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

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

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยง 5 เป้าหมายสำคัญ (Achievement)

ประชาชนมีรายได้มากขึ้น และยั่งยืน

ประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น

Thailand Community Data

5 เป้าหมายสำคัญ

U2T for 
BCG 

Learning 
Platform

ONLINE COMMUNITY

MARKETPLACE

HACKATHON

Standard/
Pre-Standard

1
เกษตร

ปลอดภัย

2 
อาหาร

ปลอดภัย 

3 
ท่องเที่ยวที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

จากภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

5 
เศรษฐกิจหมุนเวียน
ลดการใช้พลังงาน

เน้นนำกลับมาใช้ใหม่
การทำเกษตรของ U2T  100% 

ลดการใช้สารเคมี ซ่ึงเป็น
อันตรายต่อ เกษตรกร 

และ ส่ิงแวดล้อม

สินค้าเกษตรอินทรีย์
ปลอดสารเคมี 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10%

ผลิตภัณฑ์อาหาร ใน U2T 
100% ต้องเข้าเกณฑ์ อาหาร

ปลอดภัย GMP/PGMP

ผลิตภัณฑ์อาหารที่
เข้าเกณฑ์อาหาร
ปลอดภัย เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 10%

บริการและการท่องเที่ยว
ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 

และส่งเสริมสุขภาพยั่งยืน 

การยกระดับมาตรฐานจัดการ
ท่องเที่ยวยั่งยืน 

Sustainable Tourism 
Management 

Standard:STMS

ออกแบบสินค้า
สอดคล้องตามวัฒนธรรม 

ลดการใช้วัตถุดิบ 

การยกระดับสินค้าเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์จากภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์และบริการ U2T 50% 
ต้องใช้แนวทางการนำกลับมา

ใช้ใหม่และหมุนเวียนการ
ใช้พลังงาน

การใช้พลังงานหมุนเวียน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

ระดับ
โครงการ

ระดับ
ประเทศ

จ



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

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

Key Achievement U2T for BCG ประจำปี 2565

กลุ่มเป้าหมายความสำเร็จ
การดำเนินการ

Learning องค์ความรู้
ทักษะและขีดความสามารถ

สานพลังเครือข่าย
ความร่วมมือสร้างเศรษฐกิจ

คัดสรร พัฒนา สร้างคุณค่า
ผลงาน/เทคโนโลยี/นวัตกรรม

94 มหาวิทยาลัย
12 Modules 30 หน่วยงาน จำนวนสินค้า

และบริการ BCG 
15,042 รายการ 

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

กิจกรรมเรียนรู้เชิประสบการณ์
สร้างการเรียนรู้จากการปฎิบัติจริง

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

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

เงินหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจ
1,236 ล้านบาทต่อเดือนงบจ้างงาน

2,460 ล้านบาท

งบขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
1,105 ล้านบาท

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

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

หน่วยงานในพ้ืนท่ี/ท้องถ่ิน ส่งเสริมสื่อการเรียนรู้

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

ภาครัฐ ภาคเอกชน SA/NGO

รายได้ 143 ล้านบาท/เดือน

บัณฑิต 32,195 คน  ประชาชน 31,919 คน

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

94% 

!

!

รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
143 ล้านบาทต่อเดือน
(ข้อมูลจากระบบ PBM C01-C06)

1,716 ล้านบาทต่อเดือน

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

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

 U2T for BCG Hackathon ประจำปี 2565 มีโครงการที่ผ่านเข้ารอบ 40 ทีม 
โดยผลรางวัลชนะเลิศและในแต่ละกลุ่มดังนี้

 กลุ่มเกษตรและอาหาร ได้แก่ โครงการแซ่บอีรี่ 

สรุปผลประเมินความเข้าใจในเนื้อหาระดับประเทศ

ช



 กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ ได้แก่ โครงการ การท่องเที่ยสีเขียวเชิงสร้างสรรค์
คลองปากปิด

 กลุ่มพลังงานและวัสดุ ได้แก่ Chiangkhan Story 

 กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ ได้แก่ Fairyland ChoraKhe Yai

ซ



สรุปผลลัพธ์
ระดับประเทศ

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

จำนวนมหาวิทยาลัย

7,355
ตำบล

จำนวนตำบล

15,042
โครงการ

C

A

D

B

E

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
977 โครงการ

อาหารปลอดภัย
5,491 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
818 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
1,466 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
6,290 โครงการ

B

A

64,114
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ระดับประเทศ

บัณฑิต
32,195 คนประชาชน

31,919 คน



สรุปผลลัพธ์
ภาคเหนือ

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

1,075
ตำบล

จำนวนตำบล

2,182
โครงการ

C

A

D

B

E

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
120 โครงการ

อาหารปลอดภัย
911 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
182 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
204 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
765 โครงการ

B

A

9,377
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ภาคใต้

บัณฑิต
4,802 คนประชาชน

4,575 คน

น



สรุปผลลัพธ์
จังหวัดขอนแก่น

รายงานผลลัพธ์จังหวัดขอนแก่น มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 8 มหาวิทยาลัย 
ครอบคลุม 199 ตำบล มีผู ้เข้าร่วมโครงการกว่า 1,753 คน แบ่งเป็น
บัณฑิต 880 คน ประชาชน 873 คน โดยผลงาน BCG จำนวน 407 โครงการ 
ที่สอดคล้องและตรงตาม 5 เป้าหมายสำคัญ ดังนี้ ด้านเกษตรปลอดภัย 
23 โครงการ ด้านอาหารปลอดภัย 142 โครงการ ด้านท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 15 โครงการ ด้านเศรษกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่ 24 โครงการ และด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 203 โครงการ
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จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
23 โครงการ

อาหารปลอดภัย
142 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
15 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
24 โครงการ เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก

ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
203 โครงการ

B

A

1,753
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
จังหวัดขอนแก่น

บัณฑิต
880 คน

ประชาชน
873 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
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สนับสนุนความรู้ ต่อยอดผู้ประกอบการ

ภาคเอกชน
สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ภาครัฐ 
หน่วยงานในพื้นที่/ท้องถิ่น

หน่วยงาน อว. 
สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยี
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PS65014673 : HSBCG : การพพฒนาการบรรการททองเทททยว ตตาบลดดนสาด

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชโปรแกรมตตดตตอเปปนเคใชชกลชองเปปนเครรรองมรอในการจตดททาสรรอประชาสตมพตนธธในรรปแบบ 

VDOรรรองมรอในการจตดททาสรรอประชาสตมพตนธธในรรปแบบ VDO เพรรอใหชเกกดความนตาสนใจในการ

นทาเสนอ

ใชชกลชองเปปนเครรรองมรอใใชชโปรแกรมตตดตตอเปปนเครรรองมรอในการจตดททาสรรอประชาสตมพตนธธในรรป

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

ททองเทททยวทททเปปนมรตรตทอสรทงแวดลลอมและสรขภาพ

   ระบบขายสกนคชาหรรอบรกการผตานชตองทางออนไลนธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : การพตฒนาการบรกการทตองเทมรยว ณ ลานคอม ตทาบลดรนสาด

รายละเอทยด : 1 แพพกเกจ 2,500 บาท/คน (สทาหรตบ 2 วตน 1 ครน) ณ เปปนพรพนทมรราบบนภรเขา เปปน

จจดยจทธศาสตรธทมรสามารถมองเหพนพรพนทมรในตทาบลดรนสาดเปปนวงกวชาง ชตองหกนแตก เสชนทาง

เดกนธรรมชาตก ผาชมวกว

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ดรนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : รมวกวดรนสทาด

ออนไลนฑ : รมวกวดรนสทาด

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

พรพนทมรดรนสาด เปปนพรพนทมรราบบนภรเขา เปปนจจดยจทธศาสตรธทมรสามารถมองเหพนพรพนทมรในตทาบลดร
นสาดเปปนวงกวชาง ชตองหกนแตก เสชนทางเดกนธรรมชาตก ผาชมวกว จจงสนใจในการพตฒนาพรพนทมร
ตทาบลดชานการทตองเทมรยว

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สตงเสรกมและสนตบสนจนการทตองเทมรยวชจมชน

อนจรตกษธสกรงแวดลชอม และมมการพตฒนาอยตางยตรงยรน

จตานวนรายไดล : 4,990

หนชา 1 / 407



PS65014728 : HSBCG : การพพฒนาผลรตภพณฑฑชรมชน ตตาบลดดนสาด (สรนคลาแปรรดป)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชเครรรองซมลถจงเพรรอปปดผนจกถจงบรรจจภตณฑธของสกนคชาอจปโภคบรกโภคทตรวไปเพรรอรตกษาคจณภาพ

ของสกนคชาทมรบรรจจอยรตภายในใหชคงสภาพอยรตไดชนาน อมกทตพงยตงชตวยปปองกตนแมลง ฝจฝนละออง 

หรรอสกรงสกปรกเขชาไปอยรตในสกนคชาไดช

ใชชเครรรองสลตดนทพามตนเพรรอลดปรกมาณนทพามตนจากพรกกทอดกรอบ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : พรกกทอดกรอบ

รายละเอทยด : พรกกทอดกรอบเปปนผลผลกตทางการเกษตรเพรรอแปรรรปและเพกรมมรลคตา โดยนทา

พรกกแหชงมาทอดดชวยกระบวนการและกรรมวกธมทมรใสตใจแลชวมาปรจงรสชาตกใหชกลมกลตอม นอก

จากนมพยตงจทาหนตายสกนคชาชจมชน ชนกดอรรนๆ รตวม แจตวบอง,สกนคชาทางการเกษตร,เสรรอ/ไมชกวาด

และขนมกระหรมรปปป บ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ดรนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : รมวกวดรนสาด

ออนไลนฑ : รมวกวดรนสาด

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

พรกกทอดกรอบ,แจตวบอง,สกนคชาทางการเกษตร,เสรรอ/ไมชกวาดและขนมกระหรมรปปป บ

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 2,580

หนชา 2 / 407



PS65016298 : การพพฒนาและยกระดพบผพกปลอดสารพรษตตาบลนตนาอลอม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครรรองพรวนดกน

ระบบใหชนทพาอตตโนมตตก

รถไถพรวนดกน

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย

   สารกทาจตดศตตรรพรชทางชมวภาพ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผตกปลอดสารพกษ

รายละเอทยด : ชรรอแบรนดธ:ผตกปลอดสารพกษตทาบลนทพาอชอมรายละเอมยดสกนคชา: ผตกปลอดสาร

พกษ ครอ ผตกทมรงดการใชชสารเคมม โดยใชชปจปยหมตกและชมวภตณฑธในการดรแลพรชผลทางการเกษตร 

และเพรรอตอบโจทยธตตอคนในชจมชนทมรหตนมาใสตใจและรตกสจขภาพ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.นทพาอชอม อ.กระนวน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : สวนผตกแมตวตณนม

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลนทพาอชอม อทาเภอกระนวน จตงหวตดขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

- ผลกตภตณฑธของกลจตมนทพาอชอมพรชอมใจพตฒนา เปปนการผลกตผตกปลอดสารพกษ ซจรงมมการพตฒนา
วกธมการเพาะปลรกเพรรอไมตใหชมมสารเคมมตกคชางในผตกและใหชผรชบรกโภคสามารถบรกโภคผตกไดชอยตาง
ปลอดภตย 
- กลจตมเปปาหมาย ผรชบรกโภคประชาชนทตรวไปทจกเพศทจกวตย กลจตมทมรตชองการรตกษาสจภาพหรรอผรชทมรมม
โรคประจทาตตว และสตรมมมครรภธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

มมสจขภาพดมขจพน ลดโอกาสเกกดการเจพบปฝวย

จตานวนรายไดล : 20,000

หนชา 3 / 407



PS65019162 : การพพฒนาและยกระดพบกระเปปาสานจากเสลนพลาสตรกตตาบลนตนาอลอม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชเครรรองมรอสรรอสารในการศจกษาคชนควชาขชอมรล เชตน ศจกษาลวดลายของกระเปปา

เครรรองวตดขนาดเสชนพลาสตกก

เครรรองตตดเสชนพลาสตกก

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การขนสตงและกระจายสกนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : กระเปปาสานจากเสชนพลาสตกก

รายละเอทยด : ชรรอแบรนดธ : กระเปปาสานจากเสชนพลาสตกกตทาบลนทพาอชอมรายละเอมยดสกนคชา : 

ผลกตภตณฑธจากเสชนพลาสตกกทมรนทามาททาเปปนกระเปปาแทนการใชชวตสดจจากธรรมชาตกซจรงมม

กระเปปาหลากหลายรรปทรงหลากหลายแบบหลากหลายขนาดใหชเลรอกซรพอตามทมรทตานสนใจมม

ความแขพงแรง ทนทานตตอการใชชงาน และททาความสะอาดไดชงตาย

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.นทพาอชอม อ.กระนวน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : Mo shop

ออนไลนฑ :  มU2t ตทาบลนทพาอชอม อทาเภอกระนวน จตงหวตดขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

- กระเปปาสานจากเสชนพลาสตกกเปปนผลกตภตณฑธจากเสชนพลาสตกกทมรนทามาททาเปปนกระเปปาแทนการ
ใชชวตสดจจากธรรมชาตก ซจรงมมกระเปปาหลากหลายรรปทรง หลากหลายแบบ หลากหลายขนาด ใหช
เลรอกซรพอตามทมรทตานสนใจ
- กลจตมลรกคชาเปปาหมายหลตก ครอ กลจตมแมตบชานทมรมมอายจ 35 ปปขจพนไป หรรอผรชทมรสนใจกระเปปาสานจาก
เสชนพลาสตกก ทมรมมความสนใจอยากใชชกระเปปาสานแทนการงดใชชถจงพลาสตกก เพรรอตอบสนองตตอ
นโนบายลดการใชชถจงพลาสตกก มมความแขพงแรง ทนทานตตอการใชชงาน และททาความสะอาดไดช
งตาย
- จจดขายและจจดเดตนของผลกตภตณฑธ เปปนผลกตภตณฑธทมรมมความทนทาน เกพบรตกษาไดชงตาย ททาความ
สะอาดไดชงตาย นทพาหนตกเบา สะดวกตตอการพกพา

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 10,000

หนชา 4 / 407



PS65041179 : การพพฒนาและยกระดพบขลาวไรซฑเบอรฑรทท

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การแปรรรปผลกตภตณฑธขชาวกระยาสารทไรซธเบอรธรมร

ชจดตตดขชาวกระยาสารท

การพตฒนาบรรจจภตณฑธและการสรชางชตองทางการตลาดและการขาย

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวตา 3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : กระยาสารทขชาวไรซธเบอรธรมร

รายละเอทยด : กระยาสารททมมมสตวนประกอบหลตกครอขชาวไรซธเบอรธรมรอาศตยวตตถจดกบในพรพนทมรเปปน

การตตอยอดขชาวขชาวไรซธเบอรธรมรใหชมมมรลคตาเพกรมมมการออกแบบแพพคเกจทมรเหมาะแกตการรตบ

ประทานสามารถมองเหพนตตวproductชตดเจนรวมถจงมมรสชาตกทมรอรตอยและหลากหลายรรปแบบ

เพรรอตอบสนองความตชองการของลรกคชา

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

7 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.บชานฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ศรนยธเรมยนรรชบชานฝาง ตทาบลบชานฝาง อทาเภอกระนวน จตงหวตดขอนแกตน

ออนไลนฑ : U2TFor BCG Banfang

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

ผลกตภตณฑธของกลจตมวกสาหกกจชจมชนขชาวกระยาสาทร 3 เกลอ ดชวยขชาวไรซธเบอรธรมร มมผลกตภตณฑธ  ทมร
พรชอมจทาหนตาย ครอ กระยาสารท บรรจจกลตองใสเลพก ขนาด 50 กรตม สทาหรตบทานเปปนเบรก หรรอ
อาหารวตาง เหมาะสทาหรตบทจกเพศทจกวตย ซจรงประโยชนธของขชาวไรซธเบอรธรมรมมมากมายดมตตอสจขภาพ
รวมทตพงสตวนประกอบอรรน ๆ กลจตมลรกคชาเปปาหมายหลตก ครอ กลจตมประชาชนในพรพนทมรตทาบลบชานฝาง
หรรอพรพนทมรใกลชเคมยงซจรงสามารถรตบประทานไดชทจกชตวงวตย จจดขายและจจดเดตนของผลกตภตณฑธ ครอ 
ขชาวไรซธเบอรธรมร  นทามาแปรรรปททาขชาวกระยาสารทและมมสตวนประกอบอรรน ๆ ทมรมมคจณคตาทาง
โภชนาการ รสชาตกทมรถรกปาก ไมตหวานเกกนไป เกพบไวชไดชนาน มมทตพงแบบหวานปกตกและหวานนชอย
เหมาะสทาหรตบคนทมรรตกสจขภาพ กลยจทธธดชานราคา ราคาแบบแพพคเลพก 10-20 บาท รวมทตพงแบบ
ของฝาก กลตองละ 50 บาท กลยจทธธการจทาหนตาย  แบตงออกเปปน 2 ชตองทาง ชตอทางออฟไลนธ โดย
การออกรชานจทาหนตายตามงานแสดงสกนคชา รชานโชหตวย สตวนทางออนไลนธ เพจ facebook, line, 
tiktok, IG, lazada, Shoopee ฯลฯ  การวางแผนการผลกต กระยาสารท 3 เกลอ อยตางนชอย
เดรอนละ 500 ชกพน สทาหรตบแผนการเงกนคาดการณธในชตวงระยะเวลา 5 เดรอน จาก สกงหาคม-
ธตนวาคม 2565 จะมมยอดขาย 30,000 บาท

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

ลดเวลาในการสรชางผลผลกตเพรรอจตดจทาหนตายสกนคชา / บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 10,000

หนชา 5 / 407



PS65041182 : การพพฒนาและยกระดพบขนมทองมลวนจากขลาวไรซฑเบอรฑรทท

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การแปรรรปผลกตภตณฑธขนมทองมชวนไรซธเบอรธรมร

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การสรชางชตองทางการตลาดและการขาย

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวตา 3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ขนมทองมชวนไรซธเบอรธรมร

รายละเอทยด : ขนมทองมชวนไรซธเบอรธรมร เพรรอสจขภาพคตดสรรสกรงทมรดมตตอสจขภาพใชชวตตถจในพรพน

ถกรนมมคจณคตาทางโภชนาการตตอรตางกายและมมการออกแบบแเพพคเกจทมรเหมาะแกตการรตบ

ประทานสามารถมองเหพนตตวproductชตดเจนรวมถจงมมรสชาตกทมรอรตอยและหลากหลายรรปแบบ

เพรรอตอบสนองความตชองการของลรกคชา

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

7 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.บชานฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ศรนยธเรมยนรรชบชานฝาง ตทาบลบชานฝาง อทาเภอกระนวน จตงหวตดขอนแกตน

ออนไลนฑ : U2T For BCG Banfang

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

ผลกตภตณฑธของกลจตมวกสาหกกจชจมชนทองมชวนเพรรอสจขภาพ ดชวยขชาวไรซธเบอรธรมร มมผลกตภตณฑธ  ทมร
พรชอมจทาหนตาย ครอ ทองมชวนเพรรอสจขภาพ มมการออกแบบแเพพคเกจทมรเหมาะแกตการรตบประทาน 
สามารถมองเหพนตตว product ชตดเจน รวมถจงมมรสชาตกทมรอรตอย และหลากหลายรรปแบบ เพรรอ
ตอบสนองความตชองการของลรกคชา     กลจตมลรกคชาเปปาหมายหลตก ครอ กลจตมประชาชนในพรพนทมร
ตทาบลบชานฝางหรรอพรพนทมรใกลชเคมยงซจรงสามารถรตบประทานไดชทจกชตวงวตย จจดขายและจจดเดตนของ
ผลกตภตณฑธ ครอ ขชาวไรซธเบอรธรมร  นทามาแปรรรปททาทองมชวนเพรรอสจขภาพ คตดสรรสกรงทมรดมตตอสจขภาพ 
ใชชวตตถจในพรพนถกรนมมคจณคตาทางโภชนาการตตอรตางกาย  กลยจทธธดชานราคา ราคาแบบแพพคเลพก 10 
บาท กลยจทธธการจทาหนตาย  แบตงออกเปปน 2 ชตองทาง ชตอทางออฟไลนธ โดยการออกรชานจทาหนตาย
ตามงานแสดงสกนคชา รชานโชหตวย สตวนทางออนไลนธ เพจ facebook, line, tiktok, IG, lazada, 
Shoopee ฯลฯ  การวางแผนการผลกต ทองมชวนเพรรอสจขภาพ อยตางนชอยเดรอนละ 500 ชกพน 
สทาหรตบแผนการเงกนคาดการณธในชตวงระยะเวลา 5 เดรอน จาก สกงหาคม-ธตนวาคม 2565 จะมม
ยอดขาย 30,000 บาท

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 5,000

หนชา 6 / 407



PS65015624 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจและสพงคมฐานรากหลพงโควรดดลวยเศรษฐกรจ BCG ตตาบลหนองกร

งใหญท อตาเภอกระนวน จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

2.อบรม E-Commerce ทาง Page Facebook และ Line Platform

3.สรชาง Content ทมรดม ออกแบบเรรรองราวทมรนตาสนใจผตานทาง Application

1.พตฒนาผลกตภตณฑธ Packaging Design , คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลกตภตณฑธ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : คอรธนเฟลพค (Cornfakes) กลชวยคลจกธตญพรช

รายละเอทยด : คอรธนเฟลพค (Cornfakes)กลชวยคลจกธตญพรช บรรจจในกระปจกขนาด 350 กรตม 

โดยวตตถจดกบหลตกครอกลชวย และคลจกผสมกตบธตญพรชตตางๆ เปปนอาหารวตางหรรอขนมทานเลตนทมร

มมประโยชนธ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

7 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.หนองกจงใหญต อ.กระนวน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ผลกตภตณฑธของเราทมมบชานเฮาหนองกจงใหญต(เดชออออ) ตทาบลหนองกจงใหญต ภายใตชแบรนดธ “อก
เบชยยย กลชวยหนองกจงใหญต” กลชวยของเรานกยมปลรกกตนทตรวไปในชจมชนทจกพรพนทมร และเราชาว
ตทาบลหนองกจงใหญตไดชนทากลชวยมาแปรรรปเปปนผลกตภตณฑธใหมตเปปนอาหารวตางทานเลตน โดยมมวตตถจ
ดกบครอ กลชวย และสตวนผสมอรรนๆ ทมรผสมรวมกตนจนไดชเปปนผลกตภตณฑธคอรธนเฟลพค (Cornfakes) 
กลชวยคลจกธตญพรช อาหารวตางมมประโยชนธดมตตอสจขภาพกลจตมลรกคชาเปปาหมายหลตก ครอ กลจตมเดพกไป
จนถจงกลจตมผรชสรงอายจ เนรรองจากเปปนขนมทมรสามารถทานไดชงตาย รสชาตกถรกปาก และเหมาะสทาหรตบ
คนรตกสจขภาพทมรชอบทดลองผลกตภตณฑธใหมตๆ เพรรอตอบโจทยธดชานสจขภาพ จจดขายและจจดเดตน
ของผลกตภตณฑธ ครอ คอรธนเฟลพค (Cornfakes)กลชวยคลจกธตญพรชของเราจะมมวตตถจดกบทมรเยอะ
หลากหลาย โดยวตตถจดกบหลตกครอกลชวย แตตกพยตงมมธตญพรชทมรมมประโยชนธทางโภชนาการรวมอยรต
ดชวย และยตงสามารถเกพบผลกตภตณฑธไวชรตบประทานไดชนานโดยไมตเสมย 
         กลยจทธธดชานราคา โดยการบวกเพกรมกทาไร 25-30% จากตชนทจน ดตงนตพนราคาขายสตงครอ 38 
บาท และราคาขายปลมกครอ 49 บาท 
กลยจทธธการจตดจทาหนตาย จะแบตงการจตดจทาหนตายออกเปปน 2 ชตองทาง ไดชแกต ชตองทางออฟไลนธ 
(Offine Marketing) โดยการออกจทาหนตายตามงานแสดงสกนคชา สรรอสกรงพกมพธ,ปปายประกาศ และ
ขายสตงตามรชานคชาในชจมชน รชานกาแฟ และชตองทางการตลาดออนไลนธ (Online Marketing) 
โดยจะจทาหนตายททาการตลาดผตานแพลตฟอรธมสรรอออนไลนธ ไดชแกต โฆษณา Facebook, โฆษณา 
Google, โฆษณา Youtube, โฆษณา Instagram และโฆษณาตามเวพบไซตธ Shopee,Lazada 
เปปนตชน กลยจทธธการสตงเสรกมการตลาด เราจะออกแบบ Packaging ทมรนตาดจงดรดความสนใจของ

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 5,000

หนชา 7 / 407



PS65019170 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจและสพงคมฐานรากหลพงโควรดดลวยเศรษฐกรจ BCG ตตาบลหนองกร

งใหญท อตาเภอกระนวน จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

2.อบรม E-Commerce ทาง Page Facebook และ Line Platform

3.สรชาง Content ทมรดม ออกแบบเรรรองราวทมรนตาสนใจผตานทาง Application

1.พตฒนาผลกตภตณฑธ Packaging Design , คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลกตภตณฑธ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : กลชวยกวนคลจกถตรว

รายละเอทยด : กลชวยกวนคลจกถตรว บรรจจในกระปจกขนาด 400 กรตม โดยวตตถจดกบหลตกครอ ถตรวและ

กลชวย เปปนอาหารวตางหรรอขนมทานเลตนทมรมมประโยชนธ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

7 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.หนองกจงใหญต อ.กระนวน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ผลกตภตณฑธของเราชาวตทาบลหนองกจงใหญต ภายใตชแบรนดธ อกเบชยยย กลชวยหนองกจงใหญต ถตรว
ลกสงของเรานกยมปลรกกตนทตรวไปในชจมชนทจกพรพนทมร และเราชาวตทาบลหนองกจงใหญตไดชนทาถตรวมาแปร
รรปเปปนผลกตภตณฑธใหมตเปปนอาหารวตางทานเลตน โดยมมวตตถจดกบครอ ถตรวลกสง และสตวนผสมอรรนๆ ทมร
ผสมรวมกตนจนไดชเปปนกลชวยกวนคลจกถตรว ถตรวลกสงมมประโยชนธมากมาย เชตน ชตวยบทารจงประสาทและ
สมอง ชตวยปปองกตนโรคหตวใจ กลจตมลรกคชาเปปาหมายหลตก ครอ กลจตมเดพกไปจนถจงกลจตมผรชสรงอายจ เนรรอง
จากเปปนขนมทมรสามารถทานไดชงตาย รสชาตกถรกปาก และเหมาะสทาหรตบคนรตกสจขภาพทมรชอบ
ทดลองผลกตภตณฑธใหมตๆ เพรรอตอบโจทยธดชานสจขภาพ จจดขายและจจดเดตนของผลกตภตณฑธ ครอ 
กลชวยกวนคลจกถตรวของเราจะมมวตตถจดกบทมรเยอะหลากหลาย โดยวตตถจดกบหลตกครอถตรวลกสง ไดชรตบ
ประโยชนธจาทตพงกลชวยและถตรวสกลง และยตงสามารถเกพบผลกตภตณฑธไวชรตบประทานไดชนานโดยไมตเสมย 
         กลยจทธธดชานราคา โดยการบวกเพกรมกทาไร 25-30% จากตชนทจน ดตงนตพนราคาขายสตงครอ 38 
บาท และราคาขายปลมกครอ 49 บาท กลยจทธธการจตดจทาหนตาย จะแบตงการจตดจทาหนตายออกเปปน 2 
ชตองทาง ไดชแกต ชตองทางออฟไลนธ โดยการออกจทาหนตายตามงานแสดงสกนคชา และขายสตงตาม
รชานคชาในชจมชน รชานกาแฟ และชตองทางออนไลนธ โดยจะจทาหนตายผตานแพลตฟอรธมออนไลนธ
ไดชแกต Shopee Facebook Instagram กลยจทธธการสตงเสรกมการตลาด เราจะออกแบบ 
Packaging ทมรนตาดจงดรดความสนใจของลรกคชา และจตดททาสรรอโฆษณาทตพงทางออฟไลนธและออ
นไลนธ โดยทางออนไลนธจะเนชนการโฆษณาและประชาสตมพตนธธผตานทางสรรอโซเชมยล ไดชแกต 
Facebook , TikTok , Line OA โดยเนชนการททา content สรชาง story ทมรเกมรยวขชองกตบผลกตภตณฑธ 
และททาการสตงเสรกมการขายโดยการใหชสตวนลดหรรอโปรโมชตรนตตางๆ 

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 5,000

หนชา 8 / 407



PS65018043 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจและสพงคมฐานรากหลพงโควรดดลวยเศรษฐกรจ bcg ตตาหนองโก 

อตาเภอกระนวน จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ออกแบบบรรจจภตณฑธทมรมมความทตนสมตย คงทน รตกษาความสดใหมตของผตกไดชนาน

สรชางชตองทางออนไลนธ เพรรอเพกรมการเขชาถจงสกนคชาใหชแกตกลจตมลรกคชา

จตดททาชจดผตกพรชอมทานทมรนทาผตกปลอดสารพกษชนกดตตางๆ ทมรใหชสารอาหารหลากหลาย มา

บรรจจในบรรจจภตณฑธเดมยวกตนใหชเปปนชจดผตกสทาหรตบนทาไปประกอบอาหารประเภทบะหมมรกจรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย

   ระบบชลประทานอตตโนมตตก

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผตกบบาหลวง

รายละเอทยด : ผตกปลอดสารพกษ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

ผลกตภตณฑธผตกปลอดสารพกษของกลจตมวกสาหกกจชจมชนเกษตรอกนทรมยธกระนวน ภายใตชแบรนดธ ผตก
บบาหลวง เปปนผลกตภตณฑธทมรมมผลผลกตของผตกปลอดสารพกษทมรหลากหลายทตพงผตกใบ และผตกผล 
เชตน หอมแบตง ชมหอม สลตด มะเขรอเทศเชอรมร แตงกวาญมรปจฝน พรกก เปปนตชน  โดยมมกลจตมลรกคชาเปปา
หมาย ครอ ประชาชนทตรวไป ทจกเพศทจกวตย ทมรรตกสจขภาพ ไมตชอบผตกทมรมมสารเคมมเจรอปน ชอบทานผตก
ทมรปลอดสารเคมม ซจรงสอดคลชองกตบจจดเดตนของผลกตภตณฑธ ครอ เปปนผตกทมรปลอดสารพกษ มมการ
ปลรกในโรงปลรกทมรมมคจณภาพ ททาใหชผตกมมคจณภาพตามไปดชวย
กลยจทธธทางการตลาด
กลยจทธธดชานผลกตภตณฑธ
- ออกแบบบรรจจภตณฑธรรปแบบใหมตใหชทตนสมตย มมความคงทน สามารถรตกษาความสดของผตกไดช
นาน
- ออกแบบโลโกชใหชมมขนาดเลพกลง มมสมสตนนตาสนใจ
- ปรตบปรจงสถานทมรจทาหนตายผตกบบาหลวง(แผงลอย) ใหชมมความนตาสนใจ
กลยจทธธการสตงเสรกมการตลาด
- มมแผงลอยทมรสะอาด เปปนจจดนตาสนใจภายในตลาด ททาใหชดจงดรดคนทมรชอบทาผตกปลอดสารพกษ
- เพกรมชตองทางการจทาหนตาย (Facebook, Line เปปนตชน) เพรรอใหชผลกตภตณฑธมมยอดขายทมรเพกรม
มากขจพน
- มมการจตดแขตงขตนปลรกผตกในตทาบล เพรรอกระตจชนใหชคนในชจมชนมมความสนใจในการปลรกผตก
ปลอดสารพกษ

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 50,000

หนชา 9 / 407



PS65018153 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจและสพงคมฐานรากหลพงโควรดดลวยเศรษฐกรจ bcg ตตาหนองโก 

อตาเภอกระนวน จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ออกแบบบรรจจภตณฑธทมรมมความทตนสมตย มมความคงทน

สรชางชตองทางออนไลนธ เพรรอเพกรมการเขชาถจงสกนคชาใหชแกตกลจตมลรกคชา

จตดอบรม สาธกตกรรมวกธมการททาถตรวตตด และถตรวแปรรรปอรรนๆ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ศรมไพรสถกตยธ

รายละเอทยด : ถตรวลกสงอบแหชง (ถตรวตตด)

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ออกแบบบรรจจภตณฑธรรปแบบใหมตใหชทตนสมตย มมความคงทน
ออกแบบโลโกชใหชมมขนาดเลพกลง มมสมสตนนตาสนใจ
ผสมวตตถจดกบทมรมมประโยชนธ เพรรอเพกรมคจณคตาและมรลคตาของถตรวตตด
เพกรมชตองทางการจทาหนตาย เชตน Facebook Thailandpostmart

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

ลดเวลาในการสรชางผลผลกตเพรรอจตดจทาหนตายสกนคชา / บรกการ

สตงเสรกมและสนตบสนจนการทตองเทมรยวชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 60,000

หนชา 10 / 407



PS65018341 : HSBCG : การพพฒนาผลรตภพณฑฑชรมชน ตตาบลหนองโน  (ขลาวแตตนนตนาแตงโม)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

TikTok

Facebook

Line

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ขชาวแตบนนทพาแตงโม หนองโนเขชมแขพง

รายละเอทยด : ขชาวเหนมยวนจรงสจกจตบมาแปรรรปททาเมนรขชาวแตบนนทพาแตงโม หรรอขนมนางเลพดนทพา

แตงโมอรตอยๆ  เคมพยวกรอบกรจบราดนทพาตาลมะพรชาวนอกจากนมพยตงมมขชาวแตนนทพาแตงโม ขชาว

แตนนทพาอตญชตญ ขชาวแตนนทพาใบเตย ขชาวแตนนทพากะทก ขชาวแตนหนชาเมพดมะมตวงหกมพานตธ หนชา

ธตญพรช

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : หนองโนมตนแซตบไฮโซ

ออนไลนฑ : หนองโนมตนแซตบไฮโซ

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

การผลกตขชาวแตบนนทพาแตงโมสามารถพตฒนาตตอยอดไดชอมกมากมาย เชตน ออกแบบบรรจจภตณฑธใหช
ทตนสมตย เพกรมประวตตกของตทาบลหนองโน ขตพนตอนการททา ภาษาไทย จมน อตงกฤษ ออกแบบ
ผลกตภตณฑธใหชมมรสชาตกหลากหลาย เชตน รสชมส รสสาหรตาย รสบารธบมคกว ออกแบบการบรกโภคเพกรม
เตกม เชตน กกนกตบนทพาสลตดสมจนไพร เปปนตชน

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 5,000

หนชา 11 / 407



PS65018349 : HSBCG : การพพฒนาผลรตภพณฑฑชรมชน ตตาบลหนองโน (ผพกอบกรอบ)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

โทรศตพทธ

คอมพกวเตอรธ

Application Line Facebook Instagram

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : มตนเทศทอดกรอบ หนองโนเขชมแขพง

รายละเอทยด : มตนเทศแปรรรปเปปนขนมกรจบกรอบมมทตพงแบบแผตนเรมยบพอดมคทาและยตงสามารถ

ททาแบบแทตงไดชอยตางลงตตว และนทามาคลจกเคลชาตามรสชาตกทมรตชองการ มตนเทศทอดกรอบรส

ปาปปกชา มตนเทศทอดกรอบรสชมส มตนเทศทอดกรอบรสฮอต&สไปรซมร มตนเทศทอดกรอบรส

หมตาลตา มตนเทศทอดกรอบรสหวาน เปปนตชน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : หนองโนมตนแซตบไฮโซ

ออนไลนฑ : หนองโนมตนแซตบไฮโซ

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

มตนเทศเปปนพรชเศรษฐกกจประจทาตทาบลหนองโน ซจรงประชาชนไดชมมการปลรกมตนเทศเพรรอการคชา
ขาย และนอกจากการขายมตนเทศสดแลชว มตนเทศยตงสามารถนทามาแปรรรปเปปนขนมกรจบกรอบมม
ทตพงแบบแผตนเรมยบพอดมคทาและยตงสามารถททาแบบแทตงไดชอยตางลงตตว และนทามาคลจกเคลชาตามรส
ชาตกทมรตชองการ เพรรอเพกรมความอรตอยของมตนเทศใหชไดชอยตางลงตตว

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 5,000

หนชา 12 / 407



PS65017112 : HSBCG : การพพฒนาผลรตภพณฑฑชรมชน ตตาบลหลวยโจด (กทองขลาวแสนสรข)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ไดชนทาสกนคชา/บรกการทมรจทาหนตายออนไลนธไดช

ออกแบบและพตฒนาบรรจจภตณฑธใหมต

กบเหลาตอกหรรอกบขรดตอกเพรรอความรวดเรพวในการผลกต

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : กตองขชาวแสนสจข

รายละเอทยด : กระตกบขชาวไมชไผต บชานแสนสจข ภรมกปปญญาชาวบชานทมรไดชรตบการสรบสานมายาว

นานจนถจงปปจจจบตน ดชวยสอดคลชองกตบวกถมชมวกตและวตฒนธรรมการบรกโภคขชาวเหนมยวของคนใน

พรพนทมร อมกทตพงสรชางรายไดชใหชกตบกลจตมชาวบชานผรชผลกตและจทาหนตาย ซจรงกระตกบขชาว ครอ ศกลปหตต

กรรมพรพนบชาน เครร

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หชวยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : กตองขชาวแสนสจข

ออนไลนฑ : กตองขชาวแสนสจข

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

กระตกบขชาวไมชไผต บชานแสนสจข ภรมกปปญญาชาวบชานทมรไดชรตบการสรบสานมายาวนานจนถจงปปจจจบตน 
ดชวยสอดคลชองกตบวกถมชมวกตและวตฒนธรรมการบรกโภคขชาวเหนมยวของคนในพรพนทมร อมกทตพงสรชางราย
ไดชใหชกตบกลจตมชาวบชานผรชผลกตและจทาหนตาย ซจรงกระตกบขชาว ครอ ศกลปหตตกรรมพรพนบชาน เครรรอง
จตกสานทมรททามาจากไมชไผต เปปนภาชนะสทาหรตบบรรจจขชาวเหนมยวเพรรอรตบประทาน เกพบรตกษาความ
รชอนของขชาวไดชระยะหนจรงโดยไมตททาใหชขชาวแฉะ กระตกบขชาวมมหลากหลายรรปแบบ หลายขนาดตาม
ความเหมาะสมกตบการใชชงาน มมลวดลายสวยงาม คงทนใชชงานไดชระยะยาว และปลอดภตยไรชสาร
เคมม นอกจากนมพ คนบางกลจตมไดชนทาไปใชชงานในวตตถจประสงคธอรรนทมรตตางออกไป เชตน ใชชสทาหรตบเกพบ
เงกนและของมมคตา เปปนตชน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 50,000

หนชา 13 / 407



PS65017145 : HSBCG : การพพฒนาเศรษฐกรจหมรนเวทยน ตตาบลหลวยโจด (นาฝายรทไซเครล)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การใชชซกปในการเปปด-ปปด ไดชงตายมากขจพน

การใชชนทพายาเคลรอบเงาเพรรอใหชเกกดความเงางาม

การใชชดชายในการทตกเพรรอใหชเกกดความทนทาน อายจการใชชงานไดชนาน

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจหมรนเวทยนลดการใชลพลพงงานเนลนนตากลพบมาใชลใหมท

   Upcycle (การรมไซเคกลแบบทมรททาใหชคจณคตาเพกรมขจพน)

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : นาฝายรมไซเคกล กระเปปาจากซองกาแฟ

รายละเอทยด : กระเปปารมไซเคกลจากซองกาแฟนมพเปปนการนทาเอาวตสดจเหลรอใชชมาประยจกตธใหชเปปน

กระเปปาทมรสวยงามเพรรอใหชมมรรปลตกษณธทมรสวยงามทตนสมตย แปลกใหมตและแตกตตางจาก

ผลกตภตณฑธเดกมทมรมมอยรตแลชว และยตงชตวยลดปปญหาขยะในชจมชนและสกรงแวดลชอมไดชเปปนอยตาง

มาก

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หชวยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : นาฝายรมไซเคกล

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

กระเปปารมไซเคกลจากซองกาแฟนมพเปปนการนทาเอาวตสดจเหลรอใชชมาประยจกตธใหชเปปนกระเปปาทมรสวยงาม
เพรรอใหชมมรรปลตกษณธทมรสวยงามทตนสมตย แปลกใหมตและแตกตตางจากผลกตภตณฑธเดกมทมรมมอยรตแลชว และ
ยตงชตวยลดปปญหาขยะในชจมชนและสกรงแวดลชอมไดชเปปนอยตางมาก

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 1,500

หนชา 14 / 407



PS65017313 : HSBCG : การพพฒนาการบรรการททองเทททยว ตตาบลหลวยยาง (มพคครเทศกฑนลอย)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Application Line

Facebook

Instagram

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

ททองเทททยวทททเปปนมรตรตทอสรทงแวดลลอมและสรขภาพ

   ระบบขายสกนคชาหรรอบรกการผตานชตองทางออนไลนธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : การพตฒนาการบรกการทตองเทมรยว วนอจทยานนทพาตกบบาหลวง

รายละเอทยด : 1 แพพกเกจ 3,750 บาท/คน (สทาหรตบ 2 วตน 1 ครน)ดชวยพรพนทมรตทาบลหชวยยาง มม

ความสนใจประเดพนในการพตฒนาพรพนทมรตทาบลดชานการบรกการชจมชน การพตฒนาศตกยภาพ 

เสรกมสรชางทตกษะความรรชดชานภาษาอตงกฤษใหชแกตเดพก พตฒนาทตกษะการพรด การอตานออกเสมยง 

รวมไปถจงการสรรอสารดชานภาษา คาด

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หชวยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ดชวยพรพนทมรตทาบลหชวยยาง มมความสนใจประเดพนในการพตฒนาพรพนทมรตทาบลดชานการบรกการชจมชน 
การพตฒนาศตกยภาพ เสรกมสรชางทตกษะความรรชดชานภาษาอตงกฤษใหชแกตเดพก พตฒนาทตกษะการพรด 
การอตานออกเสมยง รวมไปถจงการสรรอสารดชานภาษา คาดหวตงวตาจะสามารถนทาไปตตอยอดใหชเกกด
ประโยชนธไดช ตตวอยตางการสตงเสรกมสถานทมรทตองเทมรยว วนอจทยานนทพาตกบบาหลวง สตงเสรกมเดพกและ
เยาวชนในพรพนทมรใหชใชชเวลาวตางใหชเกกดประโยชนธรวมไปถจงททาคลกปประชาสตมพตนธธสถานทมรทตองเทมรยว 
พรชอมตตอยอดในการจตดททา  แพพกเกจทตองเทมรยว สทาหรตบกลจตมนตกทตองเทมรยวทมรสนใจมาเทมรยวสถานทมร
พตกผตอนหยตอนใจทางธรรมชาตก

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 37,500

หนชา 15 / 407



PS65017325 : HSBCG : การพพฒนาการบรรการททองเทททยว ตตาบลหลวยยาง (สชทอประชาสพมพพนธฑ)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Application Line

Facebook

Instagram

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

ททองเทททยวทททเปปนมรตรตทอสรทงแวดลลอมและสรขภาพ

   ระบบขายสกนคชาหรรอบรกการผตานชตองทางออนไลนธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : การพตฒนาการบรกการทตองเทมรยว วนอจทยานนทพาตกบบาหลวง

รายละเอทยด : 1 แพพกเกจ 3,750 บาท/คน (สทาหรตบ 2 วตน 1 ครน)ดชวยพรพนทมรตทาบลหชวยยาง มม

ความสนใจประเดพนในการพตฒนาพรพนทมรตทาบลดชานการบรกการชจมชน การพตฒนาศตกยภาพ 

เสรกมสรชางทตกษะความรรชดชานภาษาอตงกฤษใหชแกตเดพก พตฒนาทตกษะการพรด การอตานออกเสมยง 

รวมไปถจงการสรรอสารดชานภาษา คาดห

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หชวยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ดชวยพรพนทมรตทาบลหชวยยาง มมความสนใจประเดพนในการพตฒนาพรพนทมรตทาบลดชานการบรกการชจมชน 
การพตฒนาศตกยภาพ เสรกมสรชางทตกษะความรรชดชานภาษาอตงกฤษใหชแกตเดพก พตฒนาทตกษะการพรด 
การอตานออกเสมยง รวมไปถจงการสรรอสารดชานภาษา คาดหวตงวตาจะสามารถนทาไปตตอยอดใหชเกกด
ประโยชนธไดช ตตวอยตางการสตงเสรกมสถานทมรทตองเทมรยว วนอจทยานนทพาตกบบาหลวง สตงเสรกมเดพกและ
เยาวชนในพรพนทมรใหชใชชเวลาวตางใหชเกกดประโยชนธรวมไปถจงททาคลกปประชาสตมพตนธธสถานทมรทตองเทมรยว 
พรชอมตตอยอดในการจตดททา  แพพกเกจทตองเทมรยว สทาหรตบกลจตมนตกทตองเทมรยวทมรสนใจมาเทมรยวสถานทมร
พตกผตอนหยตอนใจทางธรรมชาตก

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

อนจรตกษธสกรงแวดลชอม และมมการพตฒนาอยตางยตรงยรน

จตานวนรายไดล : 37,500

หนชา 16 / 407



PS65016996 : HSBCG : การพพฒนาผลรตภพณฑฑชรมชน ตตาบลหพวนาคตา (ขนมดอกจอก)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยมผสมสตวนประกอบดชวยเครรรองผสมอาหาร

เทคโนโลยมการผสมวตตถจดกบธรรมชาตก

เทคโนโลยมปปดปากถจงดชวยเครรรองซมลปากถจง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   สจขอนามตยอาหาร หรรอ กระบวนการควบคจมขตพนตอนการผลกตตตพงแตตตชน

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : แปดจอก ( ขนมดอกจอก )

รายละเอทยด : ขนมดอกจอกเปปนขนมไทยโบราณ ชรรอดอกจอกนตาจะมาจากลตกษณะของขนม

ทมรมมลตกษณะคลชายกตบดอกจอก ซจรงกลจตมชาวบชานวตางเวชนจาการททาเกษตรกรจจงนทาขนมมาททา

เปปนอาชมพเสรกมเวลาวตางซจรงสตวนประกอบหลตก มมดตงนมพ• แปปงขชาวเจชา• แปปงมตน• นทพาตาล

ทราย• เกลรอปฝน• นทพาปรนใส• หตวก

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หตวนาคทา อ.กระนวน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : U2T ตทาบลหตวนาคทาอทาเภอกระนวน

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลหตวนาคทาอทาเภอกระนวน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

กลจตมชาวบชานมมการททาขนมดอกจอกเพรรอเปปนรายไดชเสรกมแตตไมตมมการตกดตตอรชานคชาในตทาบลเพรรอ
วางขายและไมตมมการประสาสตมพตนธธทาง Social Media และตชองมมการออกแบบ Package ใหช
แตกตตางเพรรอดจงดรดลรกคชาและตชองชตวยปรตบสรตรแปปงดอกจอกใหชรสชาตกดมขจพนกวตาเดกม

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 15,000

หนชา 17 / 407



PS65017077 : HSBCG : การพพฒนาผลรตภพณฑฑชรมชน ตตาบลหพวนาคตา (เสชทอกก)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวตตกรรมการนทาสมมายชอมวตสดจในการทอเสรรอ

นวตตกรรมการออกแบบลวดลายของเสรรอ

เทคโนโลยมการนทาเสรรอมาแปรรรปเปปนผลกตภตณฑธอรรน เชตน กระเปปาสะพายขชาง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมภรมกปปญญาและวตฒนธรรมดชานการบรกการ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : เสรรอ 3 กกก

รายละเอทยด : เสรรอทมรทอดชวยเสชนใยจากไหล,กก,ผรอ นกยมนทามาปรนตรงรตบแขก รตบประทานขชาว 

สทาหรตบชาวภาคอมสาน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หตวนาคทา อ.กระนวน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : U2T ตทาบลหตวนาคทาอทาเภอกระนวน

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลหตวนาคทาอทาเภอกระนวน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

กลจตมชาวบชานรวมตตวกตนทอเสรรอเพรรอใชชภายในครตวเรรอน จทาหนตายเปปนบางสตวนแตตยตงไมตมมชตองทาง
การจตดจทาหนตายทมรใหชเขชาถจงลรกคชาไดชครอบคลจม จจงจะแกชไขปปญหาโดยการแปรรรปเสรรอและจตดททา
ชตองทางออนไลนธใหชชาวบชาน

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 25,000

หนชา 18 / 407



PS65011688 : พพฒนาผลรตภพณฑฑทลองถรทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชเทคโนโลยมชตวยในการเพกรมชตองทางการจตดจทาหนตายและเผยแพรตสกนคชาใหชเปปนทมรรรชจตกมากขจพน

ใชชเทคโนโลยมในการออกแบบบรรจจภตณฑธเพรรอใหชไดชสกนคชาทมรมมรรปแบบใหมต

พตฒนาผลกตภตณฑธใหชไดชรตบการรตบรองมาตรฐานเพรรอใหชสกนคชามมความนตาเชรรอถรอ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : แจตวบองแมตยานาคชอ

รายละเอทยด : สะอาด สด ใหมต เขชมขชนถจงรสเครรรองเทศ ปรจงสจกอยตางดม ไมตเหมพนคาว มมขตพน

ตอนการททาทมรพกถมพกถตนตตพงแตตการเลรอกวตตถจดกบ การหมตกปลารชา หอมกลกรนสมจนไพรพรพนบชานทมร

เปปนเอกลตกษณธกระปจกเลพก 10 บาท/ชกพน กระปจกใหญต 25 บาท/ชกพน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนธจรกกจแบรนดธแจตวบองแมตยานาคชอ ครอบคลจมการวกเคราะหธภาพรวมธจรกกจอาหารใน
ปปจจจบตน เรกรมตตพงแตตการวางแผนกระบวนการจตดการตตพงแตตการคตดสรรวตตถจดกบ รรปแบบบรรจจ
ภตณฑธ  การหาชตองทางการจตดจทาหนตายทมรเหมาะสม รวมถจงการขนสตงทมรรวดเรพว และเกกด
ประสกทธกภาพสรงสจด รวมถจงการเกพบขชอมรลจากลรกคชาจากแหลตงตตางๆ เพรรอวกเคราะหธความเปปนไป
ไดชของธจรกกจ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 8,000
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PS65022434 : พพฒนาผลรตภพณฑฑทลองถรทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

3.เทคโนโลยมทมรชตวยในการเพกรมชตองทางจตดจทาหนตายสกนคชาและเผยแพรตสกนคชาใหชเปปนทมรรรชจตกมาก

ขจพน

2.เทคโนโลยมในการออกแบบบรรจจภตณฑธเพรรอเพกรมมรลคตาทางสกนคชา

1.พตฒนาผลกตภตณฑธใหชไดชรตบการรตบรองมาตรฐานเพรรอใหชสกนคชามมความนตาเชรรอถรอ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : พรกกปฝนแมตแกชวใจ

รายละเอทยด : พรกกปฝนเนรพอละเอมยด ผลกตจากพรกกจกนดาแดง ปลอดสารพกษ รสชาตกจตดจชาน 

ไมตใสตสารปนเปปพ อนใด ๆ เกพบไวชไดชนาน สดใหมตทจกวตนขนาด 50 กรตม = 20 บาท/ชกพนขนาด 100 

กรตม = 50 บาท/ชกพนขนาดกรตม 300 กรตม = ..... บาท 100/ชกพน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

เนรรองจากพรกกในชจมชนมมจทานวนมาก คนสตวนใหญตใชชพรกกในการปรจงอาหารเปปนประจทาวตน ทจก
ครตวเรรอน อาทก รชานอาหาร จจงเกกดแนวคกดในการผลกตเพรรอตชองการตตอยอดนทามาขาย สรชางราย
ไดช เปปนทมรมาของการสรชางผลกตภตณฑธในชจมชนนมพขจพนมา

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 15,000
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PS65021750 : เปลสาน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ไดชนทาสกนคชา/บรกการทมรจทาหนตายออนไลนธไดช

พตฒนาสกนคชา/บรกการใหชมมมรลคตาสรง

ภรมกปปญญาทชองถกรน

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมภรมกปปญญาและวตฒนธรรมดชานมานจษยวกทยา

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : เปลสาน

รายละเอทยด : การนทาภรมกปปญญาชาวบชานมาประยจกตธถตกสานเปลนอนจากเศษผชา สาย

รองเทชา และรกบบกพน ทมรซรพอจากโรงงานในราคาถรก หรรอวตสดจเหลรอใชชทมรหาไดชจากทชองถกรน ซจรง

สามารถสรชางรายไดชเสรกมใหชกตบชาวบชาน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.คทามตวง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

เปปาหมายของสกนคชา
         - สรชางแบรนดธเปลสานใหชเปปนทมรรรชจตกและเพกรมเทคโนโลยมในการผลกตภตณฑธ รวมถจงการสรชาง
ฐานลรกคชาใหชกวชางขวางมากขจพน โดยการโปรโมทสกนคชาผตานทางชตองทางการตลาดแบบใหมตๆ
         - เพกรมชนกดของผลกตภตณฑธใหชเตกบโต พตฒนาสรตรใหชเปปนมาตรฐานของแบรนดธและททาการ
ขายทตพงในรรปแบบ Direct sale การแปรรรปผลกตภตณฑธ และการขายออนไลนธ
 แผนการขาย
         - จตดจทาหนตายในรรปแบบแพพคเกจ 
แผนการผลกต (4M)
         แรงงาน – ผลกตโดยกลจตมผรชประกอบการ และกลจตมผรชเขชาอบรมในโครงการ U2T 
         วตตถจดกบ - วตตถจดกบจากไมชไผตในชจมชน 
         อจปกรณธ - ใชชวตสดจเครรรองครตวภายในครตวเรรอน / เครรรองจตกรทมรไดชรตบการสนตบสนจนจากแหลตง
ตตางๆ
         กระบวนการผลกต - ผลกตดชวยตนเองและขยายเปปนวกสาหกกจ
 แผนการเงกน
          - จตดททาแบบฟอรธมบตญชมรายรตบ – รายจตายใหชงตายตตอการจดบตนทจก
          - จดบตนทจกรายการรายรตบ – รายจตายตามเหตจการณธเกกดขจพนจรกง
          - สรจปยอดเงกน ครอ สรจปรายรตบ – รายจตายประจทาวตน / รายเดรอน
          - บรกหารจตดการตชนทจน - รายรตบ - กทาไร - ขาดทจน และปปนผลสรตสมาชกก

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 4,550

หนชา 21 / 407



PS65021752 : แหนมเหหด

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยมการยรดอายจผลกตภตณฑธ

เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธใหชเปปนทมรนตาสนใจและดจงดรดลรกคชา

เทคโนโลยมเพกรมชตองทางการจตดจทาหนตาย

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : แหนมเหพด

รายละเอทยด : แหนมเหพด สด สะอาด อรตอย ราคาถรก สทาหรตบผรชทมรรตกสจขภาพ กกนเจ แหนมเหพด

กพเปปนทางเลรอกอมกทางหนจรงทมรสามารถเอาไปททาเปปนเมนรไดชหลากหลาย

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.คทามตวง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

เปปาหมายของสกนคชา
         - สรชางแบรนดธแหนมเหพดใหชเปปนทมรรรชจตกและเพกรมเทคโนโลยมในการผลกตภตณฑธสะอาด 
ปลอดภตย รสชาตกดม รวมถจงการสรชางฐานลรกคชาใหชกวชางขวางมากขจพน โดยการโปรโมทสกนคชา
ผตานทางชตองทางการตลาดแบบใหมตๆ
         - เพกรมชนกดของผลกตภตณฑธใหชเตกบโต พตฒนาสรตรใหชเปปนมาตรฐานของแบรนดธและททาการ
ขายทตพงในรรปแบบ Direct sale การแปรรรปผลกตภตณฑธ และการขายออนไลนธ
 แผนการขาย
         - จตดจทาหนตายในรรปแบบแพพคเลพก สทาหรตบกลจตมลรกคชาครตวเรรอน 
         - จตดจทาหนตายในรรปแบบแพพคใหญต สทาหรตบผรชประกอบการอาหาร หรรอลรกคชาทมรใชชจทานวนมาก
แผนการผลกต (4M)
         แรงงาน - ผลกตโดยกลจตมผรชประกอบการอาหารและกลจตมผรชเขชาอบรมในโครงการ U2T 
         วตตถจดกบ - วตตถจดกบจากฟารธมเหพดในชจมชน 
         อจปกรณธ - ใชชวตสดจเครรรองครตวภายในครตวเรรอน / เครรรองจตกรทมรไดชรตบการสนตบสนจนจากแหลตง
ตตางๆ
         กระบวนการผลกต - ผลกตดชวยตนเองและขยายเปปนวกสาหกกจ
 แผนการเงกน
          - จตดททาแบบฟอรธมบตญชมรายรตบ – รายจตายใหชงตายตตอการจดบตนทจก
          - จดบตนทจกรายการรายรตบ – รายจตายตามเหตจการณธเกกดขจพนจรกง

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 3,000

หนชา 22 / 407



PS65027136 : พพฒนาการทอเสชทอกกของกลรทมแมทบลานในตตาบลดงเมชองแอม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การกระจายสกนคชาและการขนสตง

สตงเสรกมการขายและการตลาด

แปรรรปผลกตภตณฑธ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมภรมกปปญญาและวตฒนธรรมดชานการบรกการ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ดงสาน (Dong Sarn)

รายละเอทยด : -ใชชงานในชมวกตประจทาวตนไดช-ลวดลายเปปนเอกลตกษณธ-แขพงแรง ทนทาน-ททา

ความสะอาดงตาย ไมตขจพนรา

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยราชภตฏเลย

ต.ดงเมรองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : เสรรอกกสกนธจธสานบชานหนองแวงเรรอ

ออนไลนฑ : สกนธจธสาน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ตชนกกเปปนวตชพรชทมรมมสายพตนธจธหรรอชนกดของตชนกกมากกวตา 4,000 ชนกดกระจายอยรตทตรวโลก โดย
ตชนกกชอบบรกเวณทมรมมความชรพนสรงหรรอบรกเวณทมรมมนทพาทตวมขตง จจงชอบขจพนในพรพนทมรบตอ บจง ทาง
ระบายนทพา นาขชาว หรรอพรพนทมรลจตมนทพา มมจทานวนทมรเพกรมมากขจพนไดชอยตางรวดเรพว เปปนพรชนทพาทมรมมความ
เหนมยวและทนทาน ดตงนตพน จจงนทามาททาเครรรองจตกรสานเพรรอสรชางสรรคธผลกตภตณฑธไดชมากมาย 
เชตน กระเปฝา เสรรอ รองเทชา หมวก ปกสมจดจดบตนทจก หมอนรองคอ พวงกจญแจ เปปนตชน ซจรงในทชอง
ถกรนหรรอชาวบชานมตกจะนทาตชนกกมาททาเปปนสกนคชา OTOP ของชจมชน เพรรอสรชางรายไดชใหชแกตตนเอง
และชจมชน และใชชทรตพยากรทมรมมอยรตใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 9,000

หนชา 23 / 407



PS65027634 : สทงเสรรมขนมโบราญพชนนบลานอทสาน ขลาวโปปง บลานหนองคด

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การพตฒนาสกนคชาใหชมมคจณภาพมากขจพน

การพตฒนาบรรจจภตณฑธใหชมมความทตนสมตย และดจงดรดลรกคชา

การสตงเสรกมการขายและการตลาดสรตแพลทฟอรธมออนไลนธ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ขชาวโปฝงหนองคร

รายละเอทยด : ขชาวโปฝง เปปนการนทาขชาวเหนมยวมาแปรรรปเปปนขนมพรพนบชานของชาวอมสาน วกธม

การรตบประทานครอจะตชองนทามาปปพ งใหชสจกจากนตพนขชาวกพจะพองขจพนมาเรมยกวตาขชาวโปฝง มมรสชาตก

หวาน มตน กรอบ ซจรงปปจจจบตนมมหลากหลายรสชาตกไดชแกต ขชาวเหนมยวขาว ขชาวเหนมยวดทา ใบเตย 

ฟปกทอง และมตนมตวง

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยราชภตฏเลย

ต.ดงเมรองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ขชาวโปฝงหนองคร

ออนไลนฑ : ขชาวโปฝงบชานหนองคร

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

การพตฒนาขนมโบราณพรพนบชานอมสาน หรรอขชาวโปฝง มมแผนการพตฒนาโดยเรกรมจากการพตฒนา
บรรจจภตณฑธใหชมมเอกลตกษณธและความทตนสมตยมากขจพนเพรรอรองรตบกลจตมลรกคชาในหลากหลายวตย 
และเพกรมชตองทางการขาย ซจรงปปจจจบตนการขายขชาวโปฝงมมเฉพาะในพรพนทมรและจตงหวตดใกลชเคมยงเทตา
นตพน การขายออนไลนธจจงปรตบตตวกตบสถานการณธโควกด 19 ทมรคนออกจากบชานนชอยลงและเปลมรยน
พฤตกกรรมซรพอของทางออนไลนธเปปนจทานวนมากขจพน การขายออนไลนธจจงตอบโจทยธใหชกตบคนใน
ปปจจจบตนมากขจพน การเพกรมชตองทางออนไลนธจะสามารถเพกรมยอดขายของขชาวโปฝงหนองครมากขจพน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 15,000

หนชา 24 / 407



PS65022263 : โครงการพพฒนาบรรจรภพณฑฑขลาววรเชทยรเพชทอเพรทมขทดความสามารถการสทงออก

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

รถปลรกขชาว

เครรรองสมขชาว

เครรรองซมลสรญญากาศ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ขชาววกเชมยร

รายละเอทยด : ขชาวสาร 2 ชนกด ขชาวเหนมยวดทา ขชาวไรซธเบอรธรมรผลกตโดยกลจตมขชาววกเชมยร บชานดง

เยพน ตทาบลนางกพว อทาเภอเขาสวนกวาง จตงหวตดขอนแกตนราคา 59 บาทตตอชกพน (ชกพนละ 1 

กกโลกรตม)

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.นางกพว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ขชอจทากตดของชจมชนเราครอบรรจจภตณฑธทมรยตงไมตไดชมาตรฐานตามความตชองการของผรชบรกโภค 
และยตงขาดการประชาสตมพตนธธใหชเปปนทมรรรชจตกในผรชบรกโภครายใหมต แผนธจรกกจของเราจจงเนชนไปทมร
การพตฒนาบรรจจภตณฑธเพรรอใหชไดชมาตรฐานและการประชาสตมพตนธธสกนคชาใหชไปถจงผรชบรกโภคราย
ใหมต

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 11,850

หนชา 25 / 407



PS65022284 : โครงการพพฒนาผลรตภพณฑฑเหหดเงรนลลานเพชทอเพรทมศพกยภาพในการสทงออก

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

คอกเหพดควบคจมอจณหภรมก

เตาอบกชอนเชรพอเหพด

เครรรองอตดกชอนเหพด

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยมชมวภาพทางอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : เหพดเงกนลชาน

รายละเอทยด : เหพดเงกนลชาน มมผลกตภตณฑธ 3 ชนกด เหพดสด กชอนเชรพอเหพด เหพดทอดกรอบผลกต

โดยกลจตมวกสาหกกจเหพดบดเหพดขอนขาวเงกนลชาน บชานโนนสวรรคธ ตทาบลนางกพว อทาเภอเขาสวน

กวาง จตงหวตดขอนแกตนเหพดสด 120 บาท/กกโลกรตมกชอนเชรพอเหพด 9 บาท/กชอนเหพดทอดกรอบ 

39 บาท/กระปจก

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.นางกพว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

เหพดเงกนลชานเดกมจทาหนตายเฉพาะเหพดสด U2T ระยะทมร1 เขชามามมบทบาทในการพตฒนา เชตน การ
ออกแบบโลโกชแพพคเกจ ททาการตลาดและมมการแปรรรปผลกตภตณฑธ จทาหนตายกชอนเชรพอเหพด  U2T 
ระยะทมร2 เขชามาสมาชกกในกลจตมจจงมมความคกดเหพนพตฒนาผลกตภตณฑธ จากระยะทมร1 ใหชสมบรรณธมาก
ยกรงขจพน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 100,300

หนชา 26 / 407



PS65011213 : โครงการยกระดพบเศรษฐกรจการททองเทททยวสทเขทยว ดลวย BCG Model

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การสรรอสารประชาสตมพตนธธผตานทางออนไลนธ

การจตดททาวกดมทตศนธ

การจตดททา content

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

ททองเทททยวทททเปปนมรตรตทอสรทงแวดลลอมและสรขภาพ

   ระบบขายสกนคชาหรรอบรกการผตานชตองทางออนไลนธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ความสจขทมรสจขสมบรรณธ

รายละเอทยด : สถานทมรทตองเทมรยวในชจมชน อาทก นทพาตกสารกกา นทพาตกธารสวรรคธ ฝายคจมหมรม 

วตดและศรนยธการเรมยนรรชเชกงเกษตร โดยการสรชางการรตบรรชจากการททา Content Marketing 

and Digital Marketing กลยจทธธทางการตลาดทมรเนชนการสรชางสรรคธและนทาเสนอสกรงทมรมม “

คจณคตา” และสอดคลชองกตน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โนนสมบรรณธ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : สจขสมบรรณธ

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

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

การ PR ภายใตช Concept "ความสจข..ทมรสจขสมบรรณธ"  ซจรงมมพรชอมดชวยธรรมชาตก นทพาตก หชวย และ
หตตถกรรมเชตนการทอเสรรอ ทอผชา ซจรงเปปนเอกลตกษณธทมรนตาสนใจ และยตงตกดภรเกชาภรพานคทา อมก
ดชวย

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สตงเสรกมและสนตบสนจนการทตองเทมรยวชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 80,000

หนชา 27 / 407



PS65012062 : โครงการพพฒนาเสชทอกกอพตลพกษณฑใหมท

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การยชอมสมดชวยวตสดจจากธรรมชาตก

นวตตกรรมนาโน ปปองกตนเชรพอรา

การขายผตานชตองทางออนไลนธ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : เสรรอกกสจขสมบรรณธ

รายละเอทยด : เสรรอกกทมรพตฒนาตตอยอดใหชสอดคลชองกตบความนกยมในปปจจจบตน โดยสามารถนทา

ไปใชชในการปปกนกค หรรอแคมปปปปพ งไดชดชวย โดยการประยจกตธใชชการลายผชาทมรมมสมสตนทตนสมตย 

สามารถพตบเกพบไดชงตาย และมมสายทมรเปปนหนตงทมรมมความคงทนตตอการใชชงาน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โนนสมบรรณธ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : สจขสมบรรณธ

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

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

1.สทารวจตลาดครตแขตงเพรรอหาพรพนทมรวตางทางการตลาด
2.จตดททาผลกตภตณฑธและเจาะกลจตมเปปาหมายใหมตๆ
3.จตดททากลยจทธดชานราคา
4.เสรรอกกแบรนดธสจขสมบรรณธมมราคา 590 บาท / ผรน ซจรงการตตพงราคาจะเนชนทมรคจณภาพของสกนคชา
ทมรมมวตตถจดกบ และกระบวนการผลกตทมรแตกตตางจากครตแขตง

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 11,800

หนชา 28 / 407



PS65017066 : ขลาวแตตนสมรนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การพตฒนาและออกแบบแพคเกจจกพงของสกนคชาใหชสามารถเกพบรตกษาสกนคชาไดชเปปนระยะเวลา

นานขจพน

การนทาแพตฟอรธมออนไลนธตตางๆเขชามาชตวยในการประชาสตมพตนธธสกนคชา และเพกรมชตองทาง

การจตดจทาหนตาย

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ขชาวแตบนสมจนไพร ตทาบลซตบสมบรรณธ

รายละเอทยด : ขชาวแตบนสมจนไพรคตดสรรโดยขชาวเหนมยวคจณภาพจากเกษตรกรในทชองถกรน แชต

ในนทพาสมจนไพร ผตานกระบวนการทอด ตกแตตงดชวยธตญพรชหลากหลายชนกด และราดดชวย

นทพาตาลอชอย

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ซตบสมบรรณธ อ.โคกโพธกธไชย จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

Customer Segments
กลจตมลรกคชาผลกตภตณฑธขชาวแตบนสมจนไพรอยรตในกลจตมทจกเพศทจกวตยทมรมมความชรรนชอบขชาวแตบน 

หรรอกลจตมประชาชนทมรรตกสจขภาพทมรมองหาสกนคชาทมรดม มมประโยชนธตตอรตางกาย รวมถจงกลจตมลรกคชาใน
จตงหวตดใกลชเคมยง
Value Proposition

ขชาวแตบนสมจนไพรผลกตจากขชาวเหนมยวพตนธธทตบทกมชจมแพทมรนทาไปแชตในนทพาสมจนไพร เชตน นทพาผตก 
นทพาผลไมช เพรรอสมสตนทมรสวยงามนตารตบประทาน ปลอดภตย และมมสตวนประกอบของธตญพรชตตางๆ เชตน 
งาขาว งาดทา เมลพดฟปกทอง มะมตวงหกมพานตธ เปปนตชน ไวชโรยหนชาขชาวแตบน ซจรงมมคจณประโยชนธและ
โภชนาการทมรดมตตอรตางกาย ผตานการผลกตทมรมมคจณภาพและไดชมาตรฐาน และยตงสามารถเกพบ
รตกษาไวชไดชเปปนระยะเวลานาน
Channels

ผลกตภตณฑธขชาวแตบนสมจนไพรมมชตองทางการจตดจทาหนตายทตพงแบบออฟไลนธและออนไลนธทมร
หลากหลายชตองทางดชวยกตน ไดชแกต Facebook , Shopee , Line , ตลาดนตด และรชานคชาทมรเรานทา
สกนคชาไปฝากขาย
Relationships

ชตองทางการตกดตตอสรรอสารและการใหชขชอมรลลรกคชาทมรหลากหลาย ซจรงจะชตวยใหชเกกดการพรดคจย
ปฏกสตมพตนธธกตนระหวตางผรชซรพอกตบผรชขาย ผตานชตองทาง Facebook , Line , Shopee หรรอเบอรธ
โทรศตพทธ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 8,000

หนชา 29 / 407



PS65017115 : ปลารลาบองสมรนไพร ตตาบลซพบสมบดรณฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

3.การใชชโปรแกรมคอมพกวเตอรธมาชตวยออกแบบตราสกนคชาใหชมมความโดดเดตนมากขจพน

1.การพตฒนาและออกแบบแพคเกจจกพงของสกนคชาใหชสามารถเกพบรตกษาสกนคชาไดชเปปนระยะเวลา

นานขจพน

2.การนทาแพตฟอรธมออนไลนธตตางๆเขชามาชตวยในการประชาสตมพตนธธสกนคชา และเพกรมชตองทาง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ปลารชาบอง

รายละเอทยด : หมตกปลากตบ เกลรอ เพรรอใหชไดชกลกรนรสตามธรรมชาตกของปลา รชา มมทตพงทมรเปปนปลา

รชาทตพงตตว ปลารชาชกพน และปลารชาบด ปลารชาเปปนอาหารทชองถกรนทมสทาคตญในเอเชมยตะวตนออก

เฉมยงใตช โดยเฉพาะใน ภาคอมสานของไทย

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ซตบสมบรรณธ อ.โคกโพธกธไชย จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

Customer Segments
 กลจตมลรกคชาผลกตภตณฑธปลารชาบองอยรตในกลจตมทจกเพศทจกวตยทมรมมความชรรนชอบปลารชาบอง หรรอ
กลจตมประชาชนกลจตมแมตบชานรวมถจงกลจตมลรกคชาในจตงหวตดใกลชเคมยง
Value Proposition 
        ผลกตภตณฑธทมรไดชจากการหมตกปลากตบ เกลรอ เพรรอใหชไดชกลกรนรสตามธรรมชาตกของปลารชา มมทตพง
ทมรเปปนปลารชาทตพงตตว ปลารชาชกพน และปลารชาบด
ปลารชาเปปนอาหารทชองถกรนทมรสทาคตญในเอเชมยตะวตนออกเฉมยงใตช โดยเฉพาะใน ภาคอมสานของไทย
Channels
ผลกตภตณฑธปลารชาบองมมชตองทางการจตดจทาหนตายทตพงแบบออฟไลนธและออนไลนธทมรหลากหลาย
ชตองทางดชวยกตน ไดชแกต Facebook , Shopee , Line , ตลาดนตด และรชานคชาทมรเรานทาสกนคชาไปฝาก
ขาย
 
Relationships
ชตองทางการตกดตตอสรรอสารและการใหชขชอมรลลรกคชาทมรหลากหลาย ซจรงจะชตวยใหชเกกดการพรดคจยปฏก
สตมพตนธธกตนระหวตางผรชซรพอกตบผรชขาย ผตานชตองทาง Facebook , Line , Shopee หรรอเบอรธ
โทรศตพทธ
Revenue Streams
รายไดชจากการขายผลกตภตณฑธปลารชาบองจากการขายออนไลนธ รายไดชจากการนทาสกนคชาไป

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 8,000

หนชา 30 / 407



PS65016644 : เสชทอกกนาแพง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

craft technology

marketing

packing design

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : เสรรอกกนาแพง

รายละเอทยด : เปปนผลกตภตณฑธเสรรอกกทมรมมลายเอกลตกษณธของพรพนถกรน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.นาแพง อ.โคกโพธกธไชย จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

การจตดททาแผนธจรกกจนมพ มมวตตถจประสงคธเพรรอเปปนการกทาหนดเปปาหมายของธจรกกจใหชมมความชตดเจน 
กทาหนดแนวทางการดทาเนกนงานใหชสอดคลชองกตบเปปาหมายเพรรอใหชบรรลจประโยชนธสรงสจดในการ
ดทาเนกนธจรกกจ แผนธจรกกจนมพจตดททาขจพนสทาหรตบธจรกกจจทาหนตายเสรรอกกผตานชตองทางออนไลนธ ใน
ตราสกนคชา “เสรรอกกนาแพง โดยวกเคราะหธสภาพแวดลชอมทางธจรกกจ การวกเคราะหธการแขตงขตนใน
อจตสาหกรรม จจดแขพงจจดอตอนโอกาสอจปสรรค และพบวตาผรชบรกโภคเปปาหมาย ครอ ทจกกลจตมวตยทมรมม
ประสบการณธซรพอสกนคชาผตานชตองทางออนไลนธและมมพฤตกกรรมการใชช Social Media เปปนประจทา
ตทาแหนตงผลกตภตณฑธในตลาดเปปนแบบ Premium ทมรมมความแตกตตางจากครตแขตงในทชองตลาดโดย
ใชชวตตถจดกบคตดเกรด  ผลกตภตณฑธมมมาตรฐานและบรรจจภตณฑธทมรโดดเดตนสวยงาม รวมถจงรรปแบบ
การบรกการลรกคชาทมรสอดคลชองกตบวกถมชมวกตของผรชบรกโภคในยจคปปจจจบตน จากการวกเคราะหธโมเดล
ของธจรกกจดชวย Business Model Canvas การจตดททาแผนการผลกต แผนการตลาดและการ
ประมาณการรายรตบ รายจตาย เงกนลงทจน ผลกทาไร ระยะเวลาครนทจนและผลตอบแทน พบวตาธจรกกจ
จทาหนตายเสรรอกกผตานชตองทางออนไลนธนมพมมความเปปนไปไดชในการลงทจน โดยมมระยะเวลาครนทจนภาย
ใน 1 ปป

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 2,000

หนชา 31 / 407



PS65016682 : ผลรตภพณฑฑลอดชทองสรงคโปรฑกกทงสตาเรหจรดปนาแพง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

food packaging

marketing

drying technology

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ลอดชตองสกงคโปรธอบแหชง

รายละเอทยด : เปปนผลกตภตณฑธเสชนลอดชตองสกงคโปรธผตานการอบแหชง สามารถครนรรปเพรรอรตบ

ประทาน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.นาแพง อ.โคกโพธกธไชย จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : Black angle

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

การจตดททาแผนธจรกกจนมพ มมวตตถจประสงคธเพรรอเปปนการกทาหนดเปปาหมายของธจรกกจใหชมมความชตดเจน 
กทาหนดแนวทางการดทาเนกนงานใหชสอดคลชองกตบเปปาหมายเพรรอใหชบรรลจประโยชนธสรงสจดในการ
ดทาเนกนธจรกกจ แผนธจรกกจนมพจตดททาขจพนสทาหรตบธจรกกจจทาหนตายลอดชตองสกงคโปรธอบแหชงผตานชตอง
ทางออนไลนธ ในตราสกนคชา “ลอดชตองสกงคโปรธอบแหชง” โดยวกเคราะหธสภาพแวดลชอมทางธจรกกจ 
การวกเคราะหธการแขตงขตนในอจตสาหกรรม จจดแขพงจจดอตอนโอกาสอจปสรรค และพบวตาผรชบรกโภค
เปปาหมาย ครอ ทจกกลจตมวตยทมรมมประสบการณธซรพอสกนคชาผตานชตองทางออนไลนธและมมพฤตกกรรมการ
ใชช Social Media เปปนประจทา ตทาแหนตงผลกตภตณฑธในตลาดเปปนแบบ Premium ทมรมมความแตก
ตตางจากครตแขตงในทชองตลาดโดยใชชวตตถจดกบคตดเกรด  ผลกตภตณฑธมมมาตรฐานและบรรจจภตณฑธทมร
โดดเดตนสวยงาม รวมถจงรรปแบบการบรกการลรกคชาทมรสอดคลชองกตบวกถมชมวกตของผรชบรกโภคในยจค
ปปจจจบตน จากการวกเคราะหธโมเดลของธจรกกจดชวย Business Model Canvas การจตดททาแผนการ
ผลกต แผนการตลาดและการประมาณการรายรตบ รายจตาย เงกนลงทจน ผลกทาไร ระยะเวลาครนทจน
และผลตอบแทน พบวตาธจรกกจจทาหนตายลอดชตองสกงคโปรธอบแหชงผตานชตองทางออนไลนธนมพมมความ
เปปนไปไดชในการลงทจน โดยมมระยะเวลาครนทจนภายใน 1 ปป

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 2,000
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PS65021685 : โครงการผลา ททองเทททยว บลานโคก ขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวตตกรรมทมรไดชจากการนทาผชาไหม ผชาฝปาย ทมรเปปนผลกตภตณฑธในชจมชนมาสรชางผลกตภตณฑธใหมตใน

รรปแบบ “กระเปปา”

การออกแบบและพตฒนาผลกตภตณฑธและแพคเกจ

เปปนการพตฒนาผลกตภตณฑธและแพคเกจ ซจรงยตงเพกรมคจณคตาและประโยชนธของผลกตภตณฑธ เพรรอ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : โสกนาดม ไหมดม ไหมโคกสงตา NST

รายละเอทยด : นทาผชาฝปาย และผชาไหม มาทตกทอใหชไดชลวดลายสวยงาม แลชวนทาไปแปรรรปใหชอยรต

ในรรปแบบกระเปปาเพรรอความทตนสมตย จากกลจตมวกสาหกกจชจมชนตทาบลบชานโคก

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.บชานโคก อ.โคกโพธกธไชย จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ต.บชานโคก อ.โคกโพธกธชตย ขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

https://drive.google.com/fle/d/13PEj0BXigaKJmjJUIC4sEvCB0_zEWrdA/view?usp
=sharing

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

ลดเวลาในการสรชางผลผลกตเพรรอจตดจทาหนตายสกนคชา / บรกการ

สตงเสรกมและสนตบสนจนการทตองเทมรยวชจมชน

จตานวนรายไดล : 10,800
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PS65021720 : การจพดอบรมเชรงปฏรบพตรการดลานการพพฒนาผลรตภพณฑฑ แพคเกจ สตาหรพบไมซฑ / การพพฒนาอพต

ลพกษณฑผลรตภพณฑฑ และการออกแบบบรรจรภพณฑฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เปปนการพตฒนาผลกตภตณฑธ ซจรงยตงเพกรมคจณคตาและประโยชนธของผลกตภตณฑธ เพรรอการใชชงานทมร

ตตางจากเดกม

เปปนการตตอยอดจากผลกตภตณฑธเดกมทมรมมอยรตในชจมชน ใหชมมมรลคตาเพกรมขจพน

นวตตกรรมทมรไดชจากการนทาพรมเชพดเทชามาสรชางผลกตภตณฑธใหมตขจพนมาในรรปแบบ “กระเปปา”

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : กระเปปาพรมเชพดเทชา (Ban Khok mat bag)

รายละเอทยด : นทาเศษผชาไปทอใหชเกกดเปปนลวดลายสวยงาม แลชวนทาไปเยพบแปรรรปเปปนกระเปปา

ใหชเกกดความทตนสมตย

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.บชานโคก อ.โคกโพธกธไชย จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ต.บชานโคก อ.โคกโพธกธชตย ขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

https://1drv.ms/u/s!AsX4C5FAfb1kkzmYy82WGfjtjNmD?e=XhOYoe

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

ลดขยะ/การนทาวตตถจดกบกลตบมาใชชใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สตงเสรกมและสนตบสนจนการทตองเทมรยวชจมชน

จตานวนรายไดล : 6,300
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PS65017709 : โครงการออกแบบและพพฒนาลายผลามพดหมทท และแปรรดปผลรตภพณฑฑผลา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การออกแบบผลกตภตณฑธ และบรรจจภตณฑธใหชมมคจณภาพและมาตรฐาน

การตตดเยพบเสรพอผชา

การททาแพทเทกรธนเสรพอผชา

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : แปรรรปสกนคชาแฟชตรนจากผชาอตตลตกษณธชจมชนบชานมรลนาค

รายละเอทยด : ทางกลจตมยตงขาดการพตฒนาและแปรรรปสกนคชา จจงมมแนวคกดการแปรรรปสกนคชา

ผชา ใหชอยรตในรรปแบบของสกนคชาประเภทแฟชตรนจทาพวกเครรรองแตตงกาย เครรรองประกอบการแตตง

กาย อาทก หมวก กระเปปา เสรพอ กางเกง จจดมจตงหมายการออกแบบเพรรอสอดรตบกตบวกถมชมวกตของ

คนในยจคปปจจจบตนมมรรปแบบทมรทตนสมตย และใสตสบาย

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โพธกธไชย อ.โคกโพธกธไชย จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : กลจตมทอผชาบชานมรลนาค หมรต 7

ออนไลนฑ : มตงเมรองมรล

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

เนรรองดชวยทางกลจตมนอกจากมมการทอผชามตดหมมรแลชว ยตงมมผชาอมกชนกดทมรทางกลจตมมมนตรนครอผชาขาวมชา 
แตตเนรรองจากผชาขาวมชาเปปนผชาทมรทางกลจตมรตบมาขายจจงไมตไดชรตบความนกยมเทตาทมรควร จจงมมขชอเสนอ
ในการนทาผชามาแปรรรปเปปนสกนคชาแฟชตรน จทาพวกเครรรองแตตงกาย ชาย หญกง และเครรรองประกอบ
การแตตงกาย อาทก กระเปปา หมวก โดยมมการออกแบบใหชสอดรตบกตบวกถมชมวกตของคนรจตนใหมต เพรรอใหช
สกนคชาจตดจทาหนตายในทางออนไลนธและเพกรมกลจตมตลาดใหมตๆอมกดชวย

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 8,500
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PS65017834 : โครงการออกแบบและพพฒนาลายผลามพดหมทท และแปรรดปผลรตภพณฑฑผลา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การออกแบบลวดลายผชามตดหมมรลวดลายอตตลตกษณธ

การยชอมสมทมรหลากหลายและการทอเทคนกคแทรกหางกระรอก

การออกแบบผลกตภตณฑธ และบรรจจภตณฑธใหชมมคจณภาพและมาตรฐาน

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผชาทอมตดหมมรลวดลายอตตลตกษณธบชานมรลนาค

รายละเอทยด : เปปนผชาทอมตดหมมรดชวยเสชนดชายโทเร มมกรรมวกธม การทอและการมตดหมมรในรรปแบบ

ดตรงเดกม รตวมสมตยดชวยการพตฒนา ออกแบบลวดลายมตดหมมรใหมตลตกษณะของลายทมรเปปนอตต

ลตกษณธประจทาชจมชน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โพธกธไชย อ.โคกโพธกธไชย จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ไมตมมหนชารชาน

ออนไลนฑ : มตงเมรองมรล

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

เนรรองดชวยผลกตภตณฑธดตรงเดกมของชจมชนครองานหตตถกรรมทอผชาดชวยลวดลายโบราณทมรสรบทอด
จากบรรพบจรจษ แตตในปปจจจบตนแมชลวดลายดตรงเดกมจะยตงไดชรตบความนกยมอยรตบชางแตตในมมหลาก
หลายพรพนทมร ทมรกพยตงทอลวดลายดตรงเดกม โดยเฉพาะแถบภาคอมสานทมรทอกตนอยตางแพรตหลาย สตงผล
ใหชชจมชนขาดความเปปนเอกลตกษณธเฉพาะ จจดมจตงหมายเพรรอหลมกหนมภาพซทพาของลวดลายมตดหมมร 
จจงมมการออกแบบลวดลายผชามตดหมมรรรปแบบใหมตเพรรอสนองความตชองการของกลจตมลรกคชาทมรมม
ความตชองการลวดลายทมรเปปนเอกลตกษณธแตตยตงคงความพรพนถกรนดชวยวกธมการทอ และมตดหมมรแบบดตรง
เดกมเอาไวช อมกทตพงลวดลายทมรททามมความทตนสมตยเพรรอเจาะกลจตมตลาดใหมตๆสรชางโอกาสใหชกตบชจมชน
ในการออกขายสกนคชาตามทชองตลาดอรรนๆอมกดชวย

สรชางงานสรชางอาชมพ

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 5,340

หนชา 36 / 407



PS65004439 : ผลรตภพณฑฑไขทเคหม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

1. การใชชเทคโนโลยมคอมพกวเตอรธออกแบบโลโกชตราสกนคชา

2. การใชชสรตรดองแหชง และสามารถนทาเกลรอทมรเหลรอกลตบมาใชชใหมตไดช

3. การรตบออเดอรธแบบออนไลนธ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ไขตเคพมเจชาพระยา

รายละเอทยด : ผลกตจากไขตเปปดธรรมชาตก ใหชมมสมสตนนตารตบประทาน หอมมตน และสามารถปรจง

เปปนอาหารชนกดตตางๆ เชตน ไขตเคพมดาว ยทาไขตเคพม และตทาไขตเคพม

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.กจดเพมยขอม อ.ชนบท จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

มมการนทาเขชาวตตถจดกบไขตเปปด ซจรงหาไดชภายในชจมชนมาแปรรรปเปปนผลกตภตณฑธไขตเคพมดชวยสรตรการ
ดองแหชง ททาใหชสกนคชามมความสดใหมต และไมตใสตวตตถจกตนเสมย นอกจากนมพยตงไดชมมการออกแบบโลโกช
สกนคชาเพรรอดจงดรดและสตงเสรกมการขายทตพงแบบออนไลนธและมมหนชารชานตตอไป

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

ลดขยะ/การนทาวตตถจดกบกลตบมาใชชใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

ลดเวลาในการสรชางผลผลกตเพรรอจตดจทาหนตายสกนคชา / บรกการ

จตานวนรายไดล : 1,820

หนชา 37 / 407



PS65004205 : ผลรตภพณฑฑนตนาพรรกเผากรลงแหลง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การใชชเทคโนโลยมคอมพกวเตอรธออกแบบโลโกชตราสกนคชา

การใชชเครรรองปปร น

การรตบออเดอรธแบบออนไลนธ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : นทพาพรกกเผาแมตคทาหอม

รายละเอทยด : เปปนนทพาพรกกเผากจชงแหชงทมรอจดมไปดชวยสมจนไพรไทยชนกดตตางๆ ไดชแกต หอมหตว

แดง กระเทมยม พรกก และมะขาม และเมรรอนทามาผตดใหชไดชเนรพอเดมยวกตนรตวมกตบกะปปและกจชงแหชงบด

จะชตวยใหชนทพาพรกกเผาทมรไดชมมความหอม นตารตบประทานรตวมกตบผตกเคมยงทมรปลอดสารชนกดตตางๆ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.กจดเพมยขอม อ.ชนบท จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : ผลกตภตณฑธชจมชนกจดเพมยขอม By U2T For BCG

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

มมการนทาเขชาวตตถจดกบหอมหตวแดง กระเทมยม พรกกแหชง ซจรงหาไดชภายในชจมชนมาแปรรรปเปปน
ผลกตภตณฑธนทพาพรกกเผากจชงแหชงดชวยสรตรเดพด ททาใหชสกนคชามมความหอม รสแซบ และไมตใสตวตตถจกตน
เสมย นอกจากนมพยตงไดชมมการออกแบบโลโกชสกนคชาเพรรอดจงดรดและสตงเสรกมการขายทตพงแบบออนไลนธ
และมมหนชารชานตตอไป

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 6,500

หนชา 38 / 407



PS65004373 : ผลรตภพณฑฑกลลวยฉาบ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ชตองทางการรตบออเดอรธแบบออนไลนธ

การใชชเทคโนโลยมคอมพกวเตอรธออกแบบโลโกชตราสกนคชา

การใชชบรรจจภตณฑธทมรชตวยถนอมคจณภาพสกนคชา

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : กลชวยฉาบคจณนาย

รายละเอทยด : กรอบ หวาน มตน อรตอยลงตตว ผลกตจากกลชวยนทพาวชาทมรอจดมไปดชวยกรดอะมกโน ซจรง

เปปนสารอาหารสทาคตญ นอกจากนมพยตงมมโปรตมน คารธโบไฮเดรต วกตามกนซม วกตามกนเอ วกตามกนบม 3 

บม 6 และบม 12 รวมถจงเกลรอแรตชนกดตตางๆ และมมสารตชานอนจมรลอกสระ ชะลอความเสรรอมของ

เซลลธ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.กจดเพมยขอม อ.ชนบท จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : ผลกตภตณฑธชจมชนกจดเพมยขอม By U2T For BCG

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

มมการนทาเขชาวตตถจดกบกลชวยนทพาหวชา ซจรงหาไดชภายในชจมชนมาแปรรรปเปปนผลกตภตณฑธกลชวยฉาบ ททา
ใหชสกนคชามมความสดใหมต และไมตใสตวตตถจกตนเสมย นอกจากนมพยตงไดชมมการออกแบบโลโกชสกนคชาเพรรอดจง
ดรดและสตงเสรกมการขายทตพงแบบออนไลนธและมมหนชารชานตตอไป

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 3,200

หนชา 39 / 407



PS65022103 : ขลาวแตตนครณแมท

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวตตกรรมแบบตตอยอดผลกตภตณฑธ ครอการแปรรรปเปปนผลกตภตณฑธ

นวตตกรรมดชานความคกดสรชางสรรคธการสรชางผลกตภตณฑธใหมต

พตฒนาบรรจจภตณฑธใหชทตนสมตยและโดดเดตนมากยกรงขจพน

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ขชาวแตบน

รายละเอทยด : ขชาวแตบนคจณแมตนทาขชาวแตบนทมรมมในชจมชนจากเดกมทมรมมแตตรสชาตกเคลรอบนทพาตาล

เรานทามาแปรรรปเพกรมรสชาตกใหชหลากหลายมากยกรงขจพน เชตน รสปาปปกชา และอรรนๆ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลชนบท

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

นทาขชาวแตบนทมรมมขายในชจมชนมาแปรรรปเพกรมอาทกเชตน ขชาวแตบนปาปปกชา ขชาวโพด เคลรอบนทพาตาล ตชม
ยทา และอมกหลากหลายรสชาตกเพรรอดจงกลจตมเปปาหมายไดชมากขจพนและมมการสตงเสรกมการตลาดเพรรอ
กระจายรายไดชใหชกตบชจมชน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 2,000

หนชา 40 / 407



PS65022628 : โครงการผลรตภพณฑฑแปรรดปจากผพกตบชวา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวตตกรรมแบบยตรงยรนโดยการใชชสารกตนบรดเพรรอเพกรมการเกพบรตกษาชะรอการเกกดเชรพอราจาก

ผลกตภตณฑธ

ดชานความคกดสรชางสรรคธการสรชางผลกตภตณฑธใหมต

นวตตกรรมแบบตตอยอดครอการนทาผตกตบชวาทมรเปปนขยะในหนองนทพามาแปรรรปเปปนผลกตภตณฑธ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจหมรนเวทยนลดการใชลพลพงงานเนลนนตากลพบมาใชลใหมท

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : กตนกระแทกจากผตกตบชวา

รายละเอทยด : กตนกระแทกจากผตกตบชวาเปปนวตสดจธรรมชาตกแทช 100 % สามารถนทาไปใชชไดช

หลายอยตางเชตน กตนกระแทก , รองกรงสตตวธ , ปจปยตชนไมช สามารถยตอยสลายไดชเองตาม

ธรรมชาตก เปปนมกตรสกรงแวดลชอม สะอาด ไรชสารเคมม อตตราดรดซตบของเหลวสรงและควบคจมกลกรน

ไดชดม

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลชนบท

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

จจดแขพง 
-การนทาวตชพรชมาแปรรรปใหชเปปนผลกตภตณฑธทมรสามารถสรชางรายไดช
-วตชพรช เปปนพรชทมรสามารถขยายพตนธจธไดชอยตางรวดเรพว จจงสามารถนทามาใชชเปปนวตตถจดกบไดชใน
ปรกมาณมาก
-ผลกตภตณฑธทมรแปรรรปมาจากวตชพรชนตพนสามารถใชชงานไดชดม โปรโมชตรนสตงฟรม โดยมมมมเงรรอนไข

ลดขยะ/การนทาวตตถจดกบกลตบมาใชชใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

จตานวนรายไดล : 725

หนชา 41 / 407



PS65019107 : โครงการพพฒนาผลรตภพณฑฑแปรรดปจากเสชทอกก

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยมในการทอกก

เทคโนโลยมการผสมสม

เทคโนโลยมการตตดเยพบผลกตภตณฑธ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : กระเปปาแปรรรปจากเสรรอกก

รายละเอทยด : เปปนกระเปปาทมรททาจากเสรรอกก ใหชอยรตในรรปแบบทรงยตาม หรรอทรง Crossbody, 

Wristlet, Clutch และBaguette สทาหรตบผรชหญกงสายแฟชตน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

1.การวกเคราะหธสถานการณธธจรกกจ (SWOT Analysis) 
1.1 จจดเดตน ซจรงเปปนผลกตภตณฑธทมรมมความโดดเดตน ประณมต สวยงาม มมหลากหลายชนกด ผลกตจาก
เสชนใยทมรมมคจณภาพเหนมยวแนตนทนนาน ผกวมตนละเอมยด ใชชวตตถจดกบในทชองถกรน และสามารถปลรกเอง
ในพรพนทมร
1.2 จจดดชอย ใชชเวลาเตรมยมวตสดจนาน นอกจากนมพปปจจจบตนมมการนกยมผลกตภตณฑธอรรนเขชามาทดแทน
การใชชเสรรอกกมากมายใหชเลรอกททาใหชกระแสความนกยมในการใชชเสรรอกกลดลง  
1.3 โอกาส
- ชตองทางในการขายเกกดขจพนไดชหลากหลายรรปแบบ ทตพงแปรรรปเปปนกระเปปา, รรปแบบการขายแบบ 
Direct และ รรปแบบการขายออนไลนธ
- ชตองทางการประชาสตมพตนธธมมหลากหลายชตองทาง ทตพง Offine และ Online
- รตฐบาลมมนโยบายในการทมรจะสตงเสรกมธจรกกจขนาดกลางและขนาดเลพกอยตางจรกงจตง ททาใหชเปปน
โอกาสในการขยายการผลกต
- ไดชรตบการสนตบสนจนจากโครงการ U2T
1.4 อจปสรรค
- เปปนอจตสาหกรรมทมรลงทจนไมตมาก ททาใหชมมครตแขตงในตลาดจทานวนมาก
- สกนคชาเลมยนแบบไดชงตาย ททาใหชกกจการจทาเปปนตชองสรชางความแตกตตางรวมทตพงสรชางการรตบรรชใน
ตราสกนคชา ใหชกตบกตบผรชบรกโภค
- มมสกนคชาทมรเปปนแบรนดธเนมหลายหลาย ทตนสมตยและนตาสนใจมากกวตา

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 2,000
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PS65022104 : ขลาวฮางงอก

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยมดชานการถนอมอาหาร

เทคโนโลยมดชานโภชนาการ

เทคโนโลยมดชานการแปรรรปวตตถจดกบ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวตา 3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ขชาวแตบนจากขชาวฮางงอก

รายละเอทยด : จตดจทาหนตวยในรรปแบบของกระปจก ทมรมมหลายหลายรสชาตกแตกตตางกตนไป โดย

คตดสรรวตตถจดกบทมรมมคจณภาพ และวตตถจดกบทมรมมคจณประโยชนธมาเปปนสตวนประกอบ เชตน ขชาว

ฮางงอก เมพดมะมตวงหกมพานตธ เมลพดธตญพรช

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

การวกเคราะหธสถานการณธธจรกกจ (SWOT Analysis)
1) จจดแขพง
-ผลกตภตณฑธขชาวแตบนทมรผสมขชาวฮางงอก เปปนขนมขบเขมพยวทางเพรรอเพรรอสจขภาพ โดยวตตถจดกบทมร
ผสมลชวนแตตมมคจณประโยชนธตตอรตางกาย
-การคตดสรรวตตถจดกบทมรมมคจณภาพ ทตพงนมพวตตถจดกบทมรใชชมมคจณประโยชนธ เชตน ขชาวฮางงอก เมพดมะมตวง
หกมพานตธ เมลพดธตญพรช
-วตตถจดกบสตวนใหญตเปปนวตตถจดกบจากชจมชน เชตน ขชาวฮางงอก ซจรงจะททาใหชลดตชนทจนการผลกตไดช
-ผรชผลกตมมความรรชความชทานาญการในการผลกต 
-ไมตใชชสมผสมอาหารสตงเคราะหธ
2) จจดอตอน
-ชตองทางการจตดจทาหนตายมมนชอยในชตวงแรกของการดทาเนกนธจรกกจ
-ยตงไมตมมแบรนดธ โลโกช ผลกตภตณฑธของตตวเอง จจงททาใหชผรชคนไมตคตอยรรชจตก
-การผลกตเปปนการททาของกลจตมชจมชน จจงททาใหชกทาลตงการผลกตคตอนขชางจทากตด
3) โอกาส
-หนตวยงานภาครตฐ หรรอ โครงการ U2T ใหชการสนตบสนจน จะททาใหชเกกดมรลคตาเพกรมและความไดช
เปรมยบทางการแขตงขตนทตพงดชานการตลาด และการผลกต
-ในปปจจจบตนนตพน ไดชมมเทคโนโลยมเขชามาเกมรยวขชอง ไมตวตาจะไปทมรไหนกพเขชาถจงเทคโนโลยมไดช เชตน 
Facebook , Instagram เปปนตชน ททาใหชการขายสกนคชานตพนมมโอกาสเตกบโตไดชรวดเรพวเปปนอยตาง

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 1,250
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PS65007357 : การพพฒนา ผลรตภพณฑฑ และการตลาดสรนคลา ชรมชน ตตาบลบลานแททน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เพกรมชตองทางการจทาหนตายในสรรอโซเชมยล ไดชแกต Facebook fan page : U2T ตทาบลบชานแทตน 

จตงหวตดขอนแกตน และชตองทาง Tik Tok : U2T for BCG ตทาบลบชานแทตน

มมการอตพเดทรรปแบบสกนคชาผตานทางชตองทางการจทาหนตายตตางๆ

ใชชโปรแกรมและเครรรองมรออกเลพกทรอนกกสธตตางๆ ทมรเขชามาใชชในการออกแบบปปาย โลโกชสกนคชา

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การขนสตงและกระจายสกนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ไมชกวาดดอกหญชารรปแบบใหมต

รายละเอทยด : มมนทพาหนตก 0.2 กกโลกรตม ขนาด ความยาว 38.5 cm ความกวชาง 20 cm วตสดจททา

จากดอกหญชาอยตางดม นทพาหนตกเบา ขนาดกะทตดรตด พกพางตาย ใชชงานสะดวก

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.บชานแทตน อ.ชนบท จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

- สรชางแบรนดธ ผลกตภตณฑธไมชกวาด รวมทตพงรายละเอมยดตตางๆของสกนคชา เพรรอตอบสนองความ
ตชองการของลรกคชา
- ขยายชตองทางการจตดจทาหนตายทางออนไลนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 15,081
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PS65022165 : การพพฒนาผลรตภพณฑฑอลอยคพนนนตนาเพชทอยชดอายรการเกหบรพกษา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

โปรโมทสกนคชาผตานทางชตองทาง Facebook page

การนทานทพาอชอนมาฆตาเชรพอ ดชวยเครรรองฆตาเชรพอแรงดตนสรง เพรรอยรดอายจนทพาอชอยและใหชคงรสชาตก

เดกมไวช

ใชชแอปพลกเคชตรน Pinterest เพรรอนทามาเปปนแบบอยตางในการพตฒนาฉลากสกนคชาใหชดรทตนสมตย 

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ชรคตา

รายละเอทยด : ปรกมาตร 200 ml. สวยงาม โดดเดตน ดจงดรด รสชาตกดม เกพบไดชนาน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.บชานแทตน อ.ชนบท จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

- สรชางแบรนดธ ผลกตภตณฑธนชกอชอยพรชอมดรรม รวมทตพงรายละเอมยดตตางๆ ของสกนคชพา เพรรอตอบ
สนองตตอความตชองการของลรกคชา
- ขยายชตองทางการจทาหนตายทตพงออฟไลนธและออฟไลนธรวมถจงการคชาปลมก-คชาสตง

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 6,250

หนชา 45 / 407



PS65004607 : โครงการการเพรทมมดลคทาสรนคลาเกษตรในทลองถรทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

สตงเสรกมการขายในชจมชน

ชตองทางการจทาหนตายทางออนไลนธ ครอ เพจเฟสบจกค

การออกแบบบรรจจภตณฑธใหชดจงดรดความสนใจ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผลกตภตณฑธแปรรรปอาหารจากขชาว

รายละเอทยด : กระยาสารท ซจรงทางคณะผรชดทาเนกนงานตทาบลปอแดง ไดชปรตบเปลมรยนสรตรเพรรอ

ตอบสนองความตชองการของผรชบรกโภค โดยการเพกรมทางเลรอกใหชกลจตมลรกเลรอกระดตบความ

หวานไดช ไดชแกต หวานนชอย , หวานปกตก , หวานมาก

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

Bussiness Model Canvas
1.Value Proposition (สกรงทมรเรามอบใหชชจมชน) ไดชแกต การสรชางรายไดชใหชกตบชจมชน,ใหชความรรชกตบ
ชจมชนดชานการแปรรรปกระยาสารท,เพกรมชตองทางการขายใหชกตบชจมชน 
2.Customer segments (กลจตมลรกคชา) ออฟไลนธไดชแกต คนในชจมชน และบรกเวณใกลชเคมยงและ
ลรกคชาทมรเขชาชมบรธ(กรณมจตดบรธแสดงสกนคชา) ออนไลนธร ครอผรชหญกงและผรชชายชตวงอายจตตพงแตต 2 ปปขจพน
ไป3.chanel ชตองทางการสตงมอบสกนคชาและบรกการ ไดชแกต Offine : งานมหกรรมแสดงสกนคชา , 
รชานคชา Online :  Page facebook และ การบอกตตอๆกตน 
4. customer relationships (ความสตมพตนธธกตบลรกคชา) ไดชแกต บรกการขายทมรประทตบใจ,สกนคชา
สะอาด อรตอย สดใหมต,การบรกการหลตงการขาย
5.Revenue Stream(รายรตบทมรเขชามา) ไดชแกต ขายเปปนชกพน,ขายสตง
6.Key Resource (ทรตพยากรหลตกทมรใชชในการททางาน)ไดชแกต วกธมการททาขชาวกระยาสารท, สถานทมร, 
วตสดจ ,แบรนดธ ,การททา Package
7.Key activities (กกจกรรมหลตก) ไดชแกต การททาขชาวกระยาสารท การขายและการบรกการ การ
ตลาด การจตดการธจรกกจเบรพองตชน
8.Key Partner (ครตคชาทมรสทาคตญ) ไดชแกต รชานขายอจปกรณธ บรกษตทขนสตง  คนในชจมชน รชานททา 
Package
9. cost Structure (โครงสรชางตชนทจน) ไดชแกต คตาสถานทมร วตสดจ อจปกรณธ คตาการตลาด คตาจตดการ
ธจรกกจ คตาใชชจตายอรรนๆ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 5,200

หนชา 46 / 407



PS65021988 : โครงการการพพฒนาผลรตภพณฑฑแปรรดปไหมหรชอรพงไหม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

2. การออกแบบบรรจจภตณฑธใหชดจงดรดความสนใจ

1. ชตองทางการจทาหนตายทางออนไลนธ ครอ เพจเฟสบจกค

3. การใชชโปรตมนสกตดจากรตงไหมมาททาเปปนสตวนผสมในสบรต

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจหมรนเวทยนลดการใชลพลพงงานเนลนนตากลพบมาใชลใหมท

   Remanufacture (การผลกตใหมต)

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผลกตภตณฑธแปรรรปไหมและรตงไหมเปปนเวชสทาอาง

รายละเอทยด : ผลกตภตณฑธโปรตมนทมรผลกตมาจากรตงไหมและเสชนไหม ประกอบดชวย ผงไหมจาก

กาวไหม เรมยกวตา ผงไหมเซรกซกน (Sericin) ซจรงมมมอยสธเจอไรเซอรธสรง คณะผรชดทาเนกนงานตทาบล

ปอแดงไดชคกดพตฒนาสรตรทมรจะททาสบรตรตงไหมไดช 2 แบบ ไดชแกต- สบรตรตงไหมผสมนทพาผจพง - สบรต

รตงไหมผสมมะขาม

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

Bussiness Model Canvas
1.Value Proposition (สกรงทมรเรามอบใหชชจมชน) ไดชแกต การสรชางรายไดชใหชกตบชจมชน,ใหชความรรชกตบ
ชจมชนดชานการททาสบรต,เพกรมชตองทางการขายใหชกตบชจมชน 
2.Customer segments (กลจตมลรกคชา) ออฟไลนธไดชแกต คนในชจมชน และบรกเวณใกลชเคมยงและ
ลรกคชาทมรเขชาชมบรธ(กรณมจตดบรธแสดงสกนคชา) ออนไลนธร ครอผรชหญกงและผรชชายชตวงอายจตตพงแตต 12 ปป
ขจพนไป 
3.chanel ชตองทางการสตงมอบสกนคชาและบรกการ ไดชแกต Offine : งานมหกรรมแสดงสกนคชา , รชาน
คชา Online :  Page facebook และ การบอกตตอๆกตน 
4. customer relationships (ความสตมพตนธธกตบลรกคชา) ไดชแกต บรกการขายทมรประทตบใจ,สกนคชามม
คจณภาพ ,การบรกการหลตงการขาย
5.Revenue Stream(รายรตบทมรเขชามา) ไดชแกต ขายเปปนชกพน,ขายสตง
6.Key Resource (ทรตพยากรหลตกทมรใชชในการททางาน)ไดชแกต วกธมการททาสบรต, สถานทมร, วตสดจ ,แบรนดธ 
,การททา Package
7.Key activities (กกจกรรมหลตก) ไดชแกต การททาสบรต การขายและการบรกการ การตลาด การ
จตดการธจรกกจเบรพองตชน
8.Key Partner (ครตคชาทมรสทาคตญ) ไดชแกต รชานขายอจปกรณธ บรกษตทขนสตง  คนในชจมชน รชานททา 
Package
9. cost Structure (โครงสรชางตชนทจน) ไดชแกต คตาสถานทมร วตสดจ อจปกรณธ คตาการตลาด คตาจตดการ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 200

หนชา 47 / 407



PS65011452 : แมลงโปรตทนอาหารสพตวฑเศรษฐกรจ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

สรตรอาหารเลมพยงจกพงหรมดทมรใชชแมลงโปรตมนเปปนสตวนประกอบ

ไดชกระบวนการผลกตแมลงโปรตมนจากเศษอาหารอกนทรมยธในตทาบลวตงแสง

ผลกตภตณฑธอาหารจกพงหรมดทมรใชชแมลงโปรตมนทดแทนโปรตมนทมรไดชจากกากถตรวเหลรอง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยมการแปรรรปผลผลกตการเกษตร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : แมลงโปรตมนอาหารสตตวธเศรษฐกกจ

รายละเอทยด : เปปนผลกตภตณฑธทมรพตฒนาจากหนอนแมลงโปรตมน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.วตงแสง อ.ชนบท จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

แผนการตลาดแมลงโปรตมนอาหารสตตวธเศรษฐกกจ 
กลยจทธธทางการตลาด 4P (Marketing Mix)
การวกเคราะหธผลกตภตณฑธ (Product)
เปปนผลกตภตณฑธทมรพตฒนาจากหนอนแมลงโปรตมน ทมรเลมพยงโดยเศษอาหารอกนทรมยธทมรไดชจากครตว
เรรอน เศษเหลรอทกพงทางการเกษตร และเศษอกนทรมยธอรรนทมรไดชจากตทาบล เปปนการชตวยลดขยะ
อกนทรมยธในตทาบลและชตวยลดผลกระทบทมรเกกดจากมลภาวะสกรงแวดลชอมอตนเกกดจากขยะอกนทรมยธใน
ตทาบลไดช โดยหนอนแมลงโปรตมน มมประสกทธกภาพทมรดมในการเปลมรยนชมวมวลจาก bio-waste ใหช
เปปนโปรตมนทมรมมคจณภาพสรง สทาหรตบเปปนวตตถจดกบทางเลรอกโปรตมนในการผลกตอาหารสตตวธ และมม
โภชนสารทมรมมประโยชนธอรรน ๆ สามารถพตฒนาเปปนผลกตภตณฑธสารผสมอาหารทดแทนโปรตมนใน
อาหารสตตวธไดช เนรรองจากมมโปรตมนสรง โตไว และราคาถรก

การวกเคราะหธราคา (Price)
ราคาขายถจง 1 กกโลกรตมละ 29 บาท
ราคาขายกระสอบ 30 กกโลกรตมละ 650 บาท 

การวกเคราะหธชตองทาง (Place)
มมการจตดจทาหนตาย 2 ชตองทาง แบบ online และ offine 
1) การวางแบบ offine จตดจทาหนตาย ณ สถานทมร อบต.วตงแสง โรงเรมยนบชานโนนขตา และหนชารชาน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

ลดขยะ/การนทาวตตถจดกบกลตบมาใชชใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 1,050

หนชา 48 / 407



PS65011506 : แมลงโปรตทนอาหารสพตวฑสวยงาม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

สรตรอาหารเลมพยงปลาทมรใชชแมลงโปรตมนเปปนสตวนประกอบ

ไดชกระบวนการผลกตแมลงโปรตมนจากเศษอาหารอกนทรมยธในตทาบลวตงแสง

ผลกตภตณฑธอาหารปลาทมรใชชแมลงโปรตมนทดแทนโปรตมนทมรไดชจากกากถตรวเหลรองและปลาปฝน

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยมการแปรรรปผลผลกตการเกษตร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : แมลงโปรตมนอาหารสตตวธสวยงาม

รายละเอทยด : เปปนผลกตภตณฑธทมรพตฒนาจากหนอนแมลงโปรตมน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.วตงแสง อ.ชนบท จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

แผนการตลาดแมลงโปรตมนอาหารสตตวธสวยงาม 
กลยจทธธทางการตลาด 4P (Marketing Mix)
การวกเคราะหธผลกตภตณฑธ (Product)
เปปนผลกตภตณฑธทมรพตฒนาจากหนอนแมลงโปรตมน (Black Soldier Fly (BSF): Hermetia 
illucens (Linnaeus)) ทมรเลมพยงโดยเศษอาหารอกนทรมยธทมรไดชจากครตวเรรอน เศษเหลรอทกพงทางการ
เกษตร และเศษอกนทรมยธอรรนทมรไดชจากตทาบล เปปนการชตวยลดขยะอกนทรมยธในตทาบลและชตวยลดผล
กระทบอตนเกกดจากมลภาวะสกรงแวดลชอมอตนเกกดจากขยะอกนทรมยธในตทาบลไดช โดยหนอนแมลง
โปรตมน มมประสกทธกภาพทมรดมในการเปลมรยนชมวมวลจาก bio-waste ใหชเปปนโปรตมนทมรมมคจณภาพสรง 
สทาหรตบเปปนวตตถจดกบทางเลรอกโปรตมนในการผลกตอาหารสตตวธ และมมโภชนสารทมรมมประโยชนธอรรนๆ 
สามารถพตฒนาเปปนผลกตภตณฑธสารผสมอาหารทดแทนโปรตมนในอาหารสตตวธไดช เหมาะสทาหรตบ
กลจตมผรชเลมพยงปลาสวยงาม ทมรมมความตชองการอาหารทมรมมโปรตมนสรง และราคาถรก

การวกเคราะหธราคา (Price)
ราคาขายถจง 50 กรตม 49 บาท
ราคาขายถจง 100 กรตม 79 บาท
ราคาขายถจง 1 กกโลกรตม 600 บาท

การวกเคราะหธชตองทาง (Place)

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

ลดขยะ/การนทาวตตถจดกบกลตบมาใชชใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

อนจรตกษธสกรงแวดลชอม และมมการพตฒนาอยตางยตรงยรน

จตานวนรายไดล : 1,650

หนชา 49 / 407



PS65006305 : การสทงเสรรมการผลรตและแปรรดปสมรนไพรอรนทรทยฑเปปนผลรตภพณฑฑนตนามพนนวดมะคตาไกทเพชทอผลพก

ดพนสดทตลาดออนไลนฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยมทางดชานสมจนไพรและยา

เทคโนโลยมและนวตตกรรมเกษตรอกนทรมยธและสกรงแวดลชอม

เทคโนโลยมทางดชานแพทยธแผนไทย

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : นทพามตนนวดใบมะคทาไกต

รายละเอทยด : สรรพคจณ บรรเทาอาการ ปวดเมรรอย บวมฟกชทพา เคลพดขตดยอก การอตกแสบ

ของเอพน กลชามเนรพอ และขชอตตอไดช

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ศรมบจญเรรอง อ.ชนบท จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ศรมบจญเรรอง

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

1. วกเคราะหธปปจจตยภายในและภายนอกทมรเกมรยวขชองดชวย SWOT Analysis 

2. ใชช Business model cavas ในการวกเคราะหธแผนธจรกกจ

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

มมสจขภาพดมขจพน ลดโอกาสเกกดการเจพบปฝวย

ลดเวลาในการสรชางผลผลกตเพรรอจตดจทาหนตายสกนคชา / บรกการ

จตานวนรายไดล : 23,880

หนชา 50 / 407



PS65007376 : การสทงเสรรมการผลรตและแปรรดปสมรนไพรอรนทรทยฑเปปนผลรตภพณฑฑลรปบาลฑมดอกบพวหลวงเพชทอ

ผลพกดพนสดทตลาดออนไลนฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยมทางดชานแพทยธแผนไทย

เทคโนโลยมและนวตตกรรมเกษตรอกนทรมยธและสกรงแวดลชอม

เทคโนโลยมทางดชานสมจนไพรและยา

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมภรมกปปญญาและวตฒนธรรมดชานการบรกการ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ลกปบาลธมดอกบตวหลวง

รายละเอทยด : ลกปบาลธมดอกบตวหลวง ชตวยบทารจงรกมฝปปากเพกรมความชจตมชรพนและชตวยปปองกตนรกม

ฝปปากจากรตงสม UV  ดชวยสารสกตดจากธรรมชาตก และเพกรมมรลคตาใหชกตบวตตถจดกบสทาคตญของ

ชจมชน สมแดงของลกปผลกตมาจากแกตนฝางยตงสามารถนทามาทาแกชมแทนเครรรองสทาอางไดชและ

ไมตเปปนอตนตรายตตอผรชบรกโภค

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ศรมบจญเรรอง อ.ชนบท จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ศรมบจญเรรอง

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

1. วกเคราะหธปปจจตยภายในและภายนอกทมรเกมรยวขชองดชวย SWOT Analysis 
2 . วกเคราะหธแผนธจรกกจโดยใชช Business Model Canvas

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 10,000

หนชา 51 / 407



PS65016689 : ดพกแดลคลรกฝรปน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การแปรรรปอาหาร

การเพกรมมรลคตาจากวตตถจดกบทมรมมอยรต

ลดการทกพงของเหลรอ แลชวนทามาพตฒนาเพกรมมรลคตา

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ดตกแดชคลจกฝจฝน

รายละเอทยด : เปปนผลกตภตณฑธทมรนทาดตกแดชไหมมาแปรรรปเปปนผลกตภตณฑธนตพนมมสตวนประกอบดตงนมพ 

นทาดตกแดชไหมมาอบกรอบและปรจงรส ดชวย ผงลสบ ใหชรสชาตกทมรมมเอกลตกษณธของความเปปน

อมสานทมรเตพมเปรมรยมไปดชวยความแซตบจตดจาน ประกอบไปดชวย  พรกกแหชง พรกกปฝน ผงมะนาว ใบ

มะกรรด เกลรอ ขชาวคตรว มา

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หชวยแก อ.ชนบท จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลหชวยแก อทาเภอชนบท จตงหวตดขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

1. หาเกษตรกรทมรททาอาชมพเลมพยงดตกแดชไหม 
2. รตบซรพอดตกแดชไหมจากเกษตรกร
3. นทาดตกแดชทมรรตบซรพอมาแปรรรปพรชอมบรรจจขาย
4. หาสถานทมรฝากขายผลกตภตณฑธ และททาชตองทางขายผลกตภตณฑธทางชตองทางออนไลนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 6,000

หนชา 52 / 407



PS65022652 : พพฒนาตทอยอดผลาไหมในชรมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การตตดเยพบ

การออกแบบลวดลาย

การแปรรรป

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ยางไหมหชวยแก

รายละเอทยด : ยางมตดผมจากผชาไหมปปองกตนผมชมพฟร ไดชพราะเสชนไยไหมมมความละเอมยด ลรรน 

และลดการเกกดแรงเสมยดสมไดชดมกวตาเสชนใยคอตตอน ชตวยลดผมชมพฟร ไดช นอกจากนมพยตงเหมาะ

คนทมรดตดลอนเพราะจะชตวยคงลอนผมไดชสวยยาวนานยกรงขจพนโดยไมตททาใหชผมชมพฟรอมกดชวย ผชาไหม

ชตวยคงความชจตมชรพนไดชจรก

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หชวยแก อ.ชนบท จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลหชวยแก อทาเภอชนบท จตงหวตดขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

1. หากลจตมทอผชาไหมในชจมชน
2. รตบซรพอผชาไหมจากชาวบชานในชจมชน
3. นทาผชาไหมแปรรรปเปปนผลกตภตณฑธยางมตดผม
4. หาสถานทมรฝากขายผลกตภตณฑธ และททาชตองทางขายผลกตภตณฑธทางชตองทางออนไลนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

ลดขยะ/การนทาวตตถจดกบกลตบมาใชชใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 30,000

หนชา 53 / 407



PS65006592 : BCG ขพวเรทยง 2022

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การใชชนทพายาพกเศษเฉพาะเพรรอปปองกตนเชรพอรา มอดไมชทมรมาเจาะททาลายเนรพอไผต และททาการรม

ควตน เพรรอเพกรมความแขพงแรง ความสวยงามแกตเครรรองจตกสาน

การใชชเทคโนโลยมเขชามาชตวยในดชานการตลาดออนไลนธ

นวตตกรรมทางดชานความคกดในการออกแบบลวดลายและการผสมผสานชกพนงานดชวยเศษผชา

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ขตวเรมยง

รายละเอทยด : เครรรองจตกสานไมชไผต

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ขตวเรมยง อ.ชจมแพ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : BCG KHUA RIANG 2022

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนธจรกกจของวกสาหกกจชจมชนกลจตมจตกสานวางตทาแหนตงผลกตภตณฑธในระดตบทชองถกรนโดยเนชน
สกนคชารตวมสมตยเชตนเกชาอมพโคมไฟสกนคชาทมรระลจกเพรรอใหชสามารถเขชาถจงกลจตมเปปาหมายไดชมากขจพนโดย
มมชตองทางการจตดจทาหนตายแบบออฟไลนธและออนไลนธมมวตตถจประสงคธในการเพกรมยอดขายมาก
ขจพน10%

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 5,000

หนชา 54 / 407



PS65007146 : BCG ขพวเรทยง 2022

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การยชอมสมธรรมชาตก

นวตตกรรมเสชนใย ฟปลาเจน เปปนเสชนใยทมรนจตมลรรน ระบายอากาศไดชดม สามารถปปองกตนรตงสมยรวมไดช

การใชชเทคโนโลยมเขชามาชตวยในดชานการตลาดออนไลนธ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ภรษาขตวเรมยง

รายละเอทยด : ผชาไหม ผชาฝปาย ผชาขาวมชา

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ขตวเรมยง อ.ชจมแพ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : BCG KHUA RIANG 2022

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

การสรชางตราสกนคชาของชจมชจน ภายใตชชรรอ แบรนดธ “ภรษาขตวเรมยง” ทมรเกกดจากการถอดรหตสเรรรอง
ราวชจมชจน วกธมการดทารงชมวกตและวตฒนธรรมทมรทรงคจณคตา ความเปปนเอกลตกษณธของชาวอมสาน ไดช
วางตทาแหนตงแบรนดธอยรตในระดตบกลาง เพรรอเจาะตลาดใหมตและขยายกลจตมเปปาหมายเดกม โดยจะมม
การสรรอสารผตานเรรรองราว แนวความคกด ผลกตภตณฑธทมรเปปนมกตรตตอสกรงแวดลชอมตลอดหตวงโซตการ
ผลกต ตตพงแตตกระบวนการผลกต คตดสรรคธเสชนไหมทมรมมคจณภาพ ผตานการยชอมสมธรรมชาตกดชวย
เทคนกคและประสบการณธทมรสรบทอดตตอกตนมาเปปนเวลานานสรตกระบวนการทอดชวยความประณมต ใสต
ใจอยตางพกถมพกถตน อมกทตพงการสรชางสรรคธลายผชาทมรบตงบอกความงามทมรทมอตตลตกษณธและรตวมสมตย 
กลายเปปนผชาทมรเปปนอตตลตกษณธของชจมชจนทมรพรชอมออกสรตตลาดผรชบรกโภคทมรหลากหลายมากขจพน ซจรง
จะมมชตองทางในการสรรอสารทางการตลาดผตาน แพลตฟอรธมตตาง ๆ

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 5,000

หนชา 55 / 407



PS65014969 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจและสพงคมฐานรากหลพงโควรดดลวยเศรษฐกรจ BCG ตตาบลชรมแพ 

อตาเภอชรมแพ จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

-

-

-

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : โนนเมรองผชาไทย

รายละเอทยด : ผชาไหมมมลวดลายเปปนเอกลตกษณธและมมจจดเดตนครอการใชชสมธรรมชาตกในการ

ยชอมผชา โดยการนทาผชาไหมมาแปรรรปเปปนผชาคลจมไหลต และเสรพอใหชมมลวดลายทมรสอดคลชองกตบ

เมรองโบราณโนนเมรอง โดยใชชเทคนกคการพกมพธลายผชาดชวยใบไมช และใชชเทมยนเขมยนลาย เพรรอ

เปปนการสตงเสรกมการทตองเทมรยว

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ชจมแพ อ.ชจมแพ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

1.สตงเสรกมการสรชางผลกตภตณฑธทมรมาจากธรรมชาตก
2.ใชชวตสดจจากธรรมชาตกในการเพกรมมรลคตาใหชกตบสกนคชา
3.เพกรมชตองทางการจทาหนตายสกนคชาในรรปแบบออนไลนธและออฟไลนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

อนจรตกษธสกรงแวดลชอม และมมการพตฒนาอยตางยตรงยรน

จตานวนรายไดล : 1,995

หนชา 56 / 407



PS65015101 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจและสพงคมฐานรากหลพงโควรดดลวยเศรษฐกรจ BCG ตตาบลชรมแพ 

อตาเภอชรมแพจพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

-

เครรรองจตกรเยพบผชาอจตสาหกรรม

-

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : โนนเมรองหกพวถรอ

รายละเอทยด : ตชนกกเปปนพรชธรรมชาตกทมรมมอยรตในพรพนทมรบชานดอนหตนตทาบลชจมแพเปปนจทานวน

มากและเปปนพรชทมรททาใหชแหลตงนทพาเนตาเสมยเพรรอเปปนการกทาจตดวตชพรชและสรชางมรลคตาใหชแกตชจมชน

จจงนทาตชนกกมาสรชางเปปนผลกตภตณฑธพรพนบชานทมรจตบตชองงตายและเปปนสกรงทมรคนชรรนชอบเชตนกระเปปา

ถรอ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ชจมแพ อ.ชจมแพ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

1.พตฒนาสกนคชาจากตชนกกใหชมมรรปแบบทมรหลากหลายเพรรอเพกรมทางเลรอกใหชแกตผรชบรกโภค
2.เพกรมชตองทางการจทาหนตายใหชหลากหลายเพรรอเพกรมยอดในการสตรงซรพอ
3.สตงเสรกมสกนคชาใหชใชชผลกตภตณฑธทมรมาจากธรรมชาตก เพรรอลดขยะและโลกรชอน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

ลดขยะ/การนทาวตตถจดกบกลตบมาใชชใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 1,548

หนชา 57 / 407



PS65015128 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจและสพงคมฐานรากหลพงโควรดดลวยเศรษฐกรจ BCG ตตาบลชรมแพ 

อตาเภอชรมแพ จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครรรองบดกลชวยผงแบบละเอมยด

-

-

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : กลชวยแหกโคชงแมตดวง

รายละเอทยด : กลชวยเปปนผลไมชทมรมมคจณคตาทางอาหารสรง สามารถรตบประทานไดชทตพงเดพกและ

ผรชใหญต จากการสทารวจพรพนทมร พบวตา มมการรวมกลจตมแปรรรปผลกตภตณฑธจากกลชวยซจรงนทาทมมโดย

แมตดวง โดยกลชวย  เบรกแตก มมจจดเดตนครอไมตเนชนการปรจงแตตงดชวยสมและรสชาตก และเปปนการ

นทาผลกตผลจากโคกหนองนามา

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ชจมแพ อ.ชจมแพ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

1.พตฒนาสกนคชากลชวยผงใหชมมรสชาตกทมรหลากหลาย เพรรอเพกรมทางเลรอกใหชแกตผรชบรกโภค
2.พตฒนาสกนคชาใหชไดชมาตรฐานเพรรอใหชผรชบรกโภคไดชประโยชนธสรงสจด
3.พตฒนาบรรจจภตณฑธใหชนตาดจงดรด
4.เพกรมชตองทางการจทาหนตายสกนคชาใหชมากขจพนเพรรอเพกรมชตองทางการซรพอ-ขาย

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

มมสจขภาพดมขจพน ลดโอกาสเกกดการเจพบปฝวย

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 3,450

หนชา 58 / 407



PS65017579 : สดทขลาวทพบทรม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ชตองทางการตลาดในการจทาหนตายสกนคชาผลกตภตณฑธ

เครรรองซมลสรญญากาศ

การโฆษณาผตานออนไลนธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : สบรตขชาวทตบทกม

รายละเอทยด : สบรตขชาวทตบทกม ททามาจากขชาวทตบทกมชจมแพ มมสตวนผสมครอ นทพาผจพงและมะขาม ซจรงมม

สรรพคจณชตวยในเรรรองรตกษาสกว ฝปา ททาใหชหนชาเนมยนใส สามารถใชชไดชทตพงเดพกและผรชใหญต

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ไชยสอ อ.ชจมแพ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : กลจตมขชาวอกนทรมยธ ตทาบลไชยสอ อทาเภอชจมแพ จตงหวตดขอนแกตน

ออนไลนฑ : ผลกตภตณฑธจากขชาวทตบทกมชจมแพ

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

- ปรตบเปลมรยนวตตถจดกบทมรมมในตทาบล เพกรมมรลคตาใหชกตบสกนคชาจากวตตถจดกบในตทาบล
- นทาเรรรองราวของสกนคชามาเปปนการนทาเสนอเพกรมมรลคตาใหชสกนคชา
- เพกรมคจณคตาทางสมจนไพรทชองถกรนเพรรอททาใหชมมสรรพคจณทมรสามารถนทาไปใชชประโยชนธไดช 
- พตฒนาสรตร ทดสอบความพจงพอใจจากสมาขกกในกลจตม 
- ททาบรรจจภตณฑธ ทมรเขชากตบผลกตภตณฑธ สวยงาม 
- วางขายในเพจกลจตม

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 7,250

หนชา 59 / 407



PS65017593 : ขลาวทพบทรมชงเพชทอสรขภาพ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ชตองทางการตลาดในการจทาหนตายสกนคชาผลกตภตณฑธ

เครรรองบดขชาว

เครรรองซมลสรญญากาศ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ขชาวทตบทกมชงเพรรอสจขภาพ

รายละเอทยด : ขชาวทตบทกมชงเพรรอสจขภาพ แปรรรปมาจากขชาวทตบทกมชจมแพ บชานไชยสอ ททาเปปน

เครรรองดรรมแบบชง เพรรอสจขภาพ เพรรอความสะดวก รวดเรพว ดมตตอสจขภาพ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ไชยสอ อ.ชจมแพ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : กลจตมขชาวอกนทรมยธ ตทาบลไชยสอ อทาเภอชจมแพ จตงหวตดขอนแกตน

ออนไลนฑ : ผลกตภตณฑธจากขชาวทตบทกมชจมแพ

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

-ปรตบเปลมรยนวตตถจดกบทมรมมในตทาบลเพกรมมรลคตาใหชกตบสกนคชาจากวตตถจดกบในตทาบล
-นทาเรรรองราวของสกนคชามาเปปนการนทาเสนอเพกรมมรลคตาใหชสกนคชา
- พตฒนาสรตร โดยการเตกมรสชาตกทมรคนยจคปปจจจบตนคจชนเคยและนกยม
- ทดสอบความพจงพอใจจากสมาขกกในกลจตม 
- ททาบรรจจภตณฑธ ทมรเขชากตบผลกตภตณฑธ สวยงาม 
- วางขายในเพจกลจตม

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 12,000

หนชา 60 / 407



PS65015053 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจและสพงคมฐานรากหลพงโควรดดลวยเศรษฐกรจ BCG ตตาบลนาเพทยง 

อตาเภอชรมแพ จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครรรองอตดแทตง

เครรรองทอรธรมแฟคชตรน

เครรรองบดยตอยชมวมวล

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

เศรษฐกรจหมรนเวทยนลดการใชลพลพงงานเนลนนตากลพบมาใชลใหมท

   Upgradable (ยกระดตบไดช)

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ถตานรตกโลก (Bio Charcoal)

รายละเอทยด : ถตานรตกโลก ครอถตานทมรททามาจากขยะชมวะมวล เชตน ใบไมช ใบอชอย และฟางขชาว โดย

เขชาสรตกระบวนการเผาถตาน (คารธบอนไนเซชตรน) จากนตพนนทามาพตกคชางไวช 1 ครน และพรมนทาเพรรอ

ลดการเกกดฝจฝนละอองถตาน จากนตพนนทามาบดละเอมยด และผสมผงถตาน และแปปงมตนกตบนทพา คลจก

เคลชาใหชเปปนกชอน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.นาเพมยง อ.ชจมแพ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ถตานรตกโลก

ออนไลนฑ : ถตานรตกโลก

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

Customer Segment – กลจตมลรกคชาครอ กลจตมลรกคชาทมรซรพอถตานใชชภายในครตวเรรอน, กลจตมลรกคชาทมรมม
ความสนใจใชชผลกตภตณฑธทมรรตกษธโลก, รชานอาหาร เชตน รชานหมรกระทะ เนรพอยตาง จตงหวตดขอนแกตน, 
รชานคชาชจมชนม, ตลาดชจมชน  และหชางสรรพสกนคชา
Costomer Relationships – มมการตกดตามผลการใชชงานกตบลรกคชาทมรซรพอไป วตาหลตงจากใชชแลชว
ไดชผลเปปนอยตางไร การใชชงานดมไหม มมปปญหาทมรตชองแกชไขดชานใด และจะมมการมอบสกทธกพกเศษแกต
ลรกคชาเดกมดชวยสตวนลด 10 เปอรธเซพนตธ 
Channels – จตดจทาหนตายผตาน 2 ชตองทางดตงนมพ 1. ชตองทาง OFFLINE ไดชแกต รชานอาหาร เชตน รชาน
หมรกระทะ เนรพอยตาง, ตลาดชจมชน และหชางสรรพสกนคชา 2. ชตองทาง ONLINE ไดชแกต Facebook, 
Line, Instagram, Shoppee และ Tiktok
Value Propositions - คจณคตาทมรลรกคชาจะไดชรตบ ครอ ถตานมมความรชอนแรง รชอนนาน, ไมตแตกประทจ
ในการใชชงาน, ปลอดภตย, ปลอดสารเคมม และสารพกษ และไมตมมกลกรน และควตนรบกวนรสชาตก
อาหาร
Key Activities – กระบวนการผลกต การผลกตถตานรตกโลกทมรททามาจากขยะชมวะมวลในพรพนทมรตทาบล
นาเพมยง เชตน ใบไมช ใบอชอย และฟางขชาว นทามาแปลงสภาพเปปนถตานโดยเขชาสรตกระบวนการแบบ
ทอรธรมแฟคชตรน   (Torre faction) และนทาเขชาสรตกระบวนการอตดแทตงโดยใชชเครรรองอตดแทตง
Key Resources – ทรตพยากรในการผลกตประกอบไปดชวย เงกนทจน, เครรรองบดยตอย, ชมวมวล, 
เครรรองทอรธรมแฟคชตรน,เครรรองบดผงถตาน และเครรรองอตดแทตง 
Key Partners – ในสตวนของผรชเกมรยวใหชการสนตบสนจนและผรชเกมรยวขชองในธจรกกจ มมดตงนมพ เกษตรกรผรช

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

ลดขยะ/การนทาวตตถจดกบกลตบมาใชชใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

ลดเวลาในการสรชางผลผลกตเพรรอจตดจทาหนตายสกนคชา / บรกการ

จตานวนรายไดล : 35,000

หนชา 61 / 407



PS65015258 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจและสพงคมฐานรากหลพงโควรดดลวยเศรษฐกรจ BCG ตตาบลนาเพทยง 

อตาเภอชรมแพ จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครรรองอบไลตนทพามตน

สารดรดซตบความชรพน

พตฒนาบรรจจภตณฑธ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ขนมดอกจอก NaPieng

รายละเอทยด : ขนมดอกจอกกลจตมแมตบชาน บชานเหมรอดแอต หมรตทมร4 ตทาบลนาเพมยง เปปนกลจตมแมต

บชานทมรมมการรวมตตวของคนในชจมชนเพรรอททาขนมดอกจอก ซจรงมมการขายมาอยตางยาวนาน 

ขนมมมรสชาตก หวานพอดม หอมงา และกรอบอรตอย

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.นาเพมยง อ.ชจมแพ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ขนมดอกจอกนาเพมยง

ออนไลนฑ : ขนมดอกจอกนาเพมยง

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

Customer Segment – กลจตมลรกคชาครอคนทมรชอบรตบประทานขนมดอกจอก ทจกเพศ ทจกวตย และ
กลจตมลรกคชาทมรใสตใจเรรรองสจขภาพ
Costomer Relationships – การตกดตาม สอบถามลรกคชาทมรซรพอรตบประทานทตพงชตองทางออนไลนธ 
และออฟไลนธ พรชอมทตพงเชพครมวกวของลรกคชาเพรรอการพตฒนาและปรตบปรจง และมอบสกทธกพกเศษแกต
ลรกคชาเดกม และลรกคชาทมรรมวกว
Channels – จตดจทาหนตายผตาน 2 ชตองทางดตงนมพ 1. ชตองทาง OFFLINE ไดชแกต รชานขายของชทาของ
ชจมชน, ตลาดชจมชน และหชางสรรพสกนคชา 2. ชตองทาง ONLINE ไดชแกต Facebook, Line, 
Instagram, Shoppee และ Tiktok
Value Propositions - คจณคตาทมรลรกคชาจะไดชรตบ ครอขนมดอกจอกไมตอมนทพามตน และไมตเหมพนหรน
นทพามตน, สามารถเกพบไวชรตบประทานไดชนานมากขจพน, มมบรรจจภตณฑธทมรททาใหชขนมคงสภาพสวยงาม ไมต
แตกหตกงตาย, บรรจจภตณฑธสวยงามสามารถซรพอเปปนของฝากไดช
Key Activities - กระบวนการผลกต การผลกตขนมดอกจอกทมรมมรสชาตกอรตอย กรอบ หอม หวาน 
โดยการผตานกระบวนการอบไลตนทพามตน ททาใหชขนมดอกจอกไมตอมนทพามตน และไมตมมกลกรนเหมพนหรน
นทพามตน
Key Resources – ทรตพยากรในการผลกตประกอบไปดชวย เงกนทจน และเครรรองอบไลตนทพามตน
Key Partners – ในสตวนของผรชเกมรยวใหชการสนตบสนจนและผรชเกมรยวขชองในธจรกกจ มมดตงนมพ - เทศบาล
ตทาบลนาเพมยง อทาเภอชจมแพ จตงหวตดขอนแกตน, สทานตกงานพตฒนาชจมชนอทาเภอชจมแพ จตงหวตด
ขอนแกตน, สทานตกงานพาณกชยธ จตงหวตดขอนแกตน และมหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน 

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 30,000

หนชา 62 / 407



PS65041162 : พพฒนาศพกยภาพการผลรตงานไมล

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

องคธความรรชเกมรยวกตบงานไมช

เทคโนโลยมการเขชาไมช

-

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : เฟอรธนกเจอรธไมชขนาดเลพกและตจกกตาไมช

รายละเอทยด : ฟอรธนกเจอรธไมชขนาดเลพกและตจกกตาไมช เปปนผลกตภตณฑธของกลจตมผรชพกการในเขต

ตทาบลนาหนองทจตม ซจรงปปจจจบตนผลกตตามคทาสตรงซรพอของทางโรงพยาบาล และบรกษตทผรชสนตบสนจน 

ททาใหชไมตเปปนทมรแพรตหลาย ผรชบรกโภคสตวนใหญตยตงไมตรรชจตก ประกอบกตบผรชผลกต ยตงขาดทตกษะในการ

ผลกตงานไมช จจงไดชมมการพตฒนาทตกษะทางดชานงานไมช และการออกแบบผลกตภตณฑธ เพรรอใหช

ตรงตามความตชองการของผรชบรกโภค

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.นาหนองทจตม อ.ชจมแพ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : รชานชตางหมอก

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

พตฒนาทตกษะของผรชผลกต ดชานการเขชาไมชและการออกแบบผลกตภตณฑธ เพรรอใหชไดชผลกตภตณฑธทมร
หลากหลายตรงตามความตชองการของผรชบรกโภค และททาการสตงเสรกมการขายผตานชตองทางการ
จตดจทาหนตายหลายชตองทาง

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

ลดเวลาในการสรชางผลผลกตเพรรอจตดจทาหนตายสกนคชา / บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 6,000

หนชา 63 / 407



PS65041163 : เมลหดกาแฟคพทว บด หนองจาน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

องคธความรรชเกมรยวกตบการผลกตเมลพดกาแฟ

เทคโนโลยมคตรวบด

ไมตมมนวตตกรรมใหมต

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : เมลพดกาแฟคตรว บด หนองจาน

รายละเอทยด : เมลพดกาแฟคตรว บด หนองจาน เปปนเมลพดกาแฟทมรไดชจากการปลรกไนพรพนทมรบชาน

หนองจาน ตทาบลนาหนองทจตม อทาเภอชจมแพ จตงหวตดขอนแกตน ซจรงสามารถปลรกกาแฟไดชทตพง

สายพตนธจธอาราบมการ และโรบตสตชา ซจรงเมลพดกาแฟทมรไดช มมกลกรนทมรหอม และรสชาดดม แตตในการ

ขตพนตอนของการผลกต ยตงไมตไดชมาตรฐาน ไมตมมการควบคจมคจณภาพ ทตพงนมพเพราะสตวนใหญตใชช

แรงงานคนในการผลกต จจงไดชนทาองคธความรรชและเทคโนโลยมเขชาไปชตวยในการดทาเนกนงาน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.นาหนองทจตม อ.ชจมแพ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : วกสาหกกจชจมชน หนองจาน

ออนไลนฑ : กาแฟหนองจาน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ปรตบปรจงกระบวนการผลกต ตตพงกระบวนการเกพบเกมรยว การคตดแยกเมลพดกาแฟใหชไดชขนาดทมรใกลช
เคมยงกตน และไดชเมลพดกาแฟทมรสมบตตก และททาการควบคจมมาตรฐานในแตตละขตพนตอนการผลกต เพรรอ
ใหชไดชคจณภาพทมรสมทราเสมอ และในการตลาดจะมมการออกรชานกาแฟ เพรรอใหชลรกคชาไดชชกมรสชาด
ของกาแฟ พรชอมทตพงการเพกรมชตองทางการจตดจทาหนตายแบบออนไลนธ

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

ลดเวลาในการสรชางผลผลกตเพรรอจตดจทาหนตายสกนคชา / บรกการ

จตานวนรายไดล : 13,000

หนชา 64 / 407



PS65010638 : COLA KKU X ฝรพทงกรมจด ตตาบลโนนสะอาด อตาเภอชรมแพ จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

SWOT Analysis

Customer Engagement Model

Business Model Canvas

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การขนสตงและกระจายสกนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ฝรตรงกกมจร

รายละเอทยด : ฝรตรงกกมจร มมรสชาตกหวาน กรอบ มมความสดใหมต ทมรสทาคตญทมรสจด ปลอดสารพกษ 

ตตพงแตตกระบวนการเตรมยมแปลงปลรก กระบวนการดรแลรตกษา เหมาะสทาหรตบผรชบรกโภคทมรรตก

สจขภาพ และไมตมมสารเคมมเขชาสรตรตางกาย มมราคาอยรตทมรกกโลกรตมละ 14 บาท

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โนนสะอาด อ.ชจมแพ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลโนนสะอาด อทาเภอชจมแพ จตงหวตดขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

คณะผรชดทาเนกนโครงการ U2T มมความคกดเหพนทมรจะพตฒนาผลกตภตณฑธฝรตรงกกมจร ใหชมมความเปปน
เอกลตกษณธและชตวยผลตกดตนในเรรรองของการขยายฐานลรกคชาออกไปจทาหนตายใหชครอบคลจมทตพงใน
และนอกพรพนทมร เพรรอรองรตบการขายทมรจะเพกรมขจพนในอนาคตทตพงการขายแบบออฟไลนธและออนไลนธ 
ซจรงจะกทาหนดราคาโดยจะหตกคตาใชชจตายในดชานตชนทจนตตางๆ จากนตพนททาการบวกกทาไรทมรคาดวตาจะไดช
รตบเขชาไปในราคาขาย 
ทางกลจตมผรชผลกตจจงไดชวางแผนการตลาด เชตน จตดจทาหนตายตลาดในชจมชน รชานขายของฝาก 
ขยายฐานลรกคชาในพรพนทมรใกลชเคมยง เพกรมชตองทางการขายในแพลตฟอรธมออนไลนธ 
โดยฝรตรงกกมจร ตทาบลโนนสะอาด มมผลกตภตณฑธอยรต 1 อยตาง  
ฝรตรงกกมจร ราคา 14 บาท/กกโลกรตม ยอดขายขตพนตทราตตอเดรอนทมรเคยขายไดชประมาณ 900 กกโลกรตม 
คกดเปปนเงกน 12,600 บาท
รวมผลกตภตณฑธฝรตรงกกมจร คกดเปปนเงกน 12,600 บาท/เดรอน 
โดยมมการวางแผนการขายในอนาคตหลตงจากพตฒนาบรรจจภตณฑธใหชไดชมาตรฐาน, มมความนตา
สนใจ, สามารถเกพบรตกษาไดชนานขจพน และสรชางโลโกชผลกตภตณฑธ โดยมมการวางแผนเพกรมมรลคตาของ
ฝรตรงกกมจร เพกรมขจพนรชอยละ 20 คาดการณธวตาการมมผลกตภตณฑธทมรมมบรรจจภตณฑธทมรมมมาตรฐานจะ
สามารถขายไดชมากขจพน ตทาบลโนนสะอาด มมการใชชแผนธจรกกจแบบ 4P หรรอ Marketing Mix ทมร
เรมยกเปปนภาษาไทยวตา “สตวนผสมทางการตลาด” โดยแบตง การวกเคราะหธองคธประกอบเปปน 4 สตวน 
ไดชแกต 1.Product (ผลกตภตณฑธ) เชตนการสรชางอตตลตกษณธ, บรรจจภตณฑธ Price (ราคา) ควรกทาหนด
ราคาใหชเหมาะสมกตบสกรงทมรผรชบรกโภคไดชรตบ Place (ชตองทางจตดจทาหนตาย) การเพกรมชตองทางออ

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

มมสจขภาพดมขจพน ลดโอกาสเกกดการเจพบปฝวย

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 13,776
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PS65010882 : COLA KKU X นตนาพรรกปลารลา ตตาบลโนนสะอาด อตาเภอชรมแพ จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Business Model Canvas SWOT Analysis

Business Model Canvas

Customer Engagement Model

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การขนสตงและกระจายสกนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : นทพาพรกกปลารชา

รายละเอทยด : ผลกตภตณฑธนทพาพรกกปลารชาเปปนสกนคชาชจมชนทมรเกกดจากการรวมกลจตมของชาวบชาน

ในตทาบลโนนสะอาด ทมรผลกตจากปลาทมรมมการเพาะเลมพยงแบบธรรมชาตก มมหลายรสชาตก และมม

สตวนผสมของสมจนไพรพรพนบชาน โดยมมขนาด 50 กรตม ราคา 10 บาท และ ขนาด 200 กรตม 

ราคา 50 บาท

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โนนสะอาด อ.ชจมแพ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลโนนสะอาด อทาเภอชจมแพ จตงหวตดขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

คณะผรชดทาเนกนโครงการ U2T มมความคกดเหพนทมรจะพตฒนาผลกตภตณฑธนทพาพรกกปลารชา ใหชมมความเปปน
เอกลตกษณธและชตวยผลตกดตนในเรรรองของการขยายฐานลรกคชาออกไปจทาหนตายใหชครอบคลจมทตพงใน
และนอกพรพนทมร เพรรอรองรตบการขายทมรจะเพกรมขจพนในอนาคตทตพงการขายแบบออฟไลนธและออนไลนธ 
ซจรงจะกทาหนดราคาโดยจะหตกคตาใชชจตายในดชานตชนทจนตตาง ๆ จากนตพนททาการบวกกทาไรทมรคาดวตาจะ
ไดชรตบเขชาไปในราคาขาย 
ทางกลจตมผรชผลกตจจงไดชวางแผนการตลาด เชตน จตดจทาหนตายตลาดในชจมชน รชานขายของฝาก 
ขยายฐานลรกคชาในพรพนทมรใกลชเคมยง เพกรมชตองทางการขายในแพลตฟอรธมออนไลนธ 
โดยนทพาพรกกปลารชา ตทาบลโนนสะอาด มมผลกตภตณฑธอยรต 1 อยตาง  
1. นทพาพรกกปลารชา ราคา 10 บาท/กระปจก/50กรตม ยอดขายขตพนตทราตตอเดรอนทมรเคยขายไดชประมาณ 
240 กระปจก คกดเปปนเงกน 2,400 บาท
2. นทพาพรกกปลารชา ราคา 50 บาท/กระปจก/200กรตม ยอดขายขตพนตทราตตอเดรอนทมรเคยขายไดช
ประมาณ 80 กระปจก คกดเปปนเงกน 4,000 บาท

รวมผลกตภตณฑธเหพดแปรรรปคกดเปปนเงกน 8,400 บาท/เดรอน 
โดยมมการวางแผนการขายในอนาคตหลตงจากพตฒนาบรรจจภตณฑธใหชไดชมาตรฐาน, มมความนตา
สนใจ, สามารถเกพบรตกษาไดชนานขจพน และสรชางโลโกชผลกตภตณฑธ โดยมมการวางแผนเพกรมมรลคตาของ
นทพาพรกกปลารชา เพกรมขจพนรชอยละ 20 คาดการณธวตาการมมผลกตภตณฑธทมรมมบรรจจภตณฑธทมรมมมาตรฐานจะ
สามารถขายไดชมากขจพน

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 19,000
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PS65004820 : การพพฒนาผลรตภพณฑฑผลาขาวมลาบลานโนนชพย

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยมเคลรอบผชากลกรนหอม

ใชช Facebook ในการโปรโมทผลกตภตณฑธ

การสรชางบรรจจภตณฑธใหชดรทตนสมตย

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผชาขาวมชาบชานโนนชตย byไทโนนหตน

รายละเอทยด : ผชาขาวมชาบชานโนนชตยเดกมเปปนผชาทมรมมมาแตตโบราณซจรงสามารถใชชไดชสารพตด

ประโยชนธ มมลตกษณะเปปนลายตารางเลพกๆนกยมใชชดชายหลายสมโดยจะมมการพตฒนาสรชาง

เอกลตกษณธจจดเดตนใหชกตบผลกตภตณฑธ ททาใหชผชาขาวมชามมกลกรนหอมทมรเปปนเอกลตกษณธและสามารถ

สรชางมรลคตาเพกรมใหชกตบผชาขาวมชา

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โนนหตน อ.ชจมแพ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ผชาขาวมชาบชานโนนชตย ตตพงอยรตหมรต 1 บชานโนนชตย อทาเภอชจมแพ จตงหวตดขอนแกตน เดกมเปปนกลจตมแมต
บชานรวมตตวกตนตตพงเปปนกลจตมแมตบชานเกษตรกรบชานโนนชตย  แตตผชาขชาวมชานตพนมมจทานวนมากอยรตใน
หลายพรพนทมร โดยยตงไมตมมความโดดเดตน  จจงตชองมมความจทาเปปนพตฒนาในดชานอรรน เพรรอใหชผชาขาวมชา
บชานโนนชตยมมความแตกตตางจากผชาขาวมชาทตรว ๆ ไป โดยททาใหชผชาขาวมชามมกลกรนหอมทมรเปปน
เอกลตกษณธและสามารถสรชางมรลคตาเพกรมใหชกตบผชาขาวมชา
            โดยจะมมการจตดกกจกรรมเพรรอพตฒนาซจรงมมการ ตกดตตอททางานกตบ รชานขายของฝาก หนตวย
งานรตฐและภาคเอกชน ซจรงมมกกจกรรมหลตกครอวกเคราะหธความตชองการของตลาด การผลกตและ
พตฒนาสกนคชาผลกตภตณฑธใหชมมความแตกตตาง การเพกรมชตองทางการตลาด การประชาสตมพตนธธ
ตลอดจนการจทาหนตาย

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 2,700
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PS65022161 : กระเปปาขาวมลาหอม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยมการเคลรอบผชาขาวมชากลกรนหอม

ใชช Facebook ในการโปรโมทผลกตภตณฑธ

การออกแบบการสรชางผลกตภตณฑธใหมตตามความตชองการและความนกยมในตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : กระเปปาขาวมชาหอม

รายละเอทยด : กลจตมผชาขาวมชาบชานโนนชตยยตงไมตมมความหลากหลาย สตวนใหญตขายเปปนลตกษณะ

ผชาผรน จจงมมพตฒนาผชาผรนเปปนกระเปปา ซจรงสกนคชามมการออกแบบททาเปปนกระเปปาเพรรอเพกรมความ

หลากหลายและโดดเดตนใหชแกตผรชบรกโภค

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โนนหตน อ.ชจมแพ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

สกนคชาทมรจทาหนตายของกลจตมผชาขาวมชาบชานโนนชตยยตงไมตมมความหลากหลาย สตวนใหญตขายเปปน
ลตกษณะผชาผรน จจงจตดททากกจกรรมการพตฒนาผชาผรนเปปนกระเปปา เพรรอใหชสกนคชาของกลจตมมมความ
หลากหลาย จจงตชองมมการสรชางผลกตภตณฑธใหมตมาจากผชาขาวมชาโดยการจตดกกจกรรมเพรรอ
พตฒนาซจรงมมการ ตกดตตอททางานกตบ รชานขายของฝาก หนตวยงานรตฐและภาคเอกชน ซจรงมมกกจกรรม
หลตกครอสทารวจความตชองการรรปแบบผลกตภตณฑธจากผรชบรกโภคเเละรชานคชาเครรอขตาย พตฒนา
ผลกตภตณฑธใหชมมความแตกตตางโดดเดตน การเพกรมชตองทางการตลาด การสรชางเครรอขตายตตวแทน 
การประชาสตมพตนธธตลอดจนการจทาหนตาย และการสรชางความสตมพตนธธรตกษาลรกคชา โดยมมชตอง
ทางสรรอสารทมรสะดวกและรวดเรพวผตานทางแพลตฟอรธมออนไลนธ การรตบประกตนสกนคชา

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 1,806

หนชา 68 / 407



PS65008464 : การพพฒนานตนานมขลาวทพบทรมชรมแพและการออกแบบบรรจรภพณฑฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยมการยรดอายจผลกตภตณฑธ

การใชชความรชอนในการตชมเพรรอใหชไดชนทพานมขชาว

การใชชวตตถจดกบอรรนมาผสม เชตน นมสด ใบเตย งาดทา เพรรอใหชไดชรสชาตกทมรหลากหลาย

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : นทพานมขชาวทตบทกมชจมแพ (Brand)

รายละเอทยด : ตทาบลโนนอจดม อทาเภอชจมแพ จตงหวตดขอนแกตน ไดชปลรกขชาวทตบทกมชจมแพทมรเกกด

จากการนทาสายพตนธจธขชาวขาวดอกมะลกผสมกตบขชาวสตงขธหยดพตทลจง จนเปปนสายพตนธจธทมรเปปนอตต

ลตกษณธของอทาเภอชจมแพ ขชาวทตบทกมชจมแพนมพมมสมสตนคลชายสมทตบทกมทมรสวยงามแปลกตาและมม

คจณคตาทางโภชนาการสรง ชตว

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โนนอจดม อ.ชจมแพ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ไมตมม

ออนไลนฑ : ขชาวกลชอง ทตมทกมชจมแพ โนนอจดม

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

นทพานมขชาวทตบทกมผลกตเพรรอเปปนทางเลรอกสทาหรตบเครรรองดรรมเพรรอสจขภาพ เหมาะกตบกลจตมผรชบรกโภคทมร
รตกสจขภาพทจกเพศทจกวตย ชตองทางการจทาหนตายจะใชชชตองทางfacebook line tiktok shopee  
และมมการจตดจทาหนตายตามหนชารชานของในชจมชน และมมการพตฒนาตามคทาแนะนทารมวกวในทจกชตอง
ทาง

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 15,000

หนชา 69 / 407



PS65008671 : การพพฒนาขลาวแตตนทพบทรมชรมแพและการออกแบบบรรจรภพณฑฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ภรมกปปญญาการททาทมรใชชวตสดจในทชองถกรน

การออกแบบโลโกและบรรจจภตณฑธ

การใชชโปรแกรมคอมพกวเตอรธมาชตวยททาฉลาก

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การขนสตงและกระจายสกนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ขชาวแตบนทตบทกมชจมแพ(Brand)

รายละเอทยด : ตทาบลโนนอจดม อทาเภอชจมแพ จตงหวตดขอนแกตน ไดชปลรกขชาวทตบทกมชจมแพทมรเกกด

จากการนทาสายพตนธจธขชาวขาวดอกมะลกผสมกตบขชาวสตงขธหยดพตทลจง จนเปปนสายพตนธจธทมรเปปนอตต

ลตกษณธของอทาเภอชจมแพ ขชาวทตบทกมชจมแพนมพมมสมสตนคลชายสมทตบทกมทมรสวยงามแปลกตาและมม

คจณคตาทางโภชนาการสรง

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โนนอจดม อ.ชจมแพ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ไมตมม

ออนไลนฑ : กลจตมแมตบชานเกษตรกรบชานดอน บชานหอย

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

กลจตมลรกคชาครอคนทมรชรรนชอบทานขชาวแตบนทจกกลจตมทมรใสตใจสจขภาพ มมการตกดตามฟปดแบคของลรกคชา 
เพรรอปรตบปรจงและพตฒนา ตามชตองทาง การจตดจทาหนตาย เชตน Facebook line shopee Tiktok 
มมกระบวนการผลกตทมรมมความสะอาดปลอดภตย และมมบรรจจภตณฑธไดชมาตราฐานสวยงามดจงดรผรช
บรกโภค

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 15,000

หนชา 70 / 407



PS65017323 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจและสพงคมฐานรากหลพงโควรดดลวยเศรษฐกรจ BCG ตตาบลวพงหรน

ลาด อตาเภอชรมแพ จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

หมชอนจรงลรกประคบไฟฟปา

บรรจจภตณฑธทมรเกพบรตกษารรปทรงและกลกรนลรกประคบใหชคงกลกรนสมจนไพรหลตงจตดสตง

การจทาหนตายสกนคชาผตานชตองทางออนไลนธ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ลรกประคบสมจนไพรบชานนา

รายละเอทยด : ลรกประคบสมจนไพรบชานนา บรรจจ 200 กรตม สรรพคจณชตวยบรรเทาอาการปวด

เหมรรอย แกชเคลพดขตดยอก ฟกชทพา ลดอาการบวมอตกเสบของกลชามเนรพอ ชตวยเพกรมการไหลเวมยน

ของเลรอด

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.วตงหกนลาด อ.ชจมแพ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

Customer segments กลจตมลรกคชาเปปนกลจตมคนทมรอาศตยอยรตในชจมชน และ อาศตยอยรตในภาคตะวตน
ออกเฉมยงเหนรอ ไมตจทากตดเพศ โดยมมอายจ 30 ปปขจพนไป เพราะเปปนกลจตมคนทมรมมความสนใจดชานการ
ดรแลสจขภาพ และมมอาการปวดเมรรอยลชาจากการททางานหรรอการใชชชมวกตประจทาวตน เนรรองจาก
สภาพรตางกายทมรเสรรอมลง
Customer relationships มมการตกดตามสอบถามผลการใชชงานกตบลรกคชาทมรซรพอไป วตาหลตงจากทมร
ใชชและไดชผลเปปนอยตางไรดมขจพนหรรอไมตชตวยบรรเทาอาการตตางๆหรรอไมตและสอบถามความพจรงพอ
ใจ และนทาผลตอบรตบจากลรกคชามาใชชชตวยในการรมวกวสกนคชาดชวย
Channels จตดจทาหนตายผตานทาง Facebook U2T ตทาบลวตงหกนลาด และจทาหนตายในบรกเวณ
ชจมชน
Value propositions คจณคตาทมรลรกคชาจะไดชรตบ ครอสรรพคจณในลรกประคบจะชตวยบรรเทาอาการ
ปวดเหมรรอย แกชเคลพดขตดยอก ฟกชทพา ลดอาการบวมอตกเสบของกลชามเนรพอ ชตวยเพกรมการไหล
เวมยนของเลรอด
Key activities กระบวนการผลกต เรกรมจากการหาและเกพบสมจนไพรในทชองถกรนในชจมชนทมรมมอยรตแลชว
นทามาเปปนวตตถจดกบหลตก โดยมมการคตดสรร ททาความสะอาด การตากแหชง การผลกตและบรรจจ
ภตณฑธ (หากขาดเหลรอวตตถจดกบ
บางชนกดอาจจะมมการจตดซรพอบางสตวน) ซจรงระหวตางททากระบวนการผลกตนมพจะททาการเกพบขชอมรลเพรรอ
นทามาสรชาง Content (โดยการใหชความรรชเกมรยวกตบสรรคจณของสมจนไพรแตตละชนกด) ในการโปรโม
ทและจตดจทาหนตายสกนคชา

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

มมสจขภาพดมขจพน ลดโอกาสเกกดการเจพบปฝวย

ลดเวลาในการสรชางผลผลกตเพรรอจตดจทาหนตายสกนคชา / บรกการ

จตานวนรายไดล : 1,800

หนชา 71 / 407



PS65017345 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจและสพงคมฐานรากหลพงโควรด ดลวยเศรษฐกรจ BCG ตตาบลวพงหรน

ลาด อตาเภอชรมแพ จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครรรองอบแหชงขชาวแตบน

บรรจจภตณฑธทมรเกพบรตกษาขชาวแตบนใหชคงรสชาตหลตงบรกโภคไมตหมด

การจทาหนตายสกนคชาผตานชตองทางออนไลนธ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ขชาวแตบนชาววตง

รายละเอทยด : ขชาวแตบน บรรจจ 200-1000 กรตม ขชาวแตบนชาววตงมมรสชาตทมร อรตอยหลาก

หลายโดดเดตน และการนทาวตตถจดกบทมรมมในทชองถกรนเขชามาผสมในขตพนตอนการผลกต เชตน การนทาใบ

เตย อตญชตน ฟปกทองซจรงมมรสชาตหวาน หอม กรอบ อรตอย มมโปรตมน คารธโบไฮเดรต และ

โซเดมยมทมรจทาเปปน ตตอรตางกาย

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.วตงหกนลาด อ.ชจมแพ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

Customer segments ทจกเพศทจกวตยทมรตชองการอาหารขบเคมพยวทานเลตนไดชนตกทตองเทมรยวทมรตชอง
การซรพอเปปนของฝาก
Customer relationships มมการตกดตามสอบถามผลการใชชงานกตบลรกคชาทมรซรพอไป วตาหลตงจากทมร
ไดชลองรตบประทานแลชวเปปนอยตางไรมมการบอกตตอปากตตอปากหรรอไมต มมโอกาสทมรลรกคชาจะกลตบมา
ซรพอใหมตมากนชอยเพมยงใด
Channels มม 2 ชตองทางไดชแกตชตองทางแบบออฟไลนธ โดยการออกรชาน จทาหนตายตามงานแสดง
สกนคชา และขายสตงโดยการฝากขายตามรชานคชาประจทาชจมชน ชตองทาง ออนไลนธ เปปนชตองทาง
หลตกในการจทาหนตาย โดยจะจทาหนตายผตานแพลตฟอรธมออนไลนธไดชแกต Shopee Facebook
Value propositions รสชาตทมรอรตอยหลากหลายโดดเดตน และการนทาวตตถจดกบทมรมมในทชองถกรนเขชา
มาผสมในขตพนตอนการผลกต เชตน การนทาใบเตย อตญชตน ฟปกทอง มาแตตงสมสตน อมกทตพงยตงเพกรมรรป
แบบบรรจจภตณฑธเพรรอรตกษาผลกตภตณฑธใหชคงสภาพและเกกดความสวยงามเพกรมมรลคตาดจงดรดผรช
บรกโภค ททาฉลากทมรมมความสวยงามทตนสมตยชตดเจนและสามารถตกดตตอไดชงตาย
Key activities นทาวตตถจดกบหลตกขชาวเหนมยวมานจรงแลชวนทามาขจพนรรปเพรรอตากแหชง และเกพบสมจนไพร
ในทชองถกรนในชจมชนทมรมมอยรตแลชวนทามาแปรรรปในขตพนตอนแตตงกลกรน สม โดยมมการคตดสรร ททาความ
สะอาด การตากแหชง เพรรอนทามาบรรจจภตณฑธ (หากขาดเหลรอวตตถจดกบบางชนกดอาจจะมมการจตดซรพอ
บางสตวน) ซจรงระหวตางททากระบวนการผลกตนมพจะททาการเกพบขชอมรลเพรรอนทามาสรชาง Content (โดย
การใหชความรรชเกมรยวกตบสรรคจณของสมจนไพรแตตละชนกด) ในการโปรโมทและจตดจทาหนตายสกนคชา
Key resources ทรตพยากรในการผลกต ไดชแกต เงกนทจนทมรจะนทามาซรพอวตตถจดกบบางอยตางทมรไมไดชมมอยรต

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

ลดเวลาในการสรชางผลผลกตเพรรอจตดจทาหนตายสกนคชา / บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 3,238

หนชา 72 / 407



PS65042138 : โครงการพพฒนาและยกระดพบชาใบทรเรทยนเทศ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

องคธความรรชดชานการออกแบบโลโกชใหมต

พตฒนารรปแบบบรรจจภตณฑธใหมต

-

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : อาชรชาใบทจเรมยนเทศ

รายละเอทยด : เปปนชาใบทจเรมยนเทศสทาหรตบชงดรรมชาใบทจเรมยนเทศชตวยเรรรองตชานเชรพอมะเรพง

หรรอเชรพอทมรกตอมะเรพงใชชชาชงใบทจเรมยนเทศเปปนชาสงบ ลดความดตนโลหกต รตกษาอาการปวด

เกรพงทชอง บทารจงหตวใจ นอนไมตหลตบ กระเพาะปปสสาวะอตกเสบ เบาหวาน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.หนองเขมยด อ.ชจมแพ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : อาชรชาใบทจเรมยนเทศ

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100083704214759

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ออกแบบโลโกชผลกตภตณฑธใหมต ใหชมมความดจงดรด นตาสนใจ และเพกรมรายละเอมยดของผลกตภตณฑธ 
เชตน ขชอมรลสรรพคจณ ขชอมรลวตตถจดกบ วตนทมรผลกต และราคา
ปรตบเปลมรยนบรรจจภตณฑธจากเดกมใหชมมรรปลตกษณธทมรทตนสมตยและรตกษาคจณภาพของผลกตภตณฑธ
ใชชโซเชมยลมมเดมยสรชางเพจ Facebook และททาการลกงคธคกวอารธโคชดเพรรอใหชเขชาถจงสกนคชาไดชงตายขจพน
และสตรงซรพอไดชรวดเรพว

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

มมสจขภาพดมขจพน ลดโอกาสเกกดการเจพบปฝวย

ลดเวลาในการสรชางผลผลกตเพรรอจตดจทาหนตายสกนคชา / บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 25,000

หนชา 73 / 407



PS65042139 : โครงการพพฒนาและยกระดพบสมรนไพรพชนนบลานสดตรแมทกลอนทอง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

องคธความรรชดชานการออกแบบโลโกชใหมต

พตฒนารรปแบบบรรจจภตณฑธใหมต

-

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : สมจนไพรพรพนบชานสรตรแมตกชอนทอง

รายละเอทยด : เปปนสมจนไพรทมรมมสตวนผสมของกระวาน กชานพลร พรกกไทย ดมปลม ขกงแหชง ทมรมม

สรรพคจณชตวยขตบสารพกษออกจากรตางกายตตอตชานอนจมรนอกสระ ขนาดของการรตบประทาน

ครตพงละ 2 แคปซรล หลตงอาหาร เชชา-เยพน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.หนองเขมยด อ.ชจมแพ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : สมจนไพรพรพนบชานสรตรแมตกชอนทอง

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100083623460206

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

1. ออกแบบโลโกชผลกตภตณฑธใหมต ใหชมมความดจงดรด นตาสนใจ และเพกรมรายละเอมยดของผลกตภตณฑธ 
เชตน ขชอมรลสรรพคจณ ขชอมรลวตตถจดกบ วตนทมรผลกต และราคา 2. ปรตบเปลมรยนบรรจจภตณฑธจากเดกมใหชมม
รรปลตกษณธทมรทตนสมตยและรตกษาคจณภาพของผลกตภตณฑธ 3. ใชชโซเชมยลมมเดมยสรชางเพจ Facebook 
และททาการลกงคธคกวอารธโคชดเพรรอใหชเขชาถจงสกนคชาไดชงตายขจพนและสตรงซรพอไดชรวดเรพว

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

มมสจขภาพดมขจพน ลดโอกาสเกกดการเจพบปฝวย

สรชางความรรชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 25,000

หนชา 74 / 407



PS65019618 : ปปอก 9 ขลาวหลามตพด

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครรรองสรญญากาศ

ซองถนอมอาหาร

กลตองบรรจจภตณฑธ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ปปอก 9 ขชาวหลามตตด

รายละเอทยด : - ขชาวแบบแทตง 2 ชกพน แพพคสรญญากาศ- ขชาวหลามแบบชกพนพอคทา แพพค 4 ชกพน- 

ใสตกลตองบรรจจภตณฑธ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หนองไผต อ.ชจมแพ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T - ตทาบลหนองไผต อทาเภอชจมแพ

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

เนรรองจากขชาวหลามเปปนสกนคชาทมรททารายไดชหลตกใหชแกตชจมชนตทาบลหนองไผต ผรชคนในชจมชนสตวน
ใหญตจจงประกอบอาชมพททาขชาวหลาม ทตพงเปปนอาชมพหลตกและอาชมพเสรกม สรชางรายไดชใหชกตบครอบ
ครตว แตตสกนคชายตงไมตมมความนตาสนใจหรรอดจงดรดมากนตก และชตองทางการขายยตงไมตหลากหลาย 
ทมมงาน U2T ตทาบลหนองไผตจจงไดชคกดคชนวกธมนทาเทคโนโลยมมาเพรรอใชชพตฒนาผลกตภตณฑธขชาวหลาม 
โดยการปรตบเปลมรยนแพพกเกจจกพง การใชชเครรรองสรญญากาศชตวยในการยรดอายจผลกตภตณฑธ เพกรม
มรลคตาของสกนคชา ขยายการจทาหนตายไปในชตองทางการตลาดแบบออฟไลนธและออนไลนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 4,300

หนชา 75 / 407



PS65019640 : นตนาบพกสทดาคพนนสด By U2T หนองไผท

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

แปรรรปฝรตรงสด

เครรรองสกตดนทพาแยกกาก

บรรจจภตณฑธแบบขวด ขนาด 300 ml

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : นทพาบตกสมดาคตพนสด By U2T ตทาบลหนองไผต

รายละเอทยด : - นทพาฝรตรงคตพนสดแยกกาก 100 %- บรรจจขวดขนาด 300 ml

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หนองไผต อ.ชจมแพ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T - ตทาบลหนองไผต อทาเภอชจมแพ

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

สรบเนรรองจากโครงการ U2T เฟสทมร1 ไดชททาการลงพรพนทมรพตฒนาแปลงปลรกฝรตรงขอเกษตรกรใน
พรพนทมรตทาบลหนองไผต โดยการนทาผลผลกตฝรตรงมาแปรรรปสกตดนทพาแยกกาก เพรรอเพกรมมรลคตาผลผลกต
และสตงเสรกมรายไดชใหชกตบเกษตรกร ประโยชนธของนทพาฝรตรงมมวกตามกนซมสรงกวตาผลไมชชนกดอรรน และมม
วกตามกนซมสรงกวตาสชม 5 เทตา มมสารตตอตชานอนจมรลอกสระ และประโยชนธอรรนๆอมกมากหมาย  การแปร
รรปจะชตวยททาใหชเพกรมชตองทางการขาย ไดชมากขจพน ทตพงทางออนไลนธและออฟไลนธ

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

อนจรตกษธสกรงแวดลชอม และมมการพตฒนาอยตางยตรงยรน

จตานวนรายไดล : 1,200

หนชา 76 / 407



PS65014881 : การแปรรดปขลาวกลลองงอก

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

องคธความรรช เรรรองการแปรรรปจากขชาวกลชองใหชเปปนขชาวกลชองงอก และตตอยอดเปปน

ขชาวกลชองงอกแบบนทพาพรชอมดรรม แบบผงชงดรรม โดยพตฒนาสรตรใหชมมรสชาตก และคงไวชซจรงคจณ

คตาทางอาหารไดชอยตางลงตตว

การใชชเทคโนโลยม เครรรองบดละเอมยดคจณภาพสรง และเครรรองซมลสจญญากาศ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การขนสตงและกระจายสกนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ขชาวกลชองงอก

รายละเอทยด : การแปรรรปจากขชาวกลชองงอก ใหชเปปนนทพาขชาวกลชองงอกพรชอมดรรม   ราคาขวด

ละ 20 บาท เปปนขชาวกลชองงอกผงชงดรรม  ราคากลตองละ   59  บาท และ ขชาวกลชองงอกแบบ

เมลพดแพคถจง ราคาถจงละ  89  บาท

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.หนองเสาเลชา อ.ชจมแพ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : กลจตมสตรมแมตบชานเกษตรกรบชานหนองโพงโพด ต.หนองเสาเลชา อ.ชจมแพ จ.ขอนแกตน

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลหนองเสาเลชา

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ผลกตภตณฑธขชาวกลชองงอก มมแนวทางการวางแผนธจรกกจ ดตงนมพ
1.ความเปปนมาของผลกตภตณฑธขชาวกลชองงอก
จากการลงสทารวจพรพนทมรของทมมฯ พบวตาบชานหนองโพงโพด หมรตทมร 2 มมวกสาหกกจชจมชน กลจตมแปร
รรปขชาว มมการผลกตในรรปแบบดตพงเดกมไมตไดชมมการยกระดตบการผลกต โดยทมรปกตกแลชวขชาวกลชองมม
สารอาหารจทานวนมากและเปปนทมรนกยมบรกโภคสทาหรตบกลจตมคนทมรรตกสจขภาพ แตตดชวยวกธมการการ
บรกโภคของผรชนกยมบรกโภคนตพนมตกจะนทาขชาวขาวมาผสมกตบขชาวกลชองดชวยเวลาหจง เพราะ
ขชาวกลชองมมเนรพอสตมผตสคตอนขชางแขพงททาใหชรตบประทานยาก แตตหากนทาขชาวกลชองมาผตานกระบวน
การททาใหชงอก จะททาใหชขชาวกลชองมมสารอาหารเพกรมขจพน เชตน GABA เพกรมขจพน และยตงททาใหช
ขชาวกลชองงอกทมรหจงสจกมมเนรพอสตมผตสทมรอตอนนจตมรตบประทานไดชงตายกวตาขชาวกลชองธรรมดา  ทมมฯ จจง
ไดชนทาภรมกปปญญาการผลกตแบบดตพงเดกมของชจมชนมาตตอยอดดชวยการแปรรรปเปปนผลกตภตณฑธนทพา
ขชาวกลชองงอกแบบพรชอมดรรม ขชาวกลชองงอกแบบผงชงดรรม และขชาวกลชองงอกแพคถจง มจตงสรชาง
มรลคตาเพกรม สรชางอาชมพ และสรชางรายไดชใหชกตบคนในชจมชน
2.สกนคชาและบรกการ
ผลกตภตณฑธจากขชาวกลชองงอกทมรยกระดตบดชวยการแปรรรปนตพน จะชตวยใหชผรชบรกโภคทมรชรรนชอบบรกโภค
ขชาวกลชอง สามารถบรกโภคไดชงตายขจพน และสรชางความสนใจใหชกตบผรชทมรหตนมารตกสจขภาพเพกรมมากขจพน 
อมกทตพงยตงจตดจทาหนตายผตานชตองทางออนไลนธ ททาใหชลรกคชา หรรอกลจตมเปปาหมายเขชาถจงไดชงตายในการ
ซรพอผลกตภตณฑธ และมมการจตดจทาหนตายทมรกลจตมวกสาหกกจชจมชน สทาหรตบผรชทมรมาเยมรยมชมชจมชน
3.การวกเคราะหธตลาด (แผนการตลาด และกลยจทธธ)

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 24,610

หนชา 77 / 407



PS65014955 : ไวนฑอพญชพน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

องคธความรรชในการสกตดคจณคตาจากสมจนไพรพรพนบชานไทย ดชวยการนทาดอกอตญชตนมาททาการ

หมตกใหชไดชไวนธอตญชตนทมรมมคจณภาพ และมมมาตรฐาน

การใชชเทคโนโลยม เครรรองมรอวตดระดตบแอลกอฮอลธ

-

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การขนสตงและกระจายสกนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ไวนธอตญชตน

รายละเอทยด : ไวนธอตญชตน  ใชชดอกอตญชตนเปปนวตตถจดกบหลตก ในกระบวนการหมตกททาไวนธ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.หนองเสาเลชา อ.ชจมแพ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : กลจตมสตรมแมตบชานเกษตรกร บชานหนองโพงโพด ต.หนองเสาเลชา อ.ชจมแพ จ.ขอนแกตน

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลหนองเสาเลชา

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ผลกตภตณฑธไวนธอตญชตน มมแนวทางการวางแผนธจรกกจ ดตงนมพ
1.ความเปปนมาของผลกตภตณฑธไวนธอตญชตน
จากการลงพรพนทมรสทารวจของทมมฯ พบวตา ชาวบชานหมรตทมร 1 บชานหนองเสาเลชา มมการปลรกอตญชตน
จทานวนมาก โดยลตกษณะการสตงขายของชาวบชาน ครอ การเกพบมาผจรงลมและตากแหชง แลชวจจงนทา
ไปชตรงกกโลขาย และยตงมมกลจตมชาวบชานทมรมมความสนใจทมรจะเรกรมปลรกอตญชตนอยรตอมกจทานวนหนจรง แตตพบ
ปปญหาการถรกกดราคาจากพตอคชาคนกลาง นอกจากนมพรรปแบบการผลกตของชาวบชานยตงเปปนแบบ
ดตพงเดกมยตงไมตไดชมมการเพกรมมรลคตา และยตงไมตไดชมมการยกระดตบการผลกต ดตงนตพนทมมฯ จจงไดชนทา
ภรมกปปญญาการปลรกอตญชตนทมรมมอยรตในชจมชนมาตตอยอด ดชวยการนทาดอกอตญชตนมาททาไวนธอตญชตน 
เพรรอสรชางมรลคตาเพกรมใหชกตบดอกอตญชตน สรชางอาชมพและสรชางรายไดชใหชกตบคนในชจมชน
2.สกนคชาและบรกการ
ผลกตภตณฑธไวนธอตญชตน ใชชดอกอตญชตนเปปนวตตถจดกบหลตกในการททาไวนธ โดยเปปนดอกอตญชตนทมรไดช
จากการ
ปลรกและเกพบเกมรยวจากชาวบชาน หมรตทมร 1 ผลกตภตณฑธไวนธอตญชตนจะชตวยสรชางความสนใจใหชกตบผรชทมรชรรน
ชอบและสนใจในความแปลกใหมตของผลกตภตณฑธไวนธ หรรอสามารถนทาผลกตภตณฑธไวนธอตญชตนเปปน
ของฝากไดชสทาหรตบผรชทมรไดชมาเยมรยมเยรอนชจมชน ซจรงไวนธอตญชตนไดชจตดใหชมมชตองทางการจตดจทาหนตาย
ทตพงในรรปแบบออนไลนธทมรงตายและสะดวกตตอการเขชาถจงของลรกคชา และรรปแบบออฟไลนธ
3.การวกเคราะหธตลาด 
3.1 กลจตมเปปาหมาย ครอ คนทมรมมรายไดชปานกลางขจพนไป มมอายจระหวตาง 20-50 ปปขจพนไป กลจตมผรชทมรใสตใจ

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 7,164

หนชา 78 / 407



PS65009229 : นวดไทยสไตลฑอทสาน(ตตาบลกระนวน)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

อบรมภาคทฤษฎมทางออนไลนธผตานโปรแกรม Zoom Meeting เพรรอประหยตดคตาใชชจตายและใหช

ผรชเขชาอบรมไดชฝฝกฝนการใชชโปรแกรมทมรจะสตงผลตตอการประกอบธจรกกจในอนาคตในดชานหจชน

สตวนหรรอการตกดตตอกตบผรชรตบบรกการ

อบรมทตกษะการนวดใหชเปปนมรออาชมพ โดยอาจารยธผรชเชมรยวชาญจากสาขาวกชากายภาพบทาบตด 

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมภรมกปปญญาและวตฒนธรรมดชานการบรกการ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : กระนวนการนวด นวดไทยสไตลธอมสาน

รายละเอทยด : หลตกสรตรอบรมนวดไทยเพรรอสจขภาพ จทานวน 150 ชตรวโมง ตามแนวทาง ‘ชจมชน

รตวมสรชาง หนตวยงานรตวมชตวย ดชวยการผลตกดตนเทคโนโลยมนวตตกรรมจาก U2T FOR BCG ขตบ

เคลรรอนกระนวนเขชมแขพงอยตางยตรงยรน’ เพรรอยกระดตบมาตรฐานการนวด สรชางรายไดช สรชาง

อาชมพ และสรบสานภรมกปปญญาการนวด

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.กระนวน อ.ซทาสรง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : โครงการผตกปลอดภตย มจตงสรตมาตรฐานgap ตทาบลกระนวน อทาเภอซทาสรง จตงหวตด

ขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ปปจจจบตนปปญหาเรรรองสจขภาพทมรเกกดจากการปวดเมรรอยตามรตางกาย หรรออาการเครมยดโดย
เฉพาะเมรรอมมอายจมากขจพนยตงคงมมอตตราสรงตตอเนรรอง สาเหตจมาจากหลายปปจจตย เชตน ปวดเมรรอย
จากการททางานเปปนเวลานาน หรรอภาวะเครมยดจากวกกฤตกเศรษฐกกจ สกรงเหลตานมพกตอใหชเกกดธจรกกจ
นวดจทานวนมาก การนวดไทยเปปนศาสตรธและศกลปะทมรมาแตตโบราณ โดยจะเนชนการกด การบมบ 
การคลจง การดตด และการดจงซจรงเกกดจากสตญชาตญาณของพรพนฐานการอยรตรอดเมรรอมมอาการ
ปวดเมรรอยจากวกถมชมวกตประจทาวตนมตกจะบมบนวดบรกเวณดตงกลตาว คลทาบรกเวณใกลชเคมยง เปลมรยนรรป
รตางทตาทางสตรงสมเปปนองคธความรรชและประสบการณธจนอาการบรรเทาขจพน เกกดการสตงตตอรจตนตตอ
รจตนกตอเกกดเปปนศาสตรธบทาบตดและรตกษาโรคแขนงหนจรงของการแพทยธไทย โดยบางแหตงจะแตก
ตตางกตนตามภรมกภาค ทชองถกรน พรพนทมร ดตงนตพนการนวดจจงเปปนอมกทางเลรอกในการสรชางรายไดชทตพง
เสรกมและหลตก อมกทตพงยตงเปปนการสรบทอดภรมกปปญญาทมรมมมาแตตโบราณของบรรพบจรจษ การยก
ระดตบมาตรฐานการนวดเพรรอใหชเกกดการสรบทอดสรตรจตนหลตงอยตางมมประสกทธกภาพจจงมมความสทาคตญ
เปปนอยตางยกรง

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

มมสจขภาพดมขจพน ลดโอกาสเกกดการเจพบปฝวย

สตงเสรกมและสนตบสนจนการทตองเทมรยวชจมชน

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 3,700

หนชา 79 / 407



PS65009505 : ชาสมรนไพรตตาบลกระนวน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

มมการใชชเทคโนโลยมอจปกรณธในการผลกตทมรทตนสมตย

องคธความรรชการผลกตสมจนไพรแหชงชงดรรม สจขลตกษณะทมรเหมาะสมในการผลกต รวมทตพงการ

ตรวจหาสกรงปนเปปพ อน

องคธความรรชมาตรฐานผลกตภตณฑธชจมชน และการขายสกนคชาออนไลนธ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การขนสตงและกระจายสกนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยมการแปรรรปผลผลกตการเกษตร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : กระนวนชาชงแคปซรลสมจนไพร

รายละเอทยด : 1.ชาผงสมจนไพร สทาหรตบชงกตบนทพารชอน2.แคปซรลบรรจจผงสมจนไพร

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.กระนวน อ.ซทาสรง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : โครงการผตกปลอดภตย มจตงสรตมาตรฐานgap ตทาบลกระนวน อทาเภอซทาสรง จตงหวตด

ขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ปปจจจบตนหลายๆคนหตนมาใหชความสนใจในการดรแลสจขภาพทางเลรอก เชตน การรตกษาอาการเจพบ
ปฝวยดชวยยาสมจนไพร การเสรกมสรชางภรมกคจชมตนของรตางกายดชวยผลกตภตณฑธสมจนไพร ดชวย
สถานการณธดชานสจขภาพในปปจจจบตนทางผรชดทาเนกนโครงการ U2T for BCG จจงไดชเลพงเหพนความ
สทาคตญในการดรแลสจขภาพดชวยสมจนไพร จจงเกกดโครงการนมพขจพนมา

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 2,000

หนชา 80 / 407



PS65019138 : โครงการสรลางแบรนดฑและบรรจรภพณฑฑผลาไหม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

3. เทคโนโลยมในการนทาเศษผชาไปใชชประโยชนธ พตฒนาตตอยอดเปปนผลกตภตณฑธตตางๆ

1. เทคโนโลยมวตสดจทมรใชชในการออกแบบผลกตภตณฑธ

2. เทคโนโลยมในการสตงเสรกมชตองทางการขายสกนคชา

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผชาไหมคทาแมด

รายละเอทยด : ผชาไหมชนกดผรน สามารถนทาไปออกแบบเปปนเครรรองนจตงหตม หรรอผลกตภตณฑธอรรนๆ 

พรชอมบรรจจภตณฑธทมรททาจากเศษเหลรอ หรรอวตตถจดกบจากกระบวนการทอผชาไหม

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.คทาแมด อ.ซทาสรง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลคทาแมด อทาเภอซทาสรง จตงหวตดขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ผชาไหมคทาแมด เปปนสกนคชาทมรมมเอกลตกษณธทมรแสดงถจงภรมกปปญญาของชาวบชานในพรพนทมรตทาบลคทา
แมดทมรสรบทอดกตนมาตตพงแตตอดมต อมกทตพงยตงมมการใชชบรรจจภทณฑธทมรททาจากสตวนเหลรอใชชในกระบวน
การผลกต มมเอกลตกษณธและมมประสกทธกภาพ สามารถนทากลตบมาใชชประโยชนธอรรนๆไดช โดยเปปนการ
เพกรมคจณคตาใหชแกตบรรจจภตณฑธ ไมตเปปนการนทาไปทกพงใหชเกกดมลภาวะตตอสกรงแวดลชอมเหมรอนกตบการใชช
บรรจจภตณฑธทมรเปปน ลรกคชาหรรอผรชทมรสนใจสามารถตกดตตอสอบถาม สตรงซรพอไดชทางชตองทางออนไลนธ 
เชตน เพจใน facebook ลรกคชาสามารถจตายคตาสกนคชาและบรกการไดชอยตางสะดวก ในรรปแบบของ
เงกนสด หรรอจตายผตานแอพพลกเคชตนธจรกรรมทางการเงกนไดช

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 46,000

หนชา 81 / 407



PS65019139 : โครงการสรลางแบรนดฑและบรรจรภพณฑฑขนมบลานแมทณท

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยมดชานการโฆษณาและขายสกนคชาออนไลนธ

เทคโนโลยมมาใชชในการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ททาเศษขนมทมรแตกหตกหรรอมมรรปรตางไมตสมบรรณธพรชอมจทาหนตายมาแปรรรปเปปนขนมขบเคมพยว

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ขนมขบเคมพยวชนกดแทตงเพรรอสจขภาพจากวตตถจดกบทชองถกรน

รายละเอทยด : ผลกตภตณฑธขนมขบเคมพยวชนกดแทตงเพรรอสจขภาพ ใชชวตตถจดกบทมรสามารถหาไดชใน

พรพนทมรชจมชน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.คทาแมด อ.ซทาสรง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลคทาแมด อทาเภอซทาสรง จตงหวตดขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ผลกตภตณฑธขนมขบเคมพยวชนกดแทตงเพรรอสจขภาพ ใชชวตตถจดกบทมรสามารถหาไดชในพรพนทมรชจมชน เปปนวตตถจ
ดกบทมรปลรกโดยวกธมธรรมชาตก ไมตใชชปจปยหรรอสารเคมมในกระบวนการเพราะปลรก พรชอมทตพงมมบรรจจ
ภตณฑธทมรเปปนเอกลตกษณธนตาจนใจ และมมความสวยงาม และสามารถเพรรอเกพบรตกษาคจณภาพของ
ผลกตภตณฑธไวชไดชนาน มกใหชเกกดการเปลมรยนแปลงของกลกรนหรรอรสชาตกผลกตภตณฑธขนมขบเคมพยวฯ 
ลรกคชาหรรอผรชทมรสนใจสามารถตกดตตอสอบถาม สตรงซรพอไดชทางชตองทางออนไลนธ เชตน เพจใน 
facebook ลรกคชาสามารถจตายคตาสกนคชาและบรกการไดชอยตางสะดวก ในรรปแบบของเงกนสด หรรอ
จตายผตานแอพพลกเคชตนธจรกรรมทางการเงกนไดช

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 65,000

หนชา 82 / 407



PS65026227 : การพพฒนาและยกระดพบดรนปลดกอรนทรทยฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ถตายทอดเทคโนโลยมการเพาะเลมพยงแหนแดง เพรรอลดปปญหานทพาเสมยจากมรลสจกร และยตง

สามารถนทามาใสตเปปนสตวนผสมของดกนปลรกเพรรอเพกรมธาตจไนโตรเจน อมกทตพงยตงขายเพรรอเพกรม

รายไดชใหชกตบชจมชนไดชอมกดชวย

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตจจลกนทรมยธทมรมมชมวกต เพรรอใชชในการหมตกดกนและปจปยอกนทรมยธ 

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ครคทาดกนปลรกอกนทรมยธ

รายละเอทยด : เปปนดกนปลรกอกนทรมยธทมรมมสตวนผสมหลตกจากมรลสจกร ทมรเปปนปปญหามลพกษในชจมชน

แตตนทามาสรชางรายไดชเพกรมใหชกตบชจมชนแทน โดยผลกตจากวตตถจอกนทรมยธยตอยสลายไดชตาม

ธรรมชาตก มมสารอาหารทมรจทาเปปนตตอการปลรกพรชทจกชนกด

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยมหาสารคาม

ต.ครคทา อ.ซทาสรง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : เกษตรบตวคทา

ออนไลนฑ : ปจปยอกนทรมยธเกษตรบตวคทา

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ตกดตตอผรชซรพอประจทาจากรชานจทาหนตายตชนไมช (โดยเรกรมจากใกลชหมรตบชานกตอนแลชวคตอยๆ ขยายออก
ไป) รวมถจงการททาการตลาดออนไลนธผตานสรรอตตางๆ เชตน เพจเฟสบจกค ไลนธออฟฟปสเชมยล อกน
สตาแกมตธ เปปนตชน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

มมสจขภาพดมขจพน ลดโอกาสเกกดการเจพบปฝวย

ลดขยะ/การนทาวตตถจดกบกลตบมาใชชใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 30,000

หนชา 83 / 407



PS65046142 : ปรปยอรนทรทยฑเกษตรบพวคตา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นทามรลสจกรทมรเปปนของเสมยทกพงและสรชางมลพกษตตอสกรงแวดลชอม มาเปปนองคธประกอบสทาคตญใน

การผลกตปจปยอกนทรมยธ

การสรชางโลโกชและแบรนดธของกลต จมวกสาหกกจ จะสามารถททาใหชเกกดการจดจทาเมรรอมมฐานลรกคชา

และชตวยเพกรมชตองทางการตลาดไดชงตาย

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ปจปยอกนทรมยธ

รายละเอทยด : ปจปยอกนทรมยธทมรผลกตจากมรลสจกรเปปนองคธประกอบทมรสทาคตญ นทาไปใสตผสมในดกน

สทาหรตบปลรกพรชทจกชนกด

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยมหาสารคาม

ต.ครคทา อ.ซทาสรง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : เกษตรบตวคทา

ออนไลนฑ : ปจปยอกนทรมยธเกษตรบตวคทา

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ผลกตปจปยมรลสจกร ทมรมมธาตจอาหารทมรจทาเปปนตตอการเจรกญเตกบโตของพรชโดยใชชมรลสจกรเปปนสตวน
ประกอบสทาคตญในการผลกต พรชอมทตพงออกแบบโลโกชกลต จม แบรนดธผลกตภตณฑธ เพรรอเตรมยมททาการ
ตลาดทตพงออนไลนธและออฟไลนธ ขายสตงและขายปลมก เปปนการสรชางรายไดชอยตางตตอเนรรองใหชกตบ
ชจมชนและยตงชตวยลดมลพกษตตอสกรงแวดลชอมไดชอมกดชวย

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

มมสจขภาพดมขจพน ลดโอกาสเกกดการเจพบปฝวย

ลดขยะ/การนทาวตตถจดกบกลตบมาใชชใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 35,000

หนชา 84 / 407



PS65016526 : ผพกพรลอมปรรง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

food packaging

marketing

fresh cutting

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยมการแปรรรปผลผลกตการเกษตร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : Veggie บชานโนน

รายละเอทยด : ผตกปลอดสารตตดแตตง พรชอมประกอบอาหาร

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.บชานโนน อ.ซทาสรง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

การจตดททาแผนธจรกกจนมพ มมวตตถจประสงคธเพรรอเปปนการกทาหนดเปปาหมายของธจรกกจใหชมมความชตดเจน 
กทาหนดแนวทางการดทาเนกนงานใหชสอดคลชองกตบเปปาหมายเพรรอใหชบรรลจประโยชนธสรงสจดในการ
ดทาเนกนธจรกกจ แผนธจรกกจนมพจตดททาขจพนสทาหรตบธจรกกจจทาหนตายผตกพรชอมปรจงผตานชตองทางออนไลนธ 
ในตราสกนคชา “Veggie บชานโนน” โดยวกเคราะหธสภาพแวดลชอมทางธจรกกจ การวกเคราะหธการแขตง
ขตนในอจตสาหกรรม จจดแขพงจจดอตอนโอกาสอจปสรรค และพบวตาผรชบรกโภคเปปาหมาย ครอ ทจกกลจตมวตย
ทมรมมประสบการณธซรพอสกนคชาผตานชตองทางออนไลนธและมมพฤตกกรรมการใชช Social Media เปปน
ประจทา ตทาแหนตงผลกตภตณฑธในตลาดเปปนแบบ Premium ทมรมมความแตกตตางจากครตแขตงในทชอง
ตลาดโดยใชชผตกปลอดสารคตดเกรด  ผลกตภตณฑธมมมาตรฐานและบรรจจภตณฑธทมรโดดเดตนสวยงาม 
รวมถจงรรปแบบการบรกการลรกคชาทมรสอดคลชองกตบวกถมชมวกตของผรชบรกโภคในยจคปปจจจบตน จากการ
วกเคราะหธโมเดลของธจรกกจดชวย Business Model Canvas การจตดททาแผนการผลกต แผนการ
ตลาดและการประมาณการรายรตบ รายจตาย เงกนลงทจน ผลกทาไร ระยะเวลาครนทจนและผลตอบ
แทน พบวตาธจรกกจจทาหนตายผตกพรชอมปรจงผตานชตองทางออนไลนธนมพมมความเปปนไปไดชในการลงทจน 
โดยมมระยะเวลาครนทจนภายใน 6 เดรอน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 2,000

หนชา 85 / 407



PS65016559 : ผลามพดยลอมสทธรรมชาตร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

packing design

marketing

dyeing technology

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผชามตดยชอม บชานโนน

รายละเอทยด : ผชาฝปายมตดยชอมจากสมธรรมชาตก

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.บชานโนน อ.ซทาสรง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

การจตดททาแผนธจรกกจนมพ มมวตตถจประสงคธเพรรอเปปนการกทาหนดเปปาหมายของธจรกกจใหชมมความชตดเจน 
กทาหนดแนวทางการดทาเนกนงานใหชสอดคลชองกตบเปปาหมายเพรรอใหชบรรลจประโยชนธสรงสจดในการ
ดทาเนกนธจรกกจ แผนธจรกกจนมพจตดททาขจพนสทาหรตบธจรกกจจทาหนตายผชามตดยชอมผตานชตองทางออนไลนธ ใน
ตราสกนคชา “ผชามตดยชอม บชานโนน” โดยวกเคราะหธสภาพแวดลชอมทางธจรกกจ การวกเคราะหธการแขตง
ขตนในอจตสาหกรรม จจดแขพงจจดอตอนโอกาสอจปสรรค และพบวตาผรชบรกโภคเปปาหมาย ครอ ทจกกลจตมวตย
ทมรมมประสบการณธซรพอสกนคชาผตานชตองทางออนไลนธและมมพฤตกกรรมการใชช Social Media เปปน
ประจทา ตทาแหนตงผลกตภตณฑธในตลาดเปปนแบบ Premium ทมรมมความแตกตตางจากครตแขตงในทชอง
ตลาดโดยใชชวตสดจจากธรรมชาตกคตดเกรด  ผลกตภตณฑธมมมาตรฐานและบรรจจภตณฑธทมรโดดเดตนสวย
งาม รวมถจงรรปแบบการบรกการลรกคชาทมรสอดคลชองกตบวกถมชมวกตของผรชบรกโภคในยจคปปจจจบตน จาก
การวกเคราะหธโมเดลของธจรกกจดชวย Business Model Canvas การจตดททาแผนการผลกต แผน
การตลาดและการประมาณการรายรตบ รายจตาย เงกนลงทจน ผลกทาไร ระยะเวลาครนทจนและผล
ตอบแทน พบวตาธจรกกจจทาหนตายผชามตดยชอมผตานชตองทางออนไลนธนมพมมความเปปนไปไดชในการลงทจน 
โดยมมระยะเวลาครนทจนภายใน 6 เดรอน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 2,000
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PS65005305 : โครงการเพรทมชทองทางการขายและการประชาสพมพพนธฑ ทางการตลาดเพชทอพพฒนาเศรษฐกรจ

และสพงคมในพชนนทททดลวยยรทธศาสตรฑเศรษฐกรจ BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยมสรรอออนไลนธเขชามาชตวยในการจตดจทาหนตายสกนคชา

การใชชแอพพลกเคชตรนเขชามาใชชในการจทาหนตาย เชตน Line Facebook Tiktok Shopee Lazada

เทคโนโลยมการถนอมอาหาร

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   ผลกตภตณฑธผตกและอาหารแปรรรป

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผตกปลอดสารพกษ

รายละเอทยด : เปปนผตกปลอกสารพกษ หลากหลายชรรอตามฤดรกาลของคนในตทาบล

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หชวยเตย อ.ซทาสรง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ต.หชวยเตย อ.ซทาสรง ขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

(กลจตมลรกคชาเปปาหมาย )กลจตมพตอคชาแมตคชาปลมกตลาดสด รชานอาหารตามสตรงและรชานขายของชทา 
กลจตมผรชบรกโภคทมรดรแลรตกสจขภาพ เชตน เทรนเนอรธ จทาหนตายในเขตพรพนทมรจตงหวตดขอนแกตน และทตพง
ประเทศ  (คจณคตาทมรของสกนคชาหรรอบรกการ)
เพรรอลรกคชาจะไดชบรกโภคผตกทมรมมคจณภาพการสรชางรายไดชและความมตรนคงใหชกตบคนในชจมชนใหชมมอา
ชมคจณคตาดชานราคาของสกนคชาทมรถรกทมรไมตผตานพตอคชาคนกลาง  (ชตองทางการเขชาถจงลรกคชา) การ
ตกดตตอผตานโทรศตพทธ ผตานสรรอออนไลนธ ( Facebook , Line)  (ความสตมพตนธธกตบลรกคชา)
ใหชคทาปรจกษาคทาแนะนทา แลกเปลมรยนองคธความรรช มมสตวนลด สตวนแถมใหชลรกคชา ลรกคชาชตวยบอกตตอใน
กลจตมของคนรตกสจขภาพ (รายไดชหลตก) รายไดชเปปนตตวเงกนจากการจทาหนตายผตกทมรปลอดสารพกษ 
รายไดชทมรไมตใชตตตวเงกน ผตกทมรปลอดสารพกษตรงตามความตชองการของครตคชา (ทรตพยากรหลตก)
ผตกปลอดสารพกษ แรงงาน ทตกษะความรรชเรรรองการปลรกผตกปลอดสารพกษททาใหชมมประสกทธกภาพ
มากและตชนทจนตทรา (กกจกรรมหลตก) การสรชางเครรอขตายการปลรกผตกปลอดสารพกษในตทาบล การ
สตงเสรกมการปลรกผตกปลอดสารพกษใหชไดชมาตรฐาน การจทาหนตายและโปรโมททางชตองทางออ
นไลนธ (พตนธมกตร/เครรอขตาย)
กลจตมเกษตรกร หนตวยงานภาครตฐทมรเกมรยวขชองการดรแลสกนคชา OTOP และ กรมวกชาการการ
เกษตร , องคธการบรกหารสตวนตทาบล ตลาดทมรเปปดใหชสกนคชา OTOP เปปดจทาหนตายหรรอขายสกนคชาใน
ชพอป
สโตรธ(MODERN TRADE) บรกษตทครตคชา (โครงสรชางตชนทจน) ตชนทจนคงทมร คตาจชางแรงงาน
  ตชนทจนผตนแปร คตาเมลพดพตนธจธ คตานทพา คตาไฟ คตานทพามตนขนสตงสกนคชา คตาโทรศตพทธ 

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 6,000
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PS65005367 : โครงการโครงการพพฒนาสทงเสรรมชทองทางการตลาดผลรตภพณฑฑบนพชนนฐาน BCG ของชรมชน

อยทางยพทงยชน  (ไหมนตนาเตย)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การใ ตดหมมรและการทอมรอ

ทคโนโลยมสรรอออนไลนธเขชามาชตวยในการจตดจทาหนตายสกนคชา

การใชชแอพพลกเคชตรนเขชามาใชชในการจทาหนตาย เชตน Line Facebook Tiktok Shopee Lazada

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผชาไหมนทพาเตย

รายละเอทยด : เปปนจจดเรกรมตชนของคนรตกผชาไหมมารวมกตน จจดเดพดของผชาไหมครอ ลวดลายทมร

เกกดจากการมตดยชอม ซจรงเปปนการสตงเกตจากรอบตตว เชตน ผชาไหมลายไกต

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หชวยเตย อ.ซทาสรง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ต.หชวยเตย อ.ซทาสรง ขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

1. กลจตมลรกคชาเปปาหมาย กลจตมวตยททางาน 
- เพศ : หญกง
- อายจ : 25-60 ปป
- ทมรอยรตอาศตย : ภาคตะวตนออกเฉมยงเหนรอ 
2.กลจตมอนจรตกษธผชาไหม
- เพศ : หญกง
- อายจ : 40-70 ปป
- ทมรอยรตอาศตย : ภาคตะวตนออกเฉมยงเหนรอ
2. คจณคตาทมรลรกคชาจะไดชรตบ
1.ไดชรตบสกนคชาทมรมมลวดลายเปปนเอกลตกษณธประจทาแบรน ผชาไหมนทพาเตย ทมรมมลวดลายสรชอยดอกครณ
2.ไดชรตบสกนคชาทมรมมคจณภาพในราคาทมรยตอมเยา
3.ไดชรตบผลกตภตณฑธทมรสามารถแปรรรปไดชหลากหลายตามความตชองการของผรชบรกโภค

3. ชตองทางการเขชาถจงลรกคชา
1.ลรกคชาสามารถสตรงซรพอสกนคชาไดชผตาน
ทางชตองทางออฟไลนธ
ดตงนมพ 

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

มมสจขภาพดมขจพน ลดโอกาสเกกดการเจพบปฝวย

สตงเสรกมและสนตบสนจนการทตองเทมรยวชจมชน

สรชางความรรชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 7,000
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PS65004425 : เสลนทางการททองเทททยวชรมชนตตาบลกรดนตนาใส

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

องคธความรรชและนวตตกรรมดชานการจตดสรรเสชนทางการทตองเทมรยว การจตดหาและจตดเกพบ

ขชอมรลในชจมชนเพกรมเตกมจากฐานขชอมรลทางอกนเตอรธเนพต

องคธความรรชและนวตตกรรมดชานการผลกตสรรอเพรรอใชชในการโฆษณาและประชาสตมพตนธธแหลตง

ทตองเทมรยวภายในชจมชน

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   สรรอทมรเผยแพรต ทางหนตงสรอพกมพธ โปสเตอรธ โฆษณา โทรทตศนธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : Good namsai trip “กรกดนทพาใสพรพนทมรแหตงความสจข”

รายละเอทยด : บรกการเสชนทางการทตองเทมรยวชจมชนตทาบลกจดนทพาใส เปปนการทตองเทมรยวเชกง

วตฒนธรรมและสกรงแวดลชอม สทาหรตบการทตองเทมรยวครจรงวตน (3 ชตรวโมง)(จตดบรกการสทาหรตบ2–10 

ทตาน) รายละเอมยดเสชนทางทตองเทมรยว ตามลกงคธ https://kku.world/v7xz6

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.กจดนทพาใส อ.นทพาพอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : บอกตตอ

ออนไลนฑ : U2T ตทาบล กจดนทพาใส

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

สรบเนรรองจากโครงการ U2T ตทาบลกจดนทพาใสในชตวงทมร 1 ไดชมมจตดตตพงแหลตงการเรมยนรรชเชกง
วตฒนธรรมและสกรงแวดลชอมทมรนตาสนใจ แตตยตงไมตมมการดทาเนกนการดชานการจตดสรรเสชนทางการ
ทตองเทมรยวใหชเกกดขจพนในชจมชน และทางชจมชนมมความตชองการใหชเกกดเสชนทางการทตองเทมรยวขจพน
ภายในชจมชนตทาบลกจดนทพาใส จจงเลพงเหพนวตาควรจตดททาแผนเสชนทางการทตองเทมรยว โดยใชชแหลตง
การเรมยนรรชในพรพนทมรวตด 3 แหตง ไดชแกต วตดศรมมงคล ดชานประเพณมและวตฒนธรรม,วตดสจนตนทาวาท (
กจดกวชาง) ดชานภรมกปปญญาและวตตจโบราณ,วตดบชานคทาใหญต ดชานสกรงแวดลชอม และแปลงผตก 1 แปลง 
(แปลงผตกกลจตมผตกปลอดภตยบชานโนนขามแป) เปปนสถานทมรหลตกในเสชนทางการทตองเทมรยว เพรรอ
สนตบสนจนดชานการบรกการการทตองเทมรยวและสตงเสรกมเศรษฐกกจในชจมชนใหชดมขจพน
ลกงคธแผนการเงกน https://kku.world/d01xp

สตงเสรกมและสนตบสนจนการทตองเทมรยวชจมชน

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

อนจรตกษธสกรงแวดลชอม และมมการพตฒนาอยตางยตรงยรน

จตานวนรายไดล : 14,370

หนชา 89 / 407



PS65007615 : ขลาวพองอบกรอบ กรดนตนาใส

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ตรชอบไฟฟปา ตรชอบพลตงงานแสงอาทกตยธ

เครรรองซมล

นวตตกรรมดชานการททาสรรอ การตลาดทางออนไลนธ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ขชาวพองอบกรอบ กจดนทพาใส

รายละเอทยด : สกนคชาวกสาหกกจชจมชนตทาบลกจดนทพาใส ผลกตจากขชาวหลากชนกดและไดชคจณ

ประโยชนธจากถตรวและธตญพรชทมรหลากหลาย

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.กจดนทพาใส อ.นทพาพอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : บอกตตอ

ออนไลนฑ : U2T ตทาบล กจดนทพาใส

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ขชาวพองอบกรอบเปปนสกนคชาวกสาหกกจชจมชนกจดนทพาใส ททาจากใบเตยคตพนสดๆ เพรรอจะใหชไดชกลกรน
หอมจากใบเตย ความกรอบของขชาวพองจากขชาวหลากชนกด ใหชรสหวานจากหญชาหวาน และ
คจณประโยชนธจากถตรวและธตญพรชหลากหลาย กลตองละ50บาท
มมแผนการเงกนตามลกงคธนมพ https://kku.world/k6k0y

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 4,500

หนชา 90 / 407



PS65008498 : กลลวยอบนตนาผกนง กรดนตนาใส

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ตรชตากความรชอนจากพลตงงานแสงอาทกตยธ

เครรรองซมลสรญญากาศ

นวตตกรรมดชานการททาสรรอ การตลาดทางออนไลนธ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : กลชวยอบนทพาผจพง กส

รายละเอทยด : ใชชกลชวยนทพาหวชาจากแหลตงชจมชนในการผลกต และมมการเคลรอบนทพาผจพงททาใหชมมกลกรน

หอม และรสชาตกหวานลงตตว

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.กจดนทพาใส อ.นทพาพอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : บอกตตอ

ออนไลนฑ : U2T ตทาบล กจดนทพาใส

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

สรบเนรรองจากกลจตมไดชมมการอบรมปลรกกลชวยนทพาหวชาปากชตอง50 และไดชรตบการสนตบสนจนพตนธจธ
กลชวยจากSCG มาปลรก  จจงมมแหลตงวตตถจดกบมาจากผลผลกตในชจมชน และไดชลองนทามาแปรรรป
ดชวยขตพนตอนและกรรมวกธม ทมรพกถม พกถตนยธ ใสตใจในคจณภาพ มมการเคลรอบนทพาผจพงททาใหชมมกลกรนหอม และ
รสชาตกหวานลงตตว เพรรอสตงมอบความสจขใหชกตบคนทาน จนออกมาไดชเปปนทมรมาของกลชวยอบนทพาผจพง 
กส
ลกงคธแผนการเงกน https://kku.world/i3xft

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 8,500

หนชา 91 / 407



PS65009143 : ผพกปลอดภพยบลานโนนขามแป กรดนตนาใส

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวตตกรรมดชานการททาสรรอ การตลาดทางออนไลนธ

เครรรองสรบนทพา / ปปป มนทพา

รถไถ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เกษตรปลอดภพย

   การตกดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผตกปลอดภตยบชานโนนขามแป กจดนทพาใส

รายละเอทยด : ผตกปลอดภตยตามฤดรกาล (ฤดรฝน ผตกไหต บวม ถตรวพร  ขชาวโพด มะเขรอ ผตกปลตง)

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.กจดนทพาใส อ.นทพาพอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : บอกตตอ

ออนไลนฑ : U2T กจดนทพาใส

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

สรบเนรรองจากตทาบลกจดนทพาใสมมกลจตมผตกปลอดภตยบชานขามแปร ซจรงเปปนการรวมตตวกตนของ
เกษตรกร โดยทางกลจตมเนชนกระบวนการผลกตผตกโดยการยจดตามฤดรกาล เพรรอหลมกเลมรยงการใชช
สารเคมมในกระบวนการผลกต ททาใหชผลผลกตคตอนขชางทมรจะมมความปลอดภตยตตอผรชบรกโภคภายใน
พรพนทมรชจมชน แตตยตงขาดพรพนทมรในการกระจายสกนคชาสรตตลาดนอกชจมชน รวมไปถจงการเพกรมมรลคตาใหช
แกตผลกตภตณฑธ ทางกลจตมจจงเลพงเหพนวตาควรมมการจตดอบรมกลจตมตตวแทนในชจมชน เพรรอสรชางฐาน
ความรรชเกมรยวกตบการตลาด ควบคจมคจณภาพของสกนคชาเพรรอเพกรมมรลคตา รวมไปถจงแผนการจตด
จทาหนตายผลกตภตณฑธ
แผนการเงกน ตามลกงคธนมพ https://kku.world/6wvx8

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 20,000

หนชา 92 / 407



PS65014915 : นตนามพนหอมระเหย กลานของ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนา Packaging Design

คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลกตภตณฑธ

ใชชโปรแกรม Canva ในการออกแบบบรรจจภตณฑธ / โลโกชสกนคชา

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : กชานของ KAN - KHONG Beauty Spa (นาคา)

รายละเอทยด : ชรรอผลกตภตณฑธเดกมครอ "นาคา" เปปนนทพามตนนวดสมจนไพร กทาลตงพตฒนาและเปลมรยน

ชรรอเปปน กชานของ KAN - KHONG Beauty Spa ซจรงเปปนการยกระดตบสมจนไพรสรตมาตรฐาน

ผลกตภตณฑธเครรรองสทาอาง โดยภายใตชแบรนดธจะมม ผลกตภตณฑธเพกรมอมก 2 ชกดครอ 1.ผลกตภตณฑธ

สปา 2.นทพามตนหอมระเหย

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ทรายมรล อ.นทพาพอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : Kan-Khong กชานของแบรนดธ

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

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ปปจจจบตนมมเทคโนโลยมและนวตตกรรมชตวยขตบเคลรรอนเศรฐกกจของประเทศ สตงผลใหชการใชชชมวกตของ
มนจษยธเรตงรมบและเปลมรยนแปลงไป ททาใหชเกกดความเครมยด รตางกายอตอนลชา ซจรงสตงผลกระทบตตอ
รตางกายอยตางมาก 
จากปปญหาดตงกลตาวมนจษยธใชชสมจนไพรทมรมมกลกรนทมรชตวยใหชผตอนคลายและเลรอกใชชผลกตภตณฑธทมรมมสตวน
ประกอบจากสมจนไพรมาทดแทนสารเคมมภตณฑธ โดยนทามาสกตดดเพรรอใหชไดชนทพามตน เรมยกวตา นทพามตน
หอมระเหย มาใชชเปปนนทพามตนนวดตตวและสเปรยธหอม โดยชจมชนของเรามมความหลากหลายของ
พรชสมจนไพรจทานวนมากและเพรรอสตงเสรกมการหมจนเวมยนของเศรษฐกกจและสรชางอาชมพใหชชจมชน 
การปรตบปรจงและพตฒนาผลกตภตณฑธทมรมมอยรตใหชมมคจณภาพและมาตรฐานความปลอดภตย สามารถ
แกชปปญหาดชานสจขภาพทมรกลตาวมาขชางตชน และสามารถเผยแพรตความรรชการใชชประโยชนธจาก
สมจนไพรใกลชตตว ทมรมมอยรตในชจมชนของตนเอง สามารถนทามาแปรรรปเปปนผลกตภตณฑธเพรรอเพกรมมรลคตา

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สตงเสรกมและสนตบสนจนการทตองเทมรยวชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 16,680

หนชา 93 / 407



PS65014961 : ผลรตภพณฑฑผลรตสปา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนา Packaging Design

คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลกตภตณฑธ

ใชชโปรแกรม Canva ในการออกแบบบรรจจภตณฑธ / โลโกชสกนคชา

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : กชานของ KAN - KHONG Beauty Spa (นาคา)

รายละเอทยด : ชรรอผลกตภตณฑธเดกมครอ  "นาคา" เปปนนทพามตนนวดสมจนไพร กทาลตงพตฒนาและ

เปลมรยนชรรอเปปน กชานของ KAN - KHONG Beauty Spa ซจรงเปปนการยกระดตบสมจนไพรสรต

มาตรฐานผลกตภตณฑธเครรรองสทาอาง โดยภายใตชแบรนดธจะมม ผลกตภตณฑธเพกรมอมก 2 ชกดครอ 1.

ผลกตภตณฑธสปา 2.นทพามตนหอมระเหย

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ทรายมรล อ.นทพาพอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : กานของ

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

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ปปจจจบตนมมเทคโนโลยมและนวตตกรรมชตวยขตบเคลรรอนเศรฐกกจของประเทศ สตงผลใหชการใชชชมวกตของ
มนจษยธเรตงรมบและเปลมรยนแปลงไป ททาใหชเกกดความเครมยด รตางกายอตอนลชา ซจรงสตงผลกระทบตตอ
รตางกายอยตางมาก 
จากปปญหาดตงกลตาวมนจษยธใชชสมจนไพรทมรมมกลกรนทมรชตวยใหชผตอนคลายและเลรอกใชชผลกตภตณฑธทมรมมสตวน
ประกอบจากสมจนไพรมาทดแทนสารเคมมภตณฑธ โดยนทามาสกตดดเพรรอใหชไดชนทพามตน เรมยกวตา นทพามตน
หอมระเหย มาใชชเปปนนทพามตนนวดตตวและสเปรยธหอม โดยชจมชนของเรามมความหลากหลายของ
พรชสมจนไพรจทานวนมากและเพรรอสตงเสรกมการหมจนเวมยนของเศรษฐกกจและสรชางอาชมพใหชชจมชน 
การปรตบปรจงและพตฒนาผลกตภตณฑธทมรมมอยรตใหชมมคจณภาพและมาตรฐานความปลอดภตย สามารถ
แกชปปญหาดชานสจขภาพทมรกลตาวมาขชางตชน และสามารถเผยแพรตความรรชการใชชประโยชนธจาก
สมจนไพรใกลชตตว ทมรมมอยรตในชจมชนของตนเอง สามารถนทามาแปรรรปเปปนผลกตภตณฑธเพรรอเพกรมมรลคตา

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สตงเสรกมและสนตบสนจนการทตองเทมรยวชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 28,900

หนชา 94 / 407



PS65012297 : การพพฒนาและยกระดพบสบดทจากฝรพทง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครรรองคตพนนทพาฝรตรงสด

การแปรรรปจากฝรตรงเปปนสบรต

การพตฒนาบรรจจภตณฑธและการสรชางชตองทางการตลาดและการขาย

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวตา 3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : สบรตฝรตรงกระเสรกมสจข

รายละเอทยด : สบรตฝรตรง เปปนการนทานทพาฝรตรงจากผลทมรไมตสวย ถรกคตดออก เพราะไมตเปปนทมรตชอง

การของตลาด มาสกตดแลชวนทามาผสมกตบสตวนประกอบของการททาสบรตเพรรอเพกรมมรลคตา  ทตพงนมพสบรต

จากฝรตรงบรรเทาอาการคตนแพช ชตวยลดกลกรนตตว ปรตบสภาพผกวใหชเนมยนละเอมยด ตชานอนจมรล

อกสระ ลดปปญหาของผกวพรรณ ปปองกตนผกวเสรรอมสภาพกตอนวตย

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ทตากระเสรกม อ.นทพาพอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ศรนยธเรมยนรรชบชานทตากระเสรกม ตทาบลทตากระเสรกม อทาเภอนทพาพอง จตงหวตดขอนแกตน

ออนไลนฑ :  กU2T ทตากระเสรกม

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

Customer Segment – กลจตมลรกคชาเปปนกลจตมคนทมรอาศตยอยรตในภาคตะวตนออกเฉมยงเหนรอ ไมต
จทากตดเพศ โดยมมอายจตตพงแตต 16 ปปขจพนไป เพราะเปปนกลจตมคนทมรเรกรมสนใจในความสวยความงาม และ
สบรตยตงเปปนสกนคชาทมรจทาเปปนสทาหรตบทจกเพศทจกวตย ทจกบชานตชองใชชสบรตประจทาทจกวตนเนรรองจากททาความ
สะอาดรตางกาย บรรเทาอาการคตนแพช ชตวยลดกลกรนตตว ปรตบสภาพผกวใหชเนมยนละเอมยด ตชาน
อนจมรลอกสระ ลดปปญหาของผกวพรรณ ปปองกตนผกวเสรรอมสภาพกตอนวตย 
Costomer Relationships – มมการตกดตามผลการใชชงานกตบลรกคชาทมรซรพอไป วตาหลตงจากใชชแลชว
ไดชผลเปปนอยตางไร ดมขจพนหรรอไมต ชตวยบรรเทาอาการทมรเปปนอยรตหรรอไมต และนทาผลการใชชมาชตวยใน
การ review สกนคชาดชวย และจะมมการมอบสกทธกพกเศษแกตลรกคชาเดกมดชวยสตวนลด 10 เปอรธเซพนตธ 
Channels – จตดจทาหนตายผตานเพจ Facebook U2T ทตากระเสรกม จทาหนตายทมรบชานซจรงเปปนศรนยธ
เรมยนรรชเศรษฐกกจพอเพมยงตทาบลทตากระเสรกม รวมถจงทมรจทาหนตายรชานคชาใกลชบชาน
Value Propositions - คจณคตาทมรลรกคชาจะไดชรตบ ครอสบรตจากฝรตรงชตวยบรรเทาอาการคตนแพช ชตวย
ลดกลกรนตตวปรตบสภาพผกวใหชเนมยนละเอมยด ตชานอนจมรลอกสระ ลดปปญหาของผกวพรรณและปปองกตน
ผกวเสรรอมสภาพกตอนวตย
Key Activities - กระบวนการผลกต เรกรมจากการปลรกและดรแลฝรตรงจากแปลงทมรไดชมาตรฐาน
ปลอดสาร ไปสรตการเกพบเกมรยว การคตดสรร การผลกตและบรรจจภตณฑธ ซจรงระหวตางกระบวนการ
เหลตานมพจะททาการเกพบขชอมรลเพรรอนทามาโปรโมทและจตดจทาหนตายสกนคชา
Key Resources – ทรตพยากรในการผลกตประกอบไปดชวย สรตรททาสบรตจากฝรตรง วตตถจดกบทมรใชชใน
การททาสบรตแรงงานทมรใชชในการผลกตซจรงเปปนแรงงานและสมาชกกในชจมชน การตลาดและการจตด

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

ลดเวลาในการสรชางผลผลกตเพรรอจตดจทาหนตายสกนคชา / บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 3,900

หนชา 95 / 407



PS65019381 : การพพฒนาและยกระดพบสครพบจากฝรพทง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การแปรรรปจากผลฝรตรง

เครรรองคตพนนทพาฝรตรงสด

การพตฒนาบรรจจภตณฑธและการสรชางชตองทางการตลาดและการขาย

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวตา 3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : สครตบฝรตรงกระเสรกมสจข

รายละเอทยด : สครตบจากฝรตรง เปปนการนทากากฝรตรงจากผลทมรไมตสวยถรกคตดออก เพราะไมตตรง

ตามทมรตลาดตชองการ  มาตากแดดและบดใหชละเอมยดผสมกตบสตวนประกอบในการททาสครตบ   

ทตพงนมพกากฝรตรงชตวยขตดผกวเพรรอผลตดเซลลธผกวใหชผกวดรกระจตางใสและอตอนนจตมขจพน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ทตากระเสรกม อ.นทพาพอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ศรนยธการเรมยนรรชสวนฝรตรงปลอดสารทตากระเสรกมทมร บชานบจงเปฝง หมรตทมร 9 ต.ทตากระเสรกม 

อ.นทพาพอง จ.ขอนแกตน

ออนไลนฑ : U2T ทตากระเสรกม

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

Customer Segment – กลจตมลรกคชาเปปนกลจตมคนทมรอาศตยอยรตในภาคตะวตนออกเฉมยงเหนรอ ไมต
จทากตดเพศ โดยมมอายจตตพงแตต 16 ปปขจพนไป เพราะเปปนกลจตมคนทมรเรกรมสนใจในความสวยความงาม และ
สครตบยตงเปปนสกนคชาทมรชตวยขตดผกวเพรรอผลตดเซลลธผกวใหชผกวดรกระจตางใสและอตอนนจตมขจพน
Costomer Relationships – มมการตกดตามผลการใชชงานกตบลรกคชาทมรซรพอไป วตาหลตงจากใชชแลชว
ไดชผลเปปนอยตางไร ดมขจพนหรรอไมต ชตวยบรรเทาอาการทมรเปปนอยรตหรรอไมต และนทาผลการใชชมาชตวยใน
การ review สกนคชาดชวย และจะมมการมอบสกทธกพกเศษแกตลรกคชาเดกมดชวยสตวนลด 10 เปอรธเซพนตธ 
Channels – จตดจทาหนตายผตานเพจ Facebook U2T ทตากระเสรกม จทาหนตายทมรบชานซจรงเปปนศรนยธ
เรมยนรรชเศรษฐกกจพอเพมยงตทาบลทตากระเสรกม รวมถจงทมรจทาหนตายรชานคชาใกลชบชาน
Value Propositions - คจณคตาทมรลรกคชาจะไดชรตบ ครอสครตบจากฝรตรงชตวยขตดผกวเพรรอผลตดเซลลธผกว
ใหชผกวดรกระจตางใสและอตอนนจตมขจพน
Key Activities - กระบวนการผลกต เรกรมจากการปลรกและดรแลฝรตรงจากแปลงทมรไดชมาตรฐาน
ปลอดสาร ไปสรตการเกพบเกมรยว การคตดสรร การผลกตและบรรจจภตณฑธ ซจรงระหวตางกระบวนการ
เหลตานมพจะททาการเกพบขชอมรลเพรรอมาโปรโมทและจตดจทาหนตายสกนคชา
Key Resources – ทรตพยากรในการผลกตประกอบไปดชวย สรตรททาสครตบจากฝรตรง วตตถจดกบทมรใชชใน
การททา สครตบ แรงงานทมรใชชในการผลกตซจรงเปปนแรงงานและสมาชกกในชจมชน การตลาดและการ
จตดจทาหนตายสกนคชา
Key Partners – ในสตวนของผรชเกมรยวใหชการสนตบสนจนและผรชเกมรยวขชองในธจรกกจ จะมมเกษตรกร
ตทาบลทตากระเสรกมอทาเภอนทพาพอง จตงหวตดขอนแกตน และมหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 3,900

หนชา 96 / 407



PS65010378 : ขนมโรตทกรอบผสมดลวงมะพรลาว

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนา Packaging and Design logo

คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลกตภตณฑธ

ททาความเขชาใจเกมรยวกตบระบบ E-commerce ทาง Page Facebook เเละ Line Platform

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : โรตมกรอบดชวงมะพรชาว

รายละเอทยด : เปปนขนมโรตมกรอบทมรผสมดชวงมะพรชาว เพรรอเพกรมคจณคตาทางอาหารครอโปรตมน

สรงและมมความอรตอยมากขจพน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

7 คน 9 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.นทพาพอง อ.นทพาพอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : วกสาหกกจชจมชนดชวงมะพรชาว

ออนไลนฑ : U2T Nampong

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

แผนธจรกกจ เราจะปรตบแพคเกจทมรใสตผลกตภตณฑธแปรรรปจากดชวง และททาโลโกช หรรอสตวนประกอบ
ตตางๆใหชดรนตาสนใจมากยกรงขจพน และใหชคนทมรซรพอไดชรรชวตา ผลกตภตณฑธหนชาตาแบบนมพ แตตมมสตวนผสมหลตก
ทมรเปปนดชวง พรชอมใสตสรรพคจณของดชวงเขชาไปขชางตตวผลกตภตณฑธคตะ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สตงเสรกมและสนตบสนจนการทตองเทมรยวชจมชน

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 17,000

หนชา 97 / 407



PS65015889 : ลดกประคบสมรนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

สรชางชตองทางการขายบนแพลทฟอรธมออนไลนธ เพรรอใหชเขชาถจง กลจตมลรกคชาทตพงในพรพนทมร และนอก

พรรนทมร

พตฒนา Packaging Design

คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลกตภตณฑธ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ลรกประคบสมจนไพร

รายละเอทยด : การนทาสมจนไพรทมรมมอยรตในทชองถกรนโดยการรวมตตวกตนของกลจตมแมตบชานเพรรอนทามา

ททาลรกประคบสมจนไพรทมรมมรรปแบบทมรหลากหลาย มมหลายขนาด มมสมสตนทมรนตานทาไปใชชมากขจพน 

พรชอมทตพงมมรายละเอมยดสรรพคจณและวกธมใชชงาน การเกพบรตกษา และแพจเกจทมรสวยงามเหมาะ

กตบการนทาไปเปปนของฝากอยตางยกรง

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

7 คน 9 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.นทพาพอง อ.นทพาพอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : วกสาหกกจนวดสมจนไพร

ออนไลนฑ : U2T Nampong

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ขายใหชแกตทจกเพศทจกวตย แตตจะเนชนไปทมรผรชหญกงวตยกลางคน, ผรชใชชแรงงานหนตกๆ เชตน ททางานกตอ
สรชาง, ผรชททางานออฟฟปศ ซจรงมตกจะมมปปญหาเกมรยวกตบโรคออฟฟปศซกนโดรม และยตงออกแบบโลโกช
ใหชมมความนตาสนใจมากขจพน พรชอมกตบ ปปายบอกรายละเอมยด สรรพคจณของผลกตภตณฑธ วกธมการใชช
งาน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 12,000

หนชา 98 / 407



PS65003225 : การพพฒนาและยกระดพบผลาพชนนเมชอง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การททาตลาดออนไลนธ

เครรรองยชอมสมเสชนใยธรรมชาตกดชวยระบบควบคจมอจณหภรมก

เครรรองตชมฝปกไหมดชวยระบบควบคจมอจณหภรมก

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมภรมกปปญญาและวตฒนธรรมดชานการบรกการ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผชาและเสชนใยธรรมชาตกชจนชจนตทาบลบตวเงกน

รายละเอทยด : 1. ผชาขาวมชาลวดลายทชองถกรนตทาบลบตวเงกน ขนาด 80 x240 เซนตกเมตร  พรชอม

เยพบขอบ ราคา 130 บาท/ผรน2.ผชาไหมบตวเงกนทอมรอ ขนาด 100 x 200 เซนตกเมตร  ราคา 

1500 บาท/ผรน3. ผชาขาวมชาไหมบตวเงกนทอมรอ ขนาด 80 x200 เซนตกเมตร   ราคา 800 บาท/

ผรน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.บตวเงกน อ.นทพาพอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : ของดมบตวเงกน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

มมแผนธจรกกจดตงองคธประกอบตตอไปนมพ  1.กลจตมลรกคชา 2.คจณคตาสกนคชา/บรกการ 3.ความสตมพตนธธกตบ
ลรกคชา 4.ชตองทางเขชาถจงลรกคชา 5.รายไดชหลตก 6. พตนธมกตร 7.กกจกรรมหลตก  8.ทรตพยากรหลตก 9.
โครงสรชางตชนทจน

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 9,000

หนชา 99 / 407



PS65017833 : การพพฒนากระเปปาผลาพชนนเมชอง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

อจปกรณธชตวยในการผลกต

การออกแบบทมรทตนสมตย

การททาตลาดออนไลนธ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : กระเปปาผชาพรพนเมรองตทาบลบตวเงกน

รายละเอทยด : 1 กระเปปาถรอทรงคจณยายนชอย ราคา 250 บาท/ใบ2 กระเปปาสะพายไหลตขนาด

กลาง ราคา 160 บาท/ใบ3 กระเปปายตาม ราคา 79 บาท/ใบ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.บตวเงกน อ.นทพาพอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : ของดมบตวเงกน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

กระเปปาถรอผชาพรพนเมรองและผลกตภตณฑธเกมรยวเนรรองตทาบลบตวเงกน เปปนกระเปปาถรอทมรแปรรรปจากผชา
ไหม ผชาขาวมชาทมรผลกตขจพนจากชจมชนบตวเงกน โดยมมแผนธจรกกจดตงองคธประกอบตตอไปนมพ  1.กลจตมลรกคชา 
1.1) กลจตมเปปาหมายหลตกบจคลากรในหนตวยงานราชการในพรพนทมรตทาบลบตวเงกน และใกลชเคมยง เปปน
เพศหญกง ตตพงแตตชตวงอายจ 16 ขจพนไป และ 1.2 กลจตมเปปาหมายรอง ครอ ประชาชนในพรพนทมรภาคตะวตน
ออกเฉมยงเหนรอและภาคอรรนๆ ในประเทศไทย 2.คจณคตาสกนคชา/บรกการ กระเปปาถรอผชาพรพนเมรองเปปน
สกนคชาทมรผลกตจากชจมชนของตทาบลบตวเงกน โดยมมการตตดเยพบรรปทรงมมความหลากหลายเพรรอใหช
ลรกคชาไดชเลรอกตามความพจงพอใจ 3.ความสตมพตนธธกตบลรกคชา โดยลรกคชาสามารถเลรอกโทนสม
กระเปปา และรรปทรงไดช มมการสรชางเครรอขตายกลจตมการขายสกนคชาในชจมชนตทาบลบตวเงกน และชตอง
ทางออนไลนธสทาหรตบการตกดตตอสรรอสารกตบลรกคชา อมกทตพงมมการสตงเสรกมการขายสทาหรตบกลจตมลรกคชา
ทมรสตรงผลกตกระเปปาถรอผชาพรพนเมรองในจทานวนตตพงแตต 50 ใบขจพนไป เพรรอสรชางฐานลรกคชาและสรชางการ
รตบรรชสกนคชาใหมตของชจมชน 4.ชตองทางเขชาถจงลรกคชา จะมจตงเนชนชตองทางออนไลนธ ไดชแกต เฟสบจค และ
เบอรธโทรศตพทธ 5.รายไดชหลตก โดยรายไดชทมรเปปนตตวเงกนจากการจทาหนตายสกนคชาตตางๆ ทมรผลกตขจพนใน
พรพนทมรตทาบลบตวเงกน ไดชแกต  5.1) กระเปปาถรอทรงคจณยายนชอย ราคา 250 บาท/ใบ 5.2) กระเปปา
สะพายไหลตขนาดกลาง ราคา 160 บาท/ใบ 5.3) กระเปปายตาม ราคา 79 บาท/ใบ 6. พตนธมกตร 
ประกอบดชวย กลจตมอาชมพในพรพนทมรตทาบลบตวเงกน หนตวยงานราชการ ในพรพนทมรตทาบลบตวเงกน และใกลช
เคมยง รชานคชาในพรพนทมรตทาบลบตวเงกนและทตรวไป ผรชจทาหนตายฝปาย และกลจตมอาชมพในพรพนทมรตทาบลบตวเงกน 
เพรรอสนตบสนจนการผลกตและการจตดจทาหนตาย 7.กกจกรรมหลตก ไดชแกต การแปรรรปกระเปปาหลาก
หลายรรปแบบ และการขายสกนคชากระเปปาแปรรรปผตานชตองทางออนไลนธเพรรอสรชางการรตบรรชสกนคชา

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 9,000

หนชา 100 / 407



PS65013131 : COLA KKU X แผงจรนงหรทดกรนไดล ตตาบลบพวใหญท อตาเภอนตนาพอง จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

1. ใช� SWOT analysis

2. ใช� Business Model Canvas

3. ใช� Customer Engagement Model

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : แผงจกพงหรมดกกนไดช

รายละเอทยด : แผงจกพงหรมดกกนไดช เปปนวตตถจดกบทมรมมอยรตในทชองถกรนอยรตแลชวในปรกมาณทมรเพมยงพอ

แทนทมรจะเผาทกพงททาลายเราจจงเลพงเหพนถจงการเพกรมคจณคตามรลคตาใหชกตบวตชพรชนตพน ๆ เพราะในตตว

วตชพรชมมเสชนใยจากธรรมชาตกทมรสามารถนทามาททาเปปนแผงจกพงหรมดกกนไดชดชวยเทคโนโลยมนวตต

กรรม

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 7 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.บตวใหญต อ.นทพาพอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลบตวใหญต อทาเภอนทพาพอง จตงหวตดขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

คณะผรชดทาเนกนโครงการ U2T มมความคกดเหพนทมรจะพตฒนาผลกตภตณฑธแผงจกพงหรมดกกนไดชใหชมมความ
เปปนเอกลตกษณธและชตวยผลตกดตนในเรรรองของการขยายฐานลรกคชาออกไปจทาหนตายใหชครอบคลจม
ทตพงในและนอกพรพนทมร เพรรอรองรตบการขายทมรจะเพกรมขจพนในอนาคตทตพงการขายแบบออฟไลนธและออ
นไลนธ ซจรงจะกทาหนดราคาโดยจะหตกคตาใชชจตายในดชานตชนทจนตตางๆ จากนตพนททาการบวกกทาไรทมรคาด
วตาจะไดชรตบเขชาไปในราคาขาย 
ทางกลจตมผรชผลกตจจงไดชวางแผนการตลาด เชตน จตดจทาหนตายตลาดในชจมชน รชานขายของฝาก 
ขยายฐานลรกคชาในพรพนทมรใกลชเคมยง เพกรมชตองทางการขายในแพลตฟอรธมออนไลนธ 
โดยแผงจกพงหรมดกกนไดช คกดเปปนเงกน 3,000 บาท/(เดรอน หรรอครตพง)
โดยมมการวางแผนการขายในอนาคตหลตงจากพตฒนาบรรจจภตณฑธใหชไดชมาตรฐาน, มมความนตา
สนใจ, สามารถเกพบรตกษาไดชนานขจพน และสรชางโลโกชผลกตภตณฑธ โดยมมการวางแผนเพกรมมรลคตาของ
แผงจกพงหรมดกกนไดชเพกรมขจพนรชอยละ (10-30 แลชวแตตความเหมาะสม) คาดการณธวตาการมม
ผลกตภตณฑธทมรมมบรรจจภตณฑธทมรมมมาตรฐานจะสามารถขายไดชมากขจพน
ตทาบลบตวใหญตมมการใชชแผนธจรกกจแบบ 4P หรรอ Marketing Mix ทมรเรมยกเปปนภาษาไทยวตา “สตวน
ผสมทางการตลาด” โดยแบตง การวกเคราะหธองคธประกอบเปปน 4 สตวน ไดชแกต 1.Product (
ผลกตภตณฑธ) เชตนการสรชางอตตลตกษณธ, บรรจจภตณฑธ Price (ราคา) ควรกทาหนดราคาใหชเหมาะสม
กตบสกรงทมรผรชบรกโภคไดชรตบ Place (ชตองทางจตดจทาหนตาย) การเพกรมชตองทางออนไลนธ เชตน เพจ 
Facebook Promotion (การสตงเสรกมการขาย) เชตน การโฆษณา, การประชาสตมพตนธธ, การททา
การตลาด เพรรอนทามาวางกลยจทธธทางการตลาดใหชสอดคลชอง เหมาะสม และดจงดรดลรกคชาเพรรอ 

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 17,000

หนชา 101 / 407



PS65013184 : COLA KKU X วพสดรปรพบปรรงดรน ตราKK910 ตตาบลบพวใหญท อตาเภอนตนาพอง จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใช� SWOT analysis

ใช� Business Model Canvas

ใช� Customer Engagement Model

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย

   ระบบตรวจวตดความชรพนในดกน

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : วตสดจปรตบปรจงดกน ตราKK910

รายละเอทยด : วตสดจปรตบปรจงดกนหรรอสารปรตบปรจงดกน 2 ชรรอนมพเปปนตตวเดมยวกตนแตตในทางการ

แลชวจะใชชคทาวตาวตสดจปรตบปรจงดกนมากกวตา ในขณะทมรบางคนเรมยกวตาสารปรตบสภาพดกน ซจรงมตกใชช

เรมยกกลจตมวตสดจปรนทมรใชชเพกรมพมเอชดกน โดยหนชาทมรของดกนทมรดมตตอการเพาะปลรกพรชแลชวตชองมม

คจณสมบตตกทางกายภาพ(มมความรตวนซจย) ทางเคมม(มมธาตจอาหาร มมpHเหมาะสม) ทางชมวะ(มม

จจลกนทรมยธเพรรอ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 7 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.บตวใหญต อ.นทพาพอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลบตวใหญต อทาเภอนทพาพอง จตงหวตดขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

คณะผรชดทาเนกนโครงการ U2T มมความคกดเหพนทมรจะพตฒนาผลกตภตณฑธวตสดจปรตบปรจงดกน ตราKK910
ใหชมมความเปปนเอกลตกษณธและชตวยผลตกดตนในเรรรองของการขยายฐานลรกคชาออกไปจทาหนตายใหช
ครอบคลจมทตพงในและนอกพรพนทมร เพรรอรองรตบการขายทมรจะเพกรมขจพนในอนาคตทตพงการขาย
แบบออฟไลนธและออนไลนธ ซจรงจะกทาหนดราคาโดยจะหตกคตาใชชจตายในดชานตชนทจนตตางๆ จากนตพนททา
การบวกกทาไรทมรคาดวตาจะไดชรตบเขชาไปในราคาขาย 
ทางกลจตมผรชผลกตจจงไดชวางแผนการตลาด เชตน จตดจทาหนตายตลาดในชจมชน รชานขายของฝาก 
ขยายฐานลรกคชาในพรพนทมรใกลชเคมยง เพกรมชตองทางการขายในแพลตฟอรธมออนไลนธ 
โดยวตสดจปรตบปรจงดกน ตราKK910 คกดเปปนเงกน 17,500 บาท/(เดรอน หรรอครตพง)
โดยมมการวางแผนการขายในอนาคตหลตงจากพตฒนาบรรจจภตณฑธใหชไดชมาตรฐาน, มมความนตา
สนใจ, สามารถเกพบรตกษาไดชนานขจพน และสรชางโลโกชผลกตภตณฑธ โดยมมการวางแผนเพกรมมรลคตาของ
วตสดจปรตบปรจงดกน ตราKK910 อยตางเพกรมขจพนรชอยละ (10-30 แลชวแตตความเหมาะสม) คาดการณธ
วตาการมมผลกตภตณฑธทมรมมบรรจจภตณฑธทมรมมมาตรฐานจะสามารถขายไดชมากขจพน
ตทาบลบตวใหญตมมการใชชแผนธจรกกจแบบ 4P หรรอ Marketing Mix ทมรเรมยกเปปนภาษาไทยวตา “สตวน
ผสมทางการตลาด” โดยแบตง การวกเคราะหธองคธประกอบเปปน 4 สตวน ไดชแกต 1.Product (
ผลกตภตณฑธ) เชตนการสรชางอตตลตกษณธ, บรรจจภตณฑธ Price (ราคา) ควรกทาหนดราคาใหชเหมาะสม
กตบสกรงทมรผรชบรกโภคไดชรตบ Place (ชตองทางจตดจทาหนตาย) การเพกรมชตองทางออนไลนธ เชตน เพจ 
Facebook Promotion (การสตงเสรกมการขาย) เชตน การโฆษณา, การประชาสตมพตนธธ, การททา
การตลาด เพรรอนทามาวางกลยจทธธทางการตลาดใหชสอดคลชอง เหมาะสม และดจงดรดลรกคชาเพรรอ 

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 43,000

หนชา 102 / 407



PS65009334 : ผลรตภพณฑฑแปรรดปเสชทอกก บลานขาม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชลรกปปด

ไขตมจกมารชอยประดตบเพรรอใหชเกกดลวดลายทมรทตนสมตย

การใชชสารเคลรอบผลกตภตณฑธเพรรอความคงทน

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผลกตภตณฑธแปรรรปจากเสรรอกก บชานขาม

รายละเอทยด : ผลกตภตณฑธแปรรรปจากเสรรอกก เชตน จานรองแกชว กลตองกระดาษทกชชร ปก

หนตงสรอ กระเปปาสะพายขชาง และรองเทชาใสตในบชาน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.บชานขาม อ.นทพาพอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : บอกตตอ

ออนไลนฑ : U2T บชานขาม

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

พตฒนาตตอยอดผลกตภตณฑธทมรมมอยรตแลชวใหชมมความทตนสมตยมากขจพนโดยการประดตบตกแตตงลรกปปด
ตตางๆลงไปในผลกตภตณฑธใหชเกกดความสวยงาม เพรรอททาใหชกลจตมเปปาหมายเกกดความสนใจมากยกรงขจพน 
สรบเนรรองจากครตพงทมรแลชวทางเราไดชททากกจกรรมมาไดชสตกระยะหนจรง ซจรงเปปนการสรชางกกจกรรมการ
รวมตตวของกลจตมชาวบชานเพรรอสรชางกระบวนการคกด วางแผนเพรรอใหชชจมชนเกกดรายไดช โดยครตพงทมร
แลชวเราไดชททาผลกตภตณฑธจากตชนกกเปปนการทอและออกแบบลวดลายเฉพาะของตทาบลบชานขาม 
ในสตวนระยะทมร 2 นมพการตตอยอดธจรกกจเปรมยบเสมรอนสรตรสทาเรพจเพรรอใหชผลกตภตณฑธกชาวหนชาอยตาง
ตตอเนรรอง โดยผรชปฏกบตตกงานจะตชองเรมยนรรชและหาแนวทางการตตอยอดผลกตภตณฑธจากครตพงทมรแลชวใหช
สอดคลชองและเปปนไปไดชมากทมรสจด จจงจะสตงผลถจงการประสบความสทาเรพจ โดยจะเปปนไปตามขตพน
ตอนตตอไป

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 5,000

หนชา 103 / 407



PS65009429 : ผลรตภพณฑฑการแปรรดปจากปลา ตตาบลบลานขาม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

แปรรรปเปปนเมนรไดชหลากหลาย ปลาสชมไรชกชาง มมรสชาตกไมตคาว

การปรจงรสวตตถจดกบใหชสามารถเกพบไวชบรกโภคไวชไดชยาวนาน

การใชชเครรรองปรจงรสวตตถจดกบจากธรรมชาตกแทช การมตกปลา ซจรงเปปนปลาทมรเพาะเลมพยงเฉพาะใน

บตอ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผลกตภตณฑธแปรรรปจากปลา ตทาบลบชานขาม

รายละเอทยด : ผลกตภตณฑธแปรรรปอาหารจากปลา เชตน ปลาสชม มมบรรจจภตณฑธและเครรรองหมาย

การคชา

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.บชานขาม อ.นทพาพอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : บอกตตอ

ออนไลนฑ : U2T บชานขาม

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

พตฒนาตตอยอดบรรจจภตณฑธและเครรรองหมายการคชา จากผลกตภตณฑธแปรรรปจากปลา ซจรงการแปร
รรปสตตวธนทพาเปปนการนทาสตตวธนทพามาใชชประโยชนธอยตางคจชมคตา ยรดอายจการเกพบรตกษาสตตวธนทพาใหชไดชนาน
ขจพน ชตวยใหชมมอาหารจากสตตวธนทพายามทมรขาดแคลนหรรอไมตใชตฤดรกาล นอกจากนมพยตงชตวยรตกษาคจณ
คตาทางอาหารของสตตวธนทพาทมรมมประโยชนธตตอรตางกายและททาใหชอาหารมมความปลอดภตยในการ
บรกโภคเปปนการเพกรมมรลคตาใหชกตบสตตวธนทพาและเพกรมความหลากหลายของผลกตภตณฑธทมรไดชจากการ
แปรรรป

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 15,000

หนชา 104 / 407



PS65009501 : วงกลองยาว ตตาบลบลานขาม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ศจกษาสรรอประกอบการแสดง จตงหวะ การแสดงรรปแบบใหมต

ศจกษาจตงหวะดนตรมจตงหวะใหมต นทามาผสมผสานใหชเขชากตบการแสดงในปปจจจบตน

เครรรองดนตรมเสรกมเพรรอสรชางจตงหวะใหมต

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

ททองเทททยวทททเปปนมรตรตทอสรทงแวดลลอมและสรขภาพ

   ธจรกกจการทตองเทมรยวออนไลนธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : กลจตมกลองยาว ตทาบลบชานขาม

รายละเอทยด : ใหชบรกการ การแสดงกลองยาว

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.บชานขาม อ.นทพาพอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : บอกตตอ

ออนไลนฑ : U2T บชานขาม

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

การแสดงกลองยาว เปปนการละเลตนดนตรมพรพนบชานของภาคอมสาน กกจกรรมทมรแสดงถจงศตกยภาพ
ของผรชนทาและสมาชกกชจมชนและหากมมกกจกรรมรรรนเรกง งานประเพณมตตางๆของชจมชน กพจะมม
โอกาสไดชรตบใชชสตงคมโดยการแสดง เพรรอสนตบสนจนในกกจกรรมหมรตบชานตตอไป จจงเกกดความสนใจทมร
จะพตฒนาตตอยอดกระบวนทตา จตงหวะตตางๆการเคลรรอนไหว เพกรมความสนจกสนาน บรรยากาศของ
การแสดงใหชเขชากตบยจคสมตยใหมตผนวกการเเสดงกลองยาวทมรเคยมมอยรตแลชวกตบกลจตมอนจรตกษธดตพง
เดกมใหชเกกดความนตาสนใจมากยกรงขจพนและมมโอกาสสรชางกกจกรรมกระชตบความสตมพตนธธระหวตางคน
รจตนใหมตทมรสนใจกตบกลจตมอนจรตกษธดตพงเดกมเพรรอสรบสานวตฒนธรรมตตอไป

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 10,000

หนชา 105 / 407



PS65016513 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจและสพงคมฐานรากหลพงโควรดดลวยเศรษฐกรจ BCG ตตาบล พพงทรย 

อตาเภอ นตนาพอง จพงหวพด ขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวตตกรรมดชานการผลกตกระบวนการการออบแบบและผลกตไมชกวาดไดชอยตางรวดเรพว

นวตตกรรมดชานการตลาดและการบรกการแบบดกจกตอลออนไลนธ

นวตตกรรมสกนคชาใหชเกกดมรลคตาเพกรมมากขจพนในแนวการคกดสรชางสรรคธตอบสนองความตชองการ

ของผรชบรกโภค

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การขนสตงและกระจายสกนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ไมชกวาด

รายละเอทยด : ใชชททาความสะอาดพรพนแหชงบรกเวณบชาน อาคารและสทานตกงานนทพาหนตกเบา จตบ

กระชตบมรอ สะดวกในการใชชงาน ททาจากดอกหญชาตองกง ไมตหลจดรตวงงตาย โดยแบตงไดชดตงตตอ

ไปนมพ1.ไมชกวาดงอ2.ไมชกวาดหางชชาง3.ไมชกวาดเตชาพลาสตกก      3.1 ไมชกวาดเตชาพลาสตกกดชาม

ไมช3.2 ไมชกวาดเตชาพลา

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

7 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.พตงทจย อ.นทพาพอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ธจรกกจททาไมชกวาดดอกญชาเปปนอมกหนจรงธจรกกจทมรมมผรชคนใหชความสนใจจทานวนมากซจรงคกดวตาธจรกกจไมต
ยากแตตหากขาดความรรชจรกงและความชทานาญธจรกกจอาจไมตประสบผลสทาเรพจ ธจรกกจไมชกวาดดอก
หญชาตชองคทานจงถจงปปจจตยหลายอยตางเพรรอใหชมมโอกาสในการขยายตตว
  การนทากลยจทธธการตลาดมาใชชเปปนการวกเคราะหธโอกาสทางการตลาดเพรรอใหชเกกดความแตก
ตตางของครตแขตง รรปแบบการผลกตชตองทางการจทาหนตายสตงเสรกมยอดขายของชจมชนและการสตง
เสรกมการขาย การจตดสตงทมรทตนสมตย สกรงคชามมแบบธรรมชาตก กลมกลรน ไมตกตอใหชเกกดมลพกษ
- การประมาณการใชชเงกนทจนหมจนเวมยนเพรรอชตวยผรชประกอบการเปปนเรรรองสทาคตญในการใชช
ทรตพยากรทจนธจรกกจทมรดทาเนกนการอยรตอยตางมมประสกทธกภาพ
- การแขตงขตนททาไมชกวาดจะตชองมมศตกยภาพในการบรกการลรกคชาและเนชนคจณภาพใหชมากขจพน 
เนรรองจากลรกคชามมการเลรอกซรพอสกนคชาหลายแหตง
- ออกแบบการบรกหารงานสหกรณธใหมตเพรรอลดพตอคชาคนกลาง
เปปาหมายการเปปนศรนยธกลางในการททาไมชกวาดดอกหญชาครบคลจมทจกพรพนทมรและภรมกภาค สรชาง
เครรอขตายในลตกษณะFamily Business.
ใหชเกกดความตตอเนรรองในการผลกตและใชชเงกนทจนไมตมากนตก เปปนผรชนทาในการททาไมชกวาดดอกหญชา 
ความสะดวกทางการจตดสตง สามารถซรพอสกนคชาทางโทรศตพทธและInternet เลรอกผลกตภตณฑธทมรนทา
เสนอไดชทางInternet เชตนกตน

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 190,050

หนชา 106 / 407



PS65016550 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจและสพงคมฐานรากหลพงโควรดดลวยเศรษฐกรจ BCG ตตาบล พพงทรย 

อตาเภอ นตนาพอง จพงหวพด ขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวตตกรรมสกนคชาใหชเกกดมรลคตาเพกรมมากขจพนในแนวการคกดสรชางสรรคธตอบสนองความตชองการ

ของผรชบรกโภค

นวตตกรรมดชานการตลาดและการบรกการแบบดกจกตอลออนไลนธ

นวตตกรรมดชานการผลกตกระบวนการการออบแบบและผลกตอบสมจนไพรใหชแหชงเรพวขจพน

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การขนสตงและกระจายสกนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ยาหมตองนทพา

รายละเอทยด : สกนคชาใชชสรดดมเมรรอมมการวกงเวมยนศมรษะ หนชามรดคลชายจะเปปนลมหรรอใชชทาภาย

นอกเนรรองจากมมอาการปวดเมรรอย บวม อตกเสบจากแมลงกตด ตตอย เปปนกลจตมยาระงตบอาการ

ปวด ใชชไดชทตพงเดพกและผรชใหญต ชนกดนทพา หากมมอาการแพชควรปรจกษาแพทยธกตอนใชช หชามกลรนหชาม

ใชชยาตรงบรกเวณทมรแตก

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

7 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.พตงทจย อ.นทพาพอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ยาหมตองนทพา สตวนใหญตใชชบรรเทาอาการหนชามรดเปปนลม วกงเวมยนศรมษะ คตดจมรกและสามารถใชช
นวดไดชเปปนการระเหยเปปนยาสามตญประจทาบชาน พตฒนารรปแบบยาหมตองนทพาสมจนไพร เพราะเปปน
สตวนทมรผรชบรกโภคชอบใชชตตอเนรรองในชมวกตประจทาวตนเพราะผรชบรกโภคตกดกตบพรพนทมรคจชนเคยตชองมมกลยจทธธ
ทางการตลาดการโฆษณาและการประชาสตมพตนธธเนชนอาศตยแบบปากตตอปาก นมพชตองทางการจตด
จทาหนตายมากขจพนไมตใชตแคตอยรตหนชารชานขายยาอยตางเดมยวรวมถจงการคชาปลมกตลอดทตพงการสรชาง
แบรนดธของตทาบลเพกรมโอกาสทางการขายเพรรอททาใหชเกกดความพจงพอใจทตนสมตยมมเอกลตกษณธ
และมมการรตบรองในตลาด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

จตานวนรายไดล : 108,250

หนชา 107 / 407



PS65009696 : วงกลองยาว ตตาบลมทวงหวาน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

จตดททาวกดมโอ เพรรอโปรโมท

Chanel Online = Facebook

การจตดชจดการแสดง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : วงกลองยาว ตทาบลมตวงหวาน

รายละเอทยด : มมสมาชกกจทานวน 15 คน โดยมม กลอง,รทามะนา,ฉาบ เพลงทมรจะเลตนมมประมาณ 5 

เพลง 1.เพลงมชายตอง 2.เพลงหรตรงยทราเทชา 3.เพลงแขก 4.เพลงเซกพงกระตกปบ 5.เพลงเซกปงสวกง

กลองตมดชวยมรอ ททาดชวยไมชเปปนกลมกลวง ขจงดชวยหนตงมมหลายชนกด ใชชสะพายในเวลาตม เรมยก

วตากลองยาวหรรอเถกดเทกง

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.มตวงหวาน อ.นทพาพอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : บอกตตอ

ออนไลนฑ : U2T มตวงหวาน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

พตฒนาวงดนตรมกลองยาวประยจกตธใหชสอดคลชองกตบความตชองการของยจคสมตยปปจจจบตน พรชอม
ทตพงสตงเสรกมชตองทางการหารายไดชใหชกตบชจมชนโดยการนทาเทคโนโลยมสมตยใหมตเขชาไปปรตบใชช
แผนการเงกน https://kku.world1hrn

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 6,000

หนชา 108 / 407



PS65009717 : การแปรรดปผลรตภพณฑฑจากเหหด ตตาบลมทวงหวาน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การใชชเหพด มาแปรรรปเปปนเหพดทอดเพรรอใหชเกพบรตกษาไดชนานยกรงขจพน

ชตองทางการตลาด

การบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผลกตภตณฑธแปรรรปจากเหพด ตทาบลมตวงหวาน

รายละเอทยด : แหนมเหพดเพรรอสจขภาพ ใชชเหพดทมรคตดสรรคธมาอยตางดม จจงททาใหชเวลารตบประทาน

ไดชรสชาตกของเหพดทมรเตพมคทา และรสชาตกทมรเปรมพยวกทาลตงดม สตวนประกอบ เหพดขอนขาว เหพดนาง

ฟปา เหพดนางรม ผงปรจงรส กระเทมยมโขลก เกลรอ ขชาวเหนมยวนจรง และพรกกขมพหนรสวนเหพดสด 

กกโลกรตมละ90บาท

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.มตวงหวาน อ.นทพาพอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : บอกตตอ

ออนไลนฑ : U2T มตวงหวาน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แหนมเหพดเพรรอสจขภาพ ใชชเหพดทมรคตดสรรคธมาอยตางดม จจงททาใหชเวลารตบประทานไดชรสชาตกของเหพด
ทมรเตพมคทา และรสชาตกทมรเปรมพยวกทาลตงดม สตวนประกอบ เหพดขอนขาว เหพดนางฟปา เหพดนางรม ผงปรจง
รส กระเทมยมโขลก เกลรอ ขชาวเหนมยวนจรง และพรกกขมพหนรสวน 
แผนการเงกนตามลกงคธนมพ https://kku.world/by5gj

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 5,000

หนชา 109 / 407



PS65009743 : หพตถกรรมจพกสาน ตตาบลมทวงหวาน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

แอพออกแบบโลโกช = Canva

Logo Maker – Design Creator

QR Code Generator

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : หตตถกรรมจตกสาน มตวงหวาน

รายละเอทยด : กระเปปาสานจากตชนกกเปปนเอกลตกษณธเฉพาะถกรน มมความสวยงาม ทตนสมตย 

เหมาะสทาหรตบผรชทมรสนใจในผลกตภตณฑธจากธรรมชาตก สกนคชาจะเปปนแบบรวม  ทตพงชกพนเลพก  ชกพนใหญต 

มมทตพงรองแกชว รองจาน กระเปปา หมวก

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.มตวงหวาน อ.นทพาพอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : บอกตตอ

ออนไลนฑ : U2T มตวงหวาน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

โดยสรชางความแปลกใหมตใหชกตบผลกตภตณฑธจากตชนกก ใหชสอดคลชองกตบความตชองการของตลาด 
โดยตชนกกนตพนตชองใชชประสบการณธในการททาทมรสรง จจงททาใหชเกกดมรลคตาไดชมาก
แผนการเงกน https://kku.world/zjayb

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 50,000

หนชา 110 / 407



PS65043104 : พพฒนาและยกระดพบเครชทองป��นดรนเผาดอกดรน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ออกแบบโลโกชผลกตภตณฑธ

ออกแบบบรรจจภตณฑธ

ส�งเสรกมช�องทางการตลาดแบบออนไลนธ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวตา 3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : เครรรองป��นดกนเผาดอกดกน

รายละเอทยด : ผลกตภตณฑ�เครรรองป��นดกนเผาทมรมมเอกลตกษณ� แบบดตพงเดกมหรรอแบบเนรพอดกน

ธรรมดา (Earthenware) ไม�มมการเคลรอบ มมจจดเด�นครอวตตถจดกบจากหลจมดกนทมรผจดขจพนเรรรอย 

ๆ ในทจกๆป�ไม�เคยหมดเป�นเวลากว�า 100 ป� การใช�เตาเผาแบบโบราณทมรคงเอกลตก

ษณ� กระบวนการผลกตแบบดตพงเดกม

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.วตงชตย อ.นทพาพอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ดอกดกนคาเฟฝ

ออนไลนฑ : เครรรองปปพ นดกนเผาบชานวตงถตรว รชานยายโกชง

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ร�านจทาหน�ายผลกตภตณฑ�เครรรองป��นดกนเผาดอกดกนและดอกดกนมวลเบาภายใตชแบรนด�“
ดอกดกนบายวตงถตรว(DokDin By wangthua)”
กลจ�มเป�าหมายครอกลจ�มลรกค�าเพศชายและหญกงอายจตตพงแต�16ป�ขจพนไปทตพงในประเทศไทย
และต�างประเทศโดยจะจตดจทาหน�ายทตพงทางออนไลน�และออฟไลน�จตดททาฐานข�อมรลเพรรอ
บรกหารจตดการสร�างเพจFB สรรอสารทางการตลาดขายสกนค�าและบรกหารลรกค�าสตมพตนธ� ซจรง
มมผลกตภตณฑ�ภายใต�แบรนด�“ดอกดกนบายวตงถตรว(DokDin By wang thua)” 
1)เครรรองป��นดกนเผาดอกดกน
เป�นเครรรองป��นดกนเผาทมรมมเอกลตกษณ�ครอเป�นภาชนะดกนเผาแบบดตพงเดกมหรรอแบบเนรพอดกน
ธรรมดา(Earthenware)ไม�มมการเคลรอบรรปแบบภาชนะคล�ายกตบภาชนะดกนเผาทมรขจดพบใน
แหล�งโบราณคดมโนนชตยมมจจดเด�นครอดกนทมรได�จากหลจมดกนบ�านวตงถตรวทมรผจดขจพนเรรรอยๆและใช�
เตาเผาแบบโบราณทมรคงเอกลตกษณ�ของกระบวนการผลกตทมรเน�นคจณภาพ และ สามารถนทาไป
ทาสกหรรอตกแตตงลวดลายตตอไปไดช โดยตตพงเปปารายไดชไวชทมร 50,000 บาท/เดรอน

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 20,833

หนชา 111 / 407



PS65043105 : พพฒนาและยกระดพบเครชทองปปน นดรนเผาดอกดรน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ส�งเสรกมช�องทางการตลาดแบบออนไลนธ

ออกแบบฉลากโลโกช และบรรจจภตณฑธ

ออกแบบแมตพกมพธปปพ นขจพนรรปผลกตภตณฑธ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การขนสตงและกระจายสกนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวตา 3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ดอกดกนมวลเบา

รายละเอทยด : การนทาดกนเหลรอทกพงจากการป��นขจพนรรปเครรรองป��นดกนเผามาผสมกตบเศษ

วตสดจธรรมชาตกทมรมมในท�องถกรนมาป��นขจพนรรปตามขนาด ต�างๆ นทาไปเผาพร�อมกตบเครรรอง

ป��นดกนเผาทมรจะเผาตามปกตกจะได�ดกนมวลเบามมจจดเด�นครอสวยงามนทพาหนตกเบา อจ�มนทพา

ได�ดม เหมาะกตบการปลรกพรชในกระถาง

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.วตงชตย อ.นทพาพอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ดอกดกนคาเฟฝ

ออนไลนฑ : เครรรองปปพ นดกนเผาบชานวตงถตรว รชานยายโกชง

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ร�านจทาหน�ายผลกตภตณฑ�เครรรองป��นดกนเผาดอกดกนและดอกดกนมวลเบาภายใตชแบรนด�“
ดอกดกนบายวตงถตรว(Dok Din By wangthua)”
กลจ�มเป�าหมายครอกลจ�มลรกค�าเพศชายและหญกงอายจตตพงแต�16ป�ขจพนไปทตพงในประเทศไทย
และต�างประเทศโดยจะจตดจทาหน�ายทตพงทางออนไลน�และออฟไลน�จตดททาฐานข�อมรลเพรรอ
บรกหารจตดการสร�างเพจFBสรรอสารทางการตลาดขายสกนค�าและบรกหารลรกค�าสตมพตนธ�ซจรงมม
ผลกตภตณฑ�ภายใต�แบรนด�“ดอกดกนบายวตงถตรว(DokDinBy wang thua)”ไดชแกต
1)ดอกดกนมวลเบา
เป�นผลกตภตณฑ�ทมรได�จากการนทาดกนเหลรอทกพงจากขตพนตอนการป��นขจพนรรปของผลกตภตณฑ�
เครรรองป��นดกนเผามาผสมกตบเศษวตสดจธรรมชาตกทมรมมในท�องถกรนเช�นแกลบฟางข�าวถ�านฯลฯ
เพรรอนทามาป��นขจพนรรปทรงกลมขนาดต�างๆแล�วนทาไปเผาจะเกกดรรพรจนในก�อนดกนจจงททาให�
เมพดดกนนทพาหนตกเบามมคจณสมบตตกในการ
อจ�มนทพาได�ดมไม�มมปฏกกกรกยากตบธาตจอาหารและสามารถระบายนทพาได�ดมเหมาะแก�การนทาไปปลรก
ไม�ดอกไม�ประดตบไม�ททาให�พรพนทมรเพาะปลรกสกปรกไม�มมฝจ�นฟจ�งกระจายควบคจมรตกษาความ
ชรพนลดพลตงงานระยะเวลาและปรกมาณการใช�นทพาได�เป�นอย�างดมโดยตตพงเป�าหมายรายได�ไว�
ทมร 5,000บาท/เดรอน

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

ลดขยะ/การนทาวตตถจดกบกลตบมาใชชใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 3,000

หนชา 112 / 407



PS65014797 : ชาสมรนไพรตตาบลสะอาด

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยมในการผลกตภตณฑธสะอาด ปลอดภตย และการแปรรรปผลกตภตณฑธใหชมมอายจการเกพบ

รตกษาไดชนาน ยกรงขจพน

องคธความรรชการผลกตสมจนไพรแหชงชงดรรม สจขลตกษณะทมรเหมาะสมในการผลกต รวมทตพงการ

ตรวจหาสกรงปนเปปพ อน

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

ททองเทททยวทททเปปนมรตรตทอสรทงแวดลลอมและสรขภาพ

   ระบบขายสกนคชาหรรอบรกการผตานชตองทางออนไลนธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผลกตภตณฑธชาสมจนไพรชงดรรม

รายละเอทยด : ชาสมจนไพรผตกพรพนบชาน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.สะอาด อ.นทพาพอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลสะอาด อทาเภอนทพาพอง

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

1.1 จจดแขพง 
- การนทาเทคโนโลยมและนวตตกรรมมาใชชสรชางคจณภาพและคจณคตาของสมจนไพรในตทาบล 
- การแปรรรปสมจนไพรเปปนแคปซรล
- ผตานมาตรฐานตาม (มผช) กทาหนด
1.2 จจดอตอน
- เปปนธจรกกจทมรกทาลตงเรกรมตชนในการจตดททาและการรวมกลจตม
- ยตงไมตมมประสบการณธในการผลกต
- ตราสกนคชาของกกจการยตงไมตเปปนทมรรรชจตกของผรชบรกโภคมากนตก เนรรองจากยตงไมตมมการโฆษณาและ
ประชาสตมพตนธธใหชผรชบรกโภครตบรรชเทตาทมรควร
- กกจการมมการดทาเนกนการในลตกษณะ Labor Intensive ททาใหชการเพกรมกทาลตงแรงงาน และกทาลตง
การผลกต
เปปนไดชยาก
- สถานทมรผลกตสกนคชาอยรตในทมรพตกอาศตยของชจมชน ททาใหชเกกดขชอจทากตดในดชานการขยายกทาลตงการ
ผลกต
เปปาหมายของสกนคชา
สมจนไพรผตกพรพนบชานเชตน
ใบยตานาง ฟปาทะลายโจร ฯลฯ สามารถปลรกไดชตามรกมรตรวบชานและสวน
- ประชาชนทมรวตางงานและผรชสรงอายจสามารถปลรกสมจนไพรผตกพรพนบชานใบยตานางไดช

มมสจขภาพดมขจพน ลดโอกาสเกกดการเจพบปฝวย

จตานวนรายไดล : 2,500

หนชา 113 / 407



PS65014886 : นวดไทยสไตลฑอรสาน (ตตาบลสะอาด)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนาคจณภาพและมาตรฐานของนวดไทยสไตลธอมสาน

อบรมทตกษะการนวดใหชเปปนมรออาชมพ โดยอาจารยธผรชเชมรยวชาญจากสาขาวกชากายภาพบทาบตด 

คณะเทคนกคการแพทยธ มหาวกทยาลตยขอนแกตน และวกทยากรจากชมรมนวดไทยและสปา

จตงหวตดขอนแกตน

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

ททองเทททยวทททเปปนมรตรตทอสรทงแวดลลอมและสรขภาพ

   ระบบขายสกนคชาหรรอบรกการผตานชตองทางออนไลนธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : นวดไทยสไตลธอกสาน By SA-AT

รายละเอทยด : นวดไทยสไตลธอกสานและการนวดขกดอมสาน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.สะอาด อ.นทพาพอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลสะอาด อทาเภอนทพาพอง

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

.การวกเคราะหธสถานการณธธจรกกจ (SWOT Analysis)
1.1 จจดแขพง 
- นวดไทยสไตลธอมสาน มมการนทาเทคโนโลยมและนวตตกรรมใหมตมาใชช
- การอนจรตกษธการนวดขกดอมสานตามภรมกปปญญาทชองถกรนอกสาน
- ไดชรตบการฝฝกจากผรชทมรมมความรรชความเชมรยวชาญจากทางคณะเทคนกคการแพทยธ มหาวกทยาลตย
ขอนแกตน
1.2 จจดอตอน
- เปปนธจรกกจทมรกทาลตงเรกรมตชนในการจตดททาและการรวมกลจตม
- ยตงไมตมมประสบการณธในการผลกต
- ตราสกนคชาของกกจการยตงไมตเปปนทมรรรชจตกของผรชบรกโภคมากนตก เนรรองจากยตงไมตมมการโฆษณาและ
ประชาสตมพตนธธใหชผรชบรกโภครตบรรชเทตาทมรควร
- กกจการมมการดทาเนกนการในลตกษณะ Labor Intensive ททาใหชการเพกรมกทาลตงแรงงาน และกทาลตง
การผลกต
เปปนไดชยาก
- สถานทมรผลกตสกนคชาอยรตในทมรพตกอาศตยของชจมชน ททาใหชเกกดขชอจทากตดในดชานการขยายกทาลตงการ
ผลกต
1.3 โอกาส
- การนวดไดชรตบความนกยมจากผรชคนมาโดยตลอดททาใหชมมผรชทมรสนใจนวดอยตางสมทราเสมอ

มมสจขภาพดมขจพน ลดโอกาสเกกดการเจพบปฝวย

จตานวนรายไดล : 5,000
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PS65041175 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจและสพงคมฐานรากหลพงโควรดดลวยเศรษฐกรจ BCG ตตาบลหนองกรง 

อตาเภอนตนาพอง จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การพตฒนาลวดลาย สมสตน และบรรจจภตณฑธ

"-"

"-"

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : เสรรอกก Handmade

รายละเอทยด : เสรรอกกทอมรอ ทอจากตชนกกทตพงลทาตชน ความยาว 150 เซนตกเมตร ความกวชาง 

80 เซนตกเมตร

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.หนองกจง อ.นทพาพอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : เสรรอกกหนองกจง

ออนไลนฑ : เสรรอกกแฮนเมด

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

เปปนการนทาทรตพยากรและสกนคชาในชจมชนมาเพกรมศตกยภาพของสกนคชาในชจมชนมาเพกรมศตกยภาพ
ของสกนคชาและปรตบปรจงสกนคชาในการขายใหชตอบโจทยธและขนสตงไดชงตายขจพน เพกรมการสนตบสนจน
ธจรกกจและสกนคชาในชจมชนใหชมมความมตรนคงในสกนคชาการขายและพตฒนาใหชมมหลายชตองทางในการ
ขายเพกรมเตกมจากเดกม เพรรอเพกรมรายไดชใหชแกตชจมชน รวมทตพงสรชางการเรมยนรรชและฝฝกฝปมรอ ฝฝก
อาชมพ ในกลจตมอกสระในการรตวมขตบเคลรรอน และพตฒนาประเทศตามโครงการจตดสรรขจพน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 4,160
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PS65041177 : โครงการพพฒนาวพสดรเหลชอใชล ตตาบลหนองกรง อตาเภอนตนาพอง จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การพตฒนาวตสดจเหลรอใชชใหชเกกดประโยชนธ

"-"

"-"

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : พรหมเชพดเทชา Handmade

รายละเอทยด : พรหมเชพดเทชาแบบทอมรอ ความกวชาง 40 เซนตกเมตร ยาว 60 เซนตกเมตร

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.หนองกจง อ.นทพาพอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : พรมเชพดเทชาหนองกจง

ออนไลนฑ : พรมเชพดเทชาแฮนดธเมด

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ผลกตภตณฑเ ธปปนของกลจตมสรชางอาชมพในชจมชนซจรงเปปนผลกตภตณฑทธ พรชอมจทาหนตาย ครอพรหมเชพด
เทชา ทตมรมมมความกวชาง 40 เซนตกเมตรยาว 60 เซนตกเมตร วตสดจททามาาจากเศษผชาทมรใชชแลชวหรรอจะ
นทาเศษผชาทมรมมราคาถรก นทามาแปลรรปเปปนผลกตภตณฑเ ธปปนพรหมเชพดเทชาเปปนสกรงจทาเปปนทมรตชองมมตกด
บชานทจกครตวเรรอน และสามารถสรชางรายไดชใหกตบคนในชจมชนกลตมลรกคชาเปปาหมายหลตกครอกลจตม
แมตบชานทมรมตมอายจระหวตาง 25-45 ปป ทมรรตกษาความสะอาดภายในบชาน และตอบโจทกสทาหรตบลรกคชาทมร
ตชองการสกนคชาในราคาถรกและสามารถเอรพอมถจงไดช
จดจขายและจจดเดตน ครอ พรหมเชพดเทชาเปปนสกรงจทาเปปนทมรตชองมมทจกครตวเรรอน  กลยทจทธธดชานราคา 
โดยบวกกทาไร 30-40 % จากตชนทจน ดตงนตพนราคาสตงครอ 20 บาท ราคาขายปลมกครอ 29 บาท 
กลยจทธธการจตดจพหนตาย แบตงออกเปปน 2 ชตองทสงออฟไลนธ และออนไลนธ ออฟไลนธครอขาย ตาม
รชานนคชา ทตรวไปสตวนออนไลนธครอขายผตานชตองทาง Facebook, Instagram, Tiktok กลยจทธธการ
สตงเสรกม การตลาด ใชชสรรอการโฆษณาทางออนไลนธและออฟไลนธ โดยผตานการประชาสตมพตนธธ 
เชตน โฆษณาในเพจ Facebook , Instagram , Tiktok

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

ลดขยะ/การนทาวตตถจดกบกลตบมาใชชใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 4,000

หนชา 116 / 407



PS65009257 : ผลรตภพณฑฑชาสมรนไพรเพชทอสรขภาพ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

food packaging

marketing

 ชdrying technology

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : Tea โนนแดง

รายละเอทยด : ชาสมจนไพรบรรจจซอง สทาหรตบแชตดรรม

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โนนแดง อ.โนนศกลา จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : Black angle

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

การจตดททาแผนธจรกกจนมพ มมวตตถจประสงคธเพรรอเปปนการกทาหนดเปปาหมายของธจรกกจใหชมมความชตดเจน 
กทาหนดแนวทางการดทาเนกนงานใหชสอดคลชองกตบเปปาหมายเพรรอใหชบรรลจประโยชนธสรงสจดในการ
ดทาเนกนธจรกกจ แผนธจรกกจนมพจตดททาขจพนสทาหรตบธจรกกจจทาหนตายชาสมจนไพรผตานชตองทางออนไลนธ ใน
ตราสกนคชา “Tea โนนแดง” โดยวกเคราะหธสภาพแวดลชอมทางธจรกกจ การวกเคราะหธการแขตงขตนใน
อจตสาหกรรม จจดแขพงจจดอตอนโอกาสอจปสรรค และพบวตาผรชบรกโภคเปปาหมาย ครอ ทจกกลจตมวตยทมรมม
ประสบการณธซรพอสกนคชาผตานชตองทางออนไลนธและมมพฤตกกรรมการใชช Social Media เปปนประจทา
ตทาแหนตงผลกตภตณฑธในตลาดเปปนแบบ Premium ทมรมมความแตกตตางจากครตแขตงในทชองตลาดโดย
ใชชสมจนไพรคตดเกรด  ผลกตภตณฑธมมมาตรฐานและบรรจจภตณฑธทมรโดดเดตนสวยงาม รวมถจงรรปแบบ
การบรกการลรกคชาทมรสอดคลชองกตบวกถมชมวกตของผรชบรกโภคในยจคปปจจจบตน จากการวกเคราะหธโมเดล
ของธจรกกจดชวย Business Model Canvas การจตดททาแผนการผลกต แผนการตลาดและการ
ประมาณการรายรตบ รายจตาย เงกนลงทจน ผลกทาไร ระยะเวลาครนทจนและผลตอบแทน พบวตาธจรกกจ
จทาหนตายชาสมจนไพรผตานชตองทางออนไลนธนมพมมความเปปนไปไดชในการลงทจน โดยมมระยะเวลาครนทจน
ภายใน 1 ปป

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 2,000
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PS65009448 : ผลรตภพณฑฑมะมทวงอบแหลง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

food packaging

marketing

drying technology

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : Dango

รายละเอทยด : มะมตวงพตนธจธแกชวขมกพน ผตานกระบวนการอบแหชงดชวยเครรรอง Tray dryer จากนตพน

ททาการบรรจจแยกชกพนเพรรอสะดวกตตอการรตบประทาน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โนนแดง อ.โนนศกลา จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : Black angle

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

การจตดททาแผนธจรกกจนมพ มมวตตถจประสงคธเพรรอเปปนการกทาหนดเปปาหมายของธจรกกจใหชมมความชตดเจน 
กทาหนดแนวทางการดทาเนกนงานใหชสอดคลชองกตบเปปาหมายเพรรอใหชบรรลจประโยชนธสรงสจดในการ
ดทาเนกนธจรกกจ แผนธจรกกจนมพจตดททาขจพนสทาหรตบธจรกกจจทาหนตายผลไมชอบแหชงผตานชตองทางออนไลนธ ใน
ตราสกนคชา “Dango” โดยวกเคราะหธสภาพแวดลชอมทางธจรกกจ การวกเคราะหธการแขตงขตนใน
อจตสาหกรรม จจดแขพงจจดอตอนโอกาสอจปสรรค และพบวตาผรชบรกโภคเปปาหมาย ครอ ทจกกลจตมวตยทมรมม
ประสบการณธซรพอสกนคชาผตานชตองทางออนไลนธและมมพฤตกกรรมการใชช Social Media เปปนประจทา
ตทาแหนตงผลกตภตณฑธในตลาดเปปนแบบ Premium ทมรมมความแตกตตางจากครตแขตงในทชองตลาดโดย
ใชชผลไมชคตดเกรด  ผลกตภตณฑธมมมาตรฐานและบรรจจภตณฑธทมรโดดเดตนสวยงาม รวมถจงรรปแบบการ
บรกการลรกคชาทมรสอดคลชองกตบวกถมชมวกตของผรชบรกโภคในยจคปปจจจบตน จากการวกเคราะหธโมเดลของ
ธจรกกจดชวย Business Model Canvas การจตดททาแผนการผลกต แผนการตลาดและการ
ประมาณการรายรตบ รายจตาย เงกนลงทจน ผลกทาไร ระยะเวลาครนทจนและผลตอบแทน พบวตาธจรกกจ
จทาหนตายผลไมชอบแหชงผตานชตองทางออนไลนธนมพมมความเปปนไปไดชในการลงทจน โดยมมระยะเวลาครน
ทจนภายใน 1 ปป

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 5,000

หนชา 118 / 407



PS65014850 : เหหดโนนศรลา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยมการหมตก

เทคโนโลยมการอบอาหาร

เทคโนโลยมการบรรจจหมบหตอระบบสจญญากาศ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : เหพดยกพม (Smiling Mushroom)

รายละเอทยด : เหพดแปรรรปโดยการอบ, ทอด และปรจงรสดชวยผงปรจงรส

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โนนศกลา อ.โนนศกลา จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลโนนศกลา

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

ในปปจจจบตนขนมในทชองตลาดสตวนใหญตจะเปปนของทมรมมพลตงงาน (แคลลอรมร) และโซเดมยมสรง สตงผล
ใหชเมรรอบรกโภคจทานวนมากจะททาใหชเสมรยงในการเกกดโรคอชวน หลอดเลรอด และหตวใจ ประกอบกตบคน
ในชจมชนโนนศกลามมการประกอบอาชมพเกษตรกรรมจทานวนมากเชตน ชชาว อชอย มตนสทาปะหลตง และ
เหพด ซจรงเหพดเปปนสกรงทมรแปรรรปไดชงตายทมรสจด
      จากการสอบถามกลจตมผรชผลกตเหพดในตทาบลโนนศกลาพบวตา ในกระบวนการผลกตเหพดในสตวนของ
ผลผลกตมมบางสตวนทมรขนาดไมตไดชตามมาตรฐาน (มมขนาดเลพก) และสตวนใหญตจะนทาไปประกอบ
อาหารหรรออาจจะตชองทกพงไป จจงมมความคกดทมรจะนทาเหพดเหลตานมพไปแปรรรปเพรรอสรชางมรลคตาเพกรม
      ในการประกอบธจรกกจแปรรรปเหพดนมพจะตอบโจทยธในกลจตมลรกคชาสองกลจตมใหญตๆ ครอ เดพก และวตย
รจตน ซจรงตชองการพลตงงานในการใชชชมวกตมากเนรรองจากกกจกรรมเยอะ ขนมขบเคมพยวประเภทนมพจจง
เหมาะกตบลรกคชาสองกลจตมนมพ นอกจากนมพเหพดยตงมมคจณคตาทางสารอาหารสรงและไขมตนตทราอมกดชวย ซจรง
จะเหมาะแกตผรชทมรตชองการควบคจมนทพาหนตกหรรอกทาลตงลดนทพาหนตกอมกหนจรงกลจตม และการแปรรรปเหพดใน
ลตกษณะนมพยตงไมตเปปนทมรแพรตหลายในตลาดรชานคชาสะดวกซรพอ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 12,000

หนชา 119 / 407



PS65022565 : หนลากากอนามพยจากเศษผลาไหม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยมการเยพบผชาไหม

เทคโนโลยมการทอผชาไหม

เทคโนโลยมการถนอมเสชนใยผชาไหม

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจหมรนเวทยนลดการใชลพลพงงานเนลนนตากลพบมาใชลใหมท

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : NSL Mask

รายละเอทยด : หนชากากอนามตยทมรมมลวดลายเอกลตกษณธเฉพาะทมรมมความสวยงามผลกตจากผชา

ไหมในชจนชนบชานหตนตทาบลโนนศกลา

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โนนศกลา อ.โนนศกลา จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลโนนศกลา

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ในชจมชนบชานหตนตทาบลโนนศกลามมการทอผชาไหมสตวนใหญตจะเปปนเสรพอผชา ผชาซกรน ในการผลกตผชาไหม
จะมมเศษผชาทมรเหลรอจากการททาตตดชจดอยรต จจงเกกดความคกดทมรจะนทาเศษผชาเหลตานมพมาสรชางเปปน
ผลกตภตณฑธเพรรอเพกรมมรลคตาและลดการสรชางขยะ(zero waste) จจงเกกดเปปนหนชากากอนามตยจาก
ผชาไหม "NSL Mask" ซจรงเหมาะกตบในยจคทมรมมการระบาดของโคโรนาไวรตส(โควกด-19) และนอกจาก
นมพยตงมมการเพกรมชตองใสตกรอกอากาศซจรงสามารถปปองกตนฝจฝน PM2.5 จากมลภาวะในอากาศไดชอมก
ดชวย

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

ลดขยะ/การนทาวตตถจดกบกลตบมาใชชใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 5,000

หนชา 120 / 407



PS65022337 : หพนมองไหม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Plant from Online

-

-

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ดตกแดชอบสมจนไพรหตนมองไหม

รายละเอทยด : ดตกแดชของหนอนไหมทมรผตานกระบวนการสาวไหมออกจนหมดแลชวยตงมม

ประโยชนธในการนทามาเปปนอาหารโดยการนทาไปอบและเพกรมรสชาตกดชวยสมจนไพรพรพนบชาน 

กลายเปปนของทานเลตนทมรมมประโยชนธตตอสจขภาพมมรสชาตกและกลกรนหอมของสมจนไพร

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.บชานหตน อ.โนนศกลา จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

เพรรอใหชเกกดประโยชนธสรงสจดกตบวตตถจดกบทมรมมในพรพนทมร หมตอนไหมนอกจากเลมพยงไวชสทาหรตบการททาเสชน
ไหมดตกแดชยตงเปปนวตตถจดกบทมรจะไดชจากการททาเสชนไหม จจงไดชนทามาอบกตบสมจนไพรพรพนบชานเพกรมคจณ
ประโยชนธและรสชาตกใหชกตบดตกแดช เพรรอกลายเปปนของทานเลตนตกดบชานทมรลรกคชาสามารถมตรนใจไดชวตา
ทานแลชวไมตรรชสจกผกดกตบสจขภาพของตตวเองแนตนอน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 50,000

หนชา 121 / 407



PS65022326 : หพนมองไหม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

-

Plat from online

จตกรเยพบผชา

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : กระเปปาผชาหตนมองไหม

รายละเอทยด : กระเปปาผชาทรงสรงขนาดไมตใหญตมาก ผลกตจากผชาของคนในพรพนทมรและแปรรรปมา

เพรรอใหชเขชาถจงไดชงตายยกรงขจพน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.บชานหตน อ.โนนศกลา จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

การนทาผชาไหมของคนในพรพนทมรมาแปรรรปเปปนกระเปปาเพรรอเพกรมมรลคตาและททาใหชคนเขชาถจงไดชงตายยกรง
ขจพน เหมาะกตบคนวตยททางานหรรอวตยรจตนทมรมมความชอบในผชาพรพนบชานและเพกรมชตองทางการขายผตาน
เพลทฟอรธมออนไลนธ

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 65,000

หนชา 122 / 407



PS65016106 : ตลาดชรมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นทาสกนคชาจทาหนตายผตานทางออนไลนธ เพจ Facebook

สรชางบรรจจภตณฑธและสรชางแบรนดธใหชกตบสกนคชา

พรชผลทางการเกษตรทมรนทามาจทาหนตายตชองผตานกระบวนการใชชปจปยอกนทรมยธ เพรรอใหชไดช

ผลกตภตณฑธทมรมมคจณภาพและปลอดภตยตตอผรชบรกโภค

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย

   การตกดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ตลาดชจมชน

รายละเอทยด : ตลาดชจมชนเปปนตลาดทมรคนในชจมชนไดชนทาผลผลกตทางการเกษตรของตน

ออกไปจทาหนตายเพรรอสรชางรายไดช ซจรงทางโครงการกพไดชมมเปปาหมายทมรจะสรชางมรลคตาใหชกตบสกนคชา

และพตฒนาพรพนทมรตลาดชจมชนใหชสามารถสรชางรายไดชใหชกตบชจมชนมากยกรงขจพน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.เปปอยใหญต อ.โนนศกลา จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : ของดมเปปอยใหญต U2T ต.เปปอยใหญต

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

กลจตมลรกคชามมอายจ16ปปขจพนไปซจรงมมการจตดจทาหนตายสกนคชาทมรตลาดชจมชนตทาบลเปปอยใหญตและมมเพกรม
ชตองทางในการเชกญชวนผตานเพจFacebook และตชนทจนจะประกอบไปดชวยตชนทจนในการปลรก คตา
แรง คตาบรรจจภตณฑธ และคตาสาธารณรปโภคตตางๆ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

มมสจขภาพดมขจพน ลดโอกาสเกกดการเจพบปฝวย

สรชางความรรชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 1,855

หนชา 123 / 407



PS65022626 : โครงการเกษตรอรนทรทยฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นทาตตวอยตางของปจปยไปตรวจสอบหาคตา NPK เพรรอใหชไดชปจปยอกนทรมยธทมรมมคจณภาพ

นทาวตตถจดกบทมรหาไดชในชจมชนและซากทมรไมตมมประโยชนธมาททาปจปย โดยการหมตกผสมและควบคม

อจณหภรมกใหชคงทมร

นทาสกนคชาไปจทาหนตายผตานเพจ Facebook

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย

   การตกดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : เปปอยใหญต เกษตรอกนทรมยธ กกนดมอยรตไดช

รายละเอทยด : นทาวตชพรชและซากทมรไมตมมประโยชนธ เชตน เศษผตก ซากแมลง มรล สตตวธ มาหมตกททา

ปจปยชมวภาพ โดยกรรมวกธมการหมตกทมรควบคจม อจณหภรมกและไมตเกกดกลกรนเหมพน วตดคตา PH ทมรเหมาะ

สม และ นทาไปใชช ถตายทอดองคธความรรชสรตชจมชน ผลผลกตทมรไดชจะปลอดภตยตตอสจขภาพ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.เปปอยใหญต อ.โนนศกลา จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : ของดมเปปอยใหญต U2T ต.เปปอยใหญต

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

กลจตมลรกคชาเปปนเกษตรกรหรรอบจคคลทตรวไป ซจรงสกนคชาเหลตานมพไดชมมการจตดจทาหนตายทมรตลาดชจมชน
เปปอยใหญตและผตานชตองทางออนไลนธ โดยในสตวนของตชนทจนจะประกอบไปดชวย คตาสตวนผสมใน
การททาปจปย คตาแรงงาน คตาบรรจจภตณฑธ และคตาอจปกรณธ

มมสจขภาพดมขจพน ลดโอกาสเกกดการเจพบปฝวย

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษธสกรงแวดลชอม และมมการพตฒนาอยตางยตรงยรน

จตานวนรายไดล : 2,000
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PS65015263 : ผลรตภพณฑฑปรารลาบอง หนองปลาหมอ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

flling

packaging

marketing

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : บมบบมบบอง

รายละเอทยด : ผลกตภตณฑธปลารชาบองบรรจจหลอดบมบ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศกลา จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : Black angle

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

การจตดททาแผนธจรกกจนมพ มมวตตถจประสงคธเพรรอเปปนการกทาหนดเปปาหมายของธจรกกจใหชมมความชตดเจน 
กทาหนดแนวทางการดทาเนกนงานใหชสอดคลชองกตบเปปาหมายเพรรอใหชบรรลจประโยชนธสรงสจดในการ
ดทาเนกนธจรกกจ แผนธจรกกจนมพจตดททาขจพนสทาหรตบธจรกกจจทาหนตายปลารชาบองผตานชตองทางออนไลนธ ใน
ตราสกนคชา “บมบบมบบอง” โดยวกเคราะหธสภาพแวดลชอมทางธจรกกจ การวกเคราะหธการแขตงขตนใน
อจตสาหกรรม จจดแขพงจจดอตอนโอกาสอจปสรรค และพบวตาผรชบรกโภคเปปาหมาย ครอ ทจกกลจตมวตยทมรมม
ประสบการณธซรพอสกนคชาผตานชตองทางออนไลนธและมมพฤตกกรรมการใชช Social Media เปปนประจทา
ตทาแหนตงผลกตภตณฑธในตลาดเปปนแบบ Premium ทมรมมความแตกตตางจากครตแขตงในทชองตลาดโดย
ใชชวตตถจดกบคตดเกรด  ผลกตภตณฑธมมมาตรฐานและบรรจจภตณฑธทมรโดดเดตนสวยงาม รวมถจงรรปแบบ
การบรกการลรกคชาทมรสอดคลชองกตบวกถมชมวกตของผรชบรกโภคในยจคปปจจจบตน จากการวกเคราะหธโมเดล
ของธจรกกจดชวย Business Model Canvas การจตดททาแผนการผลกต แผนการตลาดและการ
ประมาณการรายรตบ รายจตาย เงกนลงทจน ผลกทาไร ระยะเวลาครนทจนและผลตอบแทน พบวตาธจรกกจ
จทาหนตายปลารชาบองผตานชตองทางออนไลนธนมพมมความเปปนไปไดชในการลงทจน โดยมมระยะเวลาครนทจน
ภายใน 6 เดรอน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 2,000

หนชา 125 / 407



PS65015363 : ผลรตภพณฑฑหนอนไหมอบกรอบ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

food packaging

marketing

drying technology

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : นชอนไหมเขยตา

รายละเอทยด : ผลกตภตณฑธหนอนไหมอบกรอบ ปรจงรส พรชอมรตบประทาน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศกลา จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : Black angle

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

การจตดททาแผนธจรกกจนมพ มมวตตถจประสงคธเพรรอเปปนการกทาหนดเปปาหมายของธจรกกจใหชมมความชตดเจน 
กทาหนดแนวทางการดทาเนกนงานใหชสอดคลชองกตบเปปาหมายเพรรอใหชบรรลจประโยชนธสรงสจดในการ
ดทาเนกนธจรกกจ แผนธจรกกจนมพจตดททาขจพนสทาหรตบธจรกกจจทาหนตายหนอนไหมอบกรอบงผตานชตองทางออ
นไลนธ ในตราสกนคชา “นชอนไหมเขยตา” โดยวกเคราะหธสภาพแวดลชอมทางธจรกกจ การวกเคราะหธการ
แขตงขตนในอจตสาหกรรม จจดแขพงจจดอตอนโอกาสอจปสรรค และพบวตาผรชบรกโภคเปปาหมาย ครอ 
ทจกกลจตมวตยทมรมมประสบการณธซรพอสกนคชาผตานชตองทางออนไลนธและมมพฤตกกรรมการใชช Social 
Media เปปนประจทา ตทาแหนตงผลกตภตณฑธในตลาดเปปนแบบ Premium ทมรมมความแตกตตางจากครต
แขตงในทชองตลาดโดยใชชหนอนไหมคตดเกรด  ผลกตภตณฑธมมมาตรฐานและบรรจจภตณฑธทมรโดดเดตน
สวยงาม รวมถจงรรปแบบการบรกการลรกคชาทมรสอดคลชองกตบวกถมชมวกตของผรชบรกโภคในยจคปปจจจบตน 
จากการวกเคราะหธโมเดลของธจรกกจดชวย Business Model Canvas การจตดททาแผนการผลกต 
แผนการตลาดและการประมาณการรายรตบ รายจตาย เงกนลงทจน ผลกทาไร ระยะเวลาครนทจนและ
ผลตอบแทน พบวตาธจรกกจจทาหนตายหนอนไหมอบกรอบชตองทางออนไลนธนมพมมความเปปนไปไดชใน
การลงทจน โดยมมระยะเวลาครนทจนภายใน 6 เดรอน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 2,000

หนชา 126 / 407



PS65007398 : โครงการชาใบขทนเหลหก

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เปปนการนทาใบขมพเหลพกมาพตฒนาใหชเกกดประโยชนธและสรชางมรลคตา เพกรมรายไดชใหชคนในชจมชน

นทามาใชชดรแลปปญหาสจขภาพ ชตวยคลายเครมยด ททาใหชหลตบงตายขจพน ลดอาการชาและเปปนยา

ระบายอตอน ๆ

รสชาตกทมรเปลมรยนไปของใบขมพเหลพก  เมรรอนทามาแปรรรปเปปนชาใบขมพเหลพกจะไมตมมความขมใหชรสชาตก

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ชาใบขมพเหลพก (Cassia Tea)

รายละเอทยด : ใบขมพเหลพกสามารถชตวยใหชลดปปญหาเรรรองการนอนไมตหลตบไดช จจงไดชนทาใบขมพเหลพก

มาแปรรรปเปปนผลกตภตณฑธ "ชาใบขมพเหลพก" ซจรงมมสรรพคจณชตวยใหชผตอนคลาย นอนหลตบไดชดมขจพน 

นอกจากนมพยตงชตวย รตกษาโรคเบาหวาน ลดความดตนโลหกตสรง ลดอาการเหนพบชา และเปปนยา

ระบายอตอนๆ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยรามคทาแหง

ต.แคนเหนรอ อ.บชานไผต จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : KaenNuea Herb

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

เราพบวตาในใบขมพเหลพกมมคจณสมบตตกทมรททาใหชเกกดการงตวงซจม สามารถชตวยใหชลดปปญหาการนอนไมต
หลตบไดช และยตงชตวยลดความดตน เบาหวาน บรรเทาอาการเหนพบชา และเปปนยาระบายอตอนๆ  
ดชานการขายและการตลาดโดยมมชตองทางการจตดจทาหนตาย ดตงนมพ 
ออนไลนธ : Facebook / Tiktok /  Shopee / Line
ออฟไลนธ : ตลาดนตดชจมชน / ถนนคนเดกน / รชานคชาในชจมชน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

จตานวนรายไดล : 15,000

หนชา 127 / 407



PS65007402 : โครงการสมรนไพรแชทเทลา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เปปนการนทาสมจนไพรในทชองถกรนมาพตฒนาใหชเกกดผลกตภตณฑธ สรชางรายไดชและสามารถตตอยอด

ทางธจรกกจใหชคนในชจมชน

สามารถใชชสมจนไพรใชชงตายขจพน  เกพบไดชนาน  และใชชงานไดชทตนทมเพมยงเปปดซอง

นทามาดรแลผรชปฝวยทมรมมอาการเทชาชา ปวดตามขชอ กระดรก และยตงเปปนการนทาสมจนไพรทมรมมอยรตมาใชช

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : สมจนไพรแชตเทชา (Herbal Foot Bath)

รายละเอทยด : สมจนไพรแชตเทชา ประกอบดชวย ตะไครช ขตา ขมกพน ไพล มะกรรด ใบหนาด ใบมะขาม 

เกลรอ การบรร จะชตวยใหชกลชามเนรพอผตอนคลาย รตกษาอาการปวดเมรรอยฟกชทพา คลายกลชามเนรพอ 

ลดกลกรนอตบชรพนของเทชา รตกษาอาการคตน และททาใหชเลรอดไหลเวมยนไดชดมขจพน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยรามคทาแหง

ต.แคนเหนรอ อ.บชานไผต จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : KaenNuea Herb

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

เราพบวตาในชจมชนมมการททากรเกษตร และมมสมจนไพรทมรสามารถนทามาททาเปปนผลกตภตณฑธสมจนไพร
แชตเทชา เพรรอเพกรมรายไดชใหชแกตชจมชน
    สมจนไพรแชตเทชายตงสามารถชตวยใหชผตอนคลาย บรรเทาอาการปวดเมรรอย คลายกลชามเนรพอ ลด
กลกรนอตบชรพนของเทชา รตกษาอาการคตน และททาใหชระบบไหลเวมยนเลรอดดมขจพน
ดชานการขายและการตลาดโดยมมชตองทางการจตดจทาหนตาย ดตงนมพ 
ออนไลนธ : Facebook / Tiktok /  Shopee / Line
ออฟไลนธ : ตลาดนตดชจมชน / ถนนคนเดกน / รชานคชาในชจมชน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

จตานวนรายไดล : 25,000

หนชา 128 / 407



PS65008469 : การแปรรดปขลาวเกรทยบมะมทวงและออกแบบบรรจรภพณฑฑมะมทวงนตนาดอกไมล

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยมการผลกตอาหาร ไดชแกต การพตฒนาผลกตภตณฑธสกนคชาแปรรรปผลไมช มมการใชช

เทคโนโลยมในการเกพบรตกษาผลกตภตณฑธเพรรอยรดอายจและลดความเสมยหายจากการกระแทก

หรรอเคลรรอนยชายของสกนคชา ครอ การบรรจจแบบสรญญากาศ

เทคโนโลยมการออกแบบและพตฒนา Packaging Design การออกแบบโลโกและบรรจจภตณฑธ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ขชาวเกรมยบมะมตวงนทพาดอกไมชสมทอง

รายละเอทยด : ขชาวเกรมยบมะมตวงนทพาดอกไมชสมทองบชานหนองแวงโอง อทาเภอบชานไผต จตงหวตด

ขอนแกตน ไมตใสตผงชรรส ไมตใสตวตตถจกตนเสมย บรรจจลงในถจง 100 กรตม และกระปจก 50 กรตม 

กรจบกรอบเคมพยวเพลกน มมกระบวนการผลกตทมรดมในเรรรองคจณภาพของวตตถจ ขตพนตอนการผลกตและ

ความสะอาดปลอดภตย

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ในเมรอง อ.บชานไผต จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ไมตมม

ออนไลนฑ : มะมตวงนทพาดอกไมชบชานไผต

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ทางกลจตมผรชจตดธจรกกจททาไดชนทา Business Model Canvas มาใชชในการวางแผนธจรกกจขชาวเกรมยบ
มะมตวงนทพาดอกไมชสมทอง ซจรงสามารถอธกบายแผนธจรกกจไดชวตา ทางผรชจตดททาธจรกกจไดชเลพงเหพนถจง
ความสทาคตญของการมมหจชนสตวนหรรอพตนธมกตรทมรชตวยสตงเสรกมประสกทธกภาพของธจรกกจใหชแขพงแกรตง
ขจพน โดยมมเปปาหมายกกจกรรมแตตละกกจกรรมจะดทาเนกนไปเพรรอการสตงเสรกมและผลตกดตนมรลคตาของ
ผลกตภตณฑธโดยใชชทรตพยากรใหชคจชมคตาและลดปรกมาณของเหลรอใหชมากทมรสจด กลตาวครอสตวนผสม
ของมะมตวงนทพาดอกไมชสมทองทมรใชชในผลกตภตณฑธนตพน มาจากการคตดมะมตวงทมรไมตสมบรรณธจากการขาย
สตงออกตตางประเทศ สทาหรตบชตองทางสรรอสารและชตองทางการขายกตบลรกคชา จะสามารถใชชผตาน
ทาง Shopee, Facebook Offcial Account หรรอ Line Offcial Account ซจรงกลจตมเปปาหมาย
ลรกคชาครอกลจตมผรชบรกโภคทจกเพศ ทจกวตน และกลจตมผรชบรกโภคตามรชานคชาขายปลมก-สตงในอทาเภอ
บชานไผต จตงหวตดขอนแกตน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

ลดขยะ/การนทาวตตถจดกบกลตบมาใชชใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางความรรชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 7,500

หนชา 129 / 407



PS65008476 : การแปรรดปแยมมะมทวงและออกแบบบรรจรภพณฑฑมะมทวงนตนาดอกไมล

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยมการออกแบบและพตฒนา Packaging Design มมการใชชเทคโนโลยมในการเกพบรตกษา

ผลกตภตณฑธเพรรอยรดอายจและลดความเสมยหายจากการกระแทกหรรอเคลรรอนยชายของสกนคชา ครอ 

การบรรจจแบบสรญญากาศ

การออกแบบโลโกและบรรจจภตณฑธและการใชชคอมพกวเตอรธในการททาอารธตเวกรธคเพรรอพกมพธ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : แยมมะมตวงนทพาดอกไมชสมทอง

รายละเอทยด : แยมมะมตวงนทพาดอกไมชสมทองบชานหนองแวงโอง อทาเภอบชานไผต จตงหวตดขอนแกตน 

รสชาตกหวานอรตอย กลกรนหอมมะมตวงนทพาดอกไมชสมทอง 280 กรตม ใชชทาบนขนมปปงและ

ผลกตภตณฑธอรรนๆ เพรรอเพกรมความอรตอยยกรงขจพน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ในเมรอง อ.บชานไผต จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ไมตมม

ออนไลนฑ : มะมตวงนทพาดอกไมชบชานไผต

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ทางกลจตมผรชจตดธจรกกจททาไดชนทา Business Model Canvas มาใชชในการวางแผนธจรกกจแยมมะมตวง
นทพาดอกไมชสมทอง ซจรงสามารถอธกบายแผนธจรกกจไดชวตา ทางผรชจตดททาธจรกกจไดชเลพงเหพนถจงความ
สทาคตญของการมมหจชนสตวนหรรอพตนธมกตรทมรชตวยสตงเสรกมประสกทธกภาพของธจรกกจใหชแขพงแกรตงขจพน 
โดยมมเปปาหมายกกจกรรมแตตละกกจกรรมจะดทาเนกนไปเพรรอการสตงเสรกมและผลตกดตนมรลคตาของ
ผลกตภตณฑธโดยใชชทรตพยากรใหชคจชมคตาและลดปรกมาณของเหลรอใหชมากทมรสจด กลตาวครอสตวนผสม
ของมะมตวงนทพาดอกไมชสมทองทมรใชชในผลกตภตณฑธนตพน มาจากการคตดมะมตวงทมรไมตสมบรรณธจากการขาย
สตงออกตตางประเทศ สทาหรตบชตองทางสรรอสารและชตองทางการขายกตบลรกคชา จะสามารถใชชผตาน
ทาง Shopee, Facebook Offcial Account หรรอ Line Offcial Account ซจรงกลจตมเปปาหมาย
ลรกคชาครอกลจตมผรชบรกโภคทจกเพศ ทจกวตน และกลจตมผรชบรกโภคตามรชานคชาขายปลมก-สตงในอทาเภอ
บชานไผต จตงหวตดขอนแกตน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

ลดขยะ/การนทาวตตถจดกบกลตบมาใชชใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางความรรชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 20,700

หนชา 130 / 407



PS65007943 : ปลารลาแดดเดทยวโนนละมทอม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

-

การถนอมอาหาร โดยใชช เครรรองชมลสจญญากาศ/การถนอมอาหาร การปรจงนทพาหมตกโดยใชช

เกลรอ/การขายออนไลนธ เพจ Facebook

-

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ปลารชาแดดเดมยวโนนละมตอม Noonlamom sun dried pickle fsh

รายละเอทยด : นทาปลาจากแกตงละวชามาแปรรรปผลกตภตณฑธเปปนปลารชาแดดเดมยวโนนละมตอม 

โดยนทามาแปรรรปตามกรรมวกธม เพรรอจตดจทาหนตาย

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยรามคทาแหง

ต.บชานไผต อ.บชานไผต จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : ผลกตภตณฑธสกนคชาชจมชนตทาบลบชานไผต

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

Key Partner พตนธมกตร ครอ กลจตมคนในพรพนทมรตทาบลบชานไผต / กรมประมง / สทานตกงานเกษตร
อทาเภอ / รชานคชาในชจมชน / ตลาดบชานไผต

Key Activeities กกจกรรมหลตก ครอ ควบคจมกระบวนผลกตใหชมมคจณภาพ / กทาหนดราคาใหชเหมาะ
สมกตบกลจตมลรกคชา / ผลกตสกนคชาใหชมมความหลากหลาย / ประชาสตมพตนธธสรตร

Value Propositions การเพกรมคจณคตา ครอ ดชานรสชาตกและการเกพบรตกษา

Customer Relationship ความสตมพตนธธกตบลรกคชา ครอ ททาการปรตบปรจงสรตรใหชตรงตามความ
ตชองการของกลจตมลรกคชา / นชอมรตบคทาแนะนทา/คทาตกชม จากกลจตมลรกคชา พรชอมนทามาปรตบปรจงแกชไข

Customer Segments กลจตมลรกคชา ครอ กลจตมคนทมรชรรนชอบปลารชา / กลจตมลรกคชาออนไลนธ / รชานคชา
ในชจมชน

Key Resource ทรตพยากรหลตก ครอ ปลาทมรนทามาจากแกตงละวชาในพรพนทมรตทาบลบชานไผต / สมจนไพร
พรพนบชาน / ผรชผลกตสกนคชา

Channels ชตองทางการเขชาถจงลรกคชา ครอ จตดจทาหนตายผตานเพจ facebook/Tiktok / เปปดหนชา

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 18,000

หนชา 131 / 407



PS65008243 : ปลารลาบองไผทบองไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การขายแแบบออนไลนธ

-

-

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ปลารชาบอง "ไผตบองไพร"

รายละเอทยด : นทาปลาจากแกตงละวชามาแปรรรปผลกตภตณฑธเปปนปลารชาบองแลชวนทามาผตาน

กรรมวกธมตามสรตรหลตงจากนตพนนทามาผตานบรรจจภตณฑธเพรรอวางจทาหนตาย

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยรามคทาแหง

ต.บชานไผต อ.บชานไผต จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : ผลกตภตณฑธสกนคชาชจมชนตทาบลบชานไผต

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

Key Partner พตนธมกตร ครอ กลจตมคนในพรพนทมรตทาบลบชานไผต / กรมประมง / สทานตกงานเกษตร
อทาเภอ / รชานคชาในชจมชน / ตลาดบชานไผต

Key Activeities กกจกรรมหลตก ครอ ควบคจมกระบวนผลกตใหชมมคจณภาพ / กทาหนดราคาใหชเหมาะ
สมกตบกลจตมลรกคชา / ผลกตสกนคชาใหชมมความหลากหลาย / ประชาสตมพตนธธสรตร

Value Propositions การเพกรมคจณคตา ครอ ดชานรสชาตกและการเกพบรตกษา

Customer Relationships ความสตมพตนธธกตบลรกคชา ครอ ททาการปรตบปรจงสรตรใหชตรงตามความ
ตชองการของกลจตมลรกคชา / นชอมรตบคทาแนะนทา/คทาตกชม จากกลจตมลรกคชา พรชอมนทามาปรตบปรจงแกชไข

Customer Segments กลจตมลรกคชา ครอ กลจตมคนทมรชรรนชอบปลารชา / กลจตมลรกคชาออนไลนธ / รชานคชา
ในชจมชน

Key Resource ทรตพยากรหลตก ครอ ปลาทมรนทามาจากแกตงละวชาในพรพนทมรตทาบลบชานไผต / สมจนไพร
พรพนบชาน / ผรชผลกตสกนคชา

Channels ชตองทางการเขชาถจงลรกคชา ครอ จตดจทาหนตายผตานเพจ facebook/Tiktok / เปปดหนชา

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 12,000

หนชา 132 / 407



PS65018068 : HSBCG : การพพฒนาเศรษฐกรจสทเขทยว ตตาบลบลานลาน (ถทานอพด)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครรรองบดถตาน

เครรรองผสมถตาน

เครรรองอตดถตาน

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจหมรนเวทยนลดการใชลพลพงงานเนลนนตากลพบมาใชลใหมท

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ถตานอตดแทตง ชจมชนบชานลาน

รายละเอทยด : โดยผลกตจากการนทาวตตถจดกบธรรมชาตก เชตน กะลามะพรชาว แกลบ ขมพเลรรอย และ

ผงถตานทมรเหลรอใชช นทาไปเผา จากนตพนนทามาบดเปปนผงหรรอเมพด แลชวอตดเปปนแทตงตามรรปทรงทมร

ตชองการ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.บชานลาน อ.บชานไผต จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : ผลกตภตณฑธปจปยอกนทรมยธ และถตานอตดแทตง ตทาบลบชานลาน โครงการ u2t

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

ถตานอตดแทตง หมายถจง การนทาวตสดจเหลรอใชชทางการเกษตรจากวตตถจดกบทมรมม
ขนาดเลพกมาอตดเปปนแทตงเพรรอเพกรมความหนาแนตนของเชรพอเพลกง ททาใหชชตวยแกชปปญหา
การกทาจตดวตสดจเหลรอทกพงทางการเกษตรไดช โดยผลกตจากการนทาวตตถจดกบธรรมชาตก 
เชตน กะลามะพรชาว แกลบ ขมพเลรรอย และผงถตานทมรเหลรอใชช นทาไปเผา จากนตพนนทามาบดเปปนผงหรรอ
เมพด แลชวอตดเปปนแทตงตามรรปทรงทมรตชองการ เพรรอใชชเปปนเชรพอเพลกงทดแทนกกาซหจงตชม ฟปนและถตาน
ไมช ในการใหชความรชอน สทาหรตบใชชในครตวเรรอน ธจรกกจปปพ งยตางและภาคอจสาหกรรม เปปนการเพกรม
มรลคตาวตสดจและผลผลกตทางการเกษตร อมกทตพง
ยตงชตวยลดคตาใชชจตายในครตวเรรอนและลดปรกมาณขยะจากวตตถจดกบเหลรอใชชทางการเกษตร

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 3,000

หนชา 133 / 407



PS65018088 : HSBCG : การพพฒนาเศรษฐกรจสทเขทยว ตตาบลบลานลาน (ปรปยอรนทรทยฑ ดรนผสม)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ไมตมม

ไมตมม

ไมตมม

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวตา 3 เดรอน

เศรษฐกรจหมรนเวทยนลดการใชลพลพงงานเนลนนตากลพบมาใชลใหมท

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ปจปยอกนทรมยธ – ดกนผสมชจมชนบชานลาน

รายละเอทยด : ดกนผสมชจมชนบชานลาน การตตพงโครงการผลกตปจปยอกนทรมยธและดกนผสม เปปน

โครงการทมรสรบเนรรองมาจากการจะสรชางรายไดชใหชแกตชจมชนรวมไปถจงททาใหชคนในชจมชนมมอาชมพ

ทมรสามารถผลกตใชชภายในครตวเรรอนรวมไปถจงการผลกตจทาหนตายในระแวกใกลชเคมยง

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.บชานลาน อ.บชานไผต จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : ผลกตภตณฑธปจปยอกนทรมยธ และถตานอตดแทตง ตทาบลบชานลาน โครงการ u2t

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

โครงการผลกตปจปยอกนทรมยธ – ดกนผสมชจมชนบชานลาน
      การตตพงโครงการผลกตปจปยอกนทรมยธและดกนผสม เปปนโครงการทมรสรบเนรรองมาจากการจะสรชาง
รายไดชใหชแกตชจมชนรวมไปถจงททาใหชคนในชจมชนมมอาชมพทมรสามารถผลกตใชชภายในครตวเรรอนรวมไป
ถจงการผลกตจทาหนตายในระแวกใกลชเคมยงจนถจงการตตอยอดการขายออกสรตตลาดนอกชจมชน ใน
การเลรอกททาโครงการผลกตปจปยอกนทรมยธและดกนผสม เปปนโครงการทมรมมวตตถจประสงคธใหชชจมชนมม
อาชมพและรายไดช อมกทตพงยตงเปปนการใชชวตสดจทมรมมภายในชจมชน เปปนการนทาวตสดจเหลรอใชชใหชเกกด
ประโยชนธ เชตน ใบไมชแหชง ปจปยคอก หรรอเศษอาหาร 
      ในปปจจจบตนการปลรกตชนไมช ถรอเปปนกกจกรรมทมรผรชคนใหชความสนใจเปปนอยตางมาก ไมตวตาจะเปปนการ
ปลรกไมช ประดตบ ไมชเศรษฐกกจ รวมไปถจงพรชผตกสวนครตว ทางผรชจตดตตพงโครงการจจงเลพงเหพนถจง
ประโยชนธของการผลกตปจปยอกนทรมยธและดกนผสมทมรจะใชชเปปนดกนเพาะปลรกในการเพาะกลชาไมช และ
การใชชเปปนปจปยในการเพาะปลรก ธจรกกจของเราสรชางผลกตภตณฑธ แพพคเกจ นวตตกรรมใหมตๆ เพรรอดจง
ดรดลจกคชา ผลกตภตณฑธมมจจดเดตน ครอ นทาทรตพยากรธรรมชาตกมาสรชางเปปนสกนคชา เปปนปจปยดกนผสมทมร
ปลอดสารเคมม 100% นทาไปใชชไดชตามความตชองการของลรกคชา

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

สรชางความรรชใหชชจมชน

อนจรตกษธสกรงแวดลชอม และมมการพตฒนาอยตางยตรงยรน

จตานวนรายไดล : 4,500
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PS65018110 : HSBCG : การพพฒนาผลรตภพณฑฑชรมชน ตตาบลปปาปอ (กลลวยฉาบ)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใหชความรรชเรรรองการออกแบบบรรจจภตณฑธใหมต

ใหชความรรชเรรรองการททาตลาดออนไลนธ

บรรจจภตณฑธทมรมมการประชาสตมพตนธธ และสตงเสรกมการขายทมรดม

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : คจณพระกลชวย!

รายละเอทยด : เนรรองจากในชจมชนนกยมปลรกกลชวยนทพาหวชาเปปนจทานวนมาก จจงมมการคกดนทากลชวย

นทพาหวชามาแปรรรปเปปนกลชวยฉาบ เพรรอใหชเกพบไวชรตบประทานไดชนานขจพน มมความอรตอย สามารถททา

กกนเองไดชภายในครอบครตว และสามารถนทาออกจทาหนตายหารายไดช สรชางงานสรชางอาชมพแกต

คนในครอบครตวและชจมชน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ปฝาปอ อ.บชานไผต จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : คจณพระกลชวย

ออนไลนฑ : ผลกภตณฑธชจมชน ตทาบลปฝาปอ

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

คจณพระกลชวย! (กลชวยฉาบเคลรอบชพอค)
เนรรองจากในชจมชนนกยมปลรกกลชวยนทพาหวชาเปปนจทานวนมาก จจงมมการคกดนทากลชวยนทพาหวชามา

แปรรรปเปปนกลชวยฉาบ เพรรอใหชเกพบไวชรตบประทานไดชนานขจพน มมความอรตอย สามารถททากกนเองไดช
ภายในครอบครตว และสามารถนทาออกจทาหนตายหารายไดช สรชางงาน สรชางอาชมพแกตคนในครอบ
ครตวและชจมชนไดช 
โดยใชชกลชวยดกบ ครอ กลชวยนทพาวชา นทามาฝานบาง ๆ ตามยาว หรรอตามขวาง อาจจะผจรงลมสตกครรต 
หรรอฝานลงกระทะทตนทมกพไดช และทอดในกระทะทมรใสตนทพามตนทตวม เมรรอชกพนกลชวยสจกจะลอย กพตตกขจพน
และซตบนทพามตนดชวยกระดาษออก จากนตพนนทาไปฉาบใหชหวานดชวยการนทาไปคลจกกตบนทพาตาลทมรเคมรยว
จนเกรอบแหชงในกระทะ 
ซจรงแตตเดกมชจมชนเคยมมการรวมกลจตมเพรรอแปรรรปกลชวยแตตไมตมมการประชาสตมพตนธธ หรรอหาชตอง
ทางการจตดจทาหนตาย อมกทตพงการใชชบรรจจภตณฑธทมรไมตเหมาะสมททาใหชผลกตภตณฑธไมตสามารถเกพบไวชไดช
นานกทาไรทมรไดชจากการขายจจงไมตเพมยงพอใหชกกจกรรมดตงกลตาวนตพนดทาเนกนตตอไดช ดตงนตพนจจงควรมม
การจตดททาโครงการสตงเสรกมการตลาดและชตองทางจตดจทาหนตายเพรรอสามารถสรชางอาชมพและ
รายไดชใหชกตบคนในชจมชน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 3,000
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PS65018120 : HSBCG : การพพฒนาผลรตภพณฑฑชรมชน ตตาบลปปาปอ (มะมทวง)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใหชความรรชในการออกแบบตราสกนคชา

บรรจจภตณฑธทมรมมความสวยงาม เพกรมมรลคตาใหชกตบสกนคชา

บรรจจภตณฑธทมรมมการประชาสตมพตนธธ และสตงเสรกมการขายทมรดม

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : มะมตวงสวนปฝาปอ

รายละเอทยด : - ประเภทสกนคชา : ผลไมช,มะมตวง- ขนาด : 10x14x3 นกพว- กระดาษหนา : 3

ชตพน- สมกระดาษ : ดชานนอก170KS,ดชานใน 150KA- พกมพธ 2 สม

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ปฝาปอ อ.บชานไผต จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : มะมตวงสวนปฝาปอ

ออนไลนฑ : ผลกตภตณฑธชจมชน ตทาบลปฝาปอ

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

มะมตวงสวนปฝาปอ
ตทาบลปฝาปอมมการปลรกมะมตวงอยตางแพรตหลายและกลายเปปนสกนคชาเกษตรทมรสรชางรายไดชใหชกตบ
คนในชจมชน ในปปจจจบตนมมการรวมกลจตมวกสาหกกจชจมชนเพรรอการสตงออกมะมตวงใหชแกตพตอคชาคน
กลางทมรมารตบซรพอผลผลกต การกทาหนดราคาผลผลกตสตวนใหญตจจงเปปนไปตามเกณฑธรตบซรพอของพตอ
คชาคนกลาง ททาใหชเกษตรกรปฝาปอไดชรตบกทาไรไมตสรงนตก ดตงนตพน จจงควรมมการพตฒนาออกแบบ
บรรจจภตณฑธ สรชางอตตลตกษณธ ยกระดตบมะมตวงสวนปฝาปอ เพรรอใหชเกษตรกรมมรายไดชเพกรมขจพน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษธสกรงแวดลชอม และมมการพตฒนาอยตางยตรงยรน

จตานวนรายไดล : 3,000
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PS65021163 : โครงการพพฒนาพรมเชหดเทลา กลรทมสตรทถพกทอมชอบลานภดเหลหกนลอย

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ออกแบบบรรจจภตณฑธใหชทตนสมตยและนตาดจงดรดมากขจพน

ใชชเครรรองกมรในการผลกตภตณฑธ

ใชชวตตถจดกบจากครตวเรรอนและชจมชน / วตตถจดกบจากโรงงาน

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : พรพนพรมอเนกประสงคธ

รายละเอทยด : ผลกตภตณฑธจากเศษผชามาผลกตเปปนพรมเชพดเทชาและเปลนอน เปปนผลกตภตณฑธทมร

ททาจากวตสดจของเหลรอหรรอขยะมาผลกตเปปนผลกตภตณฑธใหมต และพตฒนาตตอยอดปรตบปรจงรรป

แบบและลวดลายใหชคงความเปปนเอกลตกษณธไทย  รวมถจงพตฒนาบรรจจภตณฑธใหชมมลวดลายสวย

งามนตาดจงดรดเหมาะเปปนของทมรระลจก

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ภรเหลพก อ.บชานไผต จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

จจดแขพง มมการใชชวตสดจเศษผชามาททาเปปนลวดลายไทยสวยงามคงความเปปนเอกลตกษณธของไทย 
บรรจจภตณฑธและโลโกชทมรสวยงาม จตดจทาหนตายหลายชตองทาง offine และ Online จจดอตอนตราสกน
คชายตงไมตเปปนทมรรรชจตกใชชระยะเวลาในการผลกตคตอนขชางนานขาดแรงงานและกทาลตงการผลกต

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 3,360

หนชา 137 / 407



PS65021170 : โครงการพพฒนากลลวยนตนาวลาทอดกรอบทรงเครชทอง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ยรดอายจผลกตภตณฑธ

ใชชเครรรองทอดสจญญากาศ เพรรอชตวยลดปรกมาณนทพามตน ไขมตนในผลกตภตณฑธ

ออกแบบบรรจจภตณฑธใหชทตนสมตยและนตาดจงดรดมากขจพน

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : กลชวยนทพาวชาทอดกรอบทรงเครรรอง

รายละเอทยด : ผลกตภตณฑธทมรททามาจากเนรพอกลชวยนทพาวชา หตรนเปปนแวตนทรงวงรมพอเหมาะกตบ 1 คทา 

นทามาทอดกรอบแบบสจญญากาศ ลดปรกมาณไขมตนและคงคจณคตาทางอาหาร มมหลากหลาย

รสชาตก อมกทตพงมมสมจนไพร เครรรองเคมยงผสมในผลกตภตณฑธททาใหชเพกรมความหลากหลายในการรตบ

ประทาน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ภรเหลพก อ.บชานไผต จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

จจดแขพง มมการใชชวตตถจดกบกลชวยนทพาวชาทมรเปปนผลผลกตจากชจมชน ผลกตภตณฑธมมหลายรสชาตก มม
เครรรองเคมยงเสรกมททาใหชรตบรรชรสชาตกเสมรอนจรกง บรรจจภตณฑธมมลวดลายสวยงาม จทาหนตายชตอง
ทาง offine และ Online จจดอตอน ตราสกนคชายตงไมตเปปนทมรรรชจตกขาดแรงงานและกทาลตงการผลกต

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 12,000

หนชา 138 / 407



PS65006249 : การผลรตปรปยหมพกมดลไสลเดชอนดรนจากมดลกระบชอเพชทอเพรทมมดลคทา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยม Online Marketing

นวตตกรรมการจตดการของเสมยอกนทรมยธดชวยไสชเดรอนดกน

เทคโนโลยมการผลกตปจปยหมตกโดยไสชเดรอนดกนและนทพาหมตกโดยไสชเดรอนดกน

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจหมรนเวทยนลดการใชลพลพงงานเนลนนตากลพบมาใชลใหมท

   Upcycle (การรมไซเคกลแบบทมรททาใหชคจณคตาเพกรมขจพน)

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ปจปยมรลไสชเดรอนดกนตทาบลเมรองเพมย

รายละเอทยด : การผลกตปจปยมรลไสชเดรอนดกน และนทพาหมตกมรลไสชเดรอนดกนจากมรลกระบรอ โดยใชช

เทคโนโลยมการผลกตปจปยหมตกโดยไสชเดรอนดกนของศรนยธเรมยนรรชและพตฒนาการวกจตยไสชเดรอนดกน

เพรรอการเกษตรและสกรงแวดลชอม มหาวกทยาลตยขอนแกตน ผลผลกตใชชเพรรอการเกษตร และเพรรอ

จทาหนตาย

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.เมรองเพมย อ.บชานไผต จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลเมรองเพมย

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

ตทาบลเมรองเพมยจตดเปปนชจมชนเกษตรกรรมโดยเฉพาะบรกเวณพรพนทมรชจตมนทพาแกตงละวชาทมรนอกจากจะ
มมการเพาะปลรกแลยตงมมการททาปศจสตตวธเปปนจทานวนมาก ทางทมมงานจจงเลพงเหพนชตองทางในการ
เพกรมมรลคตาและรายไดชใหชแกตเกษตรกรโดยการนทามรลสตตวธมาพตฒนาตตอยอดใหชเกกดประโยชนธสรง
สจด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

มมสจขภาพดมขจพน ลดโอกาสเกกดการเจพบปฝวย

ลดขยะ/การนทาวตตถจดกบกลตบมาใชชใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 40,000

หนชา 139 / 407



PS65019263 : ผพกปลอดภพยบลานชทกกคลอ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวตตกรรมการใชชนทพาหมตกไสชเดรอนดกนกทาจตดแมลงศตตรรพรช

นวตตกรรมการจตดการของเสมยอกนทรมยธดชวยไสชเดรอนดกน

เทคโนโลยม Online Marketing

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย

   สารกทาจตดศตตรรพรชทางชมวภาพ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผตกปลอดภตยบชานชมกกคชอ

รายละเอทยด : ผตกปลอดภตยบชานชมกกคชอ สามารถผลกตไดชตลอดทตพงปปเนรรองจากอยรตใกลชแหตงนทพา

ขนาดใหญต ผตกสตวนมากเปปนผตกพรพนบชาน ทมรไมตใชชสารเคมม

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.เมรองเพมย อ.บชานไผต จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลเมรองเพมย

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

ตทาบลเมรองเพมย  จตดเปปนชจมชนเกษตรกรรมทมรมมการเพาะปลรกพรชผลทางการเกษตรแตกตตาง
กตนไปตามแตตละพรพนทมร โดยจะมมการเพาะปลรกมากทมรสจดบรกเวณพรพนทมรชจตมนทพาแกตงละวชาทมรสามารถททา
การเกษตรไดชตลอดทตพงปป ซจรงเปปนแหลตงผลกตพรชผลทางการเกษตรทมรสทาคตญ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 28,000

หนชา 140 / 407



PS65008668 : นาโนแบหก

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การเพกรมมรลคตาใหชกตบสกนคชา ดชวยการทมรสามารถตกแตตงเองไดช

ปรตบปรจงรรปแบบกระเปปาใหชเปปนทมรนตาสนใจมากขจพน

การขายสกนคชาในรรปแบบออนไลนธเพกรมชตองทางการจทาหนตายใหชเขชาถจงกลจตมเปปาหมายมากขจพน

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมภรมกปปญญาและวตฒนธรรมดชานสตงคมวกทยา

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : Nanobag

รายละเอทยด : ผลกตภตณฑธกระเปปาสานจากตชนกก ตชนไหล ทมรมมเอกลตกษณธเฉพาะและมมความ

ประณมตสวยงาม ซจรงลรกคชาสามารถเพกรมอจปกรณธตกแตตงตามความตชองการ บตงบอกถจงความ

ชอบและตตวตนของลรกคชา

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยรามคทาแหง

ต.หนองนทพาใส อ.บชานไผต จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : Nano Bag กระเปปาสานจากตชนกก

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

กลจตมลรกคชาเพศหญกงอายจ20ปปขจพนไปเนชนขายสกนคชาทมรมมคจณภาพจตดโปรโมชตรนมอบสตวนลดลรกคชาทมร
กลตบมาซรพอซทพาชตองทางจทาหนตายมมทตพงหนชารชานและออนไลนธคจณคตาทมรลรกคชาไดชรตบครอกระเปปาสาน
จากตชนกกหตตกรรมจากชจมชนทมรเกกดจากภรมกปปญญาทชองถกรน สานอยตางประณมตและมม
เอกลตกษณธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 25,800
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PS65008764 : สาดสตาโรง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนาการทอลวดลาย การกจกนแนวขอบเสรรอ และการตตดเยพบ ใหชมมความหลากหลายและมม

สมสตนสดใสสวยงาม

พตฒนารรปแบบใหชมมความหลากหลาย เชตน เปปนเสรรอรองนตรง อาสนะสงฆธ ทมรนอน แผตนรองจาน

สรชางชตองทางการเขชาถจงผลกตภตณฑธทมรหลากหลาย เพรรอสนตบสนจนการขาย เชตน Fanpage 

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมภรมกปปญญาและวตฒนธรรมดชานสตงคมวกทยา

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : สาดสทาโรง

รายละเอทยด : ผลกตภตณฑธเสรรอเพรรอสจขภาพผลกตมาจากตชนกกและตชนไหล รองดชวยบจเพรรอเพกรม

ความนกรมซจรงเปปนจจดเดตนของผลกตภตณฑธททาใหชนตรงสบายและชตวยลดอาการปวดเมรรอยจากการ

นตรงในระยะเวลานาน รวมทตพงการพตฒนาใหชมมรรปแบบและขนาดทมรหลากหลายเพรรอตอบโจทยธ

ความตชองการของลรกคชาในปปจจจบตน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยรามคทาแหง

ต.หนองนทพาใส อ.บชานไผต จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : สาดสทาโรง

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

กลจตมลรกคชาอายจตตพงแตต20ปปขจพนไป เนชนขายสกนคชาทมรมมคจณภาพ จตดโปรโมชตรนมอบสตวนลดแกตลรกคชา
เดกมทมรกลตบมาซรพอซทพา ชตองทางจทาหนตายมมทตพงหนชารชานและออนไลนธ คจณคตาทมรลรกคชาจะไดชรตบครอ
ผลกตภตณฑธเสรรอเพรรอสจขภาพทมรชตวยลดอาการปวดเมรรอยจากการนตรงในระยะเวลานาน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 4,000
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PS65008259 : แปปงขนมจทนพาเพลรน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

-การแปรรรปโดยใชชความรชอน เปปนวกธมหนจรงในการถนอมอาหาร

-การออกแบบโลโกชโดยใชช โปรแกรม canva

-บรรจจภตณฑธโดยการใชชซมลสรญญากาศ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : แปเงขนมจมนพาเพลกน

รายละเอทยด : ปลอดภตยถรกหลตกอนามตย มมคจณคตาทางอาหารและมมประโยชนธตตอรตางกาย

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยรามคทาแหง

ต.หตวหนอง อ.บชานไผต จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : ผลกตภตณฑธชจมชนหตวหนอง Society By U2T

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

Customer segment – กลจตมลรกคชาเปปนกลจตมคนทมรอาศตยอยรตในทจกภาคและไมตจทากตดเพศ โดยกลจตม
ทมรมมอายจตตพงแตต 30 ปปขจพนไป 
Channels- จตดจทาหนตายทาง Facebook หตวหนอง Society และทางโซเซมยลมกเดมยตตาง ๆ  และ
ตลาดชจมชนในพรพนทมรอทาเภอบชานไผต 
Value Propositions – แปปงขนมจมนหมตกจะททาจากแปปงขชาวเจชาแดง ซจรงตตางจากแปปงขนมจมน
อเนกประสงคธ ททาใหชสามารถบรกโภคไดชทจกเพศ ทจกวตย และคนทมรเปปนโรคอชวน เบาหวาน ความดตน 
สามารถบรกโภคไดชเพราะเปปนอาหารทมรมมคจณคตาทางโภชนาการ
Key Activities – 1. เรกรมจากการนทาขชาวจชาวแดงไปแชตนทพา หมตกไวช 1 อาทกตยธ โดยทมรจะททาการรด
นทพาทจกวตน
2. นทาไปขยมพในนทพาเพรรอทมรจะกลตรนเอาแปปงทมรผตาน การหมตกโดยการตกตะกอน
3. หลตงจากแปปงตกตะกอน ทกพงไวชประมาณ 3 วตน เพรรอไลตความชรพน
4. ปปพ นแปปงใหชเปปนทรงกลมขนาด 5 กกโลกรตมตตอลรก
5. นทาแปปงไปตชมใหชสจกประมาณ 30% 
6. นทาแปปงไปลงเครรรองตมแปปงใหชสตวนผสมเขชากตน
7.ปปพ นแปปงเปปนทรงกลมนทพาหนตกตามทมรจตดจทาหนตาย
Key Resources – วตตถจดกบในการผลกตประกอบดชวย ขชาวจชาวแดงและเกลรอ  ผลกตโดยกลจตมสตรม
แมตบชานในชจมชน
Key Partners – ในสตวนของผรชเกมรยวขชองในการสนตบสนจนในการผลกตแปปงขนมจมน มมกลจตมกลจตม

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 1,500
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PS65008288 : ปลาสลม Huanong Socity

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

1. การนทาสรรอออนไลนธมาชตวยในการประชาสตมพตนธธ

2. การนทาสรรอออนไลนธมาออกแบบโลโกชและออกแบบบรรจจภตณฑธ

3. การศจกษาคชนหาขชอมรลปลาสชมทางออนไลนธและนทามาประยจกตธปรตบปรจงพตฒนาใหชดมขจพน

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ปลาสชม Huanong Socity

รายละเอทยด : ปลอดภตยและถรกหลตกอนามตยมมประโยชนธตตอรตางกาย

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยรามคทาแหง

ต.หตวหนอง อ.บชานไผต จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : ผลกตภตณฑธชจมชนหตวหนอง Society By U2T

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

Customer segment – กลจตมลรกคชาเปปนกลจตมคนทมรอาศตยอยรตในทจกภาคและไมตจทากตดเพศ โดย
สามารถรตบประทานไดชทจกชตวงอายจ
Channels- จตดจทาหนตายทาง Facebook หตวหนอง Society และทางโซเซมยลมกเดมยตตาง ๆ  และ
ตลาดชจมชนในพรพนทมรอทาเภอบชานไผต 
Value Propositions – คจณคตาทมรลรกคชาจะไดชรตบ ครอ ความปลอดภตยและถรกหลตกอนามตยทมรมมคจณ
คตา มมประโยชนธตตอการรตบประทาน
Key Activities – เรกรมจากซรพอปลาจากกลจตมชาวประมงโดยตรงทมรมมมาตรฐานในการเลมพยงปลา 
นทาเขชากระบวนการผลกตทมรมมความสะอาดปลอดภตย เปลมรยนบรรจจภตณฑธโดยบรรจจปลาสชมดชวย
เครรรองซมลสจญญากาศ ซจรงระหวตางกระบวนการเหลตานมพจะททาการเกพบขชอมรลเพรรอนทามาสรชาง 
Content ในการโปรโมทและจตดจทาหนตายสกนคชา
Key Resources – วตตถจดกบในการผลกตประกอบดชวย ปลานกลและปลาตะเพมยน เกลรอ และขชาว 
ผลกตโดยกลจตมสมาชกกในตทาบลหตวหนองในการผลกตสกนคชา และจทาหนตาย
Key Partners - ในสตวนของผรชเกมรยวขชองในการผลกต จะมมกลจตมชาวประมง กลจตมสมาชกกในตทาบลหตว
หนอง และสตรมแมตบชานในศรนยธการเรมยนรรชชจมชน
Cost Structure - ตชนทจนจะประกอบไปดชวย คตาวตตถจดกบ คตาบรรจจภตณฑธ คตาการตลาด และคตา
สาธารณรปโภคตตางๆ
Revenue Streams- รายไดชจากการททาธจรกกจ จะไดชจากการผลกตปลาสชมจทาหนตาย โดยจตด
จทาหนตายผตานออนไลนธ ตลาดประชารตฐ และตลาดชจมชน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 11,500
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PS65007793 : นตนาพรรกจรนงหรทดสมรนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวตตกรรมการแปรรรปจกพงหรมดใหชเกกดเปปนผลกตภตณฑธใหมตใหชมมลตกษณะทมรนตารตบประทาน

เทคโนโลยมดชานการสตงเสรกมการจตดจทาหนตายสกนคชาทางออนไลนธเพรรอสรชางรายไดชใหชแกตคนใน

ชจมชน

นวตตกรรมดชานการพตฒนาบรรจจภตณฑธและตราผลกตภตณฑธใหชมมความโดดเดตนทตนสมตย

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : นทพาพรกกจกพงหรมดสมจนไพร

รายละเอทยด : จกพงหรมดแหลตงโปรตมนชตพนเยมรยม นทามาแปรรรปเปปนนทพาพรกกสมจนไพรเพรรอสรชาง

ความแปลกใหมตของมรพออาหาร ซจรงนอกจากจะไดชโปรตมนจากจกพงหรมดแลชวแลชว ยตงมมคจณ

ประโยชนธจากสมจนไพรในชจมชนทมรเปปนสตวนประกอบของนทพาพรกก ไมตวตาจะเปปน ขตา ตะไครช ใบ

มะกรรด พรกกแหชง หอมแดง

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยรามคทาแหง

ต.หกนตตพง อ.บชานไผต จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : กลจตมจกพงหรมดหกนตตพง จ.ขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

1.กลจตมลรกคชา (รชานคชาในชจมชน/ลรกคชาทตรวไปทมรรตบประทานจกพงหรมด/ลรกคชาออนไลนธ/งานโอทอป/รชาน
ขายของฝาก/ตลาดนตด)
2.คจณคตาสกนคชา/บรกการ (นทพาพรกกจกพงหรมดสมจนไพรรสชาตกอรตอยลงตตว ทานกตบขชาวเหนมยวหรรอ
ขชาวสวยกพไดช เปปนนทพาพรกกทมรเตพมเปลมรยมดชวยความอรตอยและคจณคตาทางโภชนาการอาหาร)
3.ชตองทางการเขชาถจงลรกคชา (วางจทาหนตายตามรชานคชาในชจมชน/มมแฟนเพจในการขายสกนคชาออ
นไลนธ โซเซมยล/วางขายตามตลาดนตด/งานสกนคชา OTOP/รชานขายของฝาก)
4.ความสตมพตนธธกตบลรกคชา (มมโปรโมชตนซรพอขาย ถชาซรพอเยอะราคาจะถรกลงและไดชในราคาสตง/ชตอง
ทางการขายผตานสรรอออนไลนธ โซเซมยล/ใสตใจในขตพนตอนการผลกต และคทาแนะนทาจากลรกคชา พรชอม
นทามาปรตบปรจงแกชไข/แชรธโพสตธโปรโมทเพจหรรอสกนคชา ลด 5 บาท)
5.รายไดชหลตก (ยอดขายหลตกจะเปปนจกพงหรมดแชตแขพง)
6.ทรตพยากรหลตก (อจปกรณธททานทพาพรกกจกพงหรมด/วตตถจดกบในการททานทพาพรกกจกพงหรมด/ผรชผลกต)
7.กกจกรรมหลตก (การควบคจมคจณภาพและขตพนตอนการผลกต/กทาหนดราคาใหชอยรตในมาตรฐาน
ของตลาด/ลรกคชาตกดใจในรสชาตกจนแนะนทากตนปากตตอปาก)
8.พตนธมกตร (กลจตมผรชเลมพยงจกพงหรมด/รชานคชาในชจมชน/สตรงวตตถจดกบบางอยตางผตานชตองทางออนไลนธ)
9.โครงสรชางตชนทจน (เพกรมวตตถจดกบบางอยตางใหชเหมาะกตบสกนคชาทมรจะพตฒนาใหชเหมาะสมกตบกลจตมเปปา
หมาย/เพกรมบรรจจภตณฑธทมรนตาสนใจในการเลรอกซรพอ)

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

มมสจขภาพดมขจพน ลดโอกาสเกกดการเจพบปฝวย

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 3,000

หนชา 145 / 407



PS65008060 : ขลาวแตตนหรนตพนง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยมดชานการสตงเสรกมการจตดจทาหนตายสกนคชาทางออนไลนธเพรรอสรชางรายไดชใหชแกตคนใน

ชจมชน

นวตตกรรมดชานการพตฒนาบรรจจภตณฑธและตราผลกตภตณฑธใหชมมความโดดเดตนทตนสมตย

นวตตกรรมการแปรรรปรรปทรงผลกตภตณฑธใหชมมลตกษณะทมรนตารตบประทาน

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ขชาวแตบนหกนตตพง

รายละเอทยด : ขชาวแตบน เปปนขนมทมรเกกดจากการแปรรรปขชาวเหนมยวนจรง(มรล)ผสมกตบเครรรองปรจง

รส เชตน นทพาแตงโม นทพาอตญชตน นทพาใบเตย กะทก นทพาตาลปปป บ นทพาตาลทรายแดง นมสด งาดทา พรกก

ไทย จากนตพนนทาขชาวเหนมยวมรลมาขจพนพกมเปปนรรปทรง นทาไปตากแดดจนแหชงไดชทมร แลชวนทามาทอด

จนสจกกรอบ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยรามคทาแหง

ต.หกนตตพง อ.บชานไผต จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : กลจตมขชาวแตบนหกนตตพง จ.ขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

1 กลจตมลรกคชา (รชานคชาในชจมชน /ลรกคชาทตรวไปในชจมชน/ลรกคชาออนไลนธ/งานสกนคชา OTOP/รชานขาย
ของฝาก/ตลาดนตด)
2 คจณคตาสกนคชา/บรกการ (ขชาวแตบนนทพาแตงโม/ขชาวแตบนขชาวเหนมยวดทา/ขชาวแตบนนทพาอตญชตน/ขชาว
แตบนนทพาใบเตย/ขชาวแตบนโรยนทพาอชอย รสชาตกอรตอยกลมกลตอม หวานมตน หอมงาคตรว สตมผตส
กรจบกรอบเคมพยวเพลกน ไมตเหมพนอตบ )
3 ชตองทางการเขชาถจงลรกคชา (วางจทาหนตายตามรชานคชาในชจมชน/มมแฟนเพจในการขายสกนคชาออ
นไลนธ โซเซมยล/วางขายตามตลาดนตด/งานสกนคชา OTOP/รชานขายของฝาก)
4 ความสตมพตนธธกตบลรกคชา (มมโปรโมชตรนซรพอขาย ถชาซรพอเยอะราคาจะถรกลงและไดชในราคาสตง/ชตอง
ทางการขายผตานสรรอออนไลนธโซเชมยล/ใสตใจในขตพนตอนการผลกต และคทาแนะนทาจากลรกคชา พรชอม
นทามาปรตบปรจงแกชไข/แชรธโพสตธโปรโมทเพจหรรอสกนคชา ลดราคา5บาท)
5 รายไดชหลตก (ยอดขายหลตกขชาวแตบนนทพาแตงโม)
6 ทรตพยากรหลตก (ขชาวเหนมยวเขมพยวงร/อจปกรณธททาขชาวแตบน/วตตถจดกบในการททาขชาวแตบน/ผรชผลกต)
7 กกจกรรมหลตก (ผลกตสกนคชาใหชมมความหลากหลาย/การควบคจมคจณภาพในขตพนตอนการผลกต/
กทาหนดราคาใหชเหมาะสมกตบกลจตมลรกคชา)
8 พตนธมกตร (สมาชกกกลจตมขชาวแตบน/รชานคชาในชจมชน/สตรงวตตถจดกบบางอยตางผตานชตองทางออ
นไลนธ)
9 โครงสรชางตชนทจน (เพกรมวตตถจดกบบางอยตาง เชตน นทพาอตญชตน นทพาใบเตย  ใหชเหมาะกตบสกนคชาเพรรอ
ความหลากหลายของรสชาตกผลกตภตณฑธ/เพกรมบรรจจภตณฑธ และตราผลกตภตณฑธ ทมรนตาสนใจในการ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 5,000

หนชา 146 / 407



PS65003966 : โครงการพพฒนาผลรตภพณฑฑและการททองเทททยวพชนนทททโคกงาม (การพพฒนาและเผยแพรทตลนแบบ

การททองเทททยวตตาบลโคกงาม)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชโลกออนไลนธในการโปรโมทการทตองเทมรยว

-

-

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

ททองเทททยวทททเปปนมรตรตทอสรทงแวดลลอมและสรขภาพ

   ธจรกกจการทตองเทมรยวออนไลนธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ทตองเทมรยวโคกงาม

รายละเอทยด : การทตองเทมรยวแบบ 1 เดยธทรกป ภายในตทาบลโคกงาม

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โคกงาม อ.บชานฝาง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

จากโครงการ U2T ในเฟสแรกทมรผตานมา คณะโครงการ U2T ตทาบลโคกงาม ไดชมมการสตงเสรกม
การทตองเทมรยวในพรพนทมรตทาบลโคกงาม จจงมมแนวคกดทมรจะตตอยอดดชานการทตองเทมรยว ครอ พตฒนาตชน
แบบการทตองเทมรยวแบบ 1 เดยธทรกป ภายในตทาบลโคกงาม โดยจะมมการเรมยนรรชวตฒนธรรมของคน
ในพรพนทมร และททากกจกรรมตตางๆ ภายในแหลตงทตองเทมรยว

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

สตงเสรกมและสนตบสนจนการทตองเทมรยวชจมชน

อนจรตกษธสกรงแวดลชอม และมมการพตฒนาอยตางยตรงยรน

จตานวนรายไดล : 15,000

หนชา 147 / 407



PS65003984 : โครงการพพฒนาผลรตภพณฑฑและการททองเทททยวพชนนทททโคกงาม (การพพฒนาผลรตภพณฑฑสมรนไพร

หรนชลางสท)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชโลกออนไลนธในการสรชางยอดขาย

-

-

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผลกตภตณฑธสมจนไพรหกนชชางสม

รายละเอทยด : ใชชทา ถร นวด เพรรอบรรเทาอาการปวด

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โคกงาม อ.บชานฝาง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ผลกตภตณฑธจากสมจนไพร เปปนการตตอยอดอาชมพทมรมมอยรตแลชวในชจมชน จจงเลพงเหพนความสทาคตญ
ผลกตภตณฑธจากสมจนไพร ทมรจะตตอยอดพตฒนาฉลากและบรรจจภตณฑธ รวมถจงการปลรกวตตถจดกบ
สมจนไพร เพรรอใหชเกกดรายไดช และสรชางอาชมพใหชกตบคนในชจมชน

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 15,000

หนชา 148 / 407



PS65006527 : การสทงเสรรมการผลรต แปรรดป หอยเชอรททสททอง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยมและนวตตกรรมเกษตรอกนทรมยธและสกรงแวดลชอม

เทคโนโยลมและนวตตกรรมการผลกตหอยเชอรมรสมทองแบบปลอดภตยตตอสจขภาพและสกรงแวดลชอม

เทคโนโลยมและนวตตกรรมการผลกตปจปยจากเปลรอกหอยเชอรมรสมทอง

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : เชอรมรทองโนนฆชอง

รายละเอทยด : อาหารแปรรรปจากหอยเชอรมรสมทอง ทตพงแบบสด และแบบพรชอมรตบประทาน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โนนฆชอง อ.บชานฝาง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลโนนฆชอง

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ผลกตภตณฑธหอยเชอรมรทองโนนฆชอง
ไดชรตบการขตบเคลรรอนและสตงเสรกมใหชเปปนทมรยอมรตบในเรรรองของมาตรฐานรตบรองความสะอาด และ
ความปลอดภตย สามารถบรกโภคไดชอยตางไรชกตงวล และไมตเปปนอตนตรายตตอผรชบรกโภค จากการ
ตรวจสอบคจณภาพนทพาและสารตกคชางในผลกตภตณฑธ จากศรนยธวกจตยและพตฒนาการบรกหาร
จตดการทรตพยากรทมรดกนและนทพาแบบบรรณาการ ภาคตะวตนออกเฉมยงเหนรอ มหาวกทยาลตยขอนแกตน 
โดยรศ.ดร.ชจลมมาศ บจญไทย อกวาย  และเพรรอเปปนการเพกรมมรลคตาใหชกตบสกนคชาจจงไดชมมการออกแบบ
บรรจจภตณฑธ และสรชางอตตลตกษณธของสกนคชาใหชนตาสนใจและเปปนทมรนกยมของตลาดมากขจพน
1. SWOT Analysis
-จจดแขพง ททามาจากหอยเชอรมรสมทองทมรเพาะเลมพยงเอง นทามาแปรรรปเปปนอาหาร มมการตรวจสอบ
ความปลอดภตยทางอาหาร  สตวนผสมหลตกครอหอยเชอรมรสมทอง เนรพอหอยชนกดนมพมมโปรตมนสรงถจง 
๓๔-๕๓% ไขมตน ๑.๖๖% เปปนแหลตงของวกตามกน A,B1,B2,B3,C,D และมมแรตธาตจอรรนๆ อมกมากมาย 

-จจดอตอน ผลกตภตณฑธยตงไมตเปปนทมรรรชจตกมากพอสมควร
-โอกาส  ผลกตภตณฑธเชอรมรทองโนนฆชอง เปปนผลกตภตณฑธสทาเรพจรรปทมรมาพรชอมนทพาจกพมรสเดพดหาทาน
งตายและอรตอยไดชสจขภาพ จจงตอบโจทยธตตอความตชองการของคนในยจคปปจจจบตน

-อจปสรรค  คนสตวนมากยตงไมตเปปดใจยอมรตบและยตงไมตเคยรตบประทาน
หอยเชอรมรสมทอง จทาเปปนอยตางยกรงทมรตชองสรชางความเชรรอมตรนวตาเปปนผลกตภตณฑธทมรสะอาด ปลอดภตย 
มมประโยชนธตตอสจขภาพและททาใหชผลกตภตณฑธเชอรมรทองโนนฆชองเปปนทมรนตาสนใจแกตคนทตรวไปมากขจพน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 67,000

หนชา 149 / 407



PS65007169 : การสทงเสรรมการผลรต และแปรรดป ผพกอรนทรทยฑหรนฮาว

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยมและนวตตกรรมเกษตรอกนทรมยธและสกรงแวดลชอม

เทคโนโลยมปจปยหมตกมรลไสชเดรอนดกน

เทคโนโลยมทางดชานการจตดการของเสมย

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   ผลกตภตณฑธผตกและอาหารแปรรรป

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผตกปลอดภตยหกนฮาว

รายละเอทยด : เปปนผตกสดทมรปลอดภตย มมคจณคตาทางโภชนาการ และอจดมไปดชวยวกตามกนและแรต

ธาตจ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โนนฆชอง อ.บชานฝาง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลโนนฆชอง

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ผลกตภตณฑธผตกปลอดภตยหกนฮาว
ไดชรตบการสตงเสรกม และขตบเคลรรอนใหชปลรกผตกปลอดภตยรวมกตบการใชชเทคโนโลยมปจปยหมตกมรล
ไสชเดรอนดกนทมรชาวบชานผลกตเองตตอเนรรองจาก U2T ระยะทมร 1 เนรรองจากปจปยหมตกมรลไสชเดรอนดกน
จากนอกจะปลอดภตยแลชวยตงใหชสารสทาคตญทมรดมตตอสจขภาพ ททาใหชเปปนการยกระดตบและเพกรมมรลคตา
ใหชกตบผลกตภตณฑธมากยกรงขจพน  รวมถจงอบรมสรชางความเขชาใจในการสตงเสรกมเพกรมมรลคตากตบสกนคชา
จจงไดชมมการออกแบบบรรจจภตณฑธ ใหชนตาสนใจและเปปนทมรนกยมของตลาดมากขจพน มมการผลตกดตนใหช
เกกดการขยายชตองทางการขายสกนคชาผตานพตอคชาคนกลาง และสตงขายผตานหชางสรรพสกนคชา 
1. SWOT Analysis
-จจดแขพง เปปนอาหารทมรอจดมไปดชวยใยอาหาร แรตธาตจและวกตามกนตตางๆ มมความปลอดภตยแกตผรชปลรก
และผรชบรกโภค จจงททาใหชเมรรอรตบประทานแลชวเปปนประโยชนธและททาใหชมมสจขภาพทมรดม
จจดอตอน ผลกตภตณฑธทมรเหมรอนกตนเปปนจทานวนมากในทชองตลาด 
โอกาส จากกระแสนกยมการรตกษาสจขภาพทมรมาแรงในยจคปปจจจบตน วตตถจดกบทมรสทาคตญในการททา
อาหาร อยตางเชตน ผตก จจงจทาเปปนตชองเปปนผตกปลอดภตย สดใหมต สะอาด ผลกตภตณฑธ(ผตกปลอดภตย
หกนฮาว) ทมรหาซรพอไดชตามทชองตลาดทตรวไปและหชางสรรพสกนคชาจจงตอบโจทยธตตอความตชองการ
ของคนในยจคปปจจจบตน
-อจปสรรค  ครตแขตงในอจตสาหกรรมมมจทานวนมาก ทตพงครตแขตงเดกมทมรอยรตในตลาดมมขชอไดชเปรมยบในเรรรอง
ของการตลาดและครตแขตงหนชาใหมตทมรสามารถเขชามาสรตตลาดไดชงตาย 
2.เปปาหมายของสกนคชา

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

มมสจขภาพดมขจพน ลดโอกาสเกกดการเจพบปฝวย

ลดขยะ/การนทาวตตถจดกบกลตบมาใชชใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางความรรชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 75,000

หนชา 150 / 407



PS65006439 : การพพฒนาผลรตภพณฑฑของกลรทมแมทบลานตตาบลบลานฝาง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชระบบคอมพกวเตอรธ ในการออกแบบโลโกช/ บรรจจภตณฑธ/ รรปรตางสกนคชา และสรรอประชาสตมพตนธธ

ของผลกตภตณฑธ

ใชชสรรอดกจกทตล ไดชแกต Facebook fan page

Instagram

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ขชาวแตนสมจนไพรนทพาแตงโม (รวงทอง)

รายละเอทยด : ผลกตภตณฑธขชาวแตนสมจนไพรนทพาแตงโม เปปนผลกตภตณฑธทมรททาจากขชาวในทชองถกรน 

นทามาหจงและปปพ นเปปนแผตนวงกลม นทาไปทอดจนกรอบ ฟร  โรยดชวยนทพาตาลเชรรอม และเมลพดงาบน

หนชาขนม

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.บชานฝาง อ.บชานฝาง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

กลจตมแมตบชานเกษตรกรบชานโคกใหญต ตตพงอยรตทมรหมรตทมร 10 ตทาบลบชานฝาง อทาเภอบชานฝาง จตงหวตด
ขอนแกตน มมสมาชกกทตพงหมด 15 คน เปปนการรวมตตวกตนของแมตบชานเกษตรกรรายยตอย เพรรอททา
กกจกรรมสรชางรายไดช  ผลกตภตณฑธทมรกลจตมผลกต ไดชแกต ขชาวแตนสมจนไพรนทพาแตงโม และไขตเคพม
สมจนไพร โดยผลกตภตณฑธขชาวแตนเปปนผลกตภตณฑธหลตก จทาหนตายทมรรชานคชาในหมรตบชาน ชจนชนใกลช
เคมยง และถนนคนเดกนบชานฝางซจรงมมทจกวตนเสารธ อมกทตพงยตงมมการผลกตไขตเคพมสมจนไพร เพรรอเพกรม
รายไดชของกลจตม อยตางไรกพตาม ผลกตภตณฑธของกลจตมจะจทาหนตายไดชเพมยงพรพนทมรของชจมชนและ
บรกเวณใกลชเคมยงเทตานตพน ททาใหชสมาชกกกลจตมมมความตชองการการพตฒนาบรรจจภตณฑธใหชมมความสวย
งาม เปปนเอกลตกษณธนตาจดจทา และขยายชตองทางการจตดจทาหนตายไปยตงกลจตมผรชบรกโภคใหชมากขจพน
เพรรอเพกรมปรกมาณการจทาหนตายสกนคชา เพรรอใหชกลจตมมมรายไดชเพกรมมากขจพน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 16,000

หนชา 151 / 407



PS65019271 : การเพรทมมดลคทาผลรตภพณฑฑของกลรทมแมทบลาน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชระบบคอมพกวเตอรธ ในการออกแบบโลโกช/ บรรจจภตณฑธ/ รรปรตางสกนคชา และสรรอประชาสตมพตนธธ

ของผลกตภตณฑธ

ใชชสรรอดกจกทตล ไดชแกต Facebook fan page

Instagram

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ฝางคทา

รายละเอทยด : แชมพรและครมมนวดผมทมรผลกตจาก มะกรรด และอตญชตน บทารจงเสชนผมใหชดกดทา

นจตม มมชมวกตชมวา

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.บชานฝาง อ.บชานฝาง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

กลจตมแมตบชานฝางคทา ตทาบลบชานฝาง อทาเภอบชานฝาง จตงหวตดขอนแกตน เรกรมจตดตตพงกลจตมในปป 
พ.ศ.2548 มมจทานวนสมาชกก 15 ราย สตวนใหญตจะเปปนผรชสรงอายจ ซจรงถรอเปปนกกจกรรมทมรชตวยสรชาง
รายไดชเสรกมใหชกตบผรชสรงอายจ ในกลจตมมมผลกตภตณฑธ  ไดชแกต แชมพร  (มะกรรด อตญชตน) ครมมนวดผม สบรต
กชอน (ขมกพน มะขามเปปยกนทพาผจพง) นทพายาลชางจาน ยาหมตอง (สมจนไพรไพร เสลดพตงพอน) ซจรงกลจตม
ลรกคชาหลตก ไดชแกต คนในชจมชน ผรชสรงวตย และซรพอเพรรอจตดเปปนของชทารตวยงานประเพณมตตาง ๆ ซจรง
หากสามารถขยายตลาดไปยตงกลจตมลรกคชาใหมต ทมรไมตใชตเพมยงผรชสรงอายจ โดยมจตงเนชนขยายไปยตงกลจตม
ผรชรตกสจขภาพและมมกทาลตงซรพอมาก โดยการพตฒนาผลกตภตณฑธใหชดจงดรดสายตา และเปปนเอกลตกษณธ
ทมรสะทชอนถจงทชองถกรน จะททาใหชกลจตมสามารถขยายตลาดไดชกวชางขจพนและมมรายไดชเพกรมขจพน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 10,000

หนชา 152 / 407



PS65021804 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจและสพงคมฐานรากหลพงโควรดดลวยเศรษฐกรจ BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การแปรรรปนทพาพรกกหนจตมเปปนผง โดยการอบ hot air oven

บรรจจในบรรจจภตณฑธในรรปแบบสจญญากาศเพรรอลดโอกาสการเหมพนหรนและยรดอายจการเกพบ

รตกษา

เพกรมชตองทางการตลาดออนไลนธ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : แคปหมรคลจกผงนนาพรกกหนจตมรสไขตเคพม by เกรมยงไกรแคปหมร

รายละเอทยด : กลจตมผลกตแคปหมรพตฒนาผลกตภตณฑธใหมต โดยปรตบปรจงกระบวนการผลกต ลด

การเหมพนหรน นทานทพาพรกกหนจตมมาททาเปปนผงแหชงผสมคลจกเคลชากตบแคปหมร บรรจจภตณฑธรรปแบบ

สจญญากาศ พรชอมทตพงการจตดททาแผนธจรกกจและการประชาสตมพตนธธผลกตภตณฑธ ผตานแพ

ลตฟอรธมดกจกทตล เชตน Facebook, Shopee

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.บชานเหลตา อ.บชานฝาง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2t-BCg ตทาบลบชานเหลตา อ.บชานฝาง

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

กลยจทธธทางการตลาด ททาการพตฒนาผลกตภตณฑธโดยการเพกรมรสชาตก โดยนทาเทคโนโลยมและนวตต
กรรมมาปรตบใชช
ออกแบบบรรจจภตณฑธเพรรอยรดอายจการจตดเกพบ ลดการเหมพนหรนของผลกตภตณฑธ รวมทตพงจตด
จทาหนตายผตานชตองทางออนไลนธเพรรอใหชลรกคชาเขชาถจงไดชงตายมากยกรงขจพน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 5,900

หนชา 153 / 407



PS65021812 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจและสพงคมฐานรากหลพงโควรดดลวยเศรษฐกรจ BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นทาการเยพบกระเปปาแบบผชามาประยจกตธใชชในการเยพบกระเปปาเสรรอกก

การนทาเศษผชาไหมมาใชชในการผลกตกระเปปาถรอจากเสรรอกกยชอมสมธรรมชาตก บจดชานในดชวยเศษ

ผชาไหมหลากสม ใหชเลรอกตามความเชรรอโชคลาง

การใชชเบนโซเอทเกรดอาหารในการปปองกตนการเกกดเชรพอราบนกระเปปาเสรรอกก

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : กระเปปาตชนกกแตตงผนาไหม by แมตจง

รายละเอทยด : โครงการนมพมมแนวคกดการผลกตกระเปปาถรอจากเสรรอกกยชอมสมธรรมชาตกใชช

โซเดมยมเบนโซเอทเกรดอาหาร(food grade)เพรรอปปองกตนการเกกดเชรพอรา ตตดเยพบบจดชานใน

ดชวยเศษผชาไหมหลากสมตามความเชรรอเรรรองโชคลาง แตตงขอบและหรกระเปปาดชวยผชาไหมทอมรอ

จากกลจตมผชาไหมผชาฝปายบชานโนนเขวา

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.บชานเหลตา อ.บชานฝาง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2t-BCg ตทาบลบชานเหลตา อ.บชานฝาง

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

กลยจทธธทางการตลาด ททาการออกแบบกระเปปาเสรรอกกและลวดลายของเสรรอใหชทตนสมตยมากยกรง
ขจพน
เสรกมดชวยการใชชสมตามความเชรรอเพรรอดจงดรดลรกคชา รวมทตพงจตดจทาหนตายสกนคชาผตานชตองทางออ
นไลนธเพรรอใหชลรกคชาเขชาถจงผลกตภตณฑธไดชงตายมากยกรงขจพน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 8,000

หนชา 154 / 407



PS65004855 : การพพฒนาผลาไหมพชนนบลานใหลเปปนผลรตภพณฑฑประจตาตตาบลปปามะนาว อ.บลานฝาง จ. ขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การมตดยชอมสมเสชนไหมแทชดชวยวตสดจจากธรรมชาตกเพรรอยกระดตบสกนคชา และสรชางความ

ปลอดภตยใหชกตบกลจตมลรกคชาตลาดบนซจรงใสตใจสกรงแวดลชอม

การออกแบบและพตฒนาบรรจจภตณฑธ ใหชมมความทตนสมตย และนตาสนใจ

การพตฒนาการตลาดและชตองทางการจตดจทาหนตายสกนคชาทางออนไลนธ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผชาไหมปฝามะนาว

รายละเอทยด : เปปนผชาไหมแทชทอมรอเตพมผรนจากฝปมรอคนในชจมชน ต.ปฝามะนาว อ.บชานฝาง จ.

ขอนแกตน มมลายผชาไหมทมรเปปนเอกลตกษณธ ผตานขตพนตอนการมตดยชอมเสชนไหม และทอดชวยมรอทจก

ผรน ออกแบบลวดลายและขจพนทอจากภรมกปปญญาของปราชญธชาวบชาน และตตอยอดกกจกรรม

ทางการตลาดโดยลรกหลานในชจมชน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ปฝามะนาว อ.บชานฝาง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : ผชาไหมแทชทอมรอปฝามะนาวและกลชวยฉาบหลากรส

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

ผชาไหมปฝามะนาว เปปนผชาไหมแทชทมรผลกตจากฝปมรอคนในชจมชน ต. ปฝามะนาว อ. บชานฝาง จ. 
ขอนแกตน มมลายผชาไหมทมรเปปนเอกลตกษณธ ผตานขตพนตอนการมตดยชอมเสชนไหมจากภรมกปปญญาของ
ปราชญธชาวบชาน ทอดชวยมรอยกผรนจากไหมทมรไดชจากตตวไหมทมรเลมพยงโดยคนในชจมชน มมใหชคนใน
ชจมชนและครอบครตวทอเกพบไวชใชชเองในโอกาสและงานสทาคตญตตาง ๆ เชตน งานแตตงงาน งานบจญ 
งานฉลองเขชารตบตทาแหนตง แตตเนรรองจากมมการผลกตเฉพาะในบางครตวเรรอนและมตกจะใชชสมจากสาร
เคมมในการยชอมผชาไหม ผลกตภตณฑธจจงยตงไมตเปปนทมรแพรตหลายและยตงไมตไดชรตบความนกยม
ทมมงานจจงวางแผนเพรรอพตฒนา ยกระดตบ และเพกรมมรลคตาผลกตภตณฑธ โดยใชชจจดเดตนของ
ผลกตภตณฑธทมรมมอยรตแลชว ครอ ผชาไหมแทชทอดชวยมรอยกผรนโดยฝปมรอคนในชจมชน และการพตฒนาเและ
เพกรมมรลคตาผลกตภตณฑธ โดยการใชชสมยชอมจากธรรมชาตก เพรรอเพกรมมรลคตาและเพกรมเปปาหมายเปปนกลจตม
ลรกคชาชตพนบน (Niche Market) ซจรงใหชความสทาคตญกตบผลกตภตณฑธทมรเปปนมกตรตตอสกรงแวดลชอม และ
พตฒนาบรรจจภตณฑธของผชาไหมและการออกแบบลวดลายผชาไหมทมรเปปนเอกลตกษณธโดยปราชญธ
ชาวบชานในชจมชน ต. ปฝามะนาว เพรรอสรชางอตตลตกษณธของผลกตภตณฑธทมรโดดเดตนและดจงดรดลรกคชา
ตตอยอดกกจกรรมทางการตลาด สตงเสรกมชตองทางการประชาสตมพตนธธทตพงในชตองทางออนไลนธ 
และการประชาสตมพตนธธใหชคนทตรวไป เพรรอใหชผชาไหมปฝามะนาวเปปนทมรรรชจตกเพกรมมากขจพน พตฒนาชตอง
ทางการจตดจทาหนตาย เชตน การเปปดรตบคทาสตรงซรพอ (Preorder) โดยสามารถสตรงตามจทานวนและลาย
ผชาไหมทมรตชองการไดช

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 5,600

หนชา 155 / 407



PS65010901 : การแปรรดปกลลวยฉาบใหลเปปนผลรตภพณฑฑประจตาตตาบลปปามะนาว อ.บลานฝาง จ. ขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การแปรรรปวตตถจดกบกลชวยฉาบและการพตฒนารสชาตกใหมต ๆ

การออกแบบและพตฒนาบรรจจภตณฑธกลชวยฉาบ

การพตฒนาการตลาดและชตองทางการจตดจทาหนตายสกนคชาทางออนไลนธ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยมการแปรรรปผลผลกตการเกษตร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : กลชวยฉาบปฝามะนาว

รายละเอทยด : กลชวยฉาบทมรแปรรรปจากกลชวยนทพาหวชา ซจรงเปปนผลผลกตประจทาชจมชนตทาบลปฝา

มะนาว ในบรรจจภตณฑธทมรสะอาด ถรกสจขอนามตย รสชาตกหลากหลายแปลกใหมต ถจงเลพกขนาด 60 

กรตม ราคา 15 บาท ถจงใหญตขนาด 150 กรตม ราคา 35 บาท

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ปฝามะนาว อ.บชานฝาง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : ผชาไหมแทชทอมรอปฝามะนาวและกลชวยฉาบหลากรส

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

กลชวยนทพาวชาเปปนผลผลกตทางการเกษตรทมรมมการปลรกกตนมากใน ต. ปฝามะนาว อ. บชานฝาง จ. 
ขอนแกตน แตตเนรรองจากเกษตรกรผรชปลรกกลชวยนทพาวชามตกประสบปปญหากลชวยนทพาวชาลชนตลาด และ
เนรรองจากกลชวยนทพาวชามมระยะเวลาในการเกพบรตกษาผลสดทมรสตพนและไดชรตบความเสมยหายไดชงตาย ทมม
งานจจงวางแผนพตฒนาผลกตภตณฑธ โดยการแปรรรปกลชวยฉาบปฝามะนาว ซจรงเปปนผลกตภตณฑธทมรเกพบ
รตกษาไดชนาน ราคาถรกและเขชาถจงงตาย โดยใชชวตตถจดกบเปปนกลชวยนทพาวชาซจรงมมอยรตมากในชจมชน 
พตฒนากรรมวกธมการผลกตทมรสะอาดถรกสจขอนามตย เพรรอสตงเสรกมจจดเดตนดชานความสดใหมตของ
ผลกตภตณฑธ การพตฒนาบรรจจภตณฑธใฟเโดนเดตน สะดจดตา พตฒนารสชาตกใหมต ๆ เพรรอขยายกลจตม
ลรกคชาทมรตชองการความหลากหลายและแปลกใหมตของรสชาตก สตงเสรกมชตองทางการประชา
สตมพตนธธผลกตภตณฑธ ทตพงในชตองทางออนไลนธ และการประชาสตมพตนธธใหชคนทตรวไป เพกรมและพตฒนา
ชตองทางการจตดจทาหนตาย เชตน การฝากขายตามรชานคชาในชจมชน ตลาดนตดวตดหยจด และพตฒนา
ชตองทางการสตรงสกนคชาออนไลนธ

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 2,450

หนชา 156 / 407



PS65001202 : โครงการพพฒนาผลรตภพณฑฑบรรจรภพณฑฑและการตลาดขลาวโปปง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

วกจตยและคกดคชนผลกตภตณฑธใหมตโดยผตานหชองแลปอาหารเพรรอใหชไดชรสชาตกทมรดมและแปลกใหมต

เทคโนโลยมในการททาบรรจจภตณฑธทมรสามารถถนอมอาหาร ลดการกระแทก ปปองกตนการแตกหตก

ของสกนคชา

แพลตฟอรธมการขายสกนคชาตตางๆทมรชตวยใหชผรชบรกโภคเขชาถจงผลกตภตณฑธตตางๆไดชสะดวกมากยกรง

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ขชาวโปฝงหนชาสมจนไพร และ  ขชาวโปฝงหนชาหมรหยพอง

รายละเอทยด : ขชาวโปฝงหนชาสมจนไพร นทาแปปงขชาวโปฝงผสมกตบสมจนไพร ขชาวโปฝงหนชาหมรหยพอง

ตกแตตงดชวยเครรรองปรจงรสชาตกและหมรหยพอง ประกอบกตบเทคโนโลยมในการผลกตขชาวโปฝงเพรรอ

ใหชไดชขชาวโปฝงทมมมคจณภาพ รสชาตกดม รวมไปถจงการออกแบบบรรจจภตณฑธใหชทตนสมตยและถนอม

ผลกตภตณฑธ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ปฝาหวายนตรง อ.บชานฝาง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

พตฒนาผลกตภตณฑธขชาวโปฝงโดยปกตกขชาวโปฝงจากวกสาหกกจชจมชนปฝาหวายนตรงจะมมเพมยงรสชาตก
เดมยวครอขชาวโปฝงรสดตพงเดกมดตงนตพนเพรรอสรชางความแตกตตางและเพกรมคจณคตาใหชกตบสกนคชาจจงจะ
พตฒนาบรรจจภตณฑธทมรสวยงามเหมาะสมกตบผลกตภตณฑธทตพงยตงมมการพตฒนาขชาวโปฝงใหชมมหลากหลาย
รสชาตกไดชแกต 1.ขชาวโปฝงหนชาสมจนไพร และ2.ขชาวโปฝงหนชาหมรหยพอง  โดยมมแหลตงวตตถจดกบ จาก
ชจมชนตนเองเปปนหลตก และนอกจากจะสรชางคจณคตาใหชกตบผลกตภตณฑธดชวยการเพกรมรสชาตกแลชว ยตง
มมชตองทางการจตดหนตายออนไลนธจากแพลตฟอรธมยอดนกยมเพรรอใหชสามารถเขชาถจงผรชบรกโภคไดช
มากยกรงขจพนอมกดชวย

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 117,410

หนชา 157 / 407



PS65001008 : โครงการสรขาภรบาลโคปปาหวายนพทง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

แพลตฟอรธมการขายสกนคชาตตางๆทมรชตวยใหชผรชบรกโภคเขชาถจงผลกตภตณฑธตตางๆไดชสะดวกมากยกรง

ขจพน

นวตตกรรมการบรกการ พตฒนารรปแบบขตพนตอนการบรกการเพรรอชตวยเหลรอและแกชไขปปญหาใหช

กตบลรกคชาไดชอยตางชตดเจน สะดวก  และรวดเรพว เพรรอใหชตรงกตบความตชองการของลรกคชา

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เกษตรปลอดภพย

   การตกดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : โคปฝาหวายนตรง

รายละเอทยด : การใหชบรกการคทาปรจกษาและสจขาภกบาลโคโดยเกษตรกรผรชเลมพยงโคตทาบลปฝา

หวายนตรง น พรชอมทตพงการใชชเทคโนโลยมการผสมเทมยมโคและการดรแลสจขภาพโคเบรพองตชน รวม

ไปถจงการรตกษาโรคทตรวไปและโรคลตมปปสกกน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ปฝาหวายนตรง อ.บชานฝาง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : สจขาภกบาลโคปฝาหวายนตรง

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

โครงการสจขาภกบาลโคตทาบลปฝาหวายนตรงจตดใหชมมการใหชบรกการสจขาภกบาลโคตทาบลปฝาหวายนตรง 
สามารถเขชารตกษาเบรพองตชนไดชอยตางรวดเรพว การใชชเทคโนโลยมเพรรอการผสมเทมยมในโค และ
บรกการรตกษาอาการปฝวยจากโรคตตางๆรวมไปถจงโรคลตมปปสกกน เพรรอปปองกตนการเกกดโรครชายแรง
หรรอภาวะแทรกซชอนในภายหลตง ดทาเนกนการใหชบรกการแกตเกษตรกรผรชเลมพยงโคตทาบลปฝาหวายนตรง
และพรพนทมรใกลชเคมยง รวมไปถจงเกษตรกรผรชเลมพยงสตตวธชนกดอรรนๆ เชตน แพะ กระบรอ เปปนตชน โดย
เกษตรกรสามารถเขชาถจงเพรรอรตบบรกการไดชหลายชตองทางทตพงรรปแบบออฟไลนธและออนไลนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 35,000

หนชา 158 / 407



PS65009678 : โครงการการพพฒนาผลรตภพณฑฑ บรรจรภพณฑฑ และทดสอบการตลาด ขลาวโพดขลาวเหนทยว ตตาบล

หนองบพว อตาเภอบลานฝาง จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยมถนอมอาหารดชวยหมชอนจรงฆตาเชรพอแบบ Autoclave

เทคโนโลยมถนอมอาหารดชวยหมชอนจรงฆตาเชรพอแบบ Water spay Retort

พตฒนา Packaging Design ของผลกตภตณฑธใหชมมความนตาสนใจ ดจงดรดลรกคชา

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยมการแปรรรปผลผลกตการเกษตร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ขชาวโพดขชาวเหนมยวพรชอมทาน

รายละเอทยด : ขชาวโพดขชาวเหนมยวพรชอมทาน ขชาวโพดขชาวเหนมยวตชมสจก เกพบไดชนาน รสชาตก

ดตพงเดกม

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หนองบตว อ.บชานฝาง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลหนองบตว

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

-มจตงพตฒนาผลกตภตณฑธ และเพกรมมรลคตาของขชาวโพดขชาวเหนมยว ดชวยการยรดอายจขชาวโพดขชาว
เหนมยวดชวยการ Retort สามารถเกพบรตกษาขชาวโพดขชาวเหนมยวไดชนานมากกวตา 3 เดรอน
-ลรกคชาสามารถเลรอกซรพอตามแพลตฟอรธมออนไลนธและกลจตมวกสาหกกจมมการวางจทาหนตายตามซจชม
ขชาวโพด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 35,400

หนชา 159 / 407



PS65009970 : โครงการการพพฒนาผลรตภพณฑฑเครชทองดชทมขลาวโพด ตตาบลหนองบพว อตาเภอบลานฝาง จพงหวพด

ขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

วกจตยและทดลองคกดคชนผลกตภตณฑธใหมตโดยผตานหชองแลปเพรรอใหชไดชรสชาตกทมรดมและแปลกใหมต

พตฒนา Packaging Design ของผลกตภตณฑธใหชมมความนตาสนใจ

แพลตฟอรธมการขายสกนคชาออนไลนธตตางๆทมรชตวยใหชผรชบรกโภคเขชาถจงผลกตภตณฑธตตางๆไดช

สะดวก

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : เครรรองดรรมขชาวโพดขชาวเหนมยว-ขชาวโพดมตวง-แกตนฝาง

รายละเอทยด : เครรรองดรรมนทพาหมตกจากขชาวโพด  ดชวยการนทาเมลพดขชาวโพดมาททาใหชงอก หรรอนทา

ฝปกมาตชม แลชวนทามาหมตกดชวยยมสตธและแกตนฝาง

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หนองบตว อ.บชานฝาง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลหนองบตว

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

- สรชางแบรนดธผลกตภตณฑธเครรรองดรรมจากขชาวโพด รวมทตพงรายละเอมยดตตางๆของสกนคชา เพรรอใหช
ตอบสนองความตชองการของลรกคชา
- ขยายชตองทางการจทาหนตายทตพงออฟไลนธและออนไลนธ

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 36,000

หนชา 160 / 407



PS65010405 : โครงการสทงเสรรมและพพฒนาผลรตภพณฑฑในชรมชน เพชทอยกระดพบครณภาพชทวรต

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

บอรธด Kid bright

ปปป มนทพา

หมชอแปลงไฟฟปา

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย

   ระบบชลประทานอตตโนมตตก

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : Kid Brigth

รายละเอทยด : KidBright ครอ บอรธดสมองกลฝปงตตว ขนาดเลพก ททาหนชาทมร ประมวลผล และควบ

คจมสตรงงานอจปกรณธ ทมรประกอบอยรตบนบอรธดเราจจงนทาบอรธด Kid Bright มาประยจกตธใชชกตบการ

เกษตรภายใตชชรรอ Keep time Keep plant ครอโครงการทมรชตวยประหยตดเวลา แบตงเบาภาระ

ของเกษตรกร

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โคกสทาราญ อ.บชานแฮด จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

KidBright ครอ บอรธดสมองกลฝปงตตว ขนาดเลพก ททาหนชาทมร ประมวลผล และควบคจมสตรงงาน
อจปกรณธ ทมรประกอบอยรตบนบอรธดเราจจงนทาบอรธด Kid Bright มาประยจกตธใชชกตบการเกษตรภายใตช
ชรรอ Keep time Keep plant โดยนวตตกรรม Keep time Keep plant จะเขชามาควบคจมการรด
นทพาผตกผตานระบบอตตโนมตตก ททาใหชภาระงานของเกษตรกรลดนชอยลง และยตงชตวยควบคจมเวลาและ
ปรกมาณของนทพาทมรพรชตชองการไดชอยตางเหมาะสม ททาใหชเกษตรกรมมเวลาวตางไปททากกจกรรมอยตาง
อรรนมากขจพน และเกษตรกรมมผลผลกตเพกรมมากขจพนโดยใชชประโยชนธจากบอรธด kidbright 
ผลจากการทมรเกษตรกรมมเวลาวตางมากขจพน ททาใหชเกษตรกรสามารถมจตงเนชนดชานการขาย การ
บรรจจภตณฑธ
รวมไปถจงดชานการตลาดและการตลาดออนไลนธ

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

มมสจขภาพดมขจพน ลดโอกาสเกกดการเจพบปฝวย

ลดเวลาในการสรชางผลผลกตเพรรอจตดจทาหนตายสกนคชา / บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 75,000

หนชา 161 / 407



PS65010555 : โครงการสทงเสรรมและพพฒนาผลรตภพณฑฑในชรมชน(ทองมลวน) เพชทอยกระดพบครณภาพชทวรต

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครรรองททาทองมชวน

เครรรองซมลบรรจจภตณฑธ

นวตตกรรมการแปรรรป

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ทองมชวนหลากสม

รายละเอทยด : ทองมชวนหลากสม หลากรสชาตก อาทกเชตน รสตชนตทารตบ รสกาแฟ รสสชม โดยทอง

มชวนของเรามมการนทาผตวตตถจดกบจากชจมชน มาใชชเปปนวตตถจดกบหลตก เพรรอสตงเสรกมสกนคชาในชจมชน

มากยกรงขจพน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โคกสทาราญ อ.บชานแฮด จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ขนมทองมชวนเปปนขนมทมรไมตไดชททาจากแปปงสาลม หรรอนทพาตาลอยตางเดมยว แตตยตงมมสตวนผสมของ
มะพรชาวหรรอกะทก อมกทตพงยตงสามารถนทาไปประยจกตธดตดแปลงททาเปปนรสชาตกตตางๆ ไดชอยตางหลาก
หลาย
          แนวคกดในการดตดแปลงทองมชวนโบราณใหชดรทตนสมตยแตตยตงคงรสชาตกทมรเปปนเอกลตกษณธเปปน
การใชชนวตตกรรมการแปรรรปอาหารเขชามาเปปนตตวชตวยในการผลกตบวกกตบการนทาสกรงใหมตผสม
ผสานกตบสกรงเดกมจนออกมาเปปนทองมชวน 2 ประเภทครอ ทองมชวนสมสตนและรสชาตกตตางๆ ทองมชวน
ชจบชพอกโกแลต 
สทาหรตบแนวทางการพตฒนาธจรกกจในอนาคต จะมมการพตฒนารรปแบบของทองมชวนเพกรมมากขจพน มม
การเพกรมสกนคชาใหมตๆ มมการแบตงสกนคชาเปปนหลายกลจตมยตอย เชตน ทองมชวนรสชาตกตชนตทารตบ รส
กาแฟ รสสชม และกลจตมผสมเครรรองปรจง เครรรองเทศตตางๆ แบบชจบและสอดไสชชพอกโกแลต อมกทตพง
ยตงททาเปปนรรปแบบทองกรวย มมการนทาผตกผลไมชเปปนวตตถจดกบในสตวนผสมใหชมากยกรงขจพน ทตพงยตง ขยาย
ฐานการตลาดกตบลรกคชาทมรตชองการดรแลสจขภาพโดยการททาขนมทองมชวนเพรรอสจขภาพขจพนมา เชตน 
การใหชความหวานจากนทพาตาลหญชาหวาน ใชชแปปงทมรใหชพลตงงานตทรา ทานแลชวไมตอชวน และมมการปรตบ
เปลมรยนบรรจจภตณฑธใหชสามารถเกพบรตกษาทองมชวนไมตใหชเกกดความเสมยหายแตกหตกในการขนสตง
จากการลงพรพนทมรสทารวจขชอมรลเกษตรกรในพรพนทมรตทาบลโคกสทาราญ ไดชมมการรวมกลจตมปลรกผตก
ปลอดสารพกษขจพน ซจรงผลผลกตทางการเกษตรมมดชวยกตนหลายชนกด อยตางเชตน ฟปกทอง ใบเตย 
ดอกอตญชตน มะพรชาว ดตงนตพน 
ทมม U2T BCG ไดชเลพงเหพนความสทาคตญถจงการพตฒนาในผลผลกตทมรมมในการตตอยอดของ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 11,800

หนชา 162 / 407



PS65010630 : โครงการสทงเสรรมและพพฒนาผลรตภพณฑฑในชรมชน(มพนสตาปะหลพง) เพชทอยกระดพบครณภาพชทวรต

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การเลรอกฤดรปลรก

การเลรอกพตนธจธ

การเตรมยมดกน

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวตา 3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย

   การตกดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : มตนสทาปะหลตง

รายละเอทยด : มตนสทาปะหลตงพรชหตวชนกดหนจรง ใชชในอจตสาหกรรมแปรรรปอาหาร ใชชเพรรอผลกตเปปน

มตนสทาปะหลตงเสชน และแปปงมตนสทาปะหลตง หนจรงใหชสตวนผสมของอาหาร อาทกเชตน เสชนกบวยเตมตยว 

วจชนเสชน สาครและเปปนสตวนผสมของซอสมะเขรอเทศไดชดชวย

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โนนสมบรรณธ อ.บชานแฮด จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

มตนสทาปะหลตงเปปนพรชเศรษฐกกจทมรสทาคตญของไทย นกยมปลรกกตนอยตางแพรตหลายซจรงเปปนอาชมพ
หลตกของของชาวตทาบลโนนสมบรรณธ เปปนอาชมพทมรสรชางรายไดชใหชกตบชจมชน
   แผนธจรกกจครตพงนมพไดชททาการเขชาไปอบรมเสรกมความรรชใหชกตบชจมชนแนะนทาเทคนกคและวกธมการปลรก
ปลรกอยตางอยตางไรใหชไดชผลผลกตทมรดมขจพน มมผลตอบแทนในการลงทจนไดชอยตางมมประสกทธกภาพ การ
เตรมยมดกนดกนแบบไหนควรปลรกมมการตรวจวตดคตาดกนใหชชาวบชาน การอบรมแผนธจรกกจ BCG และ
ใหชความรรชเรรรองการแปรรรปหตวมตนและใบมตน สตวนใหญตใบมตนหลตงจากเกพบผลผลกตชาวจะทกพง แตตเรา
สามารถนทามาแปรรรปเปปนอาหารสตตวธไดช นทามาซจรงการสรชางรายไดชใหชกตบชจมชนอยตางยตรงยรน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

จตานวนรายไดล : 6,000

หนชา 163 / 407



PS65010677 : โครงการสทงเสรรมและพพฒนาผลรตภพณฑฑในชรมชน(ตะกรลาสาน) เพชทอยกระดพบครณภาพชทวรต

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

กลจตมลรกคชาทตพงในพรพนทมร และใกลชเคมยง ตลอดจนบทแพลท ฟอรธมออนไลนธ

พตฒนา Packaging Design

คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลกตภตณฑธ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ตะกรชาสานเชรอกมตดฟาง

รายละเอทยด : “ตะกรชาเชรอกมตดฟาง” สมสตนภรมกปปญญาจากทชองถกรน เปปนสกนคชาแฮนดธเมดทมร

พตฒนาสรชางสรรคธจากเชรอกมตดฟาง ดชวยความใสตใจ ททาใหชมมคจณภาพทมรดม ลวดลายสมสตนหลาก

หลาย มมความแขพงแรง ทนทาน ไมตขจพนรา ทตพงยตงสามารถซตกททาความสะอาดไดช

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โนนสมบรรณธ อ.บชานแฮด จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : ตะกรชาสานเชรอกมตดฟาง โนนสมบรรณธ

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

แผนธจรกกจในครตพงนมพไดชททาการเขชาไปอบรมเสรกมความรรชใหชกตบชจมชน โดยการออกแบบลวดลาย 
และโลโกช เพรรอใหชมมความโดดเดตนและนตาสนใจกตบลรกคชามากยกรงขจพน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 4,000

หนชา 164 / 407



PS65021169 : โครงการสทงเสรรมและพพฒนาผลรตภพณฑฑในชรมชน(ผลาขาวมลา) เพชทอยกระดพบครณภาพชทวรต

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ออกแบบผลกตภตณฑธใหชมมความโดดเดตน

ออกแบบลายผชาใหชเปปนเอกลตกษณธเนชนสรชางความแตกตตางดชานผลกตภตณฑธ

ออกแบบผลกตภตณฑธ ใหชมมความแปลกใหมต เขชากตบแฟชตรนทตนสมตย

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผชาขาวมชา

รายละเอทยด : ผลกตภตณฑธจากผชาขาวมชา ลตกษณะทมรเปปนรรปแบบ เสรพอ กางเกง กระเปปา

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.บชานแฮด อ.บชานแฮด จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

การสรชางลวดลายใหมตบนผชาขาวมชาใหชมมอตตลตกษณธเฉพาะถกรนประจทาชจมชน ประจทาอทาเภอ หรรอ
ประจทาจตงหวตด วกธมการททาใหชเกกด ลวดลาย ผกวสตมผตสของผชา กลกรนของผชา รวมไปถจงการแปรรรปผชา
ขาวมชาทอมรอเปปนเครรรองแตตงกาย สกรงของเครรรองใชช และผลกตภตณฑธอรรน ๆ ใหชหลากหลายขจพน แบบ
บรรจจภตณฑธทมรททาใหชผรชบรกโภคประทตบใจซจรงจะเปปนการททาใหชผลกตภตณฑธโดดเดตนขจพนมากกวตา
ผลกตภตณฑธอรรนๆ จะตชองมมการออกแบบทมรเหมาะสมโดยคทานจงถจงผลกตภตณฑธทมรตรงกตบความตชอง
การของผรชบรกโภค เพรรอเปปนการพตฒนาผลกตภตณฑธเพรรอพตฒนาเศรษฐกกจชจมชน

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 30,000

หนชา 165 / 407



PS65021332 : โครงการสทงเสรรมและพพฒนาผลรตภพณฑฑในชรมชน(สมรนไพร) เพชทอยกระดพบครณภาพชทวรต

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวตตกรรมเพกรมประสกทธกภาพนทพาหอมปรตบอากาศ

การกลตรนดชวยเครรรองสกตดนทพามตนสมจนไพรและไอนทพา

การขายออนไลนธผตานสรรอโซเชมยลมมเดมย

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : สมจนไพร

รายละเอทยด : สมจนไพร ยาหมตองไพล นทพามตนนวดไพลแบบสเปรธยฉมด

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.บชานแฮด อ.บชานแฮด จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

เพรรอใหชการแปรรรปผลกตภตณฑธสมจนไพรมมคจณภาพดม รวมไปถจงการตรวจสอบคจณภาพใหชผตาน
มาตราฐานการผลกตและสตงออกสรตตลาด ตลอดจนการเกพบรตกษาผลกตภตณฑธ ใหชมมคจณภาพใกลช
เคมยงผลกตภตณฑธเดกมมากทมรสจด เนรรองจากผลกตภตณฑธบางประเภทไมตสามารถคงสภาพ อยรตไดชนาน 
การแปรรรป จจงเขชามามมบทบาทสทาคตญมากขจพน เพรรอใหชเกกดผลดมตตอการแปรรรป คงไวชซจรง คจณคตา
และสรรพคจณทมรดมของพรชสมจนไพร

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 10,000

หนชา 166 / 407



PS65021182 : โครงการสทงเสรรมและพพฒนาผลรตภพณฑฑในชรมชน(ขลาวกลลองอรนทรทยฑ) เพชทอยกระดพบครณภาพชทวรต

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

-

นวตตกรรมในการสรชางบรรจจภตณฑธใหมต

ใชชเทคโนโลยมออกแบบบรรจจภตณฑธใหมต ดจงดรดกลจตมผรชบรกโภคมากยกรงขจพน

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เกษตรปลอดภพย

   การตกดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ขชาวกลชองอกนทรมยธ

รายละเอทยด : ขชาวกลชองอกนทรมยธ เปปนทมรนกยมปลรกในพรพนทมรชจมชนตทาบลหนองแซง กลจตมวกสาหกกจ

ในชจมชน ไดชมมการนทาขชาวกลชองมาแปรรรปเปปน ขชาวเหนมยวดทาแทตง ขนมทองมชวน แตตยตงขาด

ทตกษะในเรรรองของการออกแบบบรรจจภตณฑธ ทมมงานจจงเหพนถจงแนวทางการพตฒนาในเรรรองนมพ

ตตอไป

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หนองแซง อ.บชานแฮด จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ขชาวกลชองอกนทรมยธ เปปนขชาวทมรสะอาด ปลอดภตย ไรชสารเคมมในทจกกระบวนการเกษตรกรใสตใจอยตาง
ดม ตตพงแตตการปลรกการดรแลรตกษา การเกพบเกมรยว ในสตวนของกระบวนการแปรรรปขชาวตลอดจน
การบรรจจ ทมรไดชมาตรฐานเกษตรอกนทรมยธ จนมตรนใจเพรรอสตงมอบขชาวอกนทรมยธใหชถจงมรอผรชบรกโภค

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 10,000

หนชา 167 / 407



PS65021193 : โครงการสทงเสรรมและพพฒนาผลรตภพณฑฑในชรมชน(สมรนไพร) เพชทอยกระดพบครณภาพชทวรต

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชเทคโนโลยมออกแบบบรรจจภตณฑธใหมต ดจงดรดกลจตมผรชบรกโภคมากยกรงขจพน

นวตตกรรมจากการพตฒนาสมจนไพรใหชเปปนผลกตภตณฑธตตาง ๆ

นวตตกรรมในการสรชางบรรจจภตณฑธใหมต

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : สมจนไพรไทย

รายละเอทยด : สมจนไพรไทยสามารถนทาแปรรรปไดชหลากหลายอยตาง เชตน ลรกประคบ,นทพามตน

เขมยว,เทมยนหอม,ถจงหอมและสมจนไพรไลตยจง ทตพงนมพชจมชนหนองแซง ยตงคงใชชวกธมการตากแหชง ถจง

เปปนวกธมการทมรลตาชชา ทมมงานจจงคกดคชนนวตตกรรมเครรรองอบสมจนไพรโซลารธเซลลธามาชตวย เพรรอ

ลดขตพนตอนการททางาน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หนองแซง อ.บชานแฮด จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ลรกประคบสมจนไพร ครอ การใชชสมจนไพรหลายอยตางมาหตอรวมกตน โดยผตานกระบวนการททาความ
สะอาดแลชวนทามาหตรนหรรอสตบใหชเปปนชกพนตามขนาดทมรตชองการตทาพอแตกสตวนใหญตเปปนสมจนไพรทมรมม
นทพามตนหอมระเหยโดยนทามานจรงใหชรชอน ประคบบรกเวณทมรปวดหรรอเคลพดขตดยอก ชตวยบรรเทา
อาการเจพบไดช

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 10,000

หนชา 168 / 407



PS65012220 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจฐานรากหลพงโควรดดลวยเศรษฐกรจ BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ลดการใชชนทพามตน

เพกรมทางเลรอกทางสจขภาพ

การททาขชาวพองโดยการคตรวแทนการทอด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   สจขอนามตยอาหาร หรรอ กระบวนการควบคจมขตพนตอนการผลกตตตพงแตตตชน

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ขชาวสาระพตดนจก 1

รายละเอทยด : การพตฒนาขชาวเพรรอใชชเปปนอาหารพรชอมทานในรรปแบบซมเรมยล พรชอมธตญพรช

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ขามปปอม อ.เปปอยนชอย จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

พตฒนาผลกตภตณฑธ และรรปแบบใหชนตาสนใจมากขจพน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 12,000

หนชา 169 / 407



PS65012268 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจฐานรากหลพงโควรดดลวยเศรษฐกรจ BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การพตฒนารรปลตกษณธของสกนคชาใหชมมความเหมาะสมในการรตบประทาน

บรรจจภตณฑธทมรเหมาะสมในการเกพบรตกษา

บรรจจภตณฑธทมรเหมาะสมในการพกพา

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   สจขอนามตยอาหาร หรรอ กระบวนการควบคจมขตพนตอนการผลกตตตพงแตตตชน

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ขชาวสาระพตดนจก 2

รายละเอทยด : การพตฒนาขชาวเพรรอใชชเปปนขนมทานเลตนพรชอมทานหนชาตตางๆ และเพรรอเปปนของ

ฝาก

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ขามปปอม อ.เปปอยนชอย จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

พตฒนาผลกตภตณฑธ และรรปแบบใหชนตาสนใจมากขจพน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

จตานวนรายไดล : 12,000

หนชา 170 / 407



PS65021221 : มหาวรทยาลพยสดทตตาบล U2T for BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

3. กลจตมลรกคชาในพรพนทมร และใกลชเคมยง เพกรมชตองทางการตลาดดชวยการสรชางเพลตฟอรธมจทา

หนตายออนไลนธ

1. พตฒนาแพพคเกพตจกพงผลกตภตณฑธ คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลกตภตณฑธ

2. อบรมอมคอมเมกรธซ Page Facebook และ Line Platform

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   สจขอนามตยอาหาร หรรอ กระบวนการควบคจมขตพนตอนการผลกตตตพงแตตตชน

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ขนมดอกจอก

รายละเอทยด : เปปนผลกตภตณฑธจากกลจตมแมตบชาน บรรจจ 5 ชกพน ตตอ 1 ถจงละ 10 บาท 12 ถจง 100 

บาท

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.เปปอยนชอย อ.เปปอยนชอย จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG เปปอยนชอย

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

1. พตฒนารรปลตกษณธของผลกตภตณฑธโดยใชชสมผสมอาหารจากธรรมชาตกเขชามาผสมเพรรอใหชจนมด
อกจอกดรนตาสนใจ 
2. พตฒนาบรรจจภตณฑธทมรใสตใหชดจงดรดนตาสนใจ  รวมถจงพตฒนาสตกกเกอรธแบรนดธ 
3. เพกรมชตองทางการขายและสตงออกผตานแพลตฟอรธมชตองทางออนไลนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 5,000

หนชา 171 / 407



PS65021234 : มหาวรทยาลพยสดทตตาบล U2T for BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

2. อบรมอมคอมเมกรธซ Page Facebook และ Line Platform

1. พตฒนาสรชางแบรนดธสกนคชาใหชไดชคจณภาพและโดดเดตนยกรงขจพน

3. กลจตมลรกคชาในพรพนทมร และใกลชเคมยง เพกรมชตองทางการตลาดดชวยการสรชางเพลตฟอรธมจทา

หนตายออนไลนธ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : เสรรอกกทอมรอตทาบลเปปอยนชอย

รายละเอทยด : เสรรอ กวชาง 120 ซม. ยาว 150 ซม. เสรรอทอมรอทมรดจงลายมาจากสถานทมรทมรเปปน

เอกลตกษณธประจทาอทาเภอเปปอยนชอย

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.เปปอยนชอย อ.เปปอยนชอย จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG เปปอยนชอย

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

1. สรชางแบรนดธสกนคชาใหชเปปนทมรรรชจตกและโดดเดตนยกรงขจพน 
2. เพกรมชตองทางการตลาดดชวยการสรชางเพลตฟอรธมจทาหนตายออนไลนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 1,500

หนชา 172 / 407



PS65012469 : มะมทวงเบรคแตก ตตาบลวพงมทวง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนาPackaging Design

คจณภาพและมาตราฐานในการบรรจจภตณฑธ

อบรบอมคอมเมกรธซ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : มะมตวงเบรคแตก

รายละเอทยด : สกนคชาทมรจะนทาไปจทาหนตาย จะมมmarketing ทมรดจงดรดลรกคชาใหชมมความสนใจ และมม

รสชาตกทมรอรตอย สะอาดถรกหลตกอนามตย อมกทตพงยตงสตงเสรกมการซรพอสกนคชาของเกษตรกรใน

ชจมชนใหชมมรายไดช

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 3 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.วตงมตวง อ.เปปอยนชอย จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

มะมตวงเปปนพรชพรพนถกรนของประเทศไทย และมมความหลากหลายของชนกดมะมตวง แตกตตางกตนไปใน
แตตละทชองถกรน หรรอตามความชอบของคน ผรชคนมมการบรกโภคมะมตวงในหลายรรปแบบ ไมตวตาจะเปปน
รตบประทานในรรปผลดกบแกลชมกตบนทพาปลาหวาน การรตบประทานผลสจก หรรอการนทาไปแปรรรปในรรป
แบบตตางๆ ไมตวตาจะเปปนอาหารหวานหรรออาหารคาว การแปรรรปมะมตวงเปปนการรตกษาอาหารเพรรอ
ใหชสามารถรตบประทานไดชเปปนระยะเวลานาน หรรอการถนอมอาหาร มมการจตดการดชวยกตนหลาย
วกธมการ ไมตวตาจะเปปนการททาใหชแหชง การดอง หรรอการหมตก หนจรงในกรรมวกธมทมรนกยมในภาคตะวตนออก
เฉมยงเหนรอ ครอ การดอง ซจรงเปปนวกธมการทมรเกษตรกรกลจตมแมตบชาน หรรอวกสาหกกจชจมชน มมความ
เชมรยวชาญในการผลกต อยตางไรกพตามการจตดจทาหนตายมะมตวงในรรปของการดองมมการจตด
จทาหนตายในหลายพรพนทมร ททาใหชราคาของผลกตภตณฑธมมราคาทมรตทรา นอกจากนมพการขนสตงในรรปแบบทมร
ไมตเหมาะสมยตงททาใหชผลผลกตเสมยหายไดช เนรรองจากระยะเวลาในการขนสตง และบรรจจภตณฑธทมรไมตไดช
รตกษาคจณภาพของผลผลกตเอง ททาใหชรายไดชของเกษตรกรผรชผลกตไมตมตรนคง นอกจากนตพนความ
นกยมของการบรกโภคของผรชคนในปปจจจบตนยตงมจตงเนชนไปในเรรรองของความสะดวกสะบาย และ
สามารถพกพาสะดวกเพรรอนทาไปรตบประทานในสถานทมรตตางๆ ผลผลกตมมความสดใหมต หาซรพอไดช
งตาย และไมตมมสารปนเปปพ อน ดตงนตพนการพตฒนาตตอยอดจากมะมตวงดอง และมะมตวงแชตอกรมสรตร
เฉพาะทมรมมความแตกตตางโดยการเนชนการลดปรกมาณโซเดมยม เพรรอเปปนการรตกษาสจขภาพ และผรช
ทมรมมปปญหาสจขภาพสามารถรตบประทานไดช โดยผลกตภตณฑธเปปนการจตดจทาหนตายในรรปแบบพรชอม
ทาน ทมรขายพรชอมกตบนทพาจกพมรสเดพดทมรเปปนสรตรเฉพาะของตทาบลวตงมตวง เพรรอเปปนการเพกรมมรลคตา
สกนคชาเนรรองจากปกตกเกษตรกรจะขายในรรปแบบเหมาททาใหชถรกกดราคาจากพตอคชาคนกลาง และ

ลดเวลาในการสรชางผลผลกตเพรรอจตดจทาหนตายสกนคชา / บรกการ

สตงเสรกมและสนตบสนจนการทตองเทมรยวชจมชน

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 25,000

หนชา 173 / 407



PS65012662 : เรชทองของกลลวย ตตาบลวพงมทวง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนาPackaging Design

คจณภาพและมาตราฐานในการบรรจจภตณฑธ

อบรบอมคอมเมกรธซ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : เรรรองของกลชวย

รายละเอทยด : สกนคชาทมรจะนทาไปจทาหนตาย จะมมmarketing ทมรดจงดรดลรกคชาใหชมมความสนใจ และมม

รสชาตกทมรอรตอย สะอาดถรกหลตกอนามตย อมกทตพงยตงสตงเสรกมการซรพอสกนคชาของเกษตรกรใน

ชจมชนใหชมมรายไดช

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 3 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.วตงมตวง อ.เปปอยนชอย จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

กลชวยเปปนพรชทมรสามารถนทามาใชชประโยชนธ หรรอนทามารตบประทานไดชทจกสตวน จจงเปปนพรชทมร
เกษตรกร หรรอผรชคนนกยมปลรก โดยเฉพาะการปลรกตามหตวไรตปลายนา หรรอสวนหลตงบชาน ดตงนตพน
ในแทบทจกบชานจะมมกลชวยเปปนพรชประจทาบชาน ททาใหชกลชวยเปปนอมกพรชหนจรงทมรนกยมนทามาแปรรรปเปปน
ผลกตภตณฑธตตางๆ หรรอนทามาประกอบอาหารไมตวตาจะเปปนของคาวหรรอของหวาน นตบวตาเปปนพรชทมร
อยรตครตกตบสตงคมไทย ถจงแมชวตาจะมมการพตฒนาผลกตภตณฑธจากกลชวยหลากหลายรรปแบบ และนตบวตา
เปปนพรชทมรมมมรลคตา แตตดชวยแทบทจกบชานมมกลชวย ททาใหชผลกตภตณฑธจากกลชวยจทาเปปนตชองมม
เอกลตกษณธ หรรอมมความแปลกใหมต เพรรอใหชสามารถจทาหนตาย หรรอแบตงสตวนของการตลาดไดช การ
แปรรรปทมรมมเอกลตกษณธหรรอการเพกรมนวตตกรรมใหมตๆเขชามาในการแปรรรป จจงเปปนชตองทางหนจรงใน
การเพกรมมรลคตา และโอกาสทางการตลาด อมกทตพงพรพนทมรตทาบลวตงมตวงเปปนพรพนทมรทมรมมการปลรกมะมตวง
จทานวนมาก จจงไดชจตบทตพงสองพรชนทามาแปรรรปรตวมกตบเปปนการผสมผสานระหวตางรสชาตกทมรแตก
ตตางของกลชวยฉาบกตบมะมตวงกวนทมรมมรสเปรมพยวอมหวาน และกรอบของกลชวยฉาบ อมกทตพงยตงเพกรม
การอบสมจนไพรตในกลชวยฉาบ เพรรอใหชมมความหอมทมรแตกตตางจากกลชวยฉาบในพรพนทมรอรรนๆ อมกทตพง
การขายของเกษตรกรเปปนการขายในรรปแบบขายสตงททาใหชถรกกดราคา จจงไมตมมแรงจรงใจในการ
ททาผลกตภตณฑธ การเพกรมชตองทางการขายในกลจตมผลกตภตณฑธทมรแตกตตางจะเปปนการเพกรมมรลคตาของ
ผลกตภตณฑธ อมกทตพงมมการพตฒนาบรรจจภตณฑธทมรสามารถรตกษาคจณภาพ และรรปลตกษณธของผลผลกต
ไวชไดชจะเปปนการเพกรมความนตาสนใจ เพรรอจตดจทาหนตวยเปปนของฝาก หรรอผลกตภตณฑธประจทาตทาบล

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

ลดเวลาในการสรชางผลผลกตเพรรอจตดจทาหนตายสกนคชา / บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 20,000

หนชา 174 / 407



PS65004653 : โครงการเพรทมมดลคทาปปจจพยการผลรตทางการเกษตร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การทดลองเพรรอหาสรตรดกนทมรเหมาะสมกตบพรชผตกทมรเกษตรกรปลรกมากทมรสจด

ความรรชเรรรองธาตจอาหารในดกนและวตสดจปลรกตตางๆ

การผสมสรตรวตสดจตตางๆ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจหมรนเวทยนลดการใชลพลพงงานเนลนนตากลพบมาใชลใหมท

   Upcycle (การรมไซเคกลแบบทมรททาใหชคจณคตาเพกรมขจพน)

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ดกนปลรก

รายละเอทยด : เปปนดกนปลรกทมรไดชรตบการพตฒนาและทดลองจากคณะเกษตรศาสตรธ

มหาวกทยาลตยขอนแกตนผลกตโดย เกษตรกร ต.สระแกชว อ.เปปอยนชอย จ.ขอนแกตนเหมาะสทาหรตบ

การปลรกพรชทจกชนกด

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 6 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.สระแกชว อ.เปปอยนชอย จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

เดกมแลชวเกษตรกรมมทตกษะการปลรกพรชในแปลงใหญต และไดชมมกาiพตฒนาสกนคชา “ตชนกลชา” ถชามม
พรชกพตชองมมดกนทมรดม จจงตชองมม “ดกนปลรก” ทมรเหมาะสม คณะเกษตรศาสตรธ มข จจงทดลองและ
พตฒนาการผลกตดกนปลรกเพรรอใหชเกษตรไวชใชชเอง และจทาหนตายเปปนผลกตภตณฑธของตทาบลเพรรอ
สรชางรายไดช

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อรรนๆ

จตานวนรายไดล : 6,000

หนชา 175 / 407



PS65021960 : โครงการพพฒนาผลรตภพณฑฑตลนกลลาผพก

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

มมการใชชความเขชมขชนของแสงและการใหชนทพาเพรรอททาใหชลทาตชนของตชนกลชาเกกดเนรพอไมชทมรแขพงแรง

การใชชความเขชมขชนปจปย(อาหารหลตก-รอง) ของตชนกลชาในการเจรกญเตกบโตทมรแมตนยทาโดยมม

การทดลองรองรตบ

การใชชโรงเรรอนเพาะกลชาราคาถรกและมมประสกทธกภาพสรงเกษตรกรสามารถนทาไปสรชางหรรอลง

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย

   โปรแกรมอตจฉรกยะสทาหรตบวกเคราะหธททานายการเกกดศตตรรและโรคพรช รวมถจงการจตดการดกน 

และงานวกเคราะหธอรรนๆ ทมรเกมรยวขชอง

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ตชนกลชา

รายละเอทยด : เปปนสกนคชาทมรไดชรตบการพตฒนาและทดลองจากคณะเกษตรศาสตรธ 

มหาวกทยาลตยขอนแกตนโดยสกนคชานมพไดชผลกตโดยเกษตรกรจากต.สระแกชว อ.เปปอยนชอย จ.

ขอนแกตนตชนกลชาทมรผลกตและขาย1) มะเขรอ2) มะเขรอเทศ3) พรกกตชนกลชาใชชเทคนกคทมร

ททาใหชลทาตชนแขพงแรง ทนตตอสภาพอากาศ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 6 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.สระแกชว อ.เปปอยนชอย จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

เกษตรกรในชจมชนตชองซรพอตชนกลชาจากแหลตงอรรนเนรรองจากตชนกลชามมความแขพงแรงททาใหชตชนทจน
การขนสตงสรงคณะเกษตรศาสตรธมขจจงทดลองและพตฒนาสกนคชา“ตชนกลชา”เพรรอใหชเกษตรกรไดช
ผลกตตชนกลชาใชชกตนเองและนทาวางจทาหนตายตตอไป เพรรอชตวยลดตชนทจนการผลกตและสรชางอาชมพใหช
กตบคนในชจมชน

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 12,000

หนชา 176 / 407



PS65010679 : โครงการสทงเสรรมและพพฒนาผลรตภพณฑฑในชรมชน เพชทอยกระดพบครณภาพชทวรต

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวตตกรรมการขจพนโครงตะกรชา

โปรแกรมการออกแบบลวดลาย

นวตตกรรมการแปรรรปพลาสตกก

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เศรษฐศาสตรธและการจตดการ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : SANPAO (สานเปปา)

รายละเอทยด : กระเปปาสานพลาสตกก ผลกตภตณฑธททามาจากเสชนพลาสตกก นทามาสานตตอขจพนรรป

ใหชเปปนลวดลาย และรรปทรงทมรสวยงามและสามารถใชชประโยชนธไดช

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ขามปปอม อ.พระยรน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

1. ความเปปนมา
กระเปปาสานพลาสตกกแบรนดธ “สานเปปา” เปปนผลกตภตณฑธ Handmade ผลกตโดยกลจตมชาวบชานใน
ตทาบลขามปปอม ซจรงนทาพลาสตกกทมรใชชแลชวนทามา recycle เกกดเปปนผลกตภตณฑธใหมต ครอ กระเปปา
สานพลาสตกก ซจรงมมลวดลายและสมสตนไมตเปปนทมรนตาสนใจ ทมม U2T ต.ขามปปอม จจงจตดอบรมสตงเสรกม
ความรรชและทตกษะแกตกลจตมชาวบชานใหชกระเปปาสานพลาสตกกมมลวดลายโดดเดตน สวยงาม มมความ
แขพงแรง ทนทาน เหมาะกตบการใชชงาน โดยกลจตมเปปาหมาย ครอ กลจตมวตยททางาน กลจตมวตยสรงอายจ และ
นตกเรมยนนตกศจกษา และมมแผนธจรกกจ ครอ ททาการตลาดโดยการประชาสตมพตนธธ ผตานทางสรรอออ
นไลนธเปปนหลตก เชตน Facebook, Shopee, Lazada เปปนตชน และขายออฟไลนธ ผตาน ศรนยธ OTOP 
ในอทาเภอ, รชานขายของชทาในชจมชน และการจตดแสดงสกนคชาออกบรธ และสตงออกตตางประเทศ 
        2. วกเคราะหธความเสมรยงและโอกาส (Brand Analysis) 
วกเคราะหธออกมาในรรปแบบของ SWOT Analysis
2.1 จจดแขพง S (Strengths)
S1 เปปนผลกตภตณฑธ Handmade ผลกตโดยกลจตมชาวบชานในตทาบลขามปปอม
S2 เปปนผลกตภตณฑธทมรเกกดจากการนทาพลาสตกกทมรใชชแลชวนทามา recycle เกกดเปปนผลกตภตณฑธใหมต
2.2 จจดอตอน W (Weaknesses)
W1 ผลกตภตณฑธกระเปปาสานพลาสตกกยตงไมตเปปนทมรรรชจตกในวงกวชาง
W2 ลวดลายทมรดรคลชายกตบครตแขตงรชานอรรน ๆ จจงจทาเปปนตชองมมการสรชางลวดลายใหชเปปนเอกลตกษณธ
2.3 โอกาส O (Opportunities)

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 120,000

หนชา 177 / 407



PS65010745 : โครงการสทงเสรรมและพพฒนาผลรตภพณฑฑในชรมชน เพชทอยกระดพบครณภาพชทวรต

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เชรพอรา Mycorrhiza

เครรรองอตดเมพดดชวยพลตงงานแสงอาทกตยธ

เครรรองซมลปากถจง

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวตา 3 เดรอน

เศรษฐกรจหมรนเวทยนลดการใชลพลพงงานเนลนนตากลพบมาใชลใหมท

   Recovery (การนทากลตบครนมาใหมต)

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : มรลเมพด (ปจปยอกนทรมยธอตดเมพดจากมรลสตตวธ)

รายละเอทยด : ผลกตภตณฑธททามาจากมรลโค-กระบรอ เสรกมดชวยเชรพอ Mycorrhiza และนทามาอตด

เมพดดชวยเครรรองอตดเมพดพลตงงานแสงอาทกตยธ ใสตบรรจจภตณฑธทมรหลากหลายขนาด มมตตพงแตต 1 

กกโลกรตม จนถจง 20 กกโลกรตม

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ขามปปอม อ.พระยรน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

1. ความเปปนมา
 เนรรองจากในพรพนทมรตทาบลขามปปอมมมกลจตมเกษตรกรผรชเลมพยงโค-กระบรอจทานวนหลายครตวเรรอน ทมม 
U2T ตทาบลขามปปอม จจงเขชามาชตวยในการจตดอบรมเรรรองการจตดการ และการใชชของเสมยจาก
การเลมพยงสตตวธใหชเกกดรายไดชและประโยชนธสรงสจด เกกดเปปนปจปยอกนทรมยธอตดเมพดแบรนดธ “มรลเมพด” 
เปปนผลกตภตณฑธทมรไดชจากการนทามรลโค-กระบรอผสมเชรพอ Mycorrhiza นทามาอตดเมพด โดยกลจตมเปปา
หมาย ครอ กลจตมเกษตรกรทมรปลรกพรช ผตก ไมชดอก และไมชประดตบ รชานขายสกนคชาทางการเกษตร 
และรชานขายตชนไมช และแผนธจรกกจ ครอ ททาการตลาดโดยการประชาสตมพตนธธ ผตานทางสรรอออนไลนธ
เปปนหลตก เชตน Facebook, Shopee, Lazada เปปนตชน และขายออฟไลนธ โดยซรพอกตบกลจตม
เกษตรกรโดยตรง, รชานขายอจปกรณธทางการเกษตร, จตดงานแสดงสกนคชาออกบรธ, การบอกตตอ
ของลรกคชา
        2. วกเคราะหธความเสมรยงและโอกาส (Brand Analysis) 
วกเคราะหธออกมาในรรปแบบของ SWOT Analysis
2.1 จจดแขพง S (Strengths)
S1 ผลกตภตณฑธปจปยอกนทรมยธอตดเมพดทมรมมความแปลกใหมต โดยการนทามรลโค-กระบรอผสมเชรพอ 
Mycorrhiza นทามาอตดเมพดดชวยเครรรองอตดเมพดพลตงงานแสงอาทกตยธ
S2 ไมตมมกลกรนเหมพนของมรลสตตวธ
2.2 จจดอตอน W (Weaknesses)
W1 ผลกตภตณฑธปจปยอกนทรมยธอตดเมพดยตงไมตคตอยไดชรตบความนกยม และยตงไมตเปปนทมรรรชจตกในวงกวชาง

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 165,200

หนชา 178 / 407



PS65009993 : โครงการสทงเสรรมและพพฒนาผลรตภพณฑฑในชรมชน เพชทอยกระดพบครณภาพชทวรต

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครรรองดทานาแบบเดกนตาม

เครรรองรดนทพาอตตโนมตตก

เครรรองวตดความชรพน

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวตา 3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย

   การตกดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : บชานโตชน Smart Farm ขชาว

รายละเอทยด : โครงการบชานโตชน Smart Farm ขชาว เปปนโครงการทมรนทาเทคโนโลยมและนวตต

กรรมเขชามาชตวยในการเปปด-ปปดเครรรองสรบนทพาแบบอตตโนมมตตก เพรรอชตวยเหลรอใหชเกษตรกร

ประหยตดเวลาในการเดกนทางในการไปดรเครรรองสรบนทพา และเปปนการลดการใชชแรงงานของ

เกษตรกร

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.บชานโตชน อ.พระยรน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

บชานโตชนSmartFarmขชาว

1.แนวคกดการททาธจรกกจ
แนวคกดการททานาแบบเปปยกสลตบแหชง และการนทานวตตกรรมการททาปจปยสตรงตตดเพรรอเขชามาชตวยเพกรม
ความแขพงแรงใหชแกตตชนขชาว ลดตชนทจนการปลรกขชาว รวมไปถจงเพกรมผลผลกตใหชแกตเกษตรกร

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

ลดเวลาในการสรชางผลผลกตเพรรอจตดจทาหนตายสกนคชา / บรกการ

จตานวนรายไดล : 28,000

หนชา 179 / 407



PS65010041 : โครงการสทงเสรรมและพพฒนาผลรตภพณฑฑในชรมชน เพชทอยกระดพบครณภาพชทวรต

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครรรองวตดความชรพน

แอพพลกเคชตรนเปปด-ปปด ระบบนทพาอตตโนมตตก

เครรรองรดนทพาอตตโนมตตก

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวตา 3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย

   การตกดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : บชานโตชน Smart Farm ผตก

รายละเอทยด : โครงการบชานโตชน Smart Farm ผตก เปปนโครงการทมรนทาเทคโนโลยมและนวตต

กรรมเขชามาชตวยในการเปปด-ปปดระบบรดนทพาผตกแบบอตตโนมมตตก เพรรอชตวยเหลรอใหชเกษตรกร

รดนทพาผตกใหชตรงเวลาและผตกไดชปรกมาณนทพาทมรพอเหมาะ ททาใหชผตกสด สะอาดเพกรมมรลคตาใหชแกต

สกนคชา และเปปนการลดการใชชแรงงานของเกษตรกร

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.บชานโตชน อ.พระยรน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

1. แนวคกดการททาธจรกกจ
แนวคกดการนทาแอพพลกเคชตรนเปปด-ปปดนทพา เพรรอชตวยเกษตรกรในการรดนทพาผตก ซจรงจะชตวยลดแรง
การผลกต เกษตรกรไมตตชองเดกนทางไป-กลตบหลายรอบในการรดนทพา โดยจะชตวยลดคตาใชชจตายใหช
แกตเกษตรกร

2. ความเปปนมาของธจรกกจ
 ผตก นตบเปปนหนจรงในพรชเศรษฐกกจสทาคตญของประเทศ ทตพงในดชานการบรกโภค และการเปปนสกนคชา
เกษตรสตงออกของประเทศไทย อมกทตพงยตงมมความสทาคตญตตอภาวะเศรษฐกกจภรมกภาค เนรรองจาก
เปปนพรชเกษตรหลตกของประเทศ ตามทมรโครงการผตกแปลงใหญตวกสาหกกจชจมชนแปลงใหญตผตก
ปลอดสารพกษ ต.บชานโตชน อ.พระยรน จ.ขอนแกตน มมพรพนทมรปลรกผตกปลอดสารพกษรวม 18 ไรต ททาการ
ปลรกผตกรวม 15 ชนกด ตามความตชองการของตลาด ซจรงผตกทจกชนกดจะททาการปลรกแบบวกชาการ
โดยมมคณะททางานรตวมกตนสตงเสรกม สนตบสนจนและถตายทอดองคธความรรชใหชกตบเกษตรกรอยตางเขชม
งวด รวมทตพงสรชางรายไดชใหชแกตเกษตรกรเพกรมขจพน มมการชตวยเหลรอและแบตงปปนกตนในชจมชน สมาชกก
กลจตมไดชมาพบปะพรดคจย แลกเปลมรยนเรมยนรรชกตน เกกดความรตกสามตคคมของคนในชจมชน คนมมความ
สจขมากขจพนดชวย ประหยตดคตาใชชจตายในครตวเรรอน การมารตวมกตนปลรกผตก ดตงนตพนทางเราจจงเลพงเหพน
ถจงความสทาคตญในการปลรกผตกของเกษตรกร และชตวยลดเวลาในการททางานของเกษตรกร โดย
การนทานวตตกรรมและเทคโนโลยมเขชามาชตวยในการททางาน ครอ ระบบเปปด-ปปดนทพาอตตโนมตตกผตานแอ
พพลกเคชตรนบนสมารธทโฟน เพรรอชตวยใหชเกษตรกรสามารถควบคจมการเปปด-ปปด นทพาไดชแบบทตนทตวง

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

ลดเวลาในการสรชางผลผลกตเพรรอจตดจทาหนตายสกนคชา / บรกการ

จตานวนรายไดล : 25,499

หนชา 180 / 407



PS65010454 : โครงการสทงเสรรมและพพฒนาผลรตภพณฑฑในชรมชน เพชทอยกระดพบครณภาพชทวรต

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

อบรม E-commerce เพจ Facebook และ Line Platform

ระบบเปปดปปดนทพาอตตโนมตตก

ระบบตกดตามแปลง

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวตา 3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย

   ระบบตรวจวตดความชรพนในดกน

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ปลรกพรกกอตจฉรกยะ

รายละเอทยด : โครงการปลรกพรกกอตจรกยะดชวยการนทาเทคโนโลยมหรรอเครรรองมรอทมรชตวยในการ

ไหลเวมยนของนทพาอตตโนมตตก และระบบตกดตามแผนการปลรกพรชเขชามาชตวยในการปลรกและดรแล

รตกษา เพรรอนทาผลผลกตมาแปรรรปและจตดจทาหนตาย

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.พระบจ อ.พระยรน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

สวนพรกกอตจฉรกยะ เปปนโครงการทมรจะนทากลจตมชาวบชานทมรเปปนเกษตรกรอยรตแลชวภายในตทาบล มา
รวมตตวกตนเพรรอททาสวนพรกกใหชเกกดเปปนอาชมพและสรชางรายไดชใหชกตบชจมชน โดยจะนทานวตตกรรม
และเทคโนโลยมเขชามาชตวยในการเพาะปลรกและดรแลรตกษาซจรงเปปนการลดการใชชแรงงานและเวลา
ในการททางานใหชสะดวกและงตายขจพน โดยจะมมการจตดอบรมใหชความรรชแกตชาวบชานตตพงแตตเรกรมการ
เพาะปลรกจนถจงเกพบเกมรยวผลผลกต ทตพงนมพผลผลกตของเรามม 2 อยตางครอ พรกกและพตนธจธ และททาการ
ตลาดไปทมรกลจตมลรกคชาเปปาหมาย ครอ ผรชบรกโภค ประชาชนทตรวไปทจกเพศ ทจกวตย กลจตมลรกคชาทมรตชองการ
นทาพรกกไปเปปนวตตถจดกบในการผลกต กลจตมแมตคชาพตอคชาในการขายผตกเกษตรกรทมรตชองการพตนธจธ
พรกกในการเพาะปลรกเพรรอใหชไดชพตนธจธพรกกทมรมมคจณภาพและแขพงแรง  โดยมมชตองทางการจทาหนตาย
ทตพงใน ออฟไลนธ และ ออนไลนธ ทมรเปปนสรรอกลางทมรชตวยในการโฆษณาและตกดตตอกตบลรกคชา

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 0

หนชา 181 / 407



PS65010495 : โครงการสทงเสรรมและพพฒนาผลรตภพณฑฑในชรมชน เพชทอยกระดพบครณภาพชทวรต

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

อบรม E-commerce เพจ Facebook และ Line Platform

พตฒนา Packaging Design คจณภาพและมาตรฐานในการททาบรรจจภตณฑธ

เครรรองบด และเครรรองอบเพรรอททาพรกกปฝน

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวตา 3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : พรกกปฝน

รายละเอทยด : พรกกปฝนทมรจตดจทาหนตาย จะมม 3 ระดตบความเผพด ครอ เผพดนชอย เผพดปานกลาง เผพด

มาก และมมดชวยกตน 3 ขนาด ครอ ขนาด 300 กรตม ขนาดครจรงกกโลกรตม และขนาด 1 กกโลกรตม

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.พระบจ อ.พระยรน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : พระบจพรกกปฝน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

พรกกปฝน เปปนผลกตภตณฑธทมรจะนทาชาวบชานภายในตทาบลพระบจมารวมตตวจตดตตพงเปปนทมมททาพรกกปฝน ใน
ชรรอแบรนดธ พรกกปฝนพระบจ เพรรอสตงเรกมใหชเกกดรายไดชทมรมากขจพนและมมแบรนดธเปปนของตทาบล โดยจะ
มมการจตดอบรมสตงเสรกมใหชความรรชในดชานการนทานวตตกรรมและเทคโนโลยมเขชามาชตวยในการผลกต
ทตพงในดชานทฤษฎมและปฏกบตตก และ การออกแบบแพคเกจจกพงใหมตใหชเกกดความนตาสนใจและเปปนทมรจด
จทาของลรกคชา กลจตมเปปาหมายลรกคชาทมรตตพงไวช ครอ ลรกคชาในพรพนทมร/นอกพรพนทมร เรกรมตตพงแตต อายจ 15 ขจพนไป , 
กลจตมลรกคชาทจกเพศ ทมรตชองการพรกกปฝนเพรรอนทาไปประกอบอาหาร เชตน รชานอาหาร รชานกบวยเตมตยว 
ในครตวเรรอน เปปนตชน , หชางสรรพสกนคชา ผรชประกอบการรชานคชา จะมมชตองทางการตกดตตอและ
จทาหนตายผตานทาง ออนไลนธ และ ออฟไลนธ

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 3,500

หนชา 182 / 407



PS65009834 : โครงการสทงเสรรมและพพฒนาผลรตภพณฑฑในชรมชน เพชทอยกระดพบครณภาพชทวรต

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ถจงบรรจจภตณฑธ

เครรรองซมลถจง

สตกปกเกอรธแบรนดธสกนคชา

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ขชาวเขมยบสมจนไพรสรตรโบราณ

รายละเอทยด : เปปนขชาวเขมยบทมรมมสตวนผสมของธตญพรชมมแคลลอรมรตทรา หวานนชอย เหมาะสทาหรตบ

คนรตกสจขภาพ และมมรสชาตกใหชเลรอกหลากหลาย เชตน ขชาวเขมยบฟปกทอง ขชาวเขมยบมตนมตวง ขชาว

เขมยบกลชวย เปปนการใชชวตตถจดกบจากในชจมชน สามารถรตบประทานไดชตลอดทตพงปป เนรรองจากไดช

ททาการอบจากเครรรองอบความรชอนแทนการตากแหชง

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.พระยรน อ.พระยรน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

มจตงเนชนผลกตขชาวเขมยบทมรมมความหลากหลายทางรสชาตกมากยกรงขจพน โดยททาการเพกรมสตวนผสม 
ฟปกทอง  มตนมตวง  ใบเตย  อตญชตน เปปนตชน  เพรรอเปปนการเพกรมคจณคตาทางโภชนาการของ
ผลกตภตณฑธ  และในกระบวนการผลกตมมการนทาเครรรองอบพลตงงานไฟฟปาหรรอเครรรองอบความรชอน
มาใชชในขตพนตอนการตากขชาวเขมยบ  อมกทตพงมจตงเนชนปรตบปรจงบรรจจภตณฑธใหชมมความสวยงามเปปนการ
เพกรมมรลคตาและเกพบรตกษาผลกตภตณฑธใหชไดชนานมากขจพน

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

มมสจขภาพดมขจพน ลดโอกาสเกกดการเจพบปฝวย

สรชางความรรชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 8,000

หนชา 183 / 407



PS65009892 : โครงการสทงเสรรมและพพฒนาผลรตภพณฑฑในชรมชน เพชทอยกระดพบครณภาพชทวรต

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

-

ครรรองหยอดเมลพดพตนธธ

-

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย

   สารกทาจตดศตตรรพรชทางชมวภาพ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผตกปลอดสารพกษ

รายละเอทยด : เปปนผตกปลอดสารพกษ  ทมรไดชมาตรฐาน GAP ครอไดชการรตบรองระบบการผลกต

และผลผลกตเปปนทมรยอมรตบวตาเปปนผตกทมรมมคจณภาพ และปลอดภตยตตอผรชบรกโภค  มมสารอาหารทมรมม

ประโยชนธตตอรตางกาย  เหมาะสทาหรตบคนรตกสจขภาพ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.พระยรน อ.พระยรน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

มจตงเนชนปลรกผตกใหชไดชคจณภาพสรตมาตรฐานการปลรกผตกผลอดภตย  GAP โดยการใชชระบบนทพา
อตตโนมตตกเขชามาดรแลคจณภาพในการปลรกผตก  ใหชไดชรตบนทพาทมรสมทราเสมอ  และเปปนการปลรกแบบไมตใชช
สารเคมมในการดรแลการผลกต  ททาใหชสตงผลดมตตอสจขภาพของผรชบรกโภค

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 19,350

หนชา 184 / 407



PS65012308 : ผลรตภพณฑฑสมพนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ขายออนไลนธผตานทาง Facebook

ขายออนไลนธผตานทาง Line

เปลมรยนแพคเกพจใหมตใหชนตาใชชมากยกรงขจพน

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมภรมกปปญญาและวตฒนธรรมดชานการบรกการ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : โอเค สมจนไพร

รายละเอทยด : นทพาสมจนไพรใชชทาแกชปวด แกชเสชนตจง แกชอาการอตกเสบตตางๆ หรรอใชชสรดดมแกช

ภรมกแพชอาการ แกชวกนเวมยนศรมษะ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หนองแวง อ.พระยรน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ออกแบบบรรจจภตณฑธสกนคชาใหชมมความนตาสนใจและนตาใชชงานมากขจพนพรชอมทตพงเพกรมชตองทางการ
จตดจทาหนตายจากเดกมมมเพมยงการจทาหนตายแบบ Offine เทตานตพน ซจรงไดชเพกรมการจทาหนตายแบบ 
online จะททาใหชลรกคชาสามารถเขชาถจงสกนคชาไดชมากขจพนและงตายขจพนกวตาเดกมสามารถขายเวลาไหน 
ทมรไหนกพไดช โดยจทาหนตายและโปรโมทสกนคชาผตานทาง เพจเฟสบจกค U2T Nongwang

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

มมสจขภาพดมขจพน ลดโอกาสเกกดการเจพบปฝวย

จตานวนรายไดล : 5,450

หนชา 185 / 407



PS65012679 : ผลรตภพณฑฑเครชทองจพกสาน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การขายออนไลนธ

-

-

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจหมรนเวทยนลดการใชลพลพงงานเนลนนตากลพบมาใชลใหมท

   Reuse (การใชชซทพา)

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ตะกรชาสานพลาสตกก

รายละเอทยด : ตะกรชาสานพลาสตกกมมหลากหลายรรปแบบ สามารถนทาไปใชชงานไดชหลาย

ประเภท และคงทน มมอายจการใชชงานไดชนาน สามารถใชชเเทนถจงพลาสตกกไดช เเละยตงชตวยลด

ภาวะโลกรชอน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หนองแวง อ.พระยรน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ออกแบบบรรจจภตณฑธสกนคชาใหชมมความนตาสนใจและนตาใชชงานมากขจพนพรชอมทตพงเพกรมชตองทางการ
จตดจทาหนตายจากเดกมมมเพมยงการจทาหนตายแบบ Offine เทตานตพน ซจรงไดชเพกรมการจทาหนตายแบบ 
online จะททาใหชลรกคชาสามารถเขชาถจงสกนคชาไดชมากขจพนและงตายขจพนกวตาเดกมสามารถขายเวลาไหน 
ทมรไหนกพไดช โดยจทาหนตายและโปรโมทสกนคชาผตานทาง เพจเฟสบจกค U2T Nongwang

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 2,700

หนชา 186 / 407



PS65010804 : โครงการสทงเสรรมและพพฒนาผลรตภพณฑฑในชรมชน เพชทอยกระดพบครณภาพชทวรต

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครรรองซมลปปดปากถจง

การใชช Facebook fanpage สตงเสรกมการขาย

การใชชโปรแกรมออกแบบโลโกชและบรรจจภตณฑธ (AI และ PS)

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : กจชงจตอม

รายละเอทยด : เปปนวกธมการถนอมอาหารทมรพตฒนามาจากกจชงหมตกกตบเกลรอ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.เกตางกพว อ.พล จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ตลาดชจมชนตทาบลเกตางกพว

ออนไลนฑ : U2Tเกตางกพว

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

กจชงฝอยเปปนสตตวธนทพาจรดนกยมรตบประทานในเมนรยทากจชงเตชน ดตงนตพน จจงอยากใหชชาวบชานเรมยนรรชวกธม
การถนอมอาหารในรรปแบบการททาแปรรรปเปปนกจชงจตอม ซจรงสามารถเกพบไวชรตบประทานไดชเปปนระยะ
เวลานานและยตงสามารถจทาหนตายเพกรมมรลคตาไดชดชวยรรปแบบบรรจจภตณฑธทมรสวยงาม

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 4,500

หนชา 187 / 407



PS65010811 : โครงการสทงเสรรมและพพฒนาผลรตภพณฑฑในชรมชน เพชทอยกระดพบครณภาพชทวรต

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครรรองซมลปปดปากถจง

การใชช Facebook fanpage สตงเสรกมการขาย

การใชชโปรแกรมออกแบบโลโกชและบรรจจภตณฑธ (AI และ PS)

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ไขตปลาสชม

รายละเอทยด : การแปรรรปไขตปลาสชมจากปลา นทามาปรจงรสและจตดเกพบไวชในอจณหภรมกทมรเหมาะ

สมเพรรอรอนทามารตบประทาน การออกแบบบรรจจภตณฑธอยตางสรชางสรรคธ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.เกตางกพว อ.พล จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ตลาดชจมชนตทาบลเกตางกพว

ออนไลนฑ : U2T เกตางกพว

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ไขตปลาสชม เปปนกกจกรรมเสรกมสรชางรายไดชใหชกตบประชาชนกลจตมวกสาหกกจชจมชนหรรอชาวบชานใน
ชจมชน ไขตปลาสชมสามารถเกพบไวชรตบประทานไดชระยะเวลานานและยตงสามารถทานครตกตบขชาวเหนมยว
หรรอขชาวสวยรชอนๆกตบผตกสด อมกทตพงยตงไดชประโยชนธจากไขตปลาสชมและผตกสด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 4,500

หนชา 188 / 407



PS65004509 : การพพฒนาผลรตภพณฑฑและการตลาดสรนคลาชรมชนตตาบลโคกสงทา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การออกแบบปปายสกนคชาทมรทตนสมตยและมม story

พตฒนาผลกตภตณฑธเดกม

การพตฒนาชตองทางการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : กระเปปา

รายละเอทยด : กระเปปาททาจากเสรรอกกทมรมมสมสตนโดดเดตนทมรมาพรชอมกตบ 3 เฉดสมเหมาะสทาหรตบใสต

สกรงของเครรรองใชชสตวนตตว

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โคกสงตา อ.พล จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ผลกตภตณฑธเปปนกลจตมวกสาหกกจชจมชนแปรรรปผลกตภตณฑธจากเสรรอกก เปปนการตตอยอดภรมกปปญญา
การทอเสรรอกกเพรรอใชตในบชานเรรอนเพรรอเพกรมมรลคตา และสรชางอาชมพเสรกมของสมาชกกและเครรอ
ขตายกลจตม โดยเดกมไดชผลกตกระเปปาสะพาย ไดชพตฒนาผลกตภตณฑธใหชมมความหลากหลายมากขจพน 
โดยผลกตเปปน “เสรรอกกบตวบาน” “กระเปปาผชา” และ “เบาะรองนตรงทมรผสมผสานผชาและเสรรอกกทมร
เหมาะสมกตบการนตรงททางานตตอเนรรองเปปนเวลานาน” ซจรงเหมาะกตบการใชชงานของกลจตมคนททางานทมร
ชอบงานฝปมรอทมรผลกตจากวตสดจธรรมชาตก มมเอกลตกษณธเฉพาะตตว และสนตบสนจนสกนคชาชจมชน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 13,600

หนชา 189 / 407



PS65022168 : การแปรรดปมะมทวงเพชทอเพรทมมดลคทา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การททาแหชงแบบโฟมเมท

การยรดอายจการเกพบผลกตภตณฑธ

การออกแบบรรปแบบผลกตภตณฑธ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผงมะมตวง

รายละเอทยด : ผงมะมตวงแกชวขมกพนเปปนผงมะมตวงทมรไดชจากการแปรรรปจากผลผลกตมะมตวงแกช

ขมกพน โดยใชตวกธมการตมโฟม และนทาไปอบแหชง

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โคกสงตา อ.พล จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

เนรรองจากชจมชนตทาบลโคกสงตามมการปลรกมะมตวงเปปนจทานวนมากสตงผลใหชในฤดรมะมตวงมมมะมตวง
สจกทมรเหลรอทกพงเปปนจทานวนมากเชตนกตน ทางกลจตมจจงเลพงเหพนถจงปปญหาดตงกลตาวนมพและจจงไดชนทานวตตร
กรรมการททาแหชงแบบโฟมแมทมาประยจกตธใหชเกกดเปปนผงมะมตวงทมรสามารถเกพบไดชเปปนระยะเวลา
นาน นอกจากนตพนแลชวดชวยกระแสเครรรองดรรมนทพาผลไมชอตดแกกสทมรกทาลตงเปปนทมรนกยมในทชองตลาด 
ทางกลจตมจจงพตฒนาตตอยอดผงมะมตวงใหชเปปนนทพามะมตวงอตดแกกสเพรรอเปปนผลกตภตณฑธหลตกในทชองถกรน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 2,000

หนชา 190 / 407



PS65010894 : โครงการสทงเสรรมและพพฒนาผลรตภพณฑฑในชรมชน เพชทอยกระดพบครณภาพชทวรต

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครรรองทอเสรรอ

จตกรเยพบไฟฟปา

เครรรองกรอดชาย

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ทอเสรรอกก

รายละเอทยด : การทอเสรรอเปปนภรมกปปญญาของคนในทชองถกรน ตทาบลโจดหนองแก ทมรนทาเอาตชน

กกมาแปลสภาพเปปนเสชน และยชอมสมหรรอรรปแบบลวดลายแลชวสานทอใหชเปปนแผตนผรน โดย

สามารถนทาเอามาใชชในการปรรองนตรงและแปลสภาพเปปนของใชชในครตวเรรอน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

7 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : Bagpink

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

การทอเสรรอกกเปปนการทอไวชเพรรอสทาหรตบใชชเปปนทมรรองนตรงรตบแขกหรรอใชชในการงานตตางๆ ซจรงยตงไมต
มมความหลากหลายในการใชชงานเทตาทมรควรดตงนตพนจจงอยากใหชเสรรอทมรทอขจพนมามมการใชชงานอยตางอรรน
ทมรมมประโยชนธ จจงคกดอยากจะแปรรรปผลกตภตณฑธเปปนอยตางอรรนเชตน การแปรรรปเปปนกระเปปาถรอ
สทาหรตบผรชหญกง กลตองใสตกระดาษทกชชรต หรรอทมรรองจานแกชวตตางๆ หลากหลายเพรรอเพกรมมจลคตาของ
ผลกตภตณฑธ ในชจมชน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 2,250

หนชา 191 / 407



PS65010904 : โครงการสทงเสรรมและพพฒนาผลรตภพณฑฑในชรมชน เพชทอยกระดพบครณภาพชทวรต

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครรรองซมนถจงสรญากาศ

เครรรองสมขชาว

เครรรองดตกจตบแมลงศตตรรขชาว

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยมการแปรรรปผลผลกตการเกษตร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ขชาวกทราลรมผตว

รายละเอทยด : ขชาวเหนมยวดทาลรมผตว หรรอขชาวเหนมยวลรมผตว เปปนขชาวอกนทรมยธทมรมมประโยชนธ เปปน

ขชาวเหนมยวทมรมมเยรรอหจชมเมลพดขชาวกลชองสมดทา  มมคจณคตาทางโภชนาการสรงชตวยตตอตชานอนจมรล

อกสระ  สามารถปปองกตนการเกกดโรคหตวใจ ชตวยบทารจงตตบปปองกตนโรคสมองเสรรอม ลดไขมตนใน

เสชนเลรอด โรคเบาหวาน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

7 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2Tโจดหนองแก

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

ขชาวเหนมยวดทาเปปนขชาวเหนมยวทมรมมเยรรอหจชมเมลพดขชาวกลชองสมดทา มมคจณคตาทางโภชนาการสรงชตวยตตอ
ตชานอนจมรลอกสระ  สามารถปปองกตนการเกกดโรคหตวใจ ซจรงในชจมชนยตงไมตนกยมปลรก จจงเปปนการ
กระตจชนใหชชจนชนมาปลรกและนทามาแปรรรปผลกตภตณฑธเพกรมมรลคตา สรชางรายไดชใหชกตบชจมชน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

จตานวนรายไดล : 2,760

หนชา 192 / 407



PS65021205 : โครงการสทงเสรรมและพพฒนาผลรตภพณฑฑในชรมชน(แชมพดสมรนไพร) เพชทอยกระดพบครณภาพชทวรต

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชโปรแกรมออกแบบในการออกแบบสรรอประชาสตมพตนธธ

ใชชเทคโนโลยมในการในการเพกรมชตองทางการจตดจทาหนตาย

ใชชเทคโนโลยมในการหาฐานลรกคชากลจตมใหมต

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : แชมพรสมจนไพร

รายละเอทยด : แชมพรสมจนไพร ผลกตจากวตตถจดกบจากชจมชนโนนขตาโดยตรง โดยจะนทาดอก

อตญชตน มะกรรด ขกง กะเมพง ใบหมมร นทามาเปปนสตวนผสมของผลกตภตณฑธ ดชวยสมจนไพรแตตละชนกด

จะมมสรรพคจณทมรแตกตตางกตน ซจรงสตงผลดมตตอสภาพเสชนผมและหนตงศมรษะ โดยเพกรมจจดเดตนการ

ออกแบบบรรจจภตณฑธใหชมมความทตนสมต

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โนนขตา อ.พล จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : Poodlefarm

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แชมพรสมจนไพร เปปนสกนคชาทมรมมแหลตงวตตถจดกบจากชจมชนโนนขตาโดยตรงซจรงนทาวตตถจดกบธรรมชาตก 
เชตน นทาดอกอตญชตน มะกรรด ขกง กะเมพง ใบหมมร นทามาเปปนสตวนผสมของผลกตภตณฑธโดยมมหนชาทมร
กระตจชนการไหลเวมยนของโลหกต บทารจงรากผมชตวยปรตบสภาพหนตงศมรษะและกระตจชนการเจรกญ
เตกบโตของเสชนผมซจรงแชมพรสมจนไพรจะไมตทกพงสารตกคชาง อตอนโยน ลชางออกงตาย โดยบรรจจ
ภตณฑธของขวดจะเปปนประเภทปปป ม มมดมไซนธทมรทตนสมตยพกพางตายสะดวกสบายเพรรอการเขชาถจงตลาด
ใหมต ๆ มากยกรงขจพน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

มมสจขภาพดมขจพน ลดโอกาสเกกดการเจพบปฝวย

จตานวนรายไดล : 6,450

หนชา 193 / 407



PS65021212 : โครงการสทงเสรรมและพพฒนาผลรตภพณฑฑในชรมชน(เหหด) เพชทอยกระดพบครณภาพชทวรต

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชระบบคอมพกวเตอรธในการออกแบบสรรอประชาสตมพตนธธ

ใชชเทคโนโลยมในการในการเพกรมชตองทางการจตดจทาหนตาย

ใชชเทคโนโลยมในการหาฐานลรกคชากลจตมใหมต

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ขชาวเกรมยบเหพด

รายละเอทยด : ผลกตจากเหพดสด ทมรเกพบสดใหมตทจกวตน คตดสรรวตตถจดกบและสตวนผสมทมรมาจาก

ธรรมชาตกไมตเตกมสมผสมอาหารและสารกตนบรด ททาใหชไมตเสมยรสชาตกและคงคจณคตาทาง

โภชนาการ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โนนขตา อ.พล จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : Poodlefarm

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ขชาวเกรมยบเหพดแผตนดกบ ผลกตจากเหพดสดทมรสตงตรงจากเกษตรกรผรชเพาะปลรกฟารธมเหพดในตทาบล 
มมใหชเลรอกหลากหลายรสชาตก ผลกตดชวยวตตถจดกบทมรถรกคตดสรรดชวยคจณภาพอยตางดมเลกศมาเปปน
สตวนผสม ททาใหชผรชบรกโภคมตรนใจไดชวตาไดชรตบสกนคชาทมรสดใหมตและคงคจณคตาทางโภชนาการไดชอยตาง
ครบถชวน 
โดยแนวทางการพตฒนาธจรกกจในอนาคต จะมมการเพกรมผลกตภตณฑธแปรรรปจากเหพดใหชมมตตวเลรอกทมร
หลากหลายมากขจพนมมการเพกรมสกนคชาใหมตๆ เชตน แหนมเหพด เหพดกรอบทรงเครรรอง เหพดสวรรคธ และ
ทตพงนมพทางทมมงานยตงเลพงเหพนความสทาคตญของสกรงแวดลชอมจจงมมแนวความคกดใชชบรรจจภตณฑธทมรเปปน
มกตรกตบสกรงแวดลชอม ดชวยการเลรอกใชชบรรจจภตณฑธทมรผลกดมาจากวตสดจทมรททามาจากธรรมชาตกทมร
สามารถยตอยสลายไดชงตาย มมการพตฒนาและเพกรมมรลคตาใหชกตบสกนคชาจะชตวยกระตจชนเศรษฐกกจ
ระดตบครตวเรรอนในชจมชน สามารถสรชางรายไดชในระดตบครอบครตวทมรตตอยอดไปสรตธจรกกจไดช ทมมงาน
จจงอยากผลตกดตนใหชครในชจมชนตระหนตกถจงทางเลรอกเพกรมเตกมในการสรชางรายไดชตตอไป

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 4,500

หนชา 194 / 407



PS65010870 : โครงการสทงเสรรมและพพฒนาผลรตภพณฑฑในชรมชน(ขลาว) เพชทอยกระดพบครณภาพชทวรต

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครรรองคตดแยกสกรงเจรอปน

โรงสมขชาว

ตาชตรงดกจกตอล

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยมบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ขชาวจากเกษตรกรตตวจรกง

รายละเอทยด : เมลพดพตนธจธขชาวปลรก กข6 : 1 กระสอบ/ 25 กกโลกรตม/ 500 บาทเมลพดพตนธจธขชาว

จชาวดอกมะลก 105 : 1 กระสอบ/ 25 กกโลกรตม / 600 บาทขชาวไรซธเบอรธรมร : 1 กกโลกรตม/ 50 บาท

ขชาวกลชอง : 1 กกโลกรตม/ 50 บาทขชาวสารจชาวดอกมะลก 105 : 1 กกโลกรตม/ 26 บาทขชาวสาร

เหนมยว กข6 : 1 กกโลกรตม/ 20 บาท

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

7 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.เพพกใหญต อ.พล จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : ขชาวจากเกษตรกรตตวจรกง

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

เพกรมขนาดบรรจจภตณฑธใหชมมหลายขนาดสทาหรตบขายปลมก-ขายสตง เพรรอรองรตบความตชองการของ
ผรชบรกโภค
จตดททาบรรจจภตณฑธใหชมมความโดดเดตน เพรรอดจงดรดลรกคชา และเพรรอสรชางภาพจทาใหชกลจตมผรชบรกโภคทตรว
ไป

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

จตานวนรายไดล : 1,580

หนชา 195 / 407



PS65010930 : โครงการสทงเสรรมและพพฒนาผลรตภพณฑฑในชรมชน(ผลาฝปาย) เพชทอยกระดพบครณภาพชทวรต

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครรรองจตกรเยพบใหญต

ชตองทางจทาหนตาย Online เชตน Facebook

Line Shopping

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : โนนหอม ผลกตภตณฑธผชาทอมรอ

รายละเอทยด : ผลกตภตณฑธมมอยรตดชวยกตนหลากหลายรรปแบบ  เชตน  เสรพอผชา  กระโปรง หมวก 

กระเปปา ฯลฯ โดยทมรเนรพอผชามมความนกรมและระบายอากาศไดชเปปนอยตางดม เรกรมตชนทมร 35 (กระเปปาใบ

เลพก) – 550 (กระโปรงผชาฝปาย) บาท

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

7 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.เพพกใหญต อ.พล จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : โนนหอมผลกตภตณฑธผชาทอมรอ

ออนไลนฑ : โนนหอมผลกตภตณฑธผชาทอมรอ

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

จากสกนคชาทมรมมความหลากหลายแตตไมตคตอยเปปนทมรรรชจตกทางทมมพตฒนาจจงมมแผนทมรจะจตดททาการออก
แบบบรรจจภตณฑธใหมตใหชกลจตม และจตดเพกรมชตองทางการจตดจทาหนตายผลกตภตณฑธบนโลกออนไลนธทมร
สามารถเขชาถจงกลจตมลรกคชาไดชมากขจพน เพรรอเปปนการเพกรมยอดขายใหชกลจตมผชาฝปายบชานโนนหอม

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

จตานวนรายไดล : 3,720

หนชา 196 / 407



PS65022560 : การพพฒนาผลรตภพณฑฑหมตทาสมรนไพรและขนมเคลกเพชทอสรขภาพ ตตาบลเมชองพล อตาเภอพล 

จพงหวพดขอนแกทน แบบบดรณาการภดมรปปญญาทลองถรทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครรรองบดหมร/เนรพอ

เครรรองอตดไสชกรอก

เครรรองซมลสจญญากาศ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : หมทราสมจนไพรเพรรอสจขภาพ

รายละเอทยด : หมทราสมจนไพรเพรรอสจขภาพ มมสตวนประกอบดตงนมพ นทพาตาลทรายแดง,ขชาวคตรว,เกลรอ,

ผงชรรส,กระเทมยมบด,หมรบด,ผงนม,ไสชเทมยม(แหชง),พรกกไทย,นทพากระเทมยมดอง

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยมหาสารคาม

ต.เมรองพล อ.พล จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

การททารรปแบบการขายสกนคชาหมทราสมจนไพร กตอตตพงขจพนในอทาเภอพล จตงหวตดขอนแกตน และลรกคชา
หลตกของกกจการครอ พตอบชาน แมตบชานทมรนทาหมทราไปประกอบอาหาร วตตถจประสงคธของการจตดททา
แผนธจรกกจนมพเพรรอเปปนการพตฒนาหมทราสมจนไพรใหชมมคจณภาพ ถรกหลตกอนามตย โดยมมรรปแบบของ
ธจรกกจหมทราสมจนไพรในภาคตะวตนออกเฉมยงเหนรอ ดชานกระบวนการการใหชบรกการ เพรรอใหชลรกคชา
เกกดความพจงพอใจ ททาใหชเกกดการซรพอซทพาและบอกตตอเพรรอใหชเปปนทมรรรชจตกทตพงในกลจตมผรชบรกโภคและกลจตม
พตอบชาน แมตบชานในดชานการตลาดจะใชชกลยจทธธการสรชางความแตกตตางของสกนคชาและการ
บรกการ และกลยจทธธการสตงเสรกมทางการตลาด เพรรอเปปนการสรชางภาพลตกษณธของรชานใหชมม
ความนตาเชรรอถรอเปปนทมรรรชจตกและยอมรตบในกลจตมลรกคชาเปปาหมายและในดชานการเงกนจะหาการ
วกเคราะหธดชวยเครรรองมรอทางการเงกนผตานงบแสดงฐานะทางการเงกน งบกทาไรขาดทจน ททาใหชทราบ
ถจงความเสมรยงและผลตอบแทนของการลงทจนในกกจการ โดยมมการควบคจมและประเมกนผล การ
ดทาเนกนงานเปปนระยะๆ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 4,400

หนชา 197 / 407



PS65022580 : การพพฒนาผลรตภพณฑฑหมตทาสมรนไพรและขนมเคลกเพชทอสรขภาพ ตตาบลเมชองพล อตาเภอพล 

จพงหวพดขอนแกทน แบบบดรณาการภดมรปปญญาทลองถรทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครรรองตมแปปง

ตรชแชตขนมเคชก

ตรชอบขนมเคชก

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยมขนมหวาน

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : U2T MSU เคชกความสจขทมรพรชอมเสกรธฟ

รายละเอทยด : U2T MSU เคชกความสจขทมรพรชอมเสกรธฟ ประกอบดชวย แปปงอเนกประสงคธ ไขตไกต 

นทพาตาล เนย แยมใบเตย แยมสชม แยมสตอรธเบอรธรมร ชพอกโกชแลต กาแฟ นมฮอกไกโด

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยมหาสารคาม

ต.เมรองพล อ.พล จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

รรปแบบการขายสกนคชาเคชกเสกรธฟความสจข กตอตตพงขจพนเพรรอใหชบรกการขายเคชก มมสถานทมรตตพงใน 
อทาเภอพล จตงหวตดขอนแกตน จทานวน 1 สาขา และลรกคชาหลตกของกกจการครอ ประชาชนทตรวไปทมร
สตญจรผตานและซรพอขายทางออนไลนธ วตตถจประสงคธของการจตดททาแผนธจรกกจนมพตตพงแตตคกดสรตร
ขนมเคชก การจตดเตรมยมวตตถจดกบททาขนมเคชก กระบวนการผลกตเคชกจนกระทตรงไดชผลกตภตณฑธเคชก
เสกรธฟความสจข แลชวจจงนทาไปจตดวางทมรหนชารชานพรชอมกตบรรปแบบออนไลนธ ทตพงนมพจะมมการนทากลยจทธธ
ในดชานตตางๆ มาใชชเพรรอใหชเกกดผลสตมฤทธกธตามแผนธจรกกจ ในดชานการบรกหารจตดการจะใชชกลยจทธธ
คชนบจคลากรและกลยจทธธดชานกระบวนการการใหชบรกการ เพรรอใหชลรกคชาเกกดความพจงพอใจ ททาใหช
เกกดการซรพอซทพาและบอกตตอเพรรอใหชเปปนทมรรรชจตกทตพงในกลจตมผรชบรกโภคและกลจตมประชาชนทตรวไป  เพรรอเปปน
การสรชางภาพลตกษณธของรชานใหชมมความนตาเชรรอถรอเปปนทมรรรชจตกและยอมรตบในกลจตมลรกคชาเปปาหมาย
และในดชานการเงกนจะหาการวกเคราะหธดชานงบกทาไรขาดทจน ททาใหชทราบถจงความเสมรยงและผลตอบ
แทนของการลงทจนในกกจการ โดยมมการควบคจมและประเมกนผล การดทาเนกนงานเปปนระยะๆ เพรรอ
ใหชการดทาเนกนงานของธจรกกจเปปนไปตามเปปาหมายทมรตตพงไวชในรรปแบบการขายเคชกเสรกฟปความสจข 
ในทางออนไลนธ และทางหนชารชานจะเปปนรรปแบบทมรสามารถสรชางอตตราผลตอบแทนแกตผรชลงทจน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สตงเสรกมและสนตบสนจนการทตองเทมรยวชจมชน

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 1,500

หนชา 198 / 407



PS65010165 : โครงการสทงเสรรมและพพฒนาผลรตภพณฑฑในชรมชน เพชทอยกระดพบครณภาพชทวรต

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ไดชนทาสมยชอมไหมจากธรรมชาตก ใชชในการยชอมเสชนตอกเพรรอททาลวดลาย ใหชสมสตนสวยงามยกรงขจพน

มมการนทาเอาใสไมชไฟฟปา ทมรเลกกใชชแลชวมาดตดแปลงททาเปปนเครรรองขรดตอกทมรอตอนบาง

นทาวกธมการประดกษฐธ เปปนลายประยจกตธและตตวอตกษร ทตพงภาษาไทยและอตงกฤษ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมภรมกปปญญาและวตฒนธรรมดชานมานจษยวกทยา

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : กระตกบขชาวแมตบจญถม

รายละเอทยด : อจปกรณธถนอมขชาวทมรจตกสานจากไมชไผต ใชชเกพบขชาวเหนมยวเพรรอระบายอากาศและ

ความรชอนเพรรอนทามารตบประทาน  โดยจตกสานจากวตสดจธรรมชาตก ไมตใชชสมเพรรอตกแตตง

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : กระตกบขชาวแมตบจญถม

ออนไลนฑ : กระตกบขชาวแมตบจญถม

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

กระตกบขชาวเปปนผลกตภตณฑธของชจมชน บชานหนองแลตน ตทาบลลอมคอม รตวมกตนลกตจตกสานและจตด
จทาหนตาย และพตฒนาดตดแปลงกระตกบขชาวใหชมมลวดลาย ในรรปแบบใหมตๆและททาการออกแบบ
บรรจจภตณฑธใหชกตบตตวสกนคชาเพรรอทมรจะเพกรมมรลคตาใหชกระตกบขชาวและสรชางรายไดชใหชแกตชจมชน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 4,050

หนชา 199 / 407



PS65010366 : โครงการสทงเสรรมและพพฒนาผลรตภพณฑฑในชรมชน เพชทอยกระดพบครณภาพชทวรต

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

แอพพลกเคชตรน (Application)ในการออกแบบบรรจจภตณฑธ และโลโกชผลกตภตณฑธ

การยชอมสมไหมจากวตสดจธรรมชาตก

เครรรองสาวไหมประหยตดเวลา

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมภรมกปปญญาและวตฒนธรรมดชานมานจษยวกทยา

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผชาไหมทอมรอบชานศรมกระดานพล

รายละเอทยด : ผชาไหมทอมรอทมรไดชไหมจากกลจตมของคนเลมพยงหมตอนไหม โดยใชชสมยชอมจาก

ธรรมชาตกและผลกตลวดลายทมรโดเดตนมมเอกลตกษณธ โดยใชชชตางฝปมรอทมรประสบการณธในการทอ

ไหม เพรรอใหชไดชผลกตภตณฑธทมรมมคจณภาพ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ผลกตภตณฑธ U2T ต.ลอมคอม

ออนไลนฑ : ผลกตภตณฑธ U2T ต.ลอมคอม

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ผชาไหมทอมรอ บชานศรมกระดานพล ตทาบลลอมคอม ทมรกลจตมผรชจตดททารตวมกตนททาเพรรอจตดจทาหนตาย 
โดนมมการพตฒนาลวดลายผชาไหมใหชมมเอกลตกษณธโดดเดตน โดยใชชสมยชอมจากธรรมชาตก และคง
คจณภาพ เพรรอเพกรมมรลคตาใหชแกตผชาไหมและสรชางรายไดชใหชแกตชจมชน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 8,000

หนชา 200 / 407



PS65011089 : โครงการสทงเสรรมและพพฒนาผลรตภพณฑฑในชรมชน เพชทอยกระดพบครณภาพชทวรต

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การใชชลวดในการขจพนรรปทมรคาดผมเพรรอใหชมมความแขพงแรง

นวตตกรรมจากการพตฒนาผชาไหมใหชเปปนเครรรองประดตบ

การใชชกาวแทตงรชอนในการททาเขพมกลตดจากผชาไหมใหชตกดทนยกรงขจพน

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมภรมกปปญญาและวตฒนธรรมดชานมานจษยวกทยา

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : เครรรองประดตบจากผชาไหม

รายละเอทยด : - เปปนสกรงประดกษฐธจากวตสดจทมรเกกดจากกระบวณการผลกตผชาไหม- ผลกตภตณฑธทมร

ททาดชวยมรอ และความตตพงใจ ของสมาชกกกลจตมวกสาหกกจชจมชน เพรรอสตงมอบสกรงทมรสวยงามใหชแกตผรช

บรกโภค- เหมาะกตบกลจตมคนทมรตชองการอนจรตกษธสกนคชาของชจมชนทมรมมรรปแบบทตนสมตย

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โสกนกเตพน อ.พล จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ผลกตภตณฑธ U2T ต.โสกนกเตพน

ออนไลนฑ : ผลกตภตณฑธ U2T ต.โสกนกเตพน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แนวทางการพตฒนาทางการตลาดสทาหรตบผลกตภตณฑธแปรรรปจากผชาไหมของกลจตมวกสาหกกจ
ชจมชนประกอบดชวย ดชานผลกตภตณฑธ ดชานราคา ดชานชตองทางการจตดจทาหนตาย การสรชางความ
แตกตตางของผลกตภตณฑธ เพรรอเปปนทางเลรอกใหชกตบผรชบรกโภคมากขจพนไมตวตาจะเปปนสมสตน ลวดลาย รรป
แบบใหมต

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 5,540

หนชา 201 / 407



PS65011124 : โครงการสทงเสรรมและพพฒนาผลรตภพณฑฑในชรมชน เพชทอยกระดพบครณภาพชทวรต

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวตตกรรมจากการพตฒนากระตกบขชาวใหชเปปนของตกแตตงบชาน

การนทาเสชนพลาสตกกมาททาเปปนลวดลายเพรรอสรชางความสนใจใหชกตบลรกคชา

การนทาเสชนเชรอกไนลตอนมาททาเปปนสายสะพาย

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมภรมกปปญญาและวตฒนธรรมดชานมานจษยวกทยา

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : กลตองทกชชรตไมชไผตและแจกตน

รายละเอทยด : กลตองทกชชรต เปปนผลกตภตณฑธแปรรรปจากภรมกปปญญาชาวบชานทมรถรกพตฒนามาจาก

การสานกระตกบขชาวผลกตภตณฑธทมรถรกผลกตขจพนมาจากฝปมรอและความตตพงใจของคนชจมชน เพรรอ

สรชางความหลายหลายของสกนคชาใหชกตบผรชบรกโภคมมความเปปนเอกลตกษณธของลวดลาย และรรป

แบบทมรไมตเหมรอนใคร

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โสกนกเตพน อ.พล จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ผลกตภตณฑธ U2T ต.โสกนกเตพน

ออนไลนฑ : ผลกตภตณฑธ U2T ต.โสกนกเตพน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนธจรกกจเกมรยวกตบการแปรรรปกระตกบขชาวแปรรรปจากกระตกบขชาวเหนมยวมาเปปนกลตองทกชชรตและ
แจกตนดอกไมช เพรรอสรชางรายไดชและมรลคตาใหชกตบกลจตมวกสาหกกจชจมชนแนวทางการพตฒนาทางการ
ตลาดสทาหรตบผลกตภตณฑธกลตองทกชชรตและแจกตนดอกไมชของกลจตมวกสาหกกจชจมชนประกอบดชวย ดชาน
ผลกตภตณฑธ ดชานราคา ดชานชตองทางการจตดจทาหนตาย ดชานการสตงเสรกมการตลาดการสรชางความ
แตกตตางของผลกตภตณฑธดชวยการพตฒนาใหชมมรรปแบบทมรหลากหลายเพรรอเปปนทางเลรอกใหชกตบผรช
บรกโภคดชานขนาดลวดลายรรปทรงและนอกจากนมพยตงสามารถพตฒนาสรชางสรรคธเพรรอใชชใน
ประโยชนธดชานอรรนๆและเพกรมมรลคตาไดชอมกดชวย

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 6,175

หนชา 202 / 407



PS65019809 : โครงการสทงเสรรมและพพฒนาผลรตภพณฑฑในชรมชน(จพกสาน) เพชทอยกระดพบครณภาพชทวรต

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

อบรมอมคอมเมกรธซ เพรรอเพกรมชตองทางการจตดจทาหนตายทมรหลากหลาย เชตน กาททา Page 

Facebook

อบรมพตฒนารรปแบบผลกตภตณฑธใหชความทตนสมตยมากยกรงขจพน การขจพนทรงรรปกระเปปา การเพกรมสม

ธรรมขาตกในการผลกต

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : SARN CRAFT

รายละเอทยด : ผลกตภตณฑธจากงานหตตถกรรม ทมรมมเอกลตกษณธเฉพาะตตว รรปลตกษณธทตนสมตย 

ตอบสนองกตบความตชองการของกลจตมลรกคชา เรมยกไดชวตาเปปนการผสมผสานระหวตางการ

อนจรตกษธและการพตฒนาตตอยอด เพรรอสรบสานความเปปนไทยสรตสากล ผตานงานหตตถกรรม และ

สรชางสรชางมรลคตาทางเศรษฐกกจใหชกตบชจมชน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หนองมะเขรอ อ.พล จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : SARN TOR+ “สานตตอ” by Nongmakhua

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

ผลกตภตณฑธจากสมจนไพรของชจมชน จากเดกมทมรททาลรกประคบสมจนไพร พกมเสน และยานวด
สมจนไพร ทมมงานไดชคกดคชน พตฒนา เพรรอเพกรมมรลคตาของสกนคชา โดยการแปรรรปสมจนไพรในชจมชน
เปปนผลกตภตณฑธใหมตขจพนมา ครอ ถจงหอมปรตบอากาศนทพาหอมระเหย และเทมยนหอมสมจนไพร โดยมม
การสตงเสรกมการอนจรตกษธมกปปญญา ทางวตฒนธรรมของชจมชน ดชานงาน หตตถกรรม และปรตบ
รรปลตกษณธใหชทตนสมตย มมความทนทาน สามารถเลรอกซรพอเปปนของขวตญสทาหรตบ
โอกาสพกเศษไดช และกตอใหชเกกดสรชางงานสรชางรายไดช ใหชกตบคนในชจมชน

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

ลดเวลาในการสรชางผลผลกตเพรรอจตดจทาหนตายสกนคชา / บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 5,000

หนชา 203 / 407



PS65019823 : โครงการสทงเสรรมและพพฒนาผลรตภพณฑฑในชรมชน(สมรนไพร) เพชทอยกระดพบครณภาพชทวรต

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

อบรมอมคอมเมกรธซ Page Facebook

กลจตมลรกคชาทตพงในพรพนทมร และใกลชเคมยง ตลอดจนบทแพลทฟอรธมออนไลนธ

พตฒนา Packaging Design

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : HERBS HORM

รายละเอทยด : ผลกตภตณฑธจากสมจนไพรของชจมชน จากเดกมทมรททาลรกประคบสมจนไพร พกมเสน 

และยานวดสมจนไพร ทมมงานไดชคกดคชน พตฒนา เพรรอเพกรมมรลคตาของสกนคชา โดยการแปรรรป

สมจนไพรในชจมชนเปปนผลกตภตณฑธใหมตขจพนมา ครอ ถจงหอมปรตบอากาศนทพาหอมระเหย และเทมยน

หอมสมจนไพร

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หนองมะเขรอ อ.พล จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : SARN TOR+ “สานตตอ” by Nongmakhua

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ผลกตภตณฑธจากสมจนไพรของชจมชน จากเดกมทมรททาลรกประคบสมจนไพร พกมเสน และยานวด
สมจนไพร ทมมงานไดชคกดคชน พตฒนา เพรรอเพกรมมรลคตาของสกนคชา โดยการแปรรรปสมจนไพรในชจมชน
เปปนผลกตภตณฑธใหมตขจพนมา ครอ ถจงหอมปรตบอากาศนทพาหอมระเหย และเทมยนหอมสมจนไพร โดยเปปน
การพตฒนาผลกตภตณฑธจากสมจนไพรของชจมชนใหชเปปนผลกตภตณฑธรรปแบบใหมต ทมรตตอยอด
ภรมกปปญญาดตพงเดกมเกมรยวกตบสมจนไพร จากเดกมทมรเปปนการนทาสมจนไพรมาแปรรรปเปปนผลกตภตณฑธลรก
ประคบสมจนไพร พกมเสน และยานวดสมจนไพร ทตพงนมพทมมงานไดชคกดคชน พตฒนากระบวนการตตาง ๆ 
เพรรอเปปนการยกระดตบดชานคจณภาพของสกนคชาและพตฒนาใหชเปปนสกนคชาทมรมมเอกลตกษณธ โดยการ
ปรตบปรจงวกธมการแปรรรปของสมจนไพรใหชเปปนผลกตภตณฑธรรปแบบใหมต ไดชแกต ถจงหอมปรตบอากาศ นทพา
หอมระเหย และเทมยนหอมสมจนไพร ดชวยการใชชแนวคกดและความคกดสรชางสรรคธตตาง ๆ เขชาไปใน
สกนคชา ตลอดจนพตฒนาบรรจจภตณฑธใหชมมความแตกตตางจากทชองตลาด เพรรอสรชางมรลคตาใหชกตบ
สกนคชามากยกรงขจพนผลตกดตนใหชเปปนสกนคชาทมรตอบโจทยธกลจตมลรกคชาทจกกลจตม โดยเฉพาะกลจตมคนรจตนใหมตทมร
ชรรนชอบผลกตภตณฑธจากสมจนไพรและเปปนมกตรตตอสกรงแวดลชอม

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

มมสจขภาพดมขจพน ลดโอกาสเกกดการเจพบปฝวย

สรชางความรรชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 7,000

หนชา 204 / 407



PS65019497 : โครงการสทงเสรรมและพพฒนาผลรตภพณฑฑในชรมชน(ผลาฝปายสทธรรมชาตร) เพชทอยกระดพบครณภาพ

ชทวรต

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

อมรมการพตฒนาและออกแบบบรรจจภตณฑธใหชนตาสนใจมากขจพน

นวตตกรรมการสรชางความแปลกใหมตในการจทาหนตายบนแพลตฟอรธมออนไลนธ

เทคโนโลยมดชานเครรรองจตกรตตดเยพบ (ดชานอจตสาหกรรม)

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผชาฝปายไทยบชาน

รายละเอทยด : - เปปนผชาคลจมไหลต ผชาพตนคอ ผชาขาวมชา- ใชชวตตถจดกบจากธรรมชาตกทตพงฝปายและสม

ยชอม- มมความสวยงามลวดลายบนผรนผชาเปปนเอกลตกษณธ- ตตดเยพบไดชหลากหลายปรตบ

เปลมรยนไดชตามยจคสมตย

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หนองแวงนางเบชา อ.พล จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ผชาฝปายธรรมชาตกชจมชนบชานฮตองหอย

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลหนองแวงนางเบชา

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

กกจกรรมทมรตชองททาในธจรกกจ เชตน กระบวนการผลกตโดยกกจกรรมหลตกของกลจตมฯ ครอ การยชอมผชา 
การทอผชาสมธรรมชาตก การตตดเยพบเสรพอผชาแปรรรป และกระบวนการยชอมผชาฝปาย (ยชอมผชา ,ทอผชา                                             
,ตตดเยพบผชา) เนรรองจากการททาผชาฝปายเปปนการททาโดยใชชสมจากธรรมชาตก ยตงมมปปญหาในเรรรองของ
การยชอมสมทมรยตงไมตคงทมรยตงไมตสมทราเสมอ สตงผลใหชราคาผชาฝปายไมตเปปนไปตามทมรตลาดตตตพงไวช และทตพง
นมพดชวยลวดลายทมรอาจจะไมตทตนสมตยปปจจจบตนสตกเทตาไหรต จจงจะมมการปรตบในลวดลายใหชสอดคลชอง
กตบความตชองการของตลาดมากยกรงขจพน เพรรอจะไดชมมชตองทางการตลาดทมรมากขจพน โดยจะสามารถ
เพกรมรายไดชใหชกตบเกษตรกรไดชอยตางยตรงยรน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 15,000

หนชา 205 / 407



PS65019546 : โครงการสทงเสรรมและพพฒนาผลรตภพณฑฑในชรมชน(ไขทเคหม) เพชทอยกระดพบครณภาพชทวรต

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การนทาเทคโนโลยมความรรชมาถตายทอดสรตเกษตรกร

การททาไขตเคพมแบบแหชง

การออกแบบบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ไขตเคพมสมจนไพร

รายละเอทยด : - ททาจากสมจนไพร  เชตน ใบเตย ขมกพน และอตญชตน        - เปลรอกของไขตเคพมมมสมสตน

สวยงามตามสมของสมจนไพร             - มมรสชาตกทมรมมความอรตอยเฉพาะตตว

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หนองแวงนางเบชา อ.พล จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ไขตเคพมสมจนไพรนางเบชาพตฒนา

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลหนองแวงนางเบชา

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

การถนอมอาหารการททาไขตเคพมโดยการใชชดกนสอพองและสมจนไพรเขชามาเปปนองคธประกอบ โดย
ไขตเคพมของตทาบลหนองแวงนางเบชาจะเปปนไขตเคพมทมรมมความอรตอยเฉพาะตตว ไดชกลกรนสตมผตสของ
สมจนไพร 
และสามารถจะเพกรมมรลคตาสกนคชาไดช

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 1,470

หนชา 206 / 407



PS65019630 : โครงการสทงเสรรมและพพฒนาผลรตภพณฑฑในชรมชน(จรนงหรทด) เพชทอยกระดพบครณภาพชทวรต

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การถนอมอาหารโดยการนทาจกพงหรมดมาอบกรอบ

เครรรองอบแผงไขต

การแปรรรปจกพงหรมด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : จกพงหรมดและแมงสะดกพง

รายละเอทยด : จกพงหรมดอบกรอบปรจงรส

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลหนองแวงโสกพระ

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ผลกตภตณฑธจกพงหรมดและแมงสะดกพง ปปจจจบตนมมรรปแบบการแชตแขพงสตงขายใหชกตบพตอคชาคนกลาง ยตง
ขาดชตองทางในการขายทมรหลายหลาย ทมมงานจจงเลพงเหพนถจงการพตฒนาตตอยอดผลกตภตณฑธ โดย
การแปรรรปจกพงหรมดเปปนแบบอบกรอบปรจงรสบรรจจในกระปจก และเพกรมชตองทางการขายออนไลนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 2,419

หนชา 207 / 407



PS65019786 : โครงการสทงเสรรมและพพฒนาผลรตภพณฑฑในชรมชน(ผพกออแกนรก) เพชทอยกระดพบครณภาพชทวรต

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครรรองซมลสจญญากาศ

การถนอมผตกใหชอยรตไดชนานขจพน

การใชชสารชมวภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยมบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผตกออแกรธนกค

รายละเอทยด : สลตดแกชว เรดโอกค เรสมกนกคอส กรมนคอส

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : โฮมฮตกผตกออรธแกนกคฟารธม

ออนไลนฑ : สวนโฮมฮตกผตกออรธแกนกคฟารธม

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ผตกออรธแกนกคในสวนโฮมฮตกทมรนกยมนทามาบรกโภค ในปปจจจบตนมม สลตดแกชว เรดโอกค เรดมกนกคอส กรม
นคอส โดยมมกลจตมลรกคชาหลตกครอกลจตมคนทมรตชองการดรแลสจขภาพ ทมมงานจจงเลพงเหพนการพตฒนา
ตตอยอดโดยการออกแบบบรรจจภตณฑธใหชหลากหลายเพรรอเพกรมคจณคตาและมรลคตาใหชกตบผลกตภตณฑธ

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 1,750

หนชา 208 / 407



PS65019794 : โครงการสทงเสรรมและพพฒนาผลรตภพณฑฑในชรมชน(ตะกรลาสาน) เพชทอยกระดพบครณภาพชทวรต

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Line Platform

ออกแบบปปายแทพกสกนคชา ผตานโปรแกรม canva

Page Facebook

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   สรรอทมรเผยแพรต ทางหนตงสรอพกมพธ โปสเตอรธ โฆษณา โทรทตศนธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ตะกรชาสานรตก

รายละเอทยด : กระเปปาสะพายทรงสมรเหลมรยม กระเปปาถรอ ขนาดกวชาง 5 นกพว ยาว 8 นกพว สรง 8 นกพว 

(Size M)ขนาดกวชาง 10 นกพว ยาว 15 นกพว สรง 10 นกพว (Size L)

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 2 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หตวทจตง อ.พล จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ตะกรชาสานรตก

ออนไลนฑ : ตะกรชาสานรตก

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ปรตบเปลมรยนวตสดจการสานมาเปปนเสชนพลาสตกกเพรรอใหชเกกดความคงทน แขพงแรง  ในปปจจจบตนมมการ
จตดจทาหนตายครอการออกบรธแสดงสกนคชา OTOP ทางเราจจงมมแนวคกดพตฒนา เพรรอเพกรมมรลคตา
ผลกตภตณฑธของสกนคชา โดยการปรตบเปลมรยนออกแบบลวดลายการสานตะกรชาใหชมมความทตนสมตย
มากขจพน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

ลดขยะ/การนทาวตตถจดกบกลตบมาใชชใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

จตานวนรายไดล : 10,000

หนชา 209 / 407



PS65019798 : โครงการสทงเสรรมและพพฒนาผลรตภพณฑฑในชรมชน(พรมเชหดเทลา) เพชทอยกระดพบครณภาพชทวรต

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Line platform

Page Facebook

Canva

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   สรรอทมรเผยแพรต ทางหนตงสรอพกมพธ โปสเตอรธ โฆษณา โทรทตศนธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : พรมเชพดเทชาอเนกประสงคธ

รายละเอทยด : พรมเชพดเทชา พรมตกแตตงรองนตรงขนาดของพรม size M 45 ซม.

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 2 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หตวทจตง อ.พล จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ตะกรชาสานรตก

ออนไลนฑ : ตะกรชาสานรตก

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

พรมเชพดเทชาอเนกประสงคธเปปนผลกตภตณฑธทมรมมกกจกรรมหลตกโดยการสตงเสรกมดชานการวางแผน
การตลาดและพตฒนาสกนคชาใหชทตนสมตยใหมตใหมตมากขจพนซจรงจะมมกลจตมเปปาหมายหลตกลรกคชาทมรสนใจ
งาน Handmand ซจรงจะมมชตองทางการเขชาถจงของลรกคชา

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 3,000

หนชา 210 / 407



PS65021458 : การสทงเสรรมและสรลางรายไดล จาก ผลาซรทนแดง หรชอผลาตรรษไทย

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

สรชางแบรนของสกนคชา เพรรอยกระดตบมาตรฐานใหชกตบสกนคชาของพรพนทมร

Tag สกนคชาเพรรอเพกรมชตองทางการสตรงซรพอสกนคชา ตกดตตอ และชตองทางการเสนอแนะตตอตตวสกนคชา

และบรกการ

ชตองทางการตกดตตอทางออนไลนธ Line OA ของพรพนทมรตทาบลเพรรอสตงเสรกมสกนคชาอรรนๆ และ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผชาซกรนแดง หรรอ ผชาตรจษไทย

รายละเอทยด : ผชาซกรนสมหมากสจก และเสรพอตรจษไท ททาจากดชายโทเร มมลตกษณะคลชายผชาฝปาย โดย

ในการทอผชาซกรนสมหมากสจก และเสรพอตรจษไทย ใชชดชายดตงนมพ ครอ ดชายโทเร 1 เครรอ จะไดช 10 ผรน 

ดชายโทเร 30 ใน จะไดช 10 ผรนและการทอ 1 ครตพง จะไดชผชามมความยาวประมาณ 20 เมตร

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.นาฝาย อ.ภรผามตาน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : นาฝาย คตนทรม วกลลธ / การบอกตตอของผรชใชชงาน

ออนไลนฑ : ไทสไตลธ By นาฝาย / Line : MAMAE.NAFAI

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

สรชางแบรนของสกนคชาเพรรอใหชเปปนเอกลตกษณธ งตายตตอการจดจทา เพกรมแทกของสกนคชา เพรรอเพกรม
ชตองทางการตกดตตอ และ รายละเอมยดของสกนคชา เพกรมชตองทางในการขายและจทาหนตายทตพงสกนคชา 
ทตพงออนไลนธ และ ภายในพรพนทมร

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 17,000

หนชา 211 / 407



PS65021540 : การสรลางรายไดลและการสทงเสรรมสรนคลาเครชทองจพกรสาน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เพกรมปปายแทพกสกนคชา และชตองทางในการตกดตตอ สอบถามขชอมรลผตานทาง Line offcial และ 

Facebook

เพกรมรรปแบบและรรปทรงใหมตของผลกตภตณฑธ เพรรอสรชางความหลากหลายในการนทาไปใชช

ประโยชนธตตอไป

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : กระตกบขชาว

รายละเอทยด : คนสานกระตกบขชาว มม 10 คน ปปจจจบตนคจณตาททากระตกบขชาว โดยมม 3 ขนาด โดย

ตาถตรว มมการตตอยอดจากโครงการ มมสม มมลาย ราคาตามขนาดตาคทา มมการขาย อยรตทมรราคา  

100-150 บาทตาบจญยงคธ มมการตตอยอดจากโครงการ มมสม มมลาย มมการแลกเปลมรยนนทาไมชไผต

มาใหช 10 ปปอง จะไดช 5 กระตกบ จะใหชคนนทาไมชไผตมาใหช 1 กระตกบ เปปนตชน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.นาฝาย อ.ภรผามตาน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : นาฝาย คตนทรม วกลลธ / การบอกตตอของผรชใชชงาน

ออนไลนฑ : แอบขชาว By ไทนาฝาย  Line : MAMAE.NAFAI

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

เพกรมรรปแบบของผลกตภตณฑธใหชมมความหลายหลายมากยกรงขจพน ททาแทกสกนคชาเพรรอเพกรมรายละเอมยด
และชตองทางการตกดตตอ สรชางชตองทางการตลาดเพกรมเตกม ทตพงในสตวนของออนไลนธ และ นทาไปจตด
จทาหนตายในสถานทมรทตองเทมรยง

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 20,000

หนชา 212 / 407



PS65007594 : อบรมเชรงปฏรบพตรการผลรตพรรกแกงสมรนไพร U2T

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

รรปแบบการขายออนไลนธ

การฆตาเชรพอดชวยรตงสม UVC

แพกคเกจสรญญากาศ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : พรกกแกงไทภร U2T

รายละเอทยด : พรกกแกงเผพด แกงเขมยวหวาน แกงพะแนง แกงสชม แกงเผพดใตช

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โนนคอม อ.ภรผามตาน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : พรกกแกงไทภร

ออนไลนฑ : โนนคอม ภรผามตาน ขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

1.การวกเคราะหธสถานการณธธจรกกจ (SWOT Analysis)
1.1 จจดแขพง
- เปปนผลกตภตณฑธทมรถรกใชชในอาหารหลากหลายชนกด
- สมาชกกกลจตมมมแรงจรงใจทมรดมในการผลกตเครรรองแกงทมรมมคจณภาพ มมการคตดเลรอกวตตถจดกบจาก
แหลตงผลกตทมรเชรรอถรอไดชในดชานความปลอดภตย
- การขยายการผลกตสรตตลาดทตรวไปเลพงเหพนเปปาหมายและรายไดชชตดเจน
- ไดชรตบการยกระดตบโดยเชฟผรชเชมรยวชาญระดตบประเทศ
- มมการใชชวตตถจดกบสตวนใหญตเปปนผลผลกตจากชจมชนและปลรกเอง ททาใหชลดตชนทจนในการผลกตไดช
จากจจดแขพงทมรไดชวกเคราะหธทตพงหมดนมพจะเปปนปปจจตยทมรสทาคตญทมรจะขตบเคลรรอนธจรกกจพรกกแกงไทภร หาก
ไดชรตบสกรงสนตบสนจนเพกรมจากปปจจตยภายนอกจะยกรงเปปนตตวผลตกดตนใหชพรกกแกงไทภรเปปนทมรรรชจตกของ
กลจตมผรชบรกโภคทตรวไปไดช
1.2 จจดอตอน
- เปปนธจรกกจทมรกทาลตงเรกรมตชนทตพงในการจตดททาสรตรและการรวมกลจตม
- ยตงไมตมมประสบการณธในการผลกตพรกกแกงเพรรอการคชา
- ตราสกนคชาของกกจการยตงไมตเปปนทมรรรชจตกของผรชบรกโภคมากนตก เนรรองจากยตงไมตมมการโฆษณาและ
ประชาสตมพตนธธใหชผรชบรกโภครตบรรชเทตาทมรควร
- กกจการมมการดทาเนกนการในลตกษณะ Labor Intensive ททาใหชการเพกรมกทาลตงแรงงาน และกทาลตง
การผลกต

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 14,000

หนชา 213 / 407



PS65007642 : อบรมเชรงปฏรบพตรการแปรรดปและพพฒนาอาหารจากพรรกแกงสมรนไพรไทภด สดท Street food สรด

ฮรต

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การฆตาเชรพอดชวยรตงสม UVC

แพกคเกจสจญญากาศ

รรปแบบการขายออนไลนธ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : หมร VS ไกต ไทภร U2T

รายละเอทยด : หมรปปพ ง และ ไกตปปพ ง รสผตดพรกกแกง ผตดกระเพรา ผตดพรกกเผา รสลาบ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โนนคอม อ.ภรผามตาน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : หมรปปพ งไกตปปพ งไทภร

ออนไลนฑ : โนนคอม ภรผามตาน ขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

1.การวกเคราะหธสถานการณธธจรกกจ (SWOT Analysis)
1.1 จจดแขพง
- สามารถเขชาถจงผรชบรกโภคไดชงตาย ทตพงดชานราคา และความสะดวกรวดเรพว
- วตตถจดกบทมรใชชสามารถหาซรพอไดชงตาย และมมมากเพมยงพอตตอความตชองการของตลาด
- ความหลากหลายของรสชาตก และความแปลกใหมต ททาใหชถรกปากทตพงคนทตรวไป และเปปนทมรสนใจ
ของชาวตตางชาตก
- เทคโนโลยมไมตซตบซชอนงตายตตอการใชชงานและบทารจงรตกษา
- การขยายการผลกตสรตตลาดทตรวไปเลพงเหพนเปปาหมายและรายไดชชตดเจน
- ไดชรตบการยกระดตบโดยเชฟผรชเชมรยวชาญระดตบประเทศ
- สามารถจทาหนตายไดชทตพงรรปแบบ ขายปลมก ขายสตง และสทาเรพจรรปพรชอมเสกรธฟ
- กรรมวกธมในการรตบประทานททาไดชงตาย หลายรรปแบบ ทอด ปปพ ง ยตาง อบ
1.2 จจดอตอน
- เปปนสกนคชาแบรนใหมตยตงไมตเปปนทมรรรชจตกของตลาด
- สถานทมรจตดจทาหนตายยตงไมตครอบคลจมทจกเขตพรพนทมร
- ไมตสามารถใหชสารอาหารไดชครบ 5 หมรตตามหลตกโภชนาการ
- เปปนอาหารทมรเหมาะสทาหรตบรตบประทานขณะยตงรชอนๆ
- ไมตสามารถตอบโจทยธของคนบางกลจตมไมตรตบประทานทานเนรพอหมร
- ตราสกนคชาของกกจการยตงไมตเปปนทมรรรชจตกของผรชบรกโภคมากนตก เนรรองจากยตงไมตมมการโฆษณาและ

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 17,080

หนชา 214 / 407



PS65027253 : ขนมนางเลหดหลากสทจากสทธรรมชาตร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ตรชอบโซลารธเซลลธ

เครรรองซมนบรรจจภตณฑธ

โซเชมยลมมเดมรย

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวตา 3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ขนมนางเลพดหลากสมจากสมธรรมชาตก

รายละเอทยด : ขนมนางเลพดททามาจากขชาวเหนมยวซจรงปลรกในพรพนทมรตทาบลภรผามตาน เปปนขนมไวช

ทานเลตนทตรวไป เหมาะกตบคนทจกชตวงอายจ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยราชภตฏเลย

ต.ภรผามตาน อ.ภรผามตาน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

โครงการขนมนางเลพดหลากสมจากสมธรรมชาตก เปปนการนทาวตตถจดกบในทชองถกรนภายในตทาบลซจรงครอ
ขชาวเหนมยว มาททาเปปนขนมเลพด โดยจะใชชสมจากพรชธรรมชาตก ไมตใชชสารเคมม ปลอดภตยตตอผรชบรกโภค 
กลจตมลรกคชาของเราครอนตกทตองเทมรยวทมรเดกนทางมายตงคาเฟฝ หรรอสถานทมรตตางๆในตทาบลภรผามตาน 
และลรกคชาทางออนไลนธซจรงเราไดชมมชตองทางการจตดจทาหนตายออนไลนธ เชตน page fabook เพรรอใหช
ลรกคชาเขชาถจงไดชงตายขจพน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 3,090

หนชา 215 / 407



PS65027288 : ผามทาน ทราเวล

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

คกวอารธโคด

Google map

Facebook

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

ททองเทททยวทททเปปนมรตรตทอสรทงแวดลลอมและสรขภาพ

   ธจรกกจการทตองเทมรยวออนไลนธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผามตานทราเวล

รายละเอทยด : บรกการ : แนะนทาสถานทมรทตองเทมรยว ใหชขชอมรลในผตานทางเพจ facebook ของทมม

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยราชภตฏเลย

ต.ภรผามตาน อ.ภรผามตาน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ทมรมา : อทาเภอภรผามตานมมแหลตงทตองเทมรยวทางธรรมชาตกทมรสวยงาม รวมไปถจงคาเฟฝทมรชตวยอทานวย
ความสะดวกและเพกรมความนตาสนใจใหชแกตพรพนทมรมากขจพน

วกธมการสรชางรายไดชใหชแกตชจมชน : ใหชขชอมรลสถานทมรและบรกการออนไลนธ ผตาน เพจ U2T ตทาบลภรผา
มตาน เปปนตชน เพรรอกระตจชนการทตองเทมรยวในชจมชนภรผามตาน

ผลกตภตณฑธและบรกการ : การโปรโมทใหชขชอมรลผตานทางเพจ U2T ตทาบลภรผามตาน และทางโบรชตวรธ

กลจตมลรกคชา : นตกทตองดทมรยวทมรสนใจทตองเทมรยวเชกงธรรมชาตกและคาเฟฝในพรพนทมรตตางๆทตรวประเทศไทย

คจณคตาของบรกการ : นตกทตองเทมรยวไดชขชอมรลและเปปาหมายในการทตองเทมรยว สามารถเขชาถจงสถานทมร
และบรกการไดชจากการไดชขชอมรลทมรถรกตชองชตดเจนจากทางบรกการของทมม

สตงเสรกมและสนตบสนจนการทตองเทมรยวชจมชน

จตานวนรายไดล : 0

หนชา 216 / 407



PS65017404 : การพพฒนาฝฝมชอและสทงเสรรมการขายกลรทมสานหวายเททยมหมดทบลานฝายตาสวน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เพกรมชตองทางจทาหนตายในแพลตฟอรธม PAGE FACEBOOK

เพกรมชตองทางจทาหนตายผตานแพลตฟอรธม LINEOA VISITWANGSAWAB

การออกแบบรวดลายอตตลตกษณธดชวยคอมพกวเตอรธ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมภรมกปปญญาและวตฒนธรรมดชานมานจษยวกทยา

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ตะกรชาสานหวายเทมยม

รายละเอทยด : ยกระดตบงานฝปมรอการสานหวายเทมยมใหชปราณมตมมเอกลตกษณธและสตงเสรกมการ

ขายในตลาดดกจกทตล

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.วตงสวาบ อ.ภรผามตาน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ศรนยธพตฒนาอาชมพบชานฝายตาสวน

ออนไลนฑ : สกนคชาชจมชนบชานฝายตาสวน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

Customer Segment
1. นตกทตองเทมรยวทมรเขชามาเทมรยวในอทาเภอภรผามตาน ทมรมมความสนใจในการทตองเทมรยววกถมชจมชน
2. คนในทชองถกรนหรรอผรชมาเยรอนจากตตางถกรน ตตางตชองแวะชม แวะเวมยนเขชามาจตบจตายใชชสอย 
3. ผรชทมรตชองการชรรนชม สตมผตสธรรมชความเปปนอยรตของชจมชน
4. ผรชทมรตชองการไดชสกนคชาชจมชน และชรรนชอบผลผลกตจากชจมชน
Value Proposition
1. การรวบรวมของดมของชจมชนทมรมาจากฐานของภรมกปปญญาและมรดกตกทอดทางวตฒนธรรม
ของภรผามตาน จตงหวตดขอนแกตน มาถตายทอดในรรปแบบผลกตภตณฑธรตวมสมตย 
2. ยกระดตบ อนจรตกษธ เชกดชร ภรมกปปญญาทชองถกรนทมรกทาลตงจะสรญหายใหชเกกดการถตายทอดจากรจตนสรต
รจตนผตานการนทาคจณคตาไปสรชางเปปนมรลคตา
Channels
1. โฮมสเตยธบชานวตงมน
2. ศรมสจขโฮมสเตยธ
3. ฟารธมสเตยธ
4. กลจตมสานหวายเทมยมบชานฝายตาสวน 
Customer Relationships
1. สรชางเครรอขตายชจมชนออนไลนธ
Revenue Streams

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 10,140

หนชา 217 / 407



PS65021290 : โครงการยกสตารพบอาหารวรถทสดท “ผลรตภพณฑฑเมททยงคพทวในวพง”

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยมการพตฒนาหมบหตอและบรรจจภตณฑธใหชไดชมาตรฐาน เพรรอความสะดวกในการใชชงาน 

เพกรมความนตาสนใจใหชสกนคชา สะอาดและถรกสจขอนามตย

เทคโนโลยมการจทาหนตายผตานแพลตฟอรธม LINEOA VISITWANGSAWAB

เทคโนโลยมการจทาหนตายผตานแพลตฟอรธม PAGE FACEBOOK U2T ตทาบลวตงสวาบ โครงการ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : เมมรยงคตรวในวตง

รายละเอทยด : “เมมรยงคตรวในวตง” เกกดจากความตชองการตตอยอดวตฒนธรรมวกถมการกกนของคน

ในทชองถกรนในการแปรรรปอาหารวตาง หรรออาหารทานเลตนในการนทา อาหารจานหลตกทมรคนใน

ทชองถกรนนกยมนทามาประกอบอาหารในพกธมการตตางๆ ไดชแกต เมนรคตรวเนรพอ คตรวปลา ซจรงมมรากวกถมมา

จากบจญเดรอนสม

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.วตงสวาบ อ.ภรผามตาน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : A&B farm stay

ออนไลนฑ : อรรถรสถจงเครรรองเตพมคทา

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

Customer Segment 1. นตกทตองเทมรยวทมรเขชามาเทมรยวในอทาเภอภรผามตาน ทมรมมความสนใจในการทตอง
เทมรยววกถมชจมชน 2. คนในทชองถกรนหรรอผรชมาเยรอนจากตตางถกรน ตตางตชองแวะชม แวะเวมยนเขชามาจตบ
จตายใชชสอย 3. ผรชทมรตชองการชรรนชม สตมผตสธรรมชความเปปนอยรตของชจมชน 4. ผรชทมรตชองการไดชสกนคชา
ชจมชน และชรรนชอบผลผลกตจากชจมชน Value Proposition 1. การรวบรวมของดมของชจมชนทมร
มาจากฐานของภรมกปปญญาและมรดกตกทอดทางวตฒนธรรมของภรผามตาน จตงหวตดขอนแกตน 
มาถตายทอดในรรปแบบผลกตภตณฑธรตวมสมตย 2. ยกระดตบ อนจรตกษธ เชกดชร ภรมกปปญญาทชองถกรนทมรกทาลตง
จะสรญหายใหชเกกดการถตายทอดจากรจตนสรตรจตนผตานการนทาคจณคตาไปสรชางเปปนมรลคตา Channels 1. 
โฮมสเตยธบชานวตงมน 2. ศรมสจขโฮมสเตยธ 3. ฟารธมสเตยธ 4. กลจตมสานหวายเทมยมบชานฝายตาสวน 
Customer Relationships 1. สรชางเครรอขตายชจมชนออนไลนธ Revenue Streams 1. ผลกตภตณฑธ
เมมรยงในวตง 2. ผลกตภตณฑธหวายเทมยม Key Resources 1. สกนคชาชจมชน 2. อาหารพรพนถกรน 3. 
วตฒนธรรม ภรมกปปญญาทชองถกรน 4.ประสบการณธ Key Activities 1. การจตดสรรและบรกหาร
จตดการพรพนทมรขายอยตางสรชางสรรคธและยตรงยรนบนฐานการมมสตวนรตวมอยตางแทชจรกงของชจมชน 2. 
การออกแบบและสรชางอตตลตกษณธผลกตภตณฑธทชองถกรน 3. การสรชางเครรอขตาย และความรตวมมรอ
ของหนตวยงานตตางๆและชจมชน 4. ประชาสตมพตนธธ สรชางการรตบรรช Key Partners 1. สทานตกบรกการ
วกชาการ มข. 2. อบต. วตงสวาบ 3. เครรอขตายผรชประกอบการ ต.วตงสวาบ 4. พตฒนาชจมชน อ.ภรผา
มตาน 5. โฮมสเตยธบชานวตงมน 6. ศรมสจขโฮมสเตยธ 7. ฟารธมสเตยธ 8. กลจตมสานหวายเทมยมบชานฝาย
ตาสวน Cost Structure 1. คตาวตตถจดกบในกระบวนการผลกต 2. คตาเสรรอมราคา (วตสดจอจปกรณธ) 3. คตา
บรกหารจตดการในกระบวนการผลกต (คตาเชตา คตานทพา คตาไฟ คตาจชางแรงงาน ฯลฯ) 4. คตากกจกรรม

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 9,440

หนชา 218 / 407



PS65017952 : ผลรตภพณฑฑ “ลดกประคบและถรงอบสมรนไพร ตราตระกดลสมรนไพร”

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวตตกรรมการตากแหชงสมจนไพร

เทคโนโลยมถชวยเกพบความรชอน

เทคโนโลยมแผตนททาความรชอน

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การขนสตงและกระจายสกนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ลรกประคบสมจนไพรแบบพกพา

รายละเอทยด : ลรกประคบสมจนไพรแบบพกพา เปปนผลกตภตณฑธทมรสรชางมรลคตาจากสมจนไพรใน

ทชองถกรน นทามาปรตบใชชใหชเหมาะสมกตบผรชบรกโภคหลากหลายกลจตม มมความสะดวกและใชชไดชทจกทมรทจก

เวลา

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หชวยมตวง อ.ภรผามตาน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ลรกประคบตระกรลสมจนไพร

ออนไลนฑ : ลรกประคบตระกรลสมจนไพรbyแมตตชอย

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ลรกประคบสมจนไพรเปปนสตวนหนจรงทมรมมความสทาคตญในการนวดแผนไทย ซจรงลรกประคบสมจนไพร ครอ
การนทาสมจนไพรหลายๆชนกดมาหตอรวมกตน สตวนใหญตจะเปปนยาสมจนไพรทมรมมนทพามตนหอมระเหย ซจรง
เมรรอถรกความรชอนจะระเหยออกมากลายเปปนกลกรน เชตน ไพล ขมกพนชตน ตะไครช มะกรรด การบรร โดย
เราสามารถนทาเอาสมจนไพร เหลตานตพนมาหตรน ยตอยอยตางหยาบ ๆ จากนตพนหตอดชวยผชาดกบ แลชวนทาไป
ผตานกระบวนการความรชอนดชวยวกธมการนจรงไอนทพา เพรรอใหชสมจนไพรละลายออกมาเปปนตตวยาซจมเขชา
ใตชผกวหนตง ตามรตางกายดตงนตพนกลจตมผรชปฏกบตตกงานตทาบลหชวยมตวงจจงมองเหพนความสทาคตญในการใชช
งานลรกประคบสมจนไพร และเพรรอใหชสะดวกตตอการใชชงานจจงไดชททาลรกประคบสมจนไพรแบบถชวย
รชอนพกพาขจพนมาเพรรอใหชงตายและสะดวกตตอการใชชงานมากขจพน
แผนธจรกกจ
แผนการตลาด
1) เปปาหมายทางการตลาด
กลจตมเปปาหมายหลตก ครอ กลจตมวตยททางาน กลจตมผรชสรงอายจ ทมรสตวนมากมตกจะมมอาการปวดเมรรอยจาก
การททางานประจทา
กลจตมเปปาหมายรอง ครอ กลจตมทจกเพศทจกวตยทมรมมอาการปวดเมรรอยรตางกายตชองการพตกผตอนหรรอ
ผตอนคลายสมองบรรเทาความเครมยด
2) กลยจทธธทางการตลาด

- กลยจทธธดชานผลกตภตณฑธ ลดตชนทจนการผลกตโดยใชชวตตถจดกบจากสมจนไพรภายในชจมชน โดย
จะมมการสทารวจแหลตงทมรมาของวตตถจดกบทมรออกฤทธกธเขชมขชนทมรสจดในชจมชนมาจตดททาผลกตภตณฑธและมม

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

มมสจขภาพดมขจพน ลดโอกาสเกกดการเจพบปฝวย

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 3,000

หนชา 219 / 407



PS65022121 : ถรงอบสมรนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวตตกรรมการตากแหชงสมจนไพร

เทคโนโลยมตรชอบสมจนไพร

เทคโนโลยมหมชอตชมควบคจมอจณหภรมกอตตโนมตตก

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การขนสตงและกระจายสกนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ตรชอบสมจนไพรอตตโนมตตก

รายละเอทยด : ตรชอบสมจนไพรอตตโนมตตก มมประสกทธกภาพในการผตอนคลายจากความเมรรอยลชาและ

เพกรมระบบการไหลเวมยนโลหกต ดชวยวกธมการควบคจมอจณหภรมกภายในตรชใหชมมความเหมาะสม

สามารถควบคจมอจณหภรมกผตานทางโทรศตพทธสตรงการไดช

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หชวยมตวง อ.ภรผามตาน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ลรกประคบตระกรลสจมนไพร

ออนไลนฑ : ลรรกประคบตระกรลสมจนไพรbyแมตตชอย

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

ตรชอบสมจนไพรอตตโนมตตก มมแนวคกดและจจดมจตงหมายเพรรอออกแบบการสรชางตรชอบสมจนไพรอตตโนมตตก
ไวชใชชสทาหรตบผรชทมรตชองการอบสมจนไพรเพรรอผตอนคลายจากความเมรรอยลชา ลดอาการเกรพง
ของกลชามเนรพอ เพกรมระบบการไหลเวมยนโลหกต เพรรอผกวพรรณทมรผจดผตองและใชชควบครตกตบลรกประคบ
สมจนไพร ถจงอบ และถจงหอม ซจรงททาใหชตรชอบมมประสกทธกภาพมากขจพนดชวยวกธมการควบคจมอจณหภรมก
ภายในตรชใหชมมความเหมาะสม สามารถควบคจมอจณหภรมกผตานทางโทรศตพทธไดช 
แผนธจรกกจ
แผนการตลาด
1) เปปาหมายทางการตลาด
กลจตมเปปาหมายหลตก ครอ กลจตมวตยททางาน กลจตมผรชสรงอายจ ทมรสตวนมากมตกจะมมอาการปวดเมรรอยจาก
การททางานประจทา
กลจตมเปปาหมายรอง ครอ กลจตมทจกเพศทจกวตยทมรมมอาการปวดเมรรอยรตางกายตชองการพตกผตอนหรรอ
ผตอนคลายสมองบรรเทาความเครมยด
2) กลยจทธธทางการตลาด
- กลยจทธธดชานผลกตภตณฑธ ลดตชนทจนการผลกตโดยใชชวตตถจดกบจากสมจนไพรภายในชจมชน โดยจะมม
การสทารวจแหลตงทมรมาของวตตถจดกบทมรออกฤทธกธเขชมขชนทมรสจดในชจมชนมาจตดททาผลกตภตณฑธและมมการ
ปรตบปรจงใหชมมความทตนสมตยโดยการปรตบใหชสกนคชาใหชทตนสมตยและเปปนทมรตชองการของลรกคชาทจกเพศ
ทจกวตยโดยมมการสทารวจความตชองการของลรกคชาทมรแปลกใหมตและนทามาปรตบปรจงใหชสกนคชามมจจดเดตน
มากขจพน

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 6,000

หนชา 220 / 407



PS65017928 : โครงการพพฒนาและแปรรดปเหหดเพชทอนพกเรทยนและชรมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยมและนวตตกรรมในการขายโดยชตองทางออนไลนธ

เทคโนโลยมการออกแบบตราสกนคชาและบรรจจภตณฑธเพรรอรตกษาความกรอบของขชาวเกรมยบไวชไดช

ยาวนาน

เทคโนโลยมและเครรรองจตกรในกระบวนการผลกต

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   ผลกตภตณฑธผตกและอาหารแปรรรป

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ขชาวเกรมยบเหพดสมจนไพร

รายละเอทยด : ขชาวเกรมยบเหพดสมจนไพรเปปนผลกตภตณฑธขนมขบเคมพยวทมรแปรรรปจากเหพดซจรงเปปน

วตตถจดกบหลตก โดยผลกตภตณฑธขชาวเกรมยบเหพดสมจนไพรของเรานตพนถรกออกแบบมาใหชอยรตในรรป

แบบพรชอมทานไดชทตนทม สามารถเอาไวชเปปนของทานเลตนยามวตางหรรอระหวตางททากกจกรรม

ตตางๆ ไดช

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.กจดขอนแกตน อ.ภรเวมยง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : สหกรณธโรงเรมยนบชานกจดขอนแกตน

ออนไลนฑ : U2Tตทาบลกจดขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

- วกเคราะหธตลาด ความตชองการ ครตแขตง - สกนคชาทดแทน อจปสรรค โอกาส   - พตฒนากระบวนการ
ผลกตใหชมมประสกทธกภาพ   - ปรตบสรตรใหชตรงกลจตมเปปาหมายและความตชองการของตลาด   - ปรตบ
บรรจจภตณฑธ   - ขยายและเพกรมชตองทางจทาหนตายทตพง off-line และ Online

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

จตานวนรายไดล : 5,000

หนชา 221 / 407



PS65021389 : โครงการพพฒนาและแปรรดปเหหดเพชทอนพกเรทยนและชรมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยมในการเพกรมวตตถจดกบสมจนไพรเขชาไปในขตพนตอนการผลกต

เทคโนโลยมหรรอนวตตกรรมในการจตดจทาหนตายในรรปแบบออนไลนธ

เทคโนโลยมการออกแบบตราสกนคชาและบรรจจภตณฑธทมรสามารถยรดอายจของแหนมเหพดสมจนไพร

นางฟปา

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   ผลกตภตณฑธผตกและอาหารแปรรรป

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : แหนมเหพดสมจนไพร

รายละเอทยด : แหนมเหพดสมจนไพร  เปปนอาหารพรพนบชานแถบอมสานทมรไดชรตบความนกยมมาแตต

อดมตจนถจงปปจจจบตนและเปปนอาหารทมรนกยมขายเพรรอบรกโภคและเปปนของฝากซจรงสรชางรายไดช

มหาศาลใหชกตบผรชคชาและผรชผลกต และเปปนกระบวนการแปรรรปอาหาร เพรรอถนอมอายจของอาหาร

ใหชเกพบไดชนานยกรงขจพน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.กจดขอนแกตน อ.ภรเวมยง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : สหกรณธโรงเรมยนบชานกจดขอนแกตน

ออนไลนฑ : U2Tตทาบลกจดขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

- วกเคราะหธตลาด ความตชองการ ครตแขตง - สกนคชาทดแทน อจปสรรค โอกาส   - พตฒนากระบวนการ
ผลกตใหชมมประสกทธกภาพ   - ปรตบสรตรใหชตรงกลจตมเปปาหมายและความตชองการของตลาด   - ปรตบ
บรรจจภตณฑธ   - ขยายและเพกรมชตองทางจทาหนตายทตพง off-line และ Online

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

จตานวนรายไดล : 5,000

หนชา 222 / 407



PS65016777 : ปลาสลม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนา Packaging Design คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลกตภตณฑธ

อบรมอมคอมเมกรธซ Facebook และ Line

กลจตมลรกคชาทตพงในพรพนทมร และใกลชเคมยงตลอดชตองทางออนไลนธ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ปลาสชมอนามตย

รายละเอทยด : การนทาปลามาแปรรรปเปปนอาหารเพรรอจตดเกพบไวชไดชนานและรตบประทานปลาสชม

สดใหมตทจกวตนและสะอาดทจกสจขลตกษณะอนามตย กลจตมสตมมาชมพ ขายในราคากตนเอง ลดราคา ใหช

พกเศษ แลชวลตกษณะการหตอปลาสชม จะใสตใบตองหลายชตพน เพรรอในการมตดปลาสชมจะไดชสวยงาม

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ดกนดทา อ.ภรเวมยง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : BCG ตทาบลดกนดทา จตงหวตดขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

Customer Relationships – มมการรตบฟปงผลตอบรตบจากลรกคชาในเรรรองรสชาตกอาหาร บรรจจ
ภตณฑธและความ
สมเหตจสมผลของราคา โดยการแลกเปลมรยนองคธความรรชกตนและนทาผลการใชชมาชตวยในการ 
review สกนคชาดชวย
Channels – จตดจทาหนตายผตานทางสรรอออนไลนธเชตน Line และ Facebook และสถานทมรประกอบ
การทมรตตพงอยรต
บชานกจดดจก ตทาบลดกนดทา
Value Propositions - คจณคตาทมรลรกคชาจะไดชรตบ ครอ ผลกตภตณฑธทมรมมวกธมการผลกตทมรสะอาด 
ผลกตภตณฑธทมรมมบรรจจ
ภตณฑธทมรสวยงามไดชมาตรฐานและผลกตภตณฑธทมรมมอายจในการเกพบรตกษาทมรเพกรมขจพน
Key Activities - กระบวนการผลกต เรกรมจากการใชชปลาตามแหลตงนทพาธรรมชาตกไรชสารตกคชาง 
ไปสรตการคตดสรร 
การผลกตและบรรจจภตณฑธ ซจรงระหวตางกระบวนการเหลตานมพจะททาการเกพบขชอมรลเพรรอนทามาสรชาง 
Content ในการ
โปรโมทและจตดจทาหนตายสกนคชา
Key Resources – ทรตพยากรในการผลกตประกอบไปดชวย สรตรททาปลาสชม วตตถจดกบการททาปลา
สชม แรงงานทมรใชช
ในการผลกตซจรงเปปนแรงงานและสมาชกกในชจมชน การตลาดและการจตดจทาหนตาย

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 4,000

หนชา 223 / 407



PS65017101 : ปลารลาบองสมรนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

อบรมอมคอมเมกรธซ Facebook และ Line

พตฒนา Packaging Design คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลกตภตณฑธ

กลจตมลรกคชาทตพงในพรพนทมร และใกลชเคมยงตลอดชตองทางออนไลนธ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ปลารชาบองสมจนไพร

รายละเอทยด : การนทาปลารชาทมรมมในชจมชนมาพตฒนาและตตอยอดเปปนผลกตภตณฑธปลารชาบอง

สมจนไพร และออกแบบบรรจจภตณฑธสะอาด ทตนสมตยการททาปลารชาบองเปปนการนทาปลารชามาสตบ

หรรอบด แลชวนทามาปรจง โดยใสตเครรรองสมจนไพรไทย และมมการผลกตตามมาตรฐานสจขอนามตย

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ดกนดทา อ.ภรเวมยง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : BCG ตทาบลดกนดทา จตงหวตดขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

Customer Segment - กลจตมลรกคชาเปปนกลจตมคนทมรอาศตยอยรตในภาคกลางและภาคอมสาน กลจตมลรก
คชาออนไลนธ 
และอาศตยอยรตในชจมชน ไมตจทากตดเพศ โดยมมอายจ 30 ปปขจพนไป 
  Customer Relationships – มมการรตบฟปงผลตอบรตบจากลรกคชาในเรรรองรสชาตกอาหาร บรรจจ
ภตณฑธและความ
สมเหตจสมผลของราคา โดยการแลกเปลมรยนองคธความรรชกตนและนทาผลการใชชมาชตวยในการ 
review สกนคชาดชวย
  Channels – จตดจทาหนตายผตานทางสรรอออนไลนธเชตน Line และ Facebook และสถานทมรประกอบ
การทมรตตพงอยรต 
ตทาบลดกนดทาและหมรตบชานใกลชเคมยง รชานคชาในทชองถกรน รชานคชาปลมก รชานอาหารในทชองถกรนและตลาด
สด
  Value Propositions - คจณคตาทมรลรกคชาจะไดชรตบ ครอ ผลกตภตณฑธทมรมมวกธมการผลกตทมรสะอาด 
ผลกตภตณฑธทมรมมบรรจจ
ภตณฑธทมรสวยงามไดชมาตรฐานและผลกตภตณฑธทมรมมอายจในการเกพบรตกษาทมรเพกรมขจพน
  Key Activities - กระบวนการผลกต เรกรมจากการใชชปลารชาตตว ไปสรตการคตดสรร การผลกตและ
บรรจจภตณฑธ ซจรง
ระหวตางกระบวนการเหลตานมพจะททาการเกพบขชอมรลเพรรอนทามาสรชาง Content ในการโปรโมทและจตด
จทาหนตายสกนคชา

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 3,500

หนชา 224 / 407



PS65041204 : พพฒนาและยกระดพบผลรตภพณฑฑปลาตากแหลง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

องความรรชการนทาสกนคชาจทาหนตายผตาน Platform Online Facebook TikTok

เทคโนโลยมการใชชพลตงงานแสงอาทกตยธในการตากแหชงปลา

องคธความรรชการพตฒนา Packaging Design ใหชมมความทตนสมตย ปลอดภตย และสะดวกสทาหรตบ

ผรชบรกโภค

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : แซตบรกมเขรรอน

รายละเอทยด : ปลาสรชอยขาว ขนาด 2 นกพว เปปนปลานทพาจรด นทามาผตานกระบวนการแปรรรปดชวย

พลตงงานแสงอาทกตยธ ปรจงรส บรรจจภตณฑธซมลสรญญากาศ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ทจตงชมพร  อ.ภรเวมยง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : แซตบรกมเขรรอน

ออนไลนฑ : zaprimkoen

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

ประชาชนทมรอาศตยอยรตในตทาบลทจตงชมพร  อทาเภอภรเวมยง จตงหวตดขอนแกตน มมอาชมพหลตก ครอ ททาการ
เกษตร ปลรกพรชและททาการประมง เนรรองจากพรพนทมรโดยรอบตทาบลอยรตตกดกตบเขรรอนอจบลรตตนธ 
ประชาชนในตทาบลสตวนมาก จจงหารายไดชเสรกมจากการททาประมง จจงเปปนทมรมาของผลกตภตณฑธ
ชจมชนทจตงชมพร  อทาเภอภรเวมยง จตงหวตดขอนแกตน ภายใตชตราสกนคชาแซตบรกมเขรรอน มมผลกตภตณฑธ
พรชอมจทาหนตายครอ ปลาวงตากแหชง บรรจจถจงขนาด 40 กรตม ปรจงรสเรมยบรชอยแลชวพรชอมทอด
รตบประทานไดชทตนทม และรรปแบบถจงซกปลพอคสทาหรตบปลาวงตากแหชงทมรทอดกรอบพรชอมรตบประทาน 
มมโปรตมนและแคลเซมยมสรง เหมาะสทาหรตบททาเปปนอาหารรตบประทานกตบขชาวเหนมยวรชอนๆ หรรอจะ
เปปนกตบแกลชม ทานเลตนเปปนของวตาง 
กลจตมเปปาหมายหลตก ครอ กลจตมวตยรจตนถจงวตยกลางคนทมรมมอายจระหวตาง 18 - 50 ปป ทมรชรรนชอบอาหาร
กรจบกรอบ ทานไดชทจกเวลา และมมสารอาหารหลตก ไดชแกต โปรตมน แคลเซมยม ทมรมมประโยชนธตตอรตาง
กาย กลจตมเปปาหมายรอง ไดชแกต ผรชสรงอายจ  50 ปป ขจพนไป ทมรรตบประทานเปปนอาหารเชชากตบขชาวรชอนๆ 
และกลจตมพตอบชานทมรสตงสรรคธกตบเพรรอนฝรง สามารถรตบประทานเปปนกตบแกลชมไดชอยตางเพลกดเพลกน 
โดยจจดเดตนของผลกตภตณฑธปลาวงตากแหชงครอ ใชชวตตถจดกบทมรเปปนปลาสดๆจากเขรรอน เนรพอปลามม
ความหวาน ไมตคาว และททาการตากแหชงดชวยเวลาทมรเหมาะสม ซจรงเวลาทอดแลชวจจงมมความกรอบไมต
เหนมยว  รตบประทานงตายมมหลายรสชาตกใหชเลรอก สามารถทานเลตน ทานครตกตบสชมตทา หรรอทานกตบ
ขชาวรชอนๆไดช หรรอทานเปปนกตบแกลชมกพเพลกดเพลกนเปปนอยตางดม อมกทตพงยตงไดชสารอาหารทมรมม
ประโยชนธตตอรตางกาย ภายใตชบรรจจภตณฑธทมรมมขนาดกะทตดรตด ใชชงานงตาย เกพบรตกษาคจณภาพของ
ปลาแหชงไดชเปปนอยตางดม

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 3,000

หนชา 225 / 407



PS65041206 : การพพฒนาและยกระดพบผลรตภพณฑฑผลาพพนคอทอมชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

1. องคธความรรชในการพตฒนา Packaging Design คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจ

ผลกตภตณฑธ

2. องคธความรรชในดชานการบรกหารจตดการและอมคอมเมกรธซ Page Facebook และ TikTok 

Platform

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวตา 3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : พรกพวชมพร

รายละเอทยด : ผชาฝปายทมรยชอมดชวยสมธรรมชาตกนทามาทอมรอใหชอยรตในรรปแบบผชาพตนคอทมรมมหลายสม

และเพกรมลายใหมตๆ ใหชกตบสกนคชา เชตน ลายทมรทตนสมตยใชชไดชทจกวตยโดยไมตจทาเปปนตชองเนชนแคตกลจตม

คนบางชตวงอายจ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ทจตงชมพร  อ.ภรเวมยง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : พรกพวชมพร

ออนไลนฑ : พรกพวชมพร

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

จากเดกมชาวบชานบชานดอนดรตนตพน มมตชนฝปายทมรมตกเกกดตามถนนเตพมสายทางเปปนจทานวนมาก กลจตม
ชาวบชานจจงเหพนวตาฝปายมมจทานวนมาก และคกดวตาททาอยตางไรจจงจะเกพบไวชเพรรอใชชไดชตลอดทตพงปป โดยทมร
ลองปรตบจากการเกพบจากดอกฝปายทมรตชองเกพบใสตถจงกระสอบไวชเปปนจทานวนมาก มาลองทอเปปน
ผชาผรนและสรชางรายไดชใหชตนเอง จจงจะมมรายไดชเสรกมและเปปนอาชมพทมรผรชผลกตสามารถอยรตบชาน 
ดรแลครตวครอบไดชโดยไมตตชองเดกนทางไปททางานตตางถกรน และยตงสามารถเปปนอาชมพไดช ดตงนตพนจจง
ไดชรวมกลจตมกตน จจงเปปนทมรมาของผลกตภตณฑธผชาพตนคอทอมรอ ของชจมชนทจตงชมพร  อทาเภอภรเวมยง 
จตงหวตดขอนแกตน ภายใตชตราสกนคชาพรกพวชมพร  มมผลกตภตณฑธพรชอมจทาหนตายครอ ผชาพตนคอทอมรอ 
ยชอมดชวยสมธรรมชาตก ซจรงเปปนภรมกปปญญาชาวบชาน ทอดชวยใจใสตลวดลายดชวยความประณมต เนรพอ
ผชาดมสมสตนสวยงาม มมสมใหชเลรอกหลากหลายซจรงเปปนการตตอยอดการสรชางมรลคตาเพกรมใหชกตบ
ผลกตภตณฑธ

กลจตมเปปาหมายหลตก ครอ กลจตมลรกคชาทมรชรรนชอบผลกตภตณฑธจากธรรมชาตก งานฝปมรอพรพนถกรน
ชจมชน  และลรกคชาทมรซรพอเปปนของฝาก และของทมรระลจกในโอกาสตตางๆ เชตน งานเกษมยณ งานปปใหมต 
ประเพณมสงกรานตธ ฯลฯ รวมถจงของรตบไหวชและของชทารตวยงานแตตงงาน กลจตมเปปาหมายรอง 
ครอ กลจตมลรกคชาจากหนตวยงานราชการในพรพนทมร ทมรมมอายจระหวตาง 25-60 ปป

โดยจจดเดตนของผลกตภตณฑธผชาพตนคอทอมรอครอ ใชชวตตถจดกบธรรมชาตกทมรมมอยรตในทชองถกรน
เชตน ดอกไมช ใบไมช เชตน ดอกอตญชตญใหชสมมตวง ดอกดาวเรรองใหชสมเหลรอง ใบไมชสมเขมยว นทามาททาสม 
สรชางลายใหมตๆ และลวดลายตามแบบของวตตถจดกบทมรมมคจณคตาในความเปปนธรรมชาตก ดชวย
ภรมกปปญญาชาวบชาน ทอดชวยความประณมตใสตใจรายละเอมยด เนรพอผชาดมสมสตนสวยงาม ซตกแลชวไมตตก

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 4,770

หนชา 226 / 407



PS65015303 : โครงการพพฒนาและแปรรดปการเกษตรอรนทรทยฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยมการผลกตทมรใหชไดชมาตรฐาน

เทคโนโลยมการยรดอายจการใชชงาน

เทคโนโลยมการนทาสมจนหลายตตวมาผสมกตน

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การขนสตงและกระจายสกนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

ททองเทททยวทททเปปนมรตรตทอสรทงแวดลลอมและสรขภาพ

   เทคโนโลยมพตฒนาคจณภาพผลผลกตทางการเกษตร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ยาดมสมจนไพรฟปาทะลายโจร

รายละเอทยด : ยาดมฟปาทะลายโจร เปปนยาดมทมรมมเอกลตกษณธเฉพาะตตว ครอ มมสตวนผสมของฟปา

ทะลายโจร มมสตวนชตวยยตบยตพงการแพรตกระจายของเชรพอไวรตส อตนเปปนสาเหตจของโรคระบาดโค

วกดเบรพองตชนไดช

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.นาชจมแสง อ.ภรเวมยง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : วกสาหกกจชจมชนเพรรอการผลกตและแปรรรปพรชผตกสมจนไพรอกนทรมยธ อทาเภอภรเวมยง 

จตงหวตดขอนแกตน

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลนาชจมแสง

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

- วกเคราะหธตลาด ความตชองการ ครตแขตง - สกนคชาทดแทน อจปสรรค โอกาส   - พตฒนากระบวนการ
ผลกตใหชมมประสกทธกภาพ   - ปรตบสรตรใหชตรงกลจตมเปปาหมายและความตชองการของตลาด   - ปรตบ
บรรจจภตณฑธ   - ขยายและเพกรมชตองทางจทาหนตายทตพง off-line และ Online

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 15,000

หนชา 227 / 407



PS65019325 : โครงการพพฒนาและแปรรดปการเกษตรอรนทรทยฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ปรตบปรจงและแกชไขวตสดจอจปกรณธใหชมมประสกทธกภาพมากขจพน

นทาสกรงของทมรมมมาประยจกตธใชช

ทดลองอจปกรณธทมรปรตงปรจงแลชวเพรรอใหชทราบวตาใชชไดชจรกงหรรอไมต

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย

   สารกทาจตดศตตรรพรชทางชมวภาพ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ภรเวมยงดกนเพาะปลรก

รายละเอทยด : ดกนสทาหรตบเพาะปลรก จากกลจตมวกสาหกกจชจมชนในตทาบลนาชจมแสง ดชวยวตสดจ

ทรตพยากรอกนทรมยธ เพรรอใชชบทารจงพรชพรรณทมรปลรก

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.นาชจมแสง อ.ภรเวมยง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : วกสาหกกจชจมชนเพรรอการผลกตและแปรรรปพรชผตกสมจนไพรอกนทรมยธ อทาเภอภรเวมยง 

จตงหวตดขอนแกตน

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลนาชจมแสง

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

- วกเคราะหธตลาด ความตชองการ ครตแขตง - สกนคชาทดแทน อจปสรรค โอกาส   - พตฒนากระบวนการ
ผลกตใหชมมประสกทธกภาพ   - ปรตบสรตรใหชตรงกลจตมเปปาหมายและความตชองการของตลาด   - ปรตบ
บรรจจภตณฑธ   - ขยายและเพกรมชตองทางจทาหนตายทตพง off-line และ Online

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 10,000

หนชา 228 / 407



PS65014383 : นาหวลา นาใจ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ขยายกลจตมลรกคชาทตพงในพรพนทมร และใกลชเคมยง ตลอดจนบนแพลทฟอรธมออนไลนธ

พตฒนา Packaging Design คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลกตภตณฑธ

เพกรมอายจการจตดเกพบ หรรอปปองกตนการเสรรอมคจณภาพของผลกตภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ปลาวงนาหวชา

รายละเอทยด : ปลานทพาจรดขนาดเลพก เชตน ปลาขาวสรชอย และปลาขาวนา ผตานการแปรรรปเปปน

ปลาวง(ปลาแหชงแดดเดมยว) โดยผตานกระบวนการททาทมรมมความชทานาญ ประณมตและสะอาด 

เพรรอใหชไดชสกนคชาทมรมมความอรตอยและมมคจณภาพ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเกษตรศาสตรธ

ต.นาหวชา อ.ภรเวมยง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : รชานอกรมหมม

ออนไลนฑ : อกรมหมม อกรมหมม

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ชาวบชานตทาบลนาหวชาสตวนใหญตประกอบอาชมพประมงนทพาจรด มมเขตพรพนทมรตกดกตบเขรรอนอจบลรตตนธ จจง
หาปลาตามธรรมชาตกไดชงตาย โดยชาวบชานไดชนทามาขายสดและแปรรป เชตน ปลาวง(ปลาแหชงแดด
เดมยว) ซจรงสตวนใหญตททาขายภายในหมรตบชานและระแวกใกลชเคมยง หรรอเปปนการพรมออเดอรธเทตานตพน 
ไมตไดชมมการททาเปปนการตลาดอยตางจรกงจตง ในสตวนบรรจจภตณฑธเปปนรรปแบบของถจงพลาสตกกรตด
ยางทตรวไป ททาใหชการเกพบรตกษาสตพนลงและบรรจจภตณฑธยตงไมตดจงดรดลรกคชา แตตดชวยรสชาตกทมร
อรตอยกลมกลตอม และความชทานาญในการแปรรรปทมรมมความประณมตและสะอาด ทมมงานจจงเลพง
เหพนการพตฒนาบรรจจภตณฑธใหชมมความทตนสมตยสวยงาม นตาสนใจและดจงดรดลรกคชาทจกเพศทจกวตยทตรว
ทจกภรมกภาคทตรวประเทศ และพตฒนาการยรดอายจวกธมการเกพบรตกษาของปลาวงใหชอยรตไดชนานขจพน ดชาน
การตลาดชตวยสตงเสรกมการขยายตลาดทตพงออฟไลนธและออนไลนธ เชตน วางจทาหนตายในรชานคชา
ของมหาวกทยาลตย วางจทาหนตายในแพลตฟอรธม facebook shopee เปปนตชน ทตพงนมพสตงเสรกมใหชมม
การรวมกลจตมชาวบชานเพรรอผลกตสกนคชาใหชไดชจทานวนมากสอดคลชองกตบความตชองการของผรช
บรกโภค เพรรอเปปนการเพกรมรายไดชใหชแกตชจมชนโดยกวชางและยตรงยรน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 8,000

หนชา 229 / 407



PS65016159 : นาหวลานาใจ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนา Packaging Design คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลกตภตณฑธ

เพกรมอายจการจตดเกพบ หรรอปปองกตนการเสรรอมคจณภาพของผลกตภตณฑธ

ขยายกลจตมลรกคชาทตพงในพรพนทมร และใกลชเคมยง ตลอดจนบทแพลทฟอรธมออนไลนธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ปลารชาบองนาหวชา

รายละเอทยด : ปลารชาตชมสจก สะอาด รสชาตกเฉพาะตตว สตบรวมเขชากตบเครรรองสมจนไพรสดหตรน

ซอย ครอ ขตา ตะไครช ใบมะกรรด หอมแดง กระเทมยม และพรกก  ททาใหชไดชสกนคชาทมรมมความอรตอยและ

มมคจณภาพ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเกษตรศาสตรธ

ต.นาหวชา อ.ภรเวมยง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : รชานอกรมหมม

ออนไลนฑ : อกรมหมม อกรมหมม

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ชาวบชานตทาบลนาหวชาสตวนใหญตประกอบอาชมพประมงนทพาจรด มมเขตพรพนทมรตกดกตบเขรรอนอจบลรตตนธ จจง
หาปลาตามธรรมชาตกไดชงตาย โดยชาวบชานไดชนทามาขายสดและแปรรป เชตน ปลารชาบอง เปปนตชน 
ซจรงสตวนใหญตททาขายภายในหมรตบชานและระแวกใกลชเคมยง หรรอเปปนการพรมออเดอรธเทตานตพน ไมตไดชมม
การททาเปปนการตลาดอยตางจรกงจตง ในสตวนบรรจจภตณฑธเปปนรรปแบบของกระปจกพลาสตกกทตรวไป ททา
ใหชการเกพบรตกษาสตพนและบรรจจภตณฑธไมตดจงดรดลรกคชา แตตดชวยรสชาตกทมรอรตอยแซตบนตว และความ
ชทานาญในการแปรรรปทมรมมความสะอาด ใสตใจในการททา ทมมงานจจงเลพงเหพนการพตฒนาบรรจจภตณฑธ
ใหชมมความทตนสมตยสวยงาม นตาสนใจและดจงดรดลรกคชาทจกเพศทจกวตยทตรวทจกภรมกภาค และพตฒนาการ
ยรดอายจวกธมการเกพบรตกษาของปลารชาบองใหชอยรตไดชนานขจพน ดชานการตลาดชตวยสตงเสรกมการขยาย
ตลาดทตพงออฟไลนธและออนไลนธ เชตน วางจทาหนตายในรชานคชาของมหาวกทยาลตย วางจทาหนตายในแพ
ลตฟอรธม facebook shopee เปปนตชน ทตพงนมพสตงเสรกมใหชมมการรวมกลจตมชาวบชานเพรรอผลกตสกนคชาใหช
ไดชจทานวนมากสอดคลชองกตบความตชองการของผรชบรกโภค เพรรอเปปนการเพกรมรายไดชใหชแกตชจมชน
โดยกวชางและยตรงยรน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 4,000

หนชา 230 / 407



PS65017788 : โครงการสทงเสรรมและพพฒนาผลาไหม : จากรากเหงลาสดทผลาไหมสรลางสรรคฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

กลจตมลรกคชาทตพงในพรพนทมร และใกลชเคมยง ตลอดจนบทแพลท ฟอรธมออนไลนธ

อบรมอมคอมเมกรธซ Page Facebook เเละ Line Platform

พตฒนา Packaging Design

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ไหมดม...สมกกนไดช

รายละเอทยด : ผลกตภตณฑธ “ผชาไหม” เกกดจากกลจตมวกสาหกกจชจมชน ของตทาบลบชานเรรอ อทาเภอภร

เวมยง จตงหวตดขอนแกตน ภายใตชการดรแลของ องคธการบรกหารสตวนตทาบลบชานเรรอ โดยการสนตบ

สนจนของทมม U2T ตทาบลบชานเรรอ ทมรนทาวกทยากรผรชเชมรยวชาญ มาอบรมใหชความรรชในเรรรองของ

มาตรฐานเสชนไหม

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.บชานเรรอ อ.ภรเวมยง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ศรนยธหมตอนไหม กลจตมวกสาหกกจแปลงใหญตหมตอนไหมบชานสวนกลชวย

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลบชานเรรอ อทาเภอภรเวมยง จตงหวตดขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

- วกเคราะหธตลาด ความตชองการ ครตแขตง - สกนคชาทดแทน อจปสรรค โอกาส   - พตฒนากระบวนการ
ผลกตใหชมมประสกทธกภาพ   - ปรตบสรตรใหชตรงกลจตมเปปาหมายและความตชองการของตลาด   - ปรตบ
บรรจจภตณฑธ   - ขยายและเพกรมชตองทางจทาหนตายทตพง off-line และ Online

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

สตงเสรกมและสนตบสนจนการทตองเทมรยวชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 6,500

หนชา 231 / 407



PS65021990 : โครงการสทงเสรรมและพพฒนาผลาไหม : จากรากเหงลาสดทผลาไหมสรลางสรรคฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยมการเตรมยมเยรรอไหมโดยใชชสารละลายกรดไฮโดคลอรกกและสารละลายไฮดรอกไซ

ดธ

เทคโนโลยมทมรใชชในการแปรรรปเศษไหม

นวตตกรรมการเทคนกคการยชอมสมดชวยรตงสมอตลตราไวโอเลต

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : กระดาษจากใยไหม

รายละเอทยด : ผลกตภตณฑธ “กระดาษจากใยไหม” เกกดจากความตชองการในการใชชวตสดจและ

สกนคชาทางการเกษตรในชจมชน มาแปรรรป ใหชเกกดประโยชนธสรงสจด โดยมมการนทาวกทยากรมา

อบรมแนะนทาวกธมการผลกต ใหชความรรชในการแปรรรป เกกดเปปนสกนคชาทมรพรชอมนทาไปใชชและจทาหนตาย 

เกกดรายไดชตตอเกษตรกรในชจมชน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.บชานเรรอ อ.ภรเวมยง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ศรนยธหมตอนไหม กลจตมวกสาหกกจแปลงใหญตหมตอนไหมบชานสวนกลชวย

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลบชานเรรอ อทาเภอภรเวมยง จตงหวตดขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

- วกเคราะหธตลาด ความตชองการ ครตแขตง - สกนคชาทดแทน อจปสรรค โอกาส   - พตฒนากระบวนการ
ผลกตใหชมมประสกทธกภาพ   - ปรตบสรตรใหชตรงกลจตมเปปาหมายและความตชองการของตลาด   - ปรตบ
บรรจจภตณฑธ   - ขยายและเพกรมชตองทางจทาหนตายทตพง off-line และ Online

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 2,500

หนชา 232 / 407



PS65018155 : โครงการสทงเสรรมอาชทพ จากการแปรรดปสมรนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยมหรรอนวตตกรรมในการขายสกนคชาบนชตองทางออนไลนธและโซเชมยลมมเดมยตตางๆ

เทคโนโลยมในการททาหมบหตอสทาหรตบบรรจจ (แพคเกจจกพง) ทมรไดชมาตรฐาน

เทคโนโลยมการแปรรรปผลผลกตทางการเกษตร

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การขนสตงและกระจายสกนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมภรมกปปญญาและวตฒนธรรมดชานการบรกการ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : นทพามตนเหลรองสมจนไพร

รายละเอทยด : "นทพามตนเหลรองสมจนไพร” เกกดจากการรตวมมรอของกลจตมสตรม ผรชสรงอายจ ผรชพกการ 

และผรชดชอยโอกาส ภายใตชการดรแลของ กองงานสาธารณสจข เทศบาลตทาบลภรเวมยง และ อบ

ตภรเวมยง โดยการสนตบสนจนของทมม U2T ตทาบลภรเวมยง ทมรไดชนทาวกทยากรผรชเชมรยวชาญ มาอบรม

ใหชความรรชในการผลกต

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ภรเวมยง อ.ภรเวมยง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ศรนยธแสดงสกนคชากลจตมผรชสรงอายจเทศบาลตทาบลภรเวมยง

ออนไลนฑ : กลจตมสกนคชา ขตาวสาร อ.ภรเวมยง อ.เวมยงเกตา อ.หนองนาคทา อ.สมชมพร  อ.หนองเรรอ อ.

ชจมแพ

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

- วกเคราะหธตลาด ความตชองการ ครตแขตง - สกนคชาทดแทน อจปสรรค โอกาส   - พตฒนากระบวนการ
ผลกตใหชมมประสกทธกภาพ   - ปรตบสรตรใหชตรงกลจตมเปปาหมายและความตชองการของตลาด   - ปรตบ
บรรจจภตณฑธ   - ขยายและเพกรมชตองทางจทาหนตายทตพง off-line และ Online

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 5,000

หนชา 233 / 407



PS65022023 : โครงการสทงเสรรมอาชทพ จากการแปรรดปสมรนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยมในการททาหมบหตอสทาหรตบบรรจจ (แพคเกจจกพง) ทมรไดชมาตรฐาน

เทคโนโลยมการแปรรรปผลผลกตทางการเกษตร

เทคโนโลยมหรรอนวตตกรรมในการขายสกนคชาบนชตองทางออนไลนธและโซเชมยลมมเดมยตตางๆ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การขนสตงและกระจายสกนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมภรมกปปญญาและวตฒนธรรมดชานการบรกการ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ยาหมตองสมจนไพร

รายละเอทยด : ผลกตภตณฑธ “ยาหมตองสมจนไพร” เปปนการตตอยอดจากผลกตภตณฑธ นทพามตนเหลรอง 

เนรรองจากยา หมตอง เปปนยาสามตญประจทาบชานทมรทจกครตวเรรอนจทาเปปนตชองมม นอกจากจะใชช

บรรเทาอาการตตางๆแลชว ยตง มตกใชชเปปนของฝากและของชทารตวยอมกดชวย

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ภรเวมยง อ.ภรเวมยง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ศรนยธแสดงสกนคชากลจตมผรชสรงอายจเทศบาลตทาบลภรเวมยง

ออนไลนฑ : กลจตมสกนคชา ขตาวสาร อ.ภรเวมยง อ.เวมยงเกตา อ.หนองนาคทา อ.สมชมพร  อ.หนองเรรอ อ.

ชจมแพ

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

- วกเคราะหธตลาด ความตชองการ ครตแขตง - สกนคชาทดแทน อจปสรรค โอกาส    - พตฒนากระบวนการ
ผลกตใหชมมประสกทธกภาพ   - ปรตบสรตรใหชตรงกลจตมเปปาหมายและความตชองการของตลาด   - ปรตบ
บรรจจภตณฑธ   - ขยายและเพกรมชตองทางจทาหนตายทตพง off-line และ Online

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 5,000

หนชา 234 / 407



PS65015642 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจและสพงคมฐานรากหลพงโควรดดลวยเศรษฐกรจ BCG ตตาบลสงเปปอย 

อตาเภอภดเวทยง จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

2. การออกแบบบรรจจภตณฑธ

3. การออกแบบโลโกชสกนคชา

1. การจทาหนตายผตานชตองทางออนไลนธ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผชาคลจมไหลต

รายละเอทยด : ผชาคลจมไหลต เปปนผชาทมรทอดชวยมรอมาจากดดชายโทเล ขนาด 30 เซนตกเมตร ทมรใหช

เนรพอผชามมความเบาสบายเหมาะสทาหรตบการคลจมไหลตในทจกสภาพอากาศ มมลวดลายผสมผชาขาว

มชาเพรรอเพกรมความเปปนเอกลตกษณธใหชกตบผชาคลจมไหลต จากชจมชนการทอผชาขาวมชา มมขนาดทมร 

80x180 ซม.

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.สงเปปอย อ.ภรเวมยง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ศรนยธเรมยนรรชชจมชนบชานทตาเสมพยว

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลสงเปปอย

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ผชาคลจมไหลต เปปนผชาทมรททาดชวยดชายโทเร ซจรงจะททาใหชเนรพอผชามมความบางเบาสบายเหมาะสทาหรตบทจก
สภาพอากาศ และซจมซตบไดชดมแหชงงตายมากกวตาผชาฝปาย และเปปนผชาทมรสามารถใชชงานทนทานคง
สภาพอมกดชวย  เปปนผชาทมรพตฒนามาจากฝปมรอของชาวบชานในตทาบลสงเปปอย จากการทอผชาขาวมชา 
โดยการใสตลวดลายของผชาขาวมชาประกอบ เพรรอสรรอถจงชจมชนทมรเกกดทอผชาขาวมชา โดยผชาคลจมไหลต 
ออกแบบใหชเขชาถจงกลจตมเปปาหมายการขายไดชมากยกรงขจพนกวตาผชาขาวมชา  ทมรตชองการผชาคลจมไหลตไวช
ใชชงานและชรรนชอบภรมกปปญญาการทอผชาฝปมรอจากคนในชจมชน ซจรงททาใหชกลจตมเปปาหมายมมเพกรมมาก
ขจพน วางสกนคชาขายผตานในรรปแบบออนไลนธทมร สามารถเขชาถจงและเลรอกซรพอไดชงตายสะดวกตามความ
ตชองการ เปปนการพตฒนาฝปมรอของชาวบชานในชจมชนตทาบลสงเปปอยใหชมมการพตฒนาสกนคชา
ตตอยอดทมรหลากหลายและเขชาถจงตามความตชองการของผรชบรกโภคไดชมากยกรงขจพน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สตงเสรกมและสนตบสนจนการทตองเทมรยวชจมชน

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 1,494

หนชา 235 / 407



PS65041189 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจและสพงคมฐานรากหลพงโควรดดลวยเศรษฐกรจ BCG ตตาบลสงเปปอย 

อตาเภอภดเวทยง จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

3. การออกแบบโลโกชสกนคชา

1. การออกแบบบรรจจภตณฑธ packaging Design ใหชมมความนตาสนใจรรปทมรหลากหลาย

2.การจตดททาชตองทางการจทาหนตายในรรปแบบออนไลนธ และโฆษณาผตาน Facebook Line 

Shoppee

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผชาขาวมชาทอมรอ

รายละเอทยด : ผชาขาวมชาทอมรอเปปนผชาทมรทอดชวยฝปมรอของชาวบชานในตทาบลสงเปปอย ทอดชวย

ผชาฝปายความหนา 20 เซนตกเมตร  มม 7 ลาย นทพาหนตก 300 กรตม ขนาดผชาขาวมชา 80x120 ซม. 

สามารถใชชงานหลากหลายตามความตชองการ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.สงเปปอย อ.ภรเวมยง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ศรนยธเรมยนรรชชจมชนบชานทตาเสมพยว

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลสงเปปอย

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ผชาขาวมชาทอมรอเปปนภรมกปปญญาทมรเกกดขจพนมาจาก ฝปมรอการทอผชาของชาวบชานซจรงเปปนผชาทมรมม
เอกลตกษณธทมรสทาคตญของทางภาคอกสาน ซจรงเปปนการนทาสกนคชาทมรสตงเสรกมอาชมพแรงงานของชาว
บชานในพรพนทมรใหชมมการพตฒนาฝปมรอการทอผชาขาวมชาขาวมชาใหชเปปนทมรรรชจตก โดยเปปนผชาขาวมชาทมรทอ
ดชวยผชาฝปาย ขนาด 20 ซม.จะททาใหชเนรพอผชามมความหนาแนตน ทนตตอความรชอน ซจมซตบนทพาไดชดม แหชง
งตาย หลตงจากซตกททาใหชผชามมความนจตมขจพน  และขนาดผชาทมรพอดม 80x200 ซม. ผชาทมรทอดชวยมรอจะ
เปปนเอกลตกษณธรรปแบบหนจรงทมรแสดงถจงความประณมต ทมรเกกดจากการทอดชวยเซพนตตอเสชน  ความ
งดงามของภรมกปปญญาชาวบชานในตทาบลสงเปปอย ไดชโดยจะมมการวางชตองทางการขายผตานในรรป
แบบออนไลนธทมรเพกรมขจพน เพรรอทมรจะเพกรมสกนคชายอดขายใหชแกตชจมชนไดชตตอไปใหชเกกดการพตฒนาสกนคชา
และจชางแรงงานในอนาคต และเปปนการกระจายรายไดชใหชแกตชจมชนในการพตฒนาชจมชนไดชตตอไป 
จนเกกดเปปนธจรกกจทมรมมฐานลรกคชาเพกรมมากยกรงขจพน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สตงเสรกมและสนตบสนจนการทตองเทมรยวชจมชน

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 2,985

หนชา 236 / 407



PS65041184 : การพพฒนาและสรลางมดลคทาเพรทมผลรตภพณฑฑปลาสลม, Longsim By Nongkungchean

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ปรตบปรจงรรปแบบผลกตภตณฑธและบรรจจภตณฑธใหชมมหลายรรปแบบทมรสะดวกและทตนสมตย

เครรรองมรอหรรอนวตตกรรมทมรสามารถททาใหชยรดอายจปลาสชมใหชเกพบไวชไดชนานขจพน

เพกรมชตองทางจตดจทาหนตายใหชหลากหลายขจพนรวมถจงชตองทางออนไลนธทมรตรงกตบความตชองการ

ของกลจตมลรกคชา

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : Longsim By Nongkungchean

รายละเอทยด : ปลาส�มแบรนดธ Longsim By Nongkungchean เปปนผลกตภตณฑธแปรรรปจาก

ปลา นทามาบดละเอมยดแลชวปรจงรสใหชอรตอย บรรจจในถจงซมนพรชอมรตบประทาน มมรสชาตกทมรเปปน

เอกลตกษณธและสามารถนทาไปประกอบอาหารไดชหลากหลาย เชตนทานสด ทอด ยตาง รวมถจง

สามารถนทาใสตไมโครเวฟพรชอมรตบประทานทตนทม

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.หนองกจงเซกน อ.ภรเวมยง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : กลจตมแมตบชาน บชานพตฒนา หมรตทมร 3 ต.หนองกจงเซกน

ออนไลนฑ : 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0uhHNCJvSUPYCUXGALBE8

5WciJwWCq3P64ErQYjiQMHtBSs3nLDjniMCmxEBd4gFHl&id=100084256330224&s

fnsn=mo

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ผลกตภตณฑธปลาสชมในรรปแบบแบบใหมตบรรจจในถจงซมนพรชอมรตบประทานหรรอเขชาไมโคเวฟไดช การ
จตดจทาหนตาย 2 ชตองทาง Walk in และสตรงซรพอทางแพลตฟอรธมออนไลนธ การสตงเสรกมการตลาดใชช
สรรอโฆษณาทตพงออฟไลนธและออนไลนธ ผตานทางเพจ Facebook

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 26,400

หนชา 237 / 407



PS65041185 : การพพฒนาและสรลางมดลคทาเพรทมผลรตภพณฑฑนตนาพรรกปลารลาสมรนไพร 16 แมทครพว By 

Nongkungchern

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

3. เพกรมชตองทางการจทาหนตายผตาน Platform Online Facebook line

1. ปรตบปรจงรรปแบบผลกตภตณฑธและบรรจจภตณฑธใหชเหมาะสมเพรรอจตดจทาหนตาย

2. เพกรมมรลคตาใหชกตบนทพาพรกกปลารชา

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : นทพาพรกกปลารชาสมจนไพร 16 แมตครตว By Nongkungchern

รายละเอทยด : ปลารชาบองสมจนไพร16แมตครตว จตดททาโดยกลจตมแมตบชานและไดชรตบรางวตลการตนตม

ความอรตอยเปปนสกนคชา OTOP ระดตบ4ดาว มมพตฒนาบรรจจภตณฑธในรรปแบบใหมตเพรรอสรชางมรลคตา

เพกรม และปรตบเปลมรยนบรรจจภตณฑธรรปแบบใหมตเปปนขวดบรรจจมมรรปแบบทมรทตนสมตย

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.หนองกจงเซกน อ.ภรเวมยง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ศาลาประชาคม บชานนทพาเซกน หมรต 9 ต.หนองกจงเซกน

ออนไลนฑ : 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0uhHNCJvSUPYCUXGALBE8

5WciJwWCq3P64ErQYjiQMHtBSs3nLDjniMCmxEBd4gFHl&id=100084256330224&s

fnsn=mo

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

นทพาพรกกปลารชาสมจนไพรสรชางมรลคตาเพกรมพตฒนาและเปลมรยนบรรจจภตณฑธรรปแบบใหมตเปปนขวด
บรรจจภตณฑธและกลตองทมรมมรรปแบบทมรทตนสมตย การจตดจทาหนตาย2ชตองทาง Walkin และสตรงซรพอทางแพ
ลตฟอรธมออนไลนธ การสตงเสรกมการตลาดใชชสรรอโฆษณาทตพงออฟไลนธและออนไลนธผตานทางเพจ 
Facebook

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 17,280

หนชา 238 / 407



PS65017639 : กลลวยผงสรขภาพ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

อบรมอมคอมเมอรธซ Page Facebook

เครรรองบดกลชวยและเครรรองชตรงปรกมาณ

Packaging Design

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   ผลกตภตณฑธผตกและอาหารแปรรรป

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผงกลชวยสจขภาพ

รายละเอทยด : กลชวยนทพาหวชาดกบและผงสมจนไพร นทามาแปรรรปเปปนผลกตภตณฑธแบบผงหรรอ ผง

กลชวยสจขภาพ เพรรอใชชในการชงดรรมโดยสกตดผสมกตบนทพาผจพงทมรใหชรสชาตกออกหวานเพรรอจะรตบ

ประทานงตายขจพน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หนองกจงธนสาร อ.ภรเวมยง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

1.การวกเคราะหธสถานการณธของกกจการ (SWOT)
จจดแขพง (Strengths)
-เปปนสกนคชาทมรมมการจตดททาขจพนภายในชจมชน และใชชผลกตภตณฑธวตตถจดกบจากชจมชน ลรกคชาสามารถ
เขชาถจงสกนคชาไดชงตาย
-มมการจตดททาสกนคชาทจกสตปดาหธลรกคชาสามารถเลรอกซรพอสกนคชาไดชมากขจพน
-มมบรกการสตงสกนคชาทางไปรษณมยธททาใหชลรกคชาไดชรตบความสะดวกสบายในการซรพอสกนคชา
-สกนคชามมคจณภาพดมราคาไมตแพง
-เปปนธจรกกจทมรนทาเสนอขายผตานโซเชมยลมมเดมย
จจดอตอน (Weakness) 
-ผรชประกอบการยตงไมตมมประสบการณธในการบรกหารจตดการ
โอกาส (Opportunity)
-ปปจจจบตนคนนกยมใชชบรกการในการซรพอสกนคชาทางโซเชมยลมมเดมยจทานวนมากททาใหชมมโอกาสในการ
ขายสกนคชาไดชงตายและมากขจพน
-เทคโนโลยมปปจจจบตนททาใหชลรกคชาเขชาถจงการรตบบรกการไดชงตายขจพน ทตพงเรรรองการตกดตตอลรกคชาเพรรอซรพอ
สกนคชา การจตายเงกน และการสตรงสกนคชา
อจปสรรค (Threat)
-กลชวยผงสมจนไพรเปปนสกนคชาพรพนบชานทมรใชชวตตถจดกบในชจมชนอาจจะททาใหชลรกคชาทมรจะเลรอกซรพอสกนคชา
ยตงไมตแนตใจในคจณภาพ

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

จตานวนรายไดล : 17,500

หนชา 239 / 407



PS65017750 : สารสกพดสมรนไพรไลทแมลง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Packaging Design

เครรรองบดสมจนไพรและหมชอตชมสมจนไพร

อบรมอมคอมเมกรธซ Page Facebook

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย

   สารกทาจตดศตตรรพรชทางชมวภาพ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : สารสกตดสมจนไพรไลตแมลง

รายละเอทยด : เปปนสารสลตดสมจนไพรไลตแมลง 9 ชนกดเพรรอใชชกตบเกษตรกรผรชปลรกพรชสวนครตว 

พรชไรต และนาขชาว ผลกตในรรปแบบสารสกตดนทพาบรรจจขวด เพรรอใชชสทาหรตบฉมดพชนกทาจตดแมลง

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หนองกจงธนสาร อ.ภรเวมยง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

1.การวกเคราะหธสถานการณธของกกจการ (SWOT)
จจดแขพง (Strengths)
-เปปนสกนคชาทมรมมการจตดททาขจพนภายในชจมชน และใชชผลกตภตณฑธวตตถจดกบจากชจมชน ลรกคชาสามารถ
เขชาถจงสกนคชาไดชงตาย
-มมการจตดททาสกนคชาทจกสตปดาหธลรกคชาสามารถเลรอกซรพอสกนคชาไดชมากขจพน
-มมบรกการจตดสตงสกนคชาถจงบชานใหชลรกคชาไดชรตบความสะดวกสบายในการซรพอสกนคชา
-สกนคชามมคจณภาพดมราคาไมตแพง
-เปปนธจรกกจทมรนทาเสนอขายผตานโซเชมยลมมเดมย
-มมผลกตภตณฑธหลากหลายใหชเลรอก
จจดอตอน (Weakness) 
-ผรชประกอบการยตงไมตมมประสบการณธในการบรกหารจตดการ -การนทาเสนอสกนคชาใหชเขชาถจงกลจตมเปปา
หมาย
โอกาส (Opportunity)
-ปปจจจบตนคนนกยมใชชบรกการในการซรพอสกนคชาทางโซเชมยลมมเดมยจทานวนมากททาใหชมมโอกาสในการ
ขายสกนคชาไดชงตายและมากขจพน
-เทคโนโลยมปปจจจบตนททาใหชลรกคชาเขชาถจงการรตบบรกการไดชงตายขจพน ทตพงเรรรองการตกดตตอลรกคชาเพรรอซรพอ
สกนคชา การจตายเงกน และการสตรงสกนคชา -สรชางการนทาเสนอสกนคชารรปแบบใหมตๆทมรหลากหลาย
อจปสรรค (Threat)

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

จตานวนรายไดล : 18,000

หนชา 240 / 407



PS65041181 : โครงการพพฒนาปลาแปรรดปตตาบล หวลาทอง อตาเภอ ภดเวทยง จพงหวพด ขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การใชชโซเชมยลมมเดมยมาชตวยในการขายสกนคชาเชตน Facebook และ TikTok

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

"-"

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวตา 3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ปลาแปรรรป

รายละเอทยด : ปลาวง

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.หวชาทอง อ.ภรเวมยง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : แมตวตาปลานตวรธ

ออนไลนฑ : แมตวตาปลานตวรธ

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

การผลกตปลาวงตากแหชงของเกษตรกรในตทาบลหวชาทอง เปปนภรมกปปญญาของทชองถกรนทมรมมมาชชา
นาน ในปปจจจบตนไดชมมการขยายตตวออกไปยตงพรพนทมรใกลชเคมยงอยตางกวชางขวาง ปลาวงตากแหชงเปปน
ผลผลกตทมรสรชางรายไดชใหชแกตเกษตรกรในการประกอบสตมมาชมพไดชเปปนอยตางดมอมกทตพงยตงเปปนการ
สรชางเอกลตกษณธและสกนคชาของฝากประจทาตทาบล และการนทาความรรชและทรตพยากรในพรพนทมร มา
ผลกตเปปนสกนคชาและบรกการเพรรอเพกรมศตกยภาพของเศรษฐกกจฐานราก ใหชสามารถสรชางรายไดช 
กระจายรายไดชสรตชจมชน สนตบสนจนสกนคชาชจมชนและยกระดตบวกสาหกกจชจมชนใหชมมความเขชมแขพง 
พตฒนาชตองทางการตลาดเชรรอมโยงกตบระบบพาณกชอกเลพกทรอนกกสธและสรชางพลตงงานสตงคม
พลตงงานชจมชน รวมทตพงสรชางการเรมยนรรชฝฝกอาชมพกลจตมอกสระในการรตวมขตบเคลรรอนและพตฒนา
ประเทศ

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 8,000

หนชา 241 / 407



PS65043106 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจและสพงคมฐานรากหลพงโควรดดลวยเศรษฐกรจ BCG ตตาบล หวลา

ทอง อตาเภอ ภดเวทยง จพงหวพด ขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การใชชโซเชมยลมมเดมยมาชตวยในการขายสกนคชาเชตน Facebook และ TikTok

เครรรองซมลสรญญากาศ

สตกกเกอรธแบรนดธ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ปลาสชม

รายละเอทยด : เปปนปลานทพาจรด นทามาททาเปปนปลาสชม

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.หวชาทอง อ.ภรเวมยง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : แมตวตาปลานตวรธ

ออนไลนฑ : แมตวตาปลานตวรธ

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

การผลกตปลาวงตากแหชงของเกษตรกรในตทาบลหวชาทอง เปปนภรมกปปญญาของทชองถกรนทมรมมมาชชา
นาน ในปปจจจบตนไดชมมการขยายตตวออกไปยตงพรพนทมรใกลชเคมยงอยตางกวชางขวาง ปลาวงตากแหชงเปปน
ผลผลกตทมรสรชางรายไดชใหชแกตเกษตรกรในการประกอบสตมมาชมพไดชเปปนอยตางดมอมกทตพงยตงเปปนการ
สรชางเอกลตกษณธและสกนคชาของฝากประจทาตทาบล และการนทาความรรชและทรตพยากรในพรพนทมร มา
ผลกตเปปนสกนคชาและบรกการเพรรอเพกรมศตกยภาพของเศรษฐกกจฐานราก ใหชสามารถสรชางรายไดช 
กระจายรายไดชสรตชจมชน สนตบสนจนสกนคชาชจมชนและยกระดตบวกสาหกกจชจมชนใหชมมความเขชมแขพง 
พตฒนาชตองทางการตลาดเชรรอมโยงกตบระบบพาณกชอกเลพกทรอนกกสธและสรชางพลตงงานสตงคม
พลตงงานชจมชน รวมทตพงสรชางการเรมยนรรชฝฝกอาชมพกลจตมอกสระในการรตวมขตบเคลรรอนและพตฒนา
ประเทศ

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 12,450

หนชา 242 / 407



PS65015028 : การพพฒนาและยกระดพบปลาสลม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครรรองปปดผนจกแบบสจญญากาศ ดรดอากาศออกจากบรรจจภตณฑธอาหาร

นวตตกรรมดชานความคกดสรชางสรรคธในการออกแบบผลกตภตณฑธ เพรรอเพกรมอายจการเกพบรตกษา 

ชะลอหรรอปปองกตนการเสรรอมเสมยคจณภาพของผลกตภตณฑธอาหาร

การปปดผนจกบรรจจภตณฑธใหชสนกทโดยไมตมมรอยรตรวหรรอฉมกขาดบรกเวณรอยปปดผนจก

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : นตกเกพตปลาสชม

รายละเอทยด : ปลาสชมเปปนผลกตภตณฑธอาหารหมตกของไทยทมรมมรสชาตกเปปนเอกลตกษณธและยตง

เปปนทมรนกยมของคนในทจกภาคและเพรรอใหชสอดคลชองกตบสตงคมยจคใหมต ทางทมมจจงไดชพตฒนา

ตตอยอดผลกตภตณฑธเปปนนตกเกพตปลาสชมขจพน มม 3 สรตรดชวยกตน ครอ สรตรดตพงเดกม สรตรผสมผงหมตา

ลตา และสรตรผสมปาปรกกชา

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.กจดเคชา อ.มตญจาคมรม จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : หนชารชานคชาชจมชน

ออนไลนฑ : U2T Kut Khao : ยกระดตบตทาบลกจดเคชาสรตการพตฒนา

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

โปรโมทผลกตภตณฑธใหชเปปนทมรรรชจตกในวงกวชางสรชางฐานลรกคชาและขยายกลจตมลรกคชาใหชมากยกรงขจพนคกด
คชนสรตรใหมตเพรรอใหชผลกตภตณฑธมมจจดเดตนการขายจตดททาการตลาดออนไลนธSocial Media 
PlatformททาการตลาดOffineเชตนOTOPการออกธรทการเสนอขายสกนคชาใหชรชานขายสตงในอ.
มตญจาคมรม

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 3,000

หนชา 243 / 407



PS65015094 : การพพฒนายกระดพบปลาสลม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวตตกรรมดชานความคกดสรชางสรรคธในการออกแบบผลกตภตณฑธ เพรรอเพกรมอายจการเกพบรตกษา 

ชะลอหรรอปปองกตนการเสรรอมเสมยคจณภาพของผลกตภตณฑธอาหาร

หมชอทอดไรชนทพามตน เปปนอจปกรณธครตวสทาหรตบททาใหชอาหารสจกดชวยอจณหภรมกสรง ออกแบบมาเพรรอ

ใหชอาหารทมรไดชมมลตกษณะคลชายอาหารทอด นกยมนทามาใชชในกรณมทมรตชองการใหชอาหารมมเนรพอ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ปลาสชมทรงเครรรองสมจนไพร

รายละเอทยด : ผลกตภตณฑธปลาสชมแบบเดกม ใหชเปปนปลาสชมสมจนไพร โดยการใชชสมจนไพรหลาก

หลายชนกดมาเปปนสตวนผสม มมทตพงสรตรดตพงเดกม และสรตรคลมน ทมรตอบโจทยธกลจตมรตกสจขภาพ และ

สรชางความแตกตตางตามทชองตลาด โดยการนทาสมจนไพรพรพนถกรนของตทาบลกจดเคชา มาผสม

ผสานใหชเกกดความหลากหลาย

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.กจดเคชา อ.มตญจาคมรม จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : รชานคชาชจมชน

ออนไลนฑ : U2T Kut Khao : ยกระดตบตทาบลกจดเคชาสรตการพตฒนา

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

โปรโมทผลกตภตณฑธใหชเปปนทมรรรชจตกในวงกวชางสรชางฐานลรกคชาและขยายกลจตมลรกคชาใหชมากยกรงขจพนคกด
คชนสรตรใหมตเพรรอใหชผลกตภตณฑธมมจจดเดตนการขายจตดททาการตลาดออ
นไลนธSocialMediaPlatformททาการตลาดOffineเชตนOTOPการออกธรทการเสนอขายสกนคชา
ใหชรชานขายสตงในอ.มตญจาคมรม

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 3,000

หนชา 244 / 407



PS65011347 : โครงการพพฒนาตราสรนคลาและบรรจรภพณฑฑกลลวยอบพลพงงานแสงอาทรตยฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

องคธความรรชการออกแบบและพตฒนาบรรจจภตณฑธ

องคธความรรชการตลาดออนไลนธ

องคธความรรชการผลกตสรรอประชาสตมพตนธธสกนคชา 

https://www.youtube.com/watch?v=FtpO7dF7Dj4

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : กลชวยอบพลตงงานแสงอาทกตยธ

รายละเอทยด : กลชวยนทพาหวชาทมรชาวบชานปลรกนทามาแปรรรปเปปนกลชวยอบพลตงงานจากแสง

อาทกตยธ มมรสชาตกหอมหวาน ไมตมมวตตถจกตนเสมย ออรธแกนกค 100%

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.คทาแคน อ.มตญจาคมรม จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : รชานกาแฟ

ออนไลนฑ :  มU2T ตทาบลคทาแคน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

กลชวยนทพาหวชาออรธแกนกคทมรชาวบชานปลรกเองไดชมมการนทามาแปรรรปโดยการตากแหชงดชวยตรชอบ
พลตงงานแสงอาทกตยธเปปนการใชชพลตงงานธรรมชาตกจากแสงอาทกตยธเพรรอลดตชนทจนการผลกตททา
ใหชไดชผลกตภตณฑธครอกลชวยอบพลตงงานแสงอาทกตยธมมรสชาตกหอมหวานออรธแกนกค100%ไมตมมวตตถจ
กตนเสมยเปปนทมรตชองการของผรชบรกโภคแตตยตงขาดบรรจจภตณฑธทมรดมจจงมมความตชองการออกแบบ
พตฒนาบรรจจภตณฑธใหมตเพรรอใหชเหมาะกตบความตชองการของผรชบรกโภคและพตฒนาเปปนของฝาก
สามารถสรชางงานสรชางรายไดชใหชเกกดในชจมชนซจรงในปปจจจบตนมมชตองทางการจทาหนตายทางOffine
และOnlineการพตฒนาสรชางสรรคธความคกดบรรจจภตณฑธใหมต ผตานกระบวนการกลตรนกรองความ
คกดบรรจจภตณฑธใหมต การทดสอบแนวความคกดบรรจจภตณฑธใหมต การพตฒนากลยจทธธทางการตลาด 
การวกเคราะหธธจรกกจ การพตฒนาทางกายภาพของบรรจจภตณฑธใหมต การทดสอบตลาด และการนทา
สกนคชาออกสรตตลาด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 3,850

หนชา 245 / 407



PS65043102 : โครงการพพฒนาตราสรนคลาและบรรจรภพณฑฑผลาฝปายธรรมชาตรทอมชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

องคธความรรชการผลกตสรรอประชาสตมพตนธธสกนคชา

องคธความรรชการออกแบบและพตฒนาบรรจจภตณฑธ

องคธความรรชดชานการตลาดออนไลนธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผชาฝปายธรรมชาตกทอมรอ

รายละเอทยด : ผลกตภตณฑธทมรผลกตจากผชาฝปายธรรมชาตกทอมรอ เปปนสกนคชาทมรไดชรตบความนกยมและ

มมความเปปนเอกลตกษณธ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.คทาแคน อ.มตญจาคมรม จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : กลจตมวกสาหกกจชจมชนทอผชาฝปายดชวยมรอ ปตท.พตฒนาบชานคทาแคน

ออนไลนฑ :  กU2T ตทาบลคทาแคน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

การพตฒนาสรชางสรรคธความคกดบรรจจภตณฑธใหมต ผตานกระบวนการกลตรนกรองความคกดบรรจจ
ภตณฑธใหมต การทดสอบแนวความคกดบรรจจภตณฑธใหมต การพตฒนากลยจทธธทางการตลาด การ
วกเคราะหธธจรกกจ การพตฒนาทางกายภาพของบรรจจภตณฑธใหมต การทดสอบตลาด และการนทา
สกนคชาออกสรตตลาด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 6,360

หนชา 246 / 407



PS65019887 : การสรลางมดลคทาสมรนไพรพชนนถรทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยมการอบแหชงดชวยเครรรองอบแหชงแสงอาทกตยธ ดชวยการใชชผนตงโพลมคารธบอเนต

ไมตมม

ไมตมม

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวตา 3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ลรกประคบสมจนไพร

รายละเอทยด : ผลกตภตณฑธประคบแกชอาการปวดเมรรอย เปปนการนทาสมจนไพรสดหรรอสมจนไพร

แหชง ดชวยอตตราสตวนตามสรตรตตางๆ มาจตดททาเปปนลรกประคบ ใชชประโยชนธดชวยวกธมการนจรงใหชรชอน 

และนทามาประคบตามสตวนตตางๆของรตางกาย สตวนใหญตมตกนกยมประคบหลตงจากการนวด

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ทตาศาลา อ.มตญจาคมรม จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : Salarak.offcial

ออนไลนฑ : Salarak.offcial

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

ในปปจจจบตนสภาพสตงคมทมรมมการแขตงขตนเชกงธจรกกจสรง รวมทตพงการดทาเนกนชมวกตทมรเรตงรมบมากขจพน ททาใหช
เกกดความเครมยดและปปญหาดชานสจขภาพ โดยเฉพาะโรคเกมรยวกตบการปวดเมรรอยกลชามเนรพอและ
การไหลเวมยนของเลรอด สตงผลใหชพฤตกกรรมการดรแลสจขภาพของผรชบรกโภคเปลมรยนแปลงไป โดย
เรกรมสนใจเอาใจใสตดรแลสจขภาพและความสวยงามมากขจพน ทางทมม U2T ตทาบลทตาศาลา อทาเภอ
มตญจาคมรม จตงหวตดขอนแกตน จจงมมความสนใจผลกตสกนคชาและบรกการเปปน ลรกประคบสมจนไพร  ซจรง
การททาลรกประคบสมจนไพรจะเปปนสกนคชาทมรผลกตขจพนเพรรอตอบโจทยธทตพงในดชานสกนคชาและบรกการ โดย
ลรกประคบนตพนสามารถพกพาและนทาไปใชชไดชสะดวก ไมตจทาเปปนตชองไปทมรรชานนวดหรรอเขชาสปา หรรอ
หากผรชบรกโภคตชองการใชชบรกการกพสามารถเขชาไปใชชบรกการไดชทมรองคธกรทมรเปปนเครรอขตายทมรเขชารตวม
โครงการ

แผนการตลาด
- ดชานผลกตภตณฑธและบรกการ (Product)

 ลรกประคบสมจนไพร เปปนสกนคชาและบรกการทมรเหมาะสทาหรตบการผตอนคลาย โดยการหลมกเลมรยง
อตนตรายจากสารปนเปปพ อนทางเคมม  ทางทมมจะผลกตสกนคชาใหชสามารถพกพาและนทาไปใชชไดชสะดวก
ทจกทมร ไมตจทาเปปนตชองไปทมรรชานนวดหรรอเขชาสปา หรรอหากผรชบรกโภคตชองการใชชบรกการกพสามารถเขชา
ไปใชชบรกการไดชทมรองคธกรทมรเปปนภาคมเครรอขตายทมรเขชารตวมโครงการไดช
- ราคา (Price)

สกนคชามมราคาทมรจตบตชองไดช หรรอราคาเหมาะสมกตบคจณภาพ 

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

มมสจขภาพดมขจพน ลดโอกาสเกกดการเจพบปฝวย

สรชางความรรชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 267

หนชา 247 / 407



PS65019891 : การผลรตยาหมทองนตนาจากสมรนไพรทลองถชทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครรรองกลตรนสารสกตดนทพามตนหอมระเหย

ไมตมม

ไมตมม

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ยาหมตองนทพาสมจนไพร

รายละเอทยด : ผลกตภตณฑธยาหมตองนทพาสมจนไพร เปปนการนทาสมจนไพรหลายชนกด มาสกตดสาระ

สทาคตญและจตดททาเปปนลตกษณะของเหลว มมกลกรนหอมตามสตวนผสม ชตวยในการบรรเทาอาการ

วกงเวมยนศรมษะ คตดจมรก บรรเทาอาการเมรรอยตามตตว คลรรนไสช อาเจมยน เมารถ เมาเรรอ รวมถจง

อาการปอดบวมแมลงสตตวธกตดตตอย

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ทตาศาลา อ.มตญจาคมรม จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : Salarak.offcial

ออนไลนฑ : Salarak.offcial

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

ยาหมตองนทพาสมจนไพรจตดเปปนยาสมจนไพรประจทาบชานทมรมมขตพนตอนการผลกตไมตยจตงยาก ชตวยบรรเทา
อาการวกงเวมยน เมารถ หนชามรด ตาลาย เปปนหวตด คตดจมรก อตอนเพลมย การผลกตธจรกกจยาหมตองนทพา
สมจนไพรชตวยเพกรมรายไดชและเปปนอาชมพเสรกม เปปนภรมกปปญญาสรชางคจณคตาและมรลคตาแกตสมจนไพร
ไทย นอกจากคจณคตาและประโยชนธของสมจนไพร จทาเปปนตชองพตฒนานวตตกรรมความแตกตตาง 
เพรรอสรชางความโดดเดตนใหชแกตผลกตภตณฑธยาหมตองนทพาสมจนไพร และสรชางมรลคตาเพกรมใหชกตบ
ผลกตภตณฑธยาหมตองนทพาสมจนไพร  ทางทมม U2T ตทาบลทตาศาลา อทาเภอมตญจาคมรม จตงหวตดขอนแกตน 
จจงมมความสนใจผลกตสกนคชา ยาหมตองนทพาสมจนไพร เพรรอนทาเสนอแนวคกดในการสรชางนวตตกรรม
ความแตกตตาง เปปนการสรชางความโดดเดตนใหชแกตผลกตภตณฑธสมจนไพร สรชางมรลคตาเพกรมใหชกตบ
ผลกตภตณฑธ

แผนการตลาด
1. ดชานผลกตภตณฑธและบรกการ (Product)

ยาหมตองนทพาสมจนไพร เปปนสกนคชาและบรกการทมรเหมาะสทาหรตบการผตอนคลาย โดยการหลมก
เลมรยงอตนตรายจากสารปนเปปพ อนทางเคมม เนรรองจากตตวสกนคชาผลกตจากธรรมชาตกโดยเฉพาะ จะ
ผลกตสกนคชาใหชสามารถพกพาและนทาไปใชชไดชสะดวกทจกทมร อมกทตพงสกนคชาและบรกการยตงตอบโจทยธกตบ
ผรชบรกโภคหลายกลจตมเปปาหมาย เชตน กลจตมคนรจตนใหมต พฤตกกรรมทมรนตาสนใจของกลจตมนมพครอ มมความ
สนใจในธรรมชาตกบทาบตดมากขจพน จจงหตนมาเอาใสตใจสจขภาพตนเองและคนในครอบครตว อมกทตพงมม
การเขชาถจงขชอมรลขตาวสารอยตางรวดเรพวผตาน Digital Platform จจงตตดสกนใจซรพอสกนคชาไดชสะดวก

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

มมสจขภาพดมขจพน ลดโอกาสเกกดการเจพบปฝวย

สรชางความรรชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 976

หนชา 248 / 407



PS65019901 : การเพรทมมดลคทาวพสดรเหลชอทรนง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ไมตมม

ไมตมม

ไมตมม

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ไมชตาลตชานตจง

รายละเอทยด : ผลกตภตณฑธไมชตาลตชานตจง เปปนการนทาใบตชนตาลหรรอกชานตาล ความยาวราว 1 

เมตรและตกแตตงขตดเงา ใชชเชรอกสอดรชอยกตบทตอยางยาว 16 นกพว เพรรอรองและรตดสชนเทชา 

สามารถโยกดชามกชานตาลสามารถโยกไดชทจกมจมองศา เพรรอใหชเกกดการยรด คลายเสชน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ทตาศาลา อ.มตญจาคมรม จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : Salarak.offcial

ออนไลนฑ : Salarak.offcial

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ตชนตาล เปปนพรชในทชองถกรนของชาวตทาบลทตาศาลาทมรมมเปปนจทานวนมาก เมรรอถจงชตวงทมรกชานตาลรตวง
กพจะททาใหชมมเศษไมชตาลเหลรอทกพงเปปนจทานวนมาก ประกอบกตบการสทารวจขชอมรลในชจมชนมมผรชสรงอายจ
ทมรมตกมมอาการปวดตจงกลชามเนรพอ สตงผลใหชมมการนกยมบรกโภคยาปฏกชมวนะ ซจรงกตอใหชเกกดผลขชางเคมยง
ในการใชชยาในกลจตมผรชสรงอายจเปปนสตวนใหญต ทางชาวตทาบลทตาศาลาจจงไดชคกดคชนนวตตกรรมทมรเรมยก
วตา ไมชตาลตชานตจง มาเปปนตตวชตวยในการบรกหารออกกทาลตงกาย เลตนโยคะ ชตวยยรดเหยมยดกลชาม
เนรพอเสชนเอพน ตจง ยรดขชอเทชายรดขายรดนตอง ชตวยเรรรองกายภาพบทาบตด ผรชปฝวยตกดเตมยงใชชไดช ลด
อาการปวดตจง ปวดเมรรอยตามรตางกาย ลดการใชชยาปฏกชมวนะนชอยลง

แผนการตลาด
1. ดชานผลกตภตณฑธและบรกการ (Product)

ไมชตาลตชานตจง เปปนสกนคชาทมรเหมาะสทาหรตบแกชปปญหาการปวดตจงกลชามเนรพอทมรอาจสตงผลตตอ
ชมวกตประจทาวตน 
โดยจจดเดตนของสกนคชาตตวนมพครอ การหลมกเลมรยงอตนตรายจากสารปนเปปพ อนทางเคมมหรรอการใชชยา
ปฏกชมวนะ อมกทตพงสกนคชาและบรกการยตงตอบโจทยธกตบผรชบรกโภคหลายกลจตมเปปาหมายในทจกเพศทจกวตย 
ทมรมตกมมอาการปวดเมรรอยกลชามเนรพอ อาการเหลตานมพพบมากใน คนวตยททางาน ผรชสรงอายจ นตกกมฬา คน
อชวน และทตานทมรไมตคตอยออกกทาลตงกาย  รวมไปถจงผรชทมรมมความสนใจในธรรมชาตกบทาบตดอมกดชวย ตตว
สกนคชาสามารถเปปนตตวเลรอกในการบรกโภคไดชหลายกลจตมเปปาหมาย
2. ราคา (Price)

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

มมสจขภาพดมขจพน ลดโอกาสเกกดการเจพบปฝวย

ลดขยะ/การนทาวตตถจดกบกลตบมาใชชใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางความรรชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 792

หนชา 249 / 407



PS65041169 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจและสพงคมฐานรากหลพงโควรดดลวยเศรษฐกรจ BCG ตตาบลนาขทา   

อตาเภอมพญจาคทรท  จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

บลพอกซกลกโคน และหมชอตชมแรงดตนสรง

การพตฒนารรปแบบบรรจจภตณฑธ เพรรอใหชไดชคจณภาพและมาตรฐาน

แพลทฟอรธมออนไลนธ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : สบรตโปรตมนไหม(กาวไหม)

รายละเอทยด : สรรพคจณ 1.ชตวยกทาจตดเซลลธผกวทมรเสรรอมสภาพและชตวยยตบยตพงการเสรรอมสภาพ

ของเซลลธผกวทมรอตอนแอ  2.ททาใหชผกวพรรณเนมยนนจตม ผกวอจชมนทพา กระชตบเปลตงปลตรง ลดความมตนบน

ใบหนชา จจดดตางดทา ผกวหนชาและผกวกายสตวนประกอบ 1.เสชนไหม 2.นทพาหอมแตตงกลกรน 3.กลมเซอรมน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.นาขตา อ.มตญจาคมรม จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : กลจตมวกสาหกกจชจมชนเกษตรกรหมตอนไหมบชานหวายหลรม

ออนไลนฑ : ไหมเมยชจมชนตทาบลนาขตา

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

แผนธจรกกจสบรตโปรตมนไหม(กาวไหม) และสบรตเหลวโปรตมนไหม(กาวไหม) ตทาบลนาขตา อทาเภอ
มตญจาคมรม จตงหวตดขอนแกตน ในดชาน 1. Customer Segments กลจตมลรกคชา วตยรจตนและวตยททางาน 
อายจ 16 ปปขจพนไป ประชาชนในพรพนทมรตทาบลนาขตา และตลาดออนไลนธ 2. Value Propositions คจณ
คตาของสกนคชา/บรกการ ครอ การใชชวตตถจดกบเหลรอใชชใหชเกกดประโยชนธ ชตวยกทาจตดเซลลธผกวทมรเสรรอม
สภาพและชตวยยตบยตพงการเสรรอมสภาพของเซลลธผกวทมรอตอนแอ ททาใหชผกวพรรณเนมยนนจตม ผกวอจชมนทพา 
กระชตบเปลตงปลตรง ลดความมตนบนใบหนชา จจดดตางดทา ผกวหนชาและผกวกาย 3. Channels ชตองทาง
การเขชาถจงลรกคชา มมการจตดตตพงหนชารชาน การจทาหนตายในชตองทางออนไลนธ และมมตตวแทนจทาหนตาย 
4. Customer Relationships ความสตมพตนธธกตบลรกคชา มมการจตดการขชอรชองเรมยน โฆษณา
ประชาสตมพตนธธ และ Social Media 5. Revenue Streams รายไดชหลตก ไดชจากรายไดชจากการ
ขายสกนคชาโดยตรง และรายไดชจากตตวแทนจตดจทาหนตาย 6. Key Resources ทรตพยากรหลตก 
ไดชแกต เสชนไหม นทพาหอมแตตงกลกรน กลมเซอรมน กลมเซอรมนนทพา และแรงงานทมรมมความรรช 7. Key 
Activities กกจกรรมหลตก เชตน กกจกรรมแปรรรปโปรตมนไหม สรชางระบบตลาดชจมชนสรตตลาดออ
นไลนธ ออกแบบและสรชางแบรนดธสกนคชา 8. Key Partners พตนธมกตรหลตก ไดชแกต ประชาชน และตตว
แทนจทาหนตาย 9. Cost Structure โครงสรชางตชนทจน ตชนทจนการผลกต เสชนไหม ขมดละ 150 บาท 
จทานวน 5 ขมด กลมเซอรมน กกโลกรตมละ 99 บาท จทานวน 5 กกโลกรตม กลมเซอรมนนทพา กกโลกรตมละ 120 
จทานวน 3 กกโลกรตม นทพาหอมแตตงกลกรน ขวดละ 150 บาท จทานวน 1 ขวด และตชนทจนโลจกสตกกสธ เชตน 
คตาขนสตง คตาจตดเกพบสกนคชา

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

ลดขยะ/การนทาวตตถจดกบกลตบมาใชชใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 6,000

หนชา 250 / 407



PS65041187 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจและสพงคมฐานรากหลพงโควรดดลวยเศรษฐกรจ BCG ตตาบลนาขทา   

อตาเภอมพญจาคทรท  จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

แพลทฟอรธมออนไลนธ

การพตฒนารรปแบบบรรจจภตณฑธ เพรรอใหชไดชคจณภาพและมาตรฐาน

บลพอกซกลกโคน และหมชอตชมแรงดตนสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : สบรตเหลวโปรตมนไหม(กาวไหม)

รายละเอทยด : สรรพคจณ 1.ชตวยกทาจตดเซลลธผกวทมรเสรรอมสภาพและชตวยยตบยตพงการเสรรอมสภาพ

ของเซลลธผกวทมรอตอนแอ  2.ททาใหชผกวพรรณเนมยนนจตม ผกวอจชมนทพา กระชตบเปลตงปลตรง ลดความมตนบน

ใบหนชา จจดดตางดทา ผกวหนชาและผกวกายสตวนประกอบ 1.เสชนไหม 2.กลมเซอรมนนทพา 3.นทพาหอม

แตตงกลกรน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.นาขตา อ.มตญจาคมรม จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : กลจตมวกสาหกกจชจมชนเกษตรกรหมตอนไหมบชานหวายหลรม

ออนไลนฑ : ไหมเมยชจมชนตทาบลนาขตา

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

แผนธจรกกจสบรตโปรตมนไหม(กาวไหม) และสบรตเหลวโปรตมนไหม(กาวไหม) ตทาบลนาขตา อทาเภอ
มตญจาคมรม จตงหวตดขอนแกตน ในดชาน 1. Customer Segments กลจตมลรกคชา วตยรจตนและวตยททางาน 
อายจ 16 ปปขจพนไป ประชาชนในพรพนทมรตทาบลนาขตา และตลาดออนไลนธ 2. Value Propositions คจณ
คตาของสกนคชา/บรกการ ครอ การใชชวตตถจดกบเหลรอใชชใหชเกกดประโยชนธ ชตวยกทาจตดเซลลธผกวทมรเสรรอม
สภาพและชตวยยตบยตพงการเสรรอมสภาพของเซลลธผกวทมรอตอนแอ ททาใหชผกวพรรณเนมยนนจตม ผกวอจชมนทพา 
กระชตบเปลตงปลตรง ลดความมตนบนใบหนชา จจดดตางดทา ผกวหนชาและผกวกาย 3. Channels ชตองทาง
การเขชาถจงลรกคชา มมการจตดตตพงหนชารชาน การจทาหนตายในชตองทางออนไลนธ และมมตตวแทนจทาหนตาย 
4. Customer Relationships ความสตมพตนธธกตบลรกคชา มมการจตดการขชอรชองเรมยน โฆษณา
ประชาสตมพตนธธ และ Social Media 5. Revenue Streams รายไดชหลตก ไดชจากรายไดชจากการ
ขายสกนคชาโดยตรง และรายไดชจากตตวแทนจตดจทาหนตาย 6. Key Resources ทรตพยากรหลตก 
ไดชแกต เสชนไหม นทพาหอมแตตงกลกรน กลมเซอรมน กลมเซอรมนนทพา และแรงงานทมรมมความรรช 7. Key 
Activities กกจกรรมหลตก เชตน กกจกรรมแปรรรปโปรตมนไหม สรชางระบบตลาดชจมชนสรตตลาดออ
นไลนธ ออกแบบและสรชางแบรนดธสกนคชา 8. Key Partners พตนธมกตรหลตก ไดชแกต ประชาชน และตตว
แทนจทาหนตาย 9. Cost Structure โครงสรชางตชนทจน ตชนทจนการผลกต เสชนไหม ขมดละ 150 บาท 
จทานวน 5 ขมด กลมเซอรมน กกโลกรตมละ 99 บาท จทานวน 5 กกโลกรตม กลมเซอรมนนทพา กกโลกรตมละ 120 
จทานวน 3 กกโลกรตม นทพาหอมแตตงกลกรน ขวดละ 150 บาท จทานวน 1 ขวด และตชนทจนโลจกสตกกสธ เชตน 
คตาขนสตง คตาจตดเกพบสกนคชา

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

ลดขยะ/การนทาวตตถจดกบกลตบมาใชชใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 5,000

หนชา 251 / 407



PS65041158 : การพพฒนาและยกระดพบผลรตภพณฑฑชาสมรนไพรใบหมทอน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

องคธความรรช : วกธมการคตรวชาใบหมตอน

องคธความรรช : การออกแบบผลกตภตณฑธและโลโกช

องคธความรรช : ชตองทางการจตดจทาหนตาย

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ชาสมจนไพรใบหมตอน

รายละเอทยด : การแปรรรปวตตถจดกบชจมชนเปปนผลกตภตณฑธชาบรรจจซองชนกดชงดรรมเพรรอสจขภาพ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.นางาม อ.มตญจาคมรม จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : รชานคชาชจมชน

ออนไลนฑ : Tree Tree Organics นางาม

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

สมจนไพรชาใบหมตอน 
การนทาวตตถจดกบจากชจมชนมาผตานการแปรรรป โดยนทาใบหมตอนวตตถจดกบหลตกของชจมชนผสมผสาน
กตบสนจมไพรพรพนบชาน เพรรอใหชไดชเครรรองดรรมชาใบหมตอนบรรจจซองชนกดชงดรรมเพรรอสจขภาพทตพงหมด 4 
สรตร โดยกลจตมเปปาหมายครอผรชบรกโภคทมรใสตใจดรแลสจขภาพและรตกสจขภาพ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 5,000

หนชา 252 / 407



PS65041159 : การพพฒนาและยกระดพบบรรจรภพณฑฑหนทอไมลสลม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

องคธความรรช : วกธมการททาหนตอไมชสชมทมรปลอดภตย

องคธความรรช : การพตฒนารรปแบบบรรจจภตณฑธ

องคธความรรช : ชตองทางการจตดจทาหนตาย

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : หนตอไมชสชม นางาม

รายละเอทยด : การพตฒนาขตพนตอนการผลกตทมรสะอาดปลอดภตยถรกสจขลตกษณะอนามตย และยก

ระดตบรรปแบบบรรจจภตณฑธเพรรอสรชางมรลคตาเพกรมใหชกตบผลกตภตณฑธชจมชน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.นางาม อ.มตญจาคมรม จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : รชานคชาชจมชน

ออนไลนฑ : Tree Tree Organics นางาม

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

หนตอไมชสชม นางาม  
การนทาวตตถจดกบพรพนบชานของชจมชนมาแปรรรป โดยมจตงเนชนความปลอดภตย ไรชสารเคมมตตพงแตต
กรรมวกธมการททาและบรรจจภตณฑธทมรมมมาตรฐานเพรรอสตงตตอผรชบรกโภคทมรตชองการนทาวตตถจดกบไป
ประกอบอาหาร

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 2,500

หนชา 253 / 407



PS65017509 : ผลาไหมอทรทท

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

. กลจตมลรกคชาทตพงในพรพนทมร และใกลชเคมยง ตลอดจนบทแพลทฟอรธมออนไลนธ

อบรมอมคอมเมกรธซ Page Facebook เเละ Line Platform

พตฒนา Packaging Design

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผชาไหมอมรมร

รายละเอทยด : ผชาไหมอมรมรมมลตกษณะพกเศษจากไหมทตรวไปครอ มมความเหนมยวมากกวตาและ

สามารถซตบนทพาไดชดมกวตา เปปนผชาไหมทมรหาไดชจากตทาบลโพนเพพกเทตานตพน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โพนเพพก อ.มตญจาคมรม จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ผชาไหมอมรมรบชานหนองหญชาปลชอง ตทาบลโพนเพพก อทาเภอมตญจาคมรม จตงหวตดขอนแกตน เรกรมตชนททา
เพราะมมการเลมพยงหนอน ตตวหนอนไหม ชาวบชานบางสตวนจะประกอบอาชมพอกสระ วตางงาน และสตวน
ใหญตเปปนผรชสรงอายจ เมรรอชาวบชานเลมพยงหนอนไหมโตเตพมทมรกพสามารถนทาใยไหมมาจากตตวหนอนไดช 
และนทามาททาผชาไหมและสกรงของตตาง ๆ เพรรอเพกรมมรลคตาเพกรมรายไดชใหชกตบชจมชนและคนในชจมชน
เนรรองจากผชาไหมเปปนผลกตภตณฑธทมรมมกลจตมผรชบรกโภคบางสตวนทมรไมตชอบใชชและกลจตมทมรชอบใชชเราเลย
มจตงเปปาหมายไปทมรการเลรอกสตวนตลาดทมรเฉพาะ (Niche Market) กลจตมลรกคชาเราจะเปปนคนทมรชอบ
ผชาไหมและซรพอไปเปปนของฝากซจรงคนทมรชอบใชชจะเปปนคนทมรมมอาชมพราชการ กลจตมคนออกงาน เปปน
สตวนใหญตอายจตตพงแตต 25 ปปขจพนไป รรปแบบธจรกกจจะเปปนแบบ 
B2B = จะเปปนการขายใหชกตบพตอคชาแมตคชาคนกลางทมรมารตบ
B2C = จะเปปนการขายตามตลาดและชตองทางออนไลนธ 
         ผรชบรกโภค และเมรรอนทาเขชากตบนโยบายของรตฐทมร สนตบสนจน ในการผลกต และหาตลาดใหช ททาใหช
กลจตมทอผชาไหมมตดหมมรมมรายไดชและสรชางชรรอเสมยงใหชแกตชจมชน ททาใหชเกกดความภาคภรมกใจในศกลปะ
หตตกรรมทชองถกรน กลจตมทอผชาไหมมตดหมมรบชานหนองหญชาปลชอง ตทาบลโพกเพพก อทาเภอมตญจาคมรม 
จตงหวตดขอนแกตน เปปนกลจตมทอผชาไหมอมรมร ยชอมสมธรรมชาตกไดชรตบ รางวตล ในการสตง ผชาไหมมตดหมมรสม
ธรรมชาตกเขชาประกวด และไดชรตบเปปนสกนคชาโอทพอประดตบ 5 ดาว โครงการพตฒนาเครรอขตายองคธ
ความรรช (Knowledge-Based OTOP : KBO) จตงหวตดขอนแกตน พรชอมไดชรตบรอง ผลกตภตณฑธจาก 
กระทรวงอจตสาหกรรม ในปป 2549 (ธานม, 2559) สตงผลใหชกลจตมทอผชาไหมมตดหมมรยชอมสม ธรรมชาตก
มมชรรอเสมยงและไดชรตบการยกยตองยอมรตบวตามม การทอผชาทมรเปปนเอกลตกษณธ มมความประณมต ซจรงมม 

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 60,000

หนชา 254 / 407



PS65022496 : ผลาฝปายมพดยลอม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

อมรมอมคอมเมกรธซ Page Facebook และ Line Platform

พตฒนา Packaging Design

คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลกตภตณฑธ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมภรมกปปญญาและวตฒนธรรมดชานสตงคมวกทยา

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผชาฝปายมตดยชอมผชาคลจมไหล

รายละเอทยด : ผชาฝปายมตดยชอมบชานหนองหญชาปลชอง เรกรมตชนททาตตพงแตตปป พ.ศ.2548 เกกดจาก

การทมรชาวบชานสมตยโบราณจะตชองมมผชาขาวดกบไวชใชชทจกบชาน จจงไดชมมความคกดขจพนมาวตาเรา

สามารถทมรจะททาเพรรอใชชเองไดชและแปรรรปเปปนผลกตภตณฑธรรปแบบอรรนๆ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โพนเพพก อ.มตญจาคมรม จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ผชาฝปายมตดยชอมบชานหนองหญชาปลชอง ตทาบลโพนเพพก อทาเภอมตญจาคมรม จตงหวตดขอนแกตน เรกรม
ตชนททาตตพงแตตปป พ.ศ.2548 เกกดจากการทมรชาวบชานสมตยโบราณจะตชองมมผชาขาวดกบไวชใชชทจกบชาน จจง
ไดชมมความคกดขจพนมาวตาเราสามารถทมรจะททาเพรรอใชชเองไดช ชาวบชานบางสตวนจะประกอบอาชมพอกสระ 
วตางงาน และสตวนใหญตเปปนผรชสรงอายจ เมรรอชาวบชานปลรกตชนฝปายและใหชผลแกตเตพมทมรกพสามารถนทาผล
ฝปายมาปปพ นเพรรอใหชไดชเปปนเสชนใยฝปาย และนทามาทอเปปนผชาฝปายและสกรงของตตางๆ เพรรอเพกรมมรลคตา
เพกรมรายไดชใหชกตบชจมชนและคนในชจมชน

เนรรองจากผชาฝปายเปปนผลกตภตณฑธทมรมมกลจตมผรชบรกโภคบางสตวนทมรไมตชอบใชชและกลจตมทมรชอบใชชเรา
เลยมจตงเปปาหมายไปทมรการเลรอกสตวนตลาดทมรเฉพาะ (Niche Market) กลจตมลรกคชาเราจะเปปนคนทมร
ชอบผชาฝปายและซรพอไปเปปนของฝากซจพงคนทมรชอบใชชจะเปปนหญกงวตยททางาน ชตวงอายจประมาณ 40 
– 60 ปป ทมรซรพอแบบผชาผรนเพรรอนทาไปแปรรรปเปปนเครรรองแตตงกายหรรอซรพอเสรพอผชาสทาเรพจรรปเอใชชเอง 
และยตงมมกลจตมลจกคชาสทารองทมรซรพอเพรรอนทาไปเปปนของฝากของทมรระลจกจากทชองถกรน รรปแบบธจรกกจจะ
เปปนแบบ B2B = จะเปปนการขายใหชกตบพตอคชาแมตคชาคนกลางทมรมารตบและ B2C = จะเปปนการขาย
ตามตลาดและชตองทางออนไลนธ กกจกรรมทมรควรททาเพรรอพตฒนาตตวสกนคชาเพกรมขจพน ชาวบชานยตงขาด
ความรรชเรรรองของการยชอมสมใหชมมหลากหลาย การขายของออนไลนธ การพตฒนาบรรจจภตณฑธใหชมม
ความสวยงามทตนสมตย พตฒนาตตวสกนคชาใหชไดชมาตรฐานมมความสวยงาม สตงเสรกมการรวมกลจตม 
เพรรอสตงเสรกมใหชคนในชจมชนมมรายไดชเพกรมมากยกรงขจพน โอกาสของผลกตภตณฑธครอมมพรพนทมรมมวตตถจดกบทมร
มากมายและมมการสนตบสนจนจากภาครตฐ
กลจตมเปปาหมาย (Targeting)

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 15,000

หนชา 255 / 407



PS65017389 : การพพฒนาผลรตภพณฑฑกระเปปาจพกสานตลนกก

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

องคธความรรชการพตฒนา Packaging Design

องคธความรรชการพตฒนาคจณภาพและมาตรฐานของผลกตภตณฑธ

องคธความรรชการอบรมอมคอมเมกรธซ Page Facebook

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวตา 3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : กระชตงไมชไผตสวนหมตอน

รายละเอทยด : กระชตงเปปนเครรรองมรอสทาหรตบขตงสตตวธนทพา มตกจะแขวนไวชในทมรทมรมมนทพาไหลเพรรอไมตใหช

สตตวธนทพาตาย สานดชวยตอกไมชไผต ตตวกระชตงจะสานทจบปากมมขอบแขพงแรง มมฝาสทาหรบเปปด-ปปด

ไดชโครงรรปทรงกระบอกทรงทชายเรมยบ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.สวนหมตอน อ.มตญจาคมรม จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : บชานโนนเขวา

ออนไลนฑ : U2T สวนหมตอน หยตอนใจ

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

กระชตงปลาไมชไผตเปปนอจปกรณธทมรใชชในการดทารงชมวกตของชาวบชาน ซจรงภายหลตงไดชถรกนทามาดตด
แปลงเปปนอจปกรณธตกแตตงในรรปแบบตตางๆ เชตน โคมไฟประดตบสวน โคมไฟหชอยใหชแสงสวตาง ซจรง
ไดชรตบความสนใจจากผรชชรรนชอบเปปนอยตางมากดชวยความปราณมตในการผลกตผลกตภตณฑธและราคา
ทมรไมตแรงมาก จจงไดชมมการสรชางแบรนดธใหชกตบผลกตภตณฑธและมมการพตฒนาบรรจจภตณฑธปปายหชอย
สกนคชาทมรบตงบอกความเปปนสวนหมตอนละการถตายรรปนทาเสนอสกนคชาใหชมมความนตาสนใจ

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

ลดขยะ/การนทาวตตถจดกบกลตบมาใชชใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางงานสรชางอาชมพ

อนจรตกษธสกรงแวดลชอม และมมการพตฒนาอยตางยตรงยรน

จตานวนรายไดล : 3,500

หนชา 256 / 407



PS65017502 : การพพฒนาผลรตภพณฑฑกระเปปาจพกสานตลนกก

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยมเครรรองรมดตชนกก

องคธความรรชเรรรองการเพกรมมรลคตาผลกตภตณฑธ

องคธความรรชเรรรองการพตฒนาผลกตภตณฑธ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : กระเปปาจตกสานตชนกก

รายละเอทยด : กระเปปาสานจากตชนกกเปปนผลกตภตณภตณฑธทมรใชชวตสดจจากธรรมชาตกทมรมมในชจมชน 

เดกมทมถรกนทามาททาเปปนเพมยงแคตเสรรอเทตานตพน ทางชจมชนจจงไดชจตดตตพงกลจตมททากระเปปาทมรททามาจาก

ตชนกกในรรปแบบตตางๆ โดยสรชางเปปนแบรนดธ “กกสตวนหมตอน” และมมการจตดจทาหนตายทตพงออ

ฟไลนธและออนไลนธ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.สวนหมตอน อ.มตญจาคมรม จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : กกสวนหมตอน

ออนไลนฑ : กกสวนหมตอน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

กระเปปาจตกสานตชนกกเปปนผลกตภตณฑธทมรมมการจตดจทาหนตายทตพงทางออนไลนธและออฟไลนธอยจตกตอน
แลชว จจงไดชมมการใหชองคธความรรชเรรรองการพตฒนาผลกตภตณฑธและเพกรมมรลคตาจากการใชชวตสดจหนตง
จากกลจตมอาชมพในชจมชนมาประกอบเปปนกระเปปา ทตพงยตงมมการนทาเสนอตตวอยตางผลกตภตณฑธ ลวด
ลายและรรปแบบทมรมมความทตนสมตยใหชเหมาะสมกตบทจกเพศทจกวตย

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 3,500

หนชา 257 / 407



PS65017691 : การพพฒนาบรรจรภพณฑฑเตทากะลา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

องคธความรรชการออกแบบบรรจจภตณฑธ

องคธความรรชการพตฒนาคจณภาพและมาตรฐานในบรรจจภตณฑธ

องคธความรรชการอบรมอมคอมเมกรธซ Page Facebook เเละ Line Platform

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวตา 3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : เตตากะลา

รายละเอทยด : เตตากะลาเปปนผลกตภตณฑธจากวตสดจทชองถกรนเหลรอใชชสรชางเปปนผลกตภตณฑธของทมร

ระลจกจทาหนตายใหชแกตนตกทตองเทมรยว จจงไดชททาการออกแบบบรรจจภตณฑธเผรรอสรชางมรลคตาเพกรมใหชกตบ

สกนคชาและสะดวกแกตการจทาหนตายทางออนไลนธ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.สวนหมตอน อ.มตญจาคมรม จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : หมรตบชานเตตา

ออนไลนฑ : U2T สวนหมตอน หยตอนใจ

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

เตตากะลาเปปนผลกตภตณฑธของทมรระลจกทมรจตดจทาหนตายใหชกตบนตกทตองเทมรยว โดยตตวเตตาะลานตพนเนชนวตสดจ
จากพรรมชาตกจจงไดชเปปนแนวคกดการออกแบบบรรจจภตณฑธทมรดรเปปนมกตรตตอธรรมชาตกและยตงเปปน
การสรชางมรลคตาเพกรมใหชกตบสกนคชา

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

ลดขยะ/การนทาวตตถจดกบกลตบมาใชชใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 2,650

หนชา 258 / 407



PS65025553 : การยกระดพบรดปแบบการแปรรดปอาหาร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชภรมกปปญญาทชองถกรน การถนอมอาหาร

การใชช การออกแบบ Packaging Design ใหชเขชากตบผลกตภตณฑธ

การเพกรมชตองการขายออนไลนธระบบอมคอมเมกรธช เชตน Facebook

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ปลาสชม

รายละเอทยด : ยกระดตบผลกตภตณฑธปลาสชมดชวยบรรจจภตณฑธและตราสตญลตกษณธผลกตภตณฑธ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 7 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยมหาสารคาม

ต.หนองแปน อ.มตญจาคมรม จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : กลจตมอาชมพบชานโนนสทานตก

ออนไลนฑ : https://web.facebook.com/profle.php?id=100064942723998

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ปลาสชพมเปปนการนทาปลาในทชองถกรนมาแปรรรปโดยการหมตกดองเพรรอเปปนการถนอมอาหารททาใหช
สามารถเกพบรตกษาไดชนานขจพน อมกทตพงยตงเปปนการเพกรมมรลคตาใหชกตบปลาในทชองถกรนเกกดจากการรตวม
มรอของคนในชจมชนวตตถจดกบและอจปกรณธหาไดชในทชองถกรน และสรชางสรรอในชตองทางออนไลนธ

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 30,000

หนชา 259 / 407



PS65025595 : การยกระดพบรดปแบบการแปรรดปอาหาร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ตรชอบพลตงงานแสงอาทกตยธ

-

-

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผตกผลไมชอบแหชง และปลาอบแหชง

รายละเอทยด : เปปนการนทาผตกและผลไมช และปลาในทชองถกรนนทามาแปรรรปดชวยการอบโดยใชชตรช

อบพลตงงานแสงในการอบแหชง

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 7 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยมหาสารคาม

ต.หนองแปน อ.มตญจาคมรม จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : กลจตมสตมมนาชมพบชานโนนสทานตก และกลจตมสตมมนาชมพบชานนาจาน

ออนไลนฑ : https://web.facebook.com/profle.php?id=100064942723998

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

แปรรรปอาหารเพรรอเพกรมมรลคตา และการเกพบรตกษาทมรนานขจพน ออกแบบบรรจจภตณฑธใหชโดดเดตน 
พรชอมเทคโนโลยมเขชามาประยจกตธใชช

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

จตานวนรายไดล : 30,000

หนชา 260 / 407



PS65007454 : นตนาพรรกแมงสดรนง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ออกแบบบรรจจภตณฑธใหชมมความทตนสมตยและมมความโดดเดตน

เครรรองมรอทมรใชชในการขายสกนคชา Online เชตน facebook

line

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   สจขอนามตยอาหาร หรรอ กระบวนการควบคจมขตพนตอนการผลกตตตพงแตตตชน

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : นทพาพรกกแมงสะดกพง

รายละเอทยด : นทพาพรกกแมงสะดกพงเปปนผลกตภตณฑธสทาหรตบบรกโภค โดยบรรจจลงในกระปจกใส มมโล

โกชชตดเจน สามารถรตบประทานไดชงตาย สะดวก เกพบไวชรตบประทานไดช ทานครตกตบผตก ขชาวสวย

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โคกสม อ.เมรองขอนแกตน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

แผนธจรกกจนทพาพรกกแมงสะดกพง
1.ทมรมาของวตตถจดกบผลกตภตณฑธ/บรกการ
แมงสะดกพงจากชาวบชาน
2.ผลกตภตณฑธ/บรกการ
นทพาพรกกแมงสะดกพง
3.ขายใหชใคร
-รชานขายของชทา
-กลจตมคนวตยททางาน
-กลจตมคนทมรมมความชอบแจตวบอง
4.ชตองทางการจทาหนตาย
-Offine 
ตลาดสดบชานโคกสม
-Online Facebook, Lazada, Shopee
5.จจดแขพง/ขชอไดชเปรมยบ
-ททาสดใหมตทจกการสตรงซรพอ
-มมโปรตมนจากตตวแมงสะดกพง
6.วกธมการสรชางรายไดช
จทาหนตายสกนคชาในรรปแบบ Offineและ Online

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 22,000

หนชา 261 / 407



PS65008058 : ททมหพตกรรมรทวมใจ (ตตาบลโคกสท)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

แอพออกแบบโลโกช = Canva

Logo Maker – Design Creator

QR Code Generator

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : หตตถกรรมรตวมใจจากตชนกกไทยสรตตลาดสากล

รายละเอทยด : สกนคชาหตตถกรรมทมรผลกตมาจากวตสดจธรรมชาตก (ตชนกก) นทามาออกแบบ,ดมไซนธ

ใหชสวยงาม ดรดมมมความทตนสมตย นตาใชชงาน อาทกเชตน หมวก,กระเปปา,รองเทชา,แจกตนดอกไมช,ทมรใสต

แกชว, ทมรใสตแกชวเกพบความเยพน,จานรองแกชว,กลตองใสตกระดาษทกชชรต เปปนตชน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โคกสม อ.เมรองขอนแกตน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

แผนธจรกกจกลจตมหตตกรรมรตวมใจตชนกกไทยสรตตลาดสากล
1.ทมรมาของวตตถจดกบผลกตภตณฑธ/บรกการ
ตชนกกเปปนพรชทมรหาไดชตามธรรมชาตกเปปนการนทาวตสดจทมรไดชจากธรรมชาตกมาแปรรรปใหชเปปนงานหตต
กรรมทมรสรชางมรลคตาใหชกตบชจมชนไดช
2.ผลกตภตณฑธ/บรกการ -กระเปปา, หมวก, จานรองแกชว -ราคาขายถรกกวตาตลาด 25%
3.ขายใหชใคร -ธจรกกจรชานอาหาร -ธจรกกจเครรรองแตตงกาย -ของชทารตวยในงานมงคล
4.ชตองทางการจทาหนตาย -Offine ตามงาน Event -Online Facebook, Lazada, Shopee, 
Instagram
5.แผนการพตฒนาผลกตภตณฑธ/บรกการ-รองเทชา (Shipper)-แจกตนดอกไมช-กลตองกระดาษทกชชรต-
กระเปปาแบบถรอ-ของตกแตตงบชาน-ฯลฯ
6.จจดแขพง/ขชอไดชเปรมยบ
วตสดจหาไดชจากธรรมชาตก, ตชนทจนตทรา และสกนคชามมความคงทนใชชงานไดชนาน
7.วกธมการสรชางรายไดช ซรพอวตตถจดกบ คตดเลรอกแรงงานฝปมรอ ออกแบบสกนคชาใหชมมความหลากหลาย
เนชนการใชชงาน และความสวยงาม จตดจทาหนตายทตพงแบบปลมก และสตง
                          Business Model Canvas

Key Partners
-งานนกทรรศการ-Event-หอประชจม-สถานทมรขชาราชการ-หชางสรรพสกนคชา-ขนสตงเอกชน

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 5,000
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PS65005125 : โครงการยกระดพบผลรตภพณฑฑในตตาบล เพชทอเสรรมสรลางเศรษฐกรจและสพงคมในพชนนทททดลวย

ยรทธศาสตรฑเศรษฐกรจ BCG ตตาบลดอนชลาง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยมทางการสรรอสาร

เทคโนโลยมทางการตลาดสตงคม

เทคโนโลยมทางการเกษตร

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย

   เทคโนโลยมการปลรกพรชไรชดกนไฮโดรโปนกกสธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : เมลตอน

รายละเอทยด : เมลตอนเปปนพรชในตระกรลแตงทมรนกยมปลรกเพรรอการคชาชนกดหนจรงทมรมมราคาตตอผล

สรง เนรรองจากเปปนแตงทมรมมรสหอมหวาน มมคจณคตาทางโภชนาการ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ดอนชชาง อ.เมรองขอนแกตน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : เมลตอนดอนชชาง วกสาหกกจชจมชนแปลงใหญตทตรวไป-พรชผตก ต.ดอนชชาง

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

1. กลจตมลรกคชาเปปาหมาย
2. คจณคตาทมรลรกคชาจะไดชรตบ
3. ชตองทางการเขชาถจงลรกคชา
4. ความสตมพตนธธกตบลรกคชา
5. รายไดชหลตก
6. ทรตพยากรหลตก
7. กกจกรรมหลตก
8. พตนธมกตร/เครรอขตาย
9. โครงสรชางตชนทจน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 50,000

หนชา 263 / 407



PS65009316 : โครงการสรลางความรดล พพฒนา และสทงเสรรมผลรตภพณฑฑและบรรการ BCG ของชรมชนอยทางยพทงยชน 

ตตาบลดอนชลาง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยมทางการสรรอสาร

เทคโนโลยมทางการตลาดสตงคม

เทคโนโลยมทางการศจกษา

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผชาฝปายทอมรอ

รายละเอทยด : ผชาฝปาย ผชาขาวมชา ผชาฝปายทอเปปนผรน ผชาคลจมไหลต ของกลจตมทอผชาฝปายของบชาน

ดอนชชาง สามารถใชชประโยชนธไดชหลายอยตาง มมการแปรรรปผชาฝปายเปปนกระเปปา และตตดชจด

สวมใสตไดชสวยงาม

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ดอนชชาง อ.เมรองขอนแกตน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : ชชางศรมสจข Chang Sri Sook

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

1. กลจตมลรกคชาเปปาหมาย
2. คจณคตาทมรลรกคชาจะไดชรตบ
3. ชตองทางการเขชาถจงลรกคชา
4. ความสตมพตนธธกตบลรกคชา
5. รายไดชหลตก
6. ทรตพยากรหลตก
7. กกจกรรมหลตก
8. พตนธมกตร/เครรอขตาย
9. โครงสรชางตชนทจน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

ลดขยะ/การนทาวตตถจดกบกลตบมาใชชใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 25,000

หนชา 264 / 407



PS65005310 : โครงการผลพกดพนผลรตภพณฑฑและบรรการ BCG ของชรมชนตตาบลดอนหพนอยทางยพทงยชน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การพตฒนาชองทางจตดจทาหนายโดยใชการตลาดดกจกทตล

เพกรมชตองทางการขายผลกตภตณฑธผตานระบบออนไลนธไดชแกต Facebook page ของดมตทาบล

ดอนหตน

ใชชระบบคอมพกวเตอรธในการออกแบบสรรอประชาสตมพตนธธ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ดอกไมชจตนทรธ

รายละเอทยด : ดอกไมชจตนทนธ โดยฝปมรอของชาวบชานหมรต 11 ตทาบลดอนหตน จตงหวตดขอนแกตน มม

ความสวยงามจากงานหตตถกรรม มม 2 ขนาด ครอเปปนดอกเลพก และ ชตอใหญต

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ดอนหตน อ.เมรองขอนแกตน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : อาสาดอกไมชจตนทนธ

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลดอนหตน อทาเภอเมรอง จตงหวตดขอนเเกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

1.กลจตมลรกคชาเปปาหมาย
กลจตมลรกคชาเปปนกลจตมประชาชนทตรวไปทมรอยรตภาคอมสานไมตจทากตดเพศโดยมมอายจ 25-60 ปป และรชาน
ขายสตงฆภตณฑธภายในพรพนทมรจตงหวตดขอนแกตนและจตงหวตดใกลชเคมยง
2. คจณคตาทมรลรกคชาจะไดชรตบ
ดอกไมชจตนทนธ โดยฝปมรอของชาวบชาน มมความสวยงามจากงานหตตถกรรม การคทานจงถจงเรรรองวตสดจ
ทมรใชช เพรรอไมตใหชเกกดเปปนมลพกษ ราคาทมรเปปนกตนเองไมตหวตงกทาไรเกกนควร
3.ชตองทางการเขชาถจงลรกคชา
จตดจทาหนตายผตานรชานคชาในชจมชน,รชานขายสตงภตณฑธในจตงหวตดขอนแกตน ผตานทางสรรอออนไลนธ โดย 
Facebook (เพจเฟสบจกค)และ โทรศตพทธ
4. ความสตมพตนธธกตบลรกคชา
ประเมกนและตกดตามยอดขายจากรชานขายสตงฆภตณฑธเปปนประจทา เพรรอใหชทราบวตาแบบดอกจตนทนธ
รรปแบบใด ไดชรตบความนกยม จะไดชนทามาพตฒนาการผลกตตตอไป
5.รายไดชหลตก
รายไดชจากการททาธจรกกจจะไดชจากการขายทมรตลาดในชจมชน จากกลจตมลรกคชาทมรเปปนพตอคชาคนกลาง
ทมรนทาไป
ขายตตอและไดชจากชตองทางออนไลนธ โดย Facebook (เพจเฟสบจกค)
         6. ทรตพยากรหลตก
ทรตพยากรในการผลกตประกอบไปดชวยแรงงาน วตสดจอจปกรณธ และขชอกทาหนดและมาตรฐานสกนคชา

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

ลดเวลาในการสรชางผลผลกตเพรรอจตดจทาหนตายสกนคชา / บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 2,400

หนชา 265 / 407



PS65005378 : โครงการพพฒนาบรรจรภพณฑฑสตาหรพบผลรตภพณฑฑ BCG ของชรมชนอยทางเปปนระบบและยพทงยชน 

ตตาบลดอนหพน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เพกรมชตองทางการขายผลกตภตณฑธผตานระบบพาณกชยธอกเลพกทรอนกกสธ โดยใชชสรรอดกจกทตล ไดชแกต 

Facebook  fan page ของดมตทาบลดอนหตน

ใชชระบบคอมพกวเตอรธในการออกแบบโลโกช/ บรรจจภตณฑธ/ รรปรตางสกนคชา

ใชชระบบคอมพกวเตอรธในการออกแบบสรรอประชาสตมพตนธธ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : นทพาพรกกและแคบหมร

รายละเอทยด : แคบหมร กรอบ อรตอย สะอาด ผลกตจากวตตถจดกบทมรเราคตดสรรอยตางตตพงใจ ผตาน

ขตพนตอนความอรตอยทมรคงคจณภาพ ไมตมมวตตถจกตนเสมย ราคาไมตแพง ปรกมาณคจชมคตา นทพาพรกกรส

ชาตกดมผลกตจากวตตถจดกบทมรเราคตดสรรอยตางตตพงใจ ไมตมมวตตถจกตนเสมยรตบประกตนความอรตอย

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ดอนหตน อ.เมรองขอนแกตน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : นารมนทพาพรกกสมจนไพร

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลดอนหตน อทาเภอเมรอง จตงหวตดขอนเเกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

1.กลจตมลรกคชาเปปาหมาย
กลจตมลรกคชาเปปนกลจตมประชาชนทตรวไปทมรอยรตภาคอมสานไมตจทากตดเพศโดยมมอายจ 20-60 ปป เพราะเปปน
กลจตมคนทมรสามารถรตบประทานอาหารทมรมมรสจตดไดช
2. คจณคตาทมรลรกคชาจะไดชรตบ
คจณคตาทมรลรกคชาจะไดชรตบนทพาพรกกและแคปหมรทมรมมคจณภาพและใชชวตตถจดกบทมรดมมมมาตรฐานปรกมาณทมร
เหมาะสมกตบราคา
3.ชตองทางการเขชาถจงลรกคชา
จตดจทาหนตายผตานตลาดและรชานคชาในชจมชน ผตานทางสรรอออนไลนธ โดย Facebook (เพจเฟสบจกค)
4. ความสตมพตนธธกตบลรกคชา

มมการจตดกกจกรรมสตงเสรกมการขาย ลด แลก แจก แถมและ รตบฟปงคทาแนะนทา ตกชม จากลรกคชา
5. รายไดชหลตก
รายไดชจากการททาธจรกกจจะไดชจากการขายทมรตลาดในชจมชน จากกลจตมลรกคชาทมรเปปนพตอคชาคนกลาง
ทมรนทาไป
ขายตตอและไดชจากชตองทางออนไลนธ โดย Facebook (เพจเฟสบจกค)
          6. ทรตพยากรหลตก
ทรตพยากรในการผลกตประกอบไปดชวยแรงงานวตตถจดกบสทาหรตบททานทพาพรกก อจปกรณธเครรรองครตว
บรรจจภตณฑธและขชอกทาหนดและมาตรฐานสกนคชา
          7. กกจกรรมหลตก

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 3,260

หนชา 266 / 407



PS65041172 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจและสพงคมฐานรากหลพงโควรดดลวยเศรษฐกรจ BCG ตตาบลแดงใหญท 

อตาเภอเมชอง จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

สรรอประชาสตมพตนธธออนไลนธ

ปปายแนะนทาสถานทมรทตองเทมรยว

ปปายไวนกล

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

ททองเทททยวทททเปปนมรตรตทอสรทงแวดลลอมและสรขภาพ

   ธจรกกจการทตองเทมรยวออนไลนธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : สถานทมรทตองเทมรยวเชกงวตฒนธรรมบจงหนองกอย

รายละเอทยด : บจงหนองกอยเปปนสถานทมรอยรตในหมรต 9 ตทาบลแดงใหญต มมสกรงศตกดกธสกทธกธทมร

ประชาชนในชจมชมเคารพนตบถรอครอศาลปรฝยตา ถนนรอบบจงเปปนลรกรตง ซจรงเมรรอมมการพตฒนาเตพม

รรปแบบจะเปปน Landmark ของนตกทตองเทมรยวหรรอเปปนสถานทมรออกกทาลตงกายของประชาชน

ใกลชเคมยงและพตอคชารถเขพน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.แดงใหญต อ.เมรองขอนแกตน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : อบต.แดงใหญต

ออนไลนฑ : อบต.แดงใหญต

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

แหลตงทตองเทมรยวบจงหนองกอยตทาบลแดงใหญต ภายใตชแบรนดธ แดงใหญพตฒนา เปปนการนทา
ภรมกปปญญาพรพนบชานทมรกทาลตงจะสรญหายไปใหชคนรจตนหลตงไดชทราบความเปปนไปเปปนมาของบจงหนอง
กอยและศาลตาปรฝซจรงเปปนสกรงศตกดกธสกทธกธทมรชาวบชานนตบถรอมายาวนาน แตตศาลตาปรฝไมตมมคทากลตาวบรชา
และประวตตกและชาวบชานโดยทตรวไปยตงไมตทราบรายละเอมยดเหลตานมพ การรวบรวมรายละเอมยดดตง
กลตาวจจงเปปนจจดเรกรมตชนใหชประชาชนไดชเหพนและสรรอสารตตอๆกตนไป อาจจะเปปนจจดเชพคอกนของนตก
ทตองเทมรยวทมรมาเยรอน และสตงเสรกมสนตบสนจนการทตองเทมรยวชจมชน ทมรพตกผตอนออกกทาลตงกาย 
อนจรตกษธสกรงแวดลชอม สรชางรายไดชใหชชจมชน รวมไปถจงการจตดกกจกรรมในวตนสทาคตญตตางๆของ
ตทาบล กลจตมลรกคชาเปปาหมายหลตกครอทจกคนในตทาบลทจกเพศทจกวตยทมรตชองการมาออกกทาลตงกายพตก
ผตอนและมากราบไหวชศาลตาปรฝทมรอยรตเกาะกลางบจงหนองกอย จจดขายและจจดเดตนของบรกการ ครอ
สะพานเชรรอมไปยตงเกาะกลางนทพาซจรงมมศาลตาปรฝตตพงอยรตบนเกาะและมมบจงขนาดใหญตอยรตรอบเกาะ 
กลยจทธธดชานราคา เนรรองจากจตดใหชบจงหนองกอยเปปนสถานทมรสาธารณะจจงไมตมมการเกพบคตาบรกการ
และททาบตนทจกรายรตบรายจตาย ซจรงชาวบชานสามารถหารายไดชโดยการนทาสกนคชามาขายเองไดช ยจทธธ
การสตงเสรกมการบรกการ ใชชสรรอโฆษณาทางออนไลนธ และออฟไลนธ มมการททาวกดกโอสตงเสรกมการ
ทตองเทมรยว และประชาสตมพตนธธทางสรรอโซเชมยลไดชแกตFacebookTiktok แบบออฟไลนจธะมมสรรอ
ประชาสตมพตนธธปปายไวนกลและปปายแนะนทาสถานทมรทตองเทมรยว การวางแผนการบรกการ มมผรชคนมาใชช
บรกการใหชไดชอยตางนชอยเดรอนละ 1,500 คน และมมชาวบชานหารายไดชโดยการขายสกนคชาในพรพนทมรบจง
หนองกอยมากขจพน ประกอบกตบควาวมกชาวหนชาทางเทคโนโลยมททาใหชนตกทตองเทมรยวสามารถเขชาถจง
แหลตงทตองเทมรยวชจมชนไดชรวดเรพวขจพนจากชตองทาง Facebook Tiktok สทาหรตบแผนการบรกการ

มมสจขภาพดมขจพน ลดโอกาสเกกดการเจพบปฝวย

สตงเสรกมและสนตบสนจนการทตองเทมรยวชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษธสกรงแวดลชอม และมมการพตฒนาอยตางยตรงยรน

จตานวนรายไดล : 0

หนชา 267 / 407



PS65041173 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจและสพงคมฐานรากหลพงโควรดดลวยเศรษฐกรจ BCG ตตาบลแดงใหญท

อตาเภอเมชองจพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การจตดททาบรรจจภตณฑธ

เครรรองปปร นเมลพดปจปย

การททาตลาดออนไลนธ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย

   การพยากรณธอากาศ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ปจปยอกนทรมยธแดงใหญต

รายละเอทยด : ปจปยอกนทรมยธใชชเพรรอเพกรมผลผลกตทางการเกษตรถจงละ 5 กกโลกรตม

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.แดงใหญต อ.เมรองขอนแกตน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : อบต.แดงใหญบ

ออนไลนฑ : เพจtiktok แดงใหญต

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ขตพนแรก สกนคชาปจปยอกนทรมยธแดงใหญตจะททาการจตดจทาหนตายวางขายผตานทางหนชารชานคชาในชจมชน
ตทาบลแดงใหญต พรชอมกตบททาการตลาดออนไลนธผตานทาง FACEBOOK และ Tiktok จตดใหชมม
สกนคชาตตวอยตางสทาหรตบการทดลองใชชเพรรอดจงดรดความสนใจและสรชางฐานลรกคชาในอนาคต

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

อนจรตกษธสกรงแวดลชอม และมมการพตฒนาอยตางยตรงยรน

จตานวนรายไดล : 200

หนชา 268 / 407



PS65004763 : โครงการเสรรมสรลางความรดลเกททยวกพบการเพรทมชทองทางการตลาดออนไลนฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

โทรศตพทธไวชใชชในการททาเพจเพรรอนทาเสนอผลกตภตณฑธในการจทาหนตายสกนคชาในชตองทางออนไลนธ

เครรรองจตกรตตางๆในการททาแหนมเหพด เชตน เครรรองบดดอกเหพดสด

โรงตากพลตงงานแสงอาทกตยธจากโซลตาเซลลธ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : แหนมเหพดนางฟปาและเหพดนางรม

รายละเอทยด : แหนมเหพดนางฟปาและนางรมผลกตมาจากเหพดทมรกลจตมวกสาหกกจชจมชนในตทาบล

ทตาพระปลรกและแปรรรปออกมาเพรรอเพกรมรายไดชใหชกลจตม

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ทตาพระ อ.เมรองขอนแกตน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

-หากลจตมเปปาหมายขนาดเลพกถจงขนาดใหญต
-ผลกตภตณฑธตรงตามมาตรฐานทมรกทาหนดมมคจณภาพทมรลรกคชาตชองการ
-เพกรมชตองทางการตกดตตอใหชสะดวกสอดคลชองกตบโลกปปจจจบตน
-แลกเปลมรยนความรรชเพรรอพตฒนาสกนคชารตวมกตนและจตดโปรโมชตรนใหชกตบลรกคชา
-เพกรมมรลคตาใหชกตบสกนคชาเพรรอเพกรมรายไดชใหชกตบชจมชน
-สรชางเครรอขตายและพตนธมกตรเพรรอเพกรมชตองทางการขายทตพงการจตดจทาหนตายหนชารชานและผตาน
ชตองทางออนไลนธ

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

ลดเวลาในการสรชางผลผลกตเพรรอจตดจทาหนตายสกนคชา / บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 20,000

หนชา 269 / 407



PS65005053 : โครงการพพฒนาสดตรอาหารและบรรจรภพณฑฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

โรงตากพลตงงานแสงอาทกตยธจากโซลตาเซลลธ

เครรรองจตกรตตางๆในการททาขชาวเกรมยบเหพด เชตน เครรรองผสมแปปงหรรอเครรรองตมแปปง(อตตโนมตตก) 

เครรรองตตดแผตนขชาวเกรมยบดกบ(อตตโนมตตก) เครรรองซมลถจง

โทรศตพทธไวชใชชในการททาเพจเพรรอโปรโมทผลกตภตณฑธในการจทาหนตายสกนคชาในชตองทางออนไลนธ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ขชาวเกรมยบเเหพดนางฟปาและนางรม

รายละเอทยด : ขชาวเกรมยบทมมรผลกตจากเหพดเปปนผลผลกตของกลจตมรตฐวกสาหกกจชจมชนในตทาบล

ทตาพระ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ทตาพระ อ.เมรองขอนแกตน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

-หากลจตมลรกคชาเปปาหมายเชตน คนแพชขชาวเกรมยบปลาและกจชง,กลจตมคนรตกสจขภาพรวมถจงชตวง
เทศกาลกกนเจ
-บรรยายโภชณาการของเหพดใหชกลจตมลรกคชาไดชฟปง
-ททาชตองทางการตกดตตอใหชชตดเจน
-แลกเปลมรยนความรรชกตบลรกคชาเพรรอพตฒนาสกนคชาใหชดมมากขจพน
-หาชตองทางการจตดจทาหนตอยทตรงหนชารชานและชตองทางออนไลนธ

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

ลดเวลาในการสรชางผลผลกตเพรรอจตดจทาหนตายสกนคชา / บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 30,000

หนชา 270 / 407



PS65005024 : โครงการยกระดพบผลรตภพณฑฑในตตาบล เพชทอเสรรมสรลางเศรษฐกรจและสพงคมในพชนนทททดลวย

ยรทธศาสตรฑเศรษฐกรจ BCG ตตาบลโนนททอน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครรรองทอพรมเชพดเทชา

เทคโนโลยมทางการตลาดและสตงคม

เทคโนโลยมทางการศจกษา

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : พรมเชพดเทชา

รายละเอทยด : พรมเชพดเทชาและไมชถรพรพนจากเศษผชาทมรเหลรอใชช

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โนนทตอน อ.เมรองขอนแกตน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : กตลยากระเปปาผชามาลตยงาม

ออนไลนฑ : กตลยากระเปปาผชามาลตยงาม

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

อธกบายแผนธจรกกจดชวย Business Model Canvas (BMC) ตามลกงคธแนบ 
https://drive.google.com/fle/d/1NGnVzH8NLsJwhMMk4wavJey8GWka7qwo/view?
usp=sharing

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 52,500

หนชา 271 / 407



PS65005056 : โครงการพพฒนาบรรจรภพณฑฑสตาหรพบผลรตภพณฑฑ BCG ของชรมชนอยทางเปปนระบบและยพทงยชน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครรรองทอผชา

เทคโนโลยมทางการตลาดและสตงคม

เทคโนโลยมทางการศจกษา

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : พวงมาลตยผชาขาวมชา

รายละเอทยด : เปปนพวงมาลตยผชาขาวมชา ททาจาก ผชาขาวมชา พตบเปปนพวงมาลตย เปปนของชทารตวย 

ของทมรระลจก

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โนนทตอน อ.เมรองขอนแกตน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : กตลยากระเปปาผชามาลตยงาม

ออนไลนฑ : กตลยากระเปปาผชามาลตยงาม

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

อธกบายแผนธจรกกจดชวย Business Model Canvas (BMC)ตามลกงคธแนบ 
https://drive.google.com/fle/d/1DDZV2AQKkraDCnnxVkuTh2c76nE0msDT/view?
usp=sharing

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 7,225

หนชา 272 / 407



PS65015074 : การเพรทมมดลคทาผลรตภพณฑฑไวนรลเพชทอชรมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนา และออกแบบบรรจจภตณฑธใหมต

การแปรรรปวตสดจเหลรอใชช หรรอทกพงมาเปปนผลกตภตณฑธ

อบรม ททาความเขชาใจผลกตภตณฑธ และใหชความรรชการขายออนไลนธ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจหมรนเวทยนลดการใชลพลพงงานเนลนนตากลพบมาใชลใหมท

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : กระเปปาไวนกล Classy Bag

รายละเอทยด : กระเปปาไวนกลทมรททามาจากไวนกล เหลรอใชช หรรอไมตไดชใชชงาน และนทามาผลกตเพรรอใหช

เกกดมรลคตาเพกรม และนทากลตบมาใชชใหมต Reduce, Reuse and Recycle เพรรอลดปรกมาณขยะ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ในเมรอง อ.เมรองขอนแกตน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : กลจตมอาชมพวกสาหกกจชจมชนทจตงเศรษฐมขอนแกตน

ออนไลนฑ : กลจตมอาชมพวกสาหกกจชจมชนทจตงเศรษฐมขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

Classy Bag “Green product” นวตตกรรม Innovative Fabric จจดเรกรมตชนของแบรนดธมาจาก
การนทาวตสดจเหลรอใชชอยตางปปายไวนกลเกตามาททาเปปนผลกตภตณฑธกระเปปา ลดการใชชถจงพลาสตกกนทา
ขยะมาเพกรมมรลคตาสรชางรายไดชใหชกตบสมาชกกและชจมชน จากกระแสแนวโนชมตลาดปป 2565 พบวตา
กลจตมอกนฟลรเอนเซอรธทมรรตกษธสกรงแวดลชอม โดยเหลตาอกนฟลรเอนเซอรธไมตวตาจะสายอาหาร แฟชตรน บก
วตมพหรรอสายสจขภาพจะเขชามามมบทบาทในการถตายทอดเนรพอหาแนวรตกษธโลกมากยกรงขจพน ททาใหช
สกนคชารตกษธโลกมมโอกาสขายไดชมากกวตาสกนคชาทตรวไป 75% โดยใชชการววกเคราะหธอจตสาหกรรมและ
การวกเคราะหธตลาด/การวกเคราะหธสถานการณธของกกจการ SWOT (SWOT Analysis) ใชชแผน
การตลาด Business Model Canvas (BMC)/ สรชางเปปาหมายทางการตลาดโดยการสรชาง 
content ตตพงเปปาหมายระยะสตพน/ระยะกลาง และระยะยาว โดยกทาหนดแผนการดทาเนกนงานในระยะ
เวลา 3 เดรอน (กรกฎาคม - กตนยายน 2565)

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

ลดขยะ/การนทาวตตถจดกบกลตบมาใชชใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 5,000

หนชา 273 / 407



PS65015138 : การเพรทมมดลคทาผลรตภพณฑฑไวนรลเพชทอชรมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนาและออกแบบผลกตภตณฑธใหมต ใหชทตนสมตย

อบรมการขายออนไลนธ

แปรรรปวตสดจเหลรอใชช

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

เศรษฐกรจหมรนเวทยนลดการใชลพลพงงานเนลนนตากลพบมาใชลใหมท

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : เสรพอ และรองเทชาไวนกล Classy Wears

รายละเอทยด : เสรพอ และรองเทชาทมรททามาจากไวนกลทมรใชชแลชว และนทากลตบมาใชชประโยชนธ Reduce, 

Reuse and Recycle

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ในเมรอง อ.เมรองขอนแกตน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : กลจตมอาชมพวกสาหกกจชจมชนทจตงเศรษฐมขอนแกตน

ออนไลนฑ : กลจตมอาชมพวกสาหกกจชจมชนทจตงเศรษฐมขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

Classy Wears “Green product” นวตตกรรม Innovative Fabric จจดเรกรมตชนของแบรนดธมา
จากการนทาวตสดจเหลรอใชชอยตางปปายไวนกลเกตามาททาเปปนผลกตภตณฑธเสรพอ และรองเทชา  ลดการใชชถจง
พลาสตกกนทาขยะมาเพกรมมรลคตาสรชางรายไดชใหชกตบสมาชกกและชจมชน จากกระแสแนวโนชมตลาดปป 
2565 พบวตากลจตมอกนฟลรเอนเซอรธทมรรตกษธสกรงแวดลชอม โดยเหลตาอกนฟลรเอนเซอรธไมตวตาจะสาย
อาหาร แฟชตรน บกวตมพหรรอสายสจขภาพจะเขชามามมบทบาทในการถตายทอดเนรพอหาแนวรตกษธโลกมาก
ยกรงขจพน ททาใหชสกนคชารตกษธโลกมมโอกาสขายไดชมากกวตาสกนคชาทตรวไป 75% โดยใชชการววกเคราะหธ
อจตสาหกรรมและการวกเคราะหธตลาด/การวกเคราะหธสถานการณธของกกจการ SWOT (SWOT 
Analysis)
ใชชแผนการตลาด  Business Model Canvas (BMC)/ สรชางเปปาหมายทางการตลาดโดยการ
สรชาง content ตตพงเปปาหมายระยะสตพน/ระยะกลาง และระยะยาว โดยกทาหนดแผนการดทาเนกนงาน
ในระยะเวลา 3 เดรอน (กรกฎาคม - กตนยายน 2565)

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

ลดขยะ/การนทาวตตถจดกบกลตบมาใชชใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 15,000

หนชา 274 / 407



PS65017567 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจและสพงคมฐานรากหลพงโควรด ดลวยเศรษฐกรจ BCG ตตาบลบลานคลอ 

อตาเภอเมชองขอนแกทน จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครรรองซมลปากถจง

เครรรองตมปฝนมรลวตว

เครรรองผสมมรลวตว

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การขนสตงและกระจายสกนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจหมรนเวทยนลดการใชลพลพงงานเนลนนตากลพบมาใชลใหมท

   Upcycle (การรมไซเคกลแบบทมรททาใหชคจณคตาเพกรมขจพน)

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : คชอเคมยงดกน

รายละเอทยด : “ขมพวตวนมหมตกจจลกนทรมยธผสมไตรโคเดอรธมา” หมตกดชวยจจลกนทรมยธเพรรอยตอยและ

ปลดปลตอยธาตจอาหารทมรอยรตในมรลวตวออกมาใหชพรชใชชประโยชนธไดชสรงสจด ผสมเชรพอราไตโคเดอรธ

มา ซจรงมมคจณสมบตตกชตวยปปองกตนโรครากเนตา โคนเนตา มมรรปแบบบรรจจถจง ขนาด 5 กกโลกรตม

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.บชานคชอ อ.เมรองขอนแกตน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ผลกตภตณฑธแปรรรปจากของเสมยทมรไดชจากโคนมซจรงเปปนอาชมพหลตกของชจมชนตทาบลบชานคชอนทามา
พตฒนาเพรรอเพกรมมรลคตาและสรชางรายไดชครนสรตประชาชนในตทาบลจากวตตถจดกบทมร ไรชประโยชนธสรตสกนคชา
ทมรเปปนทมรนกยมสทาหรตบการททาเกษตรในยจคทมรตชนทจนสรงไดชเปปนอยตางดม

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

มมสจขภาพดมขจพน ลดโอกาสเกกดการเจพบปฝวย

ลดขยะ/การนทาวตตถจดกบกลตบมาใชชใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

จตานวนรายไดล : 2,000

หนชา 275 / 407



PS65017858 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจและสพงคมฐานรากหลพงโควรด ดลวยเศรษฐกรจ BCG ตตาบลบลานคลอ 

อตาเภอเมชองขอนแกทน จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การแปรรรปสกนคชา

การททาตลาดออนไลนธ

เครรรองหมตกระบบสรญญากาศ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การขนสตงและกระจายสกนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจหมรนเวทยนลดการใชลพลพงงานเนลนนตากลพบมาใชลใหมท

   Upcycle (การรมไซเคกลแบบทมรททาใหชคจณคตาเพกรมขจพน)

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : คชอเคมยงดกน

รายละเอทยด : ผลกตภตณฑธ “ฮอรธโมนนมสด” มมจจดเดตนในเรรรองของการนทานทพานมคตดทกพงใน

กระบวนการรตบซรพอหมตกกตบจจลกนทรมยธชมวภาพทมร มมความเขชมขชนสรง มมกลกรนหอม เปปนผลกตภตณฑธ

ออกแกนกกสธ เหมาะใชชสทาหรตบ พรช ผตก ผลไมช ไมชดอก ไมชประดตบ มมประโยชนธในเรรรองการใชชผสม

รด ฉมด พตน บทารจงพรช

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.บชานคชอ อ.เมรองขอนแกตน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ผลกตภตณฑธแปรรรปจากของเสมยทมรไดชจากโคนมซจรงเปปนอาชมพหลตกของชจมชนตทาบลบชานคชอนทามา
พตฒนาเพรรอเพกรมมรลคตาและสรชางรายไดชครนสรตประชาชนในตทาบลจากวตตถจดกบทมร ไรชประโยชนธสรตสกนคชา
ทมรเปปนทมรนกยมสทาหรตบการททาเกษตรในยจคทมรตชนทจนสรงไดชเปปนอยตางดม

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

มมสจขภาพดมขจพน ลดโอกาสเกกดการเจพบปฝวย

จตานวนรายไดล : 2,000

หนชา 276 / 407



PS65016088 : โครงการเมลหดพพนธรฑขลาวปลอดสารเคมทบรรจรกระสอบ Nang Thui

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยมการออกแบบโลโกชตกดผลกตภตณฑธใหชดรนตาสนใจ และดจงดรดลรกคชากลจตมเปปาหมาย

เทคโนโลยมการสรชางโปสเตอรธประชาสตมพตนธธผตานชตองทางออนไลนธ

เทคโนโลยมการสรชางชตองทางการขายสกนคชาออนไลนธผตาน Facebook, Shopee, line 

shopping

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : เมลพดพตนธจธขชาวปลอดสารเคมม ตรานางทจย

รายละเอทยด : ผลกตเมลพดพตนธจธขชาวปลอดสารเคมม ควบคจมไมตใชชสารเคมมทจกขตพนตอนการผลกต 

คตดเมลพดพตนธจธทมรสมบรรณธและไมตมมสกรงแปลกปลอมเจรอปนกตอนการจทาหนตาย บรรจจกระสอบใน

มาตรฐานโดดเดตนมมเอกลตกษณธ สะอาดปลอดภตย มมขนาดพอเหมาะเคลรรอนยชายสะดวก และมม

ประโยชนธตตอสจขภาพ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 7 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.บชานทจตม อ.เมรองขอนแกตน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ศรนยธขชาวชจมชนบชานกจดนางทจย

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100083990314128

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

1. Customer Segment – กลจตมลรกคชาเปปนกลจตมคนทมรอาศตยอยรตในภาคตะวตนออกเฉมยงเหนรอ และ
อาศตยอยรตในชจมชน ไมตจทากตดเพศ โดยมมอายจ 30 ปปขจพนไป เพราะเปปนกลจตมคนทมรททาอาชมพเกษตรกร
2. Customer Relationships – มมการจตดสตงสกนคชาใหชแกตลรกคชา มมชตองทางการตกดตตอเพรรอรตบคทา
ปรจกษา และรตบความคกดเหพนของลรกคชา และมมการมอบสตวนลดสทาหรตบลรกคชาทมรซรพอสกนคชาเปปน
ประจทา
3. Value Propositions – สกนคชามมการควบคจมการผลกตโดยสมาชกกกลจตมศรนยธขชาวชจมชนบชาน
กจดนางทจย โดยปลอดสารเคมมทจกขตพนตอน ลรกคชาจะไดชรตบเมลพดพตนธจธทมรปลอดภตยตตอสจขภาพ และ
นทาไปขยายพตนธจธตตอไดช 
4. Channels – จทาหนตายสกนคชาผตานชตองทาง Facebook, Line และจทาหนตายทมรศรนยธขชาวชจมชน
บชานกจดนางทจย ตทาบลบชานทจตม อทาเภอเมรอง จตงหวตดขอนแกตน ใหชแกตกลจตมลรกคชาในหมรตบชานและพรพนทมร
ใกลชเคมยง
5. Revenue Streams – รายไดชจากการขายสกนคชา จะไดชจากการจทาหนตายเมลพดพตนธจธขชาวทมร
ศรนยธขชาวชจมชนบชานกจดนางทจย และจทาหนตายผตานชตองทางออนไลนธ
6. Key Partners – พตนธมกตรหรรอผรชสนตบสนจนในการผลกต ไดชแกต ศรนยธเมลพดพตนธจธขชาวขอนแกตน 
กรมการขชาว และมหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน วกทยาเขตขอนแกตน  
7. Key Activities – กระบวนการผลกต เรกรมจากการจตดหาเมลพดพตนธจธคจณภาพดม ไปสรตการเตรมยม
ดกน และนทาเมลพดพตนธจธลงในแปลงนา การดรแลรตกษาดม มมการปปองกตนกทาจตดโรค และแมลงศตตรร
ขชาว มมการกทาจตดวตชพรช การเกพบเกมรยว การอบเมลพดพตนธธ การคตดเมลพดพตนธจธ การบรรจจเมลพด

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 15,625

หนชา 277 / 407



PS65019488 : โครงการสครพบขลาวปลอดสารเคมท 100% Nang Thui

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยมการพตฒนาสรตรสครตบขชาวปลอดสารเคมม การออกแบบโลโกชตกดผลกตภตณฑธใหชดรนตา

สนใจ และดจงดรดลรกคชากลจตมเปปาหมาย

เทคโนโลยมการสรชางชตองทางการขายสกนคชาออนไลนธผตาน Facebook, Shopee, line 

shopping

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : สครตบขชาวปลอดสารเคมม ตรานางทจย

รายละเอทยด : ผลกตจากขชาวปลอดสารเคมม รวมทตพงสมจนไพรไทย และนทพาผจพงทมรอจดมไปดชวย

วกตามกน ทมรจะชตวยผลตดเซลลธผกว ททาใหชผกวกระจตางใสอมกทตพงยตงมมสารทมรใหชความชจตมชรพนทมรททาใหชผกว

พรรณอตอนนจตม

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 7 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.บชานทจตม อ.เมรองขอนแกตน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ศรนยธขชาวชจมชนบชานกจดนางทจย

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100083990314128

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

1. Customer Segment – กลจตมลรกคชาทตรวไป ไมตจทากตดเพศ โดยมมอายจ 16 ปปขจพนไป เพราะเปปนกลจตม
คนทมรดรแลสจขภาพ ดรแลผกวพรรณ และรตกสวยรตกงาม 
2. Value Propositions – สกนคชามมการควบคจมการผลกตโดยสมาชกกกลจตมศรนยธขชาวชจมชนบชาน
กจดนางทจย ปลอดภตยตตอสจขภาพผกว มมสมจนไพรไทย และนทพาผจพง อจดมไปดชวยวกตามกน ชตวยชะลอ
ความเสรรอมของผกว ชตวยปรตบสภาพสมผกวใหชสมทราเสมอและคตอยๆ ขาวนวลเนมยนขจพนอยตางเปปน
ธรรมชาตก ชตวยผลตดเซลลธผกวทมรตายไปแลชว ททาใหชผกวถรกสรชางขจพนมาใหมตและกระจตางใสกวตาเดกม 
ชตวยปปองกตนผกวจากการททาลายของรตงสมยรวม ชตวยเสรกมสรชางเซลลธใหมตใหชแกตผกวหนตง อมกทตพงยตงมม
สารทมรใหชความชจตมชรพนทมรททาใหชผกวพรรณอตอนนจตม
3. Customer Relationships – มมการจตดสตงสกนคชาใหชแกตลรกคชา มมชตองทางการตกดตตอเพรรอรตบคทา
ปรจกษา และรตบความคกดเหพนของลรกคชา มมการมอบสตวนลดสทาหรตบลรกคชาทมรซรพอสกนคชาเปปนประจทา 
และมมโปรโมชตรนทจกเดรอน
4. Channels – จทาหนตายสกนคชาผตานชตองทาง Facebook, Line และจทาหนตายทมรศรนยธขชาวชจมชน
บชานกจดนางทจย ตทาบลบชานทจตม อทาเภอเมรอง จตงหวตดขอนแกตน ใหชแกตกลจตมลรกคชาในหมรตบชานและพรพนทมร
ใกลชเคมยง
5. Revenue Streams – รายไดชจากการขายสกนคชา จะไดชจากการจทาหนตายเมลพดพตนธจธขชาวทมร
ศรนยธขชาวชจมชนบชานกจดนางทจย และจทาหนตายผตานชตองทางออนไลนธ
6. Key Partners – พตนธมกตรหรรอผรชสนตบสนจนในการผลกต ไดชแกต รชานคชาภายในชจมชน และชจมชน
ใกลชเคมยง และมหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน วกทยาเขตขอนแกตน  

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 1,400

หนชา 278 / 407



PS65041148 : การพพฒนาและยกระดพบหพตถกรรมและสรทงทอเปปดเมชองขอน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ความชทานาญของการตตดเยพบ จากภรมกปปญญาดชานศกลปะหตตกรรมและสกรงทอ โดยใชชจตกร

ไฟฟปา

ออกแบบผลกตภตณฑธใหชทตนสมตยและคงความเปปนเอกลตกษณธของตทาบล

คชนหารรปพรรณสตณฐานและอตตลตกษณธเบรพองตชนของสตตวธอตนเปปนชรรอประจทาถกรนทมรนทามาใชช

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวตา 3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมภรมกปปญญาและวตฒนธรรมดชานสตงคมวกทยา

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : หมอนรองคอ

รายละเอทยด : ผลกตภตณฑธททาจากผชาขาวมชา ผชาสตกหลาด ผชากทามะหยมร ทมรมมลตกษณะสามารถนทา

มาใชชกตบเครรรองจตกรไดช โดยออกแบบในรรปแบบ “เปปดเมรองขอน” ทมรเปปนสตญลตกษณธบตงบอก

เรรรองราวความเปปนมาของตทาบลบชานเปปด อทาเภอเมรอง จตงหวตดขอนแกตน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.บชานเปปด อ.เมรองขอนแกตน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : วกสาหกกจชจมชนกลจตมอาชมพชจมชนเอรพออาทรตทาบลบชานเปปด

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลบชานเปปด

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

เนรรองจากตทาบลบชานเปปด ถรอเปปนตทาบลทมรมมประชากรอาศตยอยรตจทานวนมากและมมพรพนทมรในทาง
ภรมกศาสตรธ เปปนอตนดตบ 3 ของอทาเภอเมรอง จตงหวตดขอนแกตน จจงอยากสรชางเอกลตกษณธใหชตทาบล
บชานเปปดเปปนทมรรรชจตก ผตานสกนคชาของทมรระลจกโดยใชชชรรอวตา “เปปดเมรองขอน” โดยใชชผชาฝปายสมพรพน
เมรองมาสรชางสรรคธ ททาการแปรรรป ไดชแกต พวงกจญแจ หมอนรองคอ และตจกกตามาสคอรธต

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 6,000

หนชา 279 / 407



PS65041150 : การพพฒนาและยกระดพบหพตถกรรมและสรทงทอเปปดเมชองขอน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ความชทานาญของการตตดเยพบ จากภรมกปปญญาดชานศกลปะหตตกรรมและสกรงทอ โดยใชชจตกร

ไฟฟปา

ออกแบบผลกตภตณฑธใหชทตนสมตยและคงความเปปนเอกลตกษณธของตทาบล

คชนหารรปพรรณสตณฐานและอตตลตกษณธเบรพองตชนของสตตวธอตนเปปนชรรอประจทาถกรนทมรนทามาใชช

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวตา 3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมภรมกปปญญาและวตฒนธรรมดชานสตงคมวกทยา

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : พวงกจญแจ

รายละเอทยด : ผลกตภตณฑธททาจากผชาขาวมชา ผชาสตกหลาด ผชากทามะหยมร ทมรมมลตกษณะสามารถนทา

มาใชชกตบเครรรองจตกรไดช โดยออกแบบในรรปแบบ “เปปดเมรองขอน” ทมรเปปนสตญลตกษณธบตงบอก

เรรรองราวความเปปนมาของตทาบลบชานเปปด อทาเภอเมรอง จตงหวตดขอนแกตน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.บชานเปปด อ.เมรองขอนแกตน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : วกสาหกกจชจมชนกลจตมอาชมพชจมชนเอรพออาทรตทาบลบชานเปปด

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลบชานเปปด

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

เนรรองจากตทาบลบชานเปปด ถรอเปปนตทาบลทมรมมประชากรอาศตยอยรตจทานวนมากและมมพรพนทมรในทาง
ภรมกศาสตรธ เปปนอตนดตบ 3 ของอทาเภอเมรอง จตงหวตดขอนแกตน จจงอยากสรชางเอกลตกษณธใหชตทาบล
บชานเปปดเปปนทมรรรชจตก ผตานสกนคชาของทมรระลจกโดยใชชชรรอวตา “เปปดเมรองขอน” โดยใชชผชาฝปายสมพรพน
เมรองมาสรชางสรรคธ ททาการแปรรรป ไดชแกต พวงกจญแจ หมอนรองคอ และตจกกตามาสคอรธต

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 3,000

หนชา 280 / 407



PS65041151 : การพพฒนาและยกระดพบหพตถกรรมและสรทงทอเปปดเมชองขอน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ความชทานาญของการตตดเยพบ จากภรมกปปญญาดชานศกลปะหตตกรรมและสกรงทอ โดยใชชจตกรเยพบ

ผชา

ออกแบบผลกตภตณฑธใหชทตนสมตยและคงความเปปนเอกลตกษณธของตทาบล

คชนหารรปพรรณสตณฐานและอตตลตกษณธเบรพองตชนของสตตวธอตนเปปนชรรอประจทาถกรนทมรนทามาใชช

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวตา 3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมภรมกปปญญาและวตฒนธรรมดชานสตงคมวกทยา

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ตจกกตามาสคอรธต

รายละเอทยด : ผลกตภตณฑธททาจากผชาขาวมชา ผชาสตกหลาด ผชากทามะหยมร ทมรมมลตกษณะสามารถนทา

มาใชชกตบเครรรองจตกรไดช โดยออกแบบในรรปแบบ “เปปดเมรองขอน” ทมรเปปนสตญลตกษณธบตงบอก

เรรรองราวความเปปนมาของตทาบลบชานเปปด อทาเภอเมรอง จตงหวตดขอนแกตน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.บชานเปปด อ.เมรองขอนแกตน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : วกสาหกกจชจมชนกลจตมอาชมพชจมชนเอรพออาทรตทาบลบชานเปปด

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลบชานเปปด

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

เนรรองจากตทาบลบชานเปปด ถรอเปปนตทาบลทมรมมประชากรอาศตยอยรตจทานวนมากและมมพรพนทมรในทาง
ภรมกศาสตรธ เปปนอตนดตบ 3 ของอทาเภอเมรอง จตงหวตดขอนแกตน จจงอยากสรชางเอกลตกษณธใหชตทาบล
บชานเปปดเปปนทมรรรชจตก ผตานสกนคชาของทมรระลจกโดยใชชชรรอวตา “เปปดเมรองขอน” โดยใชชผชาฝปายสมพรพน
เมรองมาสรชางสรรคธ ททาการแปรรรป ไดชแกต พวงกจญแจ หมอนรองคอ และตจกกตามาสคอรธต

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 6,000

หนชา 281 / 407



PS65016767 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจและสพงคมฐานรากหลพงโควรดดลวยเศรษฐกรจ BCG  ตตาบลบลานหวลา 

อตาเภอเมชอง จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวตตกรรมจากใยตาล

มมหชองปฏกบตตกงาน(แลพป)

เครรรองสกตดสาร

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : สบรตลรกตาลและสบรตมะหาด

รายละเอทยด : สบรตมะหาด เปปนสบรตกลมเซอรมนทมรผสมสารสกตดจากมะหาดทมรมมสาระสทาคตญ ครอ 

oxyresveratrol และ resveratrol ทมรมมความสามารถในการลดจจดดทาบนใบหนชา และมมสาร

ฟปนอลกกทมรตชานอนจมรลอกสระบนผกวไดชดม

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.บชานหวชา อ.เมรองขอนแกตน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

1. การวกเคราะหธทางการตลาด 
วกเคราะหธโอกาส  ผลกตภตณฑธดรแลผกว (Skincare) ทมรครองตลาดเครรรองสทาอางในประเทศสรง ถจง 
46.8% ดชวยคจณภาพมาตรฐานการผลกตและความปลอดภตย 
     วกเคราะหธครตแขตง  ตลาดรวมสบรตมมมรลคตาประมาณ 14,032 ลชานบาท เตกบโตจากปปกตอน 3.24% 
แบตงออกเปปนสบรตเหลว 4,912 ลชานบาท เตกบโต 5.62% สบรตกชอน 9,120 ลชานบาท เตกบโต 1.96%
      วกเคราะหธลรกคชา  ในอดมตความนกยมของสบรตสมจนไพรจะเปปนคนวตยททางานและกลจตมผรชใหญต แตต
ปปจจจบตนสบรตสมจนไพรไดชขยายความนกยมไปยตงผรชบรกโภคทมรอายจนชอยลง หรรอแมชแตตคนรจตนใหมต 
2. SWOT Analysis
    2.1.การวกเคราะหธปปจจตยแวดลชอมภายใน
การวกเคราะหธปปจจตยแวดลชอมภายใน โดยใชชการวกเคราะหธจจดแขพง และจจดอตอนของกกจการ  ดตงนมพ
จจดแขพง Strengths (S)
            1. วตตถจดกบจากธรรมชาตก หาไดชจากภายในชจมชน
            2. มมความเปปนเอกลตกษณธเฉพาะผลกตภตณฑธ
จจดอตอน Weaknesses (W)
              1. ลรกคชามมทางเลรอกมาก
โอกาส Opportunities (O)
              1. อตตราการเตกบโตของตลาดผลกตภตณฑธบทารจงผกวในประเทศไทย
อจปสรรค Threats (T)

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

สตงเสรกมและสนตบสนจนการทตองเทมรยวชจมชน

สรชางความรรชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 45,000

หนชา 282 / 407



PS65041157 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจและสพงคมฐานรากหลพงโควรดดลวยเศรษฐกรจ BCG ตตาบลบลานหวลา 

อตาเภอเมชอง จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

มมหชองปฏกบตตกงาน(แลพป)

ปรตบปรจงกลกรนใหชเปปนมาตรฐาน

เครรรองสกตดสาร

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : สบรตมะหาด

รายละเอทยด : เปปนสบรตกลมเซอรมนทมรผสมสารสกตดจากมะหาดทมรมมสาระสทาคตญ ครอ 

oxyresveratrol และ resveratrol ทมรมมความสามารถในการลดจจดดทาบนใบหนชา และมมสาร

ฟปนอลกกทมรตชานอนจมรลอกสระบนผกวไดชดม

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.บชานหวชา อ.เมรองขอนแกตน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

กทาหนดกลยจทธธสตวนประสมทางการตลาด
วกเคราะหธ STP

S-Segmentation : กลจตมของผรชทมรใชชสบรต
T-Target : มมตลาดเปปาหมายเนชนไปทางผรชบรกโภคทมรมมกทาลตงซรพอปานกลางถจงสรง อาจเปปนนตกธจรกกจ 
นตกศจกษา คนททางาน หรรอแมชแตตนตกทตองเทมรยวทมรตชองการ สบรตทมรใชชแลชว สะอาด และสรชางความ
สะดวกรวดเรพว
P-Positioning : สบรตแบรนดธ BW นตพนจตดอยรตในกลจตมสบรตราคาปานกลางในทชองตลาด แตตเนชน
สรชางความประทตบใจใหชผรชบรกโภคจากสรรพตจณทมรโดดเดตนและไดชรตบคจณประโยชนธทมรคจชมกตบราคา 
ซจรงถรอวตาอยรตในระดตบกลางคตอนไปทางสรง
 การจตดการผลกตภตณฑธ : ในอนาคตอาจมมการคกดคชนสบรตสรตรใหมตๆ ใหชมมหลากหลาย หรรอกลกรน
หอมตามความตชองการของผรชบรกโภค รวมถจงมมการผลกตสกนคชาควบครตอยตางแชมพรสระผม สบรต
เหลว ครมมอาบนทพานทามาเปปนธจรกกจเสรกมรตวมกตบสบรตกชอน แบรนดธ BW  เพรรอดจงกลจตมลรกคชาใหชมมความ
สนใจเพกรมมากขจพน โดยในเรรรองของบรรจจภตณฑธนตพนทางรชานจะใชชวตสดจทมรไมตสรชางมลภาวะ เพรรอรตบ
ผกดชอบตตอสภาพแวดลชอม ซจรงจะมมการออกแบบใหชดรดมและมมคจณคตา
การกทาหนดราคา : เนรรองจากเนชนผรชบรกโภคทมรมมกทาลตงซรพอปานกลางจจงกทาหนดราคาทมรไมตสรงมากนตก 
โดยราคาเฉลมรยอยรตทมร 39 บาท/กชอน
การจตดจทาหนตาย : ในชตวงเรกรมตชนจะขายหนชารชาน และมมการขายแบบออนไลนธ หากมมลรกคชาสนใจ
เพกรมขจพนแตตไมตสะดวกมาทมรรชานอาจมมบรกการสตงตามขนสตงตตางๆ

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

สตงเสรกมและสนตบสนจนการทตองเทมรยวชจมชน

สรชางความรรชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 45,000

หนชา 283 / 407



PS65025729 : การพพฒนาเกษตรทลองถรทนและยกระดพบผลรตภพณฑฑชรมชนในชรมชนตตาบลบกงเนทยม  อตาเภอเมชอง  

จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

กลจตมลรกคชาทตพงออฟไลนธและออนไลนธ

สตงเสรกมการตลาด

พตฒนาการออกแบบผลกตภตณฑธ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การขนสตงและกระจายสกนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : แหนมปลาสชม

รายละเอทยด : แหนมปลาสชม เปปน สกนคชา OTOP ตทาบลบจงเนมยม และจตงหวตดขอนแกตน โดยมมจจด

เดตน ครอ รสชาตกดม ลตกษณะของตตวปลาชกพนใหญต ไรชกชาง ราคาถรก และมมเอกลตกษณธ ปลาทมรนทามา

ใชชเปปนปลาจากทชองถกรนทมรไดชมาจากลทานทพาพอง ไดชแกต ปลานวลจตนทรธและปลายมรสก

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยมหาสารคาม

ต.บจงเนมยม อ.เมรองขอนแกตน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ตทาบลบจงเนมยม มมลทานทพาพองไหลผตานเปปนแมตนทพาสายหลตกในชจมชนและมมแหลตงนทพาธรรมชาตกลชอม
รอบ ดชวยเหตจนมพชาวบชานในพรพนทมรจะหาปลาจากลทานทพาพองไดชคตอนขชางมาก จจงนกยมนทามาเปปน
แหนมปลาสชม และเลรอกเฉพาะปลานวลจตนทรธและปลายมรสกเทตานตพน  เพราะเปปนปลาตตวใหญต กชาง
นชอย และอมกหนจรงความสทาคตญครอ คตดสรรเฉพาะปลาทมรสดเทตานตพน 
แตตขชอจทากตดของปลานวลจตนทรธและปลายมรสก นตรนครอ ปลาจะมมเฉพาะตาลฤดรนทพาหลาก จจงททาใหช
การขายสกนคชานมพไมตตตอเนรรอง
ทางทมมคณะจจงสตงเสรกมการเพาะเลมพยงปลา เพราะแหนมปลาสชมถรอเปปนสกนคชาOtop ทตพงของ
ตทาบลบจงเนมยม และจตงหวตดขอนแกตน อยากใหชมมขายตลอดชตวงเวลา

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

สตงเสรกมและสนตบสนจนการทตองเทมรยวชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 3,000

หนชา 284 / 407



PS65025808 : การพพฒนาเกษตรทลองถรทนและยกระดพบผลรตภพณฑฑชรมชนในชรมชนตตาบลบกงเนทยม อตาเภอเมชอง 

จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

แอพพลกเคชตน : ตลาดชจมชนออนไลนธ

แอพพลกเคชตน : ระบบฐานขชอมรลแปลงเกษตร และ ตลาดแรงงาน

ออกแบบและพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย

   สารกทาจตดศตตรรพรชทางชมวภาพ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผตกและผลไมชปลอดสารพกษ

รายละเอทยด : ใชชประกอบอาหาร หรรอสามารถนทาไปแปรรรปไดช

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยมหาสารคาม

ต.บจงเนมยม อ.เมรองขอนแกตน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ออกแบบและพตฒนาบรรจจภตณฑธใหมต และเพกรมชตองทางการจตดจทาหนตาย โดยทมมคณะจตดททาแอ
ฟพลกเคชตรนตทาบลบจงเนมยมขจพนมา ซจรงภายในแอปจะมมระบบการททางาน 3 ระบบ ครอ ตลาดชจมชนออ
นไลนธ , ระบบฐานขชอมรลแปลงเกษตร , ตลาดแรงงาน และยตงเพกรมการขายโดยททาสตญญากตบ
บรกษตทเอกชน

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 10,000

หนชา 285 / 407



PS65015255 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจและสพงคมฐานรากหลพงโควรดดลวยเศรษฐกรจ BCG ตตาบลพระลพบ 

อตาเภอเมชอง จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครรรองผลกตปจปย

เพจFacebook การขายออนไลนธ

หตวเชรพอEM ผสมมรลจกพงหรมด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจหมรนเวทยนลดการใชลพลพงงานเนลนนตากลพบมาใชลใหมท

   Remanufacture (การผลกตใหมต)

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ปจปยจากมรลจกพงหรมด

รายละเอทยด : - ปจปยมรลจกพงหรมดททาใหชพรชผตกมมผลผลกตสรงกวตาปจปยอกนทรมยธอรรนๆ- มมธาตจ

อาหารหลตก NPK ครบถชวน- เหมาะสทาหรตบพรชใบและพรชผตก- ชตวยกระตจชนการเจรกญเตกบโต

และเสรกมภรมกคจชมกตนใหชแกตตชนไมช

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.พระลตบ อ.เมรองขอนแกตน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ประเภทสกนคชาหรรอบรกการ : ดกนพรชอมปลรก และปจปยอกนทรมยธ
ปปญหาทมรกกจการของทตานกทาลตงประสบในการดทาเนกนธจรกกจในปปจจจบตน : สกนคชายตงไมตเปปนทมรรรชจตก ใน
กลจตมคนหมรตกวชาง และมมชตองทางการจตดจทาหนตายทมรจทากตด
เปปาหมายของธจรกกจในอนาคต : สกนคชาเปปนทมรรรชจตก และมมชตองทางการจตดจทาหนตายทมรเพกรมมากขจพน 
โดยขายไดชทตพงหนชารชาน และในรรปแบบออนไลนธ
ทมรตตพงกกจการ : หมรตบชานโนนสวรรคธ 
การวกเคราะหธสถานการณธ
     จจดแขพง : มมวตตถจดกบหลตกในการผลกต เปปนของกกจการเอง จจงททาใหชมมตชนทจนการผลกตตทรา และ
สามารถผลกตสกนคชาเองไดชตลอด
     จจดอตอน : สกนคชาของกกจการยตงไมตเปปนทมรรรชจตก และไมตฐานลรกคชาเดกม 
     โอกาส : ไดชรตบการสนตบสนจนจากโครงการ U2T จจงททาใหชมมโอกาสไดชพตฒนาผลกตภตณฑธ และ
การสตงเสรกมการตลาด
     อจปสรรค : ครตแขตงในตลาดมมมาก และเนรรองจากเปปนสกนคชาทางการเกษตร ททาใหชลรกคชาสตวนใหญต
ไมตคตอยเปปดใจในการซรพอสกนคชาจากรชานใหมตๆ 
กลจตมลรกคชาเปปาหมายทมรซรพอสกนคชา / บรกการ : เกษตรกร กลจตมคนวตยททางาน 
การสตงเสรกมการตลาด : การสรชางเพจ FACEBOOK เพรรอประชาสตมพตนธธผลกตภตณฑธ 
ขายสกนคชาและบรกการดชวยวกธมใด : การจทาหนตายผตานหนชารชาน ฝากขาย และการขายผตานชตองทาง
ออนไลนธ

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 8,000

หนชา 286 / 407



PS65032191 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจและสพงคมฐานรากหลพงโควรดดลวยเศรษฐกรจ BCG ตตาบลพระลพบ 

อตาเภอเมชอง จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครรรองปปร นวตชพรช

เพจFacebook การขายออนไลนธ

ผตกตบชวา

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจหมรนเวทยนลดการใชลพลพงงานเนลนนตากลพบมาใชลใหมท

   Remanufacture (การผลกตใหมต)

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : นทพาสชมควตนไมช

รายละเอทยด : นทพาสชมควตนไมชเปปนสกรงทมรไดชจากการเผาถตานไมชภายใตชสภาพอตบอากาศ (airless 

condition) เมรรอผตานแกกสทมรเกกดจากการเผาไหมชไมชสดใหชสตมผตสอากาศเยพน จะททาใหชควตนไอ

เกกดการควบแนตนแลชวกลตรนตตวเปปนของเหลวทมรสมนทพาตาลเขชมและทกพงใหชแยกชตพนนาน 2-6 เดรอน 

จะไดชชตพนนทพาสชม

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.พระลตบ อ.เมรองขอนแกตน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ชรรอเจชาของกกจการ : FOOD BANK 19
ประเภทสกนคชาหรรอบรกการ : นทพาสชมควตนไมช
เปปาหมายระยะเวลาในการททาธจรกกจ : 1-3 เดรอน
ปปญหาทมรกกจการของทตานกทาลตงประสบในการดทาเนกนธจรกกจในปปจจจบตน : สกนคชายตงไมตเปปนทมรรรชจตก ใน
กลจตมคนหมรตกวชาง และมมชตองทางการจตดจทาหนตายทมรจทากตด
เปปาหมายของธจรกกจในอนาคต : สกนคชาเปปนทมรรรชจตก และมมชตองทางการจตดจทาหนตายทมรเพกรมมากขจพน 
โดยขายไดชทตพงหนชารชาน และในรรปแบบออนไลนธ
ทมรตตพงกกจการ : หมรตบชานโนนสวรรคธ ศรนยเรมยนรรช 19 พอเพมยง ตทาบลพระลตบ
การวกเคราะหธสถานการณธ
     จจดแขพง : มมวตตถจดกบหลตกในการผลกต เปปนของกกจการเอง จจงททาใหชมมตชนทจนการผลกตตทรา และ
สามารถผลกตสกนคชาเองไดชตลอด
     จจดอตอน : ในการผลกตแตตละครตพง จะไดชสกนคชาในปรกมาณทมรไมตมาก เนรรองจากแรงงานในการผลกต
มมนชอย 
     โอกาส : ไดชรตบการสนตบสนจนจากโครงการ U2T จจงททาใหชมมโอกาสไดชพตฒนาผลกตภตณฑธ และ
การสตงเสรกมการตลาด
     อจปสรรค : ครตแขตงในตลาดมมมาก และมมกทาลตงผลกตทมรมากกวตา
กลจตมลรกคชาเปปาหมายทมรซรพอสกนคชา / บรกการ : เกษตรกร กลจตมคนวตยททางาน 
การสตงเสรกมการตลาด : การสรชางเพจ FACEBOOK เพรรอประชาสตมพตนธธผลกตภตณฑธ และใหชความ

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

ลดขยะ/การนทาวตตถจดกบกลตบมาใชชใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 8,000

หนชา 287 / 407



PS65042136 : สรลางอพตลพกษณฑ และยกระดพบนตนามพนสมรนไพรและดอกไมลจพนทนฑ ตตาบลเมชองเกทา จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชโปรแกรม หรรอแอพพลกเคชตรน ออกแบบสรรอประชาสตมพตนธธ

Facebook : มหาวกทยาลตยสรตตทาบล ตทาบลเมรองเกตา

ใชชโปรแกรม หรรอแอพพลกเคชตรน ออกแบบโลโกช /บรรจจภตณฑธ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : นทพามตนสมจนไพร

รายละเอทยด : นทาไพลและขมกพนมาสกตดดชวยการทอดในนทพามตนเพรรอใหชเกกดเปปนนทพามตนไพล ใชชลด

อาการปวดเมรรอยตามสตวนตตางๆ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยราชภตฏเลย

ต.เมรองเกตา อ.เมรองขอนแกตน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

นทพามตนสมจนไพรเปปนการนทาสมจนไพรทมรมมอยรตทตรวไปในชจมชน นทามาททาเปปนนทพามตนเพรรอลดการปวด
เมรรอย
ลดคตาใชชจตายการใชชยากลจตมลดอาการปวดเมรรอย และยตงสามารถนทาไปททาเปปนสกนคชาเพรรอจตด
จทาหนตายใหชเกกดรายไดชอมกดชวย

แผนธจรกกจ จตดการอบรมแนะนทาการททานทพามตนสมจนไพร การเลรอกใชชสมจนไพร การททาแพพค
เกจจกพง และขยายชตวงทางการจตดจทาหนตายทตพงในรรปแบบออฟไลนธและรรปแบบออนไลนธททาใหชกลจตม
ลรกคชาสามารถเขชาถจงสกนคชาไดชมากขจพนและรวดเรพวยกรงขจพน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 20,000

หนชา 288 / 407



PS65042137 : โครงการสรลางอพตลพกษณฑและยกระดพบนตนามพนสมรนไพรและดอกไมลจพนทนฑตตาบลเมชองเกทาจพงหวพด

ขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Facebook : มหาวกทยาลตยสรตตทาบล ตทาบลเมรองเกตา

ใชชโปรแกรม หรรอแอพพลกเคชตรน ออกแบบสรรอประชาสตมพตนธธ

ใชชโปรแกรม หรรอแอพพลกเคชตรน ออกแบบโลโกช /บรรจจภตณฑธ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ไมชจตนทนธ

รายละเอทยด : ดอกไมชจตนทนธเปปนสกนคชาทมรสรชางรายไดชใหชกตบกลจตมแมตบชานและดอกไมชจตนทนธใชช

เพรรอแสดงความอาลตยตตอผรชวายชนมธในครตพงสจดทชาย เชรรอกตนวตาเปปนการสตงดวงวกญญาณใหชไปสรต

ภพภรมกทมรดม

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยราชภตฏเลย

ต.เมรองเกตา อ.เมรองขอนแกตน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

อบรมปรตบรรปแบบดอกไมชจตนทนธใหชมมความหลากหลาย ปรตบปรจงแพพคเกจจกพง เพรรอเพกรมตตวเลรอกใหช
กตบลรกคชา สรชางความแปลกใหมตใหชกตบสกนคชาและขยายชตวงทางการจตดจทาหนตายทตพงในรรป
แบบออฟไลนธ รรปแบบออนไลนธททาใหชกลจตมลรกคชาสามารถเขชาถจงสกนคชาของเราไดชมากขจพนรวดเรพว
ยกรงขจพน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 10,000

หนชา 289 / 407



PS65002898 : นวดไทยสไตลฑศรลา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

องคธความรรชจากการอบรมผรชชตวยเหลรอคนไขช care worker

ผลกตภตณฑธทมรเกมรยวขชองกตบการนวด เชตน นทพามตนหอมระเหย ลรกประคบ

อบรมใหชความรรชเกมรยวกตบการนวดไทยผตานโปรแกรม Zoom Meeting และฝฝกภาคปฏกบตตกโดย

อาจารยธผรชเชมรยวชาญจากสาขาวกชากายภาพบทาบตด คณะเทคนกคการแพทยธ มหาวกทยาลตย

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมภรมกปปญญาและวตฒนธรรมดชานการบรกการ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : นวดไทยสไตลธศกลา

รายละเอทยด : การนวดดชวยนนามตนหอมระเหยมมการใหบชรกการถจงบชานสทาหรตบ ผรชปฝวยตกดเตมยง

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ศกลา อ.เมรองขอนแกตน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลศกลา อทาเภอเมรองขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

- วกเคราะหธตลาด ความตชองการของผรชใชชบรกการ
- เพกรมการใหชบรกการ สรชางโอกาสและทางเลรอกในการประกอบอาชมพ สตงเสรกมความรรชทตกษะ
อาชมพดชานการนวดไทย
 - ขยายชตองทางการใหชบรกการทตพงแบบ offine , online

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 8,000

หนชา 290 / 407



PS65002909 : ผลรตภพณฑฑชาสมรนไพรประจตาถรทนตตาบลศรลา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชเครรรองอบลมรชอนในการแปรรรปผลผลกต

อบรมวกธมการจตดจทาหนตายแบบออนไลนธไดชอยตางมมประสกทธกภาพมากขจพน

ผลกตภตณฑธไดชรตบการพตฒนาใหชอยรตในระดตบมาตรฐาน มผช.

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   ผลกตภตณฑธผตกและอาหารแปรรรป

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผลกตภตณฑธชาสมจนไพรประจทาถกรนตทาบลศกลา

รายละเอทยด : 1. ฟปาทะลายโจร ผงสมจนไพรพรพนบชานบรรจจแคปซรล บรรเทาอาการเจพบคอ 

อาการ ของโรคหวตด2. ขมกพนชตน ผงสมจนไพรพรพนบชานบรรจจแคปซรล บรรเทาอาการจจกเสมยด 

แนตนทชอง

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ศกลา อ.เมรองขอนแกตน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลศกลา อทาเภอเมรองขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

- วกเคราะหธตลาด ความตชองการของผรชบรกโภค
- พตฒนากระบวนการผลกตใหชมมประสกทธกภาพ
- ปรตบบรรจจภตณฑธ
- ขยายและเพกรมชตองทางจทาหนตายทตพงแบบ offine , online

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

มมสจขภาพดมขจพน ลดโอกาสเกกดการเจพบปฝวย

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 3,960

หนชา 291 / 407



PS65014578 : โครงการออกแบบของทททระลกกลวดลายฮดปแตลมสรนไซจากแมทพรมพฑไมลแกะสลพก

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

บลพอคไมชแกะสลตกลวดลายวรรณกรรมสกนไซ

การออกแบบบรรจจภตณฑธปรตบใหชมมความทตนสมตย

การเยพบปะลวดลายโดยมรอ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ของทมรระลจกผชาฝปายพกมพธลวดลายสกนไซ

รายละเอทยด : ของทมรระลจกทมรผลกตจากผชาฝปาย พกมพธลวดลายโดยการใชชผชาพกมพธบลพอคไมช

อกนเดมย (พกมพธแกะไมชแบบโบราณ)  ลวดลายมมเอกลตกษณธเฉพาะถกรนถอดแบบจากฮรปแตชม ฝา

ผนตงของโบสถธวตดไชยศรม นทาตตวละครมาปรตบภาพลตกษณธใหชมมความทตนสมตยมากยกรงขจพน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.สาวะถม อ.เมรองขอนแกตน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลสาวะถม จตงหวตดขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

พตฒนาและถอดแบบลวดลายทมรเปปนเอกลตกษณธจากตตวละครในวรรณกรมสกนไซ จากจกตรกรรม
ฝาผนตงของโบสถธวตดไชยศรม นทามาประยจกตธและปรตบลวดลายใหชมมความทตนสมตยมากยกรงขจพน  เพรรอ
ใหชสามารถแปรรรปเปปนกระเปปาจากผชาทมรมมความทตนสมตยแตตยตงคงกลกรนอายศกลปวตฒนธรรมพรพนถกรน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สตงเสรกมและสนตบสนจนการทตองเทมรยวชจมชน

สรชางความรรชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 1,700

หนชา 292 / 407



PS65017381 : โครงการออกแบบลวดลายกระเปปาผลาฝปายลวดลายสรนไซจากผลาพรมพฑบลหอคไมลอรนเดทย

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

บลพอคไมชอกนเดมยสทาหรตบเปปนแมตพกมพธลายวรรณกรรมสกนไซ

การออกแบบลวดลายและปรตบใหชเขชากตบผลกตภตณฑธ

การตตดเยพบดชวยมรอ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : กระเปปาผชาฝปายเยพบลายสกนไซ

รายละเอทยด : กระเปปาผชาฝปาย พกมพธลวดลายสกนไซโดยการใชชพกมพธบลพอคไมชแกะสลตกจจตมสมอะ

ครกลกค แลชวนทาลวดลายตตวละครวรรณกรรมสกนไซทมรพกมพธลงบนฝปาเยพบตกดกระเปปาผชาเพรรอเปปน

เอกลตกษณธสกนคชาชจมชน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.สาวะถม อ.เมรองขอนแกตน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลสาวะถม จตงหวตดขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ลวดลายสวยงามจากการถอดแบบจากลวดลายของ ฮรปแตชมวรรณกรรมสกนไซจากจกตรกรรม
ฝาผนตงของโบสถธวตดไชยศรม นทามาประยจกตธและปรตบลวดลายใหชมมความทตนสมตยมากยกรงขจพน  และ
นทาลวดลายไปปรตบใชชเพรรอใหชสามารถแปรรรปเปปนกระเปปาลายสกนไซ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สตงเสรกมและสนตบสนจนการทตองเทมรยวชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 700

หนชา 293 / 407



PS65015749 : การพพฒนาและยกระดพบขนมเททยนแกลว

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

อบรมการตลาดออนไลนธ อมคอมเมกรธซ Page Facebook และ Line Platform

อบรมการปรตบรรปแบบขนมเทมยนแกชวแบบใหมตเปปนขนมเทมยนแกชวแฟนซม

พตฒนา Packaging Design

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : เฮพดเอง (Hed-Eng)

รายละเอทยด : ขนมเทมยนแกชวทมรใชชวตตถจดกบชตพนดม ไมตใสตวตตถจกตนเสมย มมรรปแบบนตารตบประทาน รส

ชาตกอรตอย บรรจจภตณฑธสวยงาม เหมาะกตบการซรพอเปปนของฝาก

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 6 คน 7 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

วกทยาลตยบตณฑกตเอเซมย

ต.สทาราญ อ.เมรองขอนแกตน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ศรนยธกระจายผลกตภตณฑธภายใน ศพอส. ทต.สทาราญ

ออนไลนฑ : เฮพดเอง ตทาบลสทาราญ U2T บตณฑกตเอเซมย

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

Value Propositions
- มมรสชาตกแตกตตางหลากหลายกวตาเดกม
- ใชชวตตถจดกบชตพนดมในการผลกตและการหตอ
- ไมตใสตวตตถจกตนเสมย
- สะอาด ปลอดภตย

Customer Segments
- กลจตมลรกคชาทตรวไป อายจ 20 ปปขจพนไปทมรชรรนชอบการบรกโภคขนมดตพงเดกม
- กลจตมลรกคชาหนตวยงานหรรอองคธกรตตางๆ 

Channels
- ชตองทางการจทาหนตายตรงผตานรชานคชา แหลตงทตองเทมรยวในตทาบลสทาราญ สตวนราชการใน
จตงหวตดขอนแกตน
- Online เพจเฟสบจกค Line Tiktok

Customer Relationships
- การจตดกกจกรรมสตงเสรกมการขาย
- การสตงเสรกมการขายแกตผรชซรพอตามปรกมาณ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 14,000

หนชา 294 / 407



PS65019682 : การพพฒนาและยกระดพบผลรตภพณฑฑเครชทองจพกสาน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การอบรมใหชความรรชการจตกสานผลกตภตณฑธจากไมชไผตเพรรอใหชไดชสกนคชาใหมตทมรสวยงาม ทตนสมตย

อบรมการตลาดออนไลนธ อมคอมเมกรธซ Page Facebook และ Line Platform

กาารออกแบบและพตฒนาสกนคชาใหชแปลกใหมตใหชเหมาะกตบกลจตมเปปาหมาย

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : เฮพดเอง (Hed-Eng)

รายละเอทยด : ผลกตภตณฑธเครรรองจตกสานไมชไผตทมรมมรรปแบบสวยงาม ทตนสมตย

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 6 คน 7 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

วกทยาลตยบตณฑกตเอเซมย

ต.สทาราญ อ.เมรองขอนแกตน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ศรนยธกระจายผลกตภตณฑธภายใน ศพอส. ทต.สทาราญ

ออนไลนฑ : เฮพดเอง ตทาบลสทาราญ U2T บตณฑกตเอเซมย

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

Value Propositions
- รรปแบบทมรแปลกใหมต มมความเปปนเอกลตกษณธ
- มมความทตนสมตย แตกตตาง
- ใชชประโยชนธไดชหลากหลายรรปแบบ

Customer Segments
- กลจตมลรกคชาทตรวไป อายจ 30 ปปขจพนไป
- มมความชรรนชอบในผลกตภตณฑธจากธรรมชาตก
- ชอบของใชชและของตกแตตงจากธรรมชาตกทมรสวยงาม

Channels
- ชตองทางการจทาหนตายตรงผตานรชานคชา แหลตงทตองเทมรยวในตทาบลสทาราญ สตวนราชการใน
จตงหวตดขอนแกตน
- Online เพจเฟสบจกค Line Tiktok

Customer Relationships
- การจตดกกจกรรมสตงเสรกมการขาย
- การสตงเสรกมการขายแกตผรชซรพอตามปรกมาณ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 10,000

หนชา 295 / 407



PS65011647 : COLA KKU X ไขทนพว ตตาบลหนองตดม อตาเภอเมชอง จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Business Model Canvas

Customer Engagement Model

SWOT Analysis

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ไขตนตว

รายละเอทยด : กลจตมไขตเคพมบชานโคกทตา หาแนวทางการเพกรมมรลคตาและสรชางเอกลตกษณธใหชกตบ

ผลกตภตณฑธ โดยการพตฒนาสรตรไขตเคพม สตงผลใหชไขตเคพมมมรสชาตกดมขจพน ไมตเคพมมาก และชตวยดตบ

กลกรนคาวของไขต และไดชมมการตตพงชรรอผลกตภตณฑธไขตเคพมของกลจตมไขตเคพมโคกทตาใหมต

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หนองตรม อ.เมรองขอนแกตน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ทตาจะแซตบ หนองตรม

ออนไลนฑ : ไขตนตวnn

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ใชชแผนธจรกกจแบบ4PหรรอMarketingMixทมรเรมยกเปปนภาษาไทยวตา“สตวนผสมทางการตลาด”โดย
แบตงการวกเคราะหธองคธประกอบเปปน4สตวนไดชแกต1.Product(ผลกตภตณฑธ)2.Price(ราคา)3.Place(
ชตองทางจตดจทาหนตาย)4.Promotion (การสตงเสรกมการขาย)

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 20,000

หนชา 296 / 407



PS65011675 : COLA KKU X ไมลกวาดจากดอกหญลา ตตาบลหนองตดม อตาเภอเมชอง จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Business Model Canvas

Customer Engagement Model

SWOT Analysis

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมภรมกปปญญาและวตฒนธรรมดชานมานจษยวกทยา

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ไมชกวาดจากดอกหญชา

รายละเอทยด : เปปนผลกตภตณฑธของกลจตมอาชมพประชาชนตทาบลหนองตรม โดยไดชรตบการ

อนจเคราะหธในการจตดหาวตสดจอจปกรณธจาก งานพตฒนาชจมชน สทานตกปลตดเทศบาลตทาบลหนอง

ตรม ซจรงผรชจตดททาไมชกวาดจากดอกหญชาจะเปปนกลจตมผรชสรงอายจ ผรชดชอยโอกาส หรรอผรชทมรวตางงาน ซจรง

มมความเชมรยวชาญในการททาไมชกวาด

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หนองตรม อ.เมรองขอนแกตน จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ใชชแผนธจรกกจแบบ4PหรรอMarketingMixทมรเรมยกเปปนภาษาไทยวตา“สตวนผสมทางการตลาด”โดย
แบตงการวกเคราะหธองคธประกอบเปปน4สตวนไดชแกต1.Product(ผลกตภตณฑธ)2.Price(ราคา)3.Place(
ชตองทางจตดจทาหนตาย)4.Promotion (การสตงเสรกมการขาย)

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 20,000

หนชา 297 / 407



PS65009447 : โครงการพพฒนาผลรตภพณฑฑเกลชอไดโนเสารฑ ตตาบลเขานลอย

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

โปรโมทภรมกปปญหาและสกนคชาผตานทางสรรอสตงคมออนไลนธ Facebook

Tik Tok

สรชางมาตรฐานบรรจจภตณฑธใหชกตบผลกตภตณฑธ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวตา 3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : เกลรอไดโนเสารธ

รายละเอทยด : เกลรอดกนไดโนเสารธ การผลกตเกลรอนตพนใชชภรมกปปญญาทชองถกรนทมรสรบทอดตตอกตนมา

ตตพงแตตในอดมต เนรรองจากดกนจะใหชความเคพมสรงทมรสจดจนสามารถตตกหนชาดกนมาหมตกนทพาไวช ไวช แลชว

ตชมจนออกมาเปปนผลกตภตณฑธ ทมรเรมยกวตา เกลรอดกนไดโนเสารธ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.เขานชอย อ.เวมยงเกตา จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : Goods Khao Noy

ออนไลนฑ : Goods Khao Noy

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

จากการลงสทารวจพรพนทมรและวกเคราะหธสภาพปปญหาของชจมชนโดยโครงการขตบเคลรรอนเศรษฐกกจ
และสตงคมฐานรากหลตงโควกดดชวยเศรษฐกกจ BCG ทมรใหชความสทาคตญกตบชจมชนโดยใชชองคธความรรช
จากมหาวกทยาลตย และบตณฑกตจบใหมตในการถตายทอดองคธความรรชลงสรตชจมชมใหชไดชรตบการพตฒนา
และตตอยอด เพรรอใหชเกกดความเขชมแขพงในชจมชน 
ในการลงสทารวจพรพนทมรและวกเคราะหธสภาพชจมชนโดยการสอบถามผรชใหชขชอมรลหลตกและขชอมรลจาก
เอกสารเพรรอการวกเคราะหธสภาพปปญหาและความตชองการของชจมชนกกจกรรมภายในตทาบลทมร
ดทาเนกนอยรตครอกกจกรรมการผลกตเกลรอจากดกน ทมรเรมยกวตา เกลรอไดโนเสารธ มมความเชรรอตตพงแตตใน
อดมตวตา การสรญพตนธธของไดโนเสารธในยจคลชานปปนตพนเกกดจากการแยกตตวของเปลรอกโลก ททาใหช
กลายเปปนแอตงทมรเตพมไปดชวยดกนทมรมมความเคพมสรง ซจรงการผลกตเกลรอนตพนใชชภรมกปปญญาทชองถกรนทมรสรบ
ทอดตตอกตนมาตตพงแตตในอดมต ชตวงเวลาในการไดชมาซจรงผลผลกตนตพนจะอยรตในชตวงหนชารชอน เนรรองจาก
ดกนจะใหชความเคพมสรงทมรสจดจนสามารถตตกหนชาดกนมาหมตกนทพาไวช แลชวตชมจนออกมาเปปนผลกตภตณฑธ 
ทมรเรมยกวตา เกลรอไดโนเสารธ และบรรจจลงในบรรจจภตณฑธทมรหาไดชตามทชองถกรน

จากปปญหาทมรทางคณะผรชดทาเนกนโครงการลงสทารวจพรพนทมรพบวตาปปญหาหลตกๆครอ บรรจจภตณฑธ 
การตตอยอดของผลกตภตณฑธ ทตกษะดชานการวางแผนธจรกกจสทาหรตบวกสาหกกจชจมชน การวกเคราะหธ
ทางดชานการตลาด การจตดจทาหนตายในสรรอสตงคมออนไลนธ และสรชางตตวตนในโลกสตงคมออนไลนธ 
การวางแผนบรรจจภตณฑธ จะมมการออกแบบบรรจจภตณฑธในรรปแบบใหมต ทมรคงความเปปนเอกลตกษณธ
ของทชองถกรน และเปปนสกนคชาประจทาจตงหวตดขอนแกตน
กลยจทธธดชานราคา มมยอดขายเพกรมขจพนไมตนชอยกวตา 10% ตตอเดรอน 

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

สตงเสรกมและสนตบสนจนการทตองเทมรยวชจมชน

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 7,900

หนชา 298 / 407



PS65009547 : โครงการพพฒนาผลรตภพณฑฑกลลวย ตตาบลเขานลอย

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

โปรโมทภรมกปปญหาและสกนคชาผตานทางสรรอสตงคมออนไลนธ Facebook

Tik Tok

สรชางมาตรฐานบรรจจภตณฑธใหชกตบผลกตภตณฑธ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : KKB ขอนแกตน บานานา

รายละเอทยด : KKB ขอนแกตน บานานา ทมรประกอบไปดชวย กลชวยฉาบ กลชวยตากและกลชวยผง 

สรชางความหลากหลายและความแตกตตางใหชกตบผลกตภตณฑธเดกม ซจรงเปปนกลชวยทมรชาวบชานไดช

ปลรกกตนอยรตแลชวในชจมชน แตตตชองการทมรจะเพกรมมรลคตา และยรดอายจการเกพบรตกษาใหชไดชนานมาก

ขจพน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.เขานชอย อ.เวมยงเกตา จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : Goods Khao Noy

ออนไลนฑ : Goods Khao Noy

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

จากการลงสทารวจพรพนทมรและวกเคราะหธสภาพปปญหาของชจมชนโดยโครงการขตบเคลรรอนเศรษฐกกจ
และสตงคมฐานรากหลตงโควกดดชวยเศรษฐกกจ BCG ทมรใหชความสทาคตญกตบชจมชนโดยใชชองคธความรรช
จากมหาวกทยาลตย และบตณฑกตจบใหมตในการถตายทอดองคธความรรชลงสรตชจมชมใหชไดชรตบการพตฒนา
และตตอยอด เพรรอใหชเกกดความเขชมแขพงในชจมชน 
ในการลงสทารวจพรพนทมรและวกเคราะหธสภาพชจมชนโดยการสอบถามผรชใหชขชอมรลหลตกและขชอมรลจาก
เอกสารเพรรอการวกเคราะหธสภาพปปญหาและความตชองการของชจมชนกกจกรรมภายในตทาบลทมร
ดทาเนกนอยรตครอกกจกรรมการแปรรรปกลชวย ทมรชาวบชานไดชปลรกกตนอยรตแลชวในชจมชน แตตตชองการทมรจะ
เพกรมมรลคตา และยรดอายจการเกพบรตกษาใหชไดชนานมากขจพน จจงกลายออกมาเปปนผลกตภตณฑธใหมต ชรรอ
แบรนดธ วตา บานานา ขอนแกตน ทมรประกอบไปดชวย กลชวยฉาบ กลชวยตากและกลชวยผง สรชางความ
หลากหลายและความแตกตตางใหชกตบผลกตภตณฑธเดกม จากนตพนนทามาบรรจจลงในแพพคเกจและตกด
ปปายฉลากสกนคชาตามชรรอแบรนดธวตา บานานากลชวย มมการจตดจทาหนตายทตพงแบบหนชารชานและในเพจ 
Facebook

จากปปญหาทมรทางคณะผรชดทาเนกนโครงการลงสทารวจพรพนทมรพบวตาปปญหาหลตกๆครอ ฉลากของ
สกนคชาทมรไมตคงทน ขาดปละเปปร อยไดชงตายเมรรอโดนความชรพน ทตกษะดชานการวางแผนธจรกกจสทาหรตบ
วกสาหกกจชจมชน การวกเคราะหธทางดชานการตลาด การจตดจทาหนตายในสรรอสตงคมออนไลนธ และสรชาง
ตตวตนในโลกสตงคมออนไลนธ 
การวางแผนบรรจจภตณฑธ จะมมการออกแบบฉลากสกนคชาใหมตใหชมมความทนทานมากขจพน โดยการใชช
เทคโนโลยมทมรมมความทตนสมตยมาชตวยในการสรชางฉลากของสกนคชา

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 19,500

หนชา 299 / 407



PS65011202 : COLA KKU X ผลาฝปายทอมชอ ตตาบลในเมชอง อตาเภอเวทยงเกทา จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

1. ใชช SWOT analysis

2. ใชช Business Model Canvas

3. ใชช Customer Engagement Model

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   ดชานประวตตกศาสตรธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผชาฝปายทอมรอ

รายละเอทยด : ผลกตภตณฑธผชาฝปายทอมรอของกลจตมวกสาหกกจชจมชนบชานโคกหนองขาม เปปนการ

รวมกลจตมของผรชสรงอายจในชจมชนทมรมมฝปมรอในการทอผชาจากเดกมผลกตภตณฑธจากผชาฝปายทอมรอมม

ราคาขายประมาณ 100-159 บาท/ผลกตภตณฑธ แลชวแตตผลกตภตณฑธ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ในเมรอง อ.เวมยงเกตา จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลในเมรอง อทาเภอเวมยงเกตา จตงหวตดขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

คณะผรชดทาเนกนโครงการ U2T มมความคกดเหพนทมรจะพตฒนาผลกตภตณฑธผชาฝปายทอมรอใหชมมความเปปน
เอกลตกษณธ
และชตวยผลตกดตนในเรรรองของการขยายฐานลรกคชาออกไปจทาหนตายใหชครอบคลจมทตพงในและนอก
พรพนทมร เพรรอรองรตบการ
ขายทมรจะเพกรมขจพนในอนาคตทตพงการขายแบบออฟไลนธและออนไลนธซจรงจะกทาหนดราคาโดยจะหตกคตา
ใชชจตายในดชาน
ตชนทจนตตางๆ จากนตพนททาการบวกกทาไรทมรคาดวตาจะไดชรตบเขชาไปในราคาขาย ผลกตภตณฑธผชาฝปายทอ
มรอของกลจตม
วกสาหกกจชจมชนบชานโคกหนองขาม เปปนการรวมกลจตมของผรชสรงอายจในชจมชนทมรมมฝปมรอในการทอผชา 
โดยเรกรมแรกรวมกลจตม
ททาการทอผชาฝปายทอมรอแบบเปปนผรนเปปนหลตกตตอมาไดชททาการยกระดตบผลกตภตณฑธโดยการนทาผชา
ฝปายมาแปรรรปเปปน
ผลกตภตณฑธตตางๆ
ทางกลจตมผรชผลกตจจงไดชวางแผนการตลาด เชตน จตดจทาหนตายตลาดในชจมชน รชานขายของฝาก 
ขยายฐานลรกคชา
ในพรพนทมรใกลชเคมยง เพกรมชตองทางการขายในแพลตฟอรธมออนไลนธ จากเดกมผลกตภตณฑธจากผชาฝปาย
ทอมรอมมราคาขาย
ประมาณ 100-159 บาท/ผลกตภตณฑธ แลชวแตตผลกตภตณฑธ ยอดขายขตพนตตาตตอเดรอนทมรเคยขายไดช

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 5,000

หนชา 300 / 407



PS65011420 : COLA KKU X เหหดแปรรดป ตตาบลในเมชอง อตาเภอเวทยงเกทา จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

3. ใชช Customer Engagement Model

2. ใชช Business Model Canvas

1. ใชช SWOT analysis

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : เหพดแปรรรป

รายละเอทยด : 1. ขชาวเกรมยบเหพด ราคา 35 บาท/ถจง/100กรตม ขายไดช 40 ถจง/เดรอน คกดเปปน

เงกน 1,400 บาท2. เหพด 3 รสอบแหชง 40บาท/ถจง/25กรตม ขายไดช 35 ถจง/เดรอน คกดเปปนเงกน 

1,400 บาท3. แหนมเหพด 35 บาท/ถจง/120กรตม ขายไดช 45 ถจง/เดรอน คกดเปปนเงกน 1,575 บาท

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ในเมรอง อ.เวมยงเกตา จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลในเมรอง อทาเภอเวมยงเกตา จตงหวตดขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

คณะผรชดทาเนกนโครงการ U2T มมความคกดเหพนทมรจะพตฒนาผลกตภตณฑธเหพดแปรรรปใหชมมความเปปน
เอกลตกษณธและ
ชตวยผลตกดตนในเรรรองของการขยายฐานลรกคชาออกไปจทาหนตายใหชครอบคลจมทตพงในและนอกพรพนทมร 
เพรรอรองรตบการขายทมร
จะเพกรมขจพนในอนาคตทตพงการขายแบบออฟไลนธและออนไลนธซจรงจะกทาหนดราคาโดยจะหตกคตาใชช
จตายในดชานตชนทจน
ตตางๆ จากนตพนททาการบวกกทาไรทมรคาดวตาจะไดชรตบเขชาไปในราคาขาย
ทางกลจตมผรชผลกตจจงไดชวางแผนการตลาด เชตน จตดจทาหนตายตลาดในชจมชน รชานขายของฝาก 
ขยายฐานลรกคชา
ในพรพนทมรใกลชเคมยง เพกรมชตองทางการขายในแพลตฟอรธมออนไลนธ
โดยเหพดแปรรรปตทาบลในเมรองมมผลกตภตณฑธอยรต 3 อยตาง ไดชแกต
1. ขชาวเกรมยบเหพด ราคา 35 บาท/ถจง/100กรตม ยอดขายขตพนตตาตตอเดรอนทมรเคยขายไดชประมาณ 
40 ถจง คกด
เปปนเงกน 1,400 บาท
2. เหพด 3 รสอบแหชง 40บาท/ถจง/25กรตม ยอดขายขตพนตตาตตอเดรอนทมรเคยขายไดชประมาณ 35 ถจง 
คกดเปปน
เงกน 1,400 บาท
3. แหนมเหพด 35 บาท/ถจง/120กรตม ยอดขายขตพนตตาตตอเดรอนทมรเคยขายไดชประมาณ 45 ถจง คกด

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 4,400

หนชา 301 / 407



PS65041199 : การพพฒนาผลรตภพณฑฑชาผพกหวาน และชทองทางการจพดจตาหนทายออนไลนฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนาบรรจจภตณฑธ คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลกตภตณฑธ

อบรมการสรชางแบรนดธ

อบรมการขายสกนคชาออนไลนธ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ชาผตกหวานปฝา

รายละเอทยด : ชาผตกหวานปฝาใชชชงดรรม ใหชประโยชนธทางโภชนาการ มมวกตามกน โคเอนไซนธคกวเทน 

สารคอลลาเจน แคลเซมยมและฟอสฟอรตสสรง มมสารตชานอนจมรลอกสระลดความเสมรยงในการเกกด

มะเรพง หตอละ 50 บาท ในหตอบรรจจ 20 ซอง

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.เมรองเกตาพตฒนา อ.เวมยงเกตา จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : เมดอกนเมรองเกตาพตฒนา-Made in Mueang Kao Phatthana

ออนไลนฑ : เมดอกนเมรองเกตาพตฒนา-Made in Mueang Kao Phatthana

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แนวคกดรกเรกรมตตอยอดผลกตภตณฑธในชจมชนใหชมมมรลคตาเพกรมขจพนจจงททาการจตดตตพงกลจตมวกสาหกกจการ
แปรรรปผตกหวานออกมาเปปนผลกตภตณฑธอรรน เชตน ชาผตกหวาน เปปนทมรนกยมกตนในชจมชน ยตงไมตเปปนทมร
แพรตหลายในวงกวชาง และชตองทางการจตดจทาหนตายมมเพมยงรชานคชาในชจมชน และคนรรชจตกเทตานตพน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 5,000

หนชา 302 / 407



PS65041200 : การพพฒนาผลรตภพณฑฑ และชทองทางการจพดจตาหนทายออนไลนฑผลาฝปายธรณน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

อบรมการขายสกนคชาออนไลนธ

พตฒนาบรรจจภตณฑธ คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลกตภตณฑธ

อบรมการสรชางแบรนดธ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผชาฝปายธรณกน

รายละเอทยด : เปปนผชาฝปายทอมรอยชอมดชวยสมธรรมชาตกจากหกนไดโนเสารธ 130 ลชานปป มมเอกสาร

ทมรสมยชอม และลายผชาเฉพาะดตว

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.เมรองเกตาพตฒนา อ.เวมยงเกตา จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : เมดอกนเมรองเกตาพตฒนา-Made in Mueang Kao Phatthana

ออนไลนฑ : เมดอกนเมรองเกตาพตฒนา-Made in Mueang Kao Phatthana

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

วกสาหกกจชจมชนกลจตมทอผชาฝปายโคกภรตากา ทมรผลกตผชาฝปายทมรยชอมสมหกนธรรมชาตก 130 ลชานปป ชรรอวตา 
ผชาฝปายธรณกน กระบวนการผลกตตตพงแตตการเพาะปลรก เกพบเกมรยวผลผลกต นทามาแปรรรป และจตด
จทาหนตายผลกตภตณฑธจากผชาฝปาย ปปจจจบตนการแปรรรปยตงไมตไดชรตบการสตงเสรกม จะมมผชาทอมรอเปปน
ผชาผรนใหญต โดยใชชฝปายทมรซรพอจากโรงงานและจากทมรปลรกในชจมชนบางสตวนมาทอ และยชอมดชวยสม
หกนไดโนเสารธ 130 ลชานปป แลชวมาผลกตเปปนผลกตภตณฑธตตางๆ เชตนผชาพตนคอ เสรพอผชา และของทมร
ระลจก

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 12,500

หนชา 303 / 407



PS65021654 : SNACK  กรรอบ กรรอบ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชเครรรองบดขชาวแทนการตทาขชาวโดยใชชครกมอง

ออกแบบ Packaging Design เพรรอเพกรมมรลคตาและความนตาสนใจใหชกตบผลกตภตณฑธ

จตดททา Page Facebook เพรรอสตงเสรกมการขาย พรชอมทตพงโฆษณาผลกตภตณฑธ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : snack กรกอบ กรกอบ

รายละเอทยด : สตวนประกอบทมรสทาคตญขชาวสารเหนมยว, นทพาตาลทราย, ไขตไกต, กะทก, งาดทา, รากพา

โหมวกธมททา กตอนรตบประทานควรททาใหชสจก ดชวยการนทาไปปปพ ง

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.กชานเหลรอง อ.แวงนชอย จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

แผนการตลาด (Marketing)  
 กลจตมเปปาหมายหลตก/ กลจตมเปปาหมายรอง พรชอมเหตจผล

-กลจตมคนทมรชอบกกนขนมพรพนบชาน/ ขนมโบราณ
-กลจตมคนสรงอายจ 
            การกทาหนดกลยจทธธทางการตลาด

 -  กลยจทธธผลกตภตณฑธ (Product) 
• ปรตบเปลมรยนบรรจจภตณฑธใหชนตาสนใจ
• สทารวจตชองการของลรกคชาเพรรอปรตบปรจงผลกตภตณฑธใหชตรงตตอความตชองการของผรชบรกโภค
  -  กลยจทธธดชานราคา (Price)
• สตวนลดสทาหรตบลรกคชาทมรซรพอสกนคชาครบตามราคาทมรทางรชานไดชกทาหนด
                       -  กลยจทธธชตองทางการจตดจทาหนตาย (Place)
• เพจเฟสบจกก
• ตามแหลตงของฝากชจมชน
• ขายปลมก ขายสตง
            -  กลยจทธธการสตงเสรกมการขาย (Promotion)
• จตดโปรโมชตรนในการขายสกนคชา
แผนการผลกต (Production Plan)
      กระบวนการผลกต/ การใหชบรกการ (อธกบายขตพนตอนการผลกตสกนคชา หรรอการใหชบรกการใหช

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 8,480

หนชา 304 / 407



PS65021915 : โตเกทยวเนยกรอบมพนยคะ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การจตดอบรม เรรรอง Maketing เกมรยวกตบการขายออนไลนธ ตลอดจนการสรชางแพลทฟอรธมอ

อนไลนธ

การใชชสรรอ Social media เชตน Facebook Line Tiktok เปปนตชน ในการขายและการโฆษณา

ผลกตภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : โตเกมยวเนยกรอบมตพยคะ

รายละเอทยด : สามารถรตบประทานไดชทตนทม

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.กชานเหลรอง อ.แวงนชอย จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

แผนการตลาด (Marketing)  
กลจตมเปปาหมายหลตก/ กลจตมเปปาหมายรอง

                  - กลจตมคนชตวงวตยรจตน
                  - กลจตมคนขายปลมกและขายสตง ในพรพนทมรและนอกพรพนทมร
      การกทาหนดกลยจทธธทางการตลาด

 -  กลยจทธธผลกตภตณฑธ (Product) 
                  - ททาบรรจจภตณฑธ
                  - มมการสอบถามลรกคชาถจงความพจงพอใจตตอผลกตภตณฑธ
  -  กลยจทธธดชานราคา (Price)
       - ลดราคา (กรณมทมรลรกคชาซรพอในปรกมาณมาก)
       - มมโปรโมชตรน 
  -  กลยจทธธชตองทางการจตดจทาหนตาย (Place)
       - มมการโปรโมท บนโซเชมยลมมเดมย เชตน Facebook Tiktok เพรรอใหชลรกคชาสามารถเขชาถจงไดช
งตาย 
         ไมตจทาเปปนตชองมาทมรหนชารชาน
       - มมการโฆษณาแบบปากเปลตา
             -  กลยจทธธการสตงเสรกมการขาย (Promotion)
                  - จตดโปรโมชตรนในการขายสกนคชา

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 3,635

หนชา 305 / 407



PS65021566 : PHKKU U2TBCG ต.ทางขวาง อ.แวงนลอย จ.ขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยมการแปรรรปอาหาร

เทคโนโลยมการยรดอายจผลกตภตณฑธ

เทคโนโลยมการบรรจจภตณฑธ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ขนมทองมชวน

รายละเอทยด : ทองมชวน เปปนขนมหวาน เปปนแผตนมชวนกลมเปปนวง มมความกรอบ โดยมมสตวน

ผสมหลตกครอ แปปง มะพรชาว นทพาตาลปปป บ ไขตไกต นทพามตนพรช และ งาดทา แลชวนทามา เทราดลงในพกมพธ

กลมละเลงใหชแผตเปปนแผตนบาง ผกงไฟพอสจก แลชวมชวนเปปนหลอด ดชวยสมสตนออกนทพาตาลเหลรอง

คลชายทอง

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ทางขวาง อ.แวงนชอย จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

จากการลงพรพนทมรสทารวจพบวตา ชาวบชานมมการททาทองมชวนจทาหนตาย แตตยตงขาดแพคเกจจกพงทมรดมและ
นตาดจงดรจด จจงเสนอธจรกกจทองมชวนเพรรอพตฒนา พรชอมสตงเสรกมรายไดชใหชแกตผรชประกอบการ และ 
สามารถนทาไปตตอยอดไดช

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

ลดเวลาในการสรชางผลผลกตเพรรอจตดจทาหนตายสกนคชา / บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 10,500

หนชา 306 / 407



PS65022417 : PHKKU U2TBCG ต.ทางขวาง อ.แวงนล อย จ.ขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยมการบรรจจภตณฑธ

เทคโนโลยมการแปรรรปอาหาร

เทคโนโลยมการยรดอายจผลกตภตณฑธ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : จกพงหรมดคตรวสมจนไพร

รายละเอทยด : รตบประทานเปปนอาหารวตาง สรรพคจณในการชตวยขตบลม ชตวยยตอยจากนทพามตน

หอมระเหยของพรชสมจนไพร

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ทางขวาง อ.แวงนชอย จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

จากการลงพรพนทมรสทารวจวตตถจดกบพบวตา ชาวบชานมมการเพาะเลมพยงจกพงหรมดสทาหรตบประกอบอาหาร
และจทาหนตาย อมกทตพงชาวบชาน ประชาชนในประเทศนกยมรตบประทานจกพงหรมดเปปนประจทา จจงเสนอ
ธจรกกจจกพงหรมดคตรวสมจนไพรเพรรอพตฒนา พรชอมสตงเสรกมรายไดชใหชแกตผรชประกอบการ และ สามารถ
นทาไปตตอยอดไดช

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 3,500

หนชา 307 / 407



PS65011674 : COLA KKU X นตนาอลอยไซรพบนางแนว ตตาบลททานางแนว อตาเภอแวงนลอย จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Business Model Canvas

Customer Engagement Model

SWOT Analysis

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : นทพาอชอยไซรตบนางแนว

รายละเอทยด : ไซรตบนางแนวททาจากนทพาอชอยแทช 100% เคมรยวจนเขชมขชน มมสมนทพาตาลอตอนตาม

ธรรมชาตก รวมทตพงมมกลกรนอชอยหอมหวาน นจตมละมจน ไรชสารฟอกสม ไรชสารกตนบรด เหมาะสทาหรตบ

เตกมลงในเครรรองดรรมเชตน ชา กาแฟ หรรอราดเบเกอรมร บกงซร ไอศกรมม ชตวยททาใหชเครรรองดรรมหรรอ

อาหารของคจณกลมกลตอ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ทตานางแนว อ.แวงนชอย จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลทตานางแนว อทาเภอแวงนชอย จตงหวตดขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

คณะผรชดทาเนกนโครงการ U2T มมความคกดเหพนทมรจะพตฒนาผลกตภตณฑธนทพาอชอยไซรตบนางแนวใหชมม
ความเปปนเอกลตกษณธและชตวยผลตกดตนในเรรรองของการขยายฐานลรกคชาออกไปจทาหนตายใหชครอบ
คลจมทตพงในและนอกพรพนทมร เพรรอรองรตบการขายทมรจะเพกรมขจพนในอนาคตทตพงการขายแบบออฟไลนธและ
ออนไลนธ ซจรงจะกทาหนดราคาโดยจะหตกคตาใชชจตายในดชานตชนทจนตตางๆ จากนตพนททาการบวกกทาไรทมร
คาดวตาจะไดชรตบเขชาไปในราคาขาย 
ทางกลจตมผรชผลกตจจงไดชวางแผนการตลาด เชตน จตดจทาหนตายตลาดในชจมชน รชานขายของฝาก 
ขยายฐานลรกคชาในพรพนทมรใกลชเคมยง เพกรมชตองทางการขายในแพลตฟอรธมออนไลนธ โดยนทพาอชอยไซ
รตบนางแนวมมราคา 90 บาท/ขวด/250 มกลลกลกตร ยอดขายขตพนตทราตตอเดรอนทมรเคยขายไดชประมาณ 
25 ขวด คกดเปปนเงกน 2,250 บาท/เดรอน
โดยมมการวางแผนการขายในอนาคตหลตงจากพตฒนาบรรจจภตณฑธใหชไดชมาตรฐาน, มมความนตา
สนใจ, สามารถเกพบรตกษาไดชนานขจพน และสรชางโลโกชผลกตภตณฑธ โดยมมการวางแผนเพกรมมรลคตาของ
นทพาอชอยไซรตบนางแนว เพกรมขจพนรชอยละ 20 คาดการณธวตาการมมผลกตภตณฑธทมรมมบรรจจภตณฑธทมรมม
มาตรฐานจะสามารถขายไดชมากขจพน
ตทาบลทตานางแนวมมการใชชแผนธจรกกจแบบ 4P หรรอ Marketing Mix ทมรเรมยกเปปนภาษาไทยวตา “
สตวนผสมทางการตลาด” โดยแบตง การวกเคราะหธองคธประกอบเปปน 4 สตวน ไดชแกต 1.Product (
ผลกตภตณฑธ) เชตนการสรชางอตตลตกษณธ, บรรจจภตณฑธ Price (ราคา) ควรกทาหนดราคาใหชเหมาะสม
กตบสกรงทมรผรชบรกโภคไดชรตบ Place (ชตองทางจตดจทาหนตาย) การเพกรมชตองทางออนไลนธ เชตน เพจ 
Facebook Promotion (การสตงเสรกมการขาย) เชตน การโฆษณา, การประชาสตมพตนธธ, การททา

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 2,250
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PS65011774 : COLA KKU X ดรนปลดกนาอรแม ตตาบลททานางแนว อตาเภอแวงนลอย จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

SWOT Analysis

Customer Engagement Model

Business Model Canvas

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การขนสตงและกระจายสกนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ดกนปลรกนาอกแม

รายละเอทยด : ดกนปลรกนาอกแมแบตงเปปน 2ขนาด 1 kg./25บาทและ 3 kg./69บาท ดกนปลรกแบบ

อกนทรมยธ 100% โดยการเลรอกใชชสตวนผสมวตตถจดกบชตพนดม สรตรเฉพาะของทตานางแนว เหมาะ

สทาหรตบเกษตรกรทตพงมรอใหมต และมรออาชมพใชชปลรกพรช ผตกสลตด ผตกสวนครตว ไมชดอก ไมชประดตบ 

ไมชผล ไมชยรนตชนไดชทจกชนกด

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ทตานางแนว อ.แวงนชอย จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลทตานางแนว อทาเภอแวงนชอย จตงหวตดขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

คณะผรชดทาเนกนโครงการ U2T มมความคกดเหพนทมรจะพตฒนาผลกตภตณฑธดกนปลรกนาอกแมใหชมมความเปปน
เอกลตกษณธและชตวยผลตกดตนในเรรรองของการขยายฐานลรกคชาออกไปจทาหนตายใหชครอบคลจมทตพงใน
และนอกพรพนทมร เพรรอรองรตบการขายทมรจะเพกรมขจพนในอนาคตทตพงการขายแบบออฟไลนธและออนไลนธ 
ซจรงจะกทาหนดราคาโดยจะหตกคตาใชชจตายในดชานตชนทจนตตางๆ จากนตพนททาการบวกกทาไรทมรคาดวตาจะไดช
รตบเขชาไปในราคาขาย 
ทางกลจตมผรชผลกตจจงไดชวางแผนการตลาด เชตน จตดจทาหนตายตลาดในชจมชน รชานขายของฝาก 
ขยายฐานลรกคชาในพรพนทมรใกลชเคมยง เพกรมชตองทางการขายในแพลตฟอรธมออนไลนธ 
โดยดกนปลรกนาอกแมมมผลกตภตณฑธอยรต 2 ขนาด ไดชแกต 
1.ขนาด 1 กกโลกรตม ราคา 25 บาท/ถจง ยอดขายขตพนตทราตตอเดรอนทมรเคยขายไดชประมาณ 50 ถจง คกด
เปปนเงกน 1,250 บาท
2.ขนาด 3 กกโลกรตม ราคา 69 บาท/ถจง ยอดขายขตพนตทราตตอเดรอนทมรเคยขายไดชประมาณ 80 ถจง 
คกดเปปนเงกน 5,520 บาท
รวมผลกตภตณฑธดกนปลรกนาอกแมคกดเปปนเงกน 6,770 บาท/เดรอน
โดยมมการวางแผนการขายในอนาคตหลตงจากพตฒนาบรรจจภตณฑธใหชไดชมาตรฐาน, มมความนตา
สนใจ, สามารถเกพบรตกษาไดชนานขจพน และสรชางโลโกชผลกตภตณฑธ โดยมมการวางแผนเพกรมมรลคตาของ
ดกนปลรกนาอกแมทตพง 2 ขนาด เพกรมขจพนรชอยละ 20 คาดการณธวตาการมมผลกตภตณฑธทมรมมบรรจจภตณฑธทมรมม
มาตรฐานจะสามารถขายไดชมากขจพน
ตทาบลทตานางแนวมมการใชชแผนธจรกกจแบบ 4P หรรอ Marketing Mix ทมรเรมยกเปปนภาษาไทยวตา “

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

อนจรตกษธสกรงแวดลชอม และมมการพตฒนาอยตางยตรงยรน

จตานวนรายไดล : 25,000
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PS65021534 : กลลวยฉาบ พรรกปปน ททาวพด

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครรรองปปร นผสมรสตตางๆของกลชวยฉาบใหชมมหลากหลายรสชาตก

เครรรองซมลบรรจจภตณฑธ

กระทะทอดกลชวย

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : พรกกปฝนและกลชวยฉาบ

รายละเอทยด : พรกกปฝน ใชชเปปนเครรรองเทศและเครรรองปรจงในอาหารกลชวยฉาบ สามารถรตบ

ประทานไดชทตนทม

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ทตาวตด อ.แวงนชอย จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

1.ความเปปนมาของธจรกกจ 
- พรกกปฝน เปปนเครรรองเทศและเครรรองปรจงเคมยงโตกะอาหาร เปปนเครรรองปรจงรสทมรเขชมขชนซจรงททาจาก
พรกกแหชงบด พรกกปฝนนตพนเปปนสตวนผสมทมรดมทมรสจดสทาหรตบใชชผสมกตบเครรรองเทศและหมตกอาหารตตาง 
ๆ ทมรมมรสเผพด ชาวบชานสตวนใหญตใชชพรกกปฝนในการมาปรจงอาหารใหชมมรสจตดจชานยกรงขจพน
- กลชวยฉาบถรอเปปนขนมพรพนบชานทมรไดชรตบความนกยม เนรรองจากความหวานของกลชวย สามารถทมรจะ
ททาใหชทานไดชทจกเพศทจกวตย ซจรงการททากลชวยฉาบนตพนไมตมมขตพนตอนทมรซตบซชอน คนในชจมชนเปปน
เกษตรกรสตวนใหญตมตกจะปลรกกลชวย เมรรอกลชวยมมมากเกษตรกรจจงตชองหาวกธมททาใหชกลชวยเปปน
อยตางอรรน ซจรงกลชวยฉาบนตพนเปปนวกธมทมรสามารถททาไดชงตาย
2.  การวกเคราะหธสถานการณธ (SWOT) 
2.1 จจดแขพง 
     - ตชนทจนตทรา
     - กระบวนการผลกตไมตซตบซชอน สามารถผลกตไดชในปรกมาณทมรมากตตอการททา 1 ครตพง
     - สามารถจตดเกพบไดชนาน
2.2 จจดอตอน 
     - ไมตสามารถระบจวตนหมดอายจไดช
     - ยตงไมตมมการแพคหตอสกนคชาทมรไดชมาตรฐาน       
2.3 โอกาส 
      - กลจตมตลาดกวชางทตพงโลกออนไลนธและออฟไลนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 20,000
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PS65022468 : พรรกปปน ททาวพด

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครรรองปปร น

กระทะคตรวพรกก

พตดลมเปฝาใหชเศษฝจฝนออกจากพรกก

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : พรกกปฝน

รายละเอทยด : ใชชเปปนเครรรองเทศและเครรรองปรจงในอาหาร

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ทตาวตด อ.แวงนชอย จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

1.ความเปปนมาของธจรกกจ 
1.1ชรรอกกจการ และทมรตตพงของสถานทมรประกอบการ
พรกกปฝน ตตพงอยรตทมรตทาบลทตาวตด อทาเภอแวงนชอย จตงหวตดขอนแกตน
1.2  ประเภทสกนคชา หรรอบรกการ/ตราผลกตภตณฑธ
สกนคชาอจปโภคบรกโภค
1.3  มรลเหตจจรงใจ หรรอแรงบตนดาลใจทมรททาใหชประกอบธจรกกจ
พรกกปฝน เปปนเครรรองเทศและเครรรองปรจงเคมยงโตกะอาหารของคนไทย พรกกปฝนเปปนเครรรองปรจงรสทมร
เขชมขชนซจรงททาจากพรกกบดและสตวนผสมอรรน ๆ ทมรแตกตตางกตนไปตามสรตร พรกกปฝนนตพนเปปนสตวนผสม
ทมรดมทมรสจดสทาหรตบใชชผสมกตบ
เครรรองเทศและหมตกอาหารตตาง ๆ ทมรมมรสเผพด ชาวบชานสตวนใหญตใชชพรกกปฝนในการมาปรจงอาหาร
ใหชมมรสจตดจชานยกรงขจพน
2.  การวกเคราะหธสถานการณธ (SWOT) 
2.1 จจดแขพง 
- ตชนทจนตทรา
- กระบวนการผลกตไมตซตบซชอน สามารถผลกตไดชในปรกมาณทมรมากตตอการททา 1 ครตพง
- สามารถจตดเกพบไดชนาน
2.2 จจดอตอน 
       - ไมตสามารถระบจวตนหมดอายจไดช

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สตงเสรกมและสนตบสนจนการทตองเทมรยวชจมชน

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 30,000

หนชา 311 / 407



PS65021472 : ผลรตภพณฑฑปลาสลม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การหาฐานลรกคชากลจตมใหมต

การเพกรมชตองทางการจตดจทาหนตาย

การออกแบบสรรอประชาสตมพตนธธ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ปลาสชมบจงละหานนา

รายละเอทยด : ไมตสามารถรตบประทานไดชทตนทม ตชองหมตกปลาสชม 2-3 วตน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 2 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ละหานนา อ.แวงนชอย จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

1.ความเปปนมาของธจรกกจ 
1.1ชรรอกกจการ และทมรตตพงของสถานทมรประกอบการ

           ปลาสชมบจงละหานนา บชานละหานนา ตทาบลละหานนา อทาเภอแวงนชอย จตงหวตดขอนแกตน
      1.2 ประเภทสกนคชา หรรอบรกการ/ตราผลกตภตณฑธ

      สกนคชาอจปโภคบรกโภค
      1.3 มรลเหตจจรงใจ หรรอแรงบตนดาลใจทมรททาใหชประกอบธจรกกจ
             ปลาสชมบจงละหานนา เปปนผลกตภตณฑธสตตวธนทพาพรพนบชานทมรททาไดชงตาย บชานละหานนาเปปนหมรตบชาน
ทมรตกดกตบแมตนทพาชม จจงททาใหชปลาอาศตยอยรตในแมตนทพาชมเปปนจทานวนมากและคนในหมรตบชานกพนกยมออกหา
ปลามาเลมพยงชมพและมาจทาหนตายเพรรอเปปนรายไดชในกตบครอบครตว และมมการคกดอยากถนอมอาหาร 
โดยการนทาปลาตะเพมยน ปลาขาว มาททาการแปรรรปเปปนปลาสชม โดยดรวกธมททาจากยรทรปและนทามา
ปรตบปรจงพตฒนาสรตร ททาใหชมมรสชาตกอรตอย คนนกยมซรพอ สรชางงานสรชางรายไดชใหชกตบคนในชจมชน
เปปนอยตางมาก

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 3,000

หนชา 312 / 407



PS65021487 : ผลรตภพณฑฑเสชทอกก

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชเทคโนโลยมในการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ใชชโซเชมยลมมเดมยเพรรอประชาสตมพตนธธสกนคชา

ใชชเทคโนโลยมเพรรอเปปนชตองทางในการจตดจทาหนตาย

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : เสรรอกกละหานนกา

รายละเอทยด : สตวนประกอบทมรสทาคตญตชนกก, สมยชอม, เชรอกไนลอน และผชาเยพบขอบ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 2 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ละหานนา อ.แวงนชอย จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

1. ความเปปนมาของธจรกกจ
      1.1 ชรรอกกจการ และทมรตตพงของสถานทมรประกอบการ
              เสรรอกกละหานนกา บชานละหานนา ตทาบลละหานนา อทาเภอแวงนชอย ขอนแกตน 40230 
       1.2 ประเภทสกนคชา หรรอบรกการ/ตราผลกตภตณฑธ

    สกนคชาของใชช
       1.3 มรลเหตจจรงใจ หรรอแรงบตนดาลใจทมรททาใหชประกอบธจรกกจ
              เสรรอกก เปปนผลกตภตณฑธทมรพบเหพนไดชแทบทจกจตงหวตดในประเทศไทย ซจรงบรรพบจรจษจะเปปน
การทอเสรรอกก
ไวชใชชเองในครตวเรรอน โดยใชชกกตามธรรมชาตกในทชองทจตง หรรอแหลตงนทพาธรรมชาตก การทอเสรรอกก
เปปนภรมกปปญญาชาวบชานในชจมชนทมรใชชเวลาวตางจากการททาไรตททานามาทอเสรรอกก ตตอมามมการออก
แบบเสรรอเปปนลายและสมสตนตตางๆเหตจนมพเลยนทาแนวทางตตางๆมาใชชเพรรอใหชสกนคชามมยอดขายทมรเพกรม
ขจพน เชตน เพกรมอตตลตกษณธใหชกตบสกนคชาโดยการออกแบบตราสกนคชา เพกรมชตองทางการจทาหนตายทาง
ออนไลนธ เชตน Shopee Lazada เปปนตชน
     2.  การวกเคราะหธสถานการณธ (SWOT) 

2.1  จจดแขพง (ปปจจตยภายในองคธกรทมรททาใหชกกจการมมความไดชเปรมยบครตแขตง)
1. มมฐานลรกคชาเดกม 
2. มมความโดดเดตน สวยงาม และทนทาน
3. มมลวดลายทมรเปปนเอกลตกษณธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 3,580

หนชา 313 / 407



PS65017732 : ผพกปลอดสารพรษ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

กลจตมลรกคชาทตพงในพรพนทมร และใกลชเคมยง ตลอดจนบทแพลท ฟอรธมออนไลนธ

สรชาง Page ใน Facebook เเละ Line Platform

รตวมกตนออกแบบโลโกชสกนคชาและบรรจจภตณฑธ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยมบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : Waengnoi organic

รายละเอทยด : ผตกสดปลอดสารพกษ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.แวงนชอย อ.แวงนชอย จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ทางกลจตม U2T ของ ต.แวงนชอย ไดชททาการเพกรมชตองทางการจทาหนตายผตกทตพงแบบออนไลนธและออ
ฟไลนธ จากเดกมทมรขายสตงไดชราคาประมาณหนจรง เมรรอกลจตม U2T เขชามากพจะททาการสตงเสรกมใหช
ทางกลจตมวกสาหกกจขายทตพง 2 แบบ โดยกลจตมอาจจะมมการนทาไปวางขายเปปนเวลาหรรอขายตาม
ตลาดนตดตตาง ๆ

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

ลดขยะ/การนทาวตตถจดกบกลตบมาใชชใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

จตานวนรายไดล : 3,000

หนชา 314 / 407



PS65017948 : การจพดการขยะในชรมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

อบรมอมคอมเมกรธซ Page Facebook เเละ Line Platform

กลจตมลรกคชาทตพงในพรพนทมร และใกลชเคมยง ตลอดจนบทแพลท ฟอรธมออนไลนธ

พตฒนา Packaging Design

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจหมรนเวทยนลดการใชลพลพงงานเนลนนตากลพบมาใชลใหมท

   Reclamation (การเรมยกครนเพรรอนทามาใชชซทพาหรรอ Recycle)

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ธนาคารขยะชจมชน

รายละเอทยด : ตตพงธนาคารขยะเพรรอใหชชาวบชานในชจมชนไดชนทาขยะทมรไมตใชตแลชวตตวอยตาง เชตน 

พตดลม ตรชเยพน เครรรองใชชไฟฟปาเกตานทามาขายใหชธนาคารขยะเพรรอเปปนรายไดชและเปปนเงกนออมใหช

แกตชจมชน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.แวงนชอย อ.แวงนชอย จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ในชจมชนมมขวดพลาสตกกจทานวนมาก ดตงนตพนจจงเลชงเหพนการสรชางรายไดชจากขวดพลาสตกก โดย
การททาไมชกวาดจากขวดพลาสตกก

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

ลดขยะ/การนทาวตตถจดกบกลตบมาใชชใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

ลดเวลาในการสรชางผลผลกตเพรรอจตดจทาหนตายสกนคชา / บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 3,000

หนชา 315 / 407



PS65019261 : ขลาวแตนสมรนไพรสายทรพยฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การพตฒนาสรตรขชาวแตนขจพนมาใหมต ครอ ขชาวแตนรสสชมตทาอมสานปรนา

ออกแบบแพคเกจสกนคชาใหชนตาสนใจเพรรอเพกรมยอดขายในตลาด

นทาทรตพยากรทมรมมอยรตในพรพนทมรมาใชชใหชเกกดประโยชนธ เชตน นทาเถากระพตงโหมมาใชชทดแทนผงฟร  

เปปนตชน

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ขชาวแตนรสสชมตทาอมสานปรนา

รายละเอทยด : ขชาวแตนสมจนไพรเปปนสกนคชา OTOP ทมรไดชรตบความนกยมจากกลจตมตลาดเปปน 

จทานวนมาก มมการนทาสมจนไพรในทชองถกรน เชตน เถากระพตงโหม ททาใชชทดแทนผงฟร  และยตงมมการ

พตฒนาจนมมรสชาตกสชมตทาอมสานปรนา โดยการนทาวตตถจดกบทมรหาไดชในทชองถกรนมาใชชใหชเกกด

ประโยชนธ เชตน ปรนา มะละกอ มะนาว

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.คอนฉกม อ.แวงใหญต จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ผลกตภตณฑธขชาวแตนเปปนสกนคชาประจทาตทาบล มมการจทาหนตายทางชตองทางออนไลนธและตามงานจตด
แสดงสกนคชา ไดชมมการรตวมงานกตบหนตวยงานหลายภาคสตวนเพรรอพตฒนาคกดคชนสรตรสชมตทาไทย
ซอสปรนา โดยนทาวตตถจดกบทมรไดชจากทชองถกรนมาใชชใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 4,000

หนชา 316 / 407



PS65019274 : นตนาปรปยหมพกชทวภาพพทอบรญเตหมชพยลา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

.ยกระดตบมาตรฐานปจปยนทพา ตรวจวกเคราะหธคจณภาพผลกตภตณฑธ ออกแบบบรรจจภตณฑธ

แผนธจรกกจ การจตดททาชตองทางการตลาดแบบออนไลนธ

นทาทรตพยากรทมรมมอยรตในชจมชนมาแปรรรปใหชเกกดประโยชนธและปลอดภตย ททาใหชคนในชจมชน

สจขภาพดม

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจหมรนเวทยนลดการใชลพลพงงานเนลนนตากลพบมาใชลใหมท

   Upgradable (ยกระดตบไดช)

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ปจปยหมตกชมวภาพพตอบจญเตพม ชตยลา

รายละเอทยด : ปจปยหมตกชมวภาพ พตอบจญเตพม ชตยลา เปปนกลจตมสตงเสรกมการปลรกพรชโดยไมตใชชสาร

เคมม นทาทรตพยากรในทชองถกรน เชตน รทา แกลบ มรลสตตวธ ใบไมช มาพตฒนาและคกดคชนสรตรปจปยหมตก

ขจพนมา และจตดจทาหนตายทางรรปแบบออนไลนธ ออฟไลนธ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.คอนฉกม อ.แวงใหญต จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ปจปยหมตกชมวภาพของพตอบจญเตพม ชตยลา เปปนกลจตมสตงเสรกมการปลรกพรชโดยไมตใชชสารเคมม ปปจจตย
การผลกตจะใชชจากพรชและสกรงทมรมม ชมวกตในดกนโดยนทาเอาเศษซากพรช มรลสตตวธ ใบไมชฟาง รทาแกลบ 
นทามาใชชในปรตบปรจงดกน สามารถปปองกตนศตตรรพรชไดช จะชตวยใหชเกษตรกรพจรงพาตนเองไดชเปปนการ
ใชชวตตถจดกบหมจนเวมยนในทชองถกรน ผลกตภตณฑธนมพมมการพตฒนาและคกนคชนสรตรและออกจทาหนตายตาม
ชตองทางออนไลนธ ออฟไลนธ และตามงานจตดแสดงสกนคชาทางการเกษตร เปปนตชน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

มมสจขภาพดมขจพน ลดโอกาสเกกดการเจพบปฝวย

ลดขยะ/การนทาวตตถจดกบกลตบมาใชชใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

อนจรตกษธสกรงแวดลชอม และมมการพตฒนาอยตางยตรงยรน

จตานวนรายไดล : 3,450

หนชา 317 / 407



PS65010987 : COLA KKU X ปลาสลม ตตาบลโนนทอง อตาเภอแวงใหญท จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

SWOT Analysis

Business Model Canvas

Customer Engagement Model

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : สชมปลาบชานชมวตงเวกน

รายละเอทยด : เปปนผลกตภตณฑธแปรรรปจากปลาทมรมมมากในพรพนทมร จนถรอวตาเปปนอาหารทมรมมความ

นกยมเปปนหมรตมากในทชองถกรน และถรอวตาเปปนอาหารประจทาถกรน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โนนทอง อ.แวงใหญต จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลโนนทอง อทาเภอแวงใหญต จตงหวตดขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

คณะผรชดทาเนกนโครงการ U2T มมความคกดเหพนทมรจะพตฒนาผลกตภตณฑธสมปลาบชานชมวตงเวกน (สชมปลา
หตอใบตอง) ใหชมมความเปปนเอกลตกษณธและชตวยผลตกดตนในเรรรองของการขยายฐานลรกคชาออกไป
จทาหนตายใหชครอบคลจมทตพงในและนอกพรพนทมร เพรรอรองรตบการขายทมรจะเพกรมขจพนในอนาคตทตพงการขาย
แบบออฟไลนธและออนไลนธ ซจรงจะกทาหนดราคาโดยจะหตกคตาใชชจตายในดชานตชนทจนตตางๆ จากนตพนททา
การบวกกทาไรทมรคาดวตาจะไดชรตบเขชาไปในราคาขาย 
ทางกลจตมผรชผลกตจจงไดชวางแผนการตลาด เชตน จตดจทาหนตายตลาดในชจมชน รชานขายของฝาก 
ขยายฐานลรกคชาในพรพนทมรใกลชเคมยง เพกรมชตองทางการขายในแพลตฟอรธมออนไลนธ 
โดยสมปลาบชานชมวตงเวกน เดกมเปปนสชมปลาแบบหตอใบตอง ขายในราคาแพพคละ 50 บาท ยอดขาย
ขตพนตทราตตอเดรอนทมรเคยขายไดชประมาณ 300 แพพค คกดเปปนเงกน 15,000 บาท/เดรอน
โดยมมการวางแผนการขายในอนาคตหลตงจากพตฒนาบรรจจภตณฑธใหชไดชมาตรฐาน, มมความนตา
สนใจ, สามารถเกพบรตกษาไดชนานขจพน และสรชางโลโกชผลกตภตณฑธ โดยมมการวางแผนเพกรมมรลคตาของ
สชมปลา เพกรมขจพนรชอยละ 10 คาดการณธวตาการมมผลกตภตณฑธทมรมมบรรจจภตณฑธทมรมมมาตรฐานจะ
สามารถขายไดชมากขจพน
ตทาบลโนนทองมมการใชชแผนธจรกกจแบบ 4P หรรอ Marketing Mix ทมรเรมยกเปปนภาษาไทยวตา “สตวน
ผสมทางการตลาด” โดยแบตง การวกเคราะหธองคธประกอบเปปน 4 สตวน ไดชแกต 1.Product (
ผลกตภตณฑธ) เชตนการสรชางอตตลตกษณธ, บรรจจภตณฑธ Price (ราคา) ควรกทาหนดราคาใหชเหมาะสม
กตบสกรงทมรผรชบรกโภคไดชรตบ Place (ชตองทางจตดจทาหนตาย) การเพกรมชตองทางออนไลนธ เชตน เพจ 
Facebook Promotion (การสตงเสรกมการขาย) เชตน การโฆษณา, การประชาสตมพตนธธ, การททา

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 25,000

หนชา 318 / 407



PS65011159 : COLA KKU X เสชทอกก ตตาบลโนนทอง อตาเภอแวงใหญท จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Business Model Canvas

Customer Engagement Model

SWOT Analysis

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : เสรรอกก

รายละเอทยด : เปปนผลกตภตณฑธแปรรรปจากตชนกกทมรมมจทานวนมากในตทาบล ทอเปปนเสรรอในลวด

ลายตตาง ๆ ทตรวไป ราคา 250 บาท และลวดลายทมรเปปนเอกลตกษณธประจทาตทาบล ครอลายดอกปอ

เทรองราคา 400 บาท

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โนนทอง อ.แวงใหญต จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลโนนทอง อทาเภอแวงใหญต จตงหวตดขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

คณะผรชดทาเนกนโครงการ U2T มมความคกดเหพนทมรจะพตฒนาผลกตภตณฑธเสรรอกก ใหชมมความเปปน
เอกลตกษณธและชตวยผลตกดตนในเรรรองของการขยายฐานลรกคชาออกไปจทาหนตายใหชครอบคลจมทตพงใน
และนอกพรพนทมร เพรรอรองรตบการขายทมรจะเพกรมขจพนในอนาคตทตพงการขายแบบออฟไลนธและออนไลนธ 
ซจรงจะกทาหนดราคาโดยจะหตกคตาใชชจตายในดชานตชนทจนตตางๆ จากนตพนททาการบวกกทาไรทมรคาดวตาจะไดช
รตบเขชาไปในราคาขาย 
ทางกลจตมผรชผลกตจจงไดชวางแผนการตลาด เชตน จตดจทาหนตายตลาดในชจมชน รชานขายของฝาก 
ขยายฐานลรกคชาในพรพนทมรใกลชเคมยง เพกรมชตองทางการขายในแพลตฟอรธมออนไลนธ 
โดยเสรรอกกมมผลกตภตณฑธอยรต 2 ราคา ไดชแกต 
1. ลวดลายทตรวไป อาทกเชตน ลายผชาขาวมชา และลายหมากฮอส ราคา 250 บาท/ผรน  ยอดขายขตพน
ตทราตตอเดรอนทมรเคยขายไดชประมาณ 20 ผรน คกดเปปนเงกน 5,000 บาท
2. ลวดลายพกเศษ อาทกเชตน ลายไทย และลายดอกปอเทรอง (ลายปอเทรองเปปนลายประจทาตทาบล) 
ราคา 400 บาท/ผรน  ยอดขายขตพนตทราตตอเดรอนทมรเคยขายไดชประมาณ 20 ผรน คกดเปปนเงกน 8,000 
บาท
รวมผลกตภตณฑธเสรรอกกคกดเปปนเงกน 13,000 บาท/เดรอน 
โดยมมการวางแผนการขายในอนาคตหลตงจากพตฒนาบรรจจภตณฑธใหชไดชมาตรฐาน, มมความนตา
สนใจ, สามารถเกพบรตกษาไดชนานขจพน และสรชางโลโกชผลกตภตณฑธ โดยมมการวางแผนเพกรมมรลคตาของ
เสรรอกกทจกลวดลาย เพกรมขจพนรชอยละ 10 คาดการณธวตาการมมผลกตภตณฑธทมรมมบรรจจภตณฑธทมรมม
มาตรฐานจะสามารถขายไดชมากขจพน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

ลดขยะ/การนทาวตตถจดกบกลตบมาใชชใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 9,350

หนชา 319 / 407



PS65021255 : พพฒนาเสชทอกกยลอมสทธรรมชาตร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ในกระบวนการเตรมยมเสชนกกจะใชชนวตตกรรมลดการใชชโซเดมยมเบนโซเอทเพรรอปปองกตนเชรพอรา

ใชชการยชอมเสชนกกจากสมธรรมชาตก

ตตดเยพบ ตกแตตงใหชมมรรปลตกษณธทมรสวยงามยกรงขจพนพรชอมทตพงจตดททาแผนธจรกกจสรชางชตองทางการ

ขาย

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : เสรพอกกยชอมสมธรรมชาตก

รายละเอทยด : เสรรอกกของตทาบลโนนสะอาด อทาเภอเเวง เปปนภรมกปปญญาของคนในทชองถกรน  ทมร

นทาเอาตชนกกมาแปรสภาพใหชเปปนเสชนอยตางประณมตเเละยชอมสมธรรมชาตก  แลชวสานทอใหชเปปน

แผตนผรน  เพรรอนทามาใชชปรลาดรองนตรงหรรอนอน  หรรอททาธจรกรรมตตางๆ  ตลอดจนททาพกธมกรรม

ทางศาสนาและความเชรรอ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญต จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบล โนนสะอาด

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

กลจตมเสรรอกกทอมรอ ตทาบลโนนสะอาด อทาเภอแวงใหญต จตงหวตดขอนแกตน ททาการผลกตผลกตภตณฑธ
ชจมชนทมรเปปนเสรรอกกทอมรอ โดยวตตถจดกบหลตกทมรใชชในการผลกตททามาจากตชนพรชทมรมมเปปนจทานวนมาก
ในทชองถกรน เชตน ตชนกก หญชาหางดงและตชนไหล เปปนตชน มมการออกแบบลวดลายตตางๆ และมมการ
ยชอมสมสตนสวยงามแตกตตางกตนออกไป ททาใหชผลกตภตณฑธชจมชนไดชรตบความนกยม

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 12,000

หนชา 320 / 407



PS65021337 : ออกแบบและพพฒนาผลรตภพณฑฑใหมทจากเสชทอกก

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ในกระบวนการเตรมยมเสชนกกจะใชชนวตตกรรมลดการใชชโซเดมยมเบนโซเอทเพรรอปปองกตนเชรพอรา

ใชชการยชอมเสชนกกจากสมธรรมชาตก

ตตดเยพบ ตกแตตงใหชมมรรปลตกษณธทมรสวยงามยกรงขจพนพรชอมทตพงจตดททาแผนธจรกกจสรชางชตองทางการ

ขาย

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผลกตภตณฑธแฟชตรนและเครรรองใชชจากเสรรอกกยชอมสมธรรมชาตก

รายละเอทยด : ผลกตภตณฑธจากเสรรอกก สามารถนทามาแปรรรปเปปนของใชชไดชหลากหลายประเภท 

มมความเปปนเอกลตกษณธเฉพาะตตวทมรนทาเอาวตตถจดกบจากธรรมชาตกทมรมมในทชองถกรนมาสรชางสรรคธ

เปปนผลกตภตณฑธ สรชางคจณคตาทางจกตใจตอบโจทยธสทาหรตบผรชทมรมมความรตกและชรรนชอบผลกตจาก

ธรรมชาตก

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญต จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบล โนนสะอาด

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

1. จตดตตพงทมม
2. ลงพรพนทมรเพรรอมองหาพรชทางการเกษตร ทมรสามารถนทามาแปรรรปไดช
3. ประชจมทมมและเลรอกพรชทางการเกษตร ทมรสามารถนทามาแปรรรปไดช
4. ศจกษาและรวบรวมขชอมรลของตชนกก ตชนไหล และตชนหางดง
5. วางแผนททาและพตฒนาผลกตภตณฑธจากพรชทางการเกษตร
6. หาชตองทางการจตดจทาหนตายผลกตภตณฑธและชตองทางการขยายตลาด
7. ประเมกนและวตดผล

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 13,500

หนชา 321 / 407



PS65019677 : แวงพพฒนาพรมเชหดเทลา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การออกแบบลวดลายสกนคชา

การออกแบบโลโกชและบรรจจภตณฑธ

การถตายภาพและสรรอสารประชาสตมพตนธธสกนคชาดชวยมรอถรอ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การขนสตงและกระจายสกนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : แวงพตฒนาพรมเชพดเทชา

รายละเอทยด : พรมเชพดเทชา ผลผลกตจากชจมชน ททาจากเศษผชาโรงงานทมรนทามาตตดเยพบและทอ

มรอดชวยความใสตใจ ซตบคราบไดชดม  มมความทนทาน  ออกแบบลวดลายสวยงาม บตงบอกอตต

ลตกษณธพรพนถกรน ซรพอใชชเองไดชและซรพอเปปนของฝากไดช ชตวยอนจรตกษธสกรงแวดลชอม

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.แวงใหญต อ.แวงใหญต จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : รชานคชาชจมชนทตรวไป

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลเเวงใหญต

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

1) ททาการออกแบบลวดลวยพรมเชพดเทชาใหชมมความสวยงาม มมการสอดแทรกเรรรองราวและอตต
ลตกษณธของทชองถกรนผตานทางลวดลายพรมเชพดเทชาทมรททาขจพนจากมรอ  โดยสกนคชายตงคงความมมสตวน
ชตวยรตกษาสกรงแวดลชอมเนรรองจากผลกตจากเศษผชาโรงงาน และยตงคงความทนทาน ใชชงานไดชนาน  
2) ททาการถตายภาพสกนคชาใหชสวยงาม ดจงดรดสายตา และททาการจทาหนตายสกนคชาทตพงในตลาดออ
นไลนธและออฟไลนธ

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

ลดขยะ/การนทาวตตถจดกบกลตบมาใชชใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

ลดเวลาในการสรชางผลผลกตเพรรอจตดจทาหนตายสกนคชา / บรกการ

จตานวนรายไดล : 1,180

หนชา 322 / 407



PS65019684 : แวงพพฒนาพรมโซฟา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การออกแบบลวดลายสกนคชา

การออกแบบโลโกชสกนคชา

การสรรอสารประชาสตมพตนธธ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : แวงพตฒนาพรมโซฟา

รายละเอทยด : พรมโซฟา  เปปนงานทอผชาจากมรอดชวยความใสตใจ  และเอาใจใสตความตชองการ

โดยเฉพาะของผรชบรกโภค โดยลรกคชาสามารถเลรอกโทนสม ลวดลาย รรปแบบ รวมถจงความยาว

ของพรมโซฟาตามการใชชงานของผรชบรกโภคไดช  สกนคชามมลวดลายหลายแบบใหชเลรอก มมความ

ทตนสมตย เรมยบงตายแตตดรดม  ผลกตจากเศษผชา ชตวยรตกษาสกรงแวดลชอม

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.แวงใหญต อ.แวงใหญต จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : รชานคชาชจมชนทตรวไป

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลเเวงใหญต

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

พรมโซฟา เดกมทมเปปนสกนคชาทมรเคยไดชรตบการสตรงททาตามความตชองการของลรกคชา เปปนสกนคชาทมรมม
โอกาสทางธจรกกจ แตตยตงไมตมมการพตฒนาอยตางตตอเนรรอง ลวดลายของสกนคชาไมตมมความหลากหลาย  
จจงไดชมมการ 
 1.  ททาการออกแบบพตฒนาลวดลายสกนคชาใหชมมความหลายหลายยกรงขจพน  2. ททาการประชาสตมพตนธธ
สกนคชาเพรรอการจทาหนตายทตพงทางออนไลนธและออฟไลนธ

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

ลดขยะ/การนทาวตตถจดกบกลตบมาใชชใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางความรรชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 1,145

หนชา 323 / 407



PS65017899 : การสทงเสรรมการตลาดออนไลนฑขลาวอรนทรทยฑ ชรมชนบลานถลรงเหลหก

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ตลาดออนไลนธหรรอดกจกทตลแพลตฟอรธม TikTok Shopee Facebook Instagram เพรรอสตง

เสรกมการตลาดและใหชผรชบรกโภคเขชาถจงผลกตภตณฑธชจมชนมากยกรงขจพน รวมทตพงเปปนแหลตงประชา

สตมพตนธธเรรรองขชาวอกนทรมยธสรตชจมชน

สรรอประชาสตมพตนธธ ชจดผลกตภตณฑธจากขชาว

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การขนสตงและกระจายสกนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ขวตญนา ขชาวเกษตรอกนทรมยธ

รายละเอทยด : ขชาวเกษตรอกนทรมยธ มม3สายพตนธจธ1.ขชาวซชอมมรอไรซธเบอรธรมร  2.ขชาวซชอมมรอมะลก

แดง   3.ขชาวซชอมมรอขชาวเหนมยวลรมผตว  ขชาวพรชอมหจงออรธแกนกกแทช ประโยชนธ มมคจณคตาทาง

อาหารสรง ชตวยควบคจมนทพาหนตก  ชตวยควบคจมระดตบนทพาตาล ลดคอเลสเตอรอล มมไฟเบอรธสรง

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ใหมตนาเพมยง อ.แวงใหญต จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : กลจตมขชาวอกนทรมยธชจมชนบชานถลจงเหลพก ตทาบลใหมตนาเพมย

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลใหมตนาเพมยง

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

โดยเราจะนทาเอาาวกทยาศาสตรธ เทคโนโลยมและนวตตกรรมไปยกระดตบความสามารถในการแขตง
ขตนอยตางยตรงยรนใหชกตบสกนคชาบรกการของชจมชนเพกรมประสกทธกภาพใหชกตบผรชผลกตทมรเปปนฐานการผลกต
เดกม ไดชแกต ศรนยธสตงเสรกมและผลกตภตณฑธขชาวชจมชนบชานถลจงเหลพก ทางทมม จจงตชองการการประชา
สตมพตนธธและการตลาดในรรปแบบดกจกทตลออนไลนธทมรจะททาใหชผลกตภตณฑธขวตญนา ของทางกลจตมใหช
เปปนทมรรรชจตกอยตางแพรตหลายและททาใหชผรชบรกโภคเขชาถจงและรรชจตกขชาวออรธแกนกกหรรอขชาวจากเกษตร
อกนทรมยธมากยกรงขจพน ผตานรรปแบบการนทาเสนอชจดผลกตภตณฑธจากขชาว โดยใชชวตตถจดกบหมจนเวมยนจาก
ทชองถกรน จากกระบวนการผลกตขชาว ตลอดหตวงโซต มาใชชใหชเกกดประโยชนธและเพกรมมรลคตา โดยจตดททา
สรรอประชาสตมพตนธธ แผนธจรกกจ และการตลาดออนไลนธหรรอดกจกทตลแพลตฟอรธม เพรรอสตงเสรกมการ
จทาหนตายผลกตภตณฑธใหชเกกดความยตรงยรน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

มมสจขภาพดมขจพน ลดโอกาสเกกดการเจพบปฝวย

ลดเวลาในการสรชางผลผลกตเพรรอจตดจทาหนตายสกนคชา / บรกการ

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 51,800

หนชา 324 / 407



PS65018029 : การออกแบบผลรตภพณฑฑและการพพฒนาบรรจรภพณฑฑผงขลาวอรนทรทยฑสตาเรหจรดปของหมดทบลานถลรง

เหลหก

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธโดยใชชวตสดจจากธรรมชาตก ตามความตชองการของผรชบรกโภค

การออกแบบผลกตภตณฑธและบรรจจภตณฑธใหชมมความนตาสนใจ ทตนสมตย สวยงาม เพรรอดจงดรดใจผรช

บรกโภค และนทาสกนคชาเขชาสรตตลาดมากขจพน

มมการใชชนวตตกรรมกระบวนการสมและคตดเลรอกขชาวสารททาใหชมมเศษขชาวสารแตกหลงเหลรออยรต

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การขนสตงและกระจายสกนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผลกตภตณฑธขชาวกลชองงอกพรชอมชง

รายละเอทยด : ผงขชาวกลชองงอกพรชอมชงเปปนขชาวกลชองงอกผง 3 สายพตนธจธ ประกอบดชวยผง

ขชาวซชอมมรอมะลกแดง ผงขชาวซชอมมรอไรซธเบอรมร และผงขชาวเหนมยวลรมผตว ซจรงมมคจณประโยชนธ

ชตวยเสรกมสรชางการสตงสตญญานระหวตางเซลลธสมองไดชดมเยมรยมปปองกตนโรคอตลไซเมอรธความ

จทาเสรรอม

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ใหมตนาเพมยง อ.แวงใหญต จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : หมรตบชานถลจงเหลพก ตทาบลใหมตนาเพมยง

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลใหมตนาเพมยง

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

จากกระบวนการสมและคตดเลรอกขชาวสารททาใหชมมเศษขชาวสารแตกหลงเหลรออยรตจทานวนมาก 
ประธานกลจตมและชาวบชานมมแนวความคกดอยากนทาเศษขชาวแตกสตวนนมพ ซจรงมมปรกมาณมากไปเพกรม
มรลคตาเปปนผงขชาวพรชอมชง โดยนทาขชาวแตกหลายสายพตนธจธทมรมาจากการททาเกษตรอกนทรมยธภาย
ในกลจตมฯ มาบดรวมกตนเพรรอเพกรมสารอาหาร เนรรองจากปปจจจบตนผลกตภตณฑธนมพยตงอยรตในขตพนแรกของ
การพตฒนาจจงอยากไดชรตบการสตงเสรกมเรรรองการออกแบบบรรจจภตณฑธเพรรอใหชสกนคชานมพเขชาสรตตลาด
ไดชและดจงดรดผรชบรกโภคมากขจพน ดตงนตพน เพรรอ เพรรอใหชสอดคลชองกตบการพตฒนาเศรษฐกกจและสตงคม
ในพรพนทมรดชวยยจทธศาสตรธเศรษฐกกจสรตการพตฒนาทมรยตรงยรน(BCG)  โดยนทาเอาวกทยาศาสตรธ 
เทคโนโลยมและนวตตกรรมไปยกระดตบความสามารถในการแขตงขตนอยตางยตรงยรนใหชกตบสกนคชาบรกการ
ของชจมชน เพกรมประสกทธกภาพใหชกตบผรชผลกตทมรเปปนฐานการผลกตเดกม ไดชแกต ศรนยธสตงเสรกมและ
ผลกตภตณฑธขชาวชจมชนบชานถลจงเหลพก ทางทมม จจงตชองการการประชาสตมพตนธธ แผนธจกกจและการ
ตลาดในรรปแบบดกจกทตลออนไลนธทมรจะททาใหชผลกตภตณฑธขวตญนาเปปนทมรรรชจตกอยตางแพรตหลายและททาใหช
ผรชบรกโภคเขชาถจงและรรชจตกขชาวออรธแกนกกหรรอขชาวจากเกษตรอกนทรมยธมากยกรงขจพน ผตานรรปแบบการ
นทาเสนอผลกตภตณฑธพรชอมบรรจจภตณฑธขชาวผงชงสจขภาพ โดยใชชวตตถจดกบหมจนเวมยนจากทชองถกรน 
จากกระบวนการผลกตขชาว ตลอดหตวงโซต มาใชชใหชเกกดประโยชนธและเพกรมมรลคตา

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

มมสจขภาพดมขจพน ลดโอกาสเกกดการเจพบปฝวย

จตานวนรายไดล : 15,000

หนชา 325 / 407



PS65006376 : โครงการพพฒนาสทงเสรรมผลาไหมทอมชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวตตกรรมการใชช เครรรองทอผชาดชวยมรอ ในการทอ ผชาใหชมมรรปแบบสวยงาม

เทคโนโลยมคอมพกวเตอรธ เพรรอนทามาศจกษาคชนควชาขชอมรลการททางานตตางๆ

เทคโนโลยมมรอถรอนทามาพตฒนาชตองทางการจตดจทาหนตายและการสรรอสารกตบลรกคชา

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผชาไหมมตดหมมร

รายละเอทยด : ขนาดหนชาผชากวชาง 1 เมตร ยาว 2 เมตร งานทอฝปมรอ 100%

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ซทายาง อ.สมชมพร  จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

ผชาไหมมตดหมมรททาจากเสชนไหมอยตางดม มมสมสวยงาม หลากสม หลายลายใหชเลรอกใชชเสชนไหมมายชอมสม 
มตดลาย (มตดหมมร) ทอเปปนผรนไวชนจตงหตม หรรอนทาไปตตดเปปนเสรพอผชา กระเปปา หรรอเครรรองประดตบอรรน ๆ
1.การวกเคราะหธสถานการณธธจรกกจ
จจดแขพง :-สมาชกกกลจตมมมแรงจรงใจทมรดมในการผลกตและสามารถหาวตตถจดกบไดช
          -มมการใชชวตตถจดกบสตวนใหญตเปปนผลผลกตจากชจมชนและปลรกเลมพยงเอง 
จจดอตอน:-ขาดแคลนแรงงานในการผลกต เนรรองจากสตวนใหญตเปปนผรชสรงวตย 
ททาใหชเกกดการผลกตทมรชชาและสถานทมรผลกตสกนคชาอยรตในทมรพตกอาศตยของชจมชน ททาใหชเกกดขชอจทากตดใน
ดชานการขยายกทาลตงการผลกต

2.โอกาสในการพตฒนาผลกตภตณฑธ 
-ชตองทางในการขายเกกดขจพนไดชหลากหลายรรปแบบ
-ไดชรตบการสนตบสนจนจากโครงการ U2T 
-มมการขายสกนคชาไดชหลายชตองทาง ไมตวตาจะเปปนทาง Offine และ Online

3,อจปสรรค
- มมสกนคชาทดแทนในตลาด
-ขาดแคลนแรงงานในการผลกตททาใหชเกกดการลตาชชา 

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 15,000

หนชา 326 / 407



PS65006425 : โครงการพพฒนาสทงเสรรมเสชทอทอมชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยมคอมพกวเตอรธ เพรรอนทามาศจกษาคชนควชาขชอมรลการททางานตตางๆ

เทคโนโลยมมรอถรอนทามาพตฒนาชตองทางการจตดจทาหนตายและการสรรอสารกตบลรกคชา

นวตตกรรมการใชชการใชชฟปมทอเสรรอ หรรอเรมยกอมกชรรอวตา เครรรองทอเสรรอดชวยมรอ ในการทอเสรรอใหช

มมรรปแบบสวยงาม

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : เสรรอทอมรอ

รายละเอทยด : ความยาว 2 เมตร กวชาง 1 เมตรครจรง ปากละ 50 เซพน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ซทายาง อ.สมชมพร  จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

เสรรอทอมรอททามาจากตชนกกหรรอไหล นทามายชอมสมใหชสวยงามหรรอหลากสม เตรมยมขจงเชรอกไนลอน
หรรอเชรอกเอพนใหชเปปนเสชนตามโฮมและฟปม ททาการทอลายทมรนกยมในปปจจจบตน เชตน ลายมตดหมมร 
ลายกระจตบ จากนตพนนทาเสรรอทมรทอเสรพจแลชวนทาไปแปรรรปเปปนผลกตภตณฑธอรรนๆ 

1. การวกเคราะหธสถานการณธธจรกกจ
จจดแขพง : -สมาชกกกลจตมมมแรงจรงใจทมรดมในการผลกตและสามารถหาวตตถจดกบไดช
          -มมการใชชวตตถจดกบสตวนใหญตเปปนผลผลกตมาจากชจมชนและปลรกเลมพยงเอง 

จจดอตอน: -ขาดแคลนวตตถจดกบในการผลกต เนรรองจากตชนกกหรรอไหลเกกดตามฤดรกาล 
ททาใหชเกกดการผลกตทมรชชา และสถานทมรผลกตสกนคชาอยรตในทมรพตกอาศตยของชจมชน ททาใหชเกกดขชอจทากตดใน
ดชานการขยายกทาลตงการผลกต

2. โอกาสในการพตฒนาผลกตภตณฑธ 
-ชตองทางในการขายเกกดขจพนไดชหลากหลายรรปแบบ
-ไดชรตบการสนตบสนจนจากโครงการ U2T 
-มมการขายสกนคชาไดชหลายชตองทาง ไมตวตาจะเปปนทาง Offine และ Online

3. อจปสรรค

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 10,000

หนชา 327 / 407



PS65026408 : เทททยววรถทสทชมพด

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การออกแบบโปรแกรมทตองเทมรยว ใหชสามารถตอบรตบความตชองการของกลจตมลรกคชาไดชหลาก

หลาย และการใชชระบบ Excel ในการบตนทจกขชอมรลและจตดททาบตญชม

พรพนทมรสรรอออนไลนธ ผตานเพจเฟสบจกคหรรอไอจม เพรรอโปรโมท รมวกวรรปภาพ ขชอมรลการทตองเทมรยว

หรรอคอนเทชนทธตตางๆเพรรอดจงดรดนตกทตองเทมรยว

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ททองเทททยวทททเปปนมรตรตทอสรทงแวดลลอมและสรขภาพ

   เทคโนโลยมพตฒนาคจณภาพทางอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : โปรแกรมวตนเดทรกป

รายละเอทยด : รายละเอมยดโปรแกรม วตนเดทรกป9.00-9.30 พบปะพรดคจยทมรสวนสนดง

ลาน9.30-9.45 เดกนทางผตานเสชนอจโมงตชนไมช9.45-10.00 ถจงทมรพตกพรชอมทานเบรค10.30- 

12.00 ททากกจกรรมหกนสมทมรนทพาตก12.00 ทานขชาวรชานคชาชจมชน13.00-14.30 เดกนปฝาไปถทพาผา

เจาะ14.30-16.00 วตดถทพาแสงธรรม

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเกษตรศาสตรธ

ต.ดงลาน อ.สมชมพร  จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ชจมชนดงลานพรพนทมรสมเขมยว มมปฝา เขา แมตนทพาเหมาะสทาหรตบพตกผตอนทตองเทมรยวหลายทมรและมมนตกทตอง
เทมรยวเขชามาเทมรยว จจงคกดจตดททาโปรแกรมทตองเทมรยว 1 วตน, 2 วตน 1 ครน และ 3 วตน 2 ครน เพรรอรองรตบ
และมมกกจกรรมทมรหลากหลายในโปรแกรมเลตนเลตนนทพา เดกนปฝา ขจพนเขา เขชาถทพา ศจกษาเสชนทาง
ธรรมชาตก ไหวชพระ พายเรรอ ใชชชมวกตตามวกถมชจมชน ศกลปะ จตกสาน เชกงเกษตร โดยกลจตมเปปาหมาย
จะเปปน นตกทตองเทมรยวทจกเพศทจกวตยทมรเบรรอชมวกตในเมรองหมดพลตงงานจากการททางานตตางๆใหชมา
พตกผตอนและสนจกไปกตบการเทมรยวโดยชจมชน ,ชจมชนจะไดชมมรายไดชจากการบรกการตตางๆเชตน รชาน
คชา รชานอาหาร รถนทาเทมรยว ไกดธชจมชน ผลกตภตณฑธชจมชน นวดไทย และสตวนอรรนๆทมรเกมรยวขชอง และ
สรชางสรรอประชาสตมพตนธธผตานชตองทางออนไลนธตตางๆ และประชาสตมพตนธจธจากกลจตมเครรอขตาย

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สตงเสรกมและสนตบสนจนการทตองเทมรยวชจมชน

สรชางความรรชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 20,000

หนชา 328 / 407



PS65027750 : ลรตภพณฑฑแปรรดปจากตลนกก

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

สรรอออนไลนธทจกชตองทางเพรรอโปรโมทสกนคชาทางออนไลนธและอตพเดทสกนคชาใหมตๆใหชเปปนจจด

สนใจของลรกคชา

เพกรมผลกตภตณฑธใหมตๆสรชางความแตกตตางใหชลรกคชามมทางเลรอกเพกรมมากขจพน

แพพคเกจจกพงใหชดรทตนสมตยยกระดตบสกนคชาใหชมมมรลคตาเพกรมมากขจพน

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การขนสตงและกระจายสกนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมภรมกปปญญาและวตฒนธรรมดชานการบรกการ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผลกตภตณฑธแปรรรปจากตชนกก

รายละเอทยด : -เสรรอกกสมธรรมชาตกออแกนกค/เสรรอกกลวดลาย ขนาด 90x200,120x200 -

แผตรนรองจาน/แผตนรองแกชว กระเปปา พตด และงานคราฟทธอรรนๆ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเกษตรศาสตรธ

ต.ดงลาน อ.สมชมพร  จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

พรพนทมรในตทาบลดงลาน เปปนพรพนทมรทมรมมตชนกกเปปนจทานวนมาก ปลรกงตายและโตไวสามารถปลรกในพรพนทมร
ชจตมนทพาไดช ททาใหชคนในชจมชนปลรกพรชชนกดนมพเปปนจทานวนมากเพรรอนทามาแปรรรปเปปนเสรรอ นทามาใชชภาย
ในบชานและขายใหชกตบบจคคล ทมรสนใจนทาไปใชชประโยชนธและซรพอไปเปปนของฝากใหชกตบญาตกๆทมรอยรต
ตตางจตงหวตด จากนตพนไดชมมกลจตมคนรจตนใหมตทมรกลตบมาอยรตบชานและไดชรวมกตนพตฒนาบชานเกกดตตวเองใหช
กลายเปปนสถานทมรทตองเทมรยว และไดชมมการตตพงกลจตมทตองเทมรยวชรรอวตา "เทมรยววกถมสมชมพร" ไดชมองเหพน
การถตกทอเสรรอของชาวบชานและไดชนทามาโปรโมทใหชกตบนตกทตองเทมรยวทมรมาเทมรยว หลายทตานมมความ
สนใจและซรพอกลตบเปปนจทานวนมากจจงมมความคกดสรชางสรรคธนทาเสรรอมาแปรรรปเปปนผลกตภตณฑธอรรนๆ
เพรรอจทาหนตายใหชคนในชจมชนเกกดรายไดชเชตน กระเปปา แจกตน โมบาย ของทมรระลจก กลตองใสตของ
ตตางๆ และไดชมมการจตดตตพงกลจตมเปปนกลจตมแมตบชานทอเสรรอ และไดชมมการททาเสรรอหลากหลายลวดลาย 
รวมทตพงมมการแนะนทาใหชผลกตสกนคชาเปปนลายธรรมชาตกถตกทอทตพงลทาตชนไมตใชชสารเคมมในการยชอมสม 
ปลอดสารเคมม วกธมนมพททาใหชสามารถผลกตสกนคชาไดชอยตางรวดเรพวททาใหชกลายเปปนอมกหนจรงผลกตภตณฑธ
ทมรขายดมเปปนของฝากใหชแกตนตกทตองเทมรยวและบจคคลภายนอกทมรสนใจในเรรรองของผลกตภตณฑธออแก
นกคดชวย แผนทมรเราดทาเนกนการจะมมขตพนตอนดตงนมพ
-การรรชจตกแหลตงทมรมาและขตพนตอนการผลกตของสกนคชา
-มมการออกแบบรรปแบบผลกตภตณฑธใหชมมการทตนสมตยใหชเปปนทมรดจงดรดสายตาของลรกคชา
-อบรมบจคคลากรทางการผลกตถตายทอดการผลกตรรปแบบใหมตๆ
-ททาpackagingเพรรอยกระดตบสกนคชา
-งบประมาณ ตชนทจนการผลกตและการจตดจทาหนตาย

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สตงเสรกมและสนตบสนจนการทตองเทมรยวชจมชน

จตานวนรายไดล : 3,000

หนชา 329 / 407



PS65007194 : พพฒนาผลรตภพณฑฑไมลกวาดดอกหญลา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

จตกรเยพบผชา ใชชเยพบไมชกวาดใหชมมความแขพงแรง ทนทาน

เครรรองมตดหมจดแขม ใชชมตดดอกหญชาใหชรวมกตนโดยใชชลวด เพรรอเพกรมความแนตนหนา แขพงแรง

-

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   สรรอทมรเผยแพรต ทางหนตงสรอพกมพธ โปสเตอรธ โฆษณา โทรทตศนธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ไมชกวาดดอกหญชา

รายละเอทยด : ไมชกวาดดอกหญชาใชชปปดกวาดททาความสะอาดสกนคชาไมชกวาดดอกหญชา ใชชวตสดจ

จากธรรมชาตก มมเทคนกคการถตดทมรแนตนและเปปนเอกลตกษณธ ททาใหชสกนคชามมความทนทาน แนตน

หนา ไมชกวาดหนาและบานสวย ไมตหลจดงตาย รตบประกตนอายจการใชชงานมากกวตา 6 เดรอน วกธมใชช

งาน:ใชชกวาด ททาความสะอาด

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.นาจาน อ.สมชมพร  จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ไมชกวาดทนคนนาจาน

ออนไลนฑ : นาจานไมชกวาดดอกหญชา

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

Business model canvas ไมชกวาดดอกหญชา
• Key partner
ในสตวนของผรชใหชการสนตบสนจนและผรชเกมรยวขชองในธจรกกจ จะประกอบไปดชวยกลจตมผรชประกอบการททา
ไมชกวาดดอกหญชา บชานนาจาน หมรตทมร 1 ,รชานคชาผรชจทาหนตายไมชกวาดดอกหญชา, ผรชประกอบการ
จทาหนตายดอกหญชา (แขม) ,ชจมชนรอบขชางและเทศบาลตทาบลนาจาน

• Key Activities 
มมการโปรโมทสกนคชาและจตดจทาหนตายสกนคชาทาง online เพรรอเปปนทมรรรชจตกมากขจพน อมกทตพงยตงมมการ
พตฒนาฝปมรอในการททาไมชกวาดดอกหญชาเพรรอใหชมมประสกทธกภาพในการใชชงานมากยกรงขจพน เพกรมรรป
แบบการจตดสตงสกนคชาและเพกรมชตองทางการจตดจทาหนตายสกนคชา

• Key Resources
ทรตพยากรในการผลกตประกอบไปดชวย ดอกหญชา(แขม)และดชามไมชไผต แรงงานผลกตสกนคชาซจรง
เปปนสมาชกกในชจมชน รวมไปถจงการตลาดและการจตดจทาหนตาย

• Value Propositions
คจนคตาทมรลรกคชาจะไกชรตบจากสกนคชา ครอคจณภาพและประสกทธกภาพของสกนคชาดมมมมาตรฐาน มมความ
แขพงแรง ทนทานตตอการใชชงาน ลรกคชาสามารถเคลมสกนคชาไดช ในกรณมสกนคชามมความเสมยหายและมม

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 27,600

หนชา 330 / 407



PS65009323 : พพฒนาผลรตภพณฑฑขนมจทนอบแหลงสมรนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การแปรรรปอาหารทมรตชองใชชความรชอนจากการอบ และตากแหชง

การถนอมอาหารยรดอายจการเกพบรตกษาไดชนานขจพน

การลดความชรพนในผลกตภตณฑธกตอนนทาไปแปรรรป

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ขนมจมนอบแหชงเสชนสมจนไพร

รายละเอทยด : เสชนเหนมยวนจตม ปลอดสารกตนเสมย เกพบไวชไดชนานถจง 1 ปป สมของเสชนมาจาก แกชว

มตงกร ฟปกทอง ดอกอตญชตน ใบเตย มะนาว แครอท ขชาวกลชอง  เปปนตชนงตายสะดวกในการ

ประกอบอาหารอยากทานตอนไหนกพทานไดช

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.นาจาน อ.สมชมพร  จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : กลจตมขนมจมนอบแหชงชจมชนบชานจานาน

ออนไลนฑ : ขนมจมนอบแหชง สมจนไพร 7 สม ราคาโรงงาน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

Customer Segment – กลจตมลรกคชาภาคอมสาน เปปนกลจตมทตรวไป มมนตกศจกษา แมตบชาน และอาศตยอยรต
ในชจมชน ตามหอพตก ไมตจทากตดเพศ โดยมมอายพ 20 ปปขจพนไป เพราะเปปนกลจตมคนทมรททาอาหารทานเอง
ในครอบครตว
Costomer Relationships – มมการสอบถามเกมรยวกตบความพจงพอใจหลตงจากทมรทานเสชนขนม
จมน เพรรอนทามาพตฒนาปรตบปรจงใหชสกนคชามมคจณภาพทมรดมขจพน
Channels – จตดจทาหนตายผตาน Facebook TikTok Instagram และตลาดนตดชจมชน 
Value Propositions – เสชนเหนมยวนจตม ปลอดสารกตนเสมย เกพบไวชไดชนานถจง 1 ปป งตายสะดวกใน
การประกอบอาหารอยากทานตอนไหนกพทานไดช
Key Activities - กระบวนการบรรจจภตณฑธ เนรรองจากรตบขนมจมนเสชนแหชงสมจนไพรมาจาก 
จตงหวตดเลย ททาการแพพคบรรจจภตณฑธแบตงตามขนาดปรกมาณ ใหชดรดม สวยงาม งตายตตอการวาง
จทาหนตายสรตตลาด
Key Resources – ทรตพยากรในการผลกตประกอบไปดชวย เสชนขนมจมนอบแหชงสมจนไพร เครรรอง
แพพคบรรจจภตณฑธ เครรรองปปดปากถจง แรงงานทมรใชชในการแพพคสกนคชาเปปนแรงงานและสมาชกกใน
ชจมชน การตลาดและการจตดจทาหนตายสกนคชา
Key Partners – ในสตวนของผรชเกมรยวใหชการสนตบสนจนและผรชเกมรยวขชองในธจรกกจ จะมม เทศบาลตทาบล
นาจาน  และพตฒนาชจมชนอทาเภอสมชมพร  
Cost Structure – ตชนทจนจะประกอบไปดชวย คตาวตตถจดกบ คตาแรงงาน คตาบรรจจภตณฑธ คตาการ
ตลาด และคตาสาธารณรปโภคตตางๆ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 345,000

หนชา 331 / 407



PS65005750 : การพพฒนาผลรตภพณฑฑเฟอรฑนรเจอรฑไมลไผท

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เลรรอยไฟฟปา

เครรรองยกงตะปร

เทคโนโลยมการถนอมไมชไผต

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : เฟอรธนกเจอรธไมชไผต

รายละเอทยด : นทาวตตถจดกบ ไดชเเกต ไมชไผต มาเเปรรรปเปปนเฟอรธนกเจอรธใชชในครตวเรรอน รชานอาหาร 

กลจตมผรชประกอบการ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.บรกบรรณธ อ.สมชมพร  จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : แพรไหมเฟอรธนกเจอรธ

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนธจรกกจ โครงการเฟอรธนกเจอรธไมชไผต
การวกเคราะหธรรปแบบธจรกกจของโครงการเฟอรธนกเจอรธไมชไผต ถรกพกจารณาภายใตชกรอบเครรรองมรอ 
แบบจทาลอง Canvas เปปนการพกจารณาจากปปจจตยแรงผลตก 9ประการเพรรอมองใหชรอบดชานใน
การททาธจรกกจ ซจรงขชอมรลทมรใชชในการวกเคราะหธไดชมาจากการลงพรพนทมร สตมภาษณธผรชเชมรยวชาญ และ
การวกเคราะหธ SWOT ของพรพนทมรและกลจตม
SWOT 
จจดแขตง – มมทรตพยากรทมรสามารถสรชางประโยชนธใหชกตบชจมชนไดช และการสรชางจกตสทานจกการ
รตกษาทรตพยากรคนในพรพนทมร
จจดอตอน - คนในชจมชนไมตสามารถเขชาถจงตลาดสทาหรตบการขายสกนคชาไดชมาก การเขชาถจงขชอมรลมม
ขชอจทากตดเพราะเปปนพรพนทมรหตางไกล
โอกาส – นตกทตองเทมรยวเขชามาในพรพนทมร เพราะมมสถานทมรทตองเทมรยวทมรหลากหลาย
อจปสรรค – การรวมกลจตมและปปญหาของคนในพรพนทมร รวมไปถจงงบประมาน
ททาใหชทมมงานตทาบลบรกบรรณธไดชผลกตภตณฑธทมรเปปนชาผตกหวานโดยการ สรชางแบบจทาลอง Canvas 
ดตงนมพ
1.ลรกคชา (Customer Segments—CS) ครอ ผรชใชชเฟอรธนกเจอรธ
2.คจณคตา (Value Propositions—VP) ครอ จทาหนตายเฟอรธนกเจอรธไมชไผต ผลกตภตณฑธเครรรองใชช 
สกนคชามมคจณสมบตตกทมรนตาสนใจเมรรอเขชาไปสรตตลาดสกนคชาเฟอรธนกเจอรธทมรจะตอบโจทยธการใชชงานของ
ผรชซรพอ

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 36,000

หนชา 332 / 407



PS65005780 : การพพฒนาผลรตภพณฑฑชาผพกหวาน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครรรองปรกพน

เทคโนโลยมการถนอมอาหาร

เครรรองซมนสจญญากาศ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ชาผตกหวาน

รายละเอทยด : ชาผตกหวานปฝาผานทพาเทมรยง เปปนการแปรรรปจากใบผตกหวานไมตอตอนเกกนไปไมตแกต

เกกนไป นทามาหตรนและคตรวดชวยไฟอตอน เกกดกลกรนหอมของผตกหวาน นทามาชงกตบนทพารชอน ดรรมดทรากตบ

ความหอมของชาผตกหวาน โดยกระบวนการผลกตเเบบภรมกปปญญาเปปนชาสจขภาพเพรรอเพกรม

มรลคตาใหชกตบวตตถจดกบในทชองถกรน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.บรกบรรณธ อ.สมชมพร  จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนธจรกกจ โครงการชาผตกหวาน
การวกเคราะหธรรปแบบธจรกกจของโครงการชาผตกหวาน ถรกพกจารณาภายใตชกรอบเครรรองมรอ แบบ
จทาลอง Canvas เปปนการพกจารณาจากปปจจตยแรงผลตก 9ประการเพรรอมองใหชรอบดชานในการททา
ธจรกกจ ซจรงขชอมรลทมรใชชในการวกเคราะหธไดชมาจากการลงพรพนทมร สตมภาษณธผรชเชมรยวชาญ และการวกเคระ
หธ SWOT ของพรพนทมรและกลจตม
SWOT 
จจดแขตง - มมทรตพยากรทมรสามารถสรชางประโยชนธใหชกตบชจมชนไดช
จจดอตอน - คนในชจมชนไมตสามารถเขชาถจงตลาดสทาหรตบการขายสกนคชาไดชมาก การเขชาถจงขชอมรลมม
ขชอจทากตดเพราะเปปนพรพนทมรหตางไกล
โอกาส – นตกทตองเทมรยวเขชามาในพรพนทมร เพราะมมสถานทมรทตองเทมรยวทมรหลากหลาย
อจปสรรค – การรวมกลจตมและปปญหาของคนในพรพนทมร รวมไปถจงงบประมาน
ททาใหชทมมงานตทาบลบรกบรรณธไดชผลกตภตณฑธทมรเปปนชาผตกหวานโดยการ สรชางแบบจทาลอง Canvas 
ดตงนมพ
1.ลรกคชา (Customer Segments—CS) ครอ ผรชบรกโภคสกนคชาเพรรอสจขภาพและผรชบรกโภคชา
2.คจณคตา (Value Propositions—VP) ครอ จทาหนตายชาผตกหวาน ผลกตภตณฑธเพรรอสจขภาพ สกนคชา
มมคจณสมบตตกทมรนตาสนใจเมรรอเขชาไปสรตตลาดสกนคชาเพรรอสจขภาพทมรกทาลตงมมการเตกบโตสรงขจพน
3.ชตองทาง (Channels—CH) ครอ ชตองทางออฟไลนธและออนไลนธ ผตานแพลตฟอรธมตตางๆ
4.ความสตมพตนธธกตบลรกคชา (Customer Relationships—CR) ครอ ประชาสตมพตนธธผลกตภตณฑธ

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สตงเสรกมและสนตบสนจนการทตองเทมรยวชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 2,670

หนชา 333 / 407



PS65007192 : พพฒนาผลรตภพณฑฑกระเปปาจากเศษผลา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

บรรจจภตณฑธใหมต

ปปายแทพกสกนคชา

จทาหนตายผตานชตองทางออนไลนธ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การขนสตงและกระจายสกนคชา

การขนสตงและกระจายสกนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวตา 3 เดรอน

เศรษฐกรจหมรนเวทยนลดการใชลพลพงงานเนลนนตากลพบมาใชลใหมท

   Upcycle (การรมไซเคกลแบบทมรททาใหชคจณคตาเพกรมขจพน)

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : กระเปปาจากเศษผชาไหม

รายละเอทยด : ชรรอสกนคชา กระเปปาจากเศษผชา  ประเภท  กระเปปากระเปปาจากเศษผชา (แบบ

สะพาย) ประดกษฐธเปปนกระเปปาสะพายสามารถใชชไดชทตพงผรชหญกงและผรชชาย ไดชมมการพตฒนาทตพง

ดชานคจณภาพ และรรปแบบ อมกทตพงยตงเปปนการสรชางงาน สรชางอาชมพใหชกตบชจมชน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.บชานใหมต อ.สมชมพร  จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ฐานการเรมยนรรชการทอผชาพรพนเมรองโครงการบชานโสกสชมกบ

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลบชานใหมต

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

ตชองการสรชางประโยชนธจากวตสดจเหลรอใชชใหชมมมรลคตา จจงไดชนทาเศษผชาไหมมาททาเปปนกระเปปาเพรรอ
ตตอยอดธจรกกจเพรรอเพกรมมรลคตา ททาใหชเกกดการสรชางงาน สรชางรายไดช และตตอยอดโดยการนทา
ผลกตภตณฑธเขชาสรตตลาดออนไลนธ

Business model 
key partners ออกบรธสกนคชา online พตอคชาคนกลาง 
Key activities นทาวตสดจเหลรอใชชนทากลตบมาใชชใหชเกกดประโยชนธ ประดกษฐธและออกแบบสกนคชาใหชมม
ความหลากหลาย ลรกคชาสามารถนทาไปใชชในชมวกตประจทาวตน 
key resources อจปกรณทมรใชชสทาหรตบเยพบ สรชางรายไดชใหชกลจตมคนทมรขายรายไดชและสรชางอาชมพ
เสรกม การรวมกลจตมของคนในชจมชน 
value proposition ความมจตงมตรนตตพงใจใสตใจรายละเอมยดของชกพนงาน มมคจณภาพ ททาดชวยมรอมม
ความประณมต เปปนการนทาทรตพยากรทมรมมมาเพกรมมรลคตาและใชชใหชเกกดประโยชนธสรงสจด
customer relationships สกนคชาทจกชกพนททาดชวยความประณมต สรชางรายไดชใหชกตบชจมชน ลดขยะ
เศษผชา 
channels บจคคลทมรรรชก การพรดบอกปากตตอปาก ศรนยธจทาหนตายสกนคชา OTOP ของตทาบล หชาง
สรรพสกนคชา
customer segments กลจตมคนวตยททางาน กลจตมคนทมรสนใจ
cost structure คตาออกบรธ คตาเดกนทาง คตาจตดสตงสกนคชา คตาอจปกรณธและการเยพบ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

ลดขยะ/การนทาวตตถจดกบกลตบมาใชชใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 2,000

หนชา 334 / 407



PS65007193 : พพฒนาผลรตภพณฑฑเครชทองจพกสาน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนาสกนคชาใหชมมความทตนสมตย

ปปายแทพกสกนคชา

จทาหนตายผตานชตองทางออนไลนธ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การขนสตงและกระจายสกนคชา

การขนสตงและกระจายสกนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมภรมกปปญญาและวตฒนธรรมดชานมานจษยวกทยา

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : เครรรองจตกสาน

รายละเอทยด : การผลกตเครรรองจตกสาน โดยการซรพอไมชจากชจมชน นทามาจตกใหชเปปนเสชนเลพก ๆ 

จากนตพนนทามาสานขจพนรรป เปปน ไซ หรรอกระตกปบขชาว จากภรมกปปญญาทชองถกรน โดยการททาทมร

ประณมต และใชชวตตถจดกบในชจมชน ททาใหชสามารถสรชางรายไดชใหชหมจนเวมยนในชจมชนไดช

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.บชานใหมต อ.สมชมพร  จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : วกสาหกกจชจมชนกลจตมหตตถกรรมรวมใจจตกสานตทาบลบชานใหมต

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลบชานใหมต

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

การนทาทรตพยากรธรรมชาตกมาใชชใหชเกกดประโยชนธเพรรอเพกรมมรลคตาและเปปนการอนจรตกษธภรมกปปญญา
ทชองถกรนททาใหชเกกดการสรชางงานสรชางรายไดชและตตอยอดโดยการนทาผลกตภตณฑธเขชาสรตตลาดออ
นไลนธ

Business model 
key partners บจคคลในชจมชน รชานคชาในชจมชน พตอคชาคนกลาง ตลาดออนไลนธ
Key activities สามารถนทาไปใชชประโยชนธไดชจรกาง ผลกตภตณฑธทมรหลากหลายรรปแบบ  
key resources อจปกรณธตตางๆ ทมรใชชในการจตกสาน ครอ ไมชไผต มมด เชรอก การรวมกลจตมของชาวบชาน
ทมรมมฝปมรอในดชานการจตกสาน 
value proposition สกนคชาทจกชกพนททาดชวยมรอ จจงมมความประณมต นทาทรตพยากรทมรมมมาใชชใหชเกกด
ประโยชนธสรงสจด เปปนการเพกรมมรลคตาใหชกตบทรตพยากร และยตงสรชางรายไดช
customer relationships คจณภาพของสกนคชา การใสตใจทจกรายละเอมยดของชกพนงาน 
channels จทาหนตายผตานชตองทางออนไลนธ ครอ เฟซบจกค จทาหนตายตามออรธเดอรธทมรลรกคชาสตรง การ
บอกตตอของลรกคชา การออกบรธขายสกนคชา
customer segments พตอคชาคนกลาง บจคคลในทชองถกรน บจคคลทตรวไปทมรสนใจ หชางรชานสรรพ
สกนคชา
cost structure อจปกรณธในการททาเครรรองจตกสาน คตาสตงสกนคชา คตาออกบรธ
revenue streams ผลกตภตณฑธเครรรองจตกสาน ครอ ไซ กระตกปบ ตระกรชา กระดชง หวด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 5,000

หนชา 335 / 407



PS65005432 : การพพฒนาผลรตภพณฑฑแชมพดสมรนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยมทางคอมพกวเตอรธเพรรอใชชสรบคชนขชอมรล

เทคโนโลยมทางคอมพกวเตอรธออกแบบบรรจจภตณฑธใหชมมความทตนสมตยและนตาสนใจ

เทคโนโลยมทางดชานสรรอออนไลนธ เพรรอโปรโมทชตองทางสกนคชาใหชเปปนทมรรรชจตก

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : แชมพรสมจนไพรภรหตาน

รายละเอทยด : เปปนแชมพรสระผมกลกรนสมจนไพร ททาจากสมจนไพรไมตมมสารเคมมเจรอปฝน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ภรหตาน อ.สมชมพร  จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : กลจตมรชานคชาในชจมชน และกลจตมสกนคชา otop

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

เราจะมจตงเนชนในการททาความรรชจตกกตบตลาดใหมตๆในโลกออนไลนธเพรรอใหชสกนคชาเราเปปนทมรรรชจตกมาก
ขจพนและไมตลรมทมรจะเนชนกลจมตลาดในชจมชนและชจมชนใกลชเคมยงจะไดชตตอยอดในการพตฒนาสกนคชา
ตตอไป
แชมพรสมจนไพรภรหตานโดยการนทาสมจนไพรทมรมมในชจมชนมาแปรรรปเปปนผลกตภตณฑธและเพกรมมรลคตา
สรชางรายไดชนทาสรตชจมชนโดยผลกตภตณฑธใชชททาความสะอาดหนตงศมรษะขจตดรตงแคลดการหลจดรตวง
ของเสชนผมชตวยใหชเสชนผมนจตมสลวยเปปนเงางามจตดทรงงตายสะอาดและปลอดภตยเนรรองจากมมสตวน
ผสมของสมจนไพรลดสารเคมมปรจงแตตงเลพกนชอย/วกธมใชชงานชโลมแชมพรลงบนหนตงศมรษะทมรเปปยก
นวดทตรวหนตงศมรษะและเสชนผมแลชวลชางออกสระซทพาไดชตามตชองการควารใชชเปปนประจทาทจกวตน/
คจณสมบตตกใชชททาความสะอาดหนตงศมรษะขจตดรตงแคลดการหลจดรตวงของเสชนผมชตวยใหชเสชนผมนจตม
สลวยเปปนเงางามจตดทรงงตายสะอาดและปลอดภตย
กลยจทธธดชานผลกตภตณฑธ1.ออกแบบสกนคชาใหชมมความทตนสมตยดจงดรดลรกคชาใชชงานงตายพกพาสะดวก
ทนทานและสะอาด,กลยจทธธดชานราคา1.ใชชวตตจดกบทมรมมในชจมชน2.ใชชแรงงานคนในชจมชน3.ศจกษา
ราคาครตแขตงเพรรอทาการประเมกนกตบสกนคชาทมรคจณภาพใกลชเคมยงกตนและปรกมาตรใกลชเคมยง,กลยจทธธ
ดชานสตงเสรกมการตลาด1.มมการเพกรมชตองทางออนไลนธรชานคชาภายในชจมชนและตลาดOTOP2.จตด
ตตพงบรธเพรรอใหชความรรชเกมรยวและคจณสมบตตกของสกนคชา3.โปรโมทผตานชตองทางออนไลนธจตดโปรโมชตรน
เพรรอดจงดรดลรกคชา,กลยจทธธดชานชตองทางการขาย1.เราจะเพกรมยอดขายจากเดกมทมรมมอยรตแคตรชานคชา
ภายในชจมชนมากขจพน และเพกรมยอดขายจากทางออนไลนธเพกรมขจพนดชวย

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

ลดขยะ/การนทาวตตถจดกบกลตบมาใชชใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

ลดเวลาในการสรชางผลผลกตเพรรอจตดจทาหนตายสกนคชา / บรกการ

จตานวนรายไดล : 5,000

หนชา 336 / 407



PS65005546 : การพพฒนาผลรตภพณฑฑนตนายาลลางจานสมรนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยมทางดชานสรรออนไลนธเพรรอโปรโมทชตองทางสกนคชาใหชเปปนทมรรรชจตก

เทคโนโลยมทางคอมพกวเตอรธเพรรอใชชสรบคชนขชอมรล

เทคโนโลยมทางคอมพกวเตอรธออกแบบบรรจจภตณฑธใหชมมความทตนสมตยและนตาสนใจ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : นทพายาลชางจานสมจนไพรภรหตาน

รายละเอทยด : นทพายาลชางจานสมจนไพรเปปนภรมกปปญญาทชองถกรน เปปนมกตรกตบธรรมชาตกและผรชใชช

ผลกตภตณฑธ ซจรงททามาจากสมจนไพรแทช 100 เปอรธเซพนตธ ททาใหชไมตตชองกตงวลกตบสารเคมมตกคชาง

ในภาชนะ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ภรหตาน อ.สมชมพร  จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : กลจตมรชานคชาในชจมชน และกลจตมสกนคชา otop

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

ทกศทาง และวตตถจประสงคธแผนธจรกกจ การจตดททาแผนธจรกกจในครตพงนมพมมทกศทางการดทาเนกนการเพรรอ
การเตกบโตของธจรกกจในรรปแบบการเจาะตลาด (Market Penetration) โดยการพตฒนา
ผลกตภตณฑธจากทมรใชชในตทาบลเปปนสกนคชาเพรรอเพกรมรายไดชใหชชจมชน และเพกรมชตองทางการจทาหนตาย 
วตตถจประสงคธ - เพรรอเพกรมยอดขายและรายไดชใหชกตบชจมชน - เพรรอใหชผลกตภตณฑธเปปนทมรรรชจตกมากขจพน 
กลจตมลรกคชาเปปาหมาย กลจตมเปปาหมายครอ รชานคชาภายในชจมชนและชจมชนรอบขชาง กลจตมแมตบชาน เปปน
ตชน การวกเคราะหธสตวนประสมทางการตลาด (Marketing Mixed) Product: นทพายาลชางจาน
สมจนไพรเปปนภรมกปปญญาทชองถกรน เปปนมกตรกตบธรรมชาตกและผรชใชชผลกตภตณฑธ ซจรงททามาจาก
สมจนไพรแทช 100 เปอรธเซพนตธ ททาใหชไมตตชองกตงวลกตบสารเคมมตกคชางในภาชนะ Price: 20 บาท/ชกพน 
ปรกมาณ 350 มกลลกลกตร Place: 1. รชานคชาภายในชจมชนและชจมชนโดยรอบ 2. จตดจทาหนตายผตาน 
page Facebook กลจตมผลกตกลองยาวบชานตลาด และแพลตฟอรธมซรพอของออนไลนธ shopee 3. 
ลรกคชาสามารถสตรงซรพอไดชโดยตรงผตานทางโทรศตพทธ Promotion: มมการสตงเสรกมการตลาด โดย
การททา Sales promotion และการแถมเมรรอซรพอถจงยอดทมรกทาหนด แผนกลยจทธกธ 1. เพกรมชตองทาง
การจทาหนตายผตานแพลตฟอรธมซรพอของออนไลนธ shopee 2. เพกรมผลกตภตณฑธจากสมจนไพรชนกด
อรรน เพรรอตอบสนองความตชองการของกลจตมลรกคชาอรรนๆ

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

ลดขยะ/การนทาวตตถจดกบกลตบมาใชชใหมต [Reduce/Reuse/Recycle]

ลดเวลาในการสรชางผลผลกตเพรรอจตดจทาหนตายสกนคชา / บรกการ

จตานวนรายไดล : 5,000

หนชา 337 / 407



PS65005814 : การพพฒนาผลรตภพณฑฑไซรพปอลอย "อทองตทอง" ตตาบลวพงเพรทม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การใชชเตาถตานในการตชม เคมพยวนทพาอชอยใหชเปปนนทพาเชรรอมหรรอไซรตปทมรมมกลกรนหอม

ปลรกอชอยแบบไมตพจรงพาสารเคมม

ใชชเครรรองคตพนนทพาอชอยสด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ไซรตปอชอย อตองตตอง

รายละเอทยด : สกนคชาผลกตจากอชอยปลอดสารพตนธจธสจพรรณบจรม50 รตบวตตถจจากกลจตมเกษตร

ปลอดสารในพรพนทมรอทาเภอสมชมพร  มมความหวานหอมเฉพาะโดยมมขตพนตอนการผลกตนทพาอชอยทมร

ผตานกระบวนการเคมรยวจากฟปนไมชในสวนซจรงไดชมาจากการตตดแตตงกกรงไมชเนรพอแขพงททาใหชไดชไซรตป

ทมรมมความหวานขชนและมมกลกรนเฉพาะเหมาะสทาหรตบการนทาไปเปปนสตวนผสมของเครรรองดรรม เชตน 

ชา กาแฟดทา เมนรโซดากลจตมเปปาหมายในการจทาหนตายครอผรชประกอบการรชานขนมหวานและ

เครรรองดรรมหรรอผรชสนใจทตรวไป

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.วตงเพกรม อ.สมชมพร  จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลวตงเพกรม อทาเภอสมชมพร  จตงหวตดขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

เปปาหมายระยะสตพน วางขายตามรชานคชาในชจมชน และสรชางชตองการขายทางออนไลนธ เปปาหมาย
ระยะกลาง พตฒนาแพพกเกจดมไซนธใหชมมความหลากหลายเพรรอใหชสะดวกในการใชชงาน เชตน แบบ
หลอดบมบ และ มมมาตรฐานการผลกต เชตน อย. เปปาหมายระยะยาว กระจายสกนคชาไปตามรชานคชาทตรว
ประเทศ

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

อนจรตกษธสกรงแวดลชอม และมมการพตฒนาอยตางยตรงยรน

จตานวนรายไดล : 3,500

หนชา 338 / 407



PS65005823 : การพพฒนาผลรตภพณฑฑไวนฑลดกหมทอน ตตาบลวพงเพรทม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชมรอในการคตพนเอานทพาจากลรกหมตอนสด เพรรอไดชรสสตมผตสทมรดมและเปปนเอกลตกษณธเฉพาะของ

ไวนธ

ปลรกคชนหมตอนดชวยวกธมธรรมชาตก ไมตพจรงพาสารเคมม

หมตกไวนธลรกหมตอนอยตางนชอย 3-6 เดรอนหรรอ 1 ปป แลชวคตอยเอามาตชมเพรรอนพอคยมสตธ ใชชไฟรชอน

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวตา 3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ไวนธลรกหมตอน

รายละเอทยด : ไวนธลรกหมตอนเปปนสกนคชาO-TOPประจทาอทาเภอสมชมพรผลกตจากลรกหมตอนโดย

การนทาลรกหมตอนทมรปลรกในสวนของผรชผลกตและคนในชจมชนนทามาแปรรรปเพรรอเพกรมมรลคตาโดยการ

หมตกททาไวนธรสชาตกมมเอกลตกษณธเฉพาะครอมมรสชาตกเปรมพยวอมหวานทานงตาย ผลกตจากลรก

หมตอนผลสจก หากทานผลสดจะมมรสชาตกเปรมพยวหวาน เมรรอนทามาผลกตเปปนไวนธทมรหมตกไดชทมรแลชว

ยกรงชรรสชาตกความเปรมพยวอมหวาน ถชาเกพบไวนธลรกหมตอนไวชเปปนเวลานานยกรงททาใหชไวนธมมกลกรนและ

รสชาตกทมรเปปนเอกลตกษณธ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.วตงเพกรม อ.สมชมพร  จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลวตงเพกรม อทาเภอสมชมพร  จตงหวตดขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

เปปาหมายระยะสตพน วางขายตามรชานคชาในชจมชน และสรชางชตองการขายทางออนไลนธ 
เปปาหมายระยะกลาง พตฒนาแพพกเกจดมไซนธใหชมมความนตาสนใจ ออกแบบขวดไวนธในลตกษณะรรป
ทรงทมรแปลกตา เชตน รรปหตวใจ รรปลรกหมตอน และกระจายสกนคชาไปตามรชานคชาทตรวประเทศ

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

อนจรตกษธสกรงแวดลชอม และมมการพตฒนาอยตางยตรงยรน

จตานวนรายไดล : 6,000

หนชา 339 / 407



PS65008494 : พพฒนาผลรตภพณฑฑตรลมโฮมถพกสานบลานโนนหพวนา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวตตกรรมการถตกสานพลาสตกก

-

-

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจหมรนเวทยนลดการใชลพลพงงานเนลนนตากลพบมาใชลใหมท

   Upgradable (ยกระดตบไดช)

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ตะกรชาถตกสาน

รายละเอทยด : ตะกรชาถตกสานเปปนผลกตภตณฑธทมรกลจตมผรชประกอบการไดชจตดททาขจพนเพรรอเปปน

ประโยชนธในการใชชสอยตามความประสงคธของผรชบรกโภค ใชชใสตสกรงของตตางๆ มมสมสตนหลากหลาย

สามารถใชชงานไดชตามความเหมาะสม

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ศรมสจข อ.สมชมพร  จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ตจชมโฮมถตกสานบชานโนนหตวนา

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

Keypartners
-แหลตงผลกต:ประชาชนบชานโนนหตวนา
-การตลาด:รชานตจชมโฮมถตกสานบชานโนนหตวนา,ออกบรธสกนคชา
Keyactivities
-Offine:รชานตจชมโฮมถตกสานบชานโนนหตวนา
Keyresources
-บจคคล
-วตตถจดกบ
Valuepropositions
-ตะกรชาถตกสานจากเสชนพลาสตกกสตงถจงมรอผรชบรกโภคดชวยคจณภาพทมรดมทมรสจดในราคาทมรเหมาะสม
Customerrelationships
-การบรกการทมรดมพรดจาสจภาพและรอยยกพมของผรชใหชบรกการ
Channels
-Offine:รชานตจชมโฮมถตกสานบชานโนนหตวนา
Customersegments
-เพศ:หญกง
-อายจ:25-50ปป
-รายไดช:10,000บาท/เดรอน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 25,000

หนชา 340 / 407



PS65008555 : พพฒนาผลรตภพณฑฑผลาฝปายสทธรรมชาตร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวตตกรรมการยชอมสม

นวตตกรรมการทอ

-

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผชาฝปายยชอมสมธรรมชาตก

รายละเอทยด : ผชาผรนใชชสทา หรตบตตดชจด สกรน และของชทา รตวยตตางๆ-ผชาคลจมไหลต ใชชสทา หรตบคลจตม

ไหลตหรรอใชชเปปนผชาพตนคอไดช-ผชาผรนและผชาคลจมไหลตมมสมสตนและลวดลายทมร สวยงามพรชอมทตพง

ยชอมมาจากสมจากธรรมชาตกททา ใหชผรชทมรสวมใสตไมตละคายเครองผกว ผชานจตมใสตสบาย

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ศรมสจข อ.สมชมพร  จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ผชาฝปายยชอมสมธรรมชาตก

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

Keypartners
-แหลตงผลกต:ประชาชนในตทาบลศรมสจข
-การตลาด:รชานคชาชจมชนOTOPอทาเภอสมชมพรจตงหวตดขอนแกตน,Event
Keyactivities
Offine:รชานคชาชจมชน,Event
Keyresources
-บจคคล
-วตตถจดกบ
Valuepropositions
-ผชาฝปายยชอมสมธรรมชาตกทอมรอจากฝปมรอการผลกตของคนในพรพนทมรเองสตงถจงมรอผรชบรกโภคดชวย
คจณภาพทมพดมทมรสจดและราคาทมรเหมาะสม
Customerrelationships
-การบรกการสจภาพและรอยยกพมของผรชใหชบรกการ
Channels
-Offine:รชานคชาชจมชน,ศรนยธOTOPอทาเภอสมชมพร
Customersegments
-เพศ:หญกง
-อายจ:25-50ปป

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

สตงเสรกมและสนตบสนจนการทตองเทมรยวชจมชน

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 10,000

หนชา 341 / 407



PS65005547 : พพฒนาผลรตภพณฑฑผลาไหมทอมชอ ต.สทชมพด

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

องคธความรรช// การออกแบบผชาไหมลายตาไกชรตวมกตบลายนกยรง

เทคโนโลยม // คอมพกวเตอรธ มรอถรอ

"-"

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวตา 3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผชาไหมตาไกช

รายละเอทยด : ผชาไหมทอมรอ มมเอกลตกษณธความโดดเดตนของผชาไหม ทมรนกยมทอสตวนใหญตมตก

เปปนลวดลายภรมกปปญญาโบราณ ทมรสรบทอดมาตตพงแตตรจตนปรฝยตาตายายสทาหรตบตทาบลสมชมพร  ชาว

บชานมตกจะใชชเวลาวตางจากการททานามาทอผชาไหมไวชใชชในครตวเรรอนหรรอใชชในงานประเพณม

ตตางๆ โดยในพรพนทมรอทาเภอสมชมพรมมการปลรกหมตอนเลมพยงไหมมายาวนาน ททาใหชมมวตตถจดกบ อยตาง

เชตน เสชนใยไหม

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.สมชมพร  อ.สมชมพร  จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ผชาไหมตาไกช

ออนไลนฑ : "-"

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

Business Model Canvas
Key partners
แหลตงวตตถจดกบ: ซรพอวตตถจดกบมาจาก กลจตมเลมพยงหมตอนไหม
การตลาด: ในชจมชนพรพนทมรอทาเภอ สมชมพร เเละพรพนทมรใกลชเคมยง 
Key activities
นทาไปใชชประโยชนธไดช จรกงผลกตภตณฑธ หลากหลายลวดลาย
Key resources
วตตถจดกบ เสชนใยไหม เสชนดชายเอพน สมยชอมไหม กมรหรรอหรกทอผชา
Value propositions
ผชาไหมผลกตจากฝปมรอคน ในพรพนทมมมความละเอมยดประณมต มมคจณภาพ สรชางรายไดชใหชเเกตชจมชน
Customer relationships
สกนคชาทจกชกพนททาดชวย ความประณมต เเละสรชางรายไดชแกตชจมชน
Channels
Offine:ชจมชน
Online:facebook ,line
Customer segments
-บจคคลในทชองถกรน
-บจคคลทตรวไปทมรสนใจ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 10,000

หนชา 342 / 407



PS65005580 : พพฒนาผลรตภพณฑฑทอเสชทอ ต.สทชมพด

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

องคธความรรช // การออกแบบผลกตภตณฑธ : ลายเสรรอผมเสรพอ ออกแบบลายเสรรอจากการนทาโลโกชมา

จตดวางองคธประกอบใหมตใหชเกกดลวดลายทมรมมความทตนสมตยมากขจพน

เทคโนโลยม // คอมพกวเตอรธโนกตบจค

"-"

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : เสรรอทอทองหลาง

รายละเอทยด : การดทาเนกนการธจรกกจเสรรอทอมรอ มมจจดเรกรมตชนมาจากการซจมซตบวตฒนธรรมและ

ภรมกปปญญาทชองถกรนจากบรรพบจรจษ จจงททาใหชประชาชนในตทาบลสมชมพรสรบสานการทอเสรรอดชวย

มรอทมรมาจนถจงปปจจจบตน วตสดจในการทอเสรรอหาไดชทตพงตามธรรมชาตกและการปลรกเองของชาว

บชานในพรพนทมร ต.สมชมพร  โดนนทาเอาตชนไหลมาแปรสภาพใหชเปปนเสชน ยชอมสมแลชวสาน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.สมชมพร  อ.สมชมพร  จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : แมตบตงอรเสรรอทอทองหลาง

ออนไลนฑ : "-"

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

แผนการตลาด
เปปาหมายทางการตลาด
1. สรชางฐานลรกคชาใหชแขพงแกรตง
2. ประชาสตมพตนธธเกมรยวกตบผลกตภตณฑธใหชลรกคชากลจตมเปปาหมายไดชรตบทราบเพรรอตอบสนองความ
ตชองการของลรกคชา

เปปาหมายระยะกลาง
มมสกนคชาหลากหลายสมสตนหลากหลายลวดลาย

เปปาหมายระยะยาว
มมลรกคชากลตบมาซรพอซทพาและลรกคชาแนะนทาลรกคชาทตานอรรนมาซรพอผลกตภตณฑธ

แผนการเงกน
สรชางรายไดชใหชกตบชจมชน ใหชมมกทาไรสรงสจด
ททาใหชกกจการมมสภาพคลตองชาวบชานมมรายไดชจจนเจรอครอบครตว
ตามลกพงคธทมรแนบ 
https://drive.google.com/drive/folders/1b1kYWA-rwsbz5frDVR889zowxLwQKbxO?
usp=sharing

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สตงเสรกมและสนตบสนจนการทตองเทมรยวชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 10,000

หนชา 343 / 407



PS65008901 : พพฒนาผลรตภพณฑฑแหนมหมด

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การใชชเทคโนโลยมเครรรองบดเนรพอสตตวธ เพกรมความสะดวกและประหยตดเวลาในการผลกต

การนทาใบตองมาหตอ เพรรอรสชาตกกลมกลตอมและไดชกลกรนหอมของใบตอง

การถนอมอาหาร ดชวยกรรมวกธมการนทาเนรพอหมรไปหมตก เพรรอยรดระยะเวลาในการเกพบรตกษา

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผลกตภตณฑธแหนมหมรหนองแดง

รายละเอทยด : แหนมหมรหตอใบตอง ขนาด 60 กรตม ผลกตภตณฑธททาจากเนรพอหมรทมรแยกไขมตนและ

เอพนออกแลชว มมรสชาตกเปรมพยว และสามารถเกพบไวชไดชนาน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หนองแดง อ.สมชมพร  จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : แหนมหมรหนองแดง

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

key partner
-แหนตงผลกต : ประชาชนในตทาบลหนองแดง
-การตลาด : รชานคชาในชจมชน, ตลาดนตด, Event, ออกบรธขายสกนคชา
key activities
-เปปนการสรชางมรลคตาใหชกตบวตตจดกบ และหมร จากภรมกปปญญาชาวบชาน
-ใชชวตตถจดกบจากธรรมชาตกทมรอยรตในชจมชนมาหตอเปปนบรรจจภตณฑธ
Key resourcecs
-วตตถจดกบ
-บจคคล
-เครรรองมรอ
Value proposituons
-สรชางงานและรายไดชใหชกตบชจมชน
-เปปนการถนอมอาหาร มมรสชาตกอรตอย สามารถรตบประทานไดชทตพงดกบและสจก
-สกนคชาททาดชวยความพกถมพกถตน เนชนความสะอาดและความสดใหมต
-ราคาเหมาะสม
Customer Relationship
-ความซรรอสตตยธความมจตงมตรนตตพงใจ ใสตใจรายละเอมยดในการผลกตทจกขตพนตอน เลรอกสกรงทมรดมและมม
คจณภาพใหชแกตลรกคชา

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 7,000

หนชา 344 / 407



PS65008930 : พพฒนาผลรตภพณฑฑขลาวโปปงตาทองมา

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การนทาวตตถจดกบจากธรรมชาตกมาตชมใหชเกกดสม เพรรอนทาสมทมรไดชมาผสมกตบขชาวทมรเตรมยมไวชสทาหรตบ

ททาขชาวเกรมยบวตาว หรรอขชาวโปฝง

เครรรองทจตนแรง เชตน เครรรองตทาขชาว

ทมรกดหรรอแมตพกมพธขชาวโปฝง

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ขชาวโปฝงตาทองมา

รายละเอทยด : ผลกตภตณฑธขชาวโปฝง (ขชาวเกรมยบวตาว) เปปนการแปรรรปขชาวเหนมยว มมลตกษณะเปปน

แผตน มมรสชาตกหวานอรตอย ไมตใสตสารกตนบรด

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หนองแดง อ.สมชมพร  จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ขชาวโปฝงตาทองมา

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

key partner
-แหนตงผลกต : ประชาชนในตทาบลหนองแดง
-การตลาด : รชานคชาในชจมชน, ตลาดนตด, Online
key activities
-นทาขชาวมาแปรรรปเพรรอเพกรมมรลคตาใหชกตบขชาว
-จตดหาวตตถจดกบ ควบคจมคจณภาพของวตตถจดกบ
Key resourcecs
-วตตถจดกบ
-บจคคล
-เครรรองมรอ
-สรรอโฆษณา
Value proposituons
-ใชชวตตถจดกบจากทชองถกรนใหชเกกดประโยชนธสรงสจด
-เปปนการนทาขชาวมาแปรรรปเปปนขนมขบเคมพยว
-วกธมรตบประทานงตายสามารถรตบประทานไดชทจกเพศ ทจกวตย และมมรสชาตกอรตอย
-เกพบรตกษาไดชนาน
-ราคาเหมาะสม
Customer Relationship

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 11,000

หนชา 345 / 407



PS65017092 : การพพฒนาดรนปลดก ดรนสะอาดกพญ ตตาบลกรดธาตร อตาเภอหนองนาคตา จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนา Packaging Design

-

-

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจหมรนเวทยนลดการใชลพลพงงานเนลนนตากลพบมาใชลใหมท

   Upgradable (ยกระดตบไดช)

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ดกนสะอาด กตญ

รายละเอทยด : ดกนสทาหรตบปลรกกตญชา  ขนาด (ยาว16 ซม. × กวชาง10 ซม.)

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.กจดธาตจ อ.หนองนาคทา จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ดกนสะอาด ตทาบลกจดธาตจ

ออนไลนฑ : ดกนสะอาด ตทาบลกจดธาตจ

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

แผนธจรกกจของกลจตมดกนสะอาด กตญ ซจรงทางทมมพตฒนามองเหพนถจงการตตอยอด โดยการลงพรพนทมร
เกพบขชอมรล นทาขชอมรลมาวกเคราะหธ ซจรงทางทมมพตฒนามองเหพนถจงการเพกรมมรลคตา โดยททาการศจกษา 
คกดคชนสรตรดกนสทาหรตบปลรกกตญชา และททาการจตดอบรมใหชความรรชเกมรยวกตบการผลกตดกนปลรก
กตญชา และดชานบรรจจภตณฑธ สทาหรตบบรรจจดกนปลรก แลชว เรกรมททาการตลาด การเพกรมชตองทางการ
ขาย โดยการขายหนชารชาน การออกบรธตามหนตวยงาน และการขายออนไลนธ

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

ลดเวลาในการสรชางผลผลกตเพรรอจตดจทาหนตายสกนคชา / บรกการ

จตานวนรายไดล : 6,000

หนชา 346 / 407



PS65017140 : การพพฒนาผลรตภพณฑฑ จพกสาน สานฝปน ตตาบลกรดธาตร อตาเภอหนองนาคตา จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การจตกสานในรรปแบบใหมต

-

-

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : จตกสาน สานฝปน

รายละเอทยด : เปปนภาชนะสานสทาหรตบใสตขชาวเหนมยวนจรง มมรรปทรงกระบอกและรรปทรงสมรเหลมรยม

คลชายกระปปอง มมฝาปปดมมเชรอกรชอยสทาหรตบหกพวและถรอ นกยมใชชกตนในผรชทมรบรกโภคขชาวเหนมยวใน

ภาคเหนรอและอมสาน โดยทตรวไปภาชนะสทาหรตบใสตขชาวเหนมยวนจรง

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.กจดธาตจ อ.หนองนาคทา จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : จตกสาน สานฝปน

ออนไลนฑ : จตกสาน สานฝปน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

แผนธจรกกจจตกสาน สานฝปน ทางคณะพตฒนาเหพนชอบวตาควรสตงเสรกมดชานการขายพตฒนาสกนคชา 
ททาการโฆษณาสกนคชา  ลงพรพนทมรสทารวจกลจตมจตกสานกระตกบขชาวบชานโคกนาฝาย หมรตทมร 10 เกพบ
ขชอมรลตตพงแตตการปลรกคลชา การคตดสรร การตาก จนถจงกระบวนการแปรรรป เรกรมททาการเปปดเพจ 
Facebook/Line เพกรมชตองทางการขาย ถตายทอดเรรรองราววกธมการททากระตกบขชาว/ผลกตภตณฑธ
ตตางๆ  สรชางแพลตฟอรธมลงจทาหนตายสกนคชาตตอมา จตดอบรมใหชความรรชเกมรยวกตบการททากระตกบ
ขชาวและสกนคชาแปรรรปใหชแกตกลจตมและ  ผรชทมรสนใจ เรกรมผลกตบรรจจภตณฑธ แกชไขและปรตบปรจง อตบดตบสจด
ทชาย วางจทาหนตายทตพงออนไลนธและออฟไลนธ ตลอดจนการแสดงสกนคตาในงานมหกรรมสกนคชา
ตตางๆ

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

ลดเวลาในการสรชางผลผลกตเพรรอจตดจทาหนตายสกนคชา / บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 10,000

หนชา 347 / 407



PS65017415 : การพพฒนาแบบเสชนอสตาเรหจรดปจากผลาฝปาย  ตตาบล ขนวน อตาเภอ หนองนาคตา จพงหวพด ขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การออกแบบเสรพอผชาฝปาย

-

-

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : เสรพอสทาเรพจรรปจากผชาฝปาย

รายละเอทยด : • เปปนผชาฝปาย มมเนรพอคตอนขชางเหนมยวไมตคตอยยรดหยจตน ระบายอากาศไดชดม 

สามารถรมดดชวยความรชอนสรงไดช• เปปนลาย “มตจฉาชาดราชพฤกษธ”

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ขนวน อ.หนองนาคทา จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ผชาฝปาย ตทาบลขนวน

ออนไลนฑ : ผชาฝปาย ตทาบลขนวน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

แผนธจรกกจเสรพอสทาเรพจรรปจากผชาฝปาย ทางคณะพตฒนาเหพนชอบวตาควรสตงเสรกมดชานการขาย
พตฒนาสกนคชา ททาการโฆษณาสกนคชา  ลงพรพนทมรสทารวจแหลตงทอผชาในชจมชน เกพบขชอมรลตตพงแตตการ
ยชอมผชาสมธรรมชาตก กระบวนการทอผชา จนถจงกระบวนการแปรรรป  เรกรมททาการเปปดเพจ Face 
Book เพกรมชตองทางการขาย ถตายทอดเรรรองราวกรรมวกธมการผลกตผชาฝปาย สรชางแพลตฟอรธมล
งจทาหนตายสกนคชาตตอมา จตดอบรมใหชความรรชเกมรยวกตบการตตดเยพบเสรพอและดชานบรรจจภตณฑธใหชแกต
กลจตมทอผชาและผรชทมรสนใจ เรกรมผลกตบรรจจภตณฑธ ปรตบปรจงและแกชไข อตบดตบสจดทชาย วางจทาหนตายทตพง
ออนไลนธและออฟไลนธ ตลอดจนการแสดงสกนคตาในงานมหกรรมสกนคชาตตางๆ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 20,000

หนชา 348 / 407



PS65019118 : กระเปปาผลาขาวมลา ตตาบล ขนวน อตาเภอ หนองนาคตา จพงหวพด ขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

แบบกระเปปาผชาขาวมชา

-

-

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวตา 3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : กระเปปาผชาขาวมชา

รายละเอทยด : • กวชาง 30 ยาว 30 เซนตกเมตร• ผชาทมรใชชททาเปปนผชาฝปาย • ลวดลาย “ลาย

ผชาขาวมชา”• มมชตองกระเปปา 4 ชตอง สายปรตบไดช

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ขนวน อ.หนองนาคทา จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ผชราฝปาย ตทาบลขนวน

ออนไลนฑ : ผชาฝปาย ตทาบลขนวน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

แผนธจรกกจกระเปปาผชาขาวมชา ทางคณะพตฒนาเหพนชอบวตาควรพตฒนาสกนคชาสทาเรพจรรปจากผชาฝปาย
ใหชมมความหลากหลายเพรรอเขชาถจงกลจตมลรกคชาไดชมากขจพน ลงพรพนทมรสทารวจแหลตงทอผชาในชจมชน เกพบ
ขชอมรลและนทาผชาทมรทอสทาเรพจมาททาการแปรรรปสทาหรตบเปปนกระเปปา ตตอมา จตดอบรมใหชความรรชเกมรยว
กตบการตตดเยพบกระเปปาและดชานบรรจจภตณฑธใหชแกตกลจตมทอผชาและผรชทมรสนใจ เรกรมผลกตบรรจจภตณฑธ 
ปรตบปรจงและแกชไข เรกรมททาการเปปดเพจ Face Book เพกรมชตองทางการขาย สรชาง แพลตฟอรธมล
งจทาหนตายสกนคชา อตนดตบสจดทชาย การจทาหนตายทตพงออนไลนธและออฟไลนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 9,000

หนชา 349 / 407



PS65015051 : การพพฒนาและยกระดพบผลาฝปายทอมชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การปรตบเปลมรยนรรปแบบดมไซนธของสกนคชา และการปรตบเปลมรยนบรรจจภตณฑธสกนคชา

การสรชางยอดขาย การจตดททาแผนธจรกกจและททาการตลาดออนไลนธ

การปรตบเปลมรยนระบบการขายใหชเปปนระบบ และการเขชาถจงสกนคชาไดชงตายมากยกรงขจพน

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การขนสตงและกระจายสกนคชา

การขนสตงและกระจายสกนคชา

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผชาขาวมชาลายขกด

รายละเอทยด : เปปนผชาฝปายทอมรอยชอมสมธรรมชาตก ใชชสทาหรตบนจตงหตม อรรนๆ   ขนาด (กวชาง × ยาว : 

80 × 120 cm)

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.บชานโคก อ.หนองนาคทา จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ฝปายนาคทา - Nakham Cotton

ออนไลนฑ : ฝปายนาคทา - Nakham Cotton

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

• แนวคกดหลตกการททาธจรกกจ
เพรรอมจตงในการเพกรมมรลคตาผลผลกตทางทรตพยากรในทชองถกรนใหชเกกดประโยชนธสรงสจด ดชวยการใชช
เทคโนโลยม
และนวตตกรรม เพรรอนทาไปสรตความมตรนคงทางดชานทรตพยากรในทชองถกรนและยตงนทาไปถจงความมตรนคง
ทางดชานเศรษฐกกจในชจมชน
• วกเคราะหธความเสมรยงและโอกาส
การสรชางผลกตภตณฑธทมรเปปนมกตรตตอสกรงแวดลชอมใหชความสทาคตญกตบการอนจรตกษธคจชมครอง
ทรตพยากร
และความหลากหลายทางชมวภาพรวมไปถจงการนทานวตตกรรมและสมตยใหมตมาประยจกตธใชช
• แผนการตลาด
- การจตดการดชานการตลาดใหชมมความมตรนคง
- สตงเสรกมดชานการจตดการแผนธจรกกจและการตลาดใหชมมยอดขายเพกรมมากขจพน     
- การพตฒนาบรรจจภตณฑธใหชสวยงามและทตนสมตย
• แผนการดทาเนกนงาน
1. เพกรมความรรชเพรรอเพกรมศตกยภาพโดยการจตดอบรมและศจกษาดรงานนอกสถานทมร
2. การขตบเคลรรอนผลกตภตณฑธทมรเปปนมกตรกตบสกรงแวดลชอม
3. การแปลรรปผลกตภตณฑธทมรมมความหลากหลายและทตนสมตย
4. ยกระดตบประสกทธกภาพโดยการนทาแพลตฟอรธมดกจกทตล เทคโนโลยม เพรรอเปปนการกระจายสกนคชา

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

ลดเวลาในการสรชางผลผลกตเพรรอจตดจทาหนตายสกนคชา / บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 60,000

หนชา 350 / 407



PS65015246 : การพพฒนาและยกระดพบยาหมทองสมรนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การปรตบเปลมรยนรรปแบบดมไซนธของสกนคชา และการปรตบเปลมรยนบรรจจภตณฑธสกนคชา

การสรชางยอดขาย การจตดททาแผนธจรกกจและททาการตลาดออนไลนธ

การปรตบเปลมรยนระบบการขายใหชเปปนระบบ และการเขชาถจงสกนคชาไดชงตายมากยกรงขจพน

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การขนสตงและกระจายสกนคชา

การขนสตงและกระจายสกนคชา

ททองเทททยวทททเปปนมรตรตทอสรทงแวดลลอมและสรขภาพ

   ระบบขายสกนคชาหรรอบรกการผตานชตองทางออนไลนธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ยายปปอกสมจนไพร

รายละเอทยด : เปปนยาหมตองสมจนไพร สรรพคจณบรรเทาอาการ ปวด บวม

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.บชานโคก อ.หนองนาคทา จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ยายปปอก สมจนไพร

ออนไลนฑ : ยายปปอก สมจนไพร

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

• แนวคกดหลตกการททาธจรกกจ
เพรรอมจตงในการเพกรมมรลคตาผลผลกตทางทรตพยากรในทชองถกรนใหชเกกดประโยชนธสรงสจด ดชวยการใชช
เทคโนโลยม
และนวตตกรรม เพรรอนทาไปสรตความมตรนคงทางดชานทรตพยากรในทชองถกรนและยตงนทาไปถจงความมตรนคง
ทางดชานเศรษฐกกจในชจมชน
• วกเคราะหธความเสมรยงและโอกาส
การสรชางผลกตภตณฑธทมรเปปนมกตรตตอสกรงแวดลชอมใหชความสทาคตญกตบการอนจรตกษธคจชมครอง
ทรตพยากร
และความหลากหลายทางชมวภาพรวมไปถจงการนทานวตตกรรมและสมตยใหมตมาประยจกตธใชช
• แผนการตลาด
- การจตดการดชานการตลาดใหชมมความมตรนคง
- สตงเสรกมดชานการจตดการแผนธจรกกจและการตลาดใหชมมยอดขายเพกรมมากขจพน     
- การพตฒนาบรรจจภตณฑธใหชสวยงามและทตนสมตย
• แผนการดทาเนกนงาน
1. เพกรมความรรชเพรรอเพกรมศตกยภาพโดยการจตดอบรมและศจกษาดรงานนอกสถานทมร
2. การขตบเคลรรอนผลกตภตณฑธทมรเปปนมกตรกตบสกรงแวดลชอม
3. การแปลรรปผลกตภตณฑธทมรมมความหลากหลายและทตนสมตย
4. ยกระดตบประสกทธกภาพโดยการนทาแพลตฟอรธมดกจกทตล เทคโนโลยม เพรรอเปปนการกระจายสกนคชา

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

มมสจขภาพดมขจพน ลดโอกาสเกกดการเจพบปฝวย

สรชางความรรชใหชชจมชน

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 35,000

หนชา 351 / 407



PS65011817 : COLA KKU X ผลาขาวมลา ตตาบลกรดกวลาง อตาเภอหนองเรชอ จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

SWOT analysis

Business Model Canvas

Customer Engagement Model

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผชาขาวมชาและผชาพตนคอ

รายละเอทยด : ผชาขาวมชาและผชาพตนคอเปปนผลกตภตณฑธทมรททาดชวยมรอ อมกทตพงยตงมมสมพาสเทลเปปนทมร

นกยมและลายทอเรมยบงตายสามารถนทาไปประยจกตธใชชในบรกบทอรรนไดช อาทก ผชาปรโตกะ ผชามตาน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 7 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.กจดกวชาง อ.หนองเรรอ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

คณะผรชดทาเนกนโครงการ U2T มมความคกดเหพนทมรจะพตฒนาผลกตภตณฑธผชาขาวมชาและผชาพตนคอใหชมม
ความเปปนเอกลตกษณธและชตวยผลตกดตนในเรรรองของการขยายฐานลรกคชาออกไปจทาหนตายใหชครอบ
คลจมทตพงในและนอกพรพนทมร เพรรอรองรตบการขายทมรจะเพกรมขจพนในอนาคตทตพงการขายแบบออฟไลนธและ
ออนไลนธ ซจรงจะกทาหนดราคาโดยจะหตกคตาใชชจตายในดชานตชนทจนตตางๆ จากนตพนททาการบวกกทาไรทมร
คาดวตาจะไดชรตบเขชาไปในราคาขาย 
ทางกลจตมผรชผลกตจจงไดชวางแผนการตลาด เชตน จตดจทาหนตายตลาดในชจมชน รชานขายของฝาก 
ขยายฐานลรกคชาในพรพนทมรใกลชเคมยง เพกรมชตองทางการขายในแพลตฟอรธมออนไลนธ 
โดยผชาขาวมชาและผชาพตนคอตทาบลกจดกวชางมมผลกตภตณฑธอยรต 2 อยตาง ไดชแกต 
1.ผชาขาวมชา 80*200 ราคา 200 บาท/ผรน ยอดขายขตพนตทราตตอเดรอนทมรเคยขายไดชประมาณ 5 ผรน 
คกดเปปนเงกน 1,000 บาท
2.ผชาพตนคอ 35*15 ราคา 120 บาท/ผรน ยอดขายขตพนตทราตตอเดรอนทมรเคยขายไดชประมาณ 5 ผรน 
คกดเปปนเงกน 60 บาท
รวมผลกตภตณฑธผชาขาวมชาและผชาพตนคอคกดเปปนเงกน 1,060 บาท/ครตพง
โดยมมการวางแผนการขายในอนาคตหลตงจากพตฒนาบรรจจภตณฑธใหชไดชมาตรฐาน, มมความนตา
สนใจ, สามารถเกพบรตกษาไดชนานขจพน และสรชางโลโกชผลกตภตณฑธ โดยมมการวางแผนเพกรมมรลคตาของ
ผชาขาวมชาและผชาพตนคอทตพง 2 อยตางเพกรมขจพนรชอยละ 10 คาดการณธวตาการมมผลกตภตณฑธทมรมมบรรจจ
ภตณฑธทมรมมมาตรฐานจะสามารถขายไดชมากขจพน
ตทาบลกจดกวชางมมการใชชแผนธจรกกจแบบ 4P หรรอ Marketing Mix ทมรเรมยกเปปนภาษาไทยวตา “สตวน

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

ลดเวลาในการสรชางผลผลกตเพรรอจตดจทาหนตายสกนคชา / บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 10,600

หนชา 352 / 407



PS65011882 : COLA KKU X ผลาไหม ตตาบลกรดกวลาง อตาเภอหนองเรชอ จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

SWOT analysis

Business Model Canvas

Customer Engagement Model

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผชาไหม ผชาโสรตงและผชาขาวมชา

รายละเอทยด : ผชาไหม ผชาโสรตงและผชาขาาวมชา จากกลจตมวกสาหกกจชจมชนบชานโนนดรตมมความสวย

งามและมมเอกลตกษณธเนรรองจากเปปนผชาไหมทมรทอดชวยมรอเสชนไหมมมขนาดใหญตกวตาเสชนไหมผลกต

ดชวยเครรรองผชาทมรไดชจจงมมความหนาและความมตนวาว

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 7 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.กจดกวชาง อ.หนองเรรอ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

คณะผรชดทาเนกนโครงการ U2T มมความคกดเหพนทมรจะพตฒนาผลกตภตณฑธผชาไหมใหชมมความเปปน
เอกลตกษณธและชตวยผลตกดตนในเรรรองของการขยายฐานลรกคชาออกไปจทาหนตายใหชครอบคลจมทตพงใน
และนอกพรพนทมร เพรรอรองรตบการขายทมรจะเพกรมขจพนในอนาคตทตพงการขายแบบออฟไลนธและออนไลนธ 
ซจรงจะกทาหนดราคาโดยจะหตกคตาใชชจตายในดชานตชนทจนตตางๆ จากนตพนททาการบวกกทาไรทมรคาดวตาจะไดช
รตบเขชาไปในราคาขาย 
ทางกลจตมผรชผลกตจจงไดชวางแผนการตลาด เชตน จตดจทาหนตายตลาดในชจมชน รชานขายของฝาก 
ขยายฐานลรกคชาในพรพนทมรใกลชเคมยง เพกรมชตองทางการขายในแพลตฟอรธมออนไลนธ 
โดยผชาไหม ตทาบลกจดกวชางมมผลกตภตณฑธอยรต 3 อยตาง ไดชแกต 
1.ผชาไหม 100*180 ราคา 2,000 บาท /ผรน ยอดขายขตพนตทราตตอเดรอนทมรเคยขายไดชประมาณ 2 ผรน 
คกดเปปนเงกน 4,000 บาท
2.ผชาโสรตง 100*180 ราคา 2,000 บาท /ผรน ยอดขายขตพนตทราตตอเดรอนทมรเคยขายไดชประมาณ 2 
ผรน คกดเปปนเงกน 4,000 บาท
3. ผชาขาวมชา 70*163 ราคา 1,000 บาท/ผรน ยอดขายขตพนตทราตตอเดรอนทมรเคยขายไดชประมาณ 1 ผรน 
คกดเปปนเงกน 1,000 บาท
รวมผลกตภตณฑธผชาไหมคกดเปปนเงกน 5,000 บาท/ครตพง
โดยมมการวางแผนการขายในอนาคตหลตงจากพตฒนาบรรจจภตณฑธใหชไดชมาตรฐาน, มมความนตา
สนใจ, สามารถเกพบรตกษาไดชนานขจพน และสรชางโลโกชผลกตภตณฑธ โดยมมการวางแผนเพกรมมรลคตาของ
ผชาไหมทตพง 3 อยตางเพกรมขจพนรชอยละ 10 คาดการณธวตาการมมผลกตภตณฑธทมรมมบรรจจภตณฑธทมรมมมาตรฐาน

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

ลดเวลาในการสรชางผลผลกตเพรรอจตดจทาหนตายสกนคชา / บรกการ

จตานวนรายไดล : 15,000

หนชา 353 / 407



PS65017362 : HSBCG : การพพฒนาผลรตภพณฑฑชรมชน ตตาบลจระเขล (ผลาไหม)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ออกแบบ Packaging Design บรรจจภตณฑธสทาหรตบใสตสกนคชา

พตฒนาปรตบลจคผลกตภตณฑธใหชโดดเดตน และมมอตตลตกษณธ รวมถจงพตฒนาคจณภาพและมาตรฐาน

ในการบรรจจผลกตภตณฑธ

สรชางแบรนดธใหชกตบสกนคชาตะกรชา และตตอยอดสกนคชาใหชมมการททาการตลาดออนไลนธทมรงตายขจพน

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผชาไหม

รายละเอทยด : ผชาไหมจากชจมชนตทาบลจระเขช อทาเภอหนองเรรอ จตงหวตดขอนแกตน เปปนสกนคชา

ภรมกปปญญาทชองถกรนทมรสรบทอดมาจากบรรพบจรจษ โดยมมการเลมพยงไหม ตชมและสาวไหม ยชอมสม

ไหมเองจากชาวบชานทจกขตพนตอน เนรพอผชาอตอนนจตม ใสตสบายลวดลายสมสตนสวยงาม

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.จระเขช อ.หนองเรรอ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

Customer Segments กลจตมลรกคชาของเรา 
- กลจตมคนในชจมชน และกลจตมคนจากชจมชนพรพนทมรใกลชเคมยง
- กลจตมผรชบรกโภคทมรชรรนชอบในการสตรงซรพอสกนคชาออนไลนธโดยไมตตชองเดกนทาง
- กลจตมคนทมรชรรนชอบในการสะสมผชาไหมแทชทมรมมลวดลายสวยงาม
- กลจตมคนทมรชรรนชอบในการแตตงกายดชวยผชาไหมในการบจญและพกธมการสทาคตญ
Value Propositions   คจณคตาทมรสตงมอบใหชกตบลรกคชา 
- สกนคชาผชาไหมทมรทอดชวยมรออยตางประณมตสวยงามภายใตชBrandทมรสรชางขจพน
- สกนคชาผชาไหมทมรทอดชวยมรอหลากหลายลวดลายสมสตนและตรงกตบความตชองการในปปจจจบตน
- สะดวกในการตตดสกนใจเลรอกซรพอสกนคชาผตานชตองทางออนไลนธ
Channels ชตองทางทมรจะเขชาถจงลรกคชา
- จทาหนตายผตานชตองทางออนไลนธ
- ออกบรธงานอมเวชนทธ
- รชานคชาตตาง ๆ ในชจมชน
- สถานทมรหนตวยงานภาครตฐทมรใหชการสนตบสนจน
Customer relationships ความสตมพตนธธกตบลรกคชา 
- มมกกจกรรมการขายผตานชตองทางออนไลนธทมรอตปเดตขชอมรลและสกนคชาใหมตๆใหชกตบลรกคชาตลอด
- จตดสตงสกนคชาทมรมมคจณภาพอยตางรวดเรพวทตนใจ
- มมลวดหลายสมสตนทมรสวยงามหลากหลาย

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 36,000

หนชา 354 / 407



PS65017379 : HSBCG : การพพฒนาผลรตภพณฑฑชรมชน ตตาบลจระเขล (ตะกรลา)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

สรชางแบรนดธใหชกตบสกนคชาตะกรชา และตตอยอดสกนคชาใหชมมการททาการตลาดออนไลนธทมรงตายขจพน

พตฒนาปรตบลจคผลกตภตณฑธใหชโดดเดตน และมมอตตลตกษณธ รวมถจงพตฒนาคจณภาพและมาตรฐาน

ในการบรรจจผลกตภตณฑธ

ออกแบบ Packaging Design บรรจจภตณฑธสทาหรตบใสตสกนคชา

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ตะกรชาจตกสาน

รายละเอทยด : ตะกรชาจตกสานทมรททามาจากเสชนพลาสตกกและเชรอกมตดฟาง ทมรชาวบชานในชจมชน

ไดชรตบความรรชวกธมการสานตะกรชาจากหนตวยงานภาครตฐทมรเขชามาสนตบสนจนในดชานการฝฝกทตกษะ

อาชมพ โดยชาวบชานโดยเฉพาะกลจตมผรชสรงวตยนกยมใชชเวลาวตางสานตะกรชาจทาหนตายเพรรอเปปนราย

ไดชเสรกมมาเปปนระยะเวาลาห

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.จระเขช อ.หนองเรรอ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

Customer Segments กลจตมลรกคชาของเรา 
- กลจตมคนในชจมชน และกลจตมคนจากชจมชนพรพนทมรใกลชเคมยง
- กลจตมผรชบรกโภคทมรชรรนชอบในการสตรงซรพอสกนคชาออนไลนธโดยไมตตชองเดกนทาง
- กลจตมแมตบชานทมรตชองใชชตะกรชาในการจตายตลาดเพรรอลดขยะแทนการใชชถจงพลาสตกก 
- กลจตมผรชสรงวตยทมรใชชตะกรชาใสตของไปวตด
Value Propositions คจณคตาทมรสตงมอบใหชกตบลรกคชา 
- สกนคชาตะกรชาสานทมรททาดชวยมรอแฮนดธเมดอยตางปราณมตสวยงามภายใตชBrandทมรสรชางขจพน
- สกนคชาตะกรชาสานทมรททาดชวยมรอแฮนดธเมดหลากหลายรรปแบบตรงกตบความตชองการในปปจจจบตน
- สะดวกในการตตดสกนใจเลรอกซรพอสกนคชาผตานชตองทางออนไลนธ
Channels ชตองทางทมรจะเขชาถจงลรกคชา
- จทาหนตายผตานชตองทางออนไลนธ
- ออกบรธงานอมเวชนทธ
- รชานคชาตตาง ๆ ในชจมชน
- สถานทมรหนตวยงานภาครตฐทมรใหชการสนตบสนจน
Customer relationships ความสตมพตนธธกตบลรกคชา 
- มมกกจกรรมการขายผตานชตองทางออนไลนธทมรอตปเดตขชอมรลและสกนคชาใหมตๆใหชกตบลรกคชาตลอด
- จตดสตงสกนคชาทมรมมคจณภาพอยตางรวดเรพวทตนใจ
Revenue Streams รายไดชหลตกของธจรกกจ 

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 3,500

หนชา 355 / 407



PS65027120 : กระเปปาผลาไหม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชวตตถจดกบทมรททาใหชเกกดสมจากใบและเปลรอกของตชนไมช ใชชวตตถจดกบจากสกรงของเหลรอใชชในครตว

เรรอน ใชชทฤษฎมหมตกโคลน

ใชชระบบคอมพกวเตอรธในการออกแบบลวดลายและสรรอประชาสตมพตนธธ

ใชชชตองทางการจทาหนตายผลกตภตณฑธผตานระบบออนไลนธ โดยใชชสรรอดกจกทตล ไดชแกต U2T ตทาบลโนน

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวตา 3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผชาพรพนเมรองโนนทอง

รายละเอทยด : ผชาไหมผลกตจากชจมชนเอง โดยการปลรกหมตอนเลมพยงไหมและทอมรอดชวย

ภรมกปปญญาจากชาวบชาน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 6 คน 8 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยภาคตะวตนออกเฉมยงเหนรอ

ต.โนนทอง อ.หนองเรรอ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ผชาไหมโนนทอง ผลกตโดยกลจตมชาวบชานบชานหนองเขรรอนชชางหมรต 6 ตทาบลโนนทอง ผชาไหมบชาน
หนองเขรรอนชชาง เปปนทมรยอมรตบวตามมคจณภาพแหตงหนจรงในจตงหวตดขอนแกตนและเปปนทมรนกยมเนรรองจาก
เปปนผชาทอมรอทมรมมเอกลตกษณธตตางจากผชาทตรวไป เนรพอผชาทมความงามเปปนประกายททาใหชสมสตนสวยงาม
แสดงถจงรสนกยมของผรชใสต ขายผชาทมรมมคจณภาพทจกชกพนใหชแกตลรกคชาการใหชความชตวยเหลรออทานวย
ความสะดวก และคชาขายอยตางตรงไป-ตรงมา ซจรงทางกลจตมไดชจตดจทาหนตายผชาทมรมมคจณภาพสวย
งามใหชแกตลรกคชาเสมอ รวมถจงการใหชคทาแนะนทาเกมรยวกตบการตตดชจดเพรรอสวมใสต เมรรอซรพอผชาไปแลชว มม
การจดจทาลรกคชา กลจตมเปปาหมายลรกคชาทมรตตพงไวชครอ กลจตมบจคคลทตรวไปในวตยททางาน นตกทตองเทมรยวทตพง
ชาวไทยและชาวตตางชาตก กลจตมลรกคชาทจกเพศทมรตชองการผชาไหมไปใชชในโอกาสงานตตางๆ เชตน งาน
บจญ งานบวช งานแตตงงาน เปปนตชน  ใชชชตองทางในการสรรอสาร
ประชาสตมพตนธธสกนคชาการจทาหนตายโดยมมทตพงการขายหนชารชานและทางเพจfacebookจตดจทาหนตาย
ตามงานจตดแสดงสกนคชาตามงานตตางๆ

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 2,500

หนชา 356 / 407



PS65027125 : โนนทองแฮนดฑคราฟ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชชตองทางการจทาหนตายผลกตภตณฑธผตานระบบออนไลนธ โดยใชชสรรอดกจกทตล ไดชแกต U2T ตทาบลโนน

ทอง

ใชชการนทาเทคนกคและภรมกปปญญาไทยแตตดตรงเดกมมาประยจกตธใชชในกระบวนการทอเสรรอกก

ใชชระบบคอมพกวเตอรธในการออกแบบลวดลายและสรรอประชาสตมพตนธธ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวตา 3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : เสรรอกกและจตกสานโนนทอง

รายละเอทยด : ผชาไหมผลกตจากชจมชนเองโดยการปลรกหมตอนเลมพยงไหมและทอมรอดชวย

ภรมกปปญญาจากชาวบชานเสรรอกก เปปนผลกตภตณฑธจาก “ตชนกก” เปปนผลกตภตณฑธจากธรรมชาตกทมร

มมความโดดเดตน ประณมต สวยงาม ผลกตจากเสชนกกทมรมมคจณภาพดม เสชนเลพกละเอมยด ผกวมตน

เรมยบเหนมยวแนตนทนนาน ผกวมตนละเอมยด ใชชวตตถจดกบในทชองถกรน กกทมรใชชในการททาผลกตภตณฑธปลรก

เองในพรพนทมร

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 6 คน 8 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยภาคตะวตนออกเฉมยงเหนรอ

ต.โนนทอง อ.หนองเรรอ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

เสรรอกกโนนทอง ผลกตโดยกลจตมชาวบชานตทาบลโนนทอง หมรต2,19 เสรรอกกทอมรอจากวตตถจดกบใน
ชจมชนโดยสมาชกกกลจตมชตวยกตนพตฒนารรปแบบเสรรอกกใหชมมความทตนสมตย ลวดลายสวยงาม เปปนทมร
ตชองการของตลาดซมรงนทาเทคนกคและภรมกปปญญามาประยจกตธใชชในการทอเสรรอกก มมการจดจทา
ลรกคชา กลจตมเปปาหมายลรกคชาทมรตตพงไวช ครอ ลรกคชาในพรพนทมร/นอกพรพนทมร บจคคลทตรวไป เรกรมตตพงแตต อายจ 30 
ปปขจพนไป ,กลจตมลรกคชาทจกเพศทมรตชองการเสรรอกกเพรรอนทาไปใชชงานอทานวยความสะดวกในครตวเรรอน
หรรอสถานทมรตตางๆ เชตน บชาน อาคาร วตด ทจตงนา เปปนตชน , บจคคลทตรวไปทมรไมตสะดวกมาเลรอกซรพอสกนคชา
โดยตรง จะมมชตองทางการตกดตตอและจทาหนตายผตานทาง ออนไลนธ และ ออฟไลนธ

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 1,400

หนชา 357 / 407



PS65027807 : การพพฒนาและยกระดพบไกทยทางโนนทพน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การพตฒนาตราสกนคชา

การพตฒนาโลโกช

การพตฒนาบรรจจภตณฑธทมรยตอยสลายงตาย

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ไกตยตางโนนทตน

รายละเอทยด : ไกตทมรนทามาใชชเปปนไกตพตนธจธKKU1 ซจรงเปปนพตนธจธไกตทมรมมเนรพอหนา แนตน โคเลสเตอร

อลตทรา มมกรดยรรกกตทรา ไกตยตงโตเรพวเลมพยงงตาย ซจรงจะททาใหชตชนทจนตทพาสามารถเลมพยงไดชในโรงเรรอน 

และรสชาตกของไกตโนนทตนมมรสชาตกทมรเปปนเอกลตกษณธโดยมมสรตรการปรจงรสทมรมมมานาน รวมทตพง

มมการออกแบบตราสกนคชาและโลโกชกลางทมรผรชประกอบการสามารถใชชรตวมกตนไดช และใชชบรรจจ

ภตณฑธทมรเปปนมกตรกตบสกรงแวดลชอม

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 8 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยภาคตะวตนออกเฉมยงเหนรอ

ต.โนนทตน อ.หนองเรรอ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ไกตยตางจามจจรม

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

เนรรองจากไกตยตางโนนทตนหนองเรรอถรกเขชาใจผกดวตาเปปนไกตยตางภรเวมยง ซจรงแตตเดกมไกตยตางทมรวางขาย
ทตรวไปใชชไกตสดธรรมดา และผรชประกอบการแตตละรายใชชตราสกนคชาของตนเอง คณะททางานจจงไดช
แนะนทาผรชประกอบการใหชใชชไกตพตนธจธ KKU 1 หรรอไกตไรชเกกาทธ และสรชางชรรอตราสกนคชาใหมต โลโกชใหมต 
รวมทตพงใชชบรรจจภตณฑธเพรรอสกรงแวดลชอม เพรรอการสรชางมรลคตาเพกรมใหชกตบผลกตภตณฑธ โดยมมชรรอ
ตราสกนคชาใหมต ครอ ไกตยตางจามจจรม อตนมมทมรมาจากตชนจามจจรมขนาดใหญตในตทาบลโนนทตน อทาเภอ
หนองเรรอ เพรรอใหชมมเอกลตกษณธ โดดเดตนของหมรตบชานโนนทตน และไดชจตดททาการออกบรธขายไกตยตาง
จามจจรมใหชคนรรชจตก

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

มมสจขภาพดมขจพน ลดโอกาสเกกดการเจพบปฝวย

จตานวนรายไดล : 5,200

หนชา 358 / 407



PS65027817 : ยกระดพบผพกปลอดสารพรษโพธรธงาม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ไดชรตบการถตายทอดการททาปจปยหมตก

พตฒนาตราสกนคชาและโลโกช

บรรจจภตณฑธเพรรอสกรงแวดลชอมสทาหรตบการจทาหนตายปลมก

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวตา 3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผตกปลอดสารพกษโพธกธงาม

รายละเอทยด : ผตกปลอดสารพกษทมรปลรกโดยคนในชจมชนโนนทตน สตวนมากจะเปปนสลตด หรรอผตก

กาดหอม ภายใตชชรรอตราสกนคชา ผตกปลอดสารพกษโพธกธงาม พรชอม โลโกช และบรรจจภตณฑธเพรรอ

สกรงแวดลชอม

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 8 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยภาคตะวตนออกเฉมยงเหนรอ

ต.โนนทตน อ.หนองเรรอ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ผตกปลอดสารพกษโพธกธงาม

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

เนรรองจากในชจมชนโนนทตนชาวบชานโดยสตวนใหญตนกยมปลรกผตกกกนเองภายในหมรตบชาน และการ
จทาหนตายสตงถจงละ 10 กกโลกรตม โดยไมตมมการจทาหนตายปลมก ไมตมมตราสกนคชา ไมตไมตโลโกช คณะททางาน
จจงวางแผนการพตฒนาสกนคชาตตพงแตตการเพาะปลรก โดยเรกรมการททาปจปยหมตกเพรรอลดตชนทจน และ
เพรรอความปลอดภตยของผรชเพาะปลรก และผรชบรกโภค ไปจนถจงการสรชางชรรอตราสกนคชา ช โลโกช และ
บรรจจภตณฑธเพรรอสกรงแวดลชอมสทาหรตบการจทาหนตายปลมก

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

มมสจขภาพดมขจพน ลดโอกาสเกกดการเจพบปฝวย

จตานวนรายไดล : 9,000

หนชา 359 / 407



PS65015839 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจและสพงคมฐานรากหลพงโควรดดลวยเศรษฐกรจ BCG ตตาบล โนน

สะอาด อตาเภอ หนองเรชอ จพงหวพด ขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Photoshop ออกแบบโลโกชและบรรจจภตณฑธ

เทคโนโลยมดชานสรรอออนไลนธทมรใชชในการประชาสตมพตนธธ

วกดมโอประชาสตมพตนธธขชอมรลและความเปปนมาของสกนคชา

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผชาคลจมไหลต , ผชาพตนคอ

รายละเอทยด : เปปนผชาคลจมไหลตและผชาพตนคอทมรผลกตจากฝปาย โดยมมกระบวนการผลกตจาก

ภรมกปปญญาชาวบชาน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.โนนสะอาด อ.หนองเรรอ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ผชาฝปายเปปนผลกตภตณฑธของกลจตมวกสาหกกจชจนชนบชานหนองแวง ภายใตชแบรนดธ “ฝปายอกงอจตน” ทมรมม
ความเปปนเอกลตกษณธ และเปปนวตฒนธรรมทมรสรบทอดกตนมาจากรจตนสรตรจตน โดยผรชหญกงจะมมบทบาทใน
การทอผชาไวชใชชในครตวเรรอน นอกจากประโยชนธใชชสอยดชานเครรรองนจตงหตมของสมาชกกในครอบครตว
ทตพงยตงเปปนการสตงเสรกมอาชมพใหชกตบกลจตมวกสาหกกจชจมชน  กลจตมลรกคชาเปปาหมายหลตก ครอ กลจตมแมต
บชาน พนตกงานขชาราชการและผรชทมรสนใจ อายจตตพงแตต 20 ปปขจพนไป  จจดเดตนของผลกตภตณฑธ ครอ ใชช
วตตถจดกบจากฝปายธรรมชาตก และมมกระบวนการการผลกตแบบภรมกปปญญาทชองถกรน โดยจะมมชตอง
ทางการจทาหนตายสกนคชาบนแพลตฟอรธม Facebook ,Line add ,Shopee ,Lazada และมมสกนคชา
วางจทาหนตายทมรกลจตมวกสาหกกจชจมชน กางสตงเสรกมดชานการตลาดจะใชชสรรอเพรรอโฆษณาและประชา
สตมพตนธธสกนคชาบนแพลตฟอรธมออนไลนธ กลยจทธธดชานการผลกต เปปนการเพกรมมรลคตาสกนคชาโดยการ
ออกแบบบรรจจภตณฑธใหชมมโดดเดตนเปปนทมรนตาดจงดรดแกตกลจตมลรกคชา และการสรชางกลยจทธธดชานอรรนๆ
ไมตวตาจะเปปน กลยจทธธดชานราคา  โดยการตตพงราคาสกนคชาทมรผรชคนสามารถเขชาถจงไดช โดยเฉพาะกลจตม
เปปาหมาย

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 30,000

หนชา 360 / 407



PS65015906 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจและสพงคมฐานรากหลพงโควรดดลวยเศรษฐกรจ BCG ตตาบล โนน

สะอาด อตาเภอ หนองเรชอ จพงหวพด ขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Photoshop ออกแบโลโกชและบรรจจภตณฑธ

เทคโนโลยมดชานสรรอออนไลนธทมรใชชในการประชาสตมพตนธธ

วกดมโอประชาสตมพตนธธขชอมรลและความเปปนมาของสกนคชา

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผชาซกรน , ผชาโสรตง

รายละเอทยด : ผชาซกรน , ผชาโสรตงผลกตจากไหมของกลจตมชาวบชานและมมกระบวนการผลกตแบบ

ภรมกปปญญาทชองถกรน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.โนนสะอาด อ.หนองเรรอ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ผชาไหมทอมรอ เปปนงานหตตกรรมจากภรมกปปญญาทชองถกรนทมรไดชรตบการสรบทอดกตนมานานในบชาน
หนองลจมพจก หมรต 6 ตทาบลโนนสะอาด อทาเภอหนองเรรอ จตงหวตดขอนแกตน มมกลจตมวกสาหกกจชจมชนทมร
เขชมแขพง ทมรมมการรวมกลจตมททาผชาไหมทอมรอ แตตเนรรองจากลายผชาไหมของชาวบชานเปปนลายดตพงเดกม 
และยตงไมตมมลวดลายแปลกใหมต จจงททาใหชผลกตภตณฑธจทาหนตายไดชนชอย และยตงไมตมมชตองทางการ
จทาหนตายบนสรรอออนไลนธ กลจตมลรกคชาเปปาหมายหลตก ครอ กลจตมแมตบชาน พนตกงานขชาราชการและผรชทมร
สนใจ อายจตตพงแตต 30 ปปขจพนไป  จจดเดตนของผลกตภตณฑธ ครอ ใชชวตตถจดกบจากไหมธรรมชาตกทมรมา
จากรตงไหมทมรชาวบชานเลมพยง และมมกระบวนการการผลกตแบบภรมกปปญญาทชองถกรน โดยจะสตงเสรกม
ใหชมมชตองทางการจทาหนตายสกนคชาบนแพลตฟอรธม Facebook ,Line add ,Shopee ,Lazada และ
มมสกนคชาวางจทาหนตายทมรกลจตมวกสาหกกจชจมชน กางสตงเสรกมดชานการตลาดจะใชชสรรอเพรรอโฆษณาและ
ประชาสตมพตนธธสกนคชาบนแพลตฟอรธมออนไลนธ กลยจทธธดชานการผลกต เปปนการเพกรมมรลคตาสกนคชา
โดยการออกแบบบรรจจภตณฑธใหชมมความโดดเดตนเปปนทมรนตาดจงดรดแกตกลจตมลรกคชา และการสรชาง
กลยจทธธดชานอรรนๆไมตวตาจะเปปน กลยจทธธดชานราคา  โดยการตตพงราคาสกนคชาทมรผรชคนสามารถเขชาถจงไดช 
โดยเฉพาะกลจตมเปปาหมาย

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 30,000

หนชา 361 / 407



PS65015086 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจและสพงคมฐานรากหลพงโควรดดลวยเศรษฐกรจ BCG ตตาบลบลานกง 

อตาเภอหนองเรชอ จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชชตองทางการขายผลกตภตณฑธผตานระบบพาณกชยธอกเลพกทรอนกกสธ โดยใชชสรรอดกจกทตล

เครรรองซมลสรญญากาศ ชตวยในการดรดอากาศออกจากถจงเพรรอชตวยเกพบรตกษาสกนคชาในถจงไดช

นานมากขจพน

ใชชโปรแกรม Adobe Photoshop และ Canva ในการออกแบบบรรจจภตณฑธ / โลโกชสกนคชา

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผลกตภตณฑธแปรรรปปลา บชานหนองทจตม ม.6 ต.บชานกง อ.หนองเรรอ จ.

ขอนแกตน

รายละเอทยด : ผลกตภตณฑธอาหารแปรรรปจากปลาซจรงเปปนวตตถจดกบทมรมมในพรพนทมร โดยมมผลกตภตณฑธทมร

พรชอมจทาหนตาย ไดชแกต-ปลาแหชง (ปลาวง) วงละ10บาท -ปลาแหชงตตดหตว กกโลละ 400 บาท-

ปลาสชมตตว ตตวละ100บาท -ปลารชาสตบ กระปจกละ20บาท -ปลารชาตตว ถตงละ600บาท

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.บชานกง อ.หนองเรรอ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ผลกตภตณฑธแปรรรปปลา  กลจตมลรกคชาเปปาหมายหลตก ครอ -ประชากรทมรมมชตวงอายจประมาณ18ปปขจพนไป
ทตพงเพศหญกงและเพศชายและกลจตมธจรกกจอาหารทมรนทาไปจทาหนตายตตอในรชานของตนเองจตด
จทาหนตายแบตงออกเปปน2ชตองทาง ไดชแกต ชตองทางแบบOFFLINE และONLINE

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 10,000

หนชา 362 / 407



PS65015142 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจและสพงคมฐานรากหลพงโควรดดลวยเศรษฐกรจ BCG ตตาบลบลานกง 

อตาเภอหนองเรชอ จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชโปรแกรม Adobe Photoshop และ Canva ในการออกแบบบรรจจภตณฑธ / โลโกชสกนคชา

เทคโนโลยมการยชอมผชา

ใชชชตองทางการขายผลกตภตณฑธผตานระบบพาณกชยธอกเลพกทรอนกกสธ โดยใชชสรรอดกจกทตล

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : กลจตมทอผชาฝปายยชอมสมจากธรรมชาตก บชานหนองสระ ม.4 ต.บชานกง อ.

หนองเรรอ จ.ขอนแกตน

รายละเอทยด : ผชาฝปายทอมรอยชอมสมดชวยธรรมชาตก เปปนผชาฝปายทอมรอทมรมมคจณภาพและมม

เอกลตกษณธเฉพาะตตว  โดยการใชชวตตถจดกบจากธรรมชาตกในทชองถกรน จจงเปปนผชาฝปายทอมรอทมรมม

คจณภาพและสรชางสรรคธจากธรรมชาตกทจกขตพนตอนโดยไดชรตบการสรบทอดเปปนภรมกปปญญาทชอง

ถกรนสรตกตนมาจากรจตนสรตรจตน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.บชานกง อ.หนองเรรอ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

มมผลกตภตณฑธทมรพรชอมจทาหนตาย ไดชแกตผชาฝปายทอมรอยชอมสมจากธรรมชาตก กลจตมลรกคชาเปปาหมาย
หลตก ครอ ประชากรวตยททางานทมรมมอายจประมาณ30ปปขจพนไป ทตพงเพศหญกงและเพศชายและสามารถ
นทาไปจทาหนตายตตอในรชานของตนเองไดช  สามารถซรพอผตานทางFacebook Line  ของกลจตมไดช

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 9,000

หนชา 363 / 407



PS65011397 : COLA KKU X ผลาฝปายทอมชอจากสทธรรมชาตร ตตาบลบลานผชอ อตาเภอหนองเรชอ จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

SWOT Analysis

Business Model Canvas

Customer Engagement Model

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมภรมกปปญญาและวตฒนธรรมดชานการบรกการ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผชาฝปายทอมรอ

รายละเอทยด : 1. ผชาฝปายทอมรอ ราคา 150 บาท/เมตร 2. ผชาถจงมตดหมมร ราคา 399 บาท/ผรน 3. 

ผชาคลจมไหลต ราคา 256 บาท/ผรน 4.ผชาพตนคอ ราคา 199 บาท/ผรอ 5.พวงกจญแจ ราคา 49 

บาท/ชกพน 6.เขพมกลตด ราคา 49 บาท/ชกพน 7.กระเปปา ราคา 199-259 บาท/ใบ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.บชานผรอ อ.หนองเรรอ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลบชานผรอ อทาเภอหนองเรรอ จตงหวตดขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ตทาบลบชานผรอมมการใชชแผนธจรกกจแบบ4PหรรอMarketingMixโดยแบตงการวกเคราะหธองคธประกอบ
เปปน4สตวนไดชแกต1.Product(ผลกตภตณฑธ)2.Price(ราคา)3.Place(ชตองทางจตด
จทาหนตาย)4.Promotionสตงเสรกมการขายหรรอสรรอสารการตลาด

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 5,000

หนชา 364 / 407



PS65011517 : COLA KKU X ปลาแปรรดป ตตาบลบลานผชอ อตาเภอหนองเรชอ จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Business Model Canvas

SWOT Analysis

Customer Engagement Model

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ปลาแปรรรป

รายละเอทยด : 1. ปลาเสชน ราคา 320 บาท/กกโลกรตม 2. ปลาแหชง ราคา 300 บาท/กกโลกรตม  3. 

ปลาสชม ราคา 120 บาท/กกโลกรตม 4.สชมไขตปลา ราคา 120 บาท/กกโลกรตม 5.หมทราไขตปลา ราคา 

100 บาท/กกโลกรตม 6.ปลารชา ราคา 50 บาท/กกโลกรตม 7.พจงปลา ราคา 250 บาท/กกโลกรตม

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.บชานผรอ อ.หนองเรรอ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลบชานผรอ อทาเภอหนองเรรอ จตงหวตดขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ตทาบลบชานผรอมมการใชชแผนธจรกกจแบบ4PหรรอMarketingMixโดยแบตงการวกเคราะหธองคธประกอบ
เปปน4สตวนไดชแกต1.Product(ผลกตภตณฑธ)2.Price(ราคา)3.Place(ชตองทางจตด
จทาหนตาย)4.Promotionสตงเสรกมการขายหรรอสรรอสารการตลาด

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 50,000

หนชา 365 / 407



PS65041152 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจและสพงคมฐานรากหลพงโควรดดลวยเศรษฐกรจ BCG ตตาบลบลานเมหง 

อตาเภอหนองเรชอ จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครรรองอตดสรญญากาศ

รถอตดฟาง

เครรรองหยอดขชาว

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ขชาวกลชองหอมมะลก 105

รายละเอทยด : ขชาวอกนทรมยธปลอดสาร

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.บชานเมพง อ.หนองเรรอ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

1.กลจตมลรกคชา CS - จทาหนตายผลกตภตณฑธในชตวงอายจ 25 ปปขจพนไป 
2.ความสตมพตนธธกตบกลจตมลรกคชา CS การสรชาง facebook สรรอการตลาด เพรรอขายสกนคชา 
3. ชตองทางเขชาถจงลรกคชา DC  แบบออฟไลนธ : ตลาดในชจมชน งานประจทาทชองถกรน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 245,000

หนชา 366 / 407



PS65041153 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจและสพงคมฐานรากหลพงโควรดดลวยเศรษฐกรจ BCG ตตาบลบลานเมหง 

อตาเภอหนองเรชอ จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

โทรศตพทธมรอถรอ

คอมพกวเตอรธ

กลชองดกจกทตล

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   สรรอทมรเผยแพรต ทางหนตงสรอพกมพธ โปสเตอรธ โฆษณา โทรทตศนธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผชาพตนคอ

รายละเอทยด : ผชาฝปายทอมรอ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.บชานเมพง อ.หนองเรรอ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

1.กลจตมลรกคชา CS - จทาหนตายผลกตภตณฑธในชตวงอายจ 25 ปปขจพนไป 
2.ความสตมพตนธธกตบกลจตมลรกคชา CS การสรชาง facebook สรรอการตลาด เพรรอขายสกนคชา 
3. ชตองทางเขชาถจงลรกคชา DC  แบบออฟไลนธ : ตลาดในชจมชน งานประจทาทชองถกรน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 20,000

หนชา 367 / 407



PS65015924 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจและสพงคมฐานรากหลพงโควรดดลวยเศรษฐกรจ BCG ตตาบลยางคตา 

อตาเภอหนองเรชอ จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การททาสรรอออนไลนธในการประชาสตมพตนธธสกนคชา

ออกแบบบรรจจภตณฑธและโลโกช

จตดททาสรรอวกดมโอชตองทางการโปรโมทสกนคชา

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : จตกสานกระตกบขชาวไผตตะวตน

รายละเอทยด : ขนาด 5 นกพวขนาด 6 นกพวขนาด 7 นกพวลาย: ชชาง, รวย, โบวธ, หตวใจ, เอส, ลรกเตบา, 

สอง

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 8 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ยางคทา อ.หนองเรรอ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : จตกสานตทาบลยางคทา

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลยางคทา ขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ปปจจจบตนกระตกบของตทาบลยางคทามมจจดเดตน ครอ หลากหลายรรปแบบผลกตภตณฑธทมรพรชอมจทาหนตาย 
ลรกคชาสตวนมากซรพอนทาไปขายตตออยรตในเขตภาคอมสาน จจงขยายตลาดสกนคชาใหชลรกคชาตตางพรพนทมรและ
ตตางประเทศโดยททาการตลาดบนsocial ใหชไดช10% ใน 3 เดรอนใชชงบประมาณดทาเนกนโครงการ 
98,900 บาท

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 34,500

หนชา 368 / 407



PS65016113 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจและสพงคมฐานรากหลพงโควรดดลวยเศรษฐกรจ BCG ตตาบลยางคตา 

อตาเภอหนองเรชอ จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

จตดททาสรรอออนไลนธโปรโมทสถานทมรทตองเทมรยว

จตดททาสรรอวกดมโอโฆษณาผตานทางชตองทางออนไลนธ

จตดททาเอกสารประกอบการอธกบายโฆษณาสถานทมรทตองเทมรยว (ปปายไวนกล

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

ททองเทททยวทททเปปนมรตรตทอสรทงแวดลลอมและสรขภาพ

   ธจรกกจการทตองเทมรยวออนไลนธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : คตาบทารจงสถานทมร

รายละเอทยด : ภรเมพงเปปนภรเขาทมรอยรตไมตไกลจากหมรตบชานโดยทตรวไปในสมตยกตอนผรชคนในพรพนทมรใชชเปปน

สถานทมรหาของปฝาเพรรอดทารงชมวกตในแตตละวตน แตตในปปจจจบตนไดชกลายเปปนสตวนหนจรงของอจทยาน

แหตงชาตกนทพาพองจจงททาใหชสามารถเขชาไปทตองเทมรยวเชกงธรรมชาตกเชตน  เดกนปฝาชมทกวทตศนธ เปปน

ตชน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 8 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ยางคทา อ.หนองเรรอ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ภรเมพง

ออนไลนฑ : UT2ตทาบลยางคทาขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

ภรเมพงเปปนพรพนทมรทมรมมความหลากหลายทางธรรมชาตกมมเปปาหมายลรกคชาชตวงอายจ16-30ปปในพรพนทมรใกลช
เคมยงและตตางพรพนทมรโดยททาการตลาดโซเชมยลเนพตเวกรธคทตพงในและตตางประเทศมมรายไดชและยอด
จทานวนผรชตกดตามเพกรมขจพนจากเดกม10% ภายใน 3 เดรอนโดยใชชงบประมาณดทาเนกนโครงการ 
38900

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

สตงเสรกมและสนตบสนจนการทตองเทมรยวชจมชน

สรชางความรรชใหชชจมชน

อนจรตกษธสกรงแวดลชอม และมมการพตฒนาอยตางยตรงยรน

จตานวนรายไดล : 43,800

หนชา 369 / 407



PS65011717 : COLA KKU X กลอนเชชนอเหหด ตตาบลหนองเรชอ อตาเภอหนองเรชอ จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชช SWOT analysis

ใชช Business Model Canvas

ใชช Customer Engagement Model

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : กชอนเชรพอเหพด

รายละเอทยด : กชอนเชรพอเหพดนางรมเทา เหพดนางฟปาภรฐาน และเหพดขอนดทา เหพดสายพตนธจธนมพ

ดรแลงตาย ออกดอกดม รดนทพาวตนละ 3-5 ครตพง เหพดออกทจกๆ 7-10 วตน หลตงจากเกพบเหพด หยจดรด

นทพา 3-4 วตน แลชวจจงกลตบมารดนทพากชอนเชรพอเหพด ผลกตจากกลจตมวกสาหกกจชจมชนฟารธมเหพด ทตา

ศาลาหมรต 8

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หนองเรรอ อ.หนองเรรอ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลหนองเรรอ อทาเภอหนองเรรอ จตงหวตดขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

คณะผรชดทาเนกนโครงการ U2T มมความคกดเหพนทมรจะพตฒนาผลกตภตณฑธกชอนเชรพอเหพดใหชมมความเปปน
เอกลตกษณธและชตวยผลตกดตนในเรรรองของการขยายฐานลรกคชาออกไปจทาหนตายใหชครอบคลจมทตพงใน
และนอกพรพนทมร เพรรอรองรตบการขายทมรจะเพกรมขจพนในอนาคตทตพงการขายแบบออฟไลนธและออนไลนธ 
ซจรงจะกทาหนดราคาโดยจะหตกคตาใชชจตายในดชานตชนทจนตตางๆ จากนตพนททาการบวกกทาไรทมรคาดวตาจะไดช
รตบเขชาไปในราคาขาย 
ทางกลจตมผรชผลกตจจงไดชวางแผนการตลาด เชตน จตดจทาหนตายตลาดในชจมชน รชานขายของฝาก 
ขยายฐานลรกคชาในพรพนทมรใกลชเคมยง เพกรมชตองทางการขายในแพลตฟอรธมออนไลนธ 
โดยกชอนเชรพอเหพดตทาบลหนองเรรอมมผลกตภตณฑธอยรต 3 อยตาง ไดชแกต 
1. กชอนเชรพอเหพดนางรมเทา ราคา 10 บาท/กชอน ยอดขายขตพนตทราตตอเดรอนทมรเคยขายไดชประมาณ 
500 กชอน คกดเปปนเงกน 5,000 บาท
2. กชอนเชรพอเหพดนางฟปาภรฐาน ราคา 10 บาท/กชอน ยอดขายขตพนตทราตตอเดรอนทมรเคยขายไดช
ประมาณ 
500 กชอน คกดเปปนเงกน 5,000 บาท
3. กชอนเชรพอเหพดขอนดทา ราคา 10 บาท/กชอน ยอดขายขตพนตทราตตอเดรอนทมรเคยขายไดชประมาณ 500 
กชอน 
คกดเปปนเงกน 5,000 บาท
รวมผลกตภตณฑธกชอนเชรพอเหพดคกดเปปนเงกน 15,000 บาท/เดรอน
โดยมมการวางแผนการขายในอนาคตหลตงจากพตฒนาบรรจจภตณฑธใหชไดชมาตรฐาน, มมความนตา

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 15,000

หนชา 370 / 407



PS65011826 : COLA KKU X นตนายาลลางจาน ตตาบลหนองเรชอ อตาเภอหนองเรชอ จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชช SWOT analysis

ใชช Business Model Canvas

ใชช Customer Engagement Model

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : นทพายาลชางจาน

รายละเอทยด : สรรพคจณ ผลกตจากสมจนไพร มมกลกรนหอม ลชางออกงตาย ไมตเปปนอตนตราย ขจตด

คราบ สกรงสรกปก และไมตมมสารเคมมตกคชางในรตางกาย มมสตวนผสมของ นทพามะกรรด ผงฟอง ผง

ขชนตมเกลรอ กลกรนมะนาว N70 พรชสมจนไพรจากธรรมชาตกผลกตจากกลจตมททานทพายาเอนกประสงคธ 

บชานทตาศาลา หมรต 8

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หนองเรรอ อ.หนองเรรอ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลหนองเรรอ อทาเภอหนองเรรอ จตงหวตดขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

คณะผรชดทาเนกนโครงการ U2T มมความคกดเหพนทมรจะพตฒนาผลกตภตณฑธททาความสะอาดใหชมมความเปปน
เอกลตกษณธและชตวยผลตกดตนในเรรรองของการขยายฐานลรกคชาออกไปจทาหนตายใหชครอบคลจมทตพงใน
และนอกพรพนทมร เพรรอรองรตบการขายทมรจะเพกรมขจพนในอนาคตทตพงการขายแบบออฟไลนธและออนไลนธ 
ซจรงจะกทาหนดราคาโดยจะหตกคตาใชชจตายในดชานตชนทจนตตางๆ จากนตพนททาการบวกกทาไรทมรคาดวตาจะไดช
รตบเขชาไปในราคาขาย 
ทางกลจตมผรชผลกตจจงไดชวางแผนการตลาด เชตน จตดจทาหนตายตลาดในชจมชน รชานขายของฝาก 
ขยายฐานลรกคชาในพรพนทมรใกลชเคมยง เพกรมชตองทางการขายในแพลตฟอรธมออนไลนธ 
โดยผลกตภตณฑธททาความสะอาดตทาบลหนองเรรอมมผลกตภตณฑธ ไดชแกต 
1. นทพายาลชางจาน ราคา 20 บาท/ขวด/600มกลกลกตร ยอดขายขตพนตทราตตอเดรอนทมรเคยขายไดช
ประมาณ 
400 ขวด คกดเปปนเงกน 8,000 บาท
รวมผลกตภตณฑธททาความสะอาดคกดเปปนเงกน 8,000 บาท/เดรอน
โดยมมการวางแผนการขายในอนาคตหลตงจากพตฒนาบรรจจภตณฑธใหชไดชมาตรฐาน, มมความนตา
สนใจ, สามารถเกพบรตกษาไดชนานขจพน และสรชางโลโกชผลกตภตณฑธ โดยมมการวางแผนเพกรมมรลคตาของ
ผลกตภตณฑธททาความสะอาดเพกรมขจพนรชอยละ 20 คาดการณธวตาการมมผลกตภตณฑธทมรมมบรรจจภตณฑธทมรมม
มาตรฐานจะสามารถขายไดชมากขจพน
            ตทาบลหนองเรรอมมการใชชแผนธจรกกจแบบ 4P หรรอ Marketing Mix ทมรเรมยกเปปนภาษาไทยวตา 
“สตวนผสมทางการตลาด” โดยแบตง การวกเคราะหธองคธประกอบเปปน 4 สตวน ไดชแกต 1.Product (

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 8,000

หนชา 371 / 407



PS65014984 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจและสพงคมฐานรากหลพงโควรค ดลวยเศรษฐกรจ BCG ตตาบลคกมชาด 

อตาเภอหนองสองหลอง จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครรรองอบสมจนไพร

การจทาหนตายสกนคชาผตานชตองทางออนไลนธ

เครรรองหตรน สตบ สมจนไพร

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : สเปรยธไพลไทบชาน

รายละเอทยด : นทพามตนไพล บรรจจในขวดสเปรยธปรกมาณ 50 ml ใชชเพรรอบรรเทาอาการปวด

เมรรอย คลายกลชามเนรพอ คลายเสชนเอพน เคลพดขตดยอก ปวด บวม แมลงกตดตตอย

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.คจมชาด อ.หนองสองหชอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

สเปรยธนทพามตนไพล ผลกตภตณฑธตตอยอดวตตถจดกบหลตกทมรมมในชจมชน สกตดจากหตวไพลสดทมรแกตจตดโดย
ทางกลจตมรตบซรพอจากสมาชกกปลรกไพลกกโลกรตมละ 30 บาท เพรรอนทามาผลกตสเปรยธนทพามตนไพล เปปน
การเพกรมมรลคตาวตตถจดกบ และกระจายรายไดชใหชแกตคนในชจมชน บรรจจภตณฑธเปปนขวดแกชวขนาด
บรรจจ 50 มกลลกลกตร สตวนผสมสทาคตญครอไพลและขมกพน หตวไพลชตวยในการสมานแผล แกชฟกชทพา 
ปวด บวม เหนพบชา เสชนตจง ปวดเมรรอย และเคลพดขตดยอก ขมกพนแกชพกษแมลงกตดตตอย รตกษาโรคผกว
หนตงผรรนคตน กลจตมลรกคชาเปปาหมายหลตก ครอกลจตมพตอบชานแมตบชานทมรมมอายจ 35 ปปขจพนไป ทมรตชองการ
บรรเทาอาการปวดเมรรอยจากการททางาน เนรรองจากททางานตตอเนรรองในแตตละวตนนานเกกนไปททาใหชมม
สภาพรตางกายทมรเสรรอมลง หรรอทมรเรมยกวตาโรคออฟฟปศซกนโดม ซจรงการใชชนทพามตนไพลนวดจะชตวยใหชดม
ขจพนไดชดชวยสรรพคจณของสเปรยธนทพามตนไพลทมรชตวยบรรเทาอาการปวดเมรรอย คลายกลชามเนรพอ 
คลายเสชนเอพน เคลพดขตดยอก ปวด บวม  จจดขายและจจดเดตนของผลกตภตณฑธ ใชชหตวไพลทมรแกตจตดมม
กลกรนหอมเพรรอนทามาแปรรรปใหชเกกดคจณคตาสรงสจด ขวดบรรจจภตณฑธหตวสเปรยธงตายตตอการใชชงาน 
และสามารถพกพาไดชสะดวก ทรตพยากรในการผลกต ไดชแกต เงกนทจนทมรนทามาซรพอวตตถจดกบ แรงงานทมร
ใชชในการผลกตซจรงเปปนแรงงานจากสมาชกกในชจมชน                                                         
     กลยจทธธดชานราคา โดยการบวกเพกรมกทาไร 30-40% จากตชนทจนการผลกต ซจรงขายในราคาขวด
ละ 120 บาท      กลยจทธธการจตดจทาหนตายแบตงออกเปปนสองชตองทาง ไดชแกต ชตองทางแบบออฟไลนธ 
โดยการออกรชานจทาหนตายตามงานแสดงสกนคชา และจทาหนตายทมรศรนยธกระจายสกนคชาศาลาพาเซใน
นามโครงการ U2T คจมชาด ชตองทางออนไลนธ โดยจทาหนตายผตานเพจ U2T คจมชาด และเพจสปา
บชานทจตงโนนเหพดไคฟารธม ณ บชานศจภชตย ต.คจมชาด อ.หนองสองหชอง จ.ขอนแกตน กลยจทธธการสตง

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สตงเสรกมและสนตบสนจนการทตองเทมรยวชจมชน

จตานวนรายไดล : 15,000

หนชา 372 / 407



PS65015147 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจและสพงคมฐานรากหลพงโควรค ดลวยเศรษฐกรจ BCG ตตาบลคกมชาด 

อตาเภอหนองสองหลอง จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

บรรจจภตณฑธทมรเกพบรตกษาถตรวตตดใหชคงรสชาตกหลตงบรกโภคไมตหมด

การจทาหนตายสกนคชาผตานชตองทางออนไลนธ

เครรรองกะเทาะเยรรอหจชมเมลพดถตรวลกสง

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

อาหารปลอดภพย

   สจขอนามตยอาหาร หรรอ กระบวนการควบคจมขตพนตอนการผลกตตตพงแตตตชน

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ถตรวตตดบชานทจตง

รายละเอทยด : ถตรวตตดรสชาเขมยว, ถตรวตตดรสกาแฟ, ถตรวตตดเคลรอบชพอกโกแลต บรรจจปรกมาณ 

150 กรตม

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.คจมชาด อ.หนองสองหชอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ผลกตภตณฑธถตรวตตด เปปนสกนคชา OTOP ในชจมชน ทางกลจตม U2T คจมชาด ไดชเขชามายกระดตบตตอยอด
ผลกตภตณฑธใหมตจากผลกตภตณฑธถต รวตตดสรตรดตพงเดกมใหชมมความหลากหลายของรสชาตกเพรรอใหชเขชากตบ
คนสมตยใหมตทมรชอบทานชาเขมยว กาแฟ และชพอกโกแลต จจงไดชนทารสชาตกเหลตานมพมาผสมเขชากตบขตพน
ตอนการผลกตเพรรอใหชเกกดผลกตภตณฑธใหมต กลจตมลรกคชาเปปาหมายหลตก เปปนกลจตมคนทมรอาศตยในชจมชน 
กลจตมบจคคลทตรวไป ไมตจทากตดเพศและอายจ คจณคตาทมรลรกคชาจะไดชรตบครอ ถตรวลกสง เปปนแหลตงโปรตมน
พลตงงานสรง คตดเมลพดทมรสวยสมบรรณธ ไมตดตาง ไมตดทา ไมตมมรา งาขาว มมไขมตนชนกดไมตอกรมตตว ชตวยลด
ระดตบคอเลสเตอรอล กตบไขมตนทมรเกาะตกดผนตงหลอดเลรอด บทารจงกระดรกและฟปน จจดขายและจจด
เดตนของผลกตภตณฑธ ปลอดสารอะฟลาทอกซกน มมรสชาตกหอมหวาน อรตอย กลมกลตอม กรอบ 
แตกตตางจากทมรอรรน บรรจจภตณฑธเปปนกระปจกทมรสะดวกตตอการเปปดรตบประทานและเกพบรตกษาใหชคงรส
ชาตกหลตงบรกโภคไมตหมด 
     กลยจทธธดชานราคา โดยการบวกเพกรมกทาไร 30-40% ราคาขายอยรตทมรกระปจกละ 69 บาท กลยจทธธ
การจตดจทาหนตายแบตงออกเปปนสองชตองทาง ไดชแกต ชตองทางแบบออฟไลนธ โดยการออกรชาน
จทาหนตายตามงานแสดงสกนคชา และจทาหนตายทมรศรนยธกระจายสกนคชาศาลาพาเซในนามโครงการ 
U2T คจมชาด ณ บชานศจภชตย ต.คจมชาด อ.หนองสองหชอง จ.ขอนแกตน ชตองทางออนไลนธ โดย
จทาหนตายผตานเพจ U2T คจมชาด และเพจสปาบชานทจตงโนนเหพดไคฟารธม กลยจทธธการสตงเสรกมการ
ตลาดใชชซรรอโฆษณาทตพงออนไลนธ และออฟไลนธ ออนไลนธเนชนการโฆษณา และประชาสตมพตนธธผตาน
เฟซบจกก 
     การวางแผนการผลกต ถตรวตตดบชานทจตงใหชรายไดชเดรอนละ 167 กระปจก สทาหรตบแผนการเงกนคาด

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สตงเสรกมและสนตบสนจนการทตองเทมรยวชจมชน

สรชางความรรชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 12,000

หนชา 373 / 407



PS65008381 : ปรปยอรนทรทยฑชทวภาพครณภาพสดงจากฟางขลาว

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนาและออกแบบ Packaging  ทมรมมคจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลกตภตณฑธ

การอบรมอมคอมเมกรธซ Page Facebook เเละ Line Platform

การพตฒนาคจณภาพของผลกตภตณฑธใหชไดชมาตรฐานและมมคจณภาพ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจหมรนเวทยนลดการใชลพลพงงานเนลนนตากลพบมาใชลใหมท

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ปจปยอกนทรมยธชมวภาพดงเคพง

รายละเอทยด : ปจปยทมรไดชจากฟางขชาวและมรลโคทมรเหลรอใชชจากการเกพบเกมรยวขชาวและการเลมพยง

สตตวธมาหมตกรตวมกตนกตบจจลกนทรมยธเพรรอททาเปปนปจปยอกนทรมยธชมวภาพเพกรมประสกทธกภาพการใชชปจปย  

เพรรอใชชททาการเกษตรในครตวเรรอนและจตดจทาหนตายเปปนผลกตภตณฑธของชจมชน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ดงเคพง อ.หนองสองหชอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T For BCG ตทาบลดงเคพง อทาเภอหนองสองหชอง จตงหวตดขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ผลกตภตณฑธนมพ จะมมชรรอวตา “ปจปยอกนทรมยธชมวภาพ ดงเคพง” ซจรงเปปนสรตรทมรมมจจลกนทรมยธเพรรอชตวยเพกรม
ประสกทธกภาพการใชชปจปยในการเพาะปลรกยกรงขจพน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

อนจรตกษธสกรงแวดลชอม และมมการพตฒนาอยตางยตรงยรน

จตานวนรายไดล : 0

หนชา 374 / 407



PS65022155 : ปรปยอรนทรทยฑ ดงเคหง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนาและออกแบบ Packaging  ทมรมมคจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลกตภตณฑธ

การอบรมอมคอมเมกรธซ Page Facebook เเละ Line Platform

การพตฒนาคจณภาพของผลกตภตณฑธใหชไดชมาตรฐานและมมคจณภาพ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจหมรนเวทยนลดการใชลพลพงงานเนลนนตากลพบมาใชลใหมท

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ปจปยอกนทรมยธดงเคพง

รายละเอทยด : ปจปยทมรไดชจากฟางขชาวและมรลโคทมรเหลรอใชชจากการเกพบเกมรยวขชาวและการเลมพยง

สตตวธมาหมตกททาเปปนปจปยอกนทรมยธ เพรรอใชชททาการเกษตรในครตวเรรอนและจตดจทาหนตายเปปน

ผลกตภตณฑธของชจมชน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ดงเคพง อ.หนองสองหชอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T For BCG ตทาบลดงเคพง อทาเภอหนองสองหชอง จตงหวตดขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ผลกตภตณฑธนมพ จะมมชรรอวตา “ปจปยอกนทรมยธ ดงเคพง” ซจรงเปปนสรตรทมรมมราคายตอมเยา เกษตรกรทตรวไป
สามารถจตบตชองไดช

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

อนจรตกษธสกรงแวดลชอม และมมการพตฒนาอยตางยตรงยรน

จตานวนรายไดล : 0

หนชา 375 / 407



PS65017346 : โครงการเพรทมรายไดลใหลแกทชรมชนโดยการยกระดพบผลรตภพณฑฑผลาฝปายดอนทอง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

3. หลา (ไมชปปร นดชาย) เครรรองมรอทมรใชชหมจนหลอดใหชมชวนเสชนดชาย ททาดชวยลชอจตกรยานทมรเปปนโครง

เหลพก (ภรมกปปญญาทชองถกรน)

1. กมรกระตจก (เครรรองจตกร)

2. ฟปม (กลจตมเกษตรกรททาขจพนมาเอง)

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมภรมกปปญญาและวตฒนธรรมดชานการบรกการ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผชาดอนทอง

รายละเอทยด : ผชายชอยดอนทอง เกกดจากการรวมกลจตมการทอผชาของคนในหมรตบชานเพรรอสรชาง

รายไดชใหชแกตคนในชจมชนและครอบครตว มมการพตฒนารรปแบบการทอผชา ใหชมมลวดลายทมรหลาก

หลาย เพรรอเปปนทมรตชองการของลรกคชาภายในทชองตลาด

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ดอนดตรง อ.หนองสองหชอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลดอนดตรง

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ตทาบลดอนดตรง อทาเภอหนองสองหชอง จตงหวตดขอนแกตน มมวกถมชมวกตกตบธรรมชาตก ประกอบอาชมพ
เกษตรกรรมและเลมพยงสตตวธ นอกเหนรอจากการททาการเกษตรแลชวมตกใชชเวลาวตางใหชเกกดประโยชนธ 
โดยการคกดสรชางสรรคธในการทอผชาเพรรอเปปนอาชมพเสรกมและเพกรมรายไดช นอกเหนรอจากการททา
การเกษตร

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 1,500

หนชา 376 / 407



PS65017410 : โครงการเพรทมรายไดลใหลแกทชรมชนโดยการทตาไขทเคหม

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เกลรอไอโอดมน

1. ดกนจอมปลวก เดกมดกนทมรใชชหมตกไขตเปปดเปปนดกนทะเลเคพมและเปปนดกนเหนมยว จจงมมการดตดแปลง

ใชชดกนจอมปลวกแทนดกนทะเล เพราะดกนจอมปลวกมมลตกษณะคลชายดกนทะเล ไมตมมเมพดทราย 

และเหนมยว เกาะไขตไดชดม ตตอมาจจงมมการพตฒนาเชกงการคชา พตฒนาคจณภาพและรสชาตกใหชมมชรรอ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยมการแปรรรปผลผลกตการเกษตร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ไขตเคพมอกนทรมยธดอนดตรง

รายละเอทยด : เคพมอกนทรมยธดอนดตรง - ใชชไขตเปปดอกนทรมยธ จากเกษตรกรผรชเลมพยงเปปดไขตในตทาบล

และตทาบลใกลชเคมยง ซจรงไขตเปปดทมรสดๆจากฟารธม ททาใหชไขตแดงมมสมแดงเขชมและมมความมตน- ใชช

ดกนจอมปลวกซจรงเปปนวตตถจดกบจากธรรมชาตก- รสชาตกดม ไมตเคพมมาก

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ดอนดตรง อ.หนองสองหชอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลดอนดตรง

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ไขตเคพมอกนทรมยธดอนดตรง เกกดจากการรวมกลจตมของกลจตมสตรมในหมรตทมร 2 ใชชไขตเปปดอกนทรมยธจาก
เกษตรกรผรชเลมพยงเปปดไขตในตทาบลและตทาบลใกลชเคมยงซจรงไขตเปปดทมรสดๆจากฟารธมททาใหชไขตแดงมมสม
แดงเขชมและมมความมตนใชชดกนจอมปลวกซจรงเปปนวตตถจดกบจากธรรมชาตก รสชาตกดมไมตเคพมมาก

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 16,800

หนชา 377 / 407



PS65013022 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจฐานรากหลพงโควรดดลวยเศรษฐกรจ BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

โครงหรก

เครรรองสาวไหม

สมยชอมจากวตสดจธรรมชาตก

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ทอรตก

รายละเอทยด : ผชาพตนคอทอรตก ผลกตจากผชาไหมโดยกลจตมผรชผลกตโนนทตอน ตทาบลดอนดรต ซจรงเปปน

ภรมกปปญญาทมรสตงตตอกตนมาจากรจตนสรตรจตน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 6 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ดอนดรต อ.หนองสองหชอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : ทอรตก Tor-Rak

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

ผชาพตนคอจากผชาไหมถรอเปปนอมกหนจรงผลกตภตณฑธทมรมมความสวยงามเหมาะสทาหรตบใชชเปปนของฝากใหช
กตบญาตกพมรนชอง คนรตก นตกทตองเทมรยว หรรออรรนๆ ทมรคนซรพอเมรรอเหพนแลชวนจกถจงคนทมรรตก จากความ
ตตพงใจและการมมใจรตกในการททาผชาไหมนตพน จจงเกกดเปปนผลกตภตณฑธทมรชรรอ "ทอรตก

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 0

หนชา 378 / 407



PS65013078 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจฐานรากหลพงโควรดดลวยเศรษฐกรจ BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ทมรทอไหม(โครงหรก)

เครรรองสาวไหม

การใชชสมยชอมจากวตสดจธรรมชาตก

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : เปปา 2 D

รายละเอทยด : เปปนกระเปปาทมรททาจากเศษของผชาไหมทมรเหลรอจากการแปรรรปเปปนผลกตภตณฑธ 

เปปนการใชชทรตพยากรอยตางคจชมคตา

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 6 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ดอนดรต อ.หนองสองหชอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : ทอรตก Tor-Rak

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

ผชาคลจมไหลตจากผชาไหมมตดหมมรนทามาเปลมรยนขนาดใหชมมขนาดทมรเลพกลง สามารถชตวยเพกรมชตองทาง
ในการขายใหชมากขจพน ซจรงการททาผชาไหมของโนนทตอน ตทาบลดอนดรต เปปนภรมกปปญญาทมรททาสรบตตอกตน
มาจากรจตนสรตรจตนททาดชวยความใสตใจและความชทานาญในทจกขตพนตอน จนเกกดเปปนผชาไหมทมรสวยงาม

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 0

หนชา 379 / 407



PS65011370 : COLA KKU X ผลาไหม Smart Farmer ตตาบลตะกพทวปปา อตาเภอหนองสองหลอง จพงหวพดขอนเเกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Customer Engagement Model

Business Model Canvas

SWOT analysis

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผชาไหม Smart farmer

รายละเอทยด : การนทาลายผชาไหมในสมตยโบราณ และลายผชาไหมในสมตยใหมตมาประยจกตธใชชรตวม

กตน เชตน ลายตชนแดง ลายเกาะ ลายนพเกชา ลายดอกหมาก ลายนางเอก ลายนกยรง ลายสาย

การบกน เปปนตชน มมการทอผชาไหมดชวยการใชชความรรชจากทางดชานภรมกปปญญาทชองถกรน และผรชทอ

มมความรรชดชานการทอผชาไหมดชวยควา

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ตะกตรวปฝา อ.หนองสองหชอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลตะกตรวปฝา อทาเภอหนองสองหชอง จตงหวตดขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

คณะผรชดทาเนกนโครงการ U2T มมความคกดเหพนทมรจะพตฒนาผลกตภตณฑธผชาไหม Smart farmer ใหชมม
ความเปปนเอกลตกษณธและชตวยผลตกดตนในเรรรองของการขยายฐานลรกคชาออกไปจทาหนตายใหชครอบ
คลจมทตพงในและนอกพรพนทมร เพรรอรองรตบการขายทมรจะเพกรมขจพนในอนาคตทตพงการขายแบบออฟไลนธและ
ออนไลนธ ซจรงจะกทาหนดราคาโดยจะหตกคตาใชชจตายในดชานตชนทจนตตางๆ จากนตพนททาการบวกกทาไรทมร
คาดวตาจะไดชรตบเขชาไปในราคาขาย 
ทางกลจตมผรชผลกตจจงไดชวางแผนการตลาด เชตน จตดจทาหนตายตลาดในชจมชน รชานขายของฝาก 
ขยายฐานลรกคชาในพรพนทมรใกลชเคมยง เพกรมชตองทางการขายในแพลตฟอรธมออนไลนธ 
โดยผชาไหม Smart farmer ตทาบลตะกตรวปฝามมผลกตภตณฑธอยรต 1 อยตาง ไดชแกต 
1. ผชาไหม Smart farmer ยาว 2 เมตร กวชาง 100 เซนตกเมตร ราคา 2,000 บาท/ผรน ยอดขาย
ขตพนตทราตตอเดรอนทมรเคยขายไดชประมาณ 30 ผรน คกดเปปนเงกน 60,000 บาท

รวมผลกตภตณฑธผชาไหม Smart farmerคกดเปปนเงกน 60,000 บาท/ครตพง
โดยมมการวางแผนการขายในอนาคตหลตงจากพตฒนาบรรจจภตณฑธใหชไดชมาตรฐาน, มมความนตา
สนใจ, สามารถเกพบรตกษาไดชนานขจพน และสรชางโลโกชผลกตภตณฑธ โดยมมการวางแผนเพกรมมรลคตาของ
ผชาไหม Smart farmerทตพง 1 อยตางเพกรมขจพนรชอยละ 30คาดการณธวตาการมมผลกตภตณฑธทมรมมบรรจจ
ภตณฑธทมรมมมาตรฐานจะสามารถขายไดชมากขจพน
ตทาบลตะกตรวปฝามมการใชชแผนธจรกกจแบบ 4P หรรอ Marketing Mix ทมรเรมยกเปปนภาษาไทยวตา “สตวน
ผสมทางการตลาด” โดยแบตง การวกเคราะหธองคธประกอบเปปน 4 สตวน ไดชแกต 1.Product (

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 75,000

หนชา 380 / 407



PS65011433 : COLA KKU X ไสลกรอกครณเเมทบลาน ตตาบลตะกพทวปปา อตาเภอหนองสองหลอง จพงหวพดขอนเเกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Customer Engagement Model

Business Model Canvas

SWOT analysis

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ไสชกรอกคจณแมตบชาน

รายละเอทยด : ไสชกรอกหมรคจณแมตบชาน เปปนไสชกรอกสรตรดตพงเดกมทมรเนชนการใชชสมจนไพรใหชมมกลกรน

หอมจากธรรมชาตก อมกทตพงไสชกรอกหมรยตงมมขนาดทมรใหญตกวตาไสชกรอกทตรวไป เนชนปรกมาณเนรพอ

หมรทมรมากขจพนกวตาไสชกรอกทตรวไปททาใหชผรชบรกโภครรชสจกคจชมคตากตบการซรพอ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ตะกตรวปฝา อ.หนองสองหชอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลตะกตรวปฝา อทาเภอหนองสองหชอง จตงหวตดขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ณะผรชดทาเนกนโครงการ U2T มมความคกดเหพนทมรจะพตฒนาผลกตภตณฑธไสชกรอกคจณแมตบชานใหชมมความ
เปปนเอกลตกษณธและชตวยผลตกดตนในเรรรองของการขยายฐานลรกคชาออกไปจทาหนตายใหชครอบคลจม
ทตพงในและนอกพรพนทมร เพรรอรองรตบการขายทมรจะเพกรมขจพนในอนาคตทตพงการขายแบบออฟไลนธและออ
นไลนธ ซจรงจะกทาหนดราคาโดยจะหตกคตาใชชจตายในดชานตชนทจนตตางๆ จากนตพนททาการบวกกทาไรทมรคาด
วตาจะไดชรตบเขชาไปในราคาขาย 
ทางกลจตมผรชผลกตจจงไดชวางแผนการตลาด เชตน จตดจทาหนตายตลาดในชจมชน รชานขายของฝาก 
ขยายฐานลรกคชาในพรพนทมรใกลชเคมยง เพกรมชตองทางการขายในแพลตฟอรธมออนไลนธ 
โดยไสชกรอกคจณแมตบชานตทาบลตะกตรวปฝามมผลกตภตณฑธอยรต 1 อยตาง ไดชแกต 
1. ไสชกรอก ราคา 10 บาท/1กกโลกรตม เปปนเงกน 3,500 ยอดขายขตพนตทราตตอเดรอนทมรเคยขายไดช
ประมาณ 40 กกโลกรตม คกดเปปนเงกน 7,000 บาท
รวมผลกตภตณฑธไสชกรอกคกดเปปนเงกน 3,500 บาท/ครตพง
โดยมมการวางแผนการขายในอนาคตหลตงจากพตฒนาบรรจจภตณฑธใหชไดชมาตรฐาน, มมความนตา
สนใจ, สามารถเกพบรตกษาไดชนานขจพน และสรชางโลโกชผลกตภตณฑธ โดยมมการวางแผนเพกรมมรลคตาของ
ไสชกรอกคจณแมตบชาน 1 อยตางเพกรมขจพนรชอยละ10 คาดการณธวตาการมมผลกตภตณฑธทมรมมบรรจจภตณฑธทมรมม
มาตรฐานจะสามารถขายไดชมากขจพน
ตทาบลตะกตรวปฝามมการใชชแผนธจรกกจแบบ 4P หรรอ Marketing Mix ทมรเรมยกเปปนภาษาไทยวตา “สตวน
ผสมทางการตลาด” โดยแบตง การวกเคราะหธองคธประกอบเปปน 4 สตวน ไดชแกต 1.Product (
ผลกตภตณฑธ) เชตนการสรชางอตตลตกษณธ, บรรจจภตณฑธ Price (ราคา) ควรกทาหนดราคาใหชเหมาะสม

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 140,000

หนชา 381 / 407



PS65015622 : ปลาสลมโนนธาตร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

อบรมการพตฒนาสกนคชา และการตลาดใหชมมชตองทาง E-commerce

ใชช Platform ออนไลนธเขชามาชตวยในการพตฒนาผลกตภตณฑธใหชมมมรลคตาสรงขจพน

พตฒนา packaging ใหชมมคจณภาพและตรงมาตรฐาน

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ปลาสชมแมตจกต

รายละเอทยด : ปลาสมเปปนผลกตภตณฑธททาจากปลาผตานกรรมวกธมการหมตกดชวยเกลรอ ขชาว และ

กระเทมยมจนมมรสชาตกทมรเปรมพยว ซจรงเปปนวกธมการถนอมอาหารอยตางหนจรงของชาวบชานทมรททาใหชเกพบ

ไวชไดชนาน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โนนธาตจ อ.หนองสองหชอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลโนนธาตจ

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

พตฒนาบรรจจภตณฑธ ตราสกนคชา การตลาดออนไลนธ เพรรอเพกรมมรลคตา และชตองทางการจทาหนตาย 
รวมถจงการจตดอบรมประชาชนในทชองถกรนทมรเกมรยวขชองกตบการผลกต หรรอสรชางสรรคธผลกตภตณฑธ
1.การวกเคราะหธสถานการณธธจรกกจ (SWOT Analysis)
  1.1 จจดแขพง
      - ผลกตภตณฑธปลาสชมมมจทาหนตายทตพงออนไลนธและออฟไลนธ
      - กระบวนการผลกตปลาสชมไมตซตบซชอน
      - ปลาสชมมมรสชาตกเปปนเอกลตกษณธ
  1.2 จจดอตอน
      - ชตองการการจตดจทาหนตายไมตกวชางขวาง ลรกคชาตตางจตงหวตดยตงไมตคตอยรรชจตก
      - ขาดแคลนแรงงานในการผลกต
      - ปลาสชมไมตสามารถควบคจมรสชาตกไดช
  1.3 โอกาส
      - อกนเตอรธเนพตเขชามามมบทบาทสทาคตญในการดทาเนกนชมวกตประจทาวตนของคนยจคใหมต การเขชาถจง
ผลกตภตณฑธผตานทจกชตองทางการขายออนไลนธ จจงมมบทบาทสทาคตญ
      - หนตวยงานรตฐใหชการสนตบสนจนการขาย
      - ไดชรตบการสนตบสนจนจากโครงการ U2T ในการจตดอบรมใหชความรรชประชาชนในทชองถกรน
  1.4 อจปสรรค
     - การผลกตสกนคชาปลาสชมเปปนอาหารทมรสามารถลอกเลมยนแบบไดชงตาย

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 15,600

หนชา 382 / 407



PS65015781 : โนนธาตรนางเลหด

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนา packaging ใหชมมคจณภาพและตรงมาตรฐาน

ใชช Platform ออนไลนธเขชามาชตวยในการพตฒนาผลกตภตณฑธใหชมมมรลคตาสรงขจพน

อบรมการพตฒนาสกนคชา และการตลาดใหชมมชตองทาง E-commerce

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพตฒนาผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ขนมนางเลพด

รายละเอทยด : ขนมนางเลพดเปปนวกธมการแปรรรปขชาวเหนมยวใหชเปปนขนมไทยโดยการนทาขชาว

เหนมยวไปตากแดดใหชแหชง นทามาทอดใหชกรอบแลชวราดดชวยนทพาตาลอชอย

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โนนธาตจ อ.หนองสองหชอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลโนนธาตจ

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

พตฒนาบรรจจภตณฑธ ตราสกนคชา การตลาดออนไลนธ เพรรอเพกรมมรลคตา และชตองทางการจทาหนตาย 
รวมถจงการจตดอบรมประชาชนในทชองถกรนทมรเกมรยวขชองกตบการผลกต หรรอสรชางสรรคธผลกตภตณฑธ
1.การวกเคราะหธสถานการณธธจรกกจ (SWOT Analysis)
 1.1 จจดแขพง
      - ผรชประกอบการมมความรรชความชทานาญในผลกต
      - ขนมนางเลพดมมราคาไมตแพง ผรชบรกโภคสามารถเขชาถจงไดช
      - นทพาตาลโรยหนชาขนมนางเลพดมมรสชาตกเปปนเอกลตกษณธเฉพาะตตว
  1.2 จจดอตอน
      - มมแรงงานไมตเพมยงพอตตอการผลกต
      - ผรชประกอบการมมตชนทจนในการดทาเนกนงานกกจการทมรจทากตด
      - กกจการยตงไมตมมเทคโนโลยมทมรทตนสมตยเขชามาททาการผลกต
  1.3 โอกาส
     - ผรชประกอบการคตดเลรอกวตตถจดกบทมรมมในทชองถกรนใหชเกกดประโยชนธ
     - มมรชานคชาคนกลางชตวยจตดจทาหนตายผลกตภตณฑธ
     - ไดชรตบการสนตบสนจนจากโครงการ U2T ในการจตดอบรมใหชความรรชประชาชนในทชองถกรน
  1.4 อจปสรรค
    - ราคาวตตถจดกบทมรใชชในการผลกตคตอนขชางสรง 
    - ในกระบวนการผลกตขนมนางเลพดตชองอาศตยแสงแดดเปปนหลตก

ลดเวลาในการสรชางผลผลกตเพรรอจตดจทาหนตายสกนคชา / บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 15,000

หนชา 383 / 407



PS65015048 : ผพกปลอดภพย

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยมหลตงการเกพบเกมรยวทมรเปปนมกตรกตบสกรงแวดลชอม

บรรจจภตรฑธแบบ Recycle และยรดอายจการเนตาเสมย

Line offcial account

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เกษตรปลอดภพย

   สารกทาจตดศตตรรพรชทางชมวภาพ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : กกนเซฟ Kin Safe

รายละเอทยด : ตชนหอมมตดละ 10 บาท พรกกกกโลละ 130 บาทคะนชามตดละ 10 บาทถตรวฝปกยาวมตด

ละ 10 บาทแตงกวาถจงละ 20 บาท

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.วตงหกน อ.หนองสองหชอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลวตงหกน จตงหวตดขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

กกนเซฟ (Kin Safe) จจงเปปนผลกตภตณฑธทมรจะชตวยยกระดตบมาตรฐานสกนคชาควบครตกตบการใชช
เทคโนโลยมการจตดการหลตงการเกพบเกมรยวทมรปลอดภตย และเพกรมมรลคตาสกนคชาสรชางคจณคตาเพรรอใหช
ตรงกตบกลจตมลรกคชาเปปาหมายมากขจพน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 20,000

หนชา 384 / 407



PS65015143 : บรรการขนสทง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Line Offcial Account

Facebook Fan page

Logistic

การขนสตงและกระจายสกนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เศรษฐศาสตรธและการจตดการ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : Fast Farm Delivery

รายละเอทยด : คตาบรกการ 15 กกโลเมตรแรก 15 บาทตตอกกโลเมตร หลตงจากนตพนคกดเพกรมกกโลเมตร

ละ 5 บาท

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.วตงหกน อ.หนองสองหชอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลวตงหกน จตงหวตดขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

Fast farm delivery จจงเขชาไปชตวยแกชปปญหาดชานการตลาด และการขนสตง เพรรอขยายตลาดใหช
เกกดการคลตองตตวมากขจพน มมการใหชบรกการดชานการจตดสตงพรพนทมร และนอกพรพนทมร

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 6,000

หนชา 385 / 407



PS65015212 : ผลาพพนคอไหมรพกษฑโลก

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เทคโนโลยมการทอผชาลายดอกผตกแวตนซจรงเปปนลายทมรผลกตเฉพาะพรพนทมรอทาเภอหนองสองหชอง

เทคโนโลยมผลกตเสชนไหมไดชมาตรฐานโดยใชช BCG เปปนตตวนทาการผลกต

ใชชภรมกปปญญาชาวบชานเพรรอสกตดสมจากธรรมชาตกในการยชอมเสชนไหม

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : รตกไหม

รายละเอทยด : ผชาพตนคอไหมทอมรอทมรททามาจากสมธรรมชาตก

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.สทาโรง อ.หนองสองหชอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : ศรนยธกระจายสกนคชาชจมชน สทาโรงเซอรธวกส-Samrong Service

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ผชาพตนคอไหมแบรนดธ “รตกไหม” เกกดจากกลจตมทอผชาไหม แบบภรมกปปญญาชาวบชานทมรใชชสม
ธรรมชาตกมายชอม
เชตน แกตนฝาง เปลรอกประดรต มะเกลรอ เปปนตชน
ปปจจจบตนตลาดการแขตงขตนผชาไหมทมรใชชสมธรรมชาตกมายชอมมมมาก
แตตแบรนดธรตกไหมเนชนจจดขายครอการทอลายดอกผตกแวตน ซจรงเปปนลายประจทาอทาเภอหนองสอง
หชอง
เปปนลายอตตลตกษณธทชองถกรน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

อนจรตกษธและตตอยอดภรมกปปญญาทชองถกรน

จตานวนรายไดล : 0

หนชา 386 / 407



PS65015290 : บรรการดลานการตลาดออนไลนฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Digital marketing

Content marketing

FB analytics

การขนสตงและกระจายสกนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เศรษฐศาสตรธและการจตดการ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : สทาโรงเซอรธวกส

รายละเอทยด : ผชาพตนคอโทเร 950 บาทผชาพตนคอไหมแทช 1,950 บาทพรมพรพนหนากลม ราคา 

80 บาทพรมพรพนหนาเหลมรยม ราคา 80 บาทพรมพรพนบางกลม ราคา 50 บาท

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.สทาโรง อ.หนองสองหชอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : ศรนยธกระจายสกนคชาชจมชน สทาโรงเซอรธวกส-Samrong Service

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

เนรรองจากมมผรชประกอบการรายยตอยภายในชจมชนสตวนมากซจรงเปปนผรชผลกตเพมยงคนเดมยวหรรอเปปน
เจชาของลงทจนคนเดมยว
และมตกขายในตลาดดตพงเดกมในชจมชน ททาใหชเกกดปปญหาสกนคชาคงเหลรอในสตกอกจทานวนมาก
จากปปญหาเหลตานมพจจงเกกดแนวคกดทมรจะรวบรวมสกนคชาชจมชนใน platform online
เพรรอใหชเปปนอมกชตองทางหนจรงในการกระจายสกนคชาชจมชนไปยตงผรชบรกโภคตามแหลตงตตางๆ ไดชมาก
ขจพน

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 17,417

หนชา 387 / 407



PS65013095 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจฐานรากหลพงโควรดดลวยเศรษฐกรจ BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เครรรองผสมปจปย

เครรรองอตดเมพดปจปย

การหมตกปจปย

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย

   สารกทาจตดศตตรรพรชทางชมวภาพ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ดกนผสมพรชอมปลรก (ดกนจอมศรม)

รายละเอทยด : วตสดจปลรกและปจปยอกนทมยธทมรใชชผลพลอยไดชจากการเกษตรและปศจสตตวธเชตนมรลวตว

แกลบทมรมมมากในชจมชนมาเปปนวตสดจหลตกในการผลกตดกนผสมพรชอมปลรกมมจจรกนทรมยธทมรดมตตอการ

เจรกญเตกบโตของพรช คจณสมบตตกของผลกตภตณฑธ ดกนรตวน ดกนโปรตง ระบายนทพาไดชดมเหมาะ

สทาหรตบปลรกพรชทตรวไป

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หนองไผตลชอม อ.หนองสองหชอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

การเลมพยงสตตวธเปปนอมกหนจรงอาชมพทมรเกษตรกรนกยม เพรรอใชชเปปนแหลตงของเงกนทจนในยามทมรตชองการ
ใชช หรรอเปปนแหลตงของอาหารในครตวเรรอนเชตนเดมยวกตบในอดมตทมรผตานมา การเลมพยงสตตวธทมรเปปนทมร
นกยม และมมการเลมพยงกตนอยตางแพรตหลายชนกดหนจรง ครอ การเลมพยงโค-กระบรอ การเลมพยงโคเปปน
กกจกรรมทมรมมรรปแบบการเลมพยงทมรแตกตตางกตนในแตตละพรพนทมร ไดชแกต การเลมพยงแบบปลตอย และการ
เลมพยงแบบขจน และการเลมพยงแบบกจรงปลตอย ซจรงการเลมพยงโคเนรพอ โดยเฉพาะโคขจน มตกจะเปปนการ
เลมพยงแบบขตงคอก ททาใหชเกษตรกรตชองเกพบมรลโคเอง ในอดมตมตกจะมมการใชชมรลโคในการเปปนปจปย
บทารจงดกนในพรพนทมรททาการเกษตร ตตอมาเมรรอมมการจทาหนตายปจปยเคมม ปจปยมรลโคกพไดชรตบความนกยมลด
ลง อยตางไรกพตามในปปจจจบตนทมรราคาปจปยในทชองตลาดมมการปรตบราคาเพกรมขจพนททาใหชปจปยมรลโคเปปนทมร
ตชองการมากยกรงขจพน แตตเกษตรกรกพยตงขายในรรปแบบเหมาคอก เพรรอลดระยะเวลาและการ
จตดการทมรยจตงยาก ททาใหชราคาทมรไดชไมตสรงเทมยบเทตากตบพตอคชาคนกลางทมรมมการจตดการเพกรมเตกม เชตน 
การตาก และนทาไปบรรจจกระสอบ ททาใหชเกษตกรยตงคงมมรายไดชไมตแตกตตางจากกตอนหนชา อมกทตพง
เกษตรกรไมตมมองคธความรรชในการเพกรมมรลคตาของปจปยมรลโค หรรอการแปรรรป เชตนการพตฒนาไปเปปน
วตสดจปลรก หรรอดกนปลรกทมรมมสตวนผสมอรรนๆทมรเหมาะสมกตบพรชในแตตละชนกด เพรรอเพกรมชตองทางการ
ตลาดใหชกตบกลจตมคนหลายกลจตมมากยกรงขจพน ดตงนตพน การใชชมรลโคผสมรตวมกตบสารเรตงการเจรกญเตกบ
โต หรรอวตสดจปลรกทมรเหมาะสมตชองการปลรกพรชแบบตตางๆ จจงเปปนแนวทางในการเพกรมมรลคตาของ
สกรงเหลรอใชช และเพกรมรายไดชใหชกตบเกษตรกรอมกดชวย

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 5,000

หนชา 388 / 407



PS65016278 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจฐานรากหลพงโควรดดลวยเศรษฐกรจBCG

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การหมตกปจปยพรชสด

การผสมดกนปลรก

การททานทาหมตกชมวภาพ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : บรรจจภตณฑธ มรลโคหมตกเสรกมจจรกนทรมยธ และดกนผสมพรชอมปลรกดกน

จอมศรม

รายละเอทยด : ปจปยอกนทมยธและวตสดจปลรกทมรใชชผลพลอยไดชจากการเกษตรและปศจสตตวธเชตนมรลวตว

แกลบทมรมมมากในชจมชนมาเปปนวตสดจหลตกในการผลกตบรรจจภตณฑธสทาหรตบ บรรจจมรลโคหมตกเสรกม

จจรกนทรมยธ และดกนผสมพรชอมปลรก ทมรมมความทตนสมตยสวยงามโดดเดตนบตงบอกถจงอตตลตกษณธ

ของพรพนทมรและชจมชน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หนองไผตลชอม อ.หนองสองหชอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

การเลมพยงสตตวธเปปนอมกหนจรงอาชมพทมรเกษตรกรนกยม เพรรอใชชเปปนแหลตงของเงกนทจนในยามทมรตชองการ
ใชช หรรอเปปนแหลตงของอาหารในครตวเรรอนเชตนเดมยวกตบในอดมตทมรผตานมา การเลมพยงสตตวธทมรเปปนทมร
นกยม และมมการเลมพยงกตนอยตางแพรตหลายชนกดหนจรง ครอ การเลมพยงโค-กระบรอ การเลมพยงโคเปปน
กกจกรรมทมรมมรรปแบบการเลมพยงทมรแตกตตางกตนในแตตละพรพนทมร ไดชแกต การเลมพยงแบบปลตอย และการ
เลมพยงแบบขจน และการเลมพยงแบบกจรงปลตอย ซจรงการเลมพยงโคเนรพอ โดยเฉพาะโคขจน มตกจะเปปนการ
เลมพยงแบบขตงคอก ททาใหชเกษตรกรตชองเกพบมรลโคเอง ในอดมตมตกจะมมการใชชมรลโคในการเปปนปจปย
บทารจงดกนในพรพนทมรททาการเกษตร ตตอมาเมรรอมมการจทาหนตายปจปยเคมม ปจปยมรลโคกพไดชรตบความนกยมลด
ลง อยตางไรกพตามในปปจจจบตนทมรราคาปจปยในทชองตลาดมมการปรตบราคาเพกรมขจพนททาใหชปจปยมรลโคเปปนทมร
ตชองการมากยกรงขจพน แตตเกษตรกรกพยตงขายในรรปแบบเหมาคอก เพรรอลดระยะเวลาและการ
จตดการทมรยจตงยาก ททาใหชราคาทมรไดชไมตสรงเทมยบเทตากตบพตอคชาคนกลางทมรมมการจตดการเพกรมเตกม เชตน 
การตาก และนทาไปบรรจจกระสอบ ททาใหชเกษตกรยตงคงมมรายไดชไมตแตกตตางจากกตอนหนชา การ
แบตงขายเปปนอมกแนวทางหนจรงในการเพกรมรายไดช โดยเนชนตลาดตชนไมช เพรรอใหชเกษตรกรไมตจทาเปปน
ตชองขายเหมา แตตการขายในลตกษณะดตงกลตาวตชองมมบรรจจภตณฑธทมรเหมาะสม เพรรอใหชสามารถเกพบ
รตกษา และสะดวกตตอการขนสตง ดตงนตพนการพตฒนาบรรจจภตณฑธทมรเหมาะสมและดจงดรดจจงเปปฯอมก
ทางหนจรงเพรรอเพกรมประสกทธกภาพเรรรองรายไดชใหชกตบเกษตรกร

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 10,000

หนชา 389 / 407



PS65011487 : COLA KKU X เสชทอกก ตตาบลหนองเมหก อตาเภอหนองสองหลอง จพงหวพด ขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชช SWOT Analysis

ใชช Business Model Canvas

ใชช Customer Engagement Model

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผชาไหม

รายละเอทยด : พรมออรธเดอรธ,เพจ facebook (ทตพงกลจตมและสตวนตตว)ขายปลมก-สตง

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หนองเมพก อ.หนองสองหชอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลหนองเมพก อทาเภอหนองสองหชอง จตงหวตดขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

คณะผรชดทาเนกนโครงการ U2T มมความคกดเหพนทมรจะพตฒนาผลกตภตณฑธผชาไหมมรอใหชมมความเปปน
เอกลตกษณธและชตวยผลตกดตนในเรรรองของการขยายฐานลรกคชาออกไปจทาหนตายใหชครอบคลจมทตพงใน
และนอกพรพนทมร เพรรอรองรตบการขายทมรจะเพกรมขจพนในอนาคตทตพงการขายแบบออฟไลนธและออนไลนธ 
ซจรงจะกทาหนดราคาโดยจะหตกคตาใชชจตายในดชานตชนทจนตตางๆ จากนตพนททาการบวกกทาไรทมรคาดวตาจะไดช
รตบเขชาไปในราคาขาย 
ทางกลจตมผรชผลกตจจงไดชวางแผนการตลาด เชตน จตดจทาหนตายตลาดในชจมชน รชานขายของฝาก 
ขยายฐานลรกคชาในพรพนทมรใกลชเคมยง เพกรมชตองทางการขายในแพลตฟอรธมออนไลนธ 
โดยผชาไหมตทาบลหนองเมพก 1 ผลกตภตณฑธ ไดชแกต 
             1. ผชาไหม Smart ราคา 2,000 บาท/ผรน ยอดขายขตพนตทราตตอเดรอนทมรเคยขายไดชประมาณ 5 
ผรน คกดเปปนเงกน 10,000บาท
            รวมผลกตภตณฑธผชาไหมคกดเปปนเงกน 10,000 บาทตตอเดรอน 
โดยมมการวางแผนการขายในอนาคตหลตงจากพตฒนาบรรจจภตณฑธใหชไดชมาตรฐาน, มมความนตา
สนใจ, สามารถเกพบรตกษาไดชนานขจพน และสรชางโลโกชผลกตภตณฑธ โดยมมการวางแผนเพกรมมรลคตาของ
เสรรอกกทอมรอทตพง 4 อยตางเพกรมขจพนรชอยละ 10 คาดการณธวตาการมมผลกตภตณฑธทมรมมบรรจจภตณฑธทมรมม
มาตรฐานจะสามารถขายไดชมากขจพน
          ตทาบลหนองเมพกมมการใชชแผนธจรกกจแบบ 4P หรรอ Marketing Mix ทมรเรมยกเปปนภาษาไทยวตา 
“สตวนผสมทางการตลาด” โดยแบตง การวกเคราะหธองคธประกอบเปปน 4 สตวน ไดชแกต 1.Product (
ผลกตภตณฑธ) เชตนการสรชางอตตลตกษณธ, บรรจจภตณฑธ Price (ราคา) ควรกทาหนดราคาใหชเหมาะสม

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 6,000

หนชา 390 / 407



PS65012071 : COLA KKU X ผลาไหม ตตาบลหนองเมหก อตาเภอหนองสองหลอง จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชช SWOT Analysis

ใชช Business Model Canvas

ใชช Customer Engagement Model

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : เสรรอกก

รายละเอทยด : 1. แบบทมร 1แบบราบยาวมมลวดลายและไมตมมลวดลาย ขนาดความ ยาว 2 ม. กวชาง 

1 ม. ขายขตพนตทราตตอเดรอนทมรเคยขายไดชประมาณ 2 ผรน ราคา 250 บาทและ 220 บาท คกดเปปน

เงกน 470 บาท 2.แบบทมร 2แบบราบยาว 2 พตบ มมลวดลายและไมตมมลวดลาย ขนาดความ ยาว 2 ม. 

กวชาง 1 ม. ขายขตพนตทราตตอ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หนองเมพก อ.หนองสองหชอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลหนองเมพก อทาเภอหนองสองหชอง จตงหวตดขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

คณะผรชดทาเนกนโครงการ U2T มมความคกดเหพนทมรจะพตฒนาผลกตภตณฑธเสรรอกกทอมรอใหชมมความเปปน
เอกลตกษณธและชตวยผลตกดตนในเรรรองของการขยายฐานลรกคชาออกไปจทาหนตายใหชครอบคลจมทตพงใน
และนอกพรพนทมร เพรรอรองรตบการขายทมรจะเพกรมขจพนในอนาคตทตพงการขายแบบออฟไลนธและออนไลนธ 
ซจรงจะกทาหนดราคาโดยจะหตกคตาใชชจตายในดชานตชนทจนตตางๆ จากนตพนททาการบวกกทาไรทมรคาดวตาจะไดช
รตบเขชาไปในราคาขาย 
ทางกลจตมผรชผลกตจจงไดชวางแผนการตลาด เชตน จตดจทาหนตายตลาดในชจมชน รชานขายของฝาก 
ขยายฐานลรกคชาในพรพนทมรใกลชเคมยง เพกรมชตองทางการขายในแพลตฟอรธมออนไลนธ 
โดยเสรรอกกทอมรอตทาบลหนองเมพกมมเสรรอ8 ขนาด ไดชแกต 
            1. แบบทมร 1แบบราบยาวมมลวดลายและไมตมมลวดลาย ขนาดความ ยาว 2 ม. กวชาง 1 ม. ขายขตพน
ตทราตตอเดรอนทมรเคยขายไดชประมาณ 2 ผรน ราคา 250 บาทและ 220 บาท คกดเปปนเงกน 470 บาท
            2.แบบทมร 2แบบราบยาว 2 พตบ มมลวดลายและไมตมมลวดลาย ขนาดความ ยาว 2 ม. กวชาง 1 ม. 
ขายขตพนตทราตตอเดรอนทมรเคยขายไดชประมาณ 2 ผรน ราคา 300 บาทและ 260 บาท คกดเปปนเงกน 560 
บาท
            3. แบบทมร 3แบบขนาด 3 มมลวดลายและไมตมมลวดลาย ยาว 2 ม. กวชาง 1.5 ม. ขายขตพนตทราตตอ
เดรอนทมรเคยขายไดชประมาณ 2 ผรน ราคา 400 บาทและ 350 บาท คกดเปปนเงกน 750 บาท
           4.แบบทมร 4 แบบสมรเหลมรยมจตตจรตสมมลวดลายและไมตมมลวดลาย ยาว60ซม. กวชาง60 ซม. ขาย
ขตพนตทราตตอเดรอนทมรเคยขายไดชประมาณ 2 ผรน ราคา 160 บาทและ 130 คกดเปปนเงกน 290 บาท
รวมผลกตภตณฑธเสรรอกกคกดเปปนเงกน 2,070 บาท/(เดรอน หรรอครตพง)

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 1,600

หนชา 391 / 407



PS65017870 : โครงการเพรทมรายไดลใหลแกทชรมชนโดยการทตาผลาไหม ผลาฝปายบลานเปาะ

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การใชช Smart phone เพรรอเพกรมชตองทางการจทาหนตายสกนคชาออนไลนธ

การคกดคชนออกแบบบรรจจภตณฑธสกนคชาและโลโกชสกนคชา

การคกดคชนวตตถจดกบจากธรรมชาตกทมรจะสามารถนทามาใชชในการยชอมสมผชาไหม

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมภรมกปปญญาและวตฒนธรรมดชานมานจษยวกทยา

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผชาไหมทอมรอผชายชอมสมธรมชาตกหนองสองหชอง

รายละเอทยด : - เปปนผลกตภตณฑธผรนผชาไหม ผชาฝปายทอมรอ และยชอมสมธรรมชาตก จากดอก

อตญชตน, ใบขมพมตอน, ใบหมตอน, ใบเตย, ตชนฝาง, ตชนประดรต และหมตกโคลน- จทาหนตายในรรปแบบ

ผชาทตพงผรน สทาหรตบใชชตตดเยพบเสรพอผชา และผลกตภตณฑธอรรน ๆ- มมจทาหนตายแบบเปปนแคตาลพอค มม

ลายใหชเลรอก พรชอมราคา

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หนองสองหชอง อ.หนองสองหชอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

การพตฒนาตตอยอดผลกตภตณฑธ เพรรอสรชางรายไดชเสรกมใหชกตบคนในชจมชน โดยการจตดททาโครงการ
เพกรมรายไดชใหชแกตชจมชนโดยการททาผชาไหมผชาฝปายทอมรอ ผชายชอมสมธรรมชาตกหนองสองหชอง เพรรอ
ใหชดจงดรดกลจตมลรกคชามากยกรงขจพน ตลอดจนสามารถผลตกดตนใหชสกนคชา OTOP สรตมาตรฐานสากล ใน
อนาคต

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 5,000

หนชา 392 / 407



PS65017998 : โครงการเพรทมรายไดลใหลแกทชรมชนโดยการทตาผลรตภพณฑฑจากเสชทอกก

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

ใชชกมรในการทอเสรรอกกเพรรอททาลวดลายในการนทาเสรรอกกมาททากระเปปา

ใชชสเปรยธเคลรอบเงาเพรรอใหชกระเปปามมสภาพคงทน

ใชชดชายผชารตมถตกกตบสายยางเพรรอททาเปปนทมรหกพวกระเปปา

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมภรมกปปญญาและวตฒนธรรมดชานมานจษยวกทยา

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : กระเปปากกหนองสองหชอง

รายละเอทยด : กระเปปาแปรรรปจากเสรรอกกทมรทอเปปนผรนแลชวนามาแปรรรปเปปนกระเปปาเปปน

กระเปปาทมรมมนชาหนตกเบา สามารถบรรจจของไดชเยอะขนาดของสกนคชา ใบเลพก สรง 14 ซม. กวชาง 26 

ซม.ใบใหญต สรง 24 ซม. กวชาง 34 ซม.

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หนองสองหชอง อ.หนองสองหชอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

-สรชางStoryใหชกตบสกนคชาเพรรอเพกรมความนตาสนใจใหชกตบผลกตภตณฑธ
-ททาการตลาดออนไลนธขายผตานเพจFacebookเพรรอใหชงตายตตอการเขชาถจงลรกคชา
-พตฒนาสกนคชาใหชเขชากตบสถานการณธโลกทมรมมการเปลมรยนแปลงอยรตตลอดเวลา

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 8,960

หนชา 393 / 407



PS65010120 : สาดสายลายขรด

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

Application ในการขายตตาง ๆ

สรรอออนไลนธ

บรรจจภตณฑธทมรทตนสมตย

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : สาดสายลายขกด

รายละเอทยด : เสรรอกกลายขกดทมรมมลวดลายสวยงามเปปนเอกลตกษณธ อมกทตพงยตงมมหลายขนาด

ตามแตตโอกาสการใชชงาน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หตนโจด อ.หนองสองหชอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลหตนโจด

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

เราจะสรชางตตวตนใหชกตบสกนคชาโดยการออกแบบลายทมรเปปนเอกลตกษณธเฉพาะสทาหรตบทมรตทาบลนมพ
สรชางตราสกนคชา และบรรจจภตณฑธทมรสวยงาม ททาการตตอยอดเสรรอกกใหชสวยงามขจพน หรรอแปรรรป
เปปนผลกตภตณฑธอรรนเชตน กระเปปาเสรรอกก จากนตพนเราจะนทาสกนคชาออกสรตตลาดออนไลนธโดยชตองทาง
การขายออนไลนธตตาง ๆ 
1.การวกเคราะหธสถานการณธธจรกกจ (SWOT Analysis)
1.1 จจดแขพง
-งานฝปมรอททาโดยคนในชจมชน
-มมลวดลายทมรสวยงามหาไดชยาก
1.2 จจดอตอน
-ใชชเวลานานในการผลกต
-เปปนรายไดชเสรกมของคนในชจมชนจจงเพกรมอตตราการผลกตไดชยาก
1.3 โอกาส
-มมครตแขตงนชอยเนรรองจากเปปนงานทมรททาดชวยมรอ
-สามารถสรชางลวดลายเอกลตกษณธขจพนมาไดชเพรรอเพกรมความนตาสนใจใหชกตบสกนคชา
1.4 อจปสรรค
-สถานทมรการผลกตอยรตหตางจากแหลตงทมรขายมาก
-คนในชจมชนยตงขาดเทคนกคอรรน ๆ ในการพตฒนาสกนคชา
2. แผนการขาย

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 4,800

หนชา 394 / 407



PS65010237 : โครงการซรทนใหมทใหมท

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

สรรอออนไลนธ

บรรจจภตณฑธทมรทตนสมตย

Application ในการขายตตาง ๆ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ซกรนใหมตใหมต

รายละเอทยด : ผชาซกรนทมรลวดลายตตาง ๆ ทมรเปปนเอกลตกษณธ ผชามมความหนาแตกตตางจากทมรอรรน

ดชวยวกธมการทอของคนในชจมชนจจงมมความนตาสนใจกวตาแหลตงอรรน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.หตนโจด อ.หนองสองหชอง จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลหตนโจด

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

เราจะสรชางตตวตนใหชกตบสกนคชาโดยการ สรชางตราสกนคชา และบรรจจภตณฑธทมรสวยงาม จากนตพนเราจะ
นทาสกนคชาออกสรตตลาดออนไลนธโดยชตองทางการขายออนไลนธตตาง ๆ
1.การวกเคราะหธสถานการณธธจรกกจ (SWOT Analysis)
1.1 จจดแขพง
-งานฝปมรอททาโดยคนในชจมชน
-มมลวดลายทมรสวยงามหาไดชยาก
1.2 จจดอตอน
-ใชชเวลานานในการผลกต
-เปปนรายไดชเสรกมของคนในชจมชนจจงเพกรมอตตราการผลกตไดชยาก
1.3 โอกาส
-ผชาทมรทอมมความหนากวตาทมรอรรนดชวยเทคนกคการทอในชจมชน
-สามารถสรชางลวดลายเอกลตกษณธขจพนมาไดชเพรรอเพกรมความนตาสนใจใหชกตบสกนคชา
1.4 อจปสรรค
-สถานทมรการผลกตอยรตหตางจากแหลตงทมรขายมาก
-คนในชจมชนยตงขาดเทคนกคอรรน ๆ ในการพตฒนาสกนคชา
2. แผนการขาย
-จตดชจดสมผชาทมรเขชากตนเพรรองตายตตอลรกคชาในการนทาไปตตดชจด
-ขายผชาผรนเดมรยว ๆ 

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 2,000

หนชา 395 / 407



PS65008805 : โครงการแปรรดปปลานตนาจชด

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การใชชเทคโนโลยมการสรรอสาร ผตานแพลตฟอรธมออนไลนธเพรรอเพกรมชตองทางการตลาด

การใชชเทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

การสรชางตชนแบบโดมตากปลาขนาดยตอม เพรรอปปองกตนแมลงวตน

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ปลาแหชงเขรรอน

รายละเอทยด : ปลาแหชงเปปนผลกตภตณฑธทมรแปรรรปปลาจากเขรรอนอจบลรตตนธ มมวตตถจดกบทมรมมตาม

ธรรมชาตก ไมตมมสารเจรอปน อรตอย มมแคลเซมยมและไอโอดมนสรง เปปนสตวนประกอบอาหารของคน

ภาคอมสาน สามารถเกพบไวชไดชนาน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.เขรรอนอจบลรตตนธ อ.อจบลรตตนธ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ปลาสชมแมตสทาราญเขรรอนอจบลรตตนธ

ออนไลนฑ : ปลาสชมสมใจและปลาแหชงเขรรอน U2T ต.เขรรอนอจบลรตตนธ

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ปลาธรรมชาตกทมรรตบซรพอมาจากชาวประมงในพรพนทมรเขรรอนอจบลรตตนธ จตดททาโดมตากปลาทมรสะอาด 
สามารถปปองกตนแมลงวตนและจตดททาหตอบรรจจภตณฑธทมรมมฉลากและแจชงชตองทางการตกดตตอทมร
ชตดเจน ททาการตลาดทตพง ONLINE และ OFFLINE

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 5,000

หนชา 396 / 407



PS65041167 : โครงการแปรรดปปลานตนาจชด

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การใชชเทคโนโลยมเครรรองซมลสรญญากาศ เพรรอรตกษาความสดใหมตของอาหาร

การใชชเทคโนโลยมการออกแบบฉลากบรรจจภตณฑธ

การใชชเทคโนโลยมการสรรอสาร ผตานแพลตฟอรธมออนไลนธ เพรรอเพกรมชตองทางการจทาหนตาย

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การขนสตงและกระจายสกนคชา

การขนสตงและกระจายสกนคชา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ปลาสชมสมใจ

รายละเอทยด : ปลาสชมสมใจเปปนการนทาปลามาหมตก มมทตพงแบบแพคซมถจง และแบบมตดปากถจง

ธรรมดา

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.เขรรอนอจบลรตตนธ อ.อจบลรตตนธ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ปลาสชมแมตสทาราญ

ออนไลนฑ : ปลาสชมสมใจและปลาแหชงเขรรอน U2T ต.เขรรอนอจบลรตตนธ

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ปลาธรรมชาตกทมรรตบซรพอมาจากชาวประมงในพรพนทมรเขรรอนอจบลรตตนธและพรพนทมรใกลชเคมยง จตดททาถจง
พลาสตกกหนาทมรมมคจณภาพ ททาการซกล สจญญากาศและเกพบในอจณหภรมก 7 องศาเซลเซมยส ททา
ฉลากทมรมมความชตดเจน ทตนสมตย และสามารถตกดตตอไดชงตาย และเพกรมชตองทางการตกดตตอทมรชตดเจน 
ททาการตลาดทตพง ONLINE และ OFFLINE

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 5,000

หนชา 397 / 407



PS65014287 : นวดไทยสไตลฑอทสาน (ตตาบลโคกสดง)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

อบรมใหชความรรชเกมรยวกตบการนวดไทย พตฒนาคจณภาพและมาตรฐานของนวดไทยสไตลธอมสาน

อบรมทตกษะการนวดใหชเปปนมรออาชมพ โดยอาจารยธผรชเชมรยวชาญจากสาขาวกชากายภาพบทาบตด 

คณะเทคนกคการแพทยธ มหาวกทยาลตยขอนแกตน และวกทยากรจากชมรมนวดไทยและสปา

จตงหวตดขอนแกตน

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

ททองเทททยวทททเปปนมรตรตทอสรทงแวดลลอมและสรขภาพ

   ระบบขายสกนคชาหรรอบรกการผตานชตองทางออนไลนธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : นวดไทยสไตลธอมสาน

รายละเอทยด : การนวดแบบขกดอมสาน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 7 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โคกสรง อ.อจบลรตตนธ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ใหชประชาชนทมรวตางงานหรรอมมเวลาวตางจากการททางานมาฝฝกฝนทตกษะการนวดแบบอมสานเพรรอใหช
บรกการเสรกมอาชมพไดชในระยะเวลาอตนสตพนและมมมาตรฐานสรงขจพนและพรชอมทมรจะตอบสนองตตอ
ความตชองการของผรชใชชบรกการ จจงจทาเปปนตชองใหชบจคลากรทมรมมความรรชและความชทานาญดชานการ
นวดไทยดม

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

มมสจขภาพดมขจพน ลดโอกาสเกกดการเจพบปฝวย

สตงเสรกมและสนตบสนจนการทตองเทมรยวชจมชน

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 3,150

หนชา 398 / 407



PS65014299 : ผลรตภพณฑฑชาสมรนไพรตตาบลโคกสดง

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

องคธความรรชการผลกตสมจนไพรแหชงชงดรรม สจขลตกษณะทมรเหมาะสมในการผลกต รวมทตพงการ

ตรวจหาสกรงปนเปปพ อน

อบรมวกธมการจตดจทาหนตายผตานทางชตองทาง Facebook องคธความรรชมาตรฐานผลกตภตณฑธ

ชจมชน และการขายสกนคชาออนไลนธ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยมการแปรรรปผลผลกตการเกษตร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผลกตภตณฑธสมจนไพรแคปซรล

รายละเอทยด : ชาสะระแหนต ชตวยบรรเทาอาการปวดและความเครมยด โดยนทามาเตรมยมตทารตบ

ดชวยเทคโนโลยมการแปรรรปอยตางงตาย ใหชไดชเปปนผลกตภตณฑธชาสมจนไพรชงดรรม  และควบคจม

คจณภาพสมจนไพรใหชเปปนไปตามหลตกวกชาการ และตามมาตรฐาน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 7 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.โคกสรง อ.อจบลรตตนธ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ปปจจจบตนสมจนไพรกทาลตงเปปนทมรนกยมนทามาแปรรรปเปปนเครรรองดรรมสจขภาพเนรรองจากมมกลกรนหอมและ
หาไดชงตายการททาเครรรองดรรมชาและแคปซรลสมจนไพรจจงเปปนทางเลรอกทมรนตาสนใจตตอการสรชาง
อาชมพและรายไดชใหชกตบคนในชจมชน

คกดคชนกระบวนการททางานทมรงตายขจพน

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 4,950

หนชา 399 / 407



PS65041174 : การพพฒนาและยกรพดพบผลาคลรมไหลททอดลวยสทธรรมชาตร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

การแปรรรปผลกตภตณฑธผชาคลจมไหลตทอดชวยสมธรรมชาตก

เครรรองยชอมสมเสชนใยธรรมชาตกดชวยระบบควบคจมอจณหภรมก

การพตฒนาบรรจจภตณฑธและการสรชางชตองทางการตลาดและการขาย

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวตา 3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผชาคลจมไหลตทอดชวยสมธรรมชาตก

รายละเอทยด : ผชาคลจมไหลตทอดชวยสมธรรมชาตกเปปนการทอผชาดชวยเครรรองแบบสมตยเกตาใชช

กรรมวกธมแบบวตฒนธรรมชาวอมสานาดชวยการใชชสมธรรมชาตกเพรรอลดความระคายเคมยงตตอผกว

ชจมชน ผลกตภตณฑธทมรผลกตในชจมชนจะมม ผชาผตนคอ ผชาซกน และอรรนๆ สถานทมรจทาหนตายจะเปปนการ

จตดบรธตามงานตตางๆ

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ทจตงโปฝง อ.อจบลรตตนธ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ชจมชนกลจตมแมตบชาน บชานหนองผรอ ตทาบลทจตงโปฝง จตงหวตดขอนแกตน

ออนไลนฑ : U2T ThungPong

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

เนรรองจากสมาชกกกลจตมโครงการ U2T ตทาบลทจตงโปฝง อทาเภออจบลรตตนธ จตงหวตดขอนแกตนไดชมา
ดทาเนกนการผลกตภตณฑธสกนคชาภายในชจมชน บชานหนองผรอ ตทาบลทจตงโปฝง อทาเภออจบลรตตนธ จตงหวตด
ขอนแกตน ซจรงมมผลกตภตณฑธ      ผชาคลจมไหลตทอดชวยสมธรรมชาตก ทมรมมความสวยงามเปปนเอกลตกษณธ
ของชจมชนและเปปนการททาวตสดจจากธรรมชาตก     แตตกลจตมชจมชนยตงขาดทตกษะทางดชานการขาย 
การตลาด เชตน การขายออนไลนธ และการนทาเสนอสกนคชาใหชนตาสนใจ ทางสมาชกกในกลจตมจจงมมแนว
คกดจะเขชามาชตวยในการขายออนไลนธ เนชนทาง Facebook Lazada และเปปนการชตวยพตฒนา 
Packaging ใหชมมความทตนสมตย เพรรอใหชมมการขยายตลาดทมรมากขจพนในอนาคต

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 6,000

หนชา 400 / 407



PS65041176 : การพพฒนาและยกระดพบหมวกสานจากตลนกก

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

นวตตกรรมการสรชางลายดชวย เดอครพาท

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การสรชางชตองทางการตลาดและการขาย

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : มากกวตา 3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : หมวกสานจากตชนกก

รายละเอทยด : หมวกจตกสานจากตชน ททาจากวตสดจธรรมชาตกสรชางรายไดชใหชกตบชจมชน

ผลกตภตณฑธทมรผลกตในชจมชนจะมม หมวกจากตชนกก ตะกรชาจตกสาน และอรรนๆ  สถานทมรจทาหนตายจะ

เปปนการจตดบรธตามงานตตางๆ ทมรศรนยธฝฝกอาชมพจตดหาใหช ตามทชองตลาดทตรวๆ ไปและตามศรนยธ 

OTOP

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ทจตงโปฝง อ.อจบลรตตนธ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : ชจมชนกลจตมแมตบชาน บชานหนองผรอ ตทาบลทจตงโปฝง จตงหวตดขอนแกตน

ออนไลนฑ : U2T ThungPong

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

เนรรองจากสมาชกกกลจตมโครงการU2Tตทาบลทจตงโปฝงอทาเภออจบลรตตนธจตงหวตดขอนแกตนไดชมาดทาเนกน
การผลกตภตณฑธสกนคชาภายในชจมชนบชานหนองผรอตทาบลทจตงโปฝงอทาเภออจบลรตตนธจตงหวตดขอนแกตน
ซจรงมมผลกตภตณฑธหมวกสานจากตชนกกทมรมมความสวยงามเปปนเอกลตกษณธของชจมชนและเปปนการททา
วตสดจจากธรรมชาตกแตตกลจตมชจมชนยตงขาดทตกษะทางดชานการขายการตลาดเชตนการขายออ
นไลนธและการนทาเสนอสกนคชาใหชนตาสนใจทางสมาชกกในกลจตมจจงมมแนวคกดจะเขชามาชตวยในการขาย
ออนไลนธเนชนทางFacebookLazadaและเปปนการชตวยพตฒนาPackagingใหชมมความทตนสมตยเพรรอ
ใหชมมการขยายตลาดทมรมากขจพนในอนาคตเนรรองจากสมาชกกกลจตมโครงการ U2T ตทาบลทจตงโปฝง 
อทาเภออจบลรตตนธ จตงหวตดขอนแกตนไดชมาดทาเนกนการผลกตภตณฑธสกนคชาภายในชจมชน บชานหนองผรอ 
ตทาบลทจตงโปฝง อทาเภออจบลรตตนธ จตงหวตดขอนแกตน ซจรงมมผลกตภตณฑธ   หมวกสานจากตชนกก ทมรมมความ
สวยงามเปปนเอกลตกษณธของชจมชนและเปปนการททาวตสดจจากธรรมชาตก แตตกลจตมชจมชนยตงขาด
ทตกษะทางดชานการขาย การตลาด เชตน การขายออนไลนธ และการนทาเสนอสกนคชาใหชนตาสนใจ ทาง
สมาชกก   ในกลจตมจจงมมแนวคกดจะเขชามาชตวย ในการขายออนไลนธ เนชนทาง Facebook Lazada 
และเปปนการชตวยพตฒนา Packaging ใหชมมความทตนสมตย เพรรอใหชมมการขยายตลาดทมรมากขจพนใน
อนาคต

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางนวตตกรรมใหมตใหชกตบผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 6,000

หนชา 401 / 407



PS65017186 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจและสพงคมฐานรากหลพงโควรด ดลวยเศรษฐกรจ BCG ตตาบลนาคตา 

อตาเภออรบลรพตนฑ จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

เพกรมชตองทางสรรอออนไลนธในการจทาหนตายผลกตภตณฑธ ไดชแกต facebook Shopee และ Lazada 

ใหชกลจตมลรกคชาสามารถเขชาถจงตตวผลกตภตณฑธไดชสะดวกขจพน

เครรรองอบเหพดใหชมมความกรอบมากขจพนจากการผตานการทอดมาแลชว จะสามารถเกพบตตว

ผลกตภตณฑธไดชนานขจพน

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

การพตฒนาบรรจจภตณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : เหพดนาคทา

รายละเอทยด : ผลกตภตณฑธเหพดไดชแกต เหพดนางฟปานางรม หรหนร ขอนขาวและ หลกนจรอ 1.ราคา

ขายดอกเหพดกกโลกรตมละ 70 บาท นางฟปา ,นางรม 80 บาทหรหนร, 100 บาท ขอนขาว และหลกน

จรอ 580 บาท 2.ราคาขายกชอนเหพด กชอนละ 9 บาท นางฟปา นางรม หรหนร (ยกเวชนขอนขาว 10 

บาท และหลกนจรอ 15 บาท)

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 7 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.นาคทา อ.อจบลรตตนธ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขจพนไป

สตงเสรกมทางการตลาดออนไลนธ โดยการประชาสตมพตนธธผตานเพจ Facebook  youtube  และมม
การจตดโปรโมชตรนการลดราคาเมรรอซรพอสกนคชาจทานวนมาก เพรรอกระจายการจทาหนตายใหชทตรวถจงทตพงใน
พรพนทมร และนอกพรพนทมร มองหาชตองทางและโอกาสในการพตฒนาสกนคชาเกษตร เพรรอกระตจชนยอดขาย
ใหชไดชมากยกรงขจพน โดยมมกลจตมเปปาหมายดตงนมพ  
    1. กลจตมแมตคชาในตลาด
    2. กลจตมศรนยธเครรอขตายเหพด
    3. กลจตมผรชประกอบอาชมพทางการเกษตร (ในสตวนของกชอนเหพด)
    4. กลจตมลรกคชาทตรวๆไปทตพงในและนอกพรพนทมร

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางงานสรชางอาชมพ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 40,000

หนชา 402 / 407



PS65019595 : โครงการขพบเคลชทอนเศรษฐกรจและสพงคมฐานรากหลพงโควรด ดลวยเศรษฐกรจ BCG ตตาบลนาคตา 

อตาเภออรบลรพตนฑ จพงหวพดขอนแกทน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

. เพกรมชตองทางการตกดตตอ

เพกรมบรรจจภตณฑธใหมต

. เพกรมลวดลายของผชาและสม

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผชาทอนาคทา

รายละเอทยด : ผลกตภตณฑธ เชตน ผชาพตนคอ ผชาคลจมไหลต ผชาปรโตกะ และการทอผชาตามรรปแบบทมร

ทางลรกคชาสตรง เปปนตชน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

6 คน 7 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.นาคทา อ.อจบลรตตนธ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

เพกรมชตองทางการขายออนไลนธ ผตานทางเพจ Facebook และ TikTok  ประชาสตมพตนธธถจงผชาทอทมร
มมขายในปปจจจบตน ราคา และรายละเอมยดตตาง ๆ ของผชาทอ เพรรอใหชเขชาถจงกลจตมคนไดชมากยกรงขจพน

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

จตานวนรายไดล : 39,000

หนชา 403 / 407



PS65015434 : ชาผพกพชนนบลาน

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนา Packaging Design คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลกตภตณฑธ

เทคโนโลยมการยรดอายจผลกตภตณฑธ

การพตฒนาการตลาดบนสรรอออนไลนธ เพรรอเพกรมยอดการขาย

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผลกตภตณฑธสมจนไพรชาชง (DONG-CHA)และผลกตภตณฑธสมจนไพร

แคปซรล (DONG-CAP)

รายละเอทยด : สมจนไพรพรพนบชาน ไดชแกต ชะพลร ใบเตย ใบหมตอน ใบมะกรด ใบบตวบก มะระขมพนก ใบ

มะรจม ขกง กระชายขาวเปปนตชน นทามาเตรมยมตทารตบ ดชวยเทคโนโลยมการแปรรรปอยตางงตายใหชไดช

เปปนผลกตภตณฑธชาสมจนไพรชงดรรมแบบบรรจจซองและผลกตภตณฑธแคปซรลสมจนไพร

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.บชานดง อ.อจบลรตตนธ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : ดงชา-Dong Cha-ชาผตกสมจนไพรตทาบลบชานดง ขอนแกตน

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

-ผลกตภตณฑธสมจนไพรพรพนบชานชาชงและแคปซรล ตอบสนองผรชบรกโภคในดชานสจขภาพและความ
สะดวกสะบายในการบรกโภค
-กลจตมลรกคชาสตวนใหญตจะเปปนผรชสรงอายจและผรชรตกษาสจขภาพ
-การจตดจทาหนตายสกนคชาทตพงแบบปลมกและสตง ผตานชตองทางการตลาดทตพง offine เชตน งานแสดง
สกนคชา OTOP รชานขายยา และ online เชตน facebook Shopee

ใชชผลผลกตทางการเกษตรใหชเกกดประโยชนธสรงสจด

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางความรรชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 4,950

หนชา 404 / 407



PS65015484 : ผลาพรมพฑจากลายธรรมชาตร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

-

พตฒนาบรรจจภตณฑธ คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลกตภตณฑธ

การพตฒนาการตลาดบนสรรอออนไลนธ เพรรอเพกรมยอดการขาย

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การสตงเสรกมการขายและการตลาด

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลกตภตณฑธ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : Dong-Desing ผชาพกมพธลายจากธรรมชาตก

รายละเอทยด : ผชาพกมพธลายจากธรรมชาตกเปปนการพกมพธลายจากพรช หรรอดอกไมช ทมรไดชมาจาก

วตสดจธรรมชาตกทมรทจกคนสามารถหาไดชรอบตตว และไมตเปปนมลพกษตตอสกรงแวดลชอม  โดยผตาน

กรรมวกธมการตชม หรรอนจรง และนทาวตสดจธรรมชาตก พรช และดอกไมช มาแชตในนทพาสนกม เพรรอชตวยใน

การททาใหชสมใบไมชตกดทนนาน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.บชานดง อ.อจบลรตตนธ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : Dong Design By U2T ดงดมไซนธผชาพกมพธลายใบไมช ตทาบลบชานดง

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ผชาพกมพธลายจากธรรมชาตกเปปนการสรชางมรลคตาใหชพรช – ดอกไมช ทมรอยรตรอบตตวเรา โดยใชชสมของ
สารจากธรรมชาตกทมรไมตมมผลกระทบตตอสกรงแวดลชอม
จทาหนตายผตานทาง OFFLINE ไดชแกต การออกบรธตามงานในพรพนทมรตตางๆ, รชานขายของฝาก และ
ชตองทาง ONLINE   ไดชแกต  Facebook, Shopee

นทาเทคโนโลยมมาปรตบใชชใหชเกกดประโยชนธ

สรชางความรรชใหชชจมชน

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 4,750

หนชา 405 / 407



PS65014985 : ชาผพกสมรนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

องคธความรรชการผลกตสมจนไพรแหชงชงดรรม สจขลตกษณะทมรเหมาะสมในการผลกต รวมทตพงการ

ตรวจหาสกรงปนเปปพ อน

องคธความรรชมาตรฐานผลกตภตณฑธชจมชน และการขายสกนคชาออนไลนธ

นทาเทคโนโลยมมาชตวยในการผลกต โดยใชชเครรรองอบแหชง เครรรองบด เครรรองบรรจจ

การพตฒนาสกนคชาและบรกการใหชมมมรลคตาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย

   ผลกตภตณฑธผตกและอาหารแปรรรป

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : ผลกตภตณฑธสมจนไพรชาชง (DONG-CHA)

รายละเอทยด : สมจนไพรพรพนบชาน ไดชแกต วตานรางจรด ชะพลร ใบเตย ใบหมตอน ใบมะกรด ใบบตวบก 

มะระขมพนก ใบมะรจม ขกง กระชายขาวเปปนตชน นทามาเตรมยมตทารตบ ดชวยเทคโนโลยมการแปร

รรปอยตางงตายใหชไดชเปปนผลกตภตณฑธชาสมจนไพรชงดรรมแบบบรรจจซอง

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ศรมสจขสทาราญ อ.อจบลรตตนธ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

ผลกตภตณฑธสมจนไพรพรพนบชานชาชง ตอบสนองผรชบรกโภคในดชานสจขภาพและความสะดวกสะบายใน
การบรกโภค
-กลจตมลรกคชาสตวนใหญตจะเปปนผรชสรงอายจและผรชรตกษาสจขภาพ
-การจตดจทาหนตายสกนคชาทตพงแบบปลมกและสตง ผตานชตองทางการตลาดทตพง offine เชตน งานแสดง
สกนคชา OTOP รชานขายยา และ online เชตน line facebook

เพกรมมรลคตาผลผลกต/ผลกตภตณฑธ/บรกการ

สรชางรายไดชใหชชจมชน

จตานวนรายไดล : 2,178

หนชา 406 / 407



PS65015141 : นวดไทยสไตลฑอรสาน(ศรทสรขสตาราญ)

Snapshot C01-C06รายงานสรรปโครงการ

พตฒนาคจณภาพและมาตรฐานของนวดไทยสไตลธอมสาน

อบรมทตกษะการนวดใหชเปปนมรออาชมพ โดยอาจารยธผรชเชมรยวชาญจากสาขาวกชากายภาพบทาบตด 

คณะเทคนกคการแพทยธ มหาวกทยาลตยขอนแกตน และวกทยากรจากชมรมนวดไทยและสปา

จตงหวตดขอนแกตน

ถตายทอดเทคโนโลยมการผลกตและบรกการ

การยกระดตบมาตรฐานสกนคชาและบรกการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพตฒนา : นชอยกวตา 1 เดรอน

เศรษฐกรจสรลางสรรคฑจากภดมรปปญญาและวพฒนธรรมทลองถรทน

   เทคโนโลยมภรมกปปญญาและวตฒนธรรมดชานการบรกการ

ชชทอผลรตภพณฑฑ/บรรการ : นวดไทยสไตลธอมสาน

รายละเอทยด : ในการใหชบรกการนวดเปปนการนวดเพรรอความผตอนคลาย และ ลดปปญหาการเปปน

โรคกระดรกทตบเสชน และลดอาการปวดตามกลชามเนรพอจากการททางาน

01 : รายละเอทยดผลรตภพนฑฑ/บรรการ

อาจารยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถรประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสรนคลา/บรรการ

06 : ผลรตภพณฑฑบรรการของททานสรลางครณคทาใหลกพบชรมชนไดลอยทางไร

05 : แผนธรรกรจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรลอมออกสดทตลาด

ประชาชน

มหาวกทยาลตยขอนแกตน

ต.ศรมสจขสทาราญ อ.อจบลรตตนธ จ.ขอนแกตน

04 : องคฑความรดล/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รรปกตอน รรปหลตงรดปสรนคลา/บรรการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสดทตลาด : พรชอมขาย หรรอขายแลชว

- วกเคราะหธความตชองการในการรตบบรกการนวดในพรพนทมรตทาบลและพรพนทมรไกลชเคมยง
- เปปดโอกาสใหชกลจตมผรชสรงอายจสามารถสรชางรายไดชและอาชมพเสรกมใหชกตบคนในชจมชน อมกทตพงสตง
เสรกมความรรชทตกษะอาชมพดชานการนวดไทย
- สรชางชตองทางการใหชบรกการทตพงแบบ offine , online

มมสจขภาพดมขจพน ลดโอกาสเกกดการเจพบปฝวย

สรชางงานสรชางอาชมพ

จตานวนรายไดล : 12,000

หนชา 407 / 407
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