลจ คมอ องคฑการ

บรลหารสชวนตจาบลหตวชชางและประชาชนตจาบลหตวชชางและพมขนทยพใกลชเคยยง

Cost Structure – ตชนทจนการผลลตจะประกอบไปดชวย คชาแรงงาน คชาอจปกรณฑ และคชา

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษฑและตชอยอดภมมลปปญญาทชองถลพน

จจานวนรายไดบ : 14,000

หนชา 410 / 413



PS65026232 : โครงการพพฒนาผลลตภพณฑฑและบรรจรภพณฑฑขบาวเกรอยบทอดจากจลลงหรอด

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

อบรมอยคอมเมลรฑซ Page Facebook เเละ Line Platform

กลจชมลมกคชาทตขงในพมขนทยพ และใกลชเคยยง ตลอดจนบทแพลทฟอรฑมออนไลนฑ

พตฒนา Packaging Design, คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลลตภตณฑฑ

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาสลนคชาและบรลการใหชมยมมลคชาสมง

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขชาวเกรยยบทอดจากจลขงหรยด

รายละเออยด : เปปนการนจาจลขงหรยด มาแปรรมปเปปนผลลตภตณฑฑในทชองถลพน ตามสโลแกนทยพวชา 

จลขงหรยดทอดกรอบ รสชาตลดย กรอบอรชอย ทจาสดใหมชทจกวตน โดยการนจาจลขงหรยดมาแปรรมปเปปน

ผลลตภตณฑฑจลขงหรยดทอดกรอบ

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

8 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.หตวชชาง อ.อจทจมพรพลสตย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขาย หรมอขายแลชว

Customer Segment – กลจชมลมกคชา เพศ ชาย-หญลง ชชวงอายจ 16-45 ปป กลจชมอาชยพ นตกเรยยน นตก

ศขกษา ขชาราชการ แมชคชาและเกษตรกร ในประเทศไทยทยพอาศตยอยมชในภาคอยสาน 80% และภาค

อมพนๆ 20% สชวนตชางประเทศ

สหรตฐอเมรลกา 40% จยน 30% ออสเตรเลยย 20%ประเทศอมพนๆอยก 10%

Costomer Relationships – มยการตลดตามกตบลมกคชาทยพซมขอไปวชาหลตงจากรตบประทานแลชวเปปน

อยชางไร และนจาผลการใชชมาชชวยในการ review สลนคชาดชวย 

Channels – จตดจจาหนชายผชานชชองทางการตลาดยจค 4.0 Social Media Facebook, line, 

Instagram, YouTube Shopee, Lazada

-ตลาดนตดคลองถมอจาเภออจทจมพรพลสตย ทจกวตนพจธ รวมถขงจจาหนชายทยพบชาน 

Value Propositions - คจณคชาทยพลมกคชาจะไดชรตบ คมอไดชรตบคจณประโยชนฑจากจลขงหรยด เพราะ

จลขงหรยดนตขนเปปนแหลชงโปรตยนชตขนสมง โดยจลขงหรยด 3 ขยดจะมยโปรตยนเทชากตบเนมขอ 1 กลโลกรตม  และยตง

ยชอยงชาย นอกจากนยขยตงอจดมไปดชวยวลตามลนบย 12 มยแคลเซยยมมากกวชานม มยธาตจเหลบกมากกวชาผตก

ขม และมยกรดอะมลโนแอซลดทยพจจาเปปน จขงกลชาวไดชวชา เทคโนโลยยการแปรรมปโปรตยนจากจลขงหรยดมา

เปปนขชาวเกรยยบทอดนตขน คมอจจดเปลยพยนทยพทจาใหชผมชบรลโภคเขชาถขงผลลตภตณฑฑจากแมลงไดชงชายขขขน 

เพราะกลนโดยทยพไมชตชองเหบนตตวมตนนตพนเอง โดยผลการวลจตยลชาสจดพบวชาการกลนจลขงหรยดชชวยใหช

แบคทยเรยยทยพมยประโยชนฑในลจาไสชเตลบโตเพลพมจจานวนขขขน ลดการอตกเสบในรชางกาย และไมชเปปน

อตนตรายแมชกลนเขชาไปในปรลมาณมาก

Key Activities - กระบวนการผลลต เรลพมจากการสรรหาจลขงหรยดจากคนในชจมชนและสมจนไพร

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางงานสรชางอาชยพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 9,000

หนชา 411 / 413



PS65003275 :  เพลชมมสลคยาสลนคบาดบวยการสรบางแบรนดฑ (branding) และ เอกลพกษณฑของแบรนดฑ (Brand 

Identity)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การใชชโปรแกรมในการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

การยชอมผชาดชวยวตสดจจากธรรมชาตล

การแปรรมปผลลตภตณฑฑโดยการตตดเยบบเปปนกระเปปา

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผชาไหมลายลมกแกชว

รายละเออยด : ผชาไหมลายลมกแกชว : เปปนผชาไหมพมขนบชานทอมมอ เปปนผชาทยพทอลายในตตว มย

เอกลตกษณฑโดดเดชน มตนวาว มยลวดลายสวยงาม

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.อยพหลจพา อ.อจทจมพรพลสตย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

แผนการทจาธจรกลจของทยมจะมยการจตดจจาหนชายผลลตภตณฑฑ 2 ชชองทาง คมอ จจาหนชายในชชองทาง 

Online โดยผชาน Page Facebook และชชองทาง Offine รวมถขงการจตดจจาหนชายในหมมชบชาน เชชน 

การออกบมธแสดงสลนคชาตามเทศกาลตชาง ๆ หรมอวตนสจาคตญตชาง ๆ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สชงเสรลมและสนตบสนจนการทชองเทยพยวชจมชน

สรชางความรมชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 0

หนชา 412 / 413



PS65006652 : เพลชมศพกยภาพการขายสสยชยองทางการตลาดออนไลนฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การใชชโปรแกรมในการออกแบบบรรจจภตณฑฑ

การยชอมผชาดชวยวตสดจจากธรรมชาตล

การแปรรมปผลลตภตณฑฑโดยการตตดเยบบเปปนกระเปปา

การสชงเสรลมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดมอน

เศรษฐกลจสรบางสรรคฑจากภสมลปปญญาและวพฒนธรรมทบองถลชน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภตณฑฑ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ยชามโสรชง

รายละเออยด : ยชามโสรชง : ทจาจากผชาไหม ตตวผชาทจาจากโสรชงไหม

01 : รายละเออยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตยอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคบา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทยานสรบางครณคยาใหบกพบชรมชนไดบอยยางไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชยองทางการขาย และความพรบอมออกสสยตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลตยราชภตฏศรยสะเกษ

ต.อยพหลจพา อ.อจทจมพรพลสตย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลตงรสปสลนคบา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรบอมออกสสยตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดมอน

แผนการทจาธจรกลจของทยมจะมยการจตดจจาหนชายผลลตภตณฑฑ 2 ชชองทาง คมอ จจาหนชายในชชองทาง 

Online โดยผชาน Page Facebook และชชองทาง Offine รวมถขงการจตดจจาหนชายในหมมชบชาน เชชน 

การออกบมธแสดงสลนคชาตามเทศกาลตชาง ๆ หรมอวตนสจาคตญตชาง ๆ

คลดคชนกระบวนการทจางานทยพงชายขขขน

นจาเทคโนโลยยมาปรตบใชชใหชเกลดประโยชนฑ

เพลพมมมลคชาผลผลลต/ผลลตภตณฑฑ/บรลการ

สรชางความรมชใหชชจมชน

จจานวนรายไดบ : 0

หนชา 413 / 413



โครงการพัฒนาระบบการบริหารและจัดการเครือข่ายข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG


