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

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

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยง 5 เป้าหมายสำคัญ (Achievement)

ประชาชนมีรายได้มากขึ้น และยั่งยืน

ประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น

Thailand Community Data

5 เป้าหมายสำคัญ

U2T for 
BCG 

Learning 
Platform

ONLINE COMMUNITY

MARKETPLACE

HACKATHON

Standard/
Pre-Standard

1
เกษตร

ปลอดภัย

2 
อาหาร

ปลอดภัย 

3 
ท่องเที่ยวที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

จากภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

5 
เศรษฐกิจหมุนเวียน
ลดการใช้พลังงาน

เน้นนำกลับมาใช้ใหม่
การทำเกษตรของ U2T  100% 

ลดการใช้สารเคมี ซ่ึงเป็น
อันตรายต่อ เกษตรกร 

และ ส่ิงแวดล้อม

สินค้าเกษตรอินทรีย์
ปลอดสารเคมี 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10%

ผลิตภัณฑ์อาหาร ใน U2T 
100% ต้องเข้าเกณฑ์ อาหาร

ปลอดภัย GMP/PGMP

ผลิตภัณฑ์อาหารที่
เข้าเกณฑ์อาหาร
ปลอดภัย เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 10%

บริการและการท่องเที่ยว
ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 

และส่งเสริมสุขภาพยั่งยืน 

การยกระดับมาตรฐานจัดการ
ท่องเที่ยวยั่งยืน 

Sustainable Tourism 
Management 

Standard:STMS

ออกแบบสินค้า
สอดคล้องตามวัฒนธรรม 

ลดการใช้วัตถุดิบ 

การยกระดับสินค้าเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์จากภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์และบริการ U2T 50% 
ต้องใช้แนวทางการนำกลับมา

ใช้ใหม่และหมุนเวียนการ
ใช้พลังงาน

การใช้พลังงานหมุนเวียน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

ระดับ
โครงการ

ระดับ
ประเทศ

จ



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

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

Key Achievement U2T for BCG ประจำปี 2565

กลุ่มเป้าหมายความสำเร็จ
การดำเนินการ

Learning องค์ความรู้
ทักษะและขีดความสามารถ

สานพลังเครือข่าย
ความร่วมมือสร้างเศรษฐกิจ

คัดสรร พัฒนา สร้างคุณค่า
ผลงาน/เทคโนโลยี/นวัตกรรม

94 มหาวิทยาลัย
12 Modules 30 หน่วยงาน จำนวนสินค้า

และบริการ BCG 
15,042 รายการ 

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

กิจกรรมเรียนรู้เชิประสบการณ์
สร้างการเรียนรู้จากการปฎิบัติจริง

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

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

เงินหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจ
1,236 ล้านบาทต่อเดือนงบจ้างงาน

2,460 ล้านบาท

งบขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
1,105 ล้านบาท

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

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

หน่วยงานในพ้ืนท่ี/ท้องถ่ิน ส่งเสริมสื่อการเรียนรู้

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

ภาครัฐ ภาคเอกชน SA/NGO

รายได้ 143 ล้านบาท/เดือน

บัณฑิต 32,195 คน  ประชาชน 31,919 คน

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

94% 

!

!

รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
143 ล้านบาทต่อเดือน
(ข้อมูลจากระบบ PBM C01-C06)

1,716 ล้านบาทต่อเดือน

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

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

 U2T for BCG Hackathon ประจำปี 2565 มีโครงการที่ผ่านเข้ารอบ 40 ทีม 
โดยผลรางวัลชนะเลิศและในแต่ละกลุ่มดังนี้

 กลุ่มเกษตรและอาหาร ได้แก่ โครงการแซ่บอีรี่ 

สรุปผลประเมินความเข้าใจในเนื้อหาระดับประเทศ

ช



 กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ ได้แก่ โครงการ การท่องเที่ยสีเขียวเชิงสร้างสรรค์
คลองปากปิด

 กลุ่มพลังงานและวัสดุ ได้แก่ Chiangkhan Story 

 กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ ได้แก่ Fairyland ChoraKhe Yai

ซ



สรุปผลลัพธ์
ระดับประเทศ

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

จำนวนมหาวิทยาลัย

7,355
ตำบล

จำนวนตำบล

15,042
โครงการ

C

A

D

B

E

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
977 โครงการ

อาหารปลอดภัย
5,491 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
818 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
1,466 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
6,290 โครงการ

B

A

64,114
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ระดับประเทศ

บัณฑิต
32,195 คนประชาชน

31,919 คน



สรุปผลลัพธ์
ภาคเหนือ

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



26
มหาวิทยาลัย

จำนวนมหาวิทยาลัย

1,540
ตำบล

จำนวนตำบล

3,177
โครงการ

C

A

D

B

E

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
208 โครงการ

อาหารปลอดภัย
1,159 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
161 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
309 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
1,340 โครงการ

B

A

13,638
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ภาคเหนือ

บัณฑิต
6,821 คนประชาชน

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

สรุปผลลัพธ์
ภาคกลาง
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จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
222 โครงการ

อาหารปลอดภัย
1,187 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
195 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
433 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
1,243 โครงการ

B

A

13,069
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

บัณฑิต
6,530 คนประชาชน

6,539 คนสรุปผลลัพธ์
ภาคกลาง
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สรุปผลลัพธ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

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

จำนวนมหาวิทยาลัย

2,650
ตำบล

จำนวนตำบล

5,421
โครงการ

C

A

D

B

E

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
355 โครงการ

อาหารปลอดภัย
1,898 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
174 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
441 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2,553 โครงการ

B

A

23,963
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บัณฑิต
11,980 คนประชาชน

11,983 คน

ต



สรุปผลลัพธ์
ภาคตะวันออก

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

จำนวนมหาวิทยาลัย

480
ตำบล

จำนวนตำบล

982
โครงการ

E

D

C

B

A

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
72 โครงการ

อาหารปลอดภัย
336 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
106 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
79 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
389 โครงการ

B

A

4,067
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ภาคตะวันออก

บัณฑิต
2,062 คนประชาชน

2,005 คน

ท



สรุปผลลัพธ์
ภาคใต้

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

จำนวนมหาวิทยาลัย

1,075
ตำบล

จำนวนตำบล

2,182
โครงการ

C

A

D

B

E

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
120 โครงการ

อาหารปลอดภัย
911 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
182 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
204 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
765 โครงการ

B

A

9,377
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ภาคใต้

บัณฑิต
4,802 คนประชาชน

4,575 คน

น



สรุปผลลัพธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎร์ธานี

รายงานผลลัพธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ดูแลครอบคลุม 
119 ตำบล มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 922 คน แบ่งเป็น บัณฑิต 481 คน 
ประชาชน 441 คน โดยผลงาน BCG จำนวน 239 โครงการ ที่สอดคล้อง
และตรงตาม 5 เป้าหมายสำคัญ ดังนี้ ด้านเกษตรปลอดภัย 5 โครงการ 
ด้านอาหารปลอดภัย 103 โครงการ ด้านท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
และสุขภาพ 44 โครงการ ด้านเศรษกิจหมุนเวียนลดการใช้พลังงานเน้นนำ
กลับมาใช้ใหม่ 21 โครงการ และด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 66 โครงการ



1
มหาวิทยาลัย

จำนวนมหาวิทยาลัย

119
ตำบล

จำนวนตำบล

239
โครงการ

E

D

C

B

A

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
66 โครงการ

อาหารปลอดภัย
103 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
21 โครงการ

เกษตรปลอดภัย
5 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
44 โครงการ

B

A

922
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎร์ธานี

บัณฑิต
481 คนประชาชน

441 คน

ป



รายชื่อกรรมการบริหาร



รายชื่อกรรมการบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ ทรายแก้ว
กรรมการ

นายกิตติ สัจจาวัฒนา
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ขนิษฐา นันทบุตร
กรรมการ

นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์
กรรมการ

นายธนา ยันตรโกวิท
กรรมการ

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม
กรรมการ

นางสาวภัทรพร เล้าวงค์
กรรมการ

นางวนิดา บุญนาคค้า
กรรมการ

นางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง
กรรมการ

นายศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
กรรมการ

นางสุวรรณี คำมั่น
กรรมการ

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์
กรรมการและเลขานุการ

ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวกีรติ แก้วสัมฤทธิ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณีี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายดนุช ตันเทอดทิตย์
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ป



รายชื่อทีมร่วมพัฒนา



!

รายชื่อทีมร่วมพัฒนา

นายพันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์ นางกัลยาณี ทัฬหชัยบูรณ์ นายวิศิษฐ์ สุนทร 

นายวริศร เผ่าวนิช นางสาวชญาน์นัทช์ ไชยวัฒนพงศ์ นายธนภัทร สินธุวราวรรณ

ทีมพัฒนาระบบบริหารโครงการและนวัตกรรม

ฝ



หน่วยงานพันธมิตร



หน่วยงาน อว. 
สนับสนุนความรู้ ต่อยอดผู้ประกอบการ

ภาคเอกชน
สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ภาครัฐ 
หน่วยงานในพื้นที่/ท้องถิ่น

หน่วยงาน อว. 
สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ฟ



ภาพรวมกิจกรรม

ภ



ภาพรวมกิจกรรม

ม





U2T for BCG Snapshot
1. จังหวัด ชุมพร 1
2. จังหวัด ระนอง 25
3. จังหวัด สุราษฎร์ธานี 61



PS65005511 : SRUBCG ยกระดดบผลลตภดณฑฑชชมชน ของตตตบลตะโก อตตเภอทชทงตะโก จดงหวดดชชมพร

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

พพฒนาบรรจจภพณฑฑของสสนคคา

สสงเสรสมการขายผสานชสองทางออนไลนฑ

จพดททาเพจเฟสบจบค ผลสตภพณฑฑชจมชน

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : เครดรองแกงคลองโก ต.ตะโก อ.ทจสงตะโก จ.ชจมพร

รตยละเออยด : 1. ผลสตภพณฑฑเครดรองแกง2. ไตปลาคพควกลสคง

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ตะโก อ.ทจสงตะโก จ.ชจมพร

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1. เพดรอใหคชจมชนมมรายไดคทมรเพสรมขขคนจากเดสม
2. เพดรสอชสวยเพสรมมมลคสาของสสนคคาทมรจะจพดจทาหนสาย
3. ชสวยยกระดพบสสนคคาใหคมมคจณภาพ กสอนออกสมสทคองตลาด
4. เพดรอศขกษาบรรจจภพณฑฑทมรบรรจจสสนคคา และการเกกบรพกษาผลสตภพณฑฑใหคเกกบรพกษาไดคนานขขคน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 20,000

หนคา 1 / 239



PS65008760 : SRU BCG พดฒนตสดมมตชอพ ตตตบลตะโก อตตเภอทชทงตะโก จดงหวดดชชมพร

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

พพฒนา Packaging Desing กระตจคนยอดขาย

จพดททา Page Facebook

กลจสมลมกคคาในพดคนทมร เเละใกลคเคมยง

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจหมชนเวอยนลดกตรใชดพลดงงตนเนดนนตตกลดบมตใชดใหมท

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : พพฒนากลจสมสพมมาชมพ ตทาบลตะโก อทาเภอทจสงตะโก จพงหวพดชจมพร

รตยละเออยด : 1.กลจสมเลมคยงไกสพดคนเมดอง2.กลจสมลอกใบจากยาสมบ

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ตะโก อ.ทจสงตะโก จ.ชจมพร

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.เพดรอลดรายจสาย เพสรมรายไดคของชาวบคานในชจมชน
2.นทาวพสดจธรรมชาตสในทคองถสรนทคองถสนทมรมมอยมส มาเเปรรมปเพดรอผลสตเปปนสสนคคาใชคในครพวเรดอนเเละ
สสงออกสมสตลาด
3.เปปนการสรคางอาชมพเสรสม เพดรอใหคชาวบคานมมรายไดคเพสรมขขคน

สรคางงานสรคางอาชมพ

อนจรพกษฑและตสอยอดภมมสปปญญาทคองถสรน

จตตนวนรตยไดด : 6,000

หนคา 2 / 239



PS65005792 : SRU BCG พดฒนตผลลตภดณฑฑตตตบลทชทงตะไคร

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

นทาเเพกคเกจจากเดสมเปลมรยนเปปนขวดลมกกลสคง

เพสรม QR code ในฉลากเพดรอสะดวกในการตสดตสอ

การกรองนทคามพนเหลดองดควยผคาขาวบาง

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

การขนสสงและกระจายสสนคคา

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : นทคามพนเหลดองทจสงตะไคร

รตยละเออยด : สรรพคจณ ใชคบรรเทาอาการปวดเมดรอย คลายกลคามเนดคอ เเกคฟกชทคา เคลกดขพด

ยอก แกคพสษแมลงสพตวฑกพดตสอย หรดอสมดดม บรรเทาอาการวสงเวมยนศมรษะ

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 1 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ทจสงตะไคร อ.ทจสงตะโก จ.ชจมพร

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 1. SRU BCG พพฒนาผลสตภพณฑฑตทาบลทจสงตะไคร 2.โรงเรมยนผมคสมงอายจเทศบาลตทาบล

ทจสงตะไคร 3.ธนาคารเพดรอการเกษตรเเละสหกรณฑการเกษตร

ออนไลนฑ : 1.FaceBook : U2Tตทาบลทจสงตะไคร อทาเภอทจสงตะโก จพงหวพดชจมพร.

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.ประชจมปรขกษาหารดอในทมม
2.คสดหพวขคอโครงการ
3.ลงพดคนทมรเกกบขคอมมล
4.วางแผนการตลาด
5.พพฒนาคจณภาพสสนคคาเเละออกเเบบเเพคเกจ

มมสจขภาพดมขขคน ลดโอกาสเกสดการเจกบปปวย

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรพกษฑและตสอยอดภมมสปปญญาทคองถสรน

จตตนวนรตยไดด : 25,200

หนคา 3 / 239



PS65006216 : SRU BCG พดฒนตผลลตภดณฑฑตตตบลทชทงตะไคร

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การผลสตจากเดสมเปปนการใชคครกโขลกเปลมรยนเปปนใชคเครดรองบด

เปลมรยนเเพกคเกจของบรรจจภพณฑฑจากยางมพดถจงเปปนกลสอง

เพสรมQR codeลงในฉลากเพดรอสะดวกในการตสดตสอ

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

การขนสสงและกระจายสสนคคา

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : เครดรองแกงทจสงตะไคร

รตยละเออยด : *สรรพคจณ เครดรองเเกงเปปนตทารพบสมจนไพรทมรใชคผสมใสสในอาหาร โดยแตสละภาค

จะมมสมตรหรดอสสวนผสมทมรแตกตสางกพนออกไป เครดรองแกงไทยมมสสวนผสมของสมจนไพรตสางๆ 

อพนเปปร ยมไปดควยคจณประโยชนฑตสอรสางกาย

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 1 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ทจสงตะไคร อ.ทจสงตะโก จ.ชจมพร

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 1.SRU BCG พพฒนาผลสตภพณฑฑตทาบลทจสงตะไคร 2.โรงเรมยนผมคสมงอายจเทศบาลตทาบลทจสง

ตะไคร 3. ตลาดนพดในหมมสบคาน

ออนไลนฑ : 1.FaceBook : U2Tตทาบลทจสงตะไคร อทาเภอทจสงตะโก จพงหวพดชจมพร.

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.ประชจมปรขกษาหารดอในทมม
2.คสดหพวขคอโครงการ
3.ลงพดคนทมรเกกบขคอมมล
4.วางแผนการตลาด
5.พพฒนาคจณภาพสสนคคาเเละออกเเบบเเพคเกจ

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 12,000

หนคา 4 / 239



PS65005426 : SRU BCG พดฒนตและยกระดดบแหลทงททองเทอชยวหตดอรชโณทดย ตตตบลปตกตะโก อตตเภอทชทงตะโก 

จดงหวดดชชมพร

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

1.โปรโมทสถานทมรบรสการควบคมสกพบสถานประกอบการ(รคานอาหาร  ทมรพพกโฮมสเตยฑ) ในพดคนทมร

2.ประชาสพมพพนธฑผสานทางปปายโฆษณา

-

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

ททองเทอชยวทอชเปปนมลตรตทอสลชงแวดลดอมและสชขภตพ

   ธจรกสจการทสองเทมรยวออนไลนฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ตลาดนพดซาเลคง ปากนทคาตะโก

รตยละเออยด : เปปนตลาดนพดชจมชน ตพคงอยมสบรสเวณรสมหาดอรจโณทพย มมชาวบคานนทาสสนคคามา

จทาหนสาย ทพคงผลสตภพณฑฑทมรแปรรมปแลคว และ วพตถจดสบสทาหรพบประกอบอาหาร เครดรองดดรม ขนม และ

สสนคคาชจมชนอสรนๆ

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ปากตะโก อ.ทจสงตะโก จ.ชจมพร

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.ประชจมทมมเพดรอวางแผนลงพดคนทมร
2.ลงพดคนทมรเกกบขคอมมล/สอบถามชาวบคานในพดคนทมร/สพงเกตจการณฑในพดคนทมร
3.นทาขคอมมลจากการลงพดคนทมรเกกบขคอมมล/สอบถามชาวบคานในพดคนทมร/สพงเกตจการณฑในพดคนทมรมา
วสเคราะหฑเพดรอททาแผนในการประชาสพมพพนธฑ/ลงมดอปฏสบพตส
4.ลงมดอประชาสพมพพนธฑ/ลงมดอปฏสบพตสตามแผนทมรวางไวค

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 0

หนคา 5 / 239



PS65005607 : SRU BCG พดฒนตและยกระดดบแหลทงททองเทอชยวปปตโกงกตงตตตนตน 100 ปป วดดชลธอฯ ตตตบลปตก

ตะโก อตตเภอทชทงตะโก จดงหวดดชชมพร

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

-โปรโมทสถานทมรบรสการควบคมสกพบสถานประกอบการ(รคานอาหาร  ทมรพพกโฮมสเตยฑ) ในพดคนทมร

-.ประชาสพมพพนธฑผสานทางปปายโฆษณา

-

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

ททองเทอชยวทอชเปปนมลตรตทอสลชงแวดลดอมและสชขภตพ

   ธจรกสจการทสองเทมรยวออนไลนฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ชลธมอสนเตอรฑ คอฟฟปร

รตยละเออยด : เปปนรคานคาเฟปทมรเปปดใหคบรสการภายในพดคนทมรปปาโกงกางซขรงตพคงอยมสในวพดชลธม

พฤกษาราม มมใหคบรสการเครดรองดดรมหลากหลายชนสด รวมถขงพวกเบเกอรมรตสางๆ

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ปากตะโก อ.ทจสงตะโก จ.ชจมพร

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : ชลธมอสนเตอรฑ คอฟฟปร

ออนไลนฑ : -

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.ประชจมทมมเพดรอวางแผนลงพดคนทมร
2.ลงพดคนทมรเกกบขคอมมล/สอบถามชาวบคานในพดคนทมร/สพงเกตจการณฑในพดคนทมร
3.นทาขคอมมลจากการลงพดคนทมรเกกบขคอมมล/สอบถามชาวบคานในพดคนทมร/สพงเกตจการณฑในพดคนทมรมา
วสเคราะหฑเพดรอททาแผนในการประชาสพมพพนธฑ/ลงมดอปฏสบพตส
4.ลงมดอประชาสพมพพนธฑ/ลงมดอปฏสบพตสตามแผนทมรวางไวค

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 8,000
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PS65005735 : SRU BCG โครงกตรยกระดดบสลนคดตผลลตภดณฑฑดสแลควตมงตมตตตบลปปงหวตน

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การนทาวพตถจดสบในชจมชนมาเพสรมมมลคสา

พพฒนา Peckeging Design

คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลสตภพณฑฑใหคทพนสมพยมากขขคน

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : สบมสนทคาผขคง

รตยละเออยด : สบมสนทคาผขคง : เปปนผลสตภพณฑฑททาความสะอาดผสวหนคาและผสวกาย วสธมใชค : ใชคฟอกททา

ความสะอาดผสวหนคาและผสวกายสรรพคจณ : ชสวยททาใหคผสวนส จมชจสมชดรน ชสวยปปองกพนผสวจากการ

ททาลายของรพงสมUV และชสวยในการผลพดเซลลฑผสว ททาความสะอาดไดคหมดจด และชสวยลด

ปปญหาในการเกสดสสว

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ปปงหวาน อ.พะโตบะ จ.ชจมพร

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : รคานคจณแอน

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลปปงหวาน อทาเภอพะโตบะ จพงหวพดชจมพร

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ทจกคนในตทาบลประชจมและชสวยกพนวางแผนการททางานปรขกษาหาผลสตภพณฑฑทมรจะยกระดพบไดคขคอ
สรจปในการเลดอกผลสตภพณฑฑ
วางแผนในการลงพดคนทมรและนพดประชจมกพบชาวบคาน
จพดเตรมยมอจปกรณฑและสถานทมรทมรจะจพดอบรมพรคอมปฏสบพตสการ
วางแผนการขายผลสตภพณฑฑสสนคคาแบบ onlineและขายแบบoffine

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 5,782

หนคา 7 / 239



PS65005911 : SRU BCG โครงกตรยกระดดบสลนคดตผลลตภดณฑฑทตงกตรเกษตร

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การนทาวพตถจดสบในชจมชนมาเพสรมมมลคสา

กลจสมลมกคคาในพดคนทมรและใกลคเคมยงและแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

พพฒนา Peckeging Design

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกลจหมชนเวอยนลดกตรใชดพลดงงตนเนดนนตตกลดบมตใชดใหมท

   Upgradable (ยกระดพบไดค)

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ปจปยแหนแดง

รตยละเออยด : รายละเอมยดผลสตภพณฑฑชดรอผลสตภพณฑฑ ปจปยแหนแดงเปปนผลสตภพณฑฑทมรใชคในดคาน

การเกษตรวสธมการใชค : ใชคหวสานพดช ผพก ผลไมค ทจกชนสดสรรพคจณ : ใชคในการเรสงการเจรสญเตสบ

โตของระบบราก ลทาตคน และใบ และชสวยเพสรมปรสมาณอสนทรมยวพตถจใหคแกสดสนททาใหคดสนอจดม

สมบมรณฑ

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ปปงหวาน อ.พะโตบะ จ.ชจมพร

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : รคานคจณแอน

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลปปงหวาน อทาเภอพะโตบะ จพงหวพดชจมพร

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.Key Resources สสนคคา แรงงาน การตลาดพรมออเดอรฑสสนคคา 2.Key Partners กลจสมชาวบคาน 
รคานจทาหนสายสสนคคาทางการเกษตรในชจมชน 3.Key Activities สรคางคอนเทนโปรโมทและเปปดรพบ
พรมออเดอรฑสสนคคาและมมวสธมการเกกบรพกษาสสนคคาใหคเกกบไดคนานขขคน 4.Cost Structure คสาบรรจจ
ภพณฑฑ วพสดจ อจปกรณฑ คสาแรงงาน คสาขนสสง คสาการตลาด คสาอบรม คสาโทรศพพทฑ 5.Value 
Propositions ไมสมมสารเคมม เปปนมสตรกพบสสรงแวดลคอม ขนาดใชคงานงสาย ราคาเขคาถขงไดคงสาย สรคาง
งานสรคางรายไดคแกสคนในชจมชน ลดตคาทจนการใชคปจปยเคมม 6.Customer Segments รคานจทาหนสาย
สสนคคาทางการเกษตรในชจมชนทมรสนใจ เกษตรกรทจกกลจสมทมรสนใจ 7.Costomer Relationships 
ตสมตามผลลพพธฑจากลมกคคา นทาเสนอโปรโมชพรน สสวนลด 8.Channeis social media เชสน 
Facebook 9.Revenue Streams รายไดคจากการขายออนไลนฑ รายไดคจากขายปลมกทมรเปปนตพว
เงสนจากการจทาหนสายสสนคคา

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 8,850

หนคา 8 / 239



PS65008130 : SRU BCG พดฒนตผลลตภดณฑฑชชมชน ตตตบลปตกทรง

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การใชคภมมสปปญญาชาวบคานผสมผสานกพบแนวคสดการปรพบเปลมรยนบรรจจภพณฑฑใหมส

การใชคเครดรองซมล ในการปปดบรรจจภพณฑฑ เพดรอคงสภาพของสสนคคาใหคเกกบไวคไดคนานทมรสจด

การตสดโลโกคเฉพาะแบรนดฑ เพดรอเพสรมความเปปนเอกลพกษณฑใหคกพบผลสตภพณฑฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   เทคโนโลยมการแปรรมปผลผลสตการเกษตร

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : SRU U2T BCG by Pak Thromg

รตยละเออยด : 1. วางแนวความคสดและออกแบบผลสตภพณฑฑเบดคองตคน2. พพฒนาผลสตภพณฑฑในรมป

แบบทมรสามารถททาออกมาใชคงานไดคจรสง และงสายทมรสจด

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ปากทรง อ.พะโตบะ จ.ชจมพร

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

การวางแผนกลยจทธฑตมตลาดออนไลนฑ ไมสวสาจะเปปนการโฆษณา โปรโมทสสนคคาและการบรสการจพด
สสงสสนคคาตสางๆ

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 5,000

หนคา 9 / 239



PS65008245 : SRU BCG สทงเสรลมผลลตภดณฑฑชชมชน ตตตบลปตกทรง

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การใชคเครดรองปปร นไฟฟปา ในการปปร นสสวนผสมของเครดรองแกงใหคละเอมยด

การใชคเครดรองซมล ในการปปดบรรจจภพณฑฑ

การตสดโลโกคลงบนบรรจจภพณฑฑ เพดรอเพสรมความโดดเดสนใหคกพบผลสตภพณฑฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   เทคโนโลยมการแปรรมปผลผลสตการเกษตร

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : SRU U2T BCG by Pak Thromg

รตยละเออยด : 1. วางแนวคสดและออกแบบผลสตภพณฑฑเบดคองตคน2.พพฒนาผลสตภพณฑฑในรมปแบบทมร

สามารถททาออกมาใหคใชคงานไดคจรสงและงสายทมรสจด

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ปากทรง อ.พะโตบะ จ.ชจมพร

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1. การพพฒนาผลสตภพณฑฑใหคมมคจณภาพ และมมความหลากหลาย
2. การพพฒนากลยจทธฑทางการตลาด
3. การพพฒนาบรรจจภพณฑฑของสสนคคาใหคเปปนเอกลพกษณฑ
4. สรคางมมลคสาเพสรมใหคกพบสสนคคา

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 2,500

หนคา 10 / 239



PS65008876 : โครงกตร SRU BCG ยกระดดบผลลตภดณฑฑผงกลดวยนตนตวดตดลบรสชชอคโกเเลชต ตตตบลพระรดกษฑ 

อตตเภอพะโตตะ จดงหวดดชชมพร

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

แบบบรรจจภพณฑฑใหมสใหคนสาสนใจ

เปลมรยนจากผงกลควยดสบรสธรรมดาใหคเปปนรสชกอคโกแลกต

แปลรมปจากกลควยดสบใหคเปปนผงกลควยนทคาวคาดสบ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ผงกลควยนทคาวคาดสบรสชกอกโกแลต

รตยละเออยด : ผงกลควยนทคาวคาดสบรสชกอกโกแลต ผลสตจากกลควยนทคาวคาดสบผสมผงโกโกค ใหคไดค

รสชาตสชกอกโกแลต เพดรอใหคสามารถรพบประทานไดคงสายขขคน เหมาะสทาหรพบผมคทมรใหคความสนใจดมแล

สจขภาพ และผมคปปวยโรคกรดไหลยคอน โรคกระเพาะ และผมคทมรตคองการควบคจมนทคาหนพก

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.พระรพกษฑ อ.พะโตบะ จ.ชจมพร

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

Customer Segment - กลจสมลมกคคาเปปนกลจสมคนทมรอาศพยอยมสทพรวทจกภาค ไมสจทากพดเพศ มมอายจตพคงแตส 
16ปปขขคนไป โดยเฉพาะผมคทมรเปปนโรคกรดไหลยคอน แผลในกระเพาะอาหาร ทคองอดด ทคองเสมยบสอย
Costomer Relationships – มมการสอบถามความพขงพอใจของลมกคคาหลพงซดคอวสาชสวยบรรเทา
อาการทมรเปปนอยมสหรดอไมส
และนทาผลมาชสวยในการ review สสนคคา มมการมอบสสทธสพสเศษแกสลมกคคารายใหมสและลมกคคารายเกสา
Channels – จพดจทาหนสายผสานเวกบไซตฑ http://www.prarak.go.th/NaPhrarak/index.php 
ผสานเพจ Facebook U2T SRU วสศวกรสพงคมตทาบลพระรพกษฑ รวมถขงจทาหนสายทมรรคานคคาในชจมชน 
Value Propositions – คจณคสาทมรลมกคคาจะไดครพบคดอ ชสวยปปองกพนภาวะกรดไหลยคอนหรดอกรดเกสน
ในกระเพาะอาหาร ชสวยลดระดพบนทคาตาลในเลดอด แกคอาการทคองเสมย ปวดบสด และยพงมมไฟเบอรฑสมง 
ชสวยเรดรองขพบถสาย ลดความอยากอาหาร ควบคจมนทคาหนพกไดค
Key Activities - เรสรมจากการคพดสรรวพตถจดสบทมรไดคมาตรฐาน ตสดตสอซดคอวพตถจดสบจากเจคาของ
สวนกลควยและโกโกค ไปสมสกระบวนการผลสต บรรจจ จพดจทาหนสายผลสตภพณฑฑ ควบคมสไปกพบคสดคคน
พพฒนาผลสตภพณฑฑ มมการวางแผนการตลาด ชสองทางการจพดจทาหนสายทพคงรมปแบบออนไลนฑและ
ออฟไลนฑ 
Key Resources – ทรพพยากรหลพกในการผลสต ผลกลควยนทคาวคาดสบ เมลกดโกโกคของชาวสวนใน
พดคนทมรตทาบลพระรพกษฑ         ทมมวสศวกรสพงคมตทาบลพระรพกษฑและสมาชสกในชจมชนซขรงเปปนแรงงานใน
การผลสต รวมถขงการวางแผนการตลาด ชสองทางในการจพดจทาหนสายรมปแบบตสางๆ
Key Partners – ผมคเกมรยวขคองในธจรกสจ ไดคแกส มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม กลจสมชาวบคานใน

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

มมสจขภาพดมขขคน ลดโอกาสเกสดการเจกบปปวย

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 3,000
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PS65009249 : SRUBCG ยกระดดบผลลตภดณฑฑคชกกอนสชขภตพจตกผงกลดวยนตนตวดตดลบ ตตตบลพระรดกษฑ อตตเภอพะโตตะ 

จดงหวดดชชมพร

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

แบบบรรจจภพณฑฑใหมสใหคนสาสนใจ

เปลมรยนจากผงกลควยดสบใหคเปปนผลสตภพณฑฑคจกกมค

แปรรมปจากกลควยดสบใหคเปปนผงกลควยนทคาวคาดสบ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : คจกกมคสจขภาพจากผงกลควยนทคาวคาดสบ

รตยละเออยด : คจกกมคทมรผลสตจากผงกลควยนทคาวคาดสบ ทดแทนการใชคแปปงสาลม เหมาะสทาหรพบผมคทมรรพก

สจขภาพและมมปปญหาดคานสจขภาพ สามารถรพบประทานไดคทพคงเดกกและผมคใหญส

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.พระรพกษฑ อ.พะโตบะ จ.ชจมพร

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

Customer Segment - กลจสมลมกคคาเปปนกลจสมคนทมรอาศพยอยมสทพรวทจกภาค ไมสจทากพดเพศ มมอายจตพคงแตส 
3ปปขขคนไป เพราะเปปนอาหารทมรนสยมรพบประทานทพรวไป ผลสตจากผงกลควยนทคาวคาดสบทดแทนแปปงสาลม 
เหมาะตสอสจขภาพผมคบรสโภค
Costomer Relationships – มมการสอบถามความพขงพอใจของลมกคคาและนทาผลมาชสวยในการ 
review สสนคคา มมการมมการมอบสสทธสพสเศษแกสลมกคคารายใหมสและลมกคคารายเกสา
Channels – จพดจทาหนสายผสานเวกบไซตฑ http://www.prarak.go.th/NaPhrarak/index.php 
ผสานเพจ Facebook U2T SRU วสศวกรสพงคมตทาบลพระรพกษฑ รวมถขงจทาหนสายทมรรคานคคาในชจมชน 
Value Propositions – คจณคสาทมรลมกคคาจะไดครพบคดอ ไดคบรสโภคคจกกมค ทมรไมสมมสสวนผสมของแปปงสาลม 
ปราศจากกลมเตน ไขมพนทรานดฑ มมคจณคสาทางโภชนาการ ดมตสอผมครพกสจขภาพและผมคมมปปญหาดคาน
สจขภาพ
Key Activities - เรสรมจากการคพดสรรวพตถจดสบทมรไดคมาตรฐาน ไปสมสกระบวนการผลสต บรรจจ จพด
จทาหนสายผลสตภพณฑฑ วางแผนการตลาด ชสองทางการจพดจทาหนสายทพคงรมปแบบออนไลนฑและออ
ฟไลนฑ 
Key Resources – ทรพพยากรหลพกในการผลสต สมตรในการททาคจกกมคสจขภาพจากผงกลควยนทคาวคา
ดสบ อจปกรณฑและวพตถจดสบตสางๆโดยเฉพาะผงกลควยนทคาวคาดสบ ทมมวสศวกรสพงคมตทาบลพระรพกษฑและ
สมาชสกในชจมชนซขรงเปปนแรงงานในการผลสต รวมถขงการวางแผนการตลาด ชสองทางในการจพด
จทาหนสาย
Key Partners – ผมคเกมรยวขคองในธจรกสจ ไดคแกส มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม กลจสมชาวบคานใน

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 3,000
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PS65003836 : SRU BCG พดฒนตแหลทงททองเทอชยวนตนตตกคลองหรดชง ตตตบลพะโตตะ อตตเภอพะโตตะ จดงหวดดชชมพร

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

ใหคความรมคกพบคนในทคองถสรน เกมรยวกพบการทสองเทมรยงเชสงนสเวศนฑ

นทาเทคโนโลยมมาใชคเพดรอเชดรอมตสอนพกทสองเทมรยวกพบชจมชน ททาใหคเกสดกสจกรรมการทสองเทมรยวทมร

สรคางสรรคฑ

สรคางเพจนทคาตกคลองหรพรงใหคนพกทสองเทมรยวรมคจพกมากขขคน ผสานสดรอออนไลนฑ

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

ททองเทอชยวทอชเปปนมลตรตทอสลชงแวดลดอมและสชขภตพ

   ธจรกสจการทสองเทมรยวออนไลนฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : นทคาตกคลองหรพรง

รตยละเออยด : นทคาตกคลองหรพรงอยมสในเขตอจทยานแหสงชาตสนทคาตกหงาวจพงหวพดระนองและ

ชจมพร หมมส 14 บคานปะตสมะ ตทาบลพะโตบะ อทาเภอพะโตบะ จพงหวพดชจมพร โดยอยมสในความดมแลรพบ

ผสดชอบของหนสวยพสทพกษฑอจทยานแหสงชาตสทมร นง.2 (คลองแย)

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 6 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.พะโตบะ อ.พะโตบะ จ.ชจมพร

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : ไมสมม

ออนไลนฑ : นทคาตกคลองหรพรง อทาเภอพะโตบะ จพงหวพดชจมพร

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขคนไป

1. พพฒนาภมมสทพศนฑบรสเวณนทคาตกคลองหรพรง บคานปะตสมะ หมมส 14 ตทาบลพะโตบะ อทาเภอพะโตบะ จพงหวพด
ชจมพร
2. จพดททาปปายบอกทางและจพดททาเพจแหลสงทสองเทมรยวนทคาตกคลองหรพรง 
3. เชสญชวนนพกทสองเทมรยวมาเยมรยมชมนทคาตกคลองหรพรง

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

สรคางความรมคใหคชจมชน

อนจรพกษฑสสรงแวดลคอม และมมการพพฒนาอยสางยพรงยดน

จตตนวนรตยไดด : 5,000
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PS65010719 : SRU BCG สทงเสรลมผลลตภดณฑฑ ตตตบลพะโตตะ อตตเภอพะโตตะ จดงหวดดชชมพร

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

สรคางรายไดคเสรสมใหคกพบคนในทคองถสรน

นทาวพตถจดสบทมรมมในทคองถสรน มาเพสรมมมลคสา

พพฒนา Packaging ใหคมมความนสาสนใจมากยสรงขขคน

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ผงกลควยนทคาวคาดสบ แคปซมล

รตยละเออยด : ผงกลควยนทคาวคาดสบผลสตจากกลควยนทคาวคาดสบมาบรรจจเปปนแคปซมลใสสกระปจก 100 

แคปซมล ขนาด 50 กรพม จทาหนสายในราคา 150 บาท สามารถชสวยสมานแผลในกระเพาะอาหาร 

บรรเทาอาการกรดไหลยคอนและอาการทคองเสมยเพสรมกากใยในลทาไสค รพบประทานครพคงละ 2-3 

แคปซมล วพนละ 3 เวลากสอนอาหาร

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 5 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.พะโตบะ อ.พะโตบะ จ.ชจมพร

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : ปะตสมะ

ออนไลนฑ : ผงกลควยนทคาวคาดสบแคปซมลPATIMA

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

เปปาหมายยกระดพบผลสตภพณฑฑและเพสรมยอดขาย
แผนการตลาดวางกลยจทธฑเพสรอเขคาถขงกลจสมเปปาหมายใหคมากขขคนและเพสรมชสองทางการจทาหนสาย
ผลสตภพณฑฑทพคงออนไลนฑแผนการขายเพสรมชสองทางการขายขายปลมกตามออเดอรฑ จขงตคองการ
ขยายชสองทางการขายผสานทางหนสวยงานเอกชนและรคานคคา

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

มมสจขภาพดมขขคน ลดโอกาสเกสดการเจกบปปวย

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางนวพตกรรมใหมสใหคกพบผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 7,500

หนคา 14 / 239



PS65011066 : SRU BCG สทงเสรลมกตรททองเทอชยวตตตบลถตนตสลงหฑ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

จจดเชกคอสนแหลสงทสองเทมรยว

-

-

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

ททองเทอชยวทอชเปปนมลตรตทอสลชงแวดลดอมและสชขภตพ

   ระบบขายสสนคคาหรดอบรสการผสานชสองทางออนไลนฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : การทสองเทมรยวเชสงเกษตรทมรวสสาหกสจชจมชนกาแฟถทคาสสงหฑ

รตยละเออยด : การทสองเทมรยวเชสงเกษตรทมรวสสาหกสจชจมชนกาแฟถทคาสสงหฑชมกระบวนการผลสต

เมลกดกาแฟสดเพดรอมาแปรรมปเปปนผลสตภพณฑฑโดยการคพดสรรเมลกดกาแฟทมรมมคจณภาพขพคน

ตอนการผลสตโดยในวสสาหกสจชจมชนกาแฟถทคาสสงหฑมมสถานทมรศขกษาดมงานและชสมกาแฟทมรคาเฟป

กาแฟถทคาสสงหฑและมมของฝากกาแฟถทคาสสงหฑ

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 0 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ถทคาสสงหฑ อ.เมดองชจมพร จ.ชจมพร

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1.ประชจมและวางแผนการดทาเนสนงาน
2.ลงพดคนทมรเกกบรวบรวมขคอมมลและวสเคราะหฑขคอมมลในพดคนทมร
3.เลดอกผลสตภพณฑฑทมรตคองการยกระดพบใหคมมรายไดคทมรมากขขคน
4.นทาเทคโนโลยมสดรอออนไลนฑ มาใชคในการโปรโมทการทสองเทมรยวเชสงเกษตรทมรวสสาหกสจชจมชนกาแฟ
ถทคาสสงหฑ
5.ตรวจสอบผลการดทาเนสนงานใหคตามเปปาหมาย
6.ประเมสนผลการดทาเนสนงาน

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 0

หนคา 15 / 239



PS65011169 : SRU BCG พดฒนตผลลตภดณฑฑชชมชน ตตตบลถตนตสลงหฑ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

สครพบกาแฟ

ชสองทางการขายแอปพลสเคชพรน Tiktok

-

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : กาแฟถทคาสสงหฑ กาแฟโรบพสตคา จพงหวพดชจมพร

รตยละเออยด : กาแฟถทคาสสงหฑเปปนทมรแรกในภาคใตคทมรผลสตกาแฟโรบพสตคาคจณภาพไมสมมรสเปรมคยว

กาแฟ3in1เปปนหนขรงในผลสตภพณฑฑยอดนสยมของกาแฟถทคาสสงหฑกาแฟปรจงสทาเรกจชนสดผงทมรผสม

ผสานกพนอยสางลงตพวของกาแฟพพนธจฑโรบพสตคามมรสชาตสเขคมขคนและกลมกลสอมไมสมมคอเลสเต

อรอลและไขมพนทรานสฑ

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 0 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ถทคาสสงหฑ อ.เมดองชจมพร จ.ชจมพร

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1.ประชจมและวางแผนการดทาเนสนงาน
2.ลงพดคนทมรเกกบรวบรวมขคอมมลและวสเคราะหฑขคอมมลในพดคนทมร
3.เลดอกผลสตภพณฑฑทมรตคองการยกระดพบใหคมมรายไดคทมรมากขขคน
4.ยกระดพบผลสตภพณฑฑโดยพพฒนาเพจกาแฟถทคาสสงหฑ จพงหวพดชจมพร ใหคมมความนสาสนใจมากขขคน
5.เพสรมชสองทางออนไลนฑในการขายสสนคคาผสานทางแอปพลสเคชพรนTIKTOK
6.ตรวจสอบผลการดทาเนสนงานใหคตามเปปาหมาย
7.ประเมสนผลการดทาเนสนงาน

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 4,170

หนคา 16 / 239



PS65008242 : SRU BCG พดฒนตและเพลชมมสลคทตปลตทะเล ตตตบลนตทชทง อตตเภอเมชองชชมพร จดงหวดดชชมพร

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

1.พพฒนาเพสรมมมลคสาผลสตภพณฑฑ โลโกค / แพกคเกต เพสรมวพนผลสต - วพนหมดอายจ เพสรมคสวอารฑโคค 

แสดงรายละเอมยด สถานทมรผลสตและจทาหนสาย

2.เพสรมชสองทางการขาย ฝากขายสสนคคาทมรรคานของฝาก ในจพงหวพดชจมพร ขายออนไลนฑ เชสน 

สรคางเพจใน facebook Tiktok และInstagram

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ปลาหวาน (sweet fsh)

รตยละเออยด : ปลาหวาน (sweet fsh) ปลาหวานโรยงาตากแหคงของใหมส สด สะอาด 

คจณภาพดม รสชาตสเขคมขคน ถมกหลพกอนามพย ประโยชนฑ แปรรมปปลาทม หรดอปลาทะเล เปปนปลา

หวานตากแหคงผสานกระบวนการอาบแดดอยสางดม เนดคอแนสน อรสอย ไมสเคกมจนเกสนไป สามารถ

เกกบไวคไดคนานโดยไมสเสมยรสชาตส

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 0 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.นาทจสง อ.เมดองชจมพร จ.ชจมพร

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขคนไป

1. นทาปลาทะเลทมรหาไดคงสายในทคองถสรน มาแปรรมปอาหารใหคมมอายจการเกกบรพกษาไดคนานยสรงขขคน เชสน 
ททาปลาหวาน ปลาแดดเดมยว และปลาเคกม
2. ทางเราจขงเลกงเหกนสสรงมมอยมสของชาวบคานในตทาบลนาทจสง อทาเภอเมดอง จพงหวพดชจมพร  สามารถ
นทาเอามาตสอยอดไดค เพดรอเพสรมผลสตภพณฑฑทมรแปลกใหมสและเพดรอเพสรมมมลคสาใหคมมราคาสมงขขคน  คดอ คอน
เฟลกปลากะพง
3.สสรงทมรคาดหวพง คดอ ชาวบคานสามารถพพฒนาสรคางรายไดค ในการตสอยอดผลสตภพณฑฑ  และเพสรม
ทางเลดอกดคานการสรคางความสามารถในการแขสงขพน โดยการพพฒนาและสสงเสรสมการสรคาง
มมลคสาสสนคคาเกษตรเพดรอสรคางรายไดคใหคเกษตรกรและการสสงเสรสมวสสาหกสจชจมชนในการพขรงพา
ตนเอง

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

จตตนวนรตยไดด : 15,000

หนคา 17 / 239



PS65010223 : SRU BCG พดฒนตและเพลชมมสลคทตตะกรดตสตน ตตตบลนตทชทง อตตเภอเมชองชชมพร จดงหวดดชชมพร

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

สรคางพดคนทมรออนไลนฑใหคชาวบคานมมชสองทางการขายมากขขคสน

พพฒนาบรรจจภพณฑฑใหคมมความสวยงามและเปปนมสตรตสอสสรงแวดลคอม

มมการตกแตสงหรดอพพฒนรมปแบบผลสตภพณฑฑใหคสวยงาม

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ตะกรคาสานจากวพสดจธรรมชาตส (Takha san from natural 

materials.)

รตยละเออยด : การสานตะกรคาจากวพสดจธรรมชาตสเปปนการใชควพสดจธรรมชาตสทมรเหลดอใชคและไมสมม

คจณคสาใหคมมคจณคสาขขคนมา และการสานตะกรคายพงเปปนการนทาวพสดจธรรมชาตสทมรมมความปลอดภพย

ตสอสสรงแวดลคอมและลดการใชคขยะจากพลาสตสคไดคดควย ตะกรคาทมรสานจากวพสดจธรรมชาตสมม

ความคงทน สามารถใชคซทคาไดค

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 0 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.นาทจสง อ.เมดองชจมพร จ.ชจมพร

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

สานตะกรคา เปปนผลสตภพณฑฑทมรชาวบคานตทาบลนาทจสง อทาเภอเมดอง จพงหวพดชจมพร ไดคนทาภมมสปปญญา
การสานตะกรคามาปรพบใชคเพดรอสสงเสรสมภมมสปปญญาในทคองถสรน เนดรองจากตทาบลนาทจสง อทาเภอเมดอง 
จพงหวพดชจมพรเปปนพดคนทมรเกษตรกรรม ชาวบคานในพดคนทมร สสวนใหญสจะมมหนคาทมรเปปนเกษตรกร ททานา 
และประมง การสานตะกรคาของชาวบคานเปปนภมมสปปญญาในพดคนทมร และเปปนอาชมพทมรสามารถยอด
ตสอสรคางรายไดคในแกสชจมชน ททาใหคลดการใชคถจงพลาสตสก และยพงททาใหคผมคสมงอายจในชจมชนไดคใชคเวลา
วสางในเกสดประโยชนฑ ตลอดจนใหคคนในชจมชนลดภาระการวสางงานไดคมากขขคน 
       งานจพกสานเปปนงานฝปมดอสดบทอดมาจากบรรพบจรจษ สสวนมากจะเรสรมททากพนภายในครอบครพว
โดยมมการฝฝกสอนลมกหลานใหคไดครพบการเรมยนรมควสธมการททางานจพกสาน เชสน ใหคชสวยผสาไมคไผส จพก
ตอก และหพดสาน เลกกๆ นคอยๆ จนเกสดความชทานาญและททาใหคเกสดความรพกในงานดคานการ
จพกสาน เดสมผลสตภพณฑฑทมรสานสสวนมากจะเปปนของทมรใชคในครพวเรดอน เชสน กระบจงตะกรคา กระดคง สจสม 
ปจปงกมก ขคอง ไซ ฝาชม เสดรอลทาแพน กระจาด และอดรนๆ ตสอมาไดคมมการพพฒนารมปแบบใหคสามารถใชค
ประโยชนฑมากขขคน เชสน สานตะกรคาเปปนรมปกจคง รมปไกสตบอก ตะเกมยง เตสา กระตสาย จานดาว และยพง
ประยจกตฑเอางานเซรามสคมาผสมผสานกพนอยสางสวยงาม กลายเปปนผลสตภพณฑฑไมคไผสสานหจคมเซรา
มสค อมกทพคงยพงสานเปปน กระเปปา โคมไฟ และของใชคอดรนๆ อมกมากมาย จนปปจจจบพนไดครพบความนสยม
จากลมกคคาเปปนจทานวนมาก จนผลสตไมสทพนตสอความตคองการของลมกคคา

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

ลดขยะ/การนทาวพตถจดสบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 5,000
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PS65004982 : SRU BCG พดฒนตอตชอพ สรดตงรตยไดด สสทชชมชน อยทตงยดชงยชน ตตตบลดทตนสวอ อตตเภอสวอ จดงหวดด

ชชมพร

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

เทคโนโลยมและนวพตกรรมทางสสรงแวดลคอม

เทคโนโลยมและนวพตกรรมทางสดรอออนไลนฑ

เทคโนโลยมหรดอนวพตกรรมทางการเกษตร

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจหมชนเวอยนลดกตรใชดพลดงงตนเนดนนตตกลดบมตใชดใหมท

   Remanufacture (การผลสตใหมส)

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ปจปยชมวภาพจากทะลายปาลฑมตทาบลดสานสวม

รตยละเออยด : ปจปยชมวภาพจากทะลายปาลฑมชสวยเพสรมความสามารถในการดมดซขมแรสธาตจ เพสรม

ความอจดมสมบมรณฑ และรพกษาหนคาดสนในระยะยาว เหมาะแกสการเพาะปลมกพดชทจกชนสด ไรคซขรง

สารเคมม

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 1 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ดสานสวม อ.สวม จ.ชจมพร

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

วางแผนททาปจปยจากทะลายปาลฑม ลงพดคนทมรเกกบขคอมมลทมรททาเกษตรเกมรยวกพบการเพาะเหกด จพด
กสจกรรมเปปนแนวทางการผลสตปจปยชมวภาพจากทะลายปาลฑมจากวสทยากร ดทาเนสนการททางานไปใน
ทางปฎสบพตส สรคางการตลาดวางแผนการจพดจทาหนสายสสนคคา นทาผลผลสตทมรไดคสมสตลาด ประเมสนผล 
และสรจปโครงการ

คสดคคนกระบวนการททางานทมรงสายขขคน

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

ลดขยะ/การนทาวพตถจดสบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

จตตนวนรตยไดด : 14,000
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PS65005364 : SRU BCG ยกระดดบกตรททองเทอชยว กลดบคชนสสทธรรมชตตล ตตตบลดทตนสวอ อตตเภอดทตนสวอ จดงหวดด

ชชมพร

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

เทคโนโลยมหรดอนวพตกรรมทางดคานการศขกษา

เทคโนโลยมหรดอนวพตกรรมทางดคานการพพฒนา

เทคโนโลยมหรดอนวพตกรรมทางสสรงแวดลคอม

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

ททองเทอชยวทอชเปปนมลตรตทอสลชงแวดลดอมและสชขภตพ

   ธจรกสจการทสองเทมรยวออนไลนฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ดสานสวมประตมสวรรคฑ

รตยละเออยด : สสงเสรสมการทสองเทมรยวตทาบลดสานสวม ใหคเปปนทมรนสาสนใจโดยการสรคางสดรอออ

นไลนฑ โปรโมทธจรกสจโฮมสเตยฑของผมคประกอบการรายยสอยในชจมชนเพดรอใหคเปปนทมรรมคจพกของนพก

ทสองเทมรยวและกระตจคนรายไดค

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 1 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ดสานสวม อ.สวม จ.ชจมพร

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

วางแผนนทาเสนอแหลสงทสองเทมรยว ลงพดคนทมรเกกบขคอมมล
แหลสงทรพพยากร อาชมพและรายไดคของประชากร สอบถามผมคประกอบการธจรกสจโฮมสเตยฑ จพด
โครงการยกระดพบการทสองเทมรยวกลพบคดนสมสธรรมชาตสตทาบลดสานสวม เปปนการเพสรมรายไดค สรคาง
เครดอขสายประชาสพมพพนธฑใหคเปปนทมรรมคจพกมากขขคน

คสดคคนกระบวนการททางานทมรงสายขขคน

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

มมสจขภาพดมขขคน ลดโอกาสเกสดการเจกบปปวย

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

สรคางความรมคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 20,000
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PS65007951 : SRU BCG ศสนยฑกตรเรอยนรสดแหลทงททองเทอชยว ตตตบลนตสดก

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

อบรมพพฒนาการตลาดออนไลนฑ เพดรอเพสรมยอดขายใหคแกสสสนคคาผลสตภพณฑฑ

พพฒนารมปแบบของ Packging และพพฒนาคจณภาพของการผลสตบรรจจภพณฑฑ

เพสรมชสองทางการการมากกวสาออนไลนฑ

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

ททองเทอชยวทอชเปปนมลตรตทอสลชงแวดลดอมและสชขภตพ

   ระบบภมมสสารสนเทศ (GIS)

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : SRU BCG ศมนยฑการเรมยนรมคแหลสงทสองเทมรยว ตทาบลนาสพก

รตยละเออยด : รวบรวมขคอมมลแหลสงทสองเทมรยวในตทาบลนาสพกใหคขคอมมลแกสคนในพดคนทมรและนพก

ทสองเทมรยว ขคอมมลสถานทมรทสองเทมรยวเปปนหลพก และรวมถขงขคอมมลในตทาบล ประวพตส พดชผลทางการ

เกษตร ผลสตภพณฑฑในตทาบล โปรโมทสถานทมรทสองเทมรยวทาง Page Facebook กระจายขสาวสาร

การทสองเทมรยวตทาบลนาสพก

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.นาสพก อ.สวม จ.ชจมพร

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

สทาหรพบศมนยฑการเรมยนรมค แหลสงทสองเทมรยวในตทาบลนาสพก คดอการทมรรวบรวมขคอมมลสถานทมรทสอง
เทมรยว ตสางๆในตทาบล วสามมสถานทมรทสองเทมรยวทมรไหนบคาง รวมถขงประวพตสของหมมสบคานหรดอขคอมมลตสางๆ 
ของตทาบลนาสพก สสนคคาและบรสการ ผลสตภพณฑฑ OTOP ของตทาบล มาจพดไวคทมรศมนยฑการเรมยนรมค

โดยมมวพตถจประสงคฑ เพดรอใหคผมคเกมรยวขคองหรดอนพกทสองเทมรยวทมรมาเยดอน ตทาบลนาสพก ไดครพบรมค
ขคอมมลขสาวสารทมรมากขขคน และนทาความรมค และแนวทางการทสองเทมรยว เพดรอเปปนแนวทางและหลพก
ความคสดของ “การตสอยอด” ทรพพยากรในทคองถสรนใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด และอาจนทาไปสมส “การ
เพสรมคจณคสา” ใหคกพบตทาบล เกมรยวกพบทรพพยากรทมรมมอยมสสามารถตอบโจทยฑใหคกพบนพกทสอเทมรยว จนเกสด
ประสบการณฑ ความประทพบใจ และมมกระแสใหคคนมาเทมรยวเพสรมมากขขคน

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

อนจรพกษฑสสรงแวดลคอม และมมการพพฒนาอยสางยพรงยดน

จตตนวนรตยไดด : 0
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PS65007978 : SRU BCG พดฒนตผลลตภดณฑฑแปรรสปกลดวย ตตตบลนตสดก

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

อบรมพพฒนาการตลาดออนไลนฑ เพดรอเพสรมยอดขายใหคแกสสสนคคาผลสตภพณฑฑ

พพฒนารมปแบบของ Packging และพพฒนาคจณภาพของการผลสตบรรจจภพณฑฑ

เพสรมชสองทางการการมากกวสาออนไลนฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : บคานหนองบพว

รตยละเออยด : กลควยฉาบ บคานหนองบพว นสยมรพบประทานกพนอยสางแพรสหลาย เปปนผลไมคทมรมมทจก

ฤดมกาลและปราศจากสารพสษ มมประโยชนฑสารพพดอยสางกลควยเบรกแตก บคานหนองบพว กลควย

เบรกแตกเปปนการนทาเอากลควยสจกมาทอดใหคกรอบรสชาตสหวานหอมโดยไมสมมการแตสงรส 

แตสงกลสรนและแตสงสมแตสอยสางใด

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.นาสพก อ.สวม จ.ชจมพร

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขคนไป

กลควย นพบเปปนผลไมคทมรมมความสทาคพญเชสงเศรษฐกสจ และมากดควยคจณประโยชนฑตสอรสางกาย เพราะ
มมสารอาหารอยมสในกลควยเปปนจทานวนมาก 

กลควยสวม เปปนสายพพนธจฑดมของจพงหวพดชจมพร และดควยในพดคนทมรของตทาบลนาสพก มมกลควยเปปน
จทานวนมาก เราจขงนทากลควยทมรเหลดอจากการขายนทามาแปรรมปดควยการมาททา “กลควยฉาบ และ 
กลควยเบรกแตก”  โดยการเพสรมรสชาตสความอรสอย สด สะอาด 
          สามารถนทามาเปปนผลสตภพณฑฑของฝากของตทาบลไดค โดยมมตคนทจนทมรถมก และสามารถททากทาไร
ไดคดม และยพงเพดรอสสงเสรสมการสรคางรายไดคใหคกพบเกษตรกรของตทาบลนาสพก

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 50,000

หนคา 22 / 239



PS65005669 : SRU BCG พดฒนตผลลตภดณฑฑอตหตรดดตนสมชนไพร ตตตบลททตมะพลต

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

เทคโนโลยมการยดดอายจผลสตภพณฑฑ

พพฒนา Packaging Design

คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลสตภพณฑฑ

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ลมกจพนทนฑอบกรอบ

รตยละเออยด : 1.ปอกเปลดอกลมกจพนทนฑ 1 วพน2.แชสผลลมกจพนทนฑทมรปอกแลควลงในนทคาเกลดอ3.แชสจน

กวสารสเคกมจะเขคาเนดคอใชคเวลา 3-5 วพน4.รสเคกมเขคาเนดคอแลควนทามาหพรนตามทรงทมรตคองการ5.บมบ

นทคาออกจากลมกจพนทนฑใหคหมด6.คลจกนทคาตาล7.ตากแดดจนกวสาจะแหคงและกรอบ8.บรรจจลงใน

บรรจจภพณฑฑ

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ทสามะพลา อ.หลพงสวน จ.ชจมพร

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : จทาหนสายทมรรคานเลขทมร 57 หมมส 1 ตทาบลทสามะพลา อทาเภอหลพงสวน จพงหวพดชจมพร

ออนไลนฑ :  กhttp://www.facebook.com/U2T-SRU ตทาบลทสามะพลา-102514475880901/

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.ทจกคนในตทาบลประชจมวางแผนงานกพนในทมม
2.ปรขกษาหาผลสตภพณฑฑและแหลสงทสองเทมรยวในตทาบล
3.ไดคขคอสรจปในการเลดอกผลสตภพณฑฑประจทาตทาบลทสามะพลา คดอ กลควยและลมกจพนทนฑ
4.วางแผนในการลงพดคนทมรพรคอมกพบประสานงานกพบชาวบคาน
5.ปรขกษาแผนการออกแบบผลสตภพณฑฑสสนคคาเพดรอยกระดพบจากเดสม
6.นพดประชจมกพบชาวบคานในพดคนทมรพรคอมกพบทดลองชสมผลสตภพณฑฑทมรชาวบคานมมอยมส
7.ประสานงานกพบทางตทาบลทสามะพลาพรคอมกพบชาวบคาน เพดรอใหคคทาแนะนทาเกมรยวกพบการดทาเนสน
โครงการขพบเคลดรอนเศรษฐกสจและสพงคมฐานรากหลพงโควสดดควยเศรษฐกสจ BCG (U2T for 
BCG)
8.หาวพตถจดสบพรคอมกพบอบรมพรคอมปฏสบพตสการ
9.วางแผนจพดททาผลสตภพณฑฑและบรรจจภพณฑฑ
10.วางแผนการขายผลสตภพณฑฑสสนคคาแบบออนไลนฑ คดอการขายผลสตภพณฑฑผสานทางเพ
จFacebook ของตทาบลทสามะพลา และขายแบบออฟไลนฑ คดอ การวางขายผลสตภพณฑฑในรคานคคา
ชจมชน

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 4,000

หนคา 23 / 239



PS65005859 : SRU BCG พดฒนตผลลตภดณฑฑอตหตรเพชชอสชขภตพ ตตตบลททตมะพลต

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

กระทะทอดกลควยไฟฟปา

เครดรองสไลดฑกลควย

ตมคอบกลควย

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   สจขอนามพยอาหาร หรดอ กระบวนการควบคจมขพคนตอนการผลสตตพคงแตสตคน

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : กลควยฉาบ

รตยละเออยด : การนทากลควยดสบทมรกทาลพงสจกมาแปรรมปเปปนกลควยฉาบโดยการทอด กลควยฉาบจะ

มมดควยกพน 2 รส คดอ หวานและเคกม  ในการนทาแปรรมปจะยกระดพบทพคงรสชาตสทมรอรสอยกวสาเดสม 

บรรจจภพณฑฑทมรดมขขคนททาใหคยกระดพบการตลาดไดค

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ทสามะพลา อ.หลพงสวน จ.ชจมพร

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : รคานคคาในชจมชนตทาบลทสามะพลา อทาเภอหลพงสวน จพงหวพดชจมพร

ออนไลนฑ : facebook , Tiktok

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ขพคนทมร1 ทจกคนในตทาบลประชจมวางแผนงานกพนในทมม
2.ปรขกษาหาสสนคคาหรดอสถานทมรทมรโดดเดสนประจทาตทาบล
3.ไดคขคอสรจปในการเลดอกของดมประจทาตทาบลทสามะพลาคดอ กลควยและลมกจพนทรฑ
4.วางแผนในการลงพดคนทมรพรคอมกพบประสานงาน
5.ปรขกษาแพลนการออกแบบสสนคคาในการยกระดพบจากเดสม  
6. นพดประชจมกพบชาวบคานในพดคนทมรพรคอมกพบทดลองชสมสสนคคาทมรชาวบคานมมอยมส
7.ประสานงานกพบทางตทาบลทสามะพลา พรคอมกพบชาวบคาน เพดรอใหคคทาแนะนทากพบการดทาเนสนการ
โครงการU2T
8.หาวพตถจดสบพรคอมกพบการอบรมพรคอมปฎสบพตสการ  
9.วางแผนจพดททาผลสตภพณฑฑและบรรจจภพณฑฑ
10.วางแผนการขายแบบออฟไลนฑ คดอการวางขายในรคานคคาชจมชน และ ออนไลนฑ คดอ ใชค เฟสบจคค 
ของเพจตทาบลทสามะพลา U2T

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

ลดเวลาในการสรคางผลผลสตเพดรอจพดจทาหนสายสสนคคา / บรสการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 5,000

หนคา 24 / 239



PS65004229 : SRU BCG ยกระดดบผลลตภดณฑฑในชชมชน ตตตบลกะเปอรฑ อตตเภอกะเปอรฑ จดงหวดดระนอง

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

สรคางคสวอารฑโคดในตพวสสนคคา เกมรยวกพบขคอมมลผลสตภพณฑฑ ชสองทางการตสดตสอ

ออกแบบโลโกคไตปลาแหคง

สรคางเพจไตปลาแหคง

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : พรสกแกงตทามดอ

รตยละเออยด : พรสกแกงทมรมมการนทาวพตถจดสบมาจากชจมชน สามารถททาเครดรองแกงไดคอยสาง

หลากหลาย มมการเพสรมมมลคสาของพรสกแกง เกสดรายไดคหมจนเวมยนในชจมชน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.กะเปอรฑ อ.กะเปอรฑ จ.ระนอง

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.ประชจมทมมงาน 2.สทารวจผลสตภพณฑฑและบรสการในพดคนทมรตทาบล 3.เลดอกคพดสรรผลสตภพณฑฑทมรจะนทา
มายกระดพบ 4.วางแผนยกระดพบผลสตภพณฑฑ 5.จพดททาตามแผนยกระดพบผลสตภพณฑฑ 6.สรจปการยก
ระดพบผลสตภพณฑฑ

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 3,500
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PS65004334 : SRU BCG ยกระดดบผลลตภดณฑฑอชปโภคบรลโภค ตตตบลกะเปอรฑ อตตเภอกะเปอรฑ จดงหวดดระนอง

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

ททาคสวอารฑโคดแสดงขคอมมลสสนคคา และชสองทางการตสดตสอ

ออกแบบแพกคเกจ

ใชคซองขนม ซองนทคายาปรพบผคานจสม ซองกาแฟ มาพพฒนาเปปนเหรมยญโปรยทาน ใหคมมความ

หลากหลาย

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกลจหมชนเวอยนลดกตรใชดพลดงงตนเนดนนตตกลดบมตใชดใหมท

   Reuse (การใชคซทคา)

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ททามดอ

รตยละเออยด : มมการผลสตสสนคคาทมรเกสดจากการนทาขยะทมรไมสใชคแลควมาสรคางประโยชนฑ และเพสรม

รายไดคหมจนเวมยนใหคกพบชจมชน ใชคเวลาวสางใหคเกสดประโยชนฑ

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.กะเปอรฑ อ.กะเปอรฑ จ.ระนอง

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.เรสรมประชจมกพบทมมงาน 
2.สทารวจพดคนทมรในตทาบล 
3.เกกบขคอมมลผลสตภพณฑฑในพดคนทมร 
4.คพดเลดอกผลสตภพณฑฑ 
5.วางแผนการยกระดพบผลสตภพณฑฑ 
6.จพดททาตามแผนยกระดพบผลสตภพณฑฑ 
7.สรจปแผนยกระดพบผลสตภพณฑฑ

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

ลดขยะ/การนทาวพตถจดสบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 3,000
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PS65006619 : SRU BCG กตรวตงแผนกตรลตดของผลลตภตณฑฑในตตตบลเชอชยวเหลอยง

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

เกสดนวพตกรรมการพพฒนาออกแบบบรรจจภพณทฑจากกระดาษ

เกสดนวพตกรรมการพพฒนาออกแบบโลโกคผลสตภพณทฑ

เทคโนโลยมดคานการตลาดออนไลนฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : สบมสสมจนไพรเชมรยวเหลมยง

รตยละเออยด : สบมสสมจนไพรเชมรยวเหลมยง เปปนอมกทางเลดอกหนขรงของผลสตภพณฑฑททาความสะอาด

รสางกายดควยสสวนประกอบตสางๆของสมจนไพร เชสน ขมสคน ตะไครค มะกรมด มะนาว มะขาม วสาน

หางจระเขค

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.เชมรยวเหลมยง อ.กะเปอรฑ จ.ระนอง

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1.เกกบขคอมมลผลสตภพณฑฑ
2.วสเคราะหฑ SWOT จากขคอมมลของผลสตภพณฑฑทมรไดคมา
3.เรสรมลงมดอออกแบบโลโกค,ออกแบบบรรจจภพณฑฑใหมส
4.ททาการตลาดออนไลนฑเพดรอเพสรมยอดขายอยสางนคอย 10%
5.วพดผลโครงการ

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 6,000
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PS65006634 : SRU BCG กตรวตงแผนกตรลตดของผลลตภตณฑฑในตตตบลเชอชยวเหลอยง

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

นวพตกรรมการนทาวพสดจธรรมชาตสทมรมมในทคองถสรน กาบหมาก มาหสอผลสตภพณทฑกลควยกวน แทน

การใชคถจงพลาสตสก

นวพตกรรมการนทาวพสดจธรรมชาตสทมรมมในทคองถสรน ไมคไผสมาเปปนบรรจจภพณทฑแพกคผลสตภพณทฑกลควย

กวน แทนการใชคกลสองหรดอถจงพลาสตสก

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   สดรอทมรเผยแพรส ทางหนพงสดอพสมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทพศนฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ของดมเชมรยวเหลมยง : กลควยกวน

รตยละเออยด : ของดมเชมรยวเหลมยง : กลควยกวน เมดรอผสานกระบวนการผลสตพรคอมรพบประทาน

แลควจะประกอบดควยวพตถจดสบหลพกๆคดอ กลควยหอมและกลควยนทคาวคาทมรมมความหวานทมพอดมจาก

นทคาตาลปปป บมมความมพนจากนทคากระทสสด(หพวกระทส)และยพงมมการปรจงรสดควยผงรสชาตสตสางๆ เชสน 

ผงชกอคโลแลตชสบ

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.เชมรยวเหลมยง อ.กะเปอรฑ จ.ระนอง

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1.เกกบขคอมมลผลสตภพณฑฑ
2.วสเคราะหฑ SWOT จากขคอมมลของผลสตภพณฑฑทมรไดคมา
3.เรสรมลงมดอออกแบบบรรจจภพณฑฑใหมส
4.ททาการตลาดออนไลนฑเพดรอเพสรมยอดขายอยสางนคอย 10%
5.วพดผลโครงการ

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

ลดขยะ/การนทาวพตถจดสบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

จตตนวนรตยไดด : 9,000
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PS65003998 : SRU BCG สทงเสรลมและสนดบสนชนกตรแปรรสปผลลตภดณฑฑเพชชอเพลชมมสลคทตจตกใบเหลอยงตตตบล

บตงหลน

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การอบแหคงโดยการใชคตมคอบ

Chatbot ตพวชสวยตอบแชทลมกคคา ชสองทางออนไลนฑของแบรนดฑ

นวพตกรรมคสวอารฑโคคดบอกเลสาเรดรองราวของแบรนดฑทมรมมเอกลพกษณฑเฉพาะตพว

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การขนสสงและกระจายสสนคคา

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : โรตมกรอบใบเหลมยง,คจกกมคใบเหลมยง

รตยละเออยด : เปปนการนทาใบเหลมยงซขรงเปปนผพกพดคนถสรนมาแปรรมป เปปนอาหารวสาง โดยปกตสผมค

บรสโภครพบประทานใบเหลมยง เปปนอาหารทมรทานเปปนอาหารหลพก แตสโรตมกรอบใบเหลมยงและ

คจกกมคใบเหลมยง สามารถรพบประทานเปปนอาหารวสางทมรจะททาใหคผมคบรสโภครมคสขกเพลสดเพลสนในการ

รพบประทาน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.บางหสน อ.กะเปอรฑ จ.ระนอง

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : รพกษฑใบเหลมยง

ออนไลนฑ : รพกษฑใบเหลมยง

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

แบรนดฑรพกษฑใบเหลมยง เปปนธจรกสจผลสตและจทาหนสายผลสตภพณฑฑขนมกรจบกรอบผสมใบเหลมยง ทาง
แบรนดฑเนคนผลสตภพณฑฑประเภทขนมขบเคมคยว โดยผลสตภพณฑฑจะถมกออกแบบใหคอยมสในรมปแบบ
พรคอมทานไดคทพนทม รมปแบบของธจรกสจเปปนชสองทางการจพดจทาหนสายทพคงทางตรงและทางอคอม

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 10,000
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PS65004396 : SRU BCG สทงเสรลมและสนดบสนชนกตรแปรรสปผลลตภดณฑฑเพชชอเพลชมมสลคทตจตกปลตตตตบลบตงหลน

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

Omni Channel Marketing

Chatbot ตพวชสวยตอบแชทลมกคคา ชสองทางออนไลนฑของแบรนดฑ

นวพตกรรมคสวอารฑโคคดบอกเลสาเรดรองราวของแบรนดฑทมรมมเอกลพกษณฑเฉพาะตพว

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การขนสสงและกระจายสสนคคา

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   ผลสตภพณฑฑอาหารทะเลแปรรมป

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ปลาทมเคกม , ปลาสคม

รตยละเออยด : ปลาสคมและปลาทมเคกม เปปนการวพตถจดสบในทคองถสรนนทามาแปรรมปและถนอมอาหาร 

เปปนอาหารคาว ทมรสามารถนทามาประกอบเปปนอาหารไดคหลากหลาย อาทสเชสน นทคาพรสกปลาสคม 

ยทาปลาทมเคกม

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.บางหสน อ.กะเปอรฑ จ.ระนอง

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : รพกษฑใบเหลมยง

ออนไลนฑ : รพกษฑใบเหลมยง

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

แบรนดฑรพกษฑใบเหลมยง เปปนธจรกสจทมรเปปนทพคงผมคผลสตและผมคจพดจทาหนสายสสนคคาการเกษตรแปรรมป ทาง
แบรนดฑมองเหกนโอกาสและชสองทางในการททาธจรกสจ จากการเปลมรยนแปลงพฤตสกรรมของผมค
บรสโภคทมรชอบความสะดวกสบาย ทางแบรนดฑยพงเปปนผมคประกอบการทมรเพสรงเรสรมตคนธจรกสจ

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 8,700
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PS65004837 : SRU BCG ยกระดดบผลลตภดณฑฑและสทงเสรลมกตรตลตดกตแฟโรบดสตดตบดตนนต ตตตบลบดตนนต

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

นวพตกรรม เครดรองบดกาแฟ

นวพตกรรม เครดรองคพรวกาแฟ

เทคโนโลยม OpenChat Line

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : บคานนาคอฟฟปร มม

รตยละเออยด : กาแฟโรบพสตคาบคานนา เปปนกาแฟทมรมมความเขคมขคน กลมกลสอม มมกลสรนอายความ

หอมทมรเปปนเอกลพกษณฑ

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.บคานนา อ.กะเปอรฑ จ.ระนอง

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : ศมนยฑการเรมยนรมคเกษตรแปลงใหญสกาแฟ บคานทรพพยฑสมบมรณฑ

ออนไลนฑ : 

https://shopee.co.th/product/196374492/20401410484?smtt=0.125898000-1666

931624.9

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

กาแฟโรบพสตคา บคานนา ระนอง เปปนกาแฟทมรมมคจณภาพและมมกลสรนหอมเปปนเอกลพกษณฑ เมดรอรพบ
ประทานเขคาไปแลคว กาเเฟมมคาเฟอมน ททาใหครสางกายของผมคทานรมคสขกกะปรมคกะเปรสามากยสรงขขคน 
เเกคงสวงไดคดมมาก รสชาตสเขคมขคน

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรพกษฑสสรงแวดลคอม และมมการพพฒนาอยสางยพรงยดน

จตตนวนรตยไดด : 10,200
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PS65005360 : SRU BCG ยกระดดบผลลตภดณฑฑและสทงเสรลมกตรตลตดไขทเคชมจตกเปปดบดตนนต ตตตบลบดตนนต

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

เทคโนโลยม OpenChat Line

นวพตกรรม บรรจจภพณฑฑ

เทคโนโลยม ชสองทางออนไลนฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : บคานนาไขสเคกม

รตยละเออยด : ไขสเคกมจากเปปดพพนธจฑบคานนา เปปนไขสเคกมทมรมมคจณคสาทางอาหารสมง มมรสชาตสทมรเคกม

กทาลพงดม ไขสแดงมมความมพนเหนมยวหนขบ

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.บคานนา อ.กะเปอรฑ จ.ระนอง

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : ศมนยฑการเรมยนรมคกสสกรรมธรรมชาตส บคานนา

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/groups/1055333838183574/?ref=share

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ไขสเคกมบคานนา เปปนไขสเคกมทมรผลสตจากเปปดพพนธจฑบคานนา 100% ไขสแดงของไขสเปปดพพนธจฑบคานนามม
ความมพนและเหนมยวหนขบกวสาไขสเคกมทพรวไป รสชาตสอรสอย กลมกลสอม มมความเปปนเอกลพกษณฑของ
ไขสเคกมเปปดบคานนา จพงหวพดระนอง

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรพกษฑและตสอยอดภมมสปปญญาทคองถสรน

จตตนวนรตยไดด : 10,900
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PS65001028 : กตรพดฒนตและยกระดดบผลลตภดณฑฑชชมชน กะปปผง  ผดตมดดยดอม ตตตบลมทวงกลวง

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การออกแบบผลสตภพณฑฑ ใหคทพนสมพย

การขายใน ตลาดสสนคคา online บนโทรศพพยฑมดอถดอ

เทคนสคการยคอมผคา และการออกแบบลายผคามพดยคอม

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวสา 3 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : กะปปผงปรจงรสแลเลนอง

รตยละเออยด : 1. กะปปผงสทาเรกจรมปเปปนการนทาภมมสปปญญาทคองถสรนมาเพสรมมมลคสาผลสตภพณฑฑโดย

การแปรรมปจากกะปปธรรมดาทพรวไป ใหคเปปนผง ใสสในบรรจจภพณฑฑทมรไดคมาตรฐาน2. ผคามพดยคอม

จากลมกตะบมน ออกแบบ เลดอกภายลงในผคา โดยชจมชน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.มสวงกลวง อ.กะเปอรฑ จ.ระนอง

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : รคานหยาดดา รคานขายของฝาก

ออนไลนฑ : Shopee/เพจมพดยคอมตะบมนของดมมสวงกลวง/U2T มหาวสทยาลพยราชภพฎสจราษฎรฑธานม

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขคนไป

1.กะปปผงสทาเรกจรมปแลเลนอง เปปนการนทาทรพพยากรในพดคนทมรมาเเปรรมปเพดรอใหคเกสดรายไดคแกสชจมชน
และสรคางความแปลกใหมสของรมปลพกษณฑกะปปทมรเปปนผงซขรงเปปนกะปปทมรผสานการอบไลสความชดคนโดยใชค
ตมคอบพลพงงานแสงอาทสตยฑใหคความรคอนอยมสทมร70องศาเซลเซมยส เปปนการปปองกพนฝจปนละอองแมลง
และสสรงปนเปปค อน ซขรงไมสตคองเสมยคสาไฟฟปาในการอบโดยแตสละครพคงจะไดคปรสมาณมากกวสาการใชคเตา
ไมโครเวฟ แลควนทามาบรรจจซองขนาดเทสาซองกาแฟสทาเรกจรมปซขรงสะดวกในการพกพาและการ
เกกบรพกษา โดยไมสมมกลสรนรบกวนเหมดอนกะปปทพรวไป เกกบไดคนานกวสา1ปป8เดดอนซขรงตอบโจทยฑลมกคคา
กลจสมนพกศขกษาแมสบคาน นพกเดสนทาง คนทมรอาศพยอยมสในเมดอง โดยมมจทาหนสายทพคงหนคารคานและออนไลนฑ 
Facebook , Shopee ซขรงจจดประสงคฑของผมคประกอบการ คดอ ตคองการปรพบเปลมรยนชดรอหนคาซฮง
ใหคมมความครอบคลจมเพดรอเพสรมกลจสมเปปาหมายใหคหลากหลายมากยสรงขขคน จากเดสมทมรชดรอวสากะปปผง
สทาเรกจรมปแลเลนองทมรคนเขคาใจวสาททาไดคแคสไมสกมรเมนมใหคชดรอกะปปผงปรจงรสแลเลนองใหคไดคเมนมทมร
หลากหลายและตอบโจทยฑกลจสมลมกคคาไดคมากยสรงขขคน เปปนการเพสรมคจณคสาจากภมมสปปญญาทคองถสรน
และพพฒนาคจณภาพสสนคคาสสงออกสมสตลาดโลก 
2.มพดยคอมตะบมนเปปนการนทาวพตถจดสบจากธรรมชาตส(เปลดอกผลตะบมน) มาผสานกระบวนการมพด
ยคอมทมรนทาเอาความรมคของคนในทคองถสรนและภมมสปปญญาชาวบคาน ทมรเปปนวสถมชมวสตวพฒนธรรมของคน
ในชจมชน มาประยจกตฑใชคใหคสอดคลคองกพบยจคปปจจจบพน เพดรอสรคางมมลคสาเพสรมใหคกพบทรพพยากร
ธรรมชาตสในทคองถสรน และยพงเปปนการสรคางรายไดคใหคคนในชจมชนอมกดควย โดยการรวมกลจสมกพน
ของคนในชจมชน จพดตพคงเปปนศมนยฑเรมยนรมคขขคนภายในชจมชน และเปปดใหคคนเขคามาเรมยนรมคโดยกลจสมเปปา
หมายจะเปปนนพกทสองเทมรยว ผมคทมรชดรนชอบการเปปนอยมสกพบธรรมชาตสและชอบสรคางสรรคฑสสรงประดสษฐฑ

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรพกษฑสสรงแวดลคอม และมมการพพฒนาอยสางยพรงยดน

จตตนวนรตยไดด : 3,000
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PS65003779 : กตรพดฒนตทรลปททองเทอชยวและบรลกตร ตตตบลมทวงกลวง

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

แอปพลสเคชพรนออกแบบแพกคเกจทพวรฑ/การใชคแอพพลสเคชพรนบนมดอถดอ

Social Media Facebook  Twitter Instragram Line ใชคในการโปรโมท

การออหแบบทรสปทสองเทมรยว

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวสา 3 เดดอน

ททองเทอชยวทอชเปปนมลตรตทอสลชงแวดลดอมและสชขภตพ

   ระบบขายสสนคคาหรดอบรสการผสานชสองทางออนไลนฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : เทมรยวสจดฟปน@ถสรนMuangkluang

รตยละเออยด : แพคเกจทพวรฑทสองเทมรยวเชสงสจขภาพทมรครอบคลจมทพคงอาหารและทมรพพก 2 วพน 1 คดน 

โดยมมกสจกรรมดทานทคาดมปะการพง ปปนเขาชมวสว สมสแหลสงเรมยนรมคปมนสรมคอนโดและหพตถกรรมพดคน

บคานจากวพตถจดสบธรรมชาตส

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.มสวงกลวง อ.กะเปอรฑ จ.ระนอง

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : Unseen in Muangkluang/U2T มหาวสทยาลพยราชภพฎสจราษฎรฑธานม

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขคนไป

เทมรยวสจดฟปน @ถสรนมสวงกลวง 
การออกแบบการทสองเทมรยวทมรเนคนการมมสสวนรสวมของคนในชจมชน เปปนการกระจายรายไดคใหคกพบ
คนในชจมชน ทมรเสนอความผสอนคลาย สบายใจกพบบรรยากาศธรรมชาตสทมรเหกนตรงหนคา โดยออก
แบบโปรแกรมทสองเทมรยว 2 วพน 1 คดน เขคาพพกทมรระนองรมสอรฑทแอนดฑลากมนสา และชสวงเชคาจะมมรถไมค 2 
แถวเดสนทางไปยพงอจทยานแหสงชาตสแหลมสน เพดรอลงเรดอทมรทสาเทมยบเรดอบางเบน ใชคบรสการกลจสม
เรดอทสองเทมรยวของคนในชจมชน เดสนทางไปยพงเกาะ 3 เกาะ (เกาะคคางคาว เกาะญมรปจปน เกาะกทาตก) 
โดยเกาะแรกจะพบกพบเกาะคคางคาว ในเกาะนมคจะไดคดทานทคาดมปะการพง ปลานมโมส ปลาสวยงาม หาด
ทรายขาว และตสอไปจะเปปนเกาะกทาตก ในเกาะนมคจะไดคพพกทานอาหารเทมรยง เลสนนทคาทะเล ปปนเขาชม
วสวถสายภาพ พพกผสอนฟรมสไตลฑ และตสอมาจะเปปนเกาะญมรปจปน ในเกาะนมคจะมมหาดทรายขาว นทคาทะเลใส 
เหมาะแกสการถสายรมปเกกบความทรงจทาภาพบรรยากาศในการมาทะเลและเดสนทางกลพบมายพง
อจทยานแหสงชาตสแหลมสน ชมพระอาทสตยฑตก ณ ทสาเทมยบเรดอบางเบน นพรงรถไมค 2แถวกลพบไปยพง
ทมรพพกระนองรมสอรฑทแอนดฑลากมนสา โดยในชสวงคทราจะมมอาหารทะเลสดๆ ใหคปปค งยสางรสวมกพนภายใน
รมสอรฑท วพนตสอมาชสวงเชคาเขคาชมแหลสงเรมยนรมคปมนสรมคอนโดและหพตถกรรมพดคนบคานจากวพตถจดสบ
ธรรมชาตส
Unseen In Muangkluang ตทาบลมสวงกลวงถดอเปปนสถานทมรทสองเทมรยวในฝปนของนพกทสองเทมรยว
ดควยเหตจผลหลายประการไมสวสาจะเปปน อพตลพกษณฑดคานวสถมชมวสตสถานทมรทสองเทมรยวทมรสวยงาม หาด
ทรายขาวละเอมยด ทรสป 3อสาวเปปนสถานทมรทมรมมครบทจกรสชาตสไมสวสาจะเปปนหาดทรายหรดอการดทานทคา
ดมปะการพงเสคนทางเดสนศขกษาธรรมชาตสและจจดชมวสวทมรสวยงาม ทพคงนมคผมคทมรสนใจสามารถจองทมรพพก

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

อนจรพกษฑสสรงแวดลคอม และมมการพพฒนาอยสางยพรงยดน

จตตนวนรตยไดด : 5,000
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PS65011406 : SRU BCG สทงเสรลมกตรททองเทอชยว ตตตบลเกตะพยตม จดงหวดดระนอง

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

ผลสตไฟลฑวมดสทพศนฑสทาหรพบการโฆษณาทางโซเชมยลมมเดมย จทานวน 2 วมดสทพศนฑ โดยผมครพบชม ตคอง

สามารถรพบรมคถขงแหลสงทสองเทมรยวรอบเกาะพยามและการเลสนกมฬาเซสรฑฟบอรฑด

ผลสตสดรอวสดสทพศนฑ การถสายททาโปรโหมดแหลสงทสองเทมรยวรอบเกาะพยามและการเลสนกมฬาเซสรฑฟ

บอรฑด

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   สดรอทมรเผยแพรส ทางหนพงสดอพสมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทพศนฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ทสองเทมรยวเกาะพยาม

รตยละเออยด : การทสองเทมรยวเกาะพยามเปปนเกาะทมรเตกมไปดควยอสาว  แตสละอสาวมมลพกษณะเฉพาะ

เชสน อสาวกวางปปบเปปนอสาวทมรเงมยบสงบ ทะเลกกใสเหมดอนแกควและเปปนอสาวทมรมมนทคาทะเลสมฟปาคราม

และหาดทรายกวคางเหมาะสทาหรพบชมพระอาทสตยฑขขคนและตกทมรสวยงามและอสาวเขาควาย มมหสน

ทะลจ คลคายรมปหพวใจ

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.เกาะพยาม อ.เมดองระนอง จ.ระนอง

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1.ประชจมและวางแผนการดทาเนสนงาน
2.ลงพดคนทมรเกกบรวบรวมขคอมมลและวสเคราะหฑขคอมมลในพดคนทมร 
3.เลดอกสถานทมรทสองเทมรยวทมรตคองการยกระดพบใหคมมรายไดคทมรมากขขคน
4.นทาเทคโนโลยมสดรอออนไลนฑ มาใชคในการโปรโมทการทสองเทมรยวเชสงเศรษฐกสจสรคางสรรคฑและการ
ทสองเทมรยวเชสงวพฒนธรรม 
5.ตรวจสอบผลการดทาเนสนงานใหคตามเปปาหมาย
6.ประเมสนผลการดทาเนสนงาน

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 12,000
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PS65011498 : SRU BCG กตรสทงเสรลมและพดฒนตผลลตภดณฑฑ ต.เกตะพยตม จ.ระนอง

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

จพดใหคมมการอบรมเชสงปฏสบพตสการใหคความรมคเกมรยวกพบการยกระดพบผลสตภพณฑฑชจมชน

จพดใหคมมการอบรมการออกแบบผลสตภพณฑฑและบรรจจภพณฑฑการสสงเสรสมการจทาหนสายและดคาน

การเจาะตลาด

เผยแพรสการตลาดออนไลนฑ ในเพจ facebook Koh phayam story

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : Coconut Oil & Kayu @Koh Phayam

รตยละเออยด : เมลกดมะมสวงหสมพานตฑคพรวมดอโดยใชคขคาวสาร จะททาใหค มมกลสรนหอม มพน เคมคยวไดครส

ชาตสหวาน และเมลกดมะมสวงหสมพานตฑ เมลกดเตกม อบดควยเตาอบพสเศษ รวมกพบกระบวนการ

ผลสตลพบเฉพาะ สมตรของทางเกาะพยาม จขงไดครสชาตสเมลกด มะมสวงหสมพานตฑทมรกรอบนจสมๆ รส

หวานหอม ไมสเหมดอนใคร

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.เกาะพยาม อ.เมดองระนอง จ.ระนอง

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.ประชจมและวางแผนการดทาเนสนงาน
2.ลงพดคนทมรเกกบรวบรวมขคอมมลและวสเคราะหฑขคอมมลในพดคนทมร 
3.เลดอกผลสตภพณฑฑทมรตคองการยกระดพบใหคมมรายไดคทมรมากขขคน
4.ยกระดพบผลสตภพณฑฑ โดยพพฒนาเพจ ใหคมมความนสาสนใจมากขขคน
5.เพสรมชสองทางออนไลนฑในการขายสสนคคาผสานทางแอปพลสเคชพรน Facebook TikTok หรดอ 
Shopee 
6.ตรวจสอบผลการดทาเนสนงานใหคตามเปปาหมาย
7.ประเมสนผลการดทาเนสนงาน

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

สรคางความรมคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 25,000
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PS65011524 : กตรยกระดดบผลลตภดณฑฑเครชชองแกง ตตตบลเขตนลเวศนฑ จดงหวดดระนอง ดดวยโมเดลเศรฐกลจใหมท 

BCG

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

สรคางชสองทางการขาย

สรคางแบรนดฑ และตราสสนคคา (โลโกค)

พพฒนารมปแบบบรรจจภพณฑฑใหมส

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : เรดอนแกควพรสกแกงใตค

รตยละเออยด : พรสกแกงใตค เปปนพรสกแกงทมรมมไวคสทาหรพบปรจงอาหารพดคนบคาน เพดรอเพสรมความ

อรสอยใหคกพบอาหารใหคมมรสชาตสกลมกลสอมยสรงขขคน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.เขานสเวศนฑ อ.เมดองระนอง จ.ระนอง

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : เรดอนแกควพรสกแกงใตค

ออนไลนฑ : เรดอนแกควพรสกแกงใตค

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

เครดรองแกงเปปนผลสตภพณฑฑของชจมชน มาแปรรมปเพดรอใชคในการประกอบอาหาร นทามายกระดพบเปปน
ผลสตภพณฑฑพรสกแกงคพรวกลสคงและพรสกแกงกะทส ดพงนมค
1)ปรพบปรจงบรรจจภพณฑฑสสนคคาใหคทพนสมพยเพดรอเพสรมมมลคสาสสนคคา
2)เปปดชสองทางออนไลนฑและออฟไลนฑเพดรอจทาหนสายสสนคคาไดคหลายชสองทาง

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

จตตนวนรตยไดด : 8,500
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PS65011663 : กตรพดฒนตผลลตภดณฑฑสบสทจตกวดตถชดลบเหลชอใชด ตตตบลเขตนลเวศนฑ จดงหวดดระนอง ดดวยโมเดล

เศรษฐกลจใหมท BCG

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การนทาสสนคคาใหมสออกสมสตลาด

การนทาวพตถจดสบเหลดอใชคในชจมชนกลพบมาผสานกระบวนการเพดรอเปปนสสนคคาใหมส

ใชคบรรจจภพณฑฑทมรเปปนไมสเปปนภพยตสอสสรงแวดลคอม

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจหมชนเวอยนลดกตรใชดพลดงงตนเนดนนตตกลดบมตใชดใหมท

   Remanufacture (การผลสตใหมส)

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ขพดมพน บายใบหมสอน

รตยละเออยด : ผลสตภพณฑฑสบมสจากวพตจดสบเหลดอใชค มาสรคางมมลคสาใหคเกสดเปปนผลสตภพณฑฑสบมสขพด

หมคอ เพดรอใชคททาความสะอาดภาชนะในครพวเรดอน / สบมสกากกาแฟ เพดรอชทาระลคางรสางกายและ

ผลพดเซลลฑผสว เกสดความเรมยบเนมยนและเพสรมความกระจสางใส

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.เขานสเวศนฑ อ.เมดองระนอง จ.ระนอง

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : ขพดมพน บายใบหมสอน

ออนไลนฑ : Baimon

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

สบมสมพนขพดหมคอ และสบมสกาแฟขพดมพน เปปนสสนคคาทมรแปรรมปจากวพตถจดสบเหลดอใชคในครพวเรดอนมา
ตสอยอดใหคเกสดเปปนผลสตภพณฑฑเพดรอสรคางรายไดค ดพงนมค
1)ปรพบปรจงบรรจจภพณฑฑสสนคคาใหคทพนสมพย
2)เปปดชสองทางออนไลนฑและออฟไลนฑเพดรอจทาหนสายสสนคคา

ลดขยะ/การนทาวพตถจดสบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

จตตนวนรตยไดด : 1,180
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PS65027711 : SRU BCG กตรสทงเสรลมและพดฒนตสลนคดตชชมชนตตตบลทรตยแดง อตตเภอเมชองระนอง

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

นวพตกรรมเพดรอการสสงเสรสมและพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

เทคโนโลยมในการลดขพคนตอนกระบวนการการผลสตหอยตากแหคง

นวพตกรรมการสสงเสรสมการแปรรมปหอยตากแหคง

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : หอยตากแหคง

รตยละเออยด : หอยตากแหคง1.คพดเลดอกขนาดหอย2.นทามาททาความสะอาด3.นทาหอยมาตคมใน

นทคาเดดอด4.ตคมหอยเสรกจแลคว มาพพกไวคใหคเยกน 5-10นาทม5.แกะหอยออกจากเปลดอก6.นทาไป

แตกแดดใหคแหคง7.บรรจจใสสถจง

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ทรายแดง อ.เมดองระนอง จ.ระนอง

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1. ประชจมอาจารยฑทมรปรขกษาและคณะวสศวกรสพงคม เพดรอวางแผนการสสงเสรสมและพพฒนาสสนคคา
ชจมชนตทาบลทรายแดง อทาเภอเมดองระรอง
2. ลงพดคนทมรเพดรอสอบถามรวบรวมเกกบขคอมมลจากชาวบคานในชจมชน เกมรยวกพบวพตถจดสบเพดรอพพฒนา
เปปนผลสตภพณฑฑ
3. ศขกษาตคนทจนวพตถจดสบและราคาขายของผลสตภพณฑฑ เพดรอวางแผนการเพสรมมมลคสา
4. ตสดตสอแหลสงวพตถจดสบและเรมยนรมคการผลสต
5. ททาการตลาดเพดรอเพสรมมมลคสาใหคกพบผลสตภพณฑฑ เชสน โปรโมท สรคางโปรโมชพรน

5 ททาการตลาด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

จตตนวนรตยไดด : 2,500
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PS65027721 : SRU BCG กตรสทงเสรลมกตรททองเทอชยวชชมชนเชลงนลเวศพชนนทอชตตตลทรตยแดง อตตเภอเมชองระนอง

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

ทรสปหรดอโปรแกรมการทสองเทมรยวตทาบลทรายแดง

ระบบสารสนเทศภมมสศาสตรฑในการจพดททาแผนทมรทสองเทมรยว

นวพตกรรมเสคนทางทสองเทมรยวตทาบลทรายแดง

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมภมมสปปญญาและวพฒนธรรมดคานการบรสการ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : การสสงเสรสมการทสองเทมรยวชจมชนเชสงนสเวศพดคนทมรตทาลทรายแดง 

อทาเภอเมดองระนอง

รตยละเออยด : ใหคความสทาคพญในการสรคางความตดรนตพว และสรคางความตระหนพกถขงการดมแล

รพกษาชจมชนเชสงนสเวศพดคนทมรตทาลทรายแดง

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ทรายแดง อ.เมดองระนอง จ.ระนอง

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1 ประชจมอาจารยฑทมรปรขกษาและคณะวสศวกรสพงคม เพดรอวางแผนการสสงเสรสมการทสองเทมรยวชจมชน
นสเวชพดคนทมรตทาบลทรายแดง อทาเภอเมดองระนอง
2 ลงพดคนทมรเกกบขคอมมลทรพพยากรกรธรรมชาตสและระบบนสเวศในชจมชน ตทาบลทรายแดง 
3 พพฒนา สสงเสรสมการทสองเทมรยวในชจมชจน
3.1 ลงพดคนทมรพพฒนาแหลสงทรพพยากรรมชาตสและระบบนสเวชในชจมชน ใหคเปปนทมรสนใจและหนคาทสอง
เทมรยว
3.2ททาการโปรโมทผสานสดรอออนไลนฑน
4 โปรโมทสถานทมร

คสดคคนกระบวนการททางานทมรงสายขขคน

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 2,000
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PS65005655 : SRU BCG กตรพดฒนตรสปแบบผลลตภดณฑฑเพชชอเพลชมชทองทตงกตรตลตดของกลชทมวลสตหกลจชชมชน

บตงนอนใน ตตตบลบตงนอน

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

ออกแบบโลโกค

ปรพบปรจงแพกคเกจใหมส

เพสรมชสองทางการขายทพคงแบบออฟไลนฑและออนไลนฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : นทคามพนมะพรคาวสกพดเยกน/ไมคกวาดดอกอคอ แนสนอน

รตยละเออยด : นทคามพนมะพรคาวสกพดเยกน ผลสตภพณฑฑทมรเกสดจากการนทามะพรคาวในทคองถสรนมาเพสรม

มมลคสา โดยมมกรรมวสธมการททาไมสยจสงยาก แตสสามารถเพสรมมมลคสามะพรคาวไดคมากขขคน และไมคกวาด

ดอกอคอ ซขรงเปปนผลสตภพณฑฑทมคนในชจมชนหลายหลพงคาเรดอนททาเพดรอจพดจทาหนสายอยมสแลคว ทาง

โครงการจขงจพดอบรมนมคขขคนมาเพดรอใหคความรมคและปรพบปรจงรมปแบบบรรจจภพณฑฑ ททาโลโกค และสอน

เทคนสคการขายสสนคคาในชสองทางออนไลนฑ เพดรอเพสรมชสองทางการขายใหคมากยสรงขขคน ภายใตคชดรอ

แบรนดฑผลสตภพณฑฑ แนสนอน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.บางนอน อ.เมดองระนอง จ.ระนอง

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : รคานปปาไลขายดม/รคานเจคจมตลาดเทศบาล

ออนไลนฑ : U2T บางนอน

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1.ปรพบปรจงแพกกเกจจสคงใหคมมความทพนสมพยมากขขคน
2.เพสรมชสองทางการขายจากเดสม มมการขายสสนคคาทมรบคานเพมยงชสองทางเดมยวจขงขยายชสองทาง
การขายเพสรม เชสน การนทาสสนคคาไปฝากรคานคคาในชจมชนและเพสรมชสองทางการขายทางออนไลนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

จตตนวนรตยไดด : 6,000
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PS65008908 : SRU BCG กตรพดฒนตรสปแบบผลลตภดณฑฑอตหตรแปรรสปเพชชอเพลชมมสลคทต ตตตบลบตงนอน

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

ออกแบบโลโกค

ปรพบปรจงแพกคเกจ

สสงเสรสมการขายทพคงแบบออนไลนฑและออฟไลนฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : กลควยฉาบเคมคยวเพลสน บคานบางนอน / อาหารทะเลแหคงจรสงใจ

รตยละเออยด : ผลสตภพณฑฑกลควยฉาบ ไดคนทากลควยซขรงเปปนวพตถจดสบในทคองถสรนมาเพสรมมมลคสา เปปน

ผลสตภพณฑฑกลควยฉาบซขรงมมรสชาตสใหคเลดอกซดคอหลากหลาย และผลสตภพณฑฑอาหารทะเลแหคง ซขรง

ไดคนทาความรมคเรดรองการถนอนอาหารมาเพสรมมมลคสาใหคกพบอาหารทะเลในทคองถสรนซขรงมมอยมสจทานวน

มาก เชสน ปลากระเบน ปลาจวด ปลาทม ปลากระบอก หรดอปลาทะเลตามฤดมกาล โดยทาง

โครงการไดคมมการอบรมใหคความรมคเรดรองการพพฒนารมปแบบผลสตภพณฑฑใหคนสาสนใจ เหมาะสม 

และเขคาถขงผมคบรสโภคใหคไดคหลากหลายกลจสมมากขขคน นอกจากนพคนมมการอบรมการใหคความรมคเรดรอง

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.บางนอน อ.เมดองระนอง จ.ระนอง

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : รคานปปาไลขายดม และรคานขนมคจณอจบ

ออนไลนฑ : U2T บางนอน

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.ปรพบปรจงแพกกเกจจสคงใหคมมความทพนสมพยมากขขคน
2.เพสรมชสองทางการขายจากเดสม มมการขายสสนคคาทมรบคานเพมยงชสองทางเดมยวจขงขยายชสองทาง
การขายเพสรม เชสน การนทาสสนคคาไปฝากรคานคคาในชจมชนและเพสรมชสองทางการขายทางออนไลนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 12,000
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PS65010815 : SRU BCG พดฒนตผลลตภดณฑฑอตหตรทะเลแปรรสป ตตตบลบตงรลนน

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

เพสรมชสองทางการขายใหคมมความหลายมากยสรงขขคน

บรรจจภพณฑฑสามารถยสอยสลายไดคงสายและลดโลกรคอนไดค

สรคางคอนเทนตฑการขายใหคกพบชาวบคานในพดคนทมร

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ปลาหวาน

รตยละเออยด : ปลาหวานโรยงา ปลาหวานคพดพสเศษรสชาตสหอมหวานอรสอย ทานงสาย

ปลอดภพยสดใหมสททาจากปลาแทคๆทมรสทาคพญไดคประโยชนฑจากปลาทะเลทางเลดอกเพดรอสจขภาพ

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.บางรสคน อ.เมดองระนอง จ.ระนอง

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

แผนธจรกสจโครงการอาหารทะเลแปรรมป จากการพมดคจยปรขกษากพนระหวสางทมมงาน และชาวบคาน
ผมคเขคารสวมโครงการพอจะสรจปแผนไดคดพงนมค 1.)ออกแบบผลสตภพณฑฑเพดรอใหคดขงดมดกลจสมลมกคคาใหมส
และรพกษาฐานลมกคคาเกสา 2.)พพฒนาสสนคคาใหคมมความหลากหลายอาจจะในดคานรสชาตสหรดอรมปแบบ
ของสสนคคาและตพวผลสตภพณฑฑเพดรอดขงดมดความสนใจใหคกพบลมกคคา จะไดคไมสททาลายอพตลพกษณฑของ
สสนคคานพคนคดอผลสตภพณฑฑจากวพตถจดสบธรรมชาตสรคอยเปอรฑเซกนตฑและปราศจากสารเคมมสามตคอง
การผลพกดพนใหคอาหารทะเลแปรรมปเปปนทมรรมคจพกของคนในชจมชนมากยสรงขขคน 3.)ตคองผลพกดพนใหคเปปน
สสนคคา1ตทาบล1ผลสตภพณฑฑ 4.)ชสวยสนพบสนจนชาวบคานใหคมมรายไดคเพสรมยสรงขขคน 5.)สสงเสรสมการขาย
สสนคคา ผสานชสองทางออนไลนฑ Facebook Tiktok Shopee Lazada

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 11,000

หนคา 43 / 239



PS65011721 : SRU BCG พดฒนตยกระดดบสลนคดต ตตตบลบตงรลนน

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

เพสรมชสองทางการขายผสานแพลตฟอรฑมตสางๆมากยสรงขขคน

บรรจจภพณฑฑทมรใชคสามารถยสอยสลายไดคงสายและลดปปญหาโลกรคอนไดค

สรคางคอนเทนตฑการขายใหคกพบชาวบคานในพดคนทมร

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   ผลสตภพณฑฑอาหารทะเลแปรรมป

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : เมกดมะมสวงอบเกลดอ

รตยละเออยด : ผลสตจาก เมกดมะมสวงหสมพานตฑ คจณภาพชพคนดมเยมรยม คพดสรรอยสางดมนทามาเพดรอ

ความอรสอยโดย ผสานการอบเกลดอ ททาใหคมม ความกรอบ หอม มพนเคกม อรสอย

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.บางรสคน อ.เมดองระนอง จ.ระนอง

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

แผนธจรกสจโครงการอาหารทะเลแปรรมป จากการพมดคจยปรขกษากพนระหวสางทมมงาน และชาวบคาน
ผมคเขคารสวมโครงการพอจะสรจปแผนไดคดพงนมค 1.)ออกแบบผลสตภพณฑฑเพดรอใหคดขงดมดกลจสมลมกคคาใหมส
และรพกษาฐานลมกคคาเกสา 2.)พพฒนาสสนคคาใหคมมความหลากหลายอาจจะในดคานรสชาตสหรดอรมปแบบ
ของสสนคคาและตพวผลสตภพณฑฑเพดรอดขงดมดความสนใจใหคกพบลมกคคา จะไดคไมสททาลายอพตลพกษณฑของ
สสนคคานพคนคดอผลสตภพณฑฑจากวพตถจดสบธรรมชาตสรคอยเปอรฑเซกนตฑและปราศจากสารเคมมสามตคอง
การผลพกดพนใหคกาหยมอบเกลดอ(เมกดมะมสวงหสมพานตฑอบเกลดอ)เปปนทมรรมคจพกของคนในชจมชนมากยสรง
ขขคน 3.)ตคองผลพกดพนใหคเปปนสสนคคา1ตทาบล1ผลสตภพณฑฑ 4.)ชสวยสนพบสนจนชาวบคานใหคมมรายไดคเพสรมยสรง
ขขคน 5.)สสงเสรสมการขายสสนคคา ผสานชสองทางออนไลนฑ Facebook Tiktok Shopee Lazada

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 16,000

หนคา 44 / 239



PS65004186 : กตรพดฒนตผลลตภดณฑฑซอสกะปปและนตนตปลตกชดง

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

พพฒนาสมตรซอสกะปป

พพฒนาการททาพาสเจอรฑไรซฑเพดรอเพสรมเวลาในการรพกษาสสนคคา

พพฒนาบรรจจภพณฑฑและออกแบบโลโกคสสนคคา

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ซอสกะปปและนทคาปลากจคง

รตยละเออยด : เปปนการพพฒนาผลสตภพณฑฑใหมสทมรใชควพตถจดสบหลพกจากกะปป พพฒนาสมตรเพดรอใหคไดค

ผลสตภพณฑฑใหมสคดอซอสกะปปเพดรอเพสรมมมลคสาใหคมมราคาทมรสมงขขคนจากการจทาหนสายกะปปธรรมดาและ

การททาพาสเจอไรซฑของนทคาปลากจคงเพดรอใหคสามารถเกกบไวคไดคนานสามารถททาไดคงสายและตคนทจน

ตทรา

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ปากนทคา อ.เมดองระนอง จ.ระนอง

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : เคย มอ สาม

ออนไลนฑ : ปากนทคา ระนอง

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

แผนธจรกสจยขดตามหลพก PDCA  1.วางแผนการททางานกพบผมคทมรเกมรยวขคองและประชาชนในพดคนทมร 2.
ลงมดอททาจพดททาผลสตภพณฑฑการใหคความรมคทมรพรคอมสทาหรพบการจทาหนสายโดยการสรคาแพลตฟอรฑม 
3.ประเมสนผลทมรไดคโดยการวพดจากยอดขายเดสม และสรจปผลการดทาเนสนงาน 4. สรจปผลปปญหา
และอจปสรรค

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

ลดเวลาในการสรคางผลผลสตเพดรอจพดจทาหนสายสสนคคา / บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 6,000

หนคา 45 / 239



PS65004849 : กตรพดฒนตบรลกตรททองเทอชยวชชมชนเกตะคณฑอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การออกแบบโปรแกรมการทสองเทมรยว

การประมาณคสาใชคจสาย ตคนทจน กทาไร ของโปรแกรมการทสองเทมรยว

การผลสตสดรอประชาสพมพพนธฑ วสดสโอแนะนทา การโปรโมทผสานเทศบาลตทาบลปากนทคาและรสวมกพบ

บรสษพททพวรฑและทางออนไลนฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

ททองเทอชยวทอชเปปนมลตรตทอสลชงแวดลดอมและสชขภตพ

   ระบบขายสสนคคาหรดอบรสการผสานชสองทางออนไลนฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : โปรแกรมทสองเทมรยวเกาะคณฑม (ศาลเจคา 200 ปป วสถมสามชาตสพพนธจฑ)

รตยละเออยด : เปปนโปรแกรมการทสองเทมรยวบนเกาะคณฑมแบบวสถมชาวบคานเขคาถขงความเปปนอยมส

อาหารพดคนบคานแหลสงทสองเทมรยวของคนในชจมชนแบบ OneDayTrip และ 2 วพน 1 คดน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ปากนทคา อ.เมดองระนอง จ.ระนอง

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : ทสองเทมรยวเกาะคณฑม

ออนไลนฑ : ปากนทคา ระนอง

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

การเพสรมรายไดคโดยการประชาสพมพพนธฑการขายบรสการโปรแกรมการทสองเทมรยวเกาะคณฑม ทพคง 
one day trip และ 2 วพน 1 คดน ทพคงออนไลนฑและออฟไลนฑ

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 5,000

หนคา 46 / 239



PS65008875 : SRU BCG กตรพดฒนตและยกระดดบผลลตภดณฑฑสลนคดตชชมชนพชนนถลชนตตตบลหงตว

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

เทคโนโลยมทางดคานการแปรรมปและองคฑความรมคในการแปรรมปเพดรอพพฒนาผลสตภพณฑฑ

นวพตกรรมทางดคานกระบวนการการผลสตทมรมมคจณภาพตสอการสสงเสรสมพดชถสรน

นวพตกรรมทางดคานการสสงเสรสมและการพพฒนาบรรจจภพณฑฑเพดรอการสรคางมมลคสาเพสรมแกสพดช

ถสรน

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมภมมสปปญญาและวพฒนธรรมดคานมานจษยวสทยา

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ผลสตภพณฑฑเเปรรมปกาหยม

รตยละเออยด : ผลสตภพณฑฑจากกาหยม ผสานการสรคางแบรนดฑ กาหยมแบรนดฑ โดยเปปนการสสง

เสรสมพดชถสรนชนสดนมคทมรมมอยมสจทานวนมากในพดชถสรนเปปนผลสตภพณฑฑสสนคคาชจมชนหลพกในอนาคต ผสาน

การแปรรมปเปปนรสชาตสตสาง ๆ เพดรอเพสรมทางเลดอกแกสทางผมคบรสโภค เชสน กาหยมตคมยทา กาหยม

สามรส เปปนตคน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.หงาว อ.เมดองระนอง จ.ระนอง

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1. ทจกคนในตทาบลประชจมวางแผนงานกพนในทมม
 2. ปรขกษาหาผลสตภพณฑฑและแหลสงทสองเทมรยวในตทาบลหงาว 
3. ไดคขคอสรจปในการเลดอกผลสตภพณฑฑประจทาตทาบลหงาว คดอ ผลสตภพณฑฑแปรรมปกาหยม ผลสตภพณฑฑ
แปรรมปไตปลาแหคง ผลสตภพณฑฑแปรรมปนทคาพรสกเผา 
4. วางแผนในการลงพดคนทมรพรคอมกพบประสานงานกพบชาวบคาน
5. ปรขกษาแผนการออกแบบผลสตภพณฑฑสสนคคาเพดรอยกระดพบจากเดสม
6. นพดประชจมกพบชาวบคานในพดคนทมรพรคอมกพบทดลองชสมผลสตภพณฑฑทมรชาวบคานมมอยมส 
7.ประสานงานกพบทางตทาบลหงาวพรคอมกพบชาวบคานเพดรอใหคคทาแนะนทาเกมรยวกพบการดทาเนสน
โครงการขพบเคลดรอนเศรษฐกสจและสพงคมฐานรากหลพงโควสดดควยเศรษฐกสจ BCG (U2T for  
BCG)
8. หาวพตถจดสบและเตรมยมความพรคอมของสถานทมรทมรจะจพดอบรมพรคอมปฏสบพตสการ
9. วางแผนการขายผลสตภพณฑฑสสนคคาแบบออนไลนฑ คดอการขายผลสตภพณฑฑผสานทางเพจ 
Facebook ของตทาบลหงาวและขายแบบออฟไลนฑ คดอ การวางขายผลสตภพณฑฑในรคานคคาชจมชน

คสดคคนกระบวนการททางานทมรงสายขขคน

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 12,000

หนคา 47 / 239



PS65027690 : SRU BCG กตรสนดบสนชนและสทงเสรลมกตรททองเทอชยววลถอชชมชนพชนนทอชตตตบลหงตว จดงหวดดระนอง

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

นวพตกรรมการสรคางเสคนทางการทสองเทมรยว ดควยเทคนสคระบบสารสนเทศภมมสศาสตรฑ

นวพตกรรมแผนทมรทสองเทมรยว โดยการประชา พสมพพนธฑผสานการสรคางสดรอการรพบรมค

นวพตกรรมการสรคางทรสปและโปรแกรมการทสองเทมรยวตทาบลหงาว

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

ททองเทอชยวทอชเปปนมลตรตทอสลชงแวดลดอมและสชขภตพ

   ธจรกสจการทสองเทมรยวออนไลนฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : เทมรยวเมดองเเรส เเลบคานหงาว

รตยละเออยด : ในการสสงเสรสมการทสองเทมรยวในพดคนทมรตทาบลหงาวนพคน สสวนใหญสเปปนการทสอง

เทมรยวเชสงนสเวศ โดยมมธรรมชาตสทมรหลากหลายแตสในการสนพบสนจนจะเนคนไปทพคงทางธรรมชาตส

และวพฒนธรรมเพดรอใหคสอดคลคองกพบบรสบทและวสถมชมวสตความเปปนอยมสของประชาชนในพดคนทมร

ตทาบลหงาว

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.หงาว อ.เมดองระนอง จ.ระนอง

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1. ทจกคนในตทาบลประชจมวางแผนงานกพนในทม
 2. ปรขกษาหาแหลสงทสองเทมรยวในตทาบลหงาว 
3. ไดคขคอสรจปในการเลดอกแหลสงทสองเทมรยวในตทาบลหงาว คดอ การสสงเสรสมการทสองเทมรยวชจมชนบน
เกาะหนคานอก
4. วางแผนในการลงพดคนทมรพรคอมกพบประสานงานกพบชาวบคาน
5. ปรขกษาการเกกบคสาบรสการและขายแพคเกจบรสการ
6. นพดประชจมกพบชาวบคานในพดคนทมรพรคอมศขกษาดมคสาบรสการและแพคเกจเดสมทมรชาวบคานมมอยมส
7.ประสานงานกพบทางตทาบลหงาวพรคอมกพบชาวบคานเพดรอใหคคทาแนะนทาเกมรยวกพบการดทาเนสน
โครงการขพบเคลดรอนเศรษฐกสจและสพงคมฐานรากหลพงโควสดดควยเศรษฐกสจ BCG (U2T for  
BCG)
8.ออกแบบแพคเกจบรสการและการเกกบคสาบรสการ เพดรอปรพบกพบรมปแบบเดสม
9. วางแผนการขายแพคเกจบรสการแบบออนไลนฑ คดอการขายผสานทางเพจ Facebook ของ
ตทาบลหงาวและขายแบบออฟไลนฑ คดอ การตสดปปายโฆษณาไวนสล

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางนวพตกรรมใหมสใหคกพบผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

จตตนวนรตยไดด : 12,000

หนคา 48 / 239



PS65008420 : SRU BCG กตรพดฒนตผลลตภดณฑฑทดองถลชนตตตบลหตดสดมแปปน

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

สารตคานจจลสนทรมยฑใสสในสบมสเหลว(antimicrobial agents) ททาหนคาทมรฆสาและยพบยพคงการ เจรสญ

เตสบโตของจจลสนทรมยฑทมรททาใหคเกสดเชดคอโรคและกลสรน

สารปรพบสภาพ(conditioners) เพดรอใหคผสวเกสดความชจสมชดคนและเกสดความระคายเคดองตสอผสว

นคอยลง

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : สบมสเหลวและยาสระผม บคานหาดสคมแปปน

รตยละเออยด : การพพฒนาสบมสในรมปแบบสบมสเหลวและการททายาสระผมเพดรอสรคางมมลคสาสสนคคา 

สรคางรายไดคเสรสมใหคแกสคนในชจมชนหรดอผมคทมรสนใจ โดยผลสตภพณฑฑสามารถพกพาไดคสะดวก ไมส

เลอะเทอะ อมกทพคงเชดรอโรคไมสสามารถแทรกเขคาไปอยมสตพวผลสตภพณฑฑไดค

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.หาดสคมแปปน อ.เมดองระนอง จ.ระนอง

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : ศมนยฑเซรามสคบคานหาดสคมแปปน

ออนไลนฑ : สบมสสมจนไพรนทคาแรสหาดสคมแปปน,พาไปหลงหาดสคมแปปน

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ททาใหคผลสตภพณฑฑของสบมสเหลวและยาสระผมทมรเปปนผลสตภพณฑฑของชจมชนเปปนทมรยอมรพบของผมค
บรสโภค เกสดการซดคอซทคาและบอกตสอสสนคคาบรสการไดคมาตรฐานตรงตามทมรกทาหนดไวค หลพงจากททา
การพพฒนาไปไดคในระยะหนขรงกกจะททาการประชาสพมพพนธฑตสาง ๆ เพดรอใหคเขคาถขงกลจสมลมกคคามากยสรง
ขขคน

คสดคคนกระบวนการททางานทมรงสายขขคน

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 3,600

หนคา 49 / 239



PS65008736 : SRU BCG กตรพดฒนตบรรจชภดณฑฑเครชชองแกงบดตนทชทงคต ตตตบลหตดสดมแปปน

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

ใชควสธมบรรจจแบบสมญญากาศ ( Vacuum Packaging) ททาใหคสามารถยดดอายจการเกกบของ

ผลสตภพณฑฑอาหาร (Shelf life) ใหคนานขขคน 2เดดอนในอจณหภมมสปกตส แตสถคาเขคาตมคเยกนอยมสไดคนาน

ถขง 6 เดดอนและถคาเขคาชสองแชสแขกงมมอายจไดคนานถขง 1 ปป

ใชคเทคโนโลยมคงทมรดควยศพกยภาพเครดรองเทศทมรมมอยมสออกมาไดคอยสางสมบมรณฑโดยไมสใชควพตถจกพน

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : เครดรองแกงบคานทจสงคา

รตยละเออยด : เครดรองแกงบคานทจสงคาผลสตโดยกลจสมแมสบคานเกษตรกรตทาบลหาดสคมแปปน เปปน

อมกหนขรงผลสตภพณฑฑของชจมชนเดสมใชคบรรจจภพณฑฑแบบถจงพลาสตสก จขงตคองการพพฒนาบรรจจ

ภพณฑฑใหคกพบสสนคคาเพดรอมมลคสาใหคแกสสสนคคาและใชคเทคโนโลยมเพดรอถนอมสสนคคาและยดดระยะเวลา

การเกกบโดยไมสใชคสารกพนบมด

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.หาดสคมแปปน อ.เมดองระนอง จ.ระนอง

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : รคานคคาชจมชนหาดสคมแปปน

ออนไลนฑ : เครดรองแกงบคานทจสงคา , พาไปหลงหาดสคมแปปน

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ททาใหคเปปนทมรยอมรพบของผมคบรสโภคเกสดการซดคอซทคาบอกตสอ สสนคคาบรสการไดคมาตรฐานตามทมรกทาหนด 
ประชาสพมพพนธฑเพดรอใหคเขคาถขงกลจสมลมกคคาทมรมากขขคน สรคางฐานลมกคคาและองคฑความรมคเกมรยวกพบการ
พพฒนาใหคกลจสมททาเครดรองแกงในอนาคตกจะอยมสไดคดควยตพวเองพพฒนาไปตสอยอดไดคอมก

คสดคคนกระบวนการททางานทมรงสายขขคน

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 10,000

หนคา 50 / 239



PS65003729 : SRU BCG ทชเรอยนชอสพตย ตตตบลในวงใตด อ.ละอชทน จ.ระนอง

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การจพดอบรมเชสงปฏสบพตสการททาทจเรมยนชมสพาย

การจพดอบรมการขายสสนคคาผสานแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

สอนการลงโฆษณาผสานแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ในวงใตค เบเกอรมร

รตยละเออยด : สสนคคาทจเรมยนชมสพาย

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ในวงใตค อ.ละอจสน จ.ระนอง

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : ในวงใตค เบเกอรมร

ออนไลนฑ : U2T SrU ทมมในวงใตคพพฒนา

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.กทาหนดหพวขคอและประเดกนทมรตคองการททาโครงการ
2.ประชจมวางแผนโครงการ 
3.สทารวจตลาดทพคงออนไลนฑและออฟไลนฑ
4.อบรมเชสงปฏสบพตสการ
5.วางจทาหนสายผลสตภพณฑฑ
6.ตสดตามผลการดทาเนสนงาน
7.สรจปผลการดทาเนสนงาน

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 4,500

หนคา 51 / 239



PS65009142 : SRU BCG ในวงใตด เมชองในหมอก ตตตบลในวงใตด อ.ละอชทน จ. ระนอง

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การอบรมเชสงปฏสบพตสการททาสดรอโปรโมตการทสองเทมรยว

การออกแบบโปรแกรมการทสองเทมรยว

การอบรมมพคคจเทศนฑ

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

ททองเทอชยวทอชเปปนมลตรตทอสลชงแวดลดอมและสชขภตพ

   ธจรกสจการทสองเทมรยวออนไลนฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ในวงใตค เมดองในหมอก

รตยละเออยด : เปปนแพกคเกจการทสองเทมรยวในวงใตคใน 1วพน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ในวงใตค อ.ละอจสน จ.ระนอง

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : ในวงใตค เมดองในหมอก

ออนไลนฑ : ภมสามรคอยยอด ดอยหมอกตลอดปป

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.กทาหนดหพวขคอและประเดกนทมรตคองการททาโครงการ
2.ประชจมวางแผนโครงการ 
3.สทารวจทมรพพกและสถานทมรทสองเทมรยว
4.ลงมดออบรมเชสงปฏสบพตสการ
5.ประชาสพมพพนธฑเกมรยวกพบโครงการ SRU BCG ในวงใตค เมดองในหมอก อ.ละอจสน จ.ระนอง 
6.ตสดตามผลการดทาเนสนงาน
7.สรจปผลการดทาเนสนงาน

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 8,000

หนคา 52 / 239



PS65006404 : SRU BCG ยกระดดบกลชทมเกษตรบดตนหมอลตตในวงเหนชอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การจพดอบรมเชสงปฏสบพตสการการผลสตไมคกวาดดอกอคอและการเลมคยงไกสไขส

การจพดอบรมการขายสสนคคาผสานทางแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

สอนการลงโฆษณาผสานทางแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : กลจสมเกษตรบคานหมอลทา

รตยละเออยด : ดอกอคอ เปปนวพตถจดสบทมรหาไดคเองตามธรรมชาตส ชาวบคานมพกจะนทามาใชคททาไมค

กวาดดอกอคอ เพดรอใชคในการททาความสะอาดในบคานเรดอน ซขรงยพงมมสถานทมรอมกจทานวนไมสนคอย ทมร

ตคองการใชคไมคกวาด ดพงนพคนการททาไมคกวาดเพดรอจทาหนสาย จขงเปปนการเสรสมรายไดคอมกทางหนขรง

ใหคกพบชจมชนไดค

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ในวงเหนดอ อ.ละอจสน จ.ระนอง

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : ไมคกวาดดอกอคอ

ออนไลนฑ : U2T BCG บคานในวงเหนดอ

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1. ประชจมสมาชสกในกลจสมเพดรอวางแผนลงพดคนทมร
2. ลงพดคนทมรสทารวจหาผลสตภพณฑฑเพดรอนทามายกระดพบ
3. วางแผนดทาเนสนการยกระดพบผลสตภพณฑฑในชจมชน
4. เขมยนโครงการขอเสนอ C-01
5. เขมยนแผนธจรกสจและการตลาด C-02
6. ดทาเนสนโครงการยกระดพบผลสตภพณฑฑในชจมชน
7. รายงานผลการดทาเนสนโครงการ

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

จตตนวนรตยไดด : 6,000

หนคา 53 / 239



PS65010399 : SRU BCG ยกระดดบและพดฒนตแหลทงททองเทอชยวชชมชนในวงเหนชอ อ.ละอชทน จ.ระนอง

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การจพดอบรมการพพฒนาสถานทมรทสองเทมรยวสมสโลก 4.0

การจพดอบรมเชสงปฏสบพตสการการประชาสพมพพนธฑสถานทมรทสองเทมรยวใหคเปปนทมรนสาจดจทา

สอนการลงโฆษณาผสานแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

ททองเทอชยวทอชเปปนมลตรตทอสลชงแวดลดอมและสชขภตพ

   ธจรกสจการทสองเทมรยวออนไลนฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : สถานทมรทสองเทมรยวในวงเหนดอ

รตยละเออยด : จจดชมวสวเขาหมอลทา ไดครพบความนสยมจากนพกทสองเทมรยวในการขขคนไปชมหมอก

ยามเชคา การตพคงแคมปป และชมแสงสจดทคายของวพน และนทคาตกกทาแพงยพกษฑ เปปนนทคาตกทมรไหลลง

มาจากสพนเขาสมง มองเหกนแลควสวยงามเหมาะแกสการพพฒนาใหคดมยสรงขขคน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ในวงเหนดอ อ.ละอจสน จ.ระนอง

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : สถานทมรทสองเทมรยวในวงเหนดอ

ออนไลนฑ : SRU BCG บคานในวงเหนดอ

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1. ประชจมสมาชสกในกลจสมเพดรอวางแผนลงพดคนทมร
2. ลงพดคนทมรสทารวจหาแหลสงทสองเทมรยวเพดรอนทามายกระดพบ
3. วางแผนดทาเนสนการยกระดพบแหลสงทสองเทมรยวในชจมชน
4. เขมยนโครงการขอเสนอ C-01
5. เขมยนแผนธจรกสจและการตลาด C-02
6. ดทาเนสนโครงการยกระดพบแหลสงทสองเทมรยวในชจมชน
7. รายงานผลการดทาเนสนโครงการ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 5,000

หนคา 54 / 239



PS65009492 : SRU BCG กตรสทงเสรลมอนชรดกษฑผดกออแกนลกชชมชน ตตตบลบตงพระใตด

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

สรคางเอกลพกษณฑและจจดเดสนของผลสตภพณฑฑ

การสรคางแบรนดฑของผลสตภพณฑฑ

การเปลมรยนแปลงแบบผลสตภพณฑฑใหคนสาสนใจ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : บางพระใตคกรมน

รตยละเออยด : ตทาบลบางพระใตค อทาเภอละอจสน จพงหวพดระนอง เปปนชจมชนเลกกๆทมรมมกลจสมแมสบคาน 

หมมสทมร 3 ทมรเปปนผมครสเรสรมคสดโครงการการปลมกผพกออแกนสค โดยมมแนวคสดมาจากการสรคางรายไดค

เสรสมเพดรอพพฒนาความเปปนอยมสและสสงเสรสมความยพรงยดนในการพพฒนา จขงมมการเรสรมนทาเขคามา

ปรพบใชคในชจมช

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.บางพระใตค อ.ละอจสน จ.ระนอง

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : บางพระใตคกรมน

ออนไลนฑ : u2t & bangphratai

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

pbca บางพระใตค
p = 1. ยกระดพบอาชมพและรายไดค
2. สรคางเสรสมศพกยภาพใหคชจมชน
3. กระบวนการระดมความคสดและลงมดอปฏสบพตส
d. = 1. สรคางผลสตภพณฑฑใหคเกดสจจดขาย
2. ใหคความรมคททาความเขคาใจรสวมกพบชจมชน
3.ลงมดอปฏสบพตส
c. = 1. รายไดคและอาชมพเพสรมขขคน
2. แบบประเมสนผล
3. ผลสพมฤทธสนในการลงมดอปฏสบพตส
a. = 1. ความสนใจในการสรคางผลสตภพณฑฑเพดรอยกระดพบ
2. กระบวนการเรมยนรมคในครบวงจรและเปปนทมรตคองการเพสรมขขคน
3. เปปนการททาอยสางตสอเนดรองเพดรอใหคเกสดผลสพมฤทสน

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 8,000
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PS65009591 : SRU BCG กตรฟฟน นฟสและพดฒนตนตนตพรลกภตคใตดในชชมชน ตตตบลบตงพระใตด

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การสรคางจจดเดสนของผลสตภพณฑฑ

การสรคางแบรนดฑของผลสตภพณฑฑ

เพสรมยอดขายในกพบชจมชนทางดคานดารขายออลไลนฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ลองชสมนทคาพรสกกากหมมบางพระใตค

รตยละเออยด : ตทาบลบางพระใตค อทาเภอละอจสน จพงหวพดระนอง ดพคงเดสมในชจมชนมมนทคาพรสก 2 ชนสด 

คดอ นทคาพรสกไตปลาแหคงและนทคาพรสกกากหมม เมดรอกสอนไดคมมการสสงเสรสมฟปค นฟมผลสตภพณฑฑใน

ชจมชนใหคชาวบคานไดคมมรายไดคเสรสมไดครพบความรสวมมดอจากกรมพพฒนาชจมชนจพงหวพดระนอง 

โดนเนคนใหคชาวบคานรสวมคส

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 3 คน 3 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.บางพระใตค อ.ละอจสน จ.ระนอง

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : นทคาพรสกบางพระใตค

ออนไลนฑ :  มu2t & bangphratai

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

pbca บางพระใตค
p = 1. ยกระดพบอาชมพและรายไดค
2. สรคางเสรสมศพกยภาพใหคชจมชน
3. กระบวนการระดมความคสดและลงมดอปฏสบพตส
d. = 1. สรคางผลสตภพณฑฑใหคเกดสจจดขาย
2. ใหคความรมคททาความเขคาใจรสวมกพบชจมชน
3.ลงมดอปฏสบพตส
c. = 1. รายไดคและอาชมพเพสรมขขคน
2. แบบประเมสนผล
3. ผลสพมฤทธสนในการลงมดอปฏสบพตส
a. = 1. ความสนใจในการสรคางผลสตภพณฑฑเพดรอยกระดพบ
2. กระบวนการเรมยนรมคในครบวงจรและเปปนทมรตคองการเพสรมขขคน
3. เปปนการททาอยสางตสอเนดรองเพดรอใหคเกสดผลสพมฤทสน

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรพกษฑและตสอยอดภมมสปปญญาทคองถสรน

จตตนวนรตยไดด : 9,000
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PS65011738 : SRU BCG พดฒนตผลลตภดณฑฑเครชชองแกงใตด by สชภตวดอ ตตตบลบตงพระเหนชอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

ปรพบเปลมรยนจากการใชคยางรพด มาเปปนการใชคเครดรองซมนสมญอากาศ เพดรอใหคถนอมอาหารไดค

มากขขคน

พพฒนา Packaging Design คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจภพณฑฑ

อบรมอมคอมเมสรฑซ Page Facebook และ Line Platform

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : เครดรองแกงใตค By สจภาวดม

รตยละเออยด : เครดรสงแกงใตค By สจภาวดม ตพคงอยมสหมมส5 บคานระวส ผลสตภพณฑฑมมอยมส 3 ชนสด คดอ เครดรอง

แกงสคม เครดรองแกงกะทส เครดรองแกงพรสก ซขรงไดคจพดจทาหนสายขขคนภายในชจจมชนและบรสเวณใกลค

เคมยง ในสสวนของวพตถจดสบไดครพบซดดคอจากชาวบคานในตทาบลเพดรอสรคางรายไดคใหคกพบประชาชนใน

ชจมชน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.บางพระเหนดอ อ.ละอจสน จ.ระนอง

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : เครดรองแกงใตค

ออนไลนฑ : ตทาบลบางพระเหนดอ

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1. สรคางเพจรคานเพดรสอโปรโมทสสนคคาผสานชสองทางออนไลนฑ เชสน facebook TikTok IG 
2. พพฒนาแพจเกจจสคงเพดรอเพสรมยอดขายเนดรองจากผมคซสอจะมองเหกนรมปลพกษณฑภายนอกของแพ
จเกจจสคงเปปนสสรงแรกซขรงจะสสงผลตสอการตพดสสคนใจซดคอ
3. การนทาสสนคคาโอทกอปออกสมคนอกตลาด

คสดคคนกระบวนการททางานทมรงสายขขคน

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

จตตนวนรตยไดด : 50,000
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PS65025583 : SRU BCG พดฒนตผลลตภดณฑฑไขทเคชมนตนตแรทบดตนบตงขชนแพทง ตตตบลบตงพระเหนชอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

จากใสสถจง เปลมรยนมาเปปนกลสองขนาดมาตรฐาน เพดรอยดดอายจการจพดเกกบไดคนานขขคน

ใชคตพวแทนชาวบคานในการผลสตไขสเคกม เพดรอลดพลพงงานในการใชคเครดรองจพกร

อบรมอมคอมเมสรฑซ Page Facebook และ Line Platform

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ไขสเคกมนทคาแรสบคานบางขจนแพง

รตยละเออยด : ไขสเคกมนทคาแรสบคานบางขจนแพสง ใชคไขสเปปดมาเปปนวพตถจดสบหลพกในการททา โดยมม

ราคาจทาหนสาย 2 ราคา คดสอ 50บาท กพบ 100บาท โดยจทาหนสายมาแลควมากกวสา 15 ปป จพด

จทาหนสายภายในชจมชนและบรสเวณพดคนทมรใกลคเคมยง ซขรงวพตถจดสทมรใชคสสวนใหญสจะเปปนวพตถจดสบของ

ชาวบคานในชจมชน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.บางพระเหนดอ อ.ละอจสน จ.ระนอง

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : ไขสเคกมนทคาแรส

ออนไลนฑ : ตทาบลบางพระเหนดอ

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1. สรคางเพจรคานเพดรสอโปรโมทสสนคคาผสานชสองทางออนไลนฑ เชสน facebook TikTok IG 
2. พพฒนาแพจเกจจสคงเพดรอเพสรมยอดขายเนดรองจากผมคซสอจะมองเหกนรมปลพกษณฑภายนอกของแพ
จเกจจสคงเปปนสสรงแรกซขรงจะสสงผลตสอการตพดสสคนใจซดคอ
3. การนทาสสนคคาโอทกอปออกสมคนอกตลาด

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

จตตนวนรตยไดด : 50,000
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PS65006177 : SRU BCG พดฒนตและยกระดดบกตรใหดบรลกตรกตรททองเทอชยว ตตตบลนตคต

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

รมปแบบบรรจจภพณฑฑใหมสใหคเปปนมสตรกพบสสรงแวดลคอม

ประชาสพมพพนธฑการขายและการตลาดผสานสดรอตสาง ๆ

-

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

ททองเทอชยวทอชเปปนมลตรตทอสลชงแวดลดอมและสชขภตพ

   ระบบขายสสนคคาหรดอบรสการผสานชสองทางออนไลนฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : กาแฟไรสใน

รตยละเออยด : กาแฟเปปนผลสตภพณฑฑทมรใชควพตถจดสบในทคองถสรนผสานกระบวนการแปรรมปดควยวสธม

การทมรเปปนมสตรตสอสสรงเเวดลคอมและกพบตพวเรา ลมกคคาสามารถเขคารสวมเพดรอลงมดอผลสตกาแฟ

ดควยตพวเองไดคในทจกขพคนตอนและสอนวสธมการชงกาแฟ อมกทพคงสสนคคากกมมหลากหลายรมปแบบทพคง

แบบเมกด,แบบผง,แบบดรสป

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.นาคา อ.สจขสทาราญ จ.ระนอง

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : กาแฟบคานไรสใน

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/Ranong21

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.สทารวจผลสตภพณฑฑและบรสการทมรมมอยมสในพดคนทมรของตทาบล
2.คพดเลดอกผลสตภพณฑฑและบรสการทมรตรงตามเปปาหมาย ทมรจะนทามายกระดพบ
3.ศขกษารายละเอมยดตสางๆ ทพคงวพตถจดสบ วสธมการททา และสรรพคจณหรดอประโยชนฑของผลสตภพณฑฑ
และบรสการทมรจะยกระดพบ
4.มองหากลจสมเปปาหมายทมรสนใจ และตคองการจะซดคอผลสตภพณฑฑหรดอใชคบรสการ
5.วางแผนยกระดพบผลสตภพณฑฑและบรสการใหคสอดคลคองกพบเปปาหมาย
6.จพดททาแผนยกระดพบผลสตภพณฑฑและบรสการใหคเปปนไปตามเปปาหมาย

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 17,000

หนคา 59 / 239



PS65006434 : SRU BCG พดฒนตและยกระดดบผลลตภดณฑฑตตตบลนตคต

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การปรพบรมปแบบบรรจจภพณฑฑใหมสไหคเปปนมสตรตสอสสรงแวดลคอม Green

เพสรมชสองทางการขายออนไลนฑ

-

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : แมสครพวบางมพน

รตยละเออยด : 1.เครดรองแกงของเราตทาเองกพบมดอมม3รสชาตสดควยกพนคดอ เครดรองแกงสคม,เครดรอง

แกงพรสกและเครดรองแกงกระทสวพตถจดสบตสางๆมาจากชาวบคานในตทาบล 2.รพบซดคอปลาทมจากชาว

ประมงพดคนบคานมาททาการแชสในนทคาเกลดอสมตรเฉพาะของกลจสมแลควนทาไปตากแดดเพดรอยดดเวลาใน

การเกกบรพกษา

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.นาคา อ.สจขสทาราญ จ.ระนอง

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : แมสครพวบางมพน

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100084032318596

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.สทารวจผลสตภพณฑฑและวพตถจดสบทมรมมอยมสในพดคนทมรของตทาบล
2.คพดเลดอกผลสตภพณฑฑและวพตถจดสบไหคตรงตามเปปาหมายทมรจะนทามาททาการยกระดพบ
3.ศขกษารายละเอมยดของวพตถจดสบ วสธมการททา และประโยชนฑของผลสตภพณฑฑ
4.หากลจสมเปปาหมายทมรสนใจ และตคองการจะซดคอผลสตภพณฑฑ
5.วางแผนในการยกระดพบผลสตภพณฑฑใหคสคอดคลคองกพบเปปาหมาย
6.จพดททาแผนยกระดพบผลสตภพณฑฑไหคเปปนไปตามเปปาหมายทมรวางไวค

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

ลดขยะ/การนทาวพตถจดสบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 10,000

หนคา 60 / 239



PS65008407 : SRU BCG ยกระดดบผลลตภดณฑฑนตนตยทตนตงสกดดเยชน ตตตบลเกตะเตทต อตตเภอเกตะพะงดน จดงหวดด

สชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

ยกระดพบบรรจจภพณฑฑ เพดรอความนสาเชดรอถดอของผลสตภพณฑฑทมรมมใบรพบรองสสนคคา ขคอมมลผลสต

ภพณฑฑ โลโกคและบรรจจภพณฑฑใหมส

ลดขพคนตอนในการผลสต

ปรพบเปลมรยนอจปกรณฑการผลสต

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : นทคายสานางสกพดเยกน

รตยละเออยด : พดคนทมรตทาบลเกาะเตสา มมพดชสมจนไพร ใบยสานาง เกสดขขคนเองตามธรรมชาตสเปปน

จทานวนมาก และดควยคจณสมบพตสทางยาทมรมากมาย จขงไดคเลกงเหกนความสทาคพญและความนสา

สนใจ จขงไดคจพดกลจสมจพดททาผลสตภพณฑฑ นทคายสานางสกพดเยกน เพดรอเพสรมมมลคสา สรคางรายไดคแกสผมคคน

ในพดคนทมร

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.เกาะเตสา อ.เกาะพะงพน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

นทาหลพก Business Model มาปรพบใชคดพงตสอไปนมค
1. ทมรมาของวพตถจดสบผลสตภพณฑฑ/บรสการ คดอในพดคนทมรตทาบลเกาะเตสา มมพดชสมจนไพร ใบยสานาง เกสด
ขขคนเองตามธรรมชาตสเปปนจทานวนมาก
2. ผลสตภพณฑฑ/บรสการ คดอการผลสตนทคายสานางสกพดเยกน
3. ขายใหคใคร คดอ ธจรกสจอาหาร และกลจสมคนทมรอาศพยอยมสในภาคใตค โดยมมอายจตพคงแตส 35 - 45 ปป
4. ชสองทางการจพดจทาหนสาย /การททาการตลาด คดอ รมปแบบออนไลนฑ และออฟไลนฑ
5. แผนการพพฒนาผลสตภพณฑฑ /บรสการ คดอ การพพฒนาคจณภาพของผลสตภพณฑฑ พพฒนาบรรจจ 
ภพณฑฑ พพฒนาโลโกค และพพฒนารมปแบบการขายในลพกษณะชสองทาง ออนไลนฑ
6. จจดแขกง/ขคอไดคเปรมยบ คดอ คจณสมบพตสทางยาทมรมากมาย
7. วสธมการสรคางรายไดค คดอ การจพดหาวพตถจดสบทมรมมอยมสแลควในพดคนทมร นทามาผสานกระบวนการผลสต และ
จพดจทาหนสายในรมปแบบออนไลนฑ และออฟไลนฑ

คสดคคนกระบวนการททางานทมรงสายขขคน

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

จตตนวนรตยไดด : 1,000

หนคา 61 / 239



PS65008415 : SRU BCG ยกระดดบผลลตภดณฑฑสเปรยฑนตนตยทตนตง ตตตบลเกตะเตทต อตตเภอเกตะพะงดน จดงหวดด

สชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

3.เปลมรยนโลโกคและบรรจจภพณฑฑของผลสตภพณฑฑใหคมมความทพนสมพย

ปรพบเปลมรยนอจปกรณฑการผลสตใหคมมขนาดใหญสขขคนเปปนระบบปปดและเพสรมจทานวนหมคอ

เพสรมชสองทางการจพดจทาหนสายผสานทางออนไลนฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : สเปรยฑนทคายสานาง

รตยละเออยด : พดคนทมรตทาบลเกาะเตสา มมพดชสมจนไพร ใบยสานาง เกสดขขคนเองตามธรรมชาตสเปปน

จทานวนมาก จขงมมผลสตภพณฑฑนทคายสานางสกพดเยกน และเพดรอเปปนการตสอยอดจขงไดคคสดคคน สเปรยฑ

นทคายสานาง เพดรอเปปนผลสตภพณฑฑดมแลผสวหนคา ดควยฤทธสนเยกนของพดชสมจนไพรใบยสานาง

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.เกาะเตสา อ.เกาะพะงพน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

นทาหลพก Business Model มาปรพบใชคดพงตสอไปนมค
1. ทมรมาของวพตถจดสบผลสตภพณฑฑ/บรสการ คดอในพดคนทมรตทาบลเกาะเตสา มมพดชสมจนไพร ใบยสานาง เกสด
ขขคนเองตามธรรมชาตสเปปนจทานวนมาก
2. ผลสตภพณฑฑ/บรสการ คดอการผลสตสเปรยฑนทคายสานาง
3. ขายใหคใคร คดอ ธจรกสจอาหาร และกลจสมคนทมรอาศพยอยมสในภาคใตค โดยมมอายจตพคงแตส 35 - 45 ปป
4. ชสองทางการจพดจทาหนสาย /การททาการตลาด คดอ รมปแบบออนไลนฑ และออฟไลนฑ
5. แผนการพพฒนาผลสตภพณฑฑ /บรสการ คดอ การพพฒนาคจณภาพของผลสตภพณฑฑ พพฒนาบรรจจ 
ภพณฑฑ พพฒนาโลโกค และพพฒนารมปแบบการขายในลพกษณะชสองทาง ออนไลนฑ
6. จจดแขกง/ขคอไดคเปรมยบ คดอ คจณสมบพตสทางยาทมรมากมาย
7. วสธมการสรคางรายไดค คดอ การจพดหาวพตถจดสบทมรมมอยมสแลควในพดคนทมร นทามาผสานกระบวนการผลสต และ
จพดจทาหนสายในรมปแบบออนไลนฑ และออฟไลนฑ

คสดคคนกระบวนการททางานทมรงสายขขคน

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

จตตนวนรตยไดด : 500

หนคา 62 / 239



PS65010444 : SRU BCG ยกระดดบผลลตภดณฑฑสบสทกดญชต ตตตบลเกตะพะงดน อตตเภอเกตะพะงดน จดงหวดดสชรตษฎรฑ

ธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

ลดการใชคผลสตภพณฑฑจากพลาสตสก

ออกแบบบรรจจภพณฑฑใหมสใหคนสาสนใจ

เพสรมชสองทางการขายบนโลกโซเชมยล

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : สบมสกพญชา / Cannabis soap bar

รตยละเออยด : สบมสกพญชา ผลสตจากดอก ใบ ลทาตคนของตคนกพญชา เพดรอใหคไดคสารสกพดทมรมม

ประโยชนฑตสอผสวหนพง เหมาะสทาหรพบผมคแพคงสาย ลดอาการโรคสะเกกดเงสน เพสรมความชจสมชดรน ลด

ความมพน บนผสวหนพง

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.เกาะพะงพน อ.เกาะพะงพน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

Customer Segment - กลจสมลมกคคาเปปนกลจสมคนทมรอาศพยอยมสทพรวทจกภาค/ชาวตสางชาตส ไมสจทากพด
เพศ มมอายจตพคงแตส 16ปปขขคนไป โดยเฉพาะผมคทมรแพคงสาย เปปนโรคสะเกกดเงสน ผสวขาดความชจสมชดรน ผสวมพน 
แพคเหงดรอ
Costomer Relationships – มมการสอบถามความพขงพอใจของลมกคคาหลพงซดคอวสาชสวยบรรเทา
อาการทมรเปปนอยมสหรดอไมส
และนทาผลมาชสวยในการ review สสนคคา มมการมอบสสทธสพสเศษแกสลมกคคารายใหมสและลมกคคารายเกสา
Channels – จพดจทาหนสายผสานเพจ Facebook U2T SRU วสศวกรสพงคมตทาบลเกาะพะงพน รวมถขง
จทาหนสายทมรรคานคคาในชจมชน 
Value Propositions – คจณคสาทมรลมกคคาจะไดครพบคดอ ผมคแพคงสายสามารถใชคไดค เพสรมความชจสมชดรน ลด
ความมพน ลดอาการโรคสะเกกดเงสน ลดอาการแพคเหงดรอ
Key Activities - เรสรมจากการคพดสรรวพตถจดสบทมรไดคมาตรฐาน ตสดตสอซดคอวพตถจดสบจากวสสาหกสจ
ชจมชนนทคามพนมะพรคาวบคานโฉลกหลทา ไปสมสกระบวนการผลสต บรรจจ จพดจทาหนสายผลสตภพณฑฑ ควบคมส
ไปกพบคสดคคนพพฒนาผลสตภพณฑฑ มมการวางแผนการตลาด ชสองทางการจพดจทาหนสายทพคงรมป
แบบออนไลนฑและออฟไลนฑ 
Key Resources – ทรพพยากรหลพกในการผลสต ดอก ใบ ลทาตคนกพญชา ของเกษตกรในพดคนทมร
ตทาบลเกาะพะงพน ทมมวสศวกรสพงคมตทาบลพเกาะพะงพนและสมาชสกในชจมชนซขรงเปปนแรงงานในการ
ผลสต รวมถขงการวางแผนการตลาด ชสองทางในการจพดจทาหนสายรมปแบบตสางๆ
Key Partners – ผมคเกมรยวขคองในธจรกสจ ไดคแกส มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม กลจสมชาวบคานใน

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

มมสจขภาพดมขขคน ลดโอกาสเกสดการเจกบปปวย

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 5,000
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PS65010518 : SRU BCG ยกระดดบผลลตภดณฑฑชตกดญชต ตตตบลเกตะพะงดน อตตเภอเกตะพะงดน จดงหวดดสชรตษฎรฑ

ธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

ลดการใชคผลสตภพณฑฑจากพลาสตสก

ออกแบบบรรจจภพฑฑใหมสใหคนสาสนใจ

เพสรมชสองทางการขายบนโลกโซเชมยล

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ชากพญชา / CBD Tea

รตยละเออยด : สบมสกพญชา ผลสตจากดอก ใบ ลทาตคนของตคนกพญชา เพดรอใหคไดคสารสกพดทมรมม

ประโยชนฑตสอผสวหนพง เหมาะสทาหรพบผมคแพคงสาย ลดอาการโรคสะเกกดเงสน เพสรมความชจสมชดรน ลด

ความมพน บนผสวหนพง

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.เกาะพะงพน อ.เกาะพะงพน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

Customer Segment - กลจสมลมกคคาเปปนกลจสมคนทมรอาศพยอยมสทพรวทจกภาค/ชาวตสางชาตส ไมสจทากพด
เพศ มมอายจตพคงแตส 20 ปปขขคนไป โดยเฉพาะผมคทมรนอนหลพบยาก มมความดพนโลหสตสมง เปปนโรคเบาหวาน 
มมภาวะเครมยดสะสม
Costomer Relationships – มมการสอบถามความพขงพอใจของลมกคคาหลพงซดคอวสาชสวยบรรเทา
อาการทมรเปปนอยมสหรดอไมส
และนทาผลมาชสวยในการ review สสนคคา มมการมอบสสทธสพสเศษแกสลมกคคารายใหมสและลมกคคารายเกสา
Channels – จพดจทาหนสายผสานเพจ Facebook U2T SRU วสศวกรสพงคมตทาบลเกาะพะงพน รวมถขง
จทาหนสายทมรรคานคคาในชจมชน 
Value Propositions – คจณคสาทมรลมกคคาจะไดครพบคดอ แกคปปญหาการนอนหลพบยาก ลดความดพน
โลหสต ลดโรคเบาหวาน ลดความเครมยดและปรพบสมดจลในรสางกาย
Key Activities - เรสรมจากการคพดสรรวพตถจดสบทมรไดคมาตรฐาน ตสดตสอซดคอวพตถจดสบจากวสสาหกสจ
ชจมชนนทคามพนมะพรคาวบคานโฉลกหลทา ไปสมสกระบวนการผลสต บรรจจ จพดจทาหนสายผลสตภพณฑฑ ควบคมส
ไปกพบคสดคคนพพฒนาผลสตภพณฑฑ มมการวางแผนการตลาด ชสองทางการจพดจทาหนสายทพคงรมป
แบบออนไลนฑและออฟไลนฑ 
Key Resources – ทรพพยากรหลพกในการผลสต ใบและลทาตคนของตคนกพญชา ของเกษตกรใน
พดคนทมรตทาบลเกาะพะงพน ทมมวสศวกรสพงคมตทาบลพเกาะพะงพนและสมาชสกในชจมชนซขรงเปปนแรงงานใน
การผลสต รวมถขงการวางแผนการตลาด ชสองทางในการจพดจทาหนสายรมปแบบตสางๆ
Key Partners – ผมคเกมรยวขคองในธจรกสจ ไดคแกส มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม กลจสมชาวบคานใน

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

มมสจขภาพดมขขคน ลดโอกาสเกสดการเจกบปปวย

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 5,000
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PS65010367 : SRU BCG ยกระดดบกตรททองเทอชยวเดลนปปตเชลงนลเวศนฑ ตตตบลบดตนใตด อตตเภอเกตะพะงดน จ.สชรตษฎรฑ

ธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

สทารวจเสคนทางการเดสนปปา

ททาปปาย/คสวอารฑโคคดบอกชดรอพพนธฑพดช,พพนธฑไมค,พพนธฑสมจนไพร,พพนธฑสพตวฑในทคองถสรน

โปรโมทผสานชสองทางออนไลนฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

ททองเทอชยวทอชเปปนมลตรตทอสลชงแวดลดอมและสชขภตพ

   ธจรกสจการทสองเทมรยวออนไลนฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : New Hiking Tour Phangan

รตยละเออยด : เปปนการบรสการ มมการเดสนปปา มมจจดชมวสว เลสนนทคา ดทานทคา มมอาหารและเครดรองดดรม

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.บคานใตค อ.เกาะพะงพน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

แผนธจรกสจการเดสนปปาเปปนหนขรงกสจกรรมการทสองเทมรยวเชสงอนจรพกษฑ 
1.มมการประชจมและวางแผนการดทาเนสนงานธจรกสจ
2.ลงพดคนทมรสทารวจและเพสรมชสองทางประชาสพมพพนธฑการทสองเทมรยว 
3.ประสานงานกพบกลจสมภาคมเครดอขสาย 
4.ประชาสพมพพนธฑการทสองเทมรยวชสองทางออนไลนฑและออฟไลนฑ

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรพกษฑสสรงแวดลคอม และมมการพพฒนาอยสางยพรงยดน

จตตนวนรตยไดด : 0
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PS65011138 : SRU BCG ยกระดดบผลลตภดณฑฑเพชชอพดฒนตสชขภตพแบบองคฑรวมเพชชอสทงเสรลมกตรททองเทอชยว 

ตตตบลบดตนใตด อตตเภอเกตะพะงดน จ.สชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

อบรมเชสงปฎสบพตสการททาสบมสนทคามพนมะพรคาวและการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

โปรโมทผสานชสองทางออนไลนฑ

การประชาสพมพพนธฑสสนคคาโดยการออกบมธ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : Pha-ngan COCO

รตยละเออยด : ผลสตจากมะพรคาวสายพพนธจฑดม อสนทรมยฑและจมไอ ดควยวสธมสกพดเยกน เพสรมความชจสม

ชดรนใหคผสว ลดการเกสดรสควรอย ขจพดสสรงสกปรก เพดรอสจขภาพทมรดมของผสวหนพงและเสคนผม

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.บคานใตค อ.เกาะพะงพน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

เพสรมชสองทางการขายทพคง online และ offine ซขรงประกอบดควย 1.ประชจมและวางแผนดทาเนสนงาน
แผนธจรกสจ 2.ลงพดคนทมรสทารวจเพดรอเพสรมชสองทางการโปรโมทสสนคคา 3.ลงพดคนทมรออกบมธ1-2ครพคงตสอ
เดดอน เพดรอเปปนการโฆษณา 4.เพสรมชสองทางการขายออนไลนฑ เชสน Facebook Page,Tiktok

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 4,000
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PS65014156 : SRUBCGยกระดดบผลลตภดณฑฑอตหตรทะเลเพชชอสทงเสรลมกตรททองเทอชยวทะเลใตด/มะเรชต/เกตะสมชย/

สชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การถนอมอาหารโดยวสธมตากแหคง

การใชคถจงสมญญากาศ/เครดรองซมนสจญญากาศ(เทคโนโลยม)

-

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : “Malaemui (มาแลหมจย) #ของหรอยมะเรกต”

รตยละเออยด : 1.เปปนอาหารทะเลสดและอาหารทะเลแบบแหคง2.สามารถถนอมอาหารไวคไดค

นาน3.นทามาปรจงอาหาร

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.มะเรกต อ.เกาะสมจย จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1. รวบรวมขคอมมลเกมรยวกพบผลสตภพณฑฑอาหารทะเล  เชสน ความเปปนมา กรรมวสธมการผลสต และการ
ถนอมอาหารจากชาวบคานในพดคนทมร
2. ออกแบบ packaging ใหมส ใหคสามารถถนอมอาหารไดคนานยสรงขขคน โดยการใชคเทคโนโลยมการซม
ลสมญญากาศเขคามาชสวย ในการยดดระยะเวลาการเกกบสสนคคา และสามารถขนสสงระยะไกลไดค
3. ออกแบบโลโกคสสนคคา โดยการรมแบนดฑดสคงแบรนใหมสภายใตคชดรอ “Malaemui (มาแลหมจย) #ของ
หรอยมะเรกต” ใหคมมความทพนสมพย โดดเดสน เปปนเอกลพกษณฑ โดยมมเปปาหมายเพดรอเพสรมมมลคสา
ผลสตภพณฑฑใหคสมงขขคนไมสนคอยกวสา 10%ตสอปป
4.กทาหนดราคา ปรสมาณ กลจสมเปปาหมาย งบประมาณ และสมมจตสฐานตสางๆ
5. จพดอบรมโดยรวมกลจสมชาวบคานในพดคนทมรในการผลสตและจพดจทาหนสายผลสตภพณฑฑอาหารทะเล ซขรง
เปปนอาหารถสรนชาวเกาะสมจย ใหคเปปนทมรรมคจพกมากยสรงขขคน อมกทพคงเปปนการสสงเสรสมอาชมพใหคชาวบคานใน
พดคนทมรมมรายไดคมากยสรงขขคน
6. จพดททาททาชสองทางการจพดจทาหนสายทพคงออนไลนฑ เชสน  Facebook fan page และ Line 
Shopping และออฟไลนฑ ไดคแกส ตลาดสด รคานอาหาร โรงแรม ทสาเรดอ รคานของฝาก และนทา
สสนคคาเขคาสมส Central Food Hall ณ จจดจทาหนสายสสนคคาพดคนบคาน
7. ทดลองจทาหนสาย จพดชสมสสนคคา พรคอมททาแบบทดสอบเพดรอรพบฟปงfeedbackจากลมกคคา เพดรอแกค
ปปญหาปรพบปรจงและพพฒนาสสนคคาตสอไป
8. ประมวลผลและสรจปรายงานยอดขายจากทจกชสองทาง โดยใชคหลพกการวสเคราะหฑSWOT ในการ
วสเคราะหฑผลสตภพณฑฑอวนหมม เพดรอใหคสอดคลคองกพบเปปาหมายทมรวางไวค

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางนวพตกรรมใหมสใหคกพบผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 18,000
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PS65014209 : SRU BCG กตรพดฒนต และยกระดดบผลลตภดณฑฑอวนหมส เพชชอสทงเสรลมอตหตรทดองถลชนเกตะสมชย/

มะเรชต/เกตะสมชย/สชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

เปปนการถนอมอาหารทมรสามารถเกคบไดคนานยสรงขขคน

การใชคถจงสจญญากาศในการบรรจจอาหาร/เครดรองซมนสจญญากาศ(เทคโนโลยม)

-

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : “Malaemui (มาแลหมจย) #ของหรอยมะเรกต”

รตยละเออยด : 1.เปปนอาหารทมรสามารถมาปรจงรพบประทาน2.สามารถถนอมอาหารไวคไดคนาน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.มะเรกต อ.เกาะสมจย จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

แผนธจรกสจอวนหมม

1. รวบรวมขคอมมลเกมรยวกพบผลสตภพณฑฑอวนหมม  เชสน ความเปปนมา กรรมวสธมการผลสต และการถนอม
อาหารจากชาวบคานในพดคนทมร
2. ออกแบบ packaging ใหมส ใหคสามารถถนอมอาหารไดคนานยสรงขขคน โดยการใชคเทคโนโลยมการซม
ลสมญญากาศเขคามาชสวย ในการยดดระยะเวลาการเกกบสสนคคา และสามารถขนสสงระยะไกลไดค
3. ออกแบบโลโกคสสนคคา โดยการรมแบนดฑดสคงแบรนใหมสภายใตคชดรอ “Malaemui (มาแลหมจย) #ของ
หรอยมะเรกต” ใหคมมความทพนสมพย โดดเดสน เปปนเอกลพกษณฑ โดยมมเปปาหมายเพดรอเพสรมมมลคสา
ผลสตภพณฑฑใหคสมงขขคนไมสนคอยกวสา 10%ตสอปป
4.กทาหนดราคา ปรสมาณ กลจสมเปปาหมาย งบประมาณ และสมมตสฐานตสางๆ
5. จพดอบรมโดยรวมกลจสมชาวบคานในพดคนทมรในการผลสตและจพดจทาหนสายผลสตภพณฑฑอวนหมม ซขรงเปปน
อาหารถสรนชาวเกาะสมจย ใหคเปปนทมรรมคจพกมากยสรงขขคน อมกทพคงเปปนการสสงเสรสมอาชมพใหคชาวบคานในพดคนทมร
มมรายไดคมากยสรงขขคน
6. จพดททาททาชสองทางการจพดจทาหนสายทพคงออนไลนฑ เชสน  Facebook fan page และ Line 
Shopping และออฟไลนฑ ไดคแกส ตลาดสด รคานอาหาร โรงแรม ทสาเรดอ รคานของฝาก และนทา
สสนคคาเขคาสมส Central Food Hall ณ จจดจทาหนสายสสนคคาพดคนบคาน
7. ทดลองจทาหนสาย จพดชสมสสนคคา พรคอมททาแบบทดสอบเพดรอรพบฟปงfeedbackจากลมกคคา เพดรอแกค
ปปญหาปรพบปรจงและพพฒนาสสนคคาตสอไป

คสดคคนกระบวนการททางานทมรงสายขขคน

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 18,000
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PS65010209 : SRU BCG โครงกตรพดฒนตผลลตภดณฑฑชชมชนเพชชอเศรษฐกลจสอเขอยวอยทตงยดชงยชน ตตตบลหนดต

เมชอง อตตเภอเกตะสมชย

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

เทคโนโลยมสารสนเทศเพดรอการสดรอสารและชสองทางการขายการตลาด

เทคโนโลยมในการผลสตกระบวนการนมคผสานกระบวนการทางวสทยาศาสตรฑ

บรรจจภพณฑฑในการเกกบรพกษา

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจหมชนเวอยนลดกตรใชดพลดงงตนเนดนนตตกลดบมตใชดใหมท

   Remanufacture (การผลสตใหมส)

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : นทคาสคมสายชมจากนทคามะพรคาว (Coconut Cider) ฟารฑมชาวเกาะ

รตยละเออยด : ผลสตภพณฑฑนมคททามาจากนทคามะพรคาวสจกหรดอแกสทมรผสาเอานทคาทสคงแลควนทานทคามะพรคาว

มาผสานกระบวนการทางวสทยาศาสตรฑเปปนนทคาสคมสายชมทมรอจดมไปดควยคจณคสาทางสารอาหาร ดม

ทกอกลทาไสค อมกทพคงยพงใชคเปปนสสวนผสมในอาหาร ซขรงเปปนทางเลดอกสทาหรพบคนรพกสจขภาพ

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 2 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.หนคาเมดอง อ.เกาะสมจย จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

C2 : แผนธจรกสจ (Business Model)
Value Propositions : ขคอเสนอมมลคสา
- ลดอพตราของเนสาเสมยในชจมชน
- ใชคทรพพยากรใหคเกสดความคจคมคสา
- เพดรอสรคางรายไดคใหคแกสชจมชนเพสรมขขคน
- เพดรอสจขภาพของคนทมรใชคผลสตภพณฑฑนมค
Customer Segments : กลจสมลมกคคา
- กลจสมคนรพกสจขภาพ
- กลจสมนพกทสองเทมรยวและชาวตสางชาตส
- กลจสมผมคสนพบสนจนสสนคคาของชจมชนแบบยพรงยดน
- กลจสมคนอนจรพกษฑธรรมชาตส
Channel : ชสองทางการขาย
- Top supermarket Central Festival Samui
- Social media
- วสสาหกสจชจมชนสมจยยพรงยดน
- บมธงานตสางๆ
Customer Relationships : ลมกคคาสพมพพนธฑ
- ตสดตสอผสานทาง social media

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

ลดขยะ/การนทาวพตถจดสบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรมคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 2,500

หนคา 69 / 239



PS65010505 : SRU BCG โครงกตรยกระดดบและพดฒนตศดกยภตพผลลตภดณฑฑชชมชนสสทตลตดสตกล ตตตบลหนดต

เมชอง อตตเภอเกตะสมชย

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

เทคโนโลยมดคานบรรจจภพณฑฑและการเกกบรพกษา

เทคโนโลยมสาระสนเทศเพดรอการสดรอสารและชสองทางการขายการตลาด

เทคโนโลยมและอจปกรณฑในการผลสตผลสตภพณฑฑนมคผสานกระบวนการทางวสทยาศาสตรฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจหมชนเวอยนลดกตรใชดพลดงงตนเนดนนตตกลดบมตใชดใหมท

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ผพกและผลไมคกรบอบกรอบ (Crispy Fruits and Vegetables) ฟารฑม

ชาวเกาะ

รตยละเออยด : นทาผพกเเละผลไมคทมรไมสไดคมาตราฐานไมสสามารถขายออกตลาดไดค มา

ผสานกระบวนการทางวสทยาศาตรฑ เพดรอยดดอายจการเกกบรพกษา เเละยกระดพบสสนคคาใหคมมคจณภาพ  

สามารถสสงออกสมสตลาดแกสผมคบรสโภคเพดรอเปปนอาหารทานเลสน เหมาะสทาหรพบกลจสมคนทมรรพก

สจขภาพ

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 2 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.หนคาเมดอง อ.เกาะสมจย จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

C2 : แผนธจรกสจ (Business Model)
Value Propositions : ขคอเสนอมมลคสา
- ลดอพตราของเนสาเสมยในชจมชน
- ใชคทรพพยากรใหคเกสดความคจคมคสา
- เพดรอสรคางรายไดคใหคแกสชจมชนเพสรมขขคน
- เพดรอสจขภาพของคนทมรใชคผลสตภพณฑฑนมค
Customer Segments : กลจสมลมกคคา
- กลจสมคนรพกสจขภาพ
- กลจสมนพกทสองเทมรยวและชาวตสางชาตส
- กลจสมผมคสนพบสนจนสสนคคาของชจมชนแบบยพรงยดน
- กลจสมคนอนจรพกษฑธรรมชาตส
Channel : ชสองทางการขาย
- Top supermarket Central Festival Samui
- Social media
- วสสาหกสจชจมชนสมจยยพรงยดน
- บมธงานตสางๆ
Customer Relationships : ลมกคคาสพมพพนธฑ
- ตสดตสอผสานทาง social media

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

ลดขยะ/การนทาวพตถจดสบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรมคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 4,500

หนคา 70 / 239



PS65006610 : SRU BCG พดฒนตผลลตภดณฑฑจตกกลดวยนตนตวดต ตตตบลกะเปต

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

พพฒนา Packaging Design

คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลสตภพณฑฑ

อบรมอมคอมเมสรฑซ Page Facebook และ Line Platform

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : แปปงกลควยนทคาวคาดสบอเนกประสงคฑ

รตยละเออยด : แปปงกลควยเปปนผลสตภพณฑฑทมรไดคจากการนทากลควยนทคาวคาดสบมาแปรรมปเปปนแปปง 

เพดรอเปปนการถนอมอาหารและสามารถนทาไปเปปนสสวนประกอบในผลสตภพณฑฑอาหารตสางๆ อมก

ทพคงยพงนทาไปใชคเปปนยารพกษาโรคตสางๆ เชสน โรคกระเพาะ โรคกรดไหลยคอน เปปนตคน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.กะเปา อ.คมรมรพฐนสคม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : Kook shop

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลกะเปา อทาเภอคมรมรพฐนสคม

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.ประชจมวสศวกรสพงคมตทาบลกะเปา 2.ลงพดคนทมรเกกบขคอมมลในชจมชน พบปะผมคนทาชจมชน 3.เลดอก
ผลสตภพณฑฑหรดอสสนคคาทมรจะพพฒนา 4.รสวมกพนเขมยนแผนธจรกสจ (รายละเอมยดเพสรมเตสมตามลสคงคฑทมร
แนบไป)

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

มมสจขภาพดมขขคน ลดโอกาสเกสดการเจกบปปวย

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 5,000
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PS65007235 : SRU BCG พดฒนตผลลตภดณฑฑงตนไมด ตตตบลกะเปต

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

พพฒนาคจณภาพและมาตรฐานของงานไมค

อบรมอมคอมเมสรฑซ Page Facebook และ Line Platform

กลจสมลมกคคาทพคงในพดคนทมร และใกลคเคมยง ตลอดจนบนแพลท ฟอรฑมออนไลนฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การขนสสงและกระจายสสนคคา

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : เฟอรฑนสเจอรฑ

รตยละเออยด : เฟอรฑนสเจอรฑมมรมปแบบทมรแตกตสางกพนออกไปขขคนอยมสกพบความตคองการของลมกคคา 

เชสน ชจดโตบะเกคาอมค ชพคนวางอเนกประสงคฑ เคานฑเตอรฑ กรอบรมป เปปนตคน (และเศษไมคทมรเหลดอจาก

การททาเฟอรฑนสเจอรฑนทาไปแปรรมปเปปนถสานหจงตคม)

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.กะเปา อ.คมรมรพฐนสคม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : งานไมค โตบะเกคาอมค สจราษฎรฑธานม

ออนไลนฑ : งานไมค โตบะเกคา สจราษฎรฑธานม

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.ประชจมวสศวกรสพงคมตทาบลกะเปา
2.ลงพดคนทมรเกกบขคอมมลในชจมชน พบปะผมคนทาชจมชน 
3.เลดอกผลสตภพณฑฑหรดอสสนคคาทมรจะพพฒนา
4.รสวมกพนเขมยนแผนธจรกสจ (รายละเอมยดเพสรมเตสมตามลสคงคฑทมรแนบไป)

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 70,000

หนคา 72 / 239



PS65004074 : SRUBCGพดฒนตผลลตภดณฑฑในชชมชนตตตบลถตนตสลงขร

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

ใชคเทคโนโลยมทจคนแรง ใชคเครดรองปปร นสมจนไพรแทนการบดมดอ

ททาโลคโกคจากเดสมไมสมมโลคโกค

-

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : นทคาสมจนไพรเพดรอสจขภาพ, นทคาพรสกตะไครค

รตยละเออยด : แหลสงผลสตนทคาสมจนไพรเพดรอสจขภาพ หมมส 7 ตทาบลถทคาสสงขรแหลสงผลสตนทคาพรสก

ตะไครค หมมส 2 ตทาบลถทคาสสงขร

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ถทคาสสงขร อ.คมรมรพฐนสคม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : นทคาพรสกตะไครคแมสสจมาลม

ออนไลนฑ : นทคาพรสกตะไครคแมสสจมาลม ตทาบลถทคาสสงขร  อทาเภอคมรมรพฐนสคม จพงหวพดสจราษฎรฑธานม

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1.ประชจมเพดรอวางแผนการดทาเนสนงานและจพดแบสงหนคาทมรกระจายการททางาน
2.ดทาเนสนการเกกบขคอมมล
3.หาขคอมมลตลาดตทาบลและททาการตลาดออนไลนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 15,000

หนคา 73 / 239



PS65004168 : SRUBCGสทงเสรลมกตรใหดบรลกตรกตรททองเทอชยววดดถตนตสลงขรตตตบลถตนตสลงขร

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

ททาปปายและสดรอประชาสพมพพนธฑ

ปรพบภมมสทพศนฑและปรพบปรจงสถานทม

-

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

ททองเทอชยวทอชเปปนมลตรตทอสลชงแวดลดอมและสชขภตพ

   ธจรกสจการทสองเทมรยวออนไลนฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : โบราณสถานวพดถทคาสสงขร

รตยละเออยด : 1.วางแผนการดทาเนสนงานและจพดแบสงหนคาทมรการททางาน2.ดทาเนสนการลงพดคนทมร

เกกบรายละเอมยดสถานทมรทสองเทมรยว3.ดทาเนสนการปรพบภมมสทพศนฑพพฒนาปรพบปรจงสถานทมร4.ประชา

สพมพพนธฑททาการตลาดออนไลนฑสรคางสดรอออนไลนฑในการโปรโมท

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ถทคาสสงขร อ.คมรมรพฐนสคม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : วพดถทคาสสงขร

ออนไลนฑ : โบราณสถานวพดถทคาสสงขร อทาเภอคมรมรพฐนสคม จพงหวพดสจราษฎรฑธานม

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1.ประชจมเพดรอวางแผนการดทาเนสนงานและจพดแบสงหนคาทมรกระจายการททางาน 
2.ดทาเนสนการลงพดคนทมรเกกบรายละเอมยดสถานทมรทสองเทมรยว
3.ดทาเนสนการปรพบภมมสทพศนฑพพฒนาปรพบปรจงสถานทมร
4.ประชาสพมพพนธฑททาการตลาดออนไลนฑ
สรคางสดรอออนไลนฑในการโปรโมท

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 8,000

หนคา 74 / 239



PS65004639 : SRU BCG พดฒนตผลลตภดณฑฑ ตตตบลททตกระดตน

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

มมการพพฒนานวพตกรรมผลสตภพณฑฑ โดยไดคใชคองคฑ ความรมคสกพดมะขามสมจนไพร และใชค

เทคโนโลยมสดรอ ออนไลนฑการททาเพจกระจายชสองทางการขาย สามารถเลดอกใชคเครดรองมดอไดค

อยสางเหมาะสม

มมการพพฒนานวพตกรรม ผลสตภพณฑฑการดมแลรพกษาเสคนผม การททาความ สะอาดเสคนผม ชสวย

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : สบมสมะขาม

รตยละเออยด : เปปนสบมสมะขามสมจนไพรททาความสะอาดผสวกาย

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ทสากระดาน อ.คมรมรพฐนสคม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขคนไป

การวางจทาหนสายสบมส ในการออกแบบการตลาดของ ตทาบลทสากระดาน  มม 2 แบบ ดพงนมค 1. ขายออ
ฟไลนฑ 2. ขายออนไลนฑ เชสน การขายออฟไลนฑ คดอ การวางขายผลสตภพณฑฑสบมสในชจมชน หรดอวาง
ขายสสนคคา OTOP ตสดตสอผมคใหญสบคานประสานกลจสมแมสบคาน อสม. ในการกระจายสสนคคาในการขาย
ไดคอยสางทพรวถขง การขายออนไลนฑ คดอ การททาเพจผลสตภพณฑฑขขคนมาของตทาบลทสากระดาน ททาคลส
ปวสดมโอการแนะนทาสสนคคา การไลฟปสดการขายสสนคคาไดคอยสางทพรวถขง

คสดคคนกระบวนการททางานทมรงสายขขคน

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

ลดขยะ/การนทาวพตถจดสบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

จตตนวนรตยไดด : 7,200

หนคา 75 / 239



PS65005212 : SRU BCG พดฒนตผลลตภดณฑฑ ตตตบลททตกระดตน

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

เทคโนโลยมนวพตกรรมการผลสตขนมทองมควนเปปนการทจสนแรงททาใหคขนมทมรผลสตมมลพกษณะและ

มาตรฐานเดมยวกพน การผลสตททาไดคอยสางมมประสสทธสภาพมากขขคน ขนมทองมควนยพงชสวยลดการ

สมญเสมยพลพงงาน ททาใหคขนมดมนสารพบประทานและเพสรมมมลคสาในการยกระดพบขนม

เปปนนวพตกรรมของตทาบลทสากระดาน ททาขนมโรตมกรอบซขรงเปปนขนมทสมมาจากภมมสปปญญาทคอง

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ขนมทองมควน

รตยละเออยด : ขนมกรจบกรอบเคมคยวเพลสนควรบรสโภคพอประมาณ

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ทสากระดาน อ.คมรมรพฐนสคม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

การวางจทาหนสายขนมทองมควน ในการออกแบบการตลาดของ ตทาบลทสากระดาน  มม2 แบบ ดพงนมค 
1. ขายออฟไลนฑ 2. ขายออนไลนฑ เชสน การขายออฟไลนฑ คดอ การวางขายผลสตภพณฑฑขนมทอง
มควนในชจมชน เชสนตลาด หรดอ ตามรคานคคาตสางๆ เพดรอขยายสสนคคาใหคทพรวถขงของการขายสสนคคา 
OTOP  ตสดตสอผมคใหญสบคานประสานกลจสมแมสบคาน อสม. ในการกระจายสสนคคาในการขายไดคอยสางทพรว
ถขง การขายออนไลนฑ คดอ การททาเพจผลสตภพณฑฑขขคนมาของตทาบลทสากระดาน ททาคลสปวสดมโอการ
แนะนทาสสนคคา การไลฟปสดการขายสสนคคาไดคอยสางทพรวถขง

คสดคคนกระบวนการททางานทมรงสายขขคน

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 12,000

หนคา 76 / 239



PS65006594 : SRU BCG พดฒนตและยกระดดบผลลตภดณฑฑ ตตตบลททตขนอน อตตเภอคอรอรดฐนลคม จดงหวดดสชรตษฎรฑ

ธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

นวพตกรรมในการปรพบเปลมรยนแพจเกจจสคงใหมส ใหคมมความสอดคลคองกพบ Green economy 

เพสรมความสนใจและตอบสนองตสอความตคองการของผมคบรสโภค

นวพตกรรมในการออกแบบโลโกคผลสตภพณฑฑ

นวพตกรรมสสงเสรสมการขายผสานทางออนไลนฑ เชสน shopee Lazada Facebook Fanpage 

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : นทคาพรสกกากหมม

รตยละเออยด : ผลสตภพณฑฑชจมชนทสาขนอน คดอนทคาพรสกนทคากากหมม เปปนการอนจรพกษฑอาหารพดคน

บคาน หาวพตถจดสบไดคงสายและมมการยกระดพบเปปนสสนคคาชจมชน มมวพตถจดสบดพงนมค : หนพงหมมตสดมพน ใบ

มะกรมด กระเทมยม หพวหอม ผงปรจงรส หอมเจมยว

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ทสาขนอน อ.คมรมรพฐนสคม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 1.รคานปปาจสตรา 2.รคานอาโตคยมสนสมารฑท

ออนไลนฑ : แวะดมหนสอย ตทาบลทสาขนอน

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1. การวางแผนการเกกบขคอมมลผลสตภพณฑฑ ไดคมมการสอบถามขคอมมลการททานทคาพรสกกากหมมและการ
จพดจทาหนสาย จากกลจสมแมสบคานและกลจสมสตรม หมมสทมร3 ตทาบลทสาขนอน อทาเภอคมรมรมรพฐนสคม จพงหวพด
สจราษฎรฑธานม

2. การพพฒนาและยกระดพบผลสตภพณฑฑ ไดคมมการใชคนวพตกรรมในการออกแบบโลโกคใหมสใหคดมสวย
งามโดยใชคชดรอวสา"นทคาพรสกกากหมมแมสทพบทสม" รวมถขงปรพบเปลมรยนแพคเกจจสคงจากกระปจกพลาสตสก
เปปนถจงซสลกระดาษ เพดรอใหคมมความสอดคลคองกพบ Green economy เพสรมความสนใจและตอบ
สนองตสอความตคองการของผมคบรสโภค

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางนวพตกรรมใหมสใหคกพบผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 15,000

หนคา 77 / 239



PS65006640 : SRU BCG พดฒนตและยกระดดบผลลตภดณฑฑสมชนไพร ตตตบลททตขนอน อตตเภอคอรอรดฐนลคม  จดงหวดด

สชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

นวพตกรรมสสงเสรสมการขายผสานทางออนไลนฑ เชสน shopee Lazada Facebook Fanpage 

instagram และ twitter หรดอการใหค infuencer รมวสวผลสตภพณฑฑ

นวพตกรรมในการออกแบบโลโกคผลสตภพณฑฑ

นวพตกรรมในการปรพบเปลมรยนแพจเกจจสคงใหมส ใหคนสาสนใจและตอบสนองตสอความตคองการ

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ขมคผขคงนวดสมจนไพร

รตยละเออยด : ขมคผขคงนวดสมจนไพร ทมรมมเอกลพกษณฑเฉพาะตพว โดยการนทาสมจนไพรพดคนบคาน 

มากกวสา 5 ชนสด มาพพฒนาเปปนขมคผขคงนวดสมจนไพร ใชคบรรเทาอาการแกคปวด คพดยอก แมลง

สพตวฑกพดตสอย และบรรเทาอาการแกควสงเวมยนศมรษะ

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ทสาขนอน อ.คมรมรพฐนสคม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : รคานคคานคองนสวของชทา

ออนไลนฑ : แวะดมหนสอย ตทาบลทสาขนอน

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

มมการปรพบปรจงสมตรขมคผขคงนวดสมจนไพรโดยการเพสรมวพตถจดสบจากธรรมชาตส และใชคนวพตกรรมใน
การออกแบบโลโกคใหมส โดยใชคชดรอวสา "คมรมสมจนไพร" รวมถขงปรพบเปลมรยนแพคเกจจสคงเปปนขวดรมป
ทรงเลกก เพดรอตอบสนองตสอผมคบรสโภคหลายชสวงอายจ และวางแผนดคานการตลาด โดยการโปรโม
ทผลสตภพณฑฑผสาน เพจfacebook ชดรอวสา "แวะดมหนสอย ตทาบลทสาขนอน" / twitter ชดรอวสา 
"wea.du.noi"

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางนวพตกรรมใหมสใหคกพบผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 7,000

หนคา 78 / 239



PS65009726 : SRU BCG  กตรพดฒนตและยกระดดบสลนคดตบดตนยตง

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

เทคนสคการแปรรมปปลาดจกรคาของภมมสปปญญาชาวบคานภาคใตคนพคน มจสงลดปรสมาณนทคาในปลาดจก 

โดยการททาแหคงรสวมกพบการใชคเกลดอและนทคาตาล โดยเกลดอททาหนคาทมรดขงนทคาออกจากตพวปลา 

สสวนนทคาตาลชสวยปปองกพนการเจรสญของจจลสนทรม นอกจากนมค การตากแดดธรรมชาตส

การพพฒนาและออกแบบบรรจจภพณฑฑรสวมสมพย เพดรอพพฒนาภาพลพกษณฑและเพสรมมมลคสาสสนคคา

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ปลาดจกรคา

รตยละเออยด : ปลาดจกรคาเปปนภมมสปปญญาทคองถสรนในการถนอมอาหารของชาวใตคทมรมมมาแตส

โบราณนพบ 100 ปป ปลาสสวนใหญสทมรนทามาททาปลาดจกรคาจะเปปนปลาดจกเลมคยง ปลาดจกรคามมลพกษณะ

คลคายปลาเคกมแตสมมรสชาตสเฉพาะตพวทมรแตกตสาง คดอ มมรสเคกมปปนหวานและมมกลสรนหมพก

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.บคานยาง อ.คมรมรพฐนสคม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ชดรอผลสตภพณฑฑ ปลาดจกรคา จากเดสมทมรขายไดคอยมสเดดอนละ 1,500 บาท เพสรมยอดขายใหคไดคมากกวสา 
10 % โดยใชคการสสงเสรสมดคาน
การตลาด เพสรมชสองทางการขาย การสรคางชสองทางตลาดออนไลนฑ เชสน เพจfacebook Tiktok 
Shopee เพดรอเพสรม ยอดขายใหคกพบ ปลาดจกรคา

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 4,500
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PS65009881 : SRU BCG  กตรพดฒนตและยกระดดบผลลตภดณฑฑบดตนยตง

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การพพฒนารมปแบบผลสตภพณฑฑทมรตรงตามความ ตคองการของผมคบรสโภคในยจคการตลาด4.0 

สไตลฑ สมพยใหมสหรดอรสวมสมพย มมผลสตภพณฑฑสานในรมปแบบใหมส เชสน ทมรใสสแกควนทคาเยตสแบบสาน 

ตะกรคาหลากหลายรมปแบบ หลากหลายสไตลฑ ตามความตคองการของผมคบรสโภค

ผมคผลสตมมภมมสปปญญาการเลดอกวพสดจธรรมชาตส และมมความชทานาญในการการจพกผสวไมคไผส เปปน

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ตะกรคาสานฝปน

รตยละเออยด : มมการรวมกลจสมของสตรม หมมส 5 บคานนางแกคว ตทาบลบคานยาง ปปจจจบพนชาวบคานไดค

นทาภมมสปปญญาทคองถสรนดคานการจพกรสานวพสดจจากกคานปาลฑม ทมรหาไดคจากในชจมชนทมรเปปน

ธรรมชาตสเปปนเครดรองมดอเครดรองใชคในชมวสตประจทาวพน เชสน ตะกรคาใสสแกคว และตะกรคาใสสของ

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.บคานยาง อ.คมรมรพฐนสคม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ตทาบลบคานยาง อทาเภอคมรมรพฐนสคม จพงหวพดสจราษฎรฑธานม
จากเดสมทมรขายไดคอยมสเดดอนละ 1,500 บาท เพสรมยอดขายใหคไดคมากกวสา 10 % โดยใชคการชสองทาง
การขาย สรคาง
ชสองทางตลาดออนไลนฑ เชสน เพจ facebook Tiktok Shopee เพดรอเพสรม ยอดขายใหคกพบตะกรคา
สานฝปน

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางนวพตกรรมใหมสใหคกพบผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 4,000
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PS65004141 : SRU BCG พดฒนตผลลตภดณฑฑในชชมชน ตตตบลยทตนยตว

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การททาโลโกคใหคมมสมสพนนสาดขงดมด ใหคมมเอกลพกษณฑเฉพาะ

การสรคางแบรนดฑ ตพคงชดรอแบรนดฑใหคมมชดรอเรมยกตสเปาก ใหคลมกคคาจทาไดคงสาย

การเปลมรยนเเพกเกจ เปลมรยนจากถจงพลาสตสกธรรมดามาใสสถจงกระดาษซสปลกอก

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : กลควยฉาบหลากรส และขนมไทยพดคนบคาน

รตยละเออยด : เปปนขนมทานเลสน ทมรสามารถทานไดคทจกเพศทจกวพย เชสนกลควยฉาบกกกกจะมมหลาก

รส มมรสเคกม รสหวาน รสปาปปกคา รสชมส เปปนตคน หรดอขนมไทย ทมรเปปนเอกลพกษณฑดคาน

วพฒนธรรมประจทาชาตสเพราะเปปนสสรงทมรททาใหคเหกนถขงความละเอมยดอสอนละเอมยดอสอน เชสน ขนม

เปปยกปมน ขนมชพคน เปปนตคน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ยสานยาว อ.คมรมรพฐนสคม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.เลดอกสสนคคาทมรตคองการจทาหนสาย
2.กลจสมลมกคคาทมรคาดหวพง
3.วางแผนการตลาดในการกระจายสสนคคา
4.กระบวนการในการผลสต
5.ผลลพพธฑของรายไดคทมรคาดวสาจะไดครพบ

คสดคคนกระบวนการททางานทมรงสายขขคน

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

ลดเวลาในการสรคางผลผลสตเพดรอจพดจทาหนสายสสนคคา / บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 20,000

หนคา 81 / 239



PS65004353 : SRU BCG สทงเสรลมกตรใหดบรลกตรกตรททองเทอชยววดดสถลตคอรอรมยฑ ตตตบลยทตนยตว

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

สดรอสสรงพสมพฑ

ประชาสพมพพนธฑ

สดรอออนไลนฑ

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

ททองเทอชยวทอชเปปนมลตรตทอสลชงแวดลดอมและสชขภตพ

   ธจรกสจการทสองเทมรยวออนไลนฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : 0

รตยละเออยด : 

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ยสานยาว อ.คมรมรพฐนสคม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1.วางแผน
 2.ตพคงเปปาหมาย
 3.ลงพดคนทมรเกกบขคอมมล
 4.วางแผนการตลาด
5.สสงเสรสมใหคบรสการการทสองเทมรยว
6.ยกระดพบการทสองเทมรยวในชจมชนใหคมมคนรมคจพกมากยสรงขขคน
7.จพดททาสดรอออนไลนฑโปรโมทแหลสงทสองเทมรยว เชสน facebook สดรอสสรงพสมพฑปปายไวนสล

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 9,000
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PS65008063 : SRU BCG กตรสรดตงผลลตภดณฑฑเพชชอสทงเสรลมรตยไดดใหดคนในชชมชนตตตบลเขตตอก

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

ททาการแปรรมปมะนาวเหลดอทสคงเปปนนทคายาลคางจาน

วางผลสตภพณฑฑขายแบบอมคอมเมสรฑซ บนแพลตฟอรฑมออนไลนฑ Page Facebook

มมการออกแบบฉลากและบรรจจภพณฑฑสทาหรพบบรรจจนทคายาลคางจานเพดรอวางขาย

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจหมชนเวอยนลดกตรใชดพลดงงตนเนดนนตตกลดบมตใชดใหมท

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : นทคายาลคางจานออรฑแกนสค BYคนเขาตอก สมตรมะนาว

รตยละเออยด : นทคายาลคางจานออรฑแกนสค BYคนเขาตอก เปปนนทคายาลคางจานทมรเกสดขขคนจาก

ประชาชนในพดคนทมรรสวมกลจสมกพนททาการผลสตขขคน จากวพตถจดสบเหลดอใชคตามธรรมชาตสซขรงไดคแกส

มะนาวและตะไครคปลอดสารพสษ จขงททาใหคเปปนนทคายาลคางจานคจณภาพดมราคาไมสสมง ซขรงชสวย

ประหยพดคสาใชคจสายของผมคบรสโภค

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

3 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.เขาตอก อ.เคมยนซา จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : รคานขายของชทานายสาธสต คงมาก

ออนไลนฑ : U2T For BCG ตทาบลเขาตอก อทาเภอเคมยนซา

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

การผลสตนทคายาลคางจานออรฑแกนสคนพคนจะชสวยใหคชาวบคานมมรายไดคเสรสม และประชาชนทมรมาซดคอ
สสนคคาไปจะไดคลดคสาใชคจสายเพราะผลสตภพณฑฑมมราคาถมกไดคปรสมาณทมรเยอะ โดยจะวางจทาหนสายหนคา
รคานคคาในชจมชนและผสานระบบออนไลนฑ ซขรงจะมมการตสดตามผลจากการใชคงานเพดรอนทาขคอมมลมา
พพฒนาปรพบปรจงและโฆษณารมวสวหลพงการใชคผลสตภพณฑฑ
ขพคนตอนแผนธจรกสจ
1. ศขกษากระบวนการวสธมการททานทคายาลคางจานจากกลจสมสตรมในตทาบล
2. รพบซดคอมะนาวและตะไครคมาจากชาวบคานเพดรอผลสตนทคายาลคางจาน
3. ททาการผลสตนทคายาลคางจาน บรรจจลงขวดพรคอมตสดฉลากผลสตภพณฑฑ
4. กระจายผลสตภพณฑฑออกขายสมสรคานคคาทพคงแบบออฟไลนฑและแบบออนไลนฑ
5. เกกบรวบรวมขคอมมลรายไดคและคสาใชคจสายของผลสตภพณฑฑ เพดรอนทามาสรจปหาผลกทาไรจากการ
ขาย และ
6. เกกบรวบรวมขคอมมลผลหลพงการใชคงานของผลสตภพณฑฑจากลมกคคา เพดรอนทาผลมาพพฒนา
ผลสตภพณฑฑตสอไป

ลดขยะ/การนทาวพตถจดสบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางนวพตกรรมใหมสใหคกพบผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 2,000
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PS65008376 : SRU BCG พดฒนตกตรททองเทอชยวเชลงสชขภตพบทอนตนตพชรดอนบดตนเขตตอก

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

ททาการรวมกลจสมผมคนทาและคนในชจมชน เพดรอยกระดพบสถานทมรทสองเทมรยวใหคเกสดคจณคสาในเชสง

สจขภาพ

พพฒนาสสรงแวดลคอมสถานทมรทสองเทมรยวใหคไดคคจณภาพตามมาตรฐานพรคอมบรสการ

นทาเสนอบรสการออกสมสนพกทสองเทมรยวแบบอมคอมเมสรฑซ บนแพลตฟอรฑมออนไลนฑ Page 

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

ททองเทอชยวทอชเปปนมลตรตทอสลชงแวดลดอมและสชขภตพ

   ธจรกสจการทสองเทมรยวออนไลนฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : การสรคางกลไกขพบเคลดรอนการทสองเทมรยวเชสงสจขภาพบสอนทคาพจรคอน

บคานเขาตอก

รตยละเออยด : เปปนกระบวนการคสดสรคางสรรคฑรสเรสรมโดยการรวมกลจสมกพบผมคนทาและคนในชจมชน 

เพดรอสสงเสรสมยกระดพบสถานทสองเทมรยวในชจมชนใหคเกสดคจณคสาในเชสงสจขภาพ นอกจากนมคยพงใชค

เทคโนโลยมทางอสนเทอรฑเนกตในการประชาสพมพพนธฑนเพดรอใหคเปปนทมรรมคจพกและใหคความรมคแกสประชาชน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

3 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.เขาตอก อ.เคมยนซา จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : เขตหคามลสาสพตวฑปปาหนองทจสงทอง

ออนไลนฑ : U2T For BCG ตทาบลเขาตอก อทาเภอเคมยนซา

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

บสอนทคาพจรคอนบคานเขาตอกเปปนนทคารคอนทมรผจดขขคนมาจากใตคดสนโดยธรรมชาตส ถดอเปปนแหลสงทสอง
เทมรยวสทาหรพบคนรพกสจขภาพเพราะการแชสนทคาพจรคอนมมคจณสมบพตสชสวยใหคผสอนคลายรสางกายรพกษา
โรคผสวหนพง และโรคอดรน ๆ อมกมากมาย จขงตคองททาการปรพบปรจงสภาพแวดลคอมททาความสะอาด
อสางแชสเนดรองดควยอสางแชสนทคาพจรคอนเสดรอมโทรมไมสเหมาะสทาหรพบจะลงไปแชส นอกจากนมคยพงททาการ
ประชาสพมพพนธฑใหคความรมคเพดรอเปปนแนวทางถขงประโยชนฑของการทสองเทมรยวเชสงสจขภาพโดยผมคนทา
และอาสาสมพครในชจมชนแกสนพกทสองเทมรยวและผมคทมรสนใจเขคามาทสองเทมรยวยพงบสอนทคาพจรคอน
ขพคนตอนแผนธจรกสจ
1. สรคางกลจสมขพบเคลดรอนการทสองเทมรยวเชสงสจขภาพรสวมกพบผมคนทาและอาสาสมพครในชจมชน
2. รสวมกพนปรขกษาหารดอถขงขพคนตอนกระบวนการพพฒนาสถานทมร
3. ททาการสทารวจความเสมยหายและปรพบปรจงบสอนทคาพจรคอน
4. ทดลองใชคอสางแชสนทคาพจรคอน
5. เปปดใหคใชคบรสการแกสนพกทสองเทมรยว
6. ททาการประชาสพมพพนธฑใหคความรมคแกสนพกทสองเทมรยวและผมคทมรสนใจ และ
7. เกกบรวบรวมขคอมมลผลหลพงการใชคบรสการจากนพกทสองเทมรยว เพดรอนทาผลมาพพฒนาสถานทมร
บรสการตสอไปในอนาคต

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

มมสจขภาพดมขขคน ลดโอกาสเกสดการเจกบปปวย

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

อนจรพกษฑและตสอยอดภมมสปปญญาทคองถสรน

อนจรพกษฑสสรงแวดลคอม และมมการพพฒนาอยสางยพรงยดน

จตตนวนรตยไดด : 0
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PS65009045 : โครงกตรสทงเสรลมเอกลดกษณฑผลลตภดณฑฑชชมชนจตกจดนทนฑกะพดอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การเพสรมชสองทางการขายในรมปแบบ Online

การสรคาง QR coed เพดรอการเขคาถขงขคอมมลของตพวผลสตภพณฑฑ

การโปรโมทสสนคคาผสานชสองทาง Social  Media

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : Khainsa Vatica

รตยละเออยด : เปรยฑแอลกอฮอลฑกลสรนจพนทนฑกะพคอ เปปนผลสตภพณฑฑเพดรอสจขอนามพยสทาหรพบมดอ

ซขรงมมสารประกอบเปปนสารแตสงกลสรนจพนทนฑกะพคอ มมวพตถจประสงคฑเพดรอททาความสะอาดมดอโดยไมส

ใชคนทคา เปปนผลสตภพณฑฑของกลจสมสตรมตทาบลเคมยนซาทมรมมมาตรฐานตามประกาศประทรวง

สาธารณสจข พ.ศ. 2562

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.เคมยนซา อ.เคมยนซา จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

สเปรยฑแอลกอฮอลฑกลสรนจพนทนฑกะพคอ เปปนผลสตภพณฑฑเพดรอสจขอนามพยสทาหรพบมดอซขรงมมสารประกอบ
เปปนสารแตสงกลสรนจพนทนฑกะพคอ มมวพตถจประสงคฑเพดรอททาความสะอาดมดอโดยไมสใชคนทคา เปปนผลสตภพณฑฑ
ของกลจสมสตรมตทาบลเคมยนซาทมรมมมาตรฐานตามประกาศประทรวงสาธารณสจข พ.ศ. 2562 มมการ
สสงเสรสมโดยการจดทะเบมยนวสสาหกสจชจมชนสตรมชจมชนตทาบลเคมยนซา

คสดคคนกระบวนการททางานทมรงสายขขคน

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

ลดขยะ/การนทาวพตถจดสบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

สรคางความรมคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 20,000
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PS65009666 : โครงกตรสทงเสรลมกตรททองเทอชยวเชลงศลลปะและวดฒนธรรมตลตดเคอยนซต ไหวดพระวดดเพชงประ

ดลษฐตรตม

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การจพดททาฐานขคอมมลระบบ E-book

การสรคาง QR coed เพดรอการเขคาถขงขคอมมล

การโปรโมทแหลสงทสองเทมรยวผสานชสองทาง Social  Media

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมภมมสปปญญาและวพฒนธรรมดคานการบรสการ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ศมนยฑการเรมยนรมคกจฏสรคอยปป

รตยละเออยด : การจพดกสจกรรมสสงเสรสมการทสองเทมรยวโดยใชคทจนทางวพฒนธรรม ไดคแกส กจฏส

รคอยปปวพดเพกงประดสษฐาราม มาใชคในกระบวนการสสงเสรสมการทสองเทมรยว โดยเนคนการแสวงหา

ประสบการณฑตรงจากการสพมผพสวพฒนธรรม การดทาเนสนชมวสต ขนบธรรมเนมยมประเพณมของ

ชจมชน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.เคมยนซา อ.เคมยนซา จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ศมนยฑศขกษาวพฒนธรรมตทาบลเคมยนซา กจฏส 100 ปป วพดเพกงประดสษฐาราม เพดรอซสอมแซมและจพดเปปน
ศมนยฑแสดงนสทรรศการเพดรอจพดททาระบบฐานขคอมมลในรมปแบบ E-book และมมการปรพบปรจง
เพดรมเปปนศมนยฑการเรมยนรมคเพดรออนจรพกษฑศสลปะวพฒนธรรมประจทาตทาบล

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรพกษฑสสรงแวดลคอม และมมการพพฒนาอยสางยพรงยดน

จตตนวนรตยไดด : 2,000
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PS65006520 : SRU BCG โครงกตรยกระดดบผลลตภดณฑฑในชชมชนโดยยชทธศตสตรฑ BCG ตตตบลบดตนเสดชจ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

พพฒนาในดคานบรรจจภพณฑฑของสสนคคา

พพฒนาในดคานการขายสสนคคาเขคาสมสทคองตลาดวงกวคาง

พพฒนาในดคานกระบวนการถนอมอาหาร และ ยดดอายจผลสตภพณฑฑทมรดมทมรสจด

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : นทคาพรสกกากหมม,นทคาพรสกหนพงไกสกรอบ

รตยละเออยด : นทคาพรสกกากหมมกลจสมสตรมบคานเขารพกษฑ จพดททาโดยกลจสมสตรมบคานเขารพกษฑหมมสทมร8 

ตทาบลบคานเสดกจ ขายปลมกเปปนถจงราคาถจง 100 บาท ขายเปปนกสโลกรพมละ 400 บาท ตอนนมครส

เรสรมจพดททานทคาพรสกหนพงไกสกรอบ เพราะหมมมมตคนทจนทมรสมง

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.บคานเสดกจ อ.เคมยนซา จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.การเพสรมมมลคสาของผลสตภพณฑฑ
2.สรคางนวพตกรรมใหมสใหคกพบผลสตภพณฑฑ
3.พพฒนาในการสรคางเพจการขายสสนคคาทพคงในรมปแบบออฟไลนฑและออนไลนฑ เพดรอใหคลมกคคา
สามารถเขคาถขงการซดคอสสนคคาไดคอยสางงสายและเพดรอผลพกดพนสสนคคาใหคเปปนทมรรมคจพกในตลาดวงกวคาง
4.พพฒนาในดคานกระบวนการถนอมอาหารโดยนทาเทคโนโลยมมาประยจกตฑใชค ในเรดรองของการยดด
อายจวพตถจดสบเพดรอใหคไดคสสนคคาและผลสตภพณฑฑทมรมมคจณภาพ

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 60,000
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PS65006633 : SRU BCG โครงกตรพดฒนตผลลตภดณฑฑ เสรลมสรดตงควตมมดชนคงของสลนคดต ตตตบลบดตนเสดชจ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การยกระดพบสสนคคา

การถนอมอาหารและยดดอายจผลสตภพณฑฑ

การสรคางเพจขยายสสนคคาเขคาสมสตลาดออนไลนฑ

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การขนสสงและกระจายสสนคคา

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ขนมเปปป ยะไสคฟปก(ไขสเคกม),ไสคถพรว(งา)

รตยละเออยด : ขนมเปปป ยะเกคาเจรสญ จพดททาโดยกลจสมอาชมพขนมเปปป ยะบคานควนเจรสญหมมสทมร9 

ตทาบลบคานเสดกจ ปปจจจบพนขนมเปปป ยะเกคาเจรสญ มมดควยกพน2ไสค ซขรงยพงไมสเปปนทมรรมคจพก และเขคาตลาด

อยสางกวคางขวาง

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.บคานเสดกจ อ.เคมยนซา จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.การเพสรมมมลคสาของผลสตภพณฑฑ
2.สรคางนวพตกรรมใหมสใหคกพบผลสตภพณฑฑ
3.พพฒนาในการสรคางเพจการขายสสนคคาทพคงในรมปแบบออฟไลนฑและออนไลนฑ เพดรอใหคลมกคคา
สามารถเขคาถขงการซดคอสสนคคาไดคอยสางงสายและเพดรอผลพกดพนสสนคคาใหคเปปนทมรรมคจพกในตลาดวงกวคาง
4.พพฒนาในดคานกระบวนการถนอมอาหารโดยนทาเทคโนโลยมมาประยจกตฑใชค ในเรดรองของการยดด
อายจวพตถจดสบเพดรอใหคไดคสสนคคาและผลสตภพณฑฑทมรมมคจณภาพ

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

จตตนวนรตยไดด : 60,000
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PS65005582 : SRU BCG ยกระดดบผลลตภดณฑฑขดตวไรท ตตตบลพทวงพรมคร

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

ใชคสสวนประกอบหลพกในการผลสตคจกกมคจากทรพพยากรในทคองถสรน

เพสรมมมลคสาโดยการเพสรมธพญพดชเปปนสสวนประกอบของคจกกมคขคาวไรส

นทาสสนคคาไปจทาหนสายผสาน Facebook Fanpage , Tiktok

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : คจกกมคขคาวไรส

รตยละเออยด : คจกกมคขคาวไรสผลสตจากแปปงขคาวไรสหอมบอนและสสวนผสมตสางๆเชสน ธพญพดชทมรมม

ประโยชนฑตสอรสางกาย เหมาะสทาหรพบผมคทมรรพกสจขภาพซขรงตคองการขนมขบเคมคยวทมรใหคสารอาหาร

สมง ขคาวไรสหอมบอนใหคสารอาหารทมรมมประโยชนฑตสอรสางกายสมง เชสน วสตามสนเอ บม แคลเซมยม และ

ไฟเบอรฑ

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.พสวงพรมคร อ.เคมยนซา จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

Customer Segment – กลจสมลมกคคาเปปนกลจสมคนทมรอาศพยอยมสทพรวทจกภาค ไมสจทากพดเพศ มมอายจตพคงแตส 
16 ปปขขคนไป โดยเฉพาะผมคทมรตคองการบรสโภคขนมขบเคมคยวทมรดมตสอสจขภาพ
Customer Relationships – มมการสอบถามความพขงพอใจของลมกคคาหลพงซดคอสสนคคาและปรพบ
ปรจงสสนคคาใหคตรงตามความตคองการของลมกคคา มมการมอบสสทธสพสเศษแกสลมกคคารายใหมสและ
ลมกคคารายเกสา
Channels – จพดจทาหนสายสสนคคาผสานชสองทางออนไลนฑไดคแกส TikTok (ขคาวไรสหลานยาย), 
Facebook fanpage (ขคาวไรสหลานยาย) รวมถขงจพดจทาหนสายทมรรคานคคากลจสมวสสาหกสจชจมชนคน
เกษตรบคานหควยลขก
Value Propositions – คจณคสาทมรลมกคคาจะไดครพบจากการบรสโภคคจกกมคขคาวไรสคดอ เสรสมสรคาง
วสตามสนใหคแกสรสางกาย ไดคแกส วสตามสนเอ บมและเสรสมสรคางแคลเซมยมใหคแกสรสางกาย อมกทพคงขคาวไรสยพง
มมไฟเบอรฑซขรงชสวยในการขพบถสาย คจกกมคขคาวไรสเปปนสสนคคาโฮมเมด (home made) ไมสมมสารกพดบมด
และสารตกคคางแกสรสางกาย รสชาตสดม รพบประทานงสายเหมาะสทาหรพบผมคทมรรพกสจขภาพ
Key Activities – เรสรมจากการเลดอกซดคอคพดสรรวพตถจดสบทมรไดคมาตรฐานจากสมาชสกกลจสม
วสสาหกสจชจมชนคนเกษตรบคานหควยลขกไปสมสกระบวนการผลสต บรรจจ จพดสสงผลสตภพณฑฑ ควบคมสไปกพบ
การพพฒนาและวางแผนชสองทางการจพดจทาหนสาย รวมถขงการพพฒนาการตลาดทมรมมประสสทธสภาพ 
จพดโปรโมชพรนเพดรอกระตจคนยอดขายและเพดรอการเขคาถขงลมกคคาทมรเพสรมมากขขคน
Key Resources – ทรพพยากรหลพกในการผลสตคจกกมคขคาวไรส ไดคแกส ขคาวไรสหอมบอนและสสวน
ประกอบอดรนๆ, สมาชสกกลจสมวสสาหกสจชจมชนคนเกษตรบคานหควยลขกเปปนแรงงานผมคผลสตคจกกมคขคาวไรส, 

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 6,000
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PS65005690 : SRU BCG สทงเสรลมผลลตภดณฑฑทดองถลชนสสทเศรษฐกลจสอเขอยวอยทตงยดชงยชน ตตตบลพทวงพรมคร

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

นทาขยะจากกระบวนการผลสตขคาวไรสมาสรคางเปปนผลสตภพณฑฑใหมส

พพฒนารมปแบบผลสตภพณฑฑและบรรจจภพณฑฑใหคเหมาะสม เพดรอจทาหนสาย

นทาสสนคคาไปจทาหนสายผสาน Facebook Fanpage , Tiktok

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจหมชนเวอยนลดกตรใชดพลดงงตนเนดนนตตกลดบมตใชดใหมท

   Upcycle (การรมไซเคสลแบบทมรททาใหคคจณคสาเพสรมขขคน)

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : แกลบปจปย

รตยละเออยด : แกลบปจปยหมพกมมลไกส มมคสาไนโตรเจนสมง ชสวยปรพบสภาพดสนไดคดม ททาใหคดสนรสวนซจย 

ชสวยเรสงการงอกและเจรสญเตสบโตของตคนไมคใชครองกคนกระถาง ใชคผสมดสนปลมกใหคดสนปลมกรสวน

ซจย

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.พสวงพรมคร อ.เคมยนซา จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

Customer Segment – กลจสมลมกคคาเปปนกลจสมคนทมรอาศพยอยมสทพรวทจกภาค ไมสจทากพดเพศ มมอายจตพคงแตส 
30 ปปขขคนไป โดยเฉพาะผมคทมรตคองการผลสตภพณฑฑทมรเปปนประโยชนฑตสอการเพาะปลมก
Customer Relationships – มมการสอบถามความพขงพอใจของลมกคคาหลพงซดคอสสนคคาและปรพบ
ปรจงสสนคคาใหคตรงตามความตคองการของลมกคคา มมการมอบสสทธสพสเศษแกสลมกคคารายใหมสและ
ลมกคคารายเกสา
Channels – จพดจทาหนสายสสนคคาผสานชสองทางออนไลนฑไดคแกส TikTok (ขคาวไรสหลานยาย), 
Facebook fanpage (ขคาวไรสหลานยาย) รวมถขงจพดจทาหนสายทมรรคานคคากลจสมวสสาหกสจชจมชนคน
เกษตรบคานหควยลขก
Value Propositions – คจณคสาทมรลมกคคาจะไดครพบจากผลสตภพณฑฑแกลบขคาวไรสคดอ ชสวยปรพบสภาพ
ดสนเสดรอมใหคสามารถปลมกพดชตสางๆไดค ชสวยรพกษาความชดคนในดสนและชสวยเรสงการงอกและการ
เจรสญเตสบโตของพดช 
Key Activities – เรสรมจากการเลดอกซดคอคพดสรรวพตถจดสบทมรไดคมาตรฐานจากสมาชสกกลจสม
วสสาหกสจชจมชนคนเกษตรบคานหควยลขกไปสมสกระบวนการผลสต บรรจจ จพดสสงผลสตภพณฑฑ ควบคมสไปกพบ
การพพฒนาและวางแผนชสองทางการจพดจทาหนสาย รวมถขงการพพฒนาการตลาดทมรมมประสสทธสภาพ 
จพดโปรโมชพรนเพดรอกระตจคนยอดขายและเพดรอการเขคาถขงลมกคคาทมรเพสรมมากขขคน
Key Resources – ทรพพยากรหลพกในการผลสตแกลบจากขคาวไรส ไดคแกส แกลบขคาวไรสและสสวน
ประกอบอดรนๆ, สมาชสกกลจสมวสสาหกสจชจมชนคนเกษตรบคานหควยลขกเปปนแรงงานผมคผลสตแกลบขคาว
ไรส, อจปกรณฑในการผลสต รวมไปถขงการตลาดและชสองทางการจพดจทาหนสาย

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางนวพตกรรมใหมสใหคกพบผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

จตตนวนรตยไดด : 5,000
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PS65005280 : SRU BCG กตรออกแบบตรตสดญลดกษณฑสลนคดต (Logo) แพคเกจจลนง และพดฒนตชทองทตงกตร

ขตยในแพลตฟอรฑมออนไลนฑของผลลตภดณฑฑไมดกวตดกตตปปน นอรดญคตมวตรอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

พพฒนาตกแตสงอจปกรณฑสสนคคาใหคมมมมลคสาเพสรมมากยสรงขขคน

เพสรมชสองทางการขายสสนคคาผสาน Social Media เชสน เพจ facebook,Shopee เปปนตคน

ออกแบบโลโกคสสนคคา  พรคอมจพดททาปปายฉลากสสนคคา  และQR Code เพดรอเพสรมชสองทางการ

ตสดตสอสดรอสาร

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ไมคกวาดกทาปปค นอรพญคามวารม

รตยละเออยด : เปปนวพตถจดสบจากกคานปาลฑม (นทามาแปรรมปเปปนไมคกวาดกคานปาลฑม)

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.อรพญคามวารม อ.เคมยนซา จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

-ลงพดคนทมรสทารวจแผนธจกสจไมคกวาดกทาปปค น
-สรคางมมลคสาเพสรมใหคกพบผลสตภพณฑฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

ลดขยะ/การนทาวพตถจดสบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 1,800
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PS65005346 : SRU BCG กตรออกแบบตรตสดญลดกษณฑสลนคดต (Logo) แพคเกจจลนง และพดฒนตชทองทตงกตร

ขตยในแพลตฟอรฑมออนไลนฑของผลลตภดณฑฑกระเปปตสตนจตกตดนตตลกระจสด ตตตบลอรดญคตมวตรอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

พพฒนาอจปกรณฑตกแตสงตพวสสนคคาใหคมมมมลคสาเพสรมมากยสรงขขคน

เพสรมชสองทางการขายสสนคคาผสาน Social Media เชสน เพจ facebook,Shopee เปปนตคน

ออกแบบโลโกคสสนคคา  พรคอมจพดททาปปายฉลากสสนคคา  และQR Code เพดรอเพสรมชสองทางการ

ตสดตสอสดรอสาร

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : กระเปปาสานจากตคนตาลกระจมดอรพญคามวารม

รตยละเออยด : เปปนวพตถจดสบททาจากตคนกระจมด นทามาแปรรมปเปปนกระเปปาสาน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.อรพญคามวารม อ.เคมยนซา จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ลงพดคนทมรศขกษาขคอมมลตสางของสสนคคาเพดรอจพดททาแผสนธจรกสจ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

อนจรพกษฑสสรงแวดลคอม และมมการพพฒนาอยสางยพรงยดน

จตตนวนรตยไดด : 15,000
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PS65006419 : SRU BCG พดฒนตผลลตภดณฑฑกลชทมแมทบดตนสตรอตตตบลคลองนดอย อตตเภอชดยบชรอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

พพฒนา Packaging Design คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลสตภพณฑฑ

กลจสมลมกคคาทพคงในพดคนทมร และใกลคเคมยง ตลอดจนบนแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

อบรมอมคอมเมสรฑซ Page Facebook

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : กลจสมแมสบคานสตรมตทาบลคลองนคอย

รตยละเออยด : สสวนผสม1.แปปงสาลม2.กะทสสด3.ไขสไกส4.งาดทา5.นทคาตาลทรายแดง6.เกลดอปปนวสธม

ททานทาแปปงสาลมมารสอน นทาสสวนทมรไมสละเอมยดออก จากนพคนนทากะทสสด นทคาตาลทราย เกลดอปปน งา

ดทา ไขสไกส ลงไปผสมตมใหคเขคากพน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.คลองนคอย อ.ชพยบจรม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.ตสดตสอประสานงานกพบกลจสมแมสบคานในพดคนทมรและหนสวยงานทมรเกมรยวขคอง
2.ประชจมระดมความคสดเหกนเพดรอวางแผนงานในประเดกนการพพฒนาคจณภาพผลสตภพณฑฑ รมปแบบ
บรรจจภพณฑฑ แนวทางการตลาดออนไลนฑ
3.พพฒนาปรพบปรจงคจณภาพผลสตภพณฑฑ อาทส รสชาตส สมสพน กลสรน เปปนตคน
4.พพฒนารมปแบบบรรจจภพณฑฑใหคทพนสมพยและดขงดมดใจผมคบรสโภค
5.ยกระดพบสสนคคาเขคาสมคแพลตฟอรฑมออนไลนฑ ตอบสนองความตคองการของผมคบรสโภคในยจค
ปปจจจบพน

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 7,000

หนคา 93 / 239



PS65009588 : SRU BCG สทงเสรลมกตรททองเทอชยวศสนยฑเรอยนรสดตตมศตสตรฑพระรตชต นตนตตกถตนตผตแดง หมสท 10 

บดตนชตตลพดฒนต ตตตบลคลองนดอย

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

ปรพบปรจงภมมสทพศนฑและพพฒนาแหลสงทสองเทมรยวใหคเปปนทมรนสาสนใจ ดขงดมดนพกทสองเทมรยว

สรคางสดรอออนไลนฑเพดรอประชาสพมพพนธฑแหลสงทสองเทมรยว

เพสรมมมลคสาและคจณคสาวสถมชจมชน

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

การขนสสงและกระจายสสนคคา

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

ททองเทอชยวทอชเปปนมลตรตทอสลชงแวดลดอมและสชขภตพ

   ระบบขายสสนคคาหรดอบรสการผสานชสองทางออนไลนฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : นทคาตกถทคาผาแดง หมมส 10 บคานชาตสพพฒนา

รตยละเออยด : นทคาตกถทคาผาแดง ตพคงอยมส ณ หมมสทมร 10 บคานชาตสพพฒนา จจดเดสนคดอ มมธารนทคาตก

และเพสงถทคาทมรสวยงามแวดลคอมไปดควยทรพพยากรปปร าไมคทมรอจดมสมบมรณฑ สามารถพพฒนาและแระ

ชาสพมพพนธฑเพดรอยกระดพบขขคนมมเปปนแหลสงทสองเทมรยว และแหลสงเรมยนรมคอพนเปปนประโยชนฑตสอ

ประชาชนทพรวไป

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.คลองนคอย อ.ชพยบจรม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.ประสานงานผมคนทาชจมชน กรมอจทยานแหสงชาตส สพตวฑปปา และพพนธจฑพดช และผมคมมสสวนเกมรยวขคองทจก
ภาคสสวน
2.ประชจมระดมความคสดเพดรอยกระดพบนทคาตกถทคาผาแดง เปปนแหลสงทสองเทมรยวประจทาตทาบล
3.พพฒนาเสคนทางและจพดททาแผนทมรการทสองเทมรยงนทคาตกถทคาผาแดง ปรพบปรจงภมมสทพศนฑ จพดศมนยฑ
เรมยนรมคพรรณไมค ศขกษาระบบนสเวศในถทคา 
4.จพดททาสดรอประชาสพมพพนธฑในสพงคมออนไลนฑ

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

อนจรพกษฑสสรงแวดลคอม และมมการพพฒนาอยสางยพรงยดน

จตตนวนรตยไดด : 13,000
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PS65004007 : SRU BCG พดฒนตผลลตภดณฑฑชชมชนบดตนสะพตนไทรตตตบลชดยบชรอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

เครดรองมดอบดทดแทนการตทาดควยมดอ

ใชคเทคโนโลยมการซดคอ-ขาย ออนไลนฑ

ใชคเทคโนโลยมในการรวบรวมวพตถจดสบจากเกษตรโดยผสานกลจสมไลนฑ นทคาพรสกตะไครค

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : นทคาชจบไคร

รตยละเออยด : นทคาชจบไคร ขนาด 200 กรพม ราคากระปจกละ 35 บาท  ใชควพตถจแบบไทยๆอพดแนสน

ดควยเครดรองเทศและสมจนไพรรสชาตสกลมกลสอม หอม เขคมขคนถขงเครดรองสมจนไพร จขงเตกมไป

ดควยคจณคสาสารอาหารและสสงผลดมตสอสจขภาพ

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ชพยบจรม อ.ชพยบจรม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1.Customer Segment -กลจสมลมกคคาเปปนกลจสมคนทมรอาศพยอยมสในภาคใตคและใสสชจดไมสจทากพดเพศอายจ 
25 ปปขขคนไป 2.Costomer Relationships -มมการตสดตามผลตอบรพบทมรลมกคคาซดคอไปและนทาผลมา
ชสวยรมวสวสสนคคาและยพงมมการจพดโปรโมชพรนใหคกพบลมกคคา 3.Channets -จพดจทาหนสายทางแฟลต
ฟอรฑม Application ตสางๆเชสน Facebook Page ชวนกพนไปชพยบจรมและกลจสมรวมรคานอาหาร
อรสอยชพยบจรมรวมทพคงรคานคคาประจทาหมมสบคานและจทาหนสายทมรบคานผมคผลสต 4.Value Propositions -
ตอบโจทยฑคนรพกสจขภาพเพราะมมประโยชนฑจากสมจนไพรและเครดรองเทศตสางๆ 5.Key Activities 
-ยกระดพบผลสตภพณฑฑเดสมมาปรพบเปลมรยน product ใหมสซขรงระหวสางกระบวนการเหลสานมคจะททา
การอบรมเพดรอสรคางรายไดคใหคกพบชาวบคานในชจมชน 6.Key Resources -นทาวพตถจดสบสมจนไพร
ปลอดสารพสษมาผลสตสสนคคาและแรงงานทมรใชคในการผลสตคดอสมาชสกในชจมชนการตลาดและการ
จพดจทาหนสายสสนคคา 7.Key Partners -ในสสวนผมคใหคสนพบสนจนและผมคทมรเกมรยวขคองในผลสตภพณฑฑมมผมคใหญส
บคานบคานสะพานไทรและกลจสมหมมสบคานรวมทพคงชาวบคานในชจมชน 8.Cost Structure -มมคสาวพตถจดสบ
บรรจจภพณฑฑ คสาอบรมใหคความรมคคสาการตลาดคสาสาธารณมปโภคตสางๆ 9.Revenue Streams -
รายไดคจากการททาผลสตภพณฑฑจากการจทาหนสายโดยจพดจทาหนสายตามรคานคคาในชจมชนจทาหนสาย
ผสานชสองทางออนไลนฑจทาหนสายจากการออกบมธและออกงานตสางๆ

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 5,000
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PS65004068 : SRU BCG พดฒนตยกระดดบผลลตภดณฑฑยตดมสมชนไพรตตตบลชดยบชรอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การสสงเสรสมการขายผสานแฟลตฟอรฑมออนไลนฑ การประชาสพมพพนธฑการขายโดยบจคล

พพฒนาบรรจจภพณฑฑรมปแบบอดรนเพดรอเพสรมมมลคสาและสรคางเอกลพษณฑ

ออกแบบรมปทรงใหคสะดวกตสอการใชคงาน เสรสมความเปปนไทยดควยกลสรนของสมจนไพร

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ยาดมสมจนไพร

รตยละเออยด : ยาดมสมจนไพร มมสรรพคจณบรรเทาอาการหนคามดดตาลาย วสงเวมยนศรมษะ คพด

จมมก ททามาจากสมจนไพร หลพกๆคดอ พรสกไทยดทา  ดอกจพนทรฑ กระวาน กานพลม โกฐหพวบพว 

พสมเสน ซขรงสมจนไพรเหลสานมคสามารถบพนเทาอาการตสางๆตามขคางตคนทมรกลสาวมาแลคว

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ชพยบจรม อ.ชพยบจรม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1.Customer Segment -กลจสมลมกคคาเปปนกลจสมคนทมรอาศพยอยมสในภาคใตคและไมสจทากพดเพศอายจ 30 ปป
ขขคนไป 2.Costomer Relationships -ตสดตามผลใชคงานกพบลมกคคาทมรซดคอไปวสาไดคผลหรดอไมส ชสวย
บรรเทาอาการทมรเปปนอยมสหรดอไมส จะไดคนทามารมวสวชสวยในการจทาหนสาย 3.Chanels - จพดจทาหนสาย
ผสาน Facebook เพจชวนกพนไป…ชพยบจรม รวมถขงจทาหนสายทมรบคาน ทพคงรคานคคาในชจมชน 4.Value 
Propositions -ชสวยบรรเทาอาการวสงเวมยนศรมษะ อาการคพดจมมก หนคามดดตาลาย และชสวยใหค
รมคสขกผสอนคลายจากสมจนไพร 5.Key Activities -คพดสรรสมจนไพรทมรมมสรรพคจณชสวยในการ
บรรเทาและใหคความรมคสขกผสอนคลายมาททาการผลสตใสสในบรรจจภพณฑฑ ในการโปรโมทพรคอม
จทาหนสายสสนคคา 6.Key Resources -วพตถจดสบจากสมจนไพร แรงงานทมรใชคในการผลสตคดอสมาชสกใน
ชจมชน โปรโมทชสองทางออนไลนฑ สรคางการตลาดและการจพดตทาหนสายสสนคคา 7.Key Partners - 
ผมคใหญสบคาน กลจสมแมสบคานรวมทพคงปรระชากรในชจมชน 8.Cost Structure -คสาวพตถจดสบ บรรจจภพณฑฑ 
คสาการตลาด คสาโปรโมท คสาสาธารณมปโภคตสางๆ 9.Revenue Streams -รายไดคจากการททา
ธจรกสจจะไดคจากการผลสตยาดมสมจนไพรจทาหนสาย โดยจพดจทาหนสายผสานแพลตฟอรฑมออนไลนฑ 
จทาหนสายผสานการจพดบมทและออกงานตสางๆ รวมทพคงจพดจทาหนสายตามรคานคคาในชจมชน

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

มมสจขภาพดมขขคน ลดโอกาสเกสดการเจกบปปวย

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 2,000
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PS65004062 : SRU BCG พดฒนตผลลตภดณฑฑเครชชองแกงแมทครดว ต.ไทรทอง

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

3. กลจสมลมกคคาทพคงในพดคนทมร และใกลคเคมยง ตลอดจนบนแพลท ฟอรฑมออนไลนฑ

1. พพฒนา Packaging Design, คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลสตภพณฑฑ

2. อบรมอมคอมเมสรฑซ Page Facebook เเละ Line Platform

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : เครดรองแกงแมสครพวตทาบลไทรทอง

รตยละเออยด : เครดรองแกงแมสครพวผลสตภพณฑฑชจมชนตทาบลไทรทอง

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ไทรทอง อ.ชพยบจรม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.ประชจมวางแผนและรสางกทาหนดการอบรมเชสงปฏสบพตสการเพดรอสสงเสรสมสพมมาชมพและยกระดพบ
ผลสตภพณฑฑตทาบลไทรทอง อทาเภอชพยบจรม จพงหวพดสจราษฎรฑธานม รสวมกพบอาจารยฑทมรปรขกษาและ
วสศวกรสพงคม 
2.เขมยนโครงการจพดกสจกรรมอบรมเชสงปฏสบพตสการเพดรอสนพบสนจนสสงเสรสมสพมมาชมพสรคางอาชมพ 
ดคานการผลสตและยกระดพบผลสตภพณฑฑเครดรองแกงหมมส2
3.ยดรนขออนจมพตสจพดอบรมเชสงปฏสบพตสการเพดรอสนพบสนจนสสงเสรสมสพมมาชมพและยกระดพบผลสตภพณฑฑ 
ดคานการผลสตและยกระดพบผลสตภพณฑฑเครดรองแกงหมมส2
4.ประสานพดคนทมรและททาหนพงสดอเชสญถขงผมคนทาทคองถสรน ผมคนทาทคองทมรและผมคทมรสนใจในหมมสบคานตทาบลไทร
ทอง อทาเภอชพยบจรม จพงหวพดสจราษฎรฑธานม เขคารสวมกสจกรรมดพงกลสาว
5.แจคงประชาสพมพพนธฑโครงการ 
6.จพดเตรมยมขคอมมล จพดททาเอกสารประกอบการททากสจกรรม เชกครายชดรอผมคเขคารสวมกสจกรรม และ
จพดเตรมยมสถานทมรจพดกสจกรรม 
7.จพดกสจกรรมอบรมเชสงปฏสบพตสการเพดรอสนพบสนจนสสงเสรสมสพมมาชมพสรคางอาชมพ ดคานการผลสต
และยกระดพบผลสตภพณฑฑเครดรองแกงหมมส2
8.สรจปกสจกรรมอบรมเชสงปฏสบพตสการเพดรอสนพบสนจนสสงเสรสมสพมมาชมพสรคางอาชมพ ดคานการผลสต
และยกระดพบผลสตภพณฑฑเครดรองแกงหมมส2ของ ต.ไทรทอง
9.รายงานผลการดทาเนสนโครงการอบรมเชสงปฏสบพตสการเพดรอสนพบสนจนสสงเสรสมสพมมาชมพสรคาง
อาชมพ ดคานการผลสตและยกระดพบผลสตภพณฑฑเครดรองแกงหมมส2ของต.ไทรทอง

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

อนจรพกษฑและตสอยอดภมมสปปญญาทคองถสรน

จตตนวนรตยไดด : 13,500
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PS65011014 : SRU BCG พดฒนตผลลตภดณฑฑผดตมดดยดอมกลชทมสตรอไทรทอง

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

3. กลจสมลมกคคาทพคงในพดคนทมร และใกลคเคมยง ตลอดจนบทแพลท ฟอรฑมออนไลนฑ

1. พพฒนาคจณภาพและมาตรฐานในการผลสตผลสตภพณฑฑ

2.อบรมการใชคสมจากธรรมชาตสสมสขพคนตอนการผลสตผลสตภพณฑฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจหมชนเวอยนลดกตรใชดพลดงงตนเนดนนตตกลดบมตใชดใหมท

   Upgradable (ยกระดพบไดค)

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ผคามพดยคอมกลจสมสตรมตทาบลไทรทอง

รตยละเออยด : ผลสตและจพดจทาหนสายผคามพดยคอมสมคทคองถสรนตลาดไหคเปปนผลสตภพณฑฑชจมชน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ไทรทอง อ.ชพยบจรม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.ประชจมวางแผนและรสางกทาหนดการอบรมเชสงปฏสบพตสการเพดรอสสงเสรสมสพมมาชมพและยกระดพบ
ผลสตภพณฑฑตทาบลไทรทอง อทาเภอชพยบจรม จพงหวพดสจราษฎรฑธานม รสวมกพบอาจารยฑทมรปรขกษาและ
วสศวกรสพงคม
2.เขมยนโครงการจพดกสจกรรมอบรมเชสงปฏสบพตสการเพดรอสนพบสนจนสสงเสรสมสพมมาชมพสรคางอาชมพ
ใหมส ดคานการผลสตเสดคอผคามพดยคอม
3.ยดรนขออนจมพตสจพดอบรมเชสงปฏสบพตสการเพดรอสนพบสนจนสสงเสรสมสพมมาชมพและยกระดพบผลสตภพณฑฑ 
ดคานการผลสตเสดคอผคามพดยคอม
4.ประสานพดคนทมรและททาหนพงสดอเชสญถขงผมคนทาทคองถสรน ผมคนทาทคองทมรและผมคทมรสนใจในหมมสบคานตทาบลไทร
ทอง อทาเภอชพยบจรม จพงหวพดสจราษฎรฑธานม เขคารสวมกสจกรรมดพงกลสาว 
5.แจคงประชาสพมพพนธฑโครงการ
6.จพดเตรมยมขคอมมล จพดททาเอกสารประกอบการททากสจกรรม เชกครายชดรอผมคเขคารสวมกสจกรรม และ
จพดเตรมยมสถานทมรจพดกสจกรรม
7.จพดกสจกรรมอบรมเชสงปฏสบพตสการเพดรอสนพบสนจนสสงเสรสมสพมมาชมพสรคางอาชมพใหมส ดคานการ
ผลสตเสดคอผคามพดยคอม
8.สรจปกสจกรรมอบรมเชสงปฏสบพตสการเพดรอสนพบสนจนสสงเสรสมสพมมาชมพสรคางอาชมพใหมส ดคานการ
ผลสตเสดคอผคามพดยคอม
9.รายงานผลการดทาเนสนโครงการอบรมเชสงปฏสบพตสการเพดรอสนพบสนจนสสงเสรสมสพมมาชมพสรคาง
อาชมพใหมส ดคานการผลสตเสดคอผคามพดยคอม

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางนวพตกรรมใหมสใหคกพบผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 7,000
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PS65006496 : SRU BCG พดฒนตและสทงเสรลมกลจกรรมทตงกตรตลตดผลลตภดณฑฑเครชชองแกงชชมชน ตตตบลสอง

แพรก อตตเภอชดยบชรอ จดงหวดดสชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

สสงเสรสมการตลาดเพดรอเพสรมยอดขาย

ออกแบบบรรจจภพณฑฑและฉลากใหมส

ตสอยอดผลสตภพณฑฑเดสม

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : กคองฟปาเครดรองแกง

รตยละเออยด : กคองฟปาเครดรองแกง เปปนผลสตภพณฑฑชจมชน ผลสตทพคงเครดรองแกงสคมและเครดรอง

แกงคพรว จพดจทาหนสายในชจมชน ตลาด และออนไลนฑ

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.สองแพรก อ.ชพยบจรม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1. ประชจมเพดรอเกกบรวบรวมขคอมมล 2. ตสดตสอประสานงานกลจสมเปปาหมาย 3. วางแผนการดทาเนสน
งาน 4. ดทาเนสนงานตามแผน 5. สรจปผลการดทาเนสนงาน

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

จตตนวนรตยไดด : 55,000
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PS65006597 : SRU BCG พดฒนตและยกระดดบผลลตภดณฑฑนตนตพรลก ตตตบลสองแพรก อตตเภอชดยบชรอ จดงหวดด

สชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

สสงเสรสมการขายแบบออนไลนฑและออฟไลนฑ

สรคางบรรจจภพณฑฑและฉลากใหมส

สรคางผลสตภพณฑฑใหมส

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : จพนทรฑทสพยฑ

รตยละเออยด : จพนทรฑทสพยฑ นทคาพรสกตะไครค ผลสตนทคาพรสกตะไครค และมมการนทานทคาพรสกมาตสอยอด 

พพฒนาผลสตภพณฑฑเพสรม ไดคแกส นทคาพรสกมะขามอสอน เพดรอเพสรมความหลากหลายในการขายสสนคคา

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.สองแพรก อ.ชพยบจรม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1. ประชจมเพดรองเกกบรวบรวมขคอมมล 2. ตสดตสอประสานงานกลจสมเปปาหมาย 3. วางแผนกานดทาเนสน
งาน 4. ดทาเนสนงานตามแผน 5. สรจปผลการดทาเนสนงาน

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

จตตนวนรตยไดด : 7,800
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PS65007997 : SRU BCG กตรสทงเสรลมพดฒนตผลลตภดณฑฑดดตนอตหตรผดดไทยตตตบลตลตดไชยต

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

อบรมเพดรอสรคางอาชมพใหคคนในพดคนทมรเพดรอยกระดพบของดพคงเดสมใหคสสงออกไดค

พพฒนา Packagigng Design ใหคมมคจณภาพมากขขคนและมมอายจทมรยาวนานยสรงขขคน

สามารถเพสรมกลจสมลมกคคาไดคทพคงในพดคนทมรและนอกพดคนทมรทพคงใกลคเคมยงและหสางไกลดดยผสานทาง

ระบบออนไลนฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ตคนตทารพบผพดไทยไชยา

รตยละเออยด : เปปนการนทาผพดไทยทมรเปปนของขขคนชดรอดพงเดสมของตทาบลตลาดไชยามาททาการใชค

นวพตกรรมทางอาหารเพดรอยดดอายจของผพดไทยและยพงมมการปรพบเปลมรยนเเพกกเกกจ2แบบคดอ

แบบขายในทคองถสรนโดใชควพสดจจากธรรมชาตสและสสงออกโดยใชคบรรจจภพณฑฑทมรมมความดขงดมความ

สนใจจากกลจสมลมกคคา

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

Timelineพพฒนาการผพดไทยไชยา
ผลสตภพณฑฑในตทาบลตลาดไชยาอทาเภอไชยาจพงหวพดสจราษฎรฑธานม
แบบเกกบขคอมมลไทมฑไลนฑ"พพฒนาการผลสตภพณฑฑ"
ชดรอผลสตภพณฑฑ"นทคาผพดไทย"/ผพดไทยไชยาสทาเรกจรมป
ชดรอผมคใหคขคอมมลนางสาวจสตฤดม เดชมณม
เดดอนพฤษภาคม
นางสาวจสตฤดม  เดชมณมไดคมมโอกาสรพบประทานผพดไทไชยาซขรงเปปนสมตรดพคงเดสมและมมความชดรน
ชอบมากแตสดควยความทมรเคคาอยมสในอทาเภอเมดองจขงททาใหคยากลทาบากแกสการรพบประทานผพดไทไชยา
เดดอนมสถจนายน
นางสาวจสตฤดม  เดชมณมไดคมมการศขกษาวสธมการยดดอายจของอาหารและไดคนขกถขงผพดไทไชยาซขรงหา
รพบประทานไดคยากและตคองมารพบประทานทมรไชยาเทสานพคน
เดดอนกรกฎาคม
หลพงจากนางสาวจสตฤดมเดช   มณมไดคเขคารสวมโครงการยมทมทมซขรงเขาไดคนทาเสนอการยกระดพบนทคาผพด
ไทยไชยาซขรงเขาเปปนผมคมมความรมคทางดคานการยดดอายจของอาหารอยมสแลควจขงมมการเสนอใหคททานทคา
ผพดไททมรสามารถททาผพดไทยไชยาจากทมรไหนกกไดคโดยมมแคสนทคาผพดไททมรเปปนสมตรไชยาและสามารถยดด
อายจของนทคาผพกไทยไดคอมกดควยเพดรอเปปนการเผยแพรสผพดไทไชยาออกสมสสาธารณะชนและเพดรอยดด
อายจของผพดไทย
Timelineกระบวนการททาผพดไทยและระยะเวลารายละเอมยด(ททาอะไร/ททาอยสางไร)

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

จตตนวนรตยไดด : 5,000
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PS65008192 : SRU BCG กตรยกระดดบเศรษฐกลจดดตนอตหตรขนมไขทตตตบลตลตดไชยต

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

อบรมเพดรอสรคางอาชมพใหคคนในพดคนทมรเพดรอยกระดพบของดพคงเดสมใหคสสงออกไดค

พพฒนา Packagigng Design ใหคมมคจณภาพมากขขคนและมมอายจทมรยาวนานยสรงขขคน

สามารถเพสรมกลจสมลมกคคาไดคทพคงในพดคนทมรและนอกพดคนทมรทพคงใกลคเคมยงและหสางไกลดดยผสานทาง

ระบบออนไลนฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : รสขนมไขส(ไชยา)

รตยละเออยด : การนทาขนมไขสทมรมมฐานการผลสตในตทาบลตลาดไชยาและเปปนทมรรมคจพกกพนมาก นทา

มาพพฒนาใหคดขงดมลมกคคามากขขคนโดยการนทาไขสเคกมทมรเปปนของดมของไชยาอยมสแลคว มาททาเปปนใสค

ของขนมไขส

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

timelineการพพฒนาขนมไขสสอดไสคไขสเคกม
เดดอนพฤษภาคม
นายวรนนทฑ ดสษฐราชาสมาชสกในกลจสมไดคลองชสมขนมไขสเปปนครพคงแรกและรมคสขกวสาเปปนขนมทมรมมรส
ชาตสดมและเปปนขนมทมรมาจากภมมสปปญญาชาวบคานแตสพบวสาผมคคนสสวนใหญสมพกไมสคสอยรมคจพก
เดดอนมสถจนายน
เขาไดคศขกษาวสธมการผลสตขนมไขสเพดรอนทามาเปปนขนมภายในบคานและเพดรอเผยแพรสใหคคนรมคจพกไดคททา
ขนมไขสสมตรไชยาแบบดพคงเดสม
เดดอนกรกฎาคม
หลพงจากทมรนายวรนนทฑดสษฐราชาไดคเขคารสวมโครการU2Tเขากกไดคททาเสนอการยกระดพบขนมไขส
โดยเสนอขคอดมวสาเปปนการอนจรพกษฑขนมไขสของไชยาและขนมไขสเปปนของดมของตทาบลตลาดไชยา
จขงควรนทามาเปปนสสนคคาเพดรอยกระดพบในโครงการซขรงเขามมแนวคสดในการยกระดพบขนมไขสสมตร
ไชยาแบบดพคงเดสมโดยการนทาขนมไขสสมตรไชยาแบบดพคงเดสมมาใสสไสคไขสเคกมทมรเปปนของดมของอทาเภอ
ไชยาอยมสแลควเพดรอเปปนการดขงดมดกลจสมลมกคคาใหคมมมากขขคน

Timelineกระบวนการททาขนมไขสระยะเวลาและรายละเอมยด(ททาอะไร/ททาอยสางไร)
1ใชคเวลาเตรมยม5นาทม
เตรมยมสสวนผสม//
1.แปปงเคคก90กรพม

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

จตตนวนรตยไดด : 5,000
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PS65005162 : SRU BCG : กตรพดฒนตและสทงเสรลมกตรททองเทอชยวเชลงวดฒนธรรม วดดคอรอวงศฑธรรมตรตม ตตตบล

ปตกหมตก อตตเภอไชยต จดงหวดดสชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การพพฒนาและปรพบปรจงภมมสทพศนฑรอบๆ บรสเวณวพดใหคสวยงามมากยสรงขขคน ปรพบใหคมม จจดนพรงพพก 

จจดเชกคอสน บรสเวณทมรเหกนบรรยากาศทสวเขาไดคสวยงาม เพดรอเปปนจจดใหคนพกทสองเทมรยวไดคถสายรมป

การประชาสพมพพนธฑวพดผสานชสองทางสดรอออนไลนฑ เชสน Google Facebook Instagram 

Youtube และTikTok โดยมมการไหวคพระ ททาบจญ ชมวสวธรรมชาตสรอบบรสเวณวพด เปปดเสคน

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

ททองเทอชยวทอชเปปนมลตรตทอสลชงแวดลดอมและสชขภตพ

   ธจรกสจการทสองเทมรยวออนไลนฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : วพดคมรมวงศฑธรรมารา ตทาบลปากหมาก อทาเภอไชยา จพงหวพดสจราษฎรฑ

ธานม

รตยละเออยด : การสสงเสรสมการทสองเทมรยว/ประชาสพมพพนธฑแหลสงทสองเทมรยว การพพฒนา/ปรพบ

ปรจงสถานทมรภมมสทพศนฑ บรสเวณวพดใหคสวยงามมากยสรงขขคน ปรพบใหคมม จจดนพรงพพก จจดเชกคอสน จจดรพบ

สสงนพกทสองเทมรยว

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

มมการสสงเสรสม/ประชาสพมพพนธฑแหลสงทสองเทมรยว การพพฒนา/ปรพบปรจงสถานทมรภมมสทพศนฑ บรสเวณวพด
สวยงามยสรงขขคน ปรพบใหคมมจจดนพรงพพก จจดนพกทสองเทมรยวถสายรมป กลจสมเปปาหมายนพกทสองเทมรยวชาย/
หญสง ทจกวพย ประชาสพมพพนธฑ Online Offine สรคางรายไดคใหคกพบรคานคคาในชจมชน

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 0
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PS65006618 : SRU BCG : กตรพดฒนตและสทงเสรลมผลลตภดณฑฑของตตตบลปตกหมตก อตตเภอไชยต จดงหวดด

สชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

สรคางบรรจจภพณฑฑทมรมมความนสาสนใจ ถมกตคองตาใหลพกอนามพย และสรคางมมลคสาเพสรมใหคกพบสสนคคา

สรคางความรมค ความเขคาใจใหคกพบชจมชน เกมรยวกพบกระบวนการแปรรมปผลสตภพณฑฑ ใหคถมกตคองตาม

กลพกโภชนาการ

การใชคสดรอออนไลนฑ การสรคางเพจ สรคางรคานคคาในแอปซดคอขายตสางๆ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ดองดมปากหมาก

รตยละเออยด : ปรสมาณ 500 กรพม (นทคาหนพกสจทธส ไมสรวมกระปจก) เกกบไดค 1 ปป

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.การนทาทรพพยากรทมรหาไดคในทคองถสรนมาแปรรมปเปปนผลสตภพณฑฑซขรงทรพพยากรธรรมชาตสทมรหางสาย
ในทคองถสรนคดอหนสอไมคและหนสอเหรมยงซขรงเปปนพดชทมรออกผลผลสตไดคตลอดฤดมกาลอมกทพคงการนทา
หนสอไมคและหนสอเหรมยงมาแปรรมปโดยการดองเพราะสามารถเกกบรพกษาไวคไดคนานและนทาไป
ประกอบอาหารไดคหลากหลายรมปแบบ

2.วางแผนการตลาดลมกคคาและกลจสมเปปาหมายสสวนใหญสคดอผมคคนในชจมชนหรดอบจคคลทพรวไปซขรง
สามารถประชาสพมพพนธฑการขายทพคงแบบONLINEและOFFLINE
-ONLINEเชสนเพจFACEBOOK,SHOPEEเปปนตคน
-OFFLINEเชสนรคานขายของชทา,ตลาดนพดประชารพฐอทาเภอไชยาเปปนตคน
เปปนการประชาสพมพพนธฑเพดรอใหคผมคคนในชจมชนหรดอบจคคลทพรวไปสามารถเขคามาซดคอสสนคคาหรดอ
ผลสตภพณฑฑไดคงสายและสะดวกขขคนอมกทพคงยพงสามารถสรคางรายไดคใหคกพบชจมชนอมกดควย

3.จจดแขกง:หนสอไมคในพดคนทมรมมจทานวนมากสามารถออกผลผลสตไดคตลอดทพคงปปการนทามาแปรรมปโดย
การดองถนอมอาหารสรคางมมลคสาเพสรมใหคแกสสสนคคาอายจการเกกบรพกษาไวคเพดรอจทาหนสายกกยพง
สามารถเกกบไวคนานไดคเปปนปป
จจดอสอน:การรวมกลจสมไมสมมความชพดเจนขาดความเปปนหนขรงเดมยวเนดรองจากผมคผลสตสสนคคาแตสละ
ชนสดมมอาชมพหลพกอยมสแลควอมกทพคงการจพดจทาหนสายมมลพกษณะเปปนการขายสสนคคาของตนเองและ
การผลสตสสนคคาภายในกลจสมเปปนเพมยงอาชมพเสรสม

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 17,755
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PS65007298 : 1. SRU BCG กตรจดดกตรททองเทอชยววลถอเกษตร ตตตบลปปตเว อตตเภอไชยต จดงหวดดสชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

รมปแบบและแนวทางการจพดการทสองเทมรยววสถมเกษตรใหคไดคมาตรฐานและเปปนทมรรมคจพกในระดพบ

อทาเภอ

ออกแบบเสคนทางและออกแบบการทสองเทมรยววสถมเกษตร โดยเนคนเปปนแหลสงเรมยนรมค และเปปนทมร

พพกผสอนหยสอนใจของคนในชจมชนและบรสเวณใกลคเคมยง

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

ททองเทอชยวทอชเปปนมลตรตทอสลชงแวดลดอมและสชขภตพ

   ธจรกสจการทสองเทมรยวออนไลนฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : แหลสงทสองเทมรยววสถมเกษตรบคานปปาเว

รตยละเออยด : ตทาบลปปาเวตพคงอยมสทางทสศเหนดอของอทาเภอไชยาจพงหวพดสจราษฎรฑธานมแบสงการ

ปกครองเปปน6หมมสบคานไดคแกสหมมสทมร1ปปาเวหมมสทมร2บคานเหยมยดหมมสทมร3ทสาหพกหมมสทมร4เขาพนมแบกหมมส

ทมร5บคานเดสมเจคาและหมมสทมร6บคานหควยไผสสภาพพดคนทมรโดยสสวนใหญสเปปนทมรราบเชสงเขาและเปปนทมร

ราบลจสมชจมชนตทาบลปปาเวมมศมนยฑเรมยนรมคเศรษฐกสจพอเพมยงบคานหนองผพกหนามและในชจมชนมม

การประกอบอาชมพทางการเกษตรทมรหลากหลายรมปแบบอาทสเชสนการททาปจปยอสนทรมยฑการททานา

ปลมกขคาวหอมไชยาการเพาะเชดคอเหกดการเลมคยงผขคงการปลมกผพกปลอดสารพสษเปปนตคนสทาหรพบ

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ปปาเว อ.ไชยา จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

พดคนทมรสสวนใหญสของตทาบลปปาเวมมการปลมกขคาวเปปนจทานวนมากและอาชมพของชาวบคานสสวนใหญสใน
ตทาบลเปปนเกษตรกร,ชาวนาเมดรอลงพดคนทมรสทารวจแลควพบวสาตทาบลปปาเวยพงไมสมมสถานทมรทสองเทมรยวทมร
สามารถททารายไดคใหคกพบชจมชนทางวสศวกรสพงคมเลยไดคพมดคจยกพบชาวบคานเพดรอททาการพพฒนาทจสง
นาและพดคนทมรวสางเปลสาโดยรอบใหคเปปนแหลสงทสองเทมรยววสถมเกษตรบคานปปาเวดพงนมค
- สรคางเครดอขสายชาวบคานในชจมชนเพดรอใหคชาวบคานไดคมมสสวนรสวมในการพพฒนาชจมชนตนเอง และ
ชสวยสรคางรายไดค
- วางแผนงาน ออกแบบ และปรพบปรจงภมมสทพศนฑ จพดซจคมตลาดนพด, แหลสงเรมยนรมค, จจดเชกคอสน, จจดนพรง
พพกฯ
- สสงเสรสมการทสองเทมรยวและแหลสงเรมยนรมค
- ประชาสพมพพนธฑแหลสงทสองเทมรยวทจกชสองทางใหคเปปนทมรรมคจพก
- บทารจงรพกษาสถานทมรอยมสเสมอ

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 6,000
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PS65012669 : SRU BCG  กตรเพลชมมสลคทตผลผลลตทตงกตรเกษตรในตตตบลปปตเว อตตเภอไชยต จดงหวดดสชรตษฎรฑ

ธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

แปรรมปผลสตภพณฑฑจากกลควยหลากหลายชนสดในชจมชนปปาเว

ออกแบบบรรจจภพณฑฑทมรพกพาไดคสะดวก

วางแผนการตลาดเพดรอเพสรมชสองทางการขายผลสตภพณฑฑ

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

การขนสสงและกระจายสสนคคา

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ฉาบฟปน กสนเพลสน

รตยละเออยด : จพดอบรมใหคความรมคคจณคสาดคานสารอาหารและการถนอมอาหารทมรยดดอายจการ

เกกบรพกษาของผลสตภพณฑฑไดคนานขขคนและถมกสจขลพกษณะอนามพยพรคอมทพคงจพดททาPackagรing

และLogoเพดรอเพสรมมมลคสาของผลสตภพณฑฑผลสตภพณฑฑทมรททามาจากวพตถจดสบทมรเปปนกลควยยพงไมสมม

การจพดททาเปปนผลสตภพณฑฑทมรจทาหนสายในชจมชนและทคองตลาด ดพงนพคนจขงเหกนวสาการสสงเสรสมและ

สนพบสนจนใหคเกสดผลสตภพณฑฑจากกลควย จะชสวยสรคางรายไดคใหคกพบคนในชจมชน ดควยการจพดททา

เปปนผลสตภพณฑฑแปรรมปชนสดตสาง ๆ เชสน กลควยฉาบเคกม กลควยฉาบหวาน กลควยฉาบสมจนไพร 

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ปปาเว อ.ไชยา จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100083324277188

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

พดคนทมรตทาบลปปาเวอทาเภอไชยาจพงหวพดสจราษฎรฑธานมเปปนสพงคมชนบทมมวสถมชมวสตทมรผมกพพนกพบ
ธรรมชาตสประกอบอาชมพเกษตรกรมมการคมนาคมทมรสะดวกมมระบบสาธารณมปโภคทมรคสอนขคาง
สมบมรณฑพดคนทมรสสวนใหญสเปปนทมรราบลจสมสลพบกพบเนสนเขาเลกกนคอยหลพงจากคณะททางานไดคมมการลง
พดคนทมรเกกบขคอมมลและททาเวทมประเมสนศพกยภาพชจมชนเบดคองตคนพบวสาพดคนทมรตทาบลปปาเวอทาเภอไชยา
จพงหวพดสจราษฎรฑธานมมมการปลมกกลควยพดชผพกสมจนไพรปลอดสารพสษเปปนจทานวนมากจขงสสงผลททา
ใหคเกสดวสกฤตกลควยพดชผพกสมจนไพรลคนตลาดและราคาตกตทราลงมากทางคณะททางานจขงเลกงเหกน
การนทาทรพพยากรทมรมมอยมสในชจมชนมาพพฒนาและยกระดพบสสนคคาทางการเกษตรใหคเปปนผลสตภพณฑฑ
แปรรมปของชจมชนตทาบลปปาเวเพดรอเพสรมรายไดคและอาชมพเสรสมใหคแกสชจมชน
Businessmodelcanvas
1.พพนธมสตรหลพก(keypartner)
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานมองคฑการบรสหารสสวนตทาบลปปาเวกลจสมแมสบคานเกษตรกรใน
ชจมชนรคานขายของชทา/ของฝากกรมพพฒนาชจมชนอทาเภอไชยา
2.กสจกรรมหลพก(keyActivities)
สทารวจพดคนทมรและสรคางเครดอขสายกลจสมแมสบคานผลสตสสนคคามมการควบคจมคจณภาพทพคงวพตถจดสบและ
กระบวนการการผลสตทจกขพคนตอนเพดรอใหคไดคมาตรฐานใหคความรมคการยดดอายจสสนคคาปรพบเปลมรยน
บรรจจภพณฑฑจพดททาโลโกคเพดรอเพสรมมมลคสาของผลสตภพณฑฑวางแผนการตลาด/เพสรมชสองทางการขาย
จพดจทาหนสายผลสตภพณฑฑและประเมสนผลประกอบการเสมอ
3.ทรพพยากรหลพก(keyresources)

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 10,500
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PS65003900 : Sru.bcg กตรพดฒนตผลลตภดณฑฑขดตวหอมไชยต ตตตบล โมถทตย

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

เพสรมชสองทางการจพดจทาหนสายสสนคคา ใหคมมทพคงออฟไลนฑและออนไลฟป

พพฒนาบรรจจภพณฑฑ ใหคสอดคลสองกพบbcg

พพฒนารสชาตสจากรสดพคงเดสม ใหคมมรสชาตสทมรหลากหลาย เชสน รสทจเรมยน รสใบเตย รส

ชบอกโกแลต

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ขนมทองมควนขคาวหอมไชยา

รตยละเออยด : จากเดสมทองมควนขคาวหอมไชยา มมเพมยงรสชาตสดพคงเดสม ทางกลจสมจขงคสดคคน

พพฒนามาเปปน รสทจเรมยน รสใบเตย รสโกโกค รสองจสน รสสตอเบอรมร ฯลฯ รวมทพคงพพฒนา 

packaging ใหคทพนสมพยและสอดคลสองกพบ BCG ใหคตรงกพบความตคองการของกลจสมลมกคคา

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.โมถสาย อ.ไชยา จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.รสวมคสดคคนรสชาตสจากสมตรดพคงเดสม เพสรมรสชาตสใหคหลากหลายมากขขคน
2.ปรพบเปลมรยนบรรจจภพณฑฑใหคสอดคลสองกพบBCG และมมความทพนสมพยมากขขคน
3.เพสรมชสองทางการจพดจทาหนสายทพคง ออฟไลนฑ และ ออนไลนฑ
4.ททาใหคสสนคคาเปปนทมรรมคจพกเพดรอการสรคางรายไดคใหคคนในชจมชน

คสดคคนกระบวนการททางานทมรงสายขขคน

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 5,500
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PS65004009 : Sru.bcg พดฒนตศสนยฑเรอยนรสดนตขดตวหอมไชยต

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

พพฒนากสจกรรมฐานการเรมยนรมค 6 ฐาน

เดสมเปปนกลจสมวสสาหกสจชจมชนอนจรพกษฑพพนธจฑขคาวหอมไชยาเปปนศมนยฑเรมยนรมคนาขคาวหอมไชยา

ประชาสพมพพนธฑใหคเปปนทมรรมคจพกทพคงออฟไลนฑและออนไลนฑ

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

ททองเทอชยวทอชเปปนมลตรตทอสลชงแวดลดอมและสชขภตพ

   ระบบขายสสนคคาหรดอบรสการผสานชสองทางออนไลนฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ศมมนยฑเรมยนรมคนาขคาวหอมไชยา

รตยละเออยด : เปปนแหลสงเรมยนรมคภมมสปปญญาการปลมกขคาวหอมไชยาซขรงเปปนขคาวทมรมมอพตลพกษณฑ

ประจทาทคองถสรนของอทาเภอไชยา โดยมมกสจกรรมการเรมยนรมค  6 ฐาน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.โมถสาย อ.ไชยา จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.พพฒนาจากกลจสมวสสาหกสจชจมชนเปปนศมนยฑเรมยนรมคนาขคาวหอมไชยา
2.ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด โดยสรคางฐานกสจกรรมการเรมยนรมค การททา
นาผสานฐานกสจกรรมทพคง 6 ฐาน
3.ประชาสพมพพนธฑใหคเปปนทมรรมคจพกกพนอยสางแพรสหลาย
4.สรคางอาชมพสรคางรายไดค และเปปนการกระตจคนเศรษฐกสจใหคแกสชาวบคานในชจมชน

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรพกษฑและตสอยอดภมมสปปญญาทคองถสรน

อนจรพกษฑสสรงแวดลคอม และมมการพพฒนาอยสางยพรงยดน

จตตนวนรตยไดด : 5,000
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PS65006469 : SRU BCG พดฒนตสลนคดตไมดกวตดทตงมะพรดตว ตตตบลเวอยง

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การใชคเทคโนโลยมชสวยในการออกแบบสสนคคาชสวยใหคมมการคสดคคนหรดอประดสษฐฑรมปแบบของ

สสนคคาททาใหคไดคสสนคคาและบรสการทมรมมรมปแบบใหมสๆ

การใชคเทคโนโลยมชสวยในการโฆษณาสสนคคาและการใหคบรสการเชสนการใชคคอมพสวเตอรฑเขคามา

ชสวยในการขายสสนคคาและสพรงซดคอสสนคคาตสางๆโดยผสานเครดอขสายอสนเตอรฑเนกต

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมภมมสปปญญาและวพฒนธรรมดคานมานจษยวสทยา

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ไมคกวาด

รตยละเออยด : ไมคกวาดกคานพรคาว ดคามจพบเปปนไมคไผส

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.เวมยง อ.ไชยา จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ใหคความรมคกพบชาวบคานในการรวมกลจสมกพนททาผลสตภพณฑฑในชจมชน (ไมคกวาด) สรคางเพจโปรโมทขาย
สสนคคาออนไลนฑ ขายตามรคานคคา และสถานทมรราชการ เชสน โรงเรมยนในชจมชน องคฑการบรสหารสสวน
ตทาบล

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 4,500
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PS65006535 : SRU BCG พดฒนตสลนคดตนตนตผดดไทไชยต ตตตบลเวอยง

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การใชคเทคโนโลยมชสวยในการออกแบบสสนคคาชสวยใหคมมการคสดคคนหรดอประดสษฐฑรมปแบบของ

สสนคคาททาใหคไดคสสนคคาและบรสการทมรมมรมปแบบใหมสๆ

การใชคเทคโนโลยมชสวยในการโฆษณาสสนคคาและการใหคบรสการเชสนการใชคคอมพสวเตอรฑเขคามา

ชสวยในการขายสสนคคาและสพรงซดคอสสนคคาตสางๆโดยผสานเครดอขสายอสนเตอรฑเนกต

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : นทคาผพดไทย

รตยละเออยด : นทคาผพดไทยถจงละ1กสโลกรพม ใชคสทาหรพบผพดกพบเสคนจพนทฑและขคาวผพด

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.เวมยง อ.ไชยา จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขคนไป

ใหคความรมคกพบชาวบคานในการรวมกลจสมกพนททาผลสตภพณฑฑในชจมชน (นทคาผพดไทย) สรคางเพจโปรโม
ทขายสสนคคาออนไลนฑ และขายตามรคานคคาสะดวกซดคอ แผงไขสเคกมรคานขายของฝาก

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 5,500
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PS65008862 : SRU BCG ยกระดดบผลลตภดณฑฑชชมชนของตตตบลคลองพต อตตเภอททตชนะ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

เสรสมสรคางรายไดคใหคแกสชาวบคานในทคองถสรน

โซเชมยลมมเดมย

นทาวพถจดสบในทคองถสรนมาใชคใหคมมมมลคสาเพสรมขขคน

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : นทคาพรสกไตปลาหรอยนส&แคปหมมไรคมพนหรอยนส

รตยละเออยด : สรคางมมลคสาเพสรมใหคแกสวพตถจดสบทมรมมในทคองถสรนดควยการแปรรมปเปปนนทคาพรสกไตปลา

แหคง อมกทพคงยพงสามารถสรคางรายไดคเพสรมใหคแกสชาวบคานในชจมชนอมกดควย โดยการจพดตพคงกลจสม

นทคาพรสกไตปลาขขคน มมผมคใหญสบคานคสอยดมแลและเปปนประธานกลจสม

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.คลองพา อ.ทสาชนะ จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

สรคางมมลคสาเพสรมใหคแกสวพตถจดสบทมรมมในทคองถสรนดควยการแปรรมปเปปนนทคาพรสกไตปลาแหคง อมกทพคงยพง
สามารถสรคางรายไดคเพสรมใหคแกสชาวบคานในชจมชนอมกดควย โดยการจพดตพคงกลจสมนทคาพรสกไตปลาขขคน 
มมผมคใหญสบคานคสอยดมแลและเปปนประธานกลจสม ททาการตลาดผสานทางโซเซมยลมมเดมย และฝากขาย
กพบรคานขายของชทาตสางๆในอทาเภอทสาชนะ สรคางมมลคสาเพสรมใหคแกสหนพงหมมโดยการนทามาแปรรมป
เปปนแคปหมมไรคนทคามพนเพดรอสจขภาพ อมกทพคงยพงสามารถสรคางภาพรายไดคใหคชาวบคานในชจมชน โดย
การจพดททาแคปหมมไรคนทคามพนมมผมคใหญสบคาน ชาวบคานและประธานกลจสม ชสวยกพนททาและนทาสสนคคา
จทาหนสาย ผสานทางโซเซมยล รคานขายของชทาตามชจมชนและในตลาดทสาชนะ

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

มมสจขภาพดมขขคน ลดโอกาสเกสดการเจกบปปวย

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 12,000

หนคา 111 / 239



PS65009310 : SRU BCG สทงเสรลมกตรททองเทอชยวของตตตบลคลองพต อตตเภอททตชนะ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

ปรพบภมมสทพศนฑใหคโดดเดสนจากเดสม

โซเชมยลมมเดมย

เสรสมสรคางรายไดคใหคแกสแหลสงทสองเทมรยว

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

ททองเทอชยวทอชเปปนมลตรตทอสลชงแวดลดอมและสชขภตพ

   ธจรกสจการทสองเทมรยวออนไลนฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : แหลสงทสองเทมรยวคลองพา

รตยละเออยด : วพดปปาทสาไทจะเปปนแหลสงทสองเทมรยวเชสงวพฒนธรรม นทคาตกคลองพาจะเปปนแหลสง

ทสองเทมรยวเชสงธรรมชาตส เราจขงวางแผนในการพพฒนาทพคงสองแหสงใหคเปปนทมรทสองเทมรยวประจทา

ตทาบล โดยการสรคางเพจเพดรอโปรโมทใหคนพกทสองเทมรยวและประชาชนในพดคนทมรใกลคเคมยงไดคทราบ

ถขงแหลสงทสองเทมรยว

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.คลองพา อ.ทสาชนะ จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

แผนธจรกสจแหลสงทสองเทมรยว จะแบสงเปปน 2 สถานทมร ไดคแกส วพดปปาทสาไทและนทคาตกคลองพา ซขรง 2 
สถานทมรนมคมมความแตกตสางกพน วพดปปาทสาไทจะเปปนแหลสงทสองเทมรยวเชสงวพฒนธรรม สสวนนทคาตกคลอง
พาจะเปปนแหลสงทสองเทมรยวเชสงธรรมชาตส เราจขงวางแผนในการพพฒนาทพคงสองแหสงใหคเปปนทมรทสอง
เทมรยวประจทาตทาบล โดยการสรคางเพจเพดรอโปรโมทใหคนพกทสองเทมรยวและประชาชนในพดคนทมรใกลคเคมยง
ไดคทราบถขงแหลสงทสองเทมรยวแหลสงใหมส

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

อนจรพกษฑสสรงแวดลคอม และมมการพพฒนาอยสางยพรงยดน

จตตนวนรตยไดด : 11,700
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PS65002723 : SRU BCG กตรยกระดดบเศรษฐกลจชชมชนดดวยกตรพดฒนตผลลตภดณฑฑของตตตบลประสงคฑ อตตเภอ

ททตชนะ จดงหวดดสชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การเพสรมลมกคคาในพดคนทมร และนอกพดคนทมรใกลคเคมยง ตลอดจนชสองทางการขายทางออนไลนฑ

พพฒนา Packaging Design คจณภาพ และมาตรฐานของบรรจจภพณฑฑ

การอบรมการใชคโปรแกรม Canva ทมรใชคในการออกแบบบรรจจภพณฑฑ และออกแบบภาพโปรโม

ทสสนคคา

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : 1. ขนมไขสกรอบสมตรโบราณ 2.สบมสสมจนไพรออรฑแกนสค

รตยละเออยด : 1. ขนมไขสกรอบสมตรโบราณ ราคาจทาหนสาย (ถจง) - 3 ชสคน / ถจงละ 5 บาท- 7 ชสคน / 

ถจงละ 10 บาท- 15 ชสคน / ถจงละ 20 บาท ราคาจทาหนสาย (กลสอง) - 25 ชสคน / กลสองละ 35 บาท / 3 

กลสอง 100 บาท 2. สบมสสมจนไพรออรฑแกนสค ราคาจทาหนสาย (กคอน) - 1 กคอน / กคอนละ 39 บาท

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ประสงคฑ อ.ทสาชนะ จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1. ประชจมวางแผนการดทาเนสนงานในการจพดททาโครงการการยกระดพบเศรษฐกสจชจมชนดควยการ
พพฒนาผลสตภพณฑฑของตทาบลประสงคฑ อทาเภอทสาชนะ จพงหวพดสจราษฎรฑธานม
2. สทารวจ เกกบขคอมมล และประสานงานกพบผมคนทาในชจมชนเพดรอชมคเเจงรายละเอมยดในการจพดททา
โครงการ
3. วางแผนงบประมาณในการจพดททาโครงการ
4. เพสรมชสองทางนวพตกรรมผสานสดรอออนไลนฑเพดรอประชาสพมพพนธฑผลสตภพณฑฑใหคเปปนทมรรมคจพกมากยสรง
ขขคน
5. ออกแบบบรรจจภพณฑฑใหคทพนสมพยและสสงสสนคคาทมรมมคจณภาพกระจายออกสมสตลาดมากขขคน
6. เกสดการจคางงานสรคางอาชมพใหคประชาชนในชจมชนใหคมมรายไดค
7. สรจปโครงการการยกระดพบเศรษฐกสจชจมชนดควยการพพฒนาผลสตภพณฑฑของตทาบลประสงคฑ 
อทาเภอทสาชนะ จพงหวพดสจราษฎรฑธานม

คสดคคนกระบวนการททางานทมรงสายขขคน

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 8,650
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PS65004498 : SRU BCG กตรพดฒนตแหลทงททองเทอชยวเชลงนลเวศของตตตบลประสงคฑ อตตเภอททตชนะ จดงหวดด

สชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การเชสญชวนประชาชนในพดคนทมร และพดคนทมรใกลคเคมยงตลอดจนชสองทางการประชาสพมพพนธฑ

แหลสงทสองเทมรยวทางออนไลนฑ

การพพฒนาและอนจรพกษฑแหลสงทสองเทมรยวอยสางยพรงยดน

การอบรมใหคความรมคประชาชนเกมรยวกพบการพพฒนาและดมแลรพกษาภมมสทพศนฑแบบยพรงยดน

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

ททองเทอชยวทอชเปปนมลตรตทอสลชงแวดลดอมและสชขภตพ

   ธจรกสจการทสองเทมรยวออนไลนฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ประสงคฑเมานฑเทน (Prasong Mountain)

รตยละเออยด : จพดททาปปายสถานทมรทสองเทมรยวรสมเขาประสงคฑ และปปายสถานทมรทสองเทมรยวบสอนทคา

ผจด

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ประสงคฑ อ.ทสาชนะ จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1. ประชจมวางแผนการดทาเนสนงานในการจพดททาโครงการ การพพฒนาแหลสงทสองเทมรยวเชสงนสเวศ
ของตทาบลประสงคฑ อทาเภอทสาชนะ จพงหวพดสจราษฎรฑธานม
2. สทารวจ เกกบขคอมมลและประสานงานกพบผมคนทาในชจมชนเพดรอชมคเเจงรายละเอมยดในการจพดททา
โครงการ
3. วางแผนงบประมาณในการจพดททาโครงการ
4. สรคางนวพตกรรมผสานสดรอออนไลนฑเพดรอเชสญชวนใหคนพกทสองเทมรยวเขคามาใชคบรสการมากยสรงขขคน
5. สรจปโครงการการพพฒนาแหลสงทสองเทมรยวเชสงนสเวศของตทาบลประสงคฑ อทาเภอทสาชนะ จพงหวพด
สจราษฎรฑธานม

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

สรคางความรมคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 0
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PS65008318 : SRU BCG กตรพดฒนตผลลตภดณฑฑชชมชนเพชชอสรดตงเศรษฐกลจฐตนรตก ตตตบลสมอทอง อตตเภอททต

ชนะ จดงหวดดสชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

พพฒนา Packaging Design, คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลสตภพณฑฑ

อบรม Facebook เเละ Line Platform

กลจสมลมกคคาทพคงในพดคนทมร และใกลคเคมยง ตลอดจนบทแพลทฟอรฑมออนไลนฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ทองมควน

รตยละเออยด : ขนมทองมควน เปปนขนมทมรมมลพกษณะเปปนแผสนมควนเปปนวงกลม กรอบ โดยมมแปปง 

มะพรคาว นทคาตาลปปป บ ไขสไกส นทคามพนพดช และงาดทา แลควนทามาหยอดบนพสมพฑใหคแผสเปปนแผสนบาง 

มควนเปปนหลอด มมสมนทคาตาลเหลดองคลคายทอง โดยททาสดใหมสทจกวพน มมขนาด 40 กรพม 80 กรพม 

120 กรพม และ 220 กรพม

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.สมอทอง อ.ทสาชนะ จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

Customer Segment 
- กลจสมลมกคคาเปปนกลจสมคนทมรอาศพยอยมสในภาคใตค และอาศพยอยมสในชจมชน ไมสจทากพดเพศ โดยมมอายจ 16 
ปปขขคนไป เพราะเปปนกลจสมวพยรจสนและคนททางานสามารถรพบประทานเปปนของทานเลสนในระหวสางวพนไดค

Customer Relationships 
- มมการตสดตามผลสตภพณฑฑทมรลมกคคาทมรซดคอไป วสาหลพงจากไดคทดลองรสชาตสแลควเปปนอยสางไร รส
ชาตสตคองปรพบปรจงหรดอเพสรมสสวนไหน และนทาผลทมรไดคจากการสอบถามมาชสวย review สสนคคาดควย

Channels 
- จพดจทาหนสายผสาน Facebook และรคายขายของฝากปปาจสตรตสดกพบถนนเอเชมย รคานคคาปปาเหมม
ยตรงขคามวพดศรมสจวรรณ รคานนทคาพมรดพปกตรงขคามปปค มพมทม

Value Propositions 
- คจณคสาทมรลมกคคาจะไดครพบตพว ผลสตภพณฑฑขนมทองมควน ความหอมอสอนๆของงา กะทส ความกรอบ
ของแปปง เปปนแผสนมควนกลมเปปนวงและความกลมกลสอม ผลสตภพณฑฑขนมไขส รสชาตสอรสอย หอม 
หวาน กรอบนอกนจสมในไมสมม
สารกพนบมดกพนเสมย เปปนของวสางระหวสางวพนไดค

คสดคคนกระบวนการททางานทมรงสายขขคน

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

ลดขยะ/การนทาวพตถจดสบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 30,000
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PS65008566 : SRU BCG กตรพดฒนตแหลทงเทอชยว ตตตบลสมอทอง อตตเภอททตชนะ จดงหวดดสชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

พพฒนาสถานทมรทสองเทมรยว

เพสรมรายไดคเขคาสมสชจมชน

โปรโมทผสานชสองทาง Facebook

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

ททองเทอชยวทอชเปปนมลตรตทอสลชงแวดลดอมและสชขภตพ

   ธจรกสจการทสองเทมรยวออนไลนฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : สะพานกพลยาณมสตร

รตยละเออยด : สะพานกพลยาณมสตร คดอการพพกผสอนทมรมมธรรมชาตสโอบลคอม มมตคนไมคใหญส ไดค

เหกนวสวทสวทพศนฑของภมเขา อยมสใกลคสถานมรถไฟและไดคชมขบวนรถไฟอยสางใกลคชสด เพลสดเพลสน

ไปกพบดอกไมคตสางๆ ไดคถสายรมปกพบวสวและยพงเหมาะสทาหรพบทจกเพศทจกวพย ไดคนพรงพพกผสอน ชม

บรรยากาศทสามกลางธรรมชาตส

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.สมอทอง อ.ทสาชนะ จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขคนไป

Customer Segment
- กลจสมลมกคคาเปปนกลจสมคนทมรอาศพยอยมสในภาคใตค และอาศพยอยมสในชจมชน ไมสจทากพดเพศ โดยมมอายจ 16 
ปปขขคนไป เหมาะสทาหรพบคนทจกรจสนทมรจะเขคาไปนพรงเยมรยมชมบรรยากาศ พพกผสอนหยสอนใจและททา
กสจกรรมระหวสางวพนไดค

Customer Relationships 
- มมการตสดตามผลวสามาเทมรยวทมรนมคบรสการเปปนอยสางไรบคาง ขาดตกบกพรสองสสวนไหนไปหรดอเปลสา 
บรรยากาศในการนพรงพพกหรดอททากสจกรรมเปปนอยสางไรบคาง และนทาผลทมรไดคจากการสอบถามมา
ชสวย review สถานทมรอมกดควย

Channels 
- จพดการโปรโมทผสาน Facebook 

Value Propositions 
- คจณคสาทมรลมกคคาจะไดครพบการบรสการสทาหรพบสถานทมรทสองเทมรยวสะพานกพลยาณมสตรคดอการพพก
ผสอนทมรมมธรรมชาตสโอบลคอม ไดคเหกนวสวทสวทพศนฑของภมเขา ไดคนพรงดมสถานมรถไฟและขบวนรถไฟ
อยสางใกลคชสดอมกดควย ไดคนพรงชมดอกไมคตสางๆ ไดคถสายรมปกพบวสวและยพงเหมาะสทาหรพบนพกเรมยนนพก
ศขกษา ไดคนพรงททางาน ไดคนพรงพพกผสอน ชมบรรยากาศทสามกลางธรรมชาตสรอบๆเรมยนรมควสถมชมวสตภาย

คสดคคนกระบวนการททางานทมรงสายขขคน

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

อนจรพกษฑสสรงแวดลคอม และมมการพพฒนาอยสางยพรงยดน

จตตนวนรตยไดด : 60,000

หนคา 116 / 239



PS65003612 : SRU BCG กตรพดฒนตแหลทงททองเทอชยวเชลงอนชรดกษฑบดตนเขตเทพพลทดกษฑ ตตตบลเขตพดง อตตเภอบดตน

ตตขชน จดงหวดดสชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

เปปดบจพเฟปผลไมคตามฤดมกาล

กสจกรรมลสองหสวงยาง

นพรง3ลคอชมบรรยากาศสะพานแขวน

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

ททองเทอชยวทอชเปปนมลตรตทอสลชงแวดลดอมและสชขภตพ

   เทคโนโลยมพพฒนาคจณภาพผลผลสตทางการเกษตร

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : แหลสงทสองเทมรยวเชสงอนจรพกษฑบคานเขาเทพพสทพกษฑ

รตยละเออยด : แหลสงทสองเทมรยวเชสงอนจรพกษฑบคานเขาเทพพสทพกษฑ ทจกวพนเสารฑอาทสตยฑจะมมตลาด

นพดคลองแสงทมรมมแมสคคาขายของหลากหลายแตกตสางกพนไป  นพรงรถซาเลคงถสายรมปสะพาน

แขวนภมเขารมปหพวใจ ชมหรดอชสมสวนผลไมค อาหารพดคนบคานปลอดสารพสษ เดสนปปา หลามขคาว

ปลายอก

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.เขาพพง อ.บคานตาขจน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1. จพดตกแตสงสถานทมร จพดททามจมถสายรมปเพดรอใหคเปปนทมรนสาสนใจแกสนพกทสองเทมรยว
2.สรคางเพจ Facebook การทสองเทมรยวเชสงอนจรพกษฑบคานเขาเทพพสทพกษฑ 
3.ถสายรมปโปรโมทผสานชสองทางเพจ
4.ถสายวมดมโอโปรโมทใน Tiltok

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 20,000

หนคา 117 / 239



PS65003840 : SRU BCG กตรพดฒนตผลลตภดณฑฑบดตนเขตพดง ตตตบลเขตพดง อตตเภอบดตนตตขชน จดงหวดดสชรตษฎรฑ

ธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

ใชคบรรจจภพณฑฑถจงซมนสจญญากาศเพดรอถนอมอาหารใหคอยมสนานยสรงขขคน

เพสรมจทานวนการผลสตเพดรอลดตคนทจนในการผลสต

ปลมกพมชสมจนไพรทมรเปปนสสวนประกอบในการผลสต เชสน ขมสคน

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   สจขอนามพยอาหาร หรดอ กระบวนการควบคจมขพคนตอนการผลสตตพคงแตสตคน

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ผลสตภพณฑฑบคานเขาพพง

รตยละเออยด : ผลสตภพณฑฑปลาสคมมมจทาหนสายเปปนถจง ถจงละ 100 บาท

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.เขาพพง อ.บคานตาขจน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

พวกเราสมาชสกในตทาบลเขาพพงจะชสวยยกระดพบผลสตภพณฑฑโดยการสรคางมมลคสาเพสรมใหคกพบ
ผลสตภพณฑฑ ปรพบเปลมรยน Packaging ของผลสตภพณฑฑใหคดมนสาสนใจมากขขคน และชสวยเพสรมชสองทาง
การขายและโฆษณาผสานทางชสองทางออนไลนฑ โดยมมการโฆษณาผสานทาง facebook tittok 
เพดรอเปปนการประชาสพมพพนธฑการตลาดใหคหลากหลายยสรงขขคน

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 40,000
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PS65008341 : SRU BCG พดฒนตผลลตภดณฑฑขนมไทยตตตบลเขตวง

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การยดดอายจกาละแมใหคสามารถเกกบไดคนาน

-

-

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : บคานถทคานทคา&เขาวง

รตยละเออยด : กาละแมเขาวง เปปนขนมสมตรโบราณทมรยพงคงสดบสานวสถมชมวสตแบบดพคงเดสม ไมสเนคน

ใชคเตาแกบส ลดการใชคพลพงงานขคาวหมาก เปปนการถนอมอาหารแบบโบราณทมรใชคจจลสนทรมในการ

เปลมรยนแปปงเปปนนทคาตาล ขคาวหมากมมโพรไบโอตสก

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.เขาวง อ.บคานตาขจน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1. วางแผน 
2. เกกบขคอมมล สดบคคนขคอมมล
3. วสเคราะหฑ เชดรสอมโยง และสรจปผล
4. นทาเสนออาจารยฑทมรปรขกษาและทางกลจสม

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

อนจรพกษฑและตสอยอดภมมสปปญญาทคองถสรน

จตตนวนรตยไดด : 13,500
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PS65008449 : SRU BCG พดฒนตผลลตภดณฑฑขมลนนชดนตตตบลเขตวง

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

ลดตคนทจนการททาสบมสดควยเบสสบมสทมรผลสตเอง

-

-

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เกษตรปลอดภดย

   การตสดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : สบมสขมสคนชพนเขาวง

รตยละเออยด : สรคางสบมสจากขมสคนผงทมรเปปนวพตถจดสบสทาคพญทมรมมในทคองถสรนเขาวง

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.เขาวง อ.บคานตาขจน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1.วางแผน
2.เกกบขคอมมล สดบคคนขคอมมล
3.วสเคราหฑ เชดรอมโยง และสรจปผล
4.นทาเสนออาจารยฑทมรปรขกษา

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรพกษฑสสรงแวดลคอม และมมการพพฒนาอยสางยพรงยดน

จตตนวนรตยไดด : 3,500
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PS65007296 : SRU BCG  กตรพดฒนตและยกระดดบสลนคดตบดตนควนทอง ตตตบลพรชไทย

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

2. การถนอมอาหารเพดรอยดดอายจผลสตภพณฑฑ เครดรองแกงโดยการพาสเจอรฑไรดฑ

1. พพฒนา Packaging Design, คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลสตภพณฑฑ

3. สรคางชสองทางตลาดออนไลนฑ เชสน เพจ Facebook , LINE ,TikToK , Shopee , Lazada

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : บคานควนทองพรสกแกงใตค

รตยละเออยด : สสนคคาพรสกแกงมมจทาหนสาย 2 รมปแบบ ดพงนมค- กระปจก - ถจงสจญญากาศ

ผลสตภพณฑฑ ไตปลาแหคง มมจทาหนสาย 2 รมปแบบ ดพงนมค- ขวดแกคว- ถจงสจญญากาศ

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.พรจไทย อ.บคานตาขจน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.วางแผน การเกกบขคอมมลผลสตภพณฑฑโดยการลงไปพมดคจยกพบกลจสมบคานควนทองพรสกแกงใตคโดย
ตสดตสอผสานประธานกลจสม และสมาชสกในกลจสม ศขกษาขคอมมลพบวสากลจสมเครดรองแกงบคานควนทองไดค
มมการรวมกลจสมโดยมมสมาชสกชจมชนจทานวน 45 คน เพดรอดทาเนสนการททาเครดรองแกงในรมปแบบตสางๆ 
ในปป พ.ศ. 2561 ไดคมมการ จดทะเบมยนวสสาหกสจชจมชน โดยใชคชดรอวสา “วสสาหกสจชจมชนเครดรองแกง
บคานควนทอง และมมหนสวยงานตสางๆเขคามาชสวยเหลดอพพฒนา
2.จากการการพมดคจย พบวสาทางกลจสมบคานควนทองพรสกแกงใตค มมความตคองการทมรจะพพฒนา
ผลสตภพณฑฑจากไตปลาแหคงและคพรวยาไกส 2 ผลสตภพณฑฑ ซขรงจากการศขกษาขคอมมลผลสตภพณฑฑดพง
กลสาวพบวสาเปปนผลสตภพณฑฑใหมสของทางกลจสม ยพงไมสคสอยเปปนทมรรมคจพกของกลจสมลมกคคา และมมแพจเกจ
จสคง บรรจจภพณฑฑ ฉลากสสนคคา ยพงไมสดขงดมดใจกลจสมลมกคคาเทสาทมรควร จากนพคนสมาชสกในกลจสมจขงนทา
ขคอมมลมาปรขกษากพบอาจารยฑ เพดรอจะยกระดพบและพพฒนาผลสตภพณฑฑดพงกลสาว
3.เมดรอเลดอกผลสตภพณฑฑทมรจะพพฒนาและยกระดพบไดคแลคว จขงนทาผลสตภพณฑฑดพงกลสาวมาวางแผนการ
ตลาด เพดรอเพสรมยอดขาย พพฒนาแพคเกจจสคงใหคมมความทพนสมพย หาชสองทางการตลาดและกลจสม
ลมกคคาทมรหลากหลายขขคน  เพดรอเพสรมยอดขายและสรคางรายใหคมมความมพรนคงแกสคนในชจมชนมากขขคน 
3.1 ผลสตภพณฑฑ เครดรองแกงบคานควนทองพรสกแกงใตค นทามาพพฒนาในรมปแบบใหมสโดยมมการปรพบ
เปลมรยนจากถจงพลาสตสกใสใหคเปปนถจงสจญญากาศ เพสรมรมปแบบกระปจกทมรมมขนาดเดมยว ปรพบเปลมรยน
ใหคมมขนาดหลากหลาย เพดรอใหคตรงตสอความตคองการของกลจสมลมกคคา และสามารถเลดอกซดคอไดค
สะดวกขขคน สสงเสรสมการตลาดออนไลนฑ ออฟไลนฑ และมมความทพนสมพยดควยเทคโนโลยมมากขขคน
3.2   ผลสตภพณฑฑไตปลาแหคงบคานควนทอง นทามาพพฒนาโดยการการออกแบบฉลากสสนคคา และ 

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

จตตนวนรตยไดด : 70,000
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PS65007321 : SRU BCG  กตรพดฒนตและสทงเสรลมผลลตภดณฑฑเพชชอเพลชมมสลคทตสลนคดตพรชไทยฮดนนอชบอ ตตตบลพรชไทย

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

1. ปรพบปรจงรมปแบบผลสตภพณฑฑและบรรจจภพณฑฑใหคเหมาะสมเพดรอการจทาหนสาย

2. พพฒนาผลสตภพณฑฑใหคมมมมลคสาสมงขขคน

3. สรคางชสองทางตลาดออนไลนฑ เชสน เพจ Facebook , LINE ,TikToK , Shopee , Lazada

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : พรจไทยฮพนนมรบม

รตยละเออยด : -โลชพรนนทคานมขคาวผสมนทคาผขคง แบบขวดหพวปปป มขนาด 100 ml-ยาหมสองจากไขผขคง

โพรงไทย แบบขวดแกควเหลมรยม มมขนาด12-15 กรพม

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.พรจไทย อ.บคานตาขจน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.วางแผน การเกกบขคอมมลผลสตภพณฑฑโดยการลงไปพมดคจยกพบกลจสมพรจไทยฮพนนมรบม โดยตสดตสอผสาน
ประธานกลจสม และศขกษาขคอมมลพบวสากลจสมพรจไทยฮพนนมรไดคมมการรวมกลจสมเลมคยงผขคงโดยมมสมาชสก
ชจมชนจทานวน 37 คน เพดรอเลมคยงผขคงตามธรรมชาตส กวสา 1,800 ลพง  ในปป พ.ศ. 2562 ไดคมมการ จด
ทะเบมยนวสสาหกสจชจมชน โดยใชคชดรอวสา “วสสาหกสจพรจไทยฮพนนมรบม” ซขรงนทคาผขคงและรวงผขคงสดไดครพบการ
ตอบรพบจากตลาดเปปนอยสางดม จขงไดคนทามาพพฒนาเปปนผลสตภพณฑฑตสางๆ
2.การพมดคจยพบวสาทางกลจสมพรจไทยฮพนนมรบม มมความตคองการทมรจะพพฒนาผลสตภพณฑฑจากนทคาผขงและ
ไขผขคง 2 ผลสตภพณฑฑ ซขรงจากการศขกษาขคอมมลผลสตภพณฑฑดพงกลสาวพบวสาเปปนผลสตภพณฑฑใหมสของ
ทางกลจสม ยพงไมสคสอยเปปนทมรรมคจพกของกลจสมลมกคคา และมมแพจเกจจสคง บรรจจภพณฑฑ ฉลากสสนคคา ยพงไมส
ดขงดมดใจกลจสมลมกคคาเทสาทมรควร จากนพคนสมาชสกในกลจสมจขงนทาขคอมมลมาปรขกษากพบอาจารยฑ เพดรอจะ
ยกระดพบและพพฒนาผลสตภพณฑฑดพงกลสาว
3.เลดอกผลสตภพณฑฑทมรจะพพฒนาและยกระดพบไดค จขงนทามาผลสตภพณฑฑดพงกลสาวมาวางแผนการ
ตลาด                       พพฒนาออกแบบบรรจจภพณฑฑและแพจเกจจสคง ใหคมมความทพนสมพย สามารถนทา
กลพบมาใชคใหมสไดค เพดรอเพสรมชสองทางการตลาดออนไลนฑ ออฟไลนฑ โดยนทามาททา VDO แนะนทา
ผลสตภพณฑฑดควย TikTok ความยาวไมสเกสน 30 วสนาทม และแชรฑทาง TikTok channel และ 
Facebook ในกลจสมผลสตภพณฑฑสจขภาพ และนทคาผขคง และชสวยดขงดมดกลจสมลมกคคาใหคมมความสนใจ
ผลสตภพณฑฑ เพสรมยอดขายและสรคางรายไดคใหคแกสคนชจมชน

3.1 ผลสตภพณฑฑโลชพรนนทคานมขคาวผสมนทคาผขคง  ซขรงจะนทามาพพฒนาในรมปแบบใหมส โดยการเปลมรยน
แพจเกจจสคงและบรรจจภพณฑฑจากเดสมเปปนขวดปปป มรมปทรงกลม และฉลากสสนคคาทมรไมสมมความทพนสมพย 

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 20,000
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PS65004418 : SRU BCG พดฒนตผลลตภดณฑฑชชมชน ตตตบลพะแสง อตตเภอบดตนตตขชน จดงหวดดสชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

ชสองทางออนไลนฑตสางๆ เชสน เพจเฟสบจบค Tiktok Shopee เปปนตคน

การเปลมรยนแพกคเกจจสคง

การแปรรมปเพสรมผลสตภพณฑฑใหมส

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ปลาเปรมคยนรพกษฑปากนทคา

รตยละเออยด : ปลาเปรมคยวของต.พะแสง ใชคปลาจมนทมรรพบมาจากแพบนเขดรอนรพชประภานทามา

หมพกใหคมมมรสเปรมคยวโดยททาเปปนชสคน มมจจดเดสนคดอเนดคอปลาแขกงไมสยจสยไมสมมกคาง มมกลสรนหอม เกกบ

รพกษาไวคไดคนาน บรรจจในถจงซมล300กรพม ราคา 50บาท มมโลโกควางจทาหนสายตามรคานคคาใน

ชจมชนและททาตามออรฑเดอรฑ

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.พะแสง อ.บคานตาขจน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100083730722593

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ปลาเปรมคยวรพกษฑปากนทคา สะอาด อรสอย จากภมมสปปญญาชจมชนสมสผมคบรสโภค กลจสม U2T พะแสง
พพฒนา มจสงพพฒนาผลสตภพณฑฑปลาเปรมคยวรพกษฑปากนทคาโดยมมเปปาหมายเพดรอพพฒนาผลสตภพณฑฑใหคมม
อายจยาวนานขขคน มมบรรจภพณฑฑทมรสวยงามและมมความหลากหลายขขคน ตพคงราคาตามตคนทจนของสสนคคา 
สรคางฐานลมกคคาโดยการสรคางการรพบรมคเกมรยวกพบสสนคคา ขยายชสองทางการขายสสนคคาออนไลนฑ สสง
เสรสมการขายโดยการโฆษณาประชาสพมพพนธฑผสานชสองทางออนไลนฑและออฟไลนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

จตตนวนรตยไดด : 5,000
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PS65005386 : SRU BCG ออกแบบและพดฒนตผลลตภดณฑฑชชมชน ตตตบลพะแสง อตตเภอบดตนตตขชน จดงหวดด

สชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

พพฒนาผลสตภพณฑฑสบมสจากนทคาผขคง

การออกแบบแพคเกจจสคง

ชสองทางออนไลนฑตสางๆ เชสน เพจเฟสบจบค เปปนตคน

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การขนสสงและกระจายสสนคคา

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : นทคาผขคงบรสสจทธสนบคานคลองหสนขาว

รตยละเออยด : เสดคอมพดยคอมทมใชคสมธรรมชาตสมาททาใหคเสดคอเกสดลวดลายหลากหลายและสวยงาม 

อมกทพคงยพงมมนทคาผขคงบรสสจทธสนทมรมาจากการเลมคยงของชาวบคานและสามารถนทานทคาผขคงมาแปรรมปเปปน

ผลสตภพณฑฑอดรนๆ เชสน สบมส เปปนตคน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.พะแสง อ.บคานตาขจน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100083730722593

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

นทคาผขคงเปปนอาหารจากธรรมชาตสทมรมมรสชาตสหวาน หอม และมมแรสธาตจ ทมรมมประโยชนฑตสอสจขภาพ 
ทางกลจสม U2T พะแสงพพฒนา มจสงพพฒนาผลสตภพณฑฑนทคาผขคงบรสสจทธสนบคานคลองหสนขาวโดยมมการ
ปรพบเปลมรยนบรรจจภพณฑฑใหคสวยงามและมมความหลากหลายขขคน ตพคงราคาตามตคนทจนของสสนคคา 
สรคางฐานลมกคคาโดยการสรคางการรพบรมคเกมรยวกพบสสนคคา ขยายชสองทางการขายสสนคคาออนไลนฑ สสง
เสรสมการขายโดยการโฆษณาประชาสพมพพนธฑผสานชสองทางออนไลนฑและออฟไลนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 1,000
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PS65006516 : กตรพดฒนตผลลตภดณฑฑจตกปลตเมชง ตตตบลทรดพยฑทวอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

เทคนสคการผลสตภพณฑฑคจณภาพตามมาตรฐานการผลสต

จพดททาบรรจจภพณฑฑ

เทคนสคการขายออนไลนฑ

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวสา 3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ปลาเมกงตคมโคลคง  ยทาปลาเมกง ตทาบลทรพพยฑทวม

รตยละเออยด : ปลาเมกงเปปนผลสตภพณฑฑทมรนทาปลาเมกงมาแปรรมปใหคอยมสในรมปแบบการอบรมควพน

เตรมยมเสรกจสามารถรพบประทานไดคทพนทมหลพงจากผสานวสธมการททาใหคสจกในระยะเวลาสพคนๆมม2 รส

ชาตสคดอยทาปลาเมกงและตคมโคลคงปลาเมกง

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ทรพพยฑทวม อ.บคานนาเดสม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขคนไป

1. พพฒนาผลสตภพณฑฑ
-การควบคจมคจณภาพยกระดพบผลสตภพณฑฑ ตามขคอกทาหนดคจณภาพตามมาตรฐานการผลสต 

(อย.,ฮาลาล)
2. บรรจจภพณฑฑ

-พพฒนาออกแบบบรรจจภพณฑฑนทาไปสมสการสรคางเพสรมมมลคสาผลสตภพณฑฑใหคสามารถแขสงขพนไดค
ทพคงตลาดภายใน
3. การขยายตลาด
      - ออนไลนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 5,000
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PS65006583 : กตรพดฒนตผลลตภดณฑฑสบสทนตนตผผนง......ตตตบลทรดพยฑทวอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การขยายการตลาด

ใชคทรพพยากรชมวภาพในชจมชนเพดรอสรคางมมลคสาเพสรมโดยพพฒนาเปปนผลสตภพณฑฑสบมส

พพฒนาออกแบบบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : สบมสนทาผขคงตทาบลทรพพยฑทวม

รตยละเออยด : สบมสนทคาผขคงของกลจสม U2Tแปรรมปผลสตมาจากนทคาผขคงแทคๆ จากกลจสมผมคเลมคยงผขคงใน

ชจมชน มมประสสทธสภาพในการเปปนสารตคานอนจมมลอสสระธรรมชาตส จขงสามารถปกปปองผสวจาก

การถมกททาลายจากรพงสมยมวม ทมรเปปนสาเหตจใหคผสวแกสกสอนวพย

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ทรพพยฑทวม อ.บคานนาเดสม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขคนไป

1. พพฒนาผลสตภพณฑฑ
- การควบคจมคจณภาพยกระดพบผลสตภพณฑฑ ตามขคอกทาหนดคจณภาพตามมาตรฐานการผลสต 

(เลขทมรจดแจคง)
2. บรรจจภพณฑฑ

-พพฒนาออกแบบบรรจจภพณฑฑนทาไปสมสการสรคางเพสรมมมลคสาผลสตภพณฑฑใหคสามารถแขสงขพนไดค
ทพคงตลาดภายในประเททศ
3. การขยายตลาด
   -ออนไลนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 15,000
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PS65006559 : SRU BCG สทงเสรลมกตรททองเทอชยวเชลงนลเวศและเชลงสชขภตพ ตตตบลททตเรชอ อตตเภอบดตนนตเดลม 

จดงหวดดสชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

จพดโครงการอบรมใหคความรมคและสรคางความเขคาใจการอนจรพกษฑเชสงนสเวศ

ฟปค นฟมแหลสงทสองเทมรยวและจพดททาเสคนทางศขกษาธรรมชาตส

ประชาสพมพพนธฑแหลสงทสองเทมรยวผสานสดรอออนไลนฑ

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวสา 3 เดดอน

ททองเทอชยวทอชเปปนมลตรตทอสลชงแวดลดอมและสชขภตพ

   ธจรกสจการทสองเทมรยวออนไลนฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : แชสออนเซกน กลางปปาพรจ บคานเขาพลม

รตยละเออยด : บสอนทคารคอนบคานเขาพลม เปปนบสอนทคารคอนหรดอสระทมรมมการปรพบแตสงจากสภาพเดสม

แลคว ลพกษณะของบสอนทคารคอนปรากฏใหคเหกนเปปนหยสอมวพดอจณหภมมส นทคารคอน ทมรผสวดสนประมาณ 

56 องศา บางแหสงนทคารคอนเพมยงแคสไหลซขมขขคนมาตามผสวดสน มมคราบหสนปมนตกตะกอน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ทสาเรดอ อ.บคานนาเดสม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

แผนธจรกสจการทสองเทมรยวเชสงนสเวศและเชสงสจขภาพ ตทาบลทสาเรดอ อทาเภอบคานนาเดสม จพงหวพด
สจราษฎรฑธานม
- จพดโครงการอบรมใหคความรมคและสรคางความเขคาใจแกสชาวบคานตทาบลทสาเรดอในการอยมสอาศพยรสวม
กพบธรรมชาตสเพดรออนจรพกษฑระบบนสเวศ
- ฟปค นฟมแหลสงทสองเทมรยวบสอนทคาพจรคอนและปรพบภมมสทพศนฑ
- จพดททาโครงการอนจรพกษฑทรพพยากรธรรมชาตสและสสรงแวดลคอมในชจมชน
- จพดททาเสคนทางศขกษาธรรมชาตส
- ททาปปายสดรอความหมายบนเสคนทางการทสองเทมรยวเชสงนสเวศบสอนทคาพจรคอน
- และเพสรมชสองทางการประชาสพมพพนธฑ ผสานสดรอออนไลนฑ ไดคแกส Facebook Tiktok โดยนทาเสนอ 
เชสญชวนนพกทสองเทมรยว ใหคมาเทมรยวชมธรรมชาตส
- การททากสจกรรมสสงเสรสมสจขภาพอยสางถมกหลพกวสชาการและมมคจณภาพมาตรฐาน เชสน การอาบ
นทคาแรสหรดอนทคาพจรคอนการฝฝกกายบรสหาร
ทสาฤษมดพดตน

มมสจขภาพดมขขคน ลดโอกาสเกสดการเจกบปปวย

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรพกษฑและตสอยอดภมมสปปญญาทคองถสรน

จตตนวนรตยไดด : 0
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PS65007173 : SRU BCG พดฒนตผลลตภดณฑฑกระเปปตและหมวกจตกกระจสด ตตตบลททตเรชอ อตตเภอบดตนนตเดลม 

จดงหวดดสชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การใชคเทคโนโลยมชสวยในการออกแบบสสนคคา

การใชคเครดรองจพกรทมรทพนสมพยชสวยในการผลสตสสนคคา ในบางขพคนตอน

การใชคเทคโนโลยมในการโฆษณาสสนคคาและการใหคบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมภมมสปปญญาและวพฒนธรรมดคานการบรสการ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : กระจมดสาน บคานทสาเรดอ

รตยละเออยด : ผลสตภพณฑฑกระจมดสาน บคานทสาเรดอ     กระเปปาและหมวก จากกระจมด เปปนงาน 

Handmade ของชาวบคานในชจมชนทสาเรดอ ซขรงมมทรงสมรเหลมรยมและทรงถพง ความกวคางภายใน

ขขคนอยมสกพบทรงและขนาดของแตสละใบ ราคาขขคนอยมสกพบขนาดและรมปแบบของสสนคคา เรสรมตคนทมรใบ

ละ 150-500 บ.

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ทสาเรดอ อ.บคานนาเดสม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ผลสตภพณฑฑกระจมดสาน บคานทสาเรดอ เปปนสสนคคาทมรจพดจทาหนสายภายในชจมชนเทสานพคน สสนคคายพงคงมม
ความเปปนเอกลพกษณฑของชจมชนบคานทสาเรดอ แตสรมปแบบยพงดพคงเดสม เปปนเพมยงกระเปปา และหมวก
สานธรรมดา กลจสมลมกคคาสสวนใหญส เปปนลมกคคาวพย 35 ปปขขคนไป จขงไดคมมการวางแผนธจรกสจของทมม
โดย
     1. การยกระดพบผลสตภพณฑฑจากกระจมด ไดคแกส กระเปปาและหมวก โดยปรพบเปลมรยนรมปแบบของ
สสนคคาใหคมมความทพนสมพย มมสมสพนทมรสวยงามขขคน ซขรงประดพบตกแตสงลวดลายดควยผคา ดอกไมค และนทา
ไอเดมยการออกแบบตสาง ๆ มาปรพบใชคใหคเหมาะสม เพดรอใหคสสนคคาเปปนทมรตคองการของกลจสมวพยรจสน วพย
ททางาน สามารถเปปนของขวพญของฝากใหคคนลมกคคาทจกเพศทจกวพยไดค
     2. การออกแบบแบรนดฑของผลสตภพณฑฑ โดยใชคชดรอทมรมมความเปปนเอกลพกษณฑของตทาบล เพดรอใหค
เปปนทมรรมคจพกของบจคคลทพรวไป ทมรพบเหกนสสนคคา และสามารถกลพบมาซดคอสสนคคาตามชสองทางตสาง ๆ ไดค
ตามตคองการ
     3. การเพสรมชสองทางการขาย จากเดสมสสนคคาขายเพมยงภายในชจมชน การขายสสนคคาในรมป
แบบออนไลนฑ จขงเปปนชสองทางการสรคางรายไดคทมรคาดวสาจะมมผลตสอยอดขายในระยะยาว สามารถ
สรคางรายไดคใหคกพบชจมชนไดคมากขขคน เนดรองจากปปจจจบพนนมค กลจสมลมกคคาทจกเพศทจกวพยจะซดคอสสนคคาผสาน
ชสองทางออนไลนฑ เพดรอความสะดวกของตนเอง โดยชสองทางออนไลนฑทมรจะมมการขายสสนคคาไดคแกส
         -Facebook ชดรอเพจวสา ผลสตภพณฑฑจากกระจมด บคานทสาเรดอ โดยจะมมการโพสขายสสนคคาและ
ไลฟปสด หากลมกคคาตคองการซดคอสสนคคา สามารถทพกขคอความเพจ สพรงซดคอสสนคคาทมรทสานตคองการไดค
         -Shopee ชดรอรคานวสา กระจมดสาน บคานทสาเรดอ

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรพกษฑและตสอยอดภมมสปปญญาทคองถสรน

อนจรพกษฑสสรงแวดลคอม และมมการพพฒนาอยสางยพรงยดน

จตตนวนรตยไดด : 9,500
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PS65010312 : SRU BCG ยกระดดบผลลตภดณฑฑและกตรททองเทอชยวเชลงเกษตรสสทนลเวศนฑเศรษฐกลจหมชนเวอยนบน

ฐตน ทรดพยตกรชชมชน ตตตบลนตใตด

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

1.ตมคตากเคลดรอนทมรพลพงงานแสงอาทสตยฑ เพดรอเพสรมความสะอาดถมกหลพกอนามพย

2.ปจปยนทคาหมจกหพวปลาดจกโดยใชคนวจตกรรมเครดรองกวนไฟฟปาลดเวลาในการหมพก

3. ออกแบบบรรจจภพณฑฑทมรดขงดมดลมกคคาสสงเสรสมการขายทพคงหนคารคานในตทาบลและตลาดออ

นไลนฑทางชสองทางเพจ ตทาบลนาใตค อ.บคานนาเดสม

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ปลาดจกรคานาใตค

รตยละเออยด : ปลาดจกคจณภาพจากกลจสมผมคเลมคยงปลาดจกทมรรวมกลจสมเพดรอแปรรมปเปปนปลาดจกรคา

คจณภาพดมหอมอรสอยสะอาดดควยเทคโนโลยมตมคตากทมรตสอยอดจากงานวสจพยสมสผลสตภพณฑฑสะอาด

เหมาะกพบการบรสโภคและผลสตภพณปจปยนทคาหมพกหพวปลาดจกฑฑทมรเหลดอใชคจากหพวปลาดจกเครดรองใน

ครมบททาการหมพกและทดสอบหาธาตอาหารทมรจทาเปปนตสอพดชบรรจจในถพงเพสอใหคสามารถซดคอไปใชค

งานไดคสะดวก

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.นาใตค อ.บคานนาเดสม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : อทาพพนธฑปลาดจกรคา

ออนไลนฑ : ตทาบลนาใตค อ.บคานนาเดสม

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ผลสตปลาดจกรคาและปจปยนทคาหมพกหพวปลาดจก โดยพพฒนาปลาดจกรคาทมรสะอาดสดใหมสผสานเทคโนโลยม
ตมคตากพลพงงานแสงอาทสตยฑสามารถเคลดรอนยคายไดค และพพฒนาผลสตภพณฑฑทมรเหลดอจากหพวปลาดจก 
เครดรองใน ครมบ ททาการหมพกและทดสอบหาคสา NPK ททาสตสกเกอรฑบอกรายละเอมยดและวสธมใชคงาน 
โดยทพคง 2 ผลสตภพณฑฑไดคเพสรมบรรจจภพณฑฑเพดรอสสงเสรสมการขายและโลโกครคาน จทาหนสายหนคารคาน
ของกลจสมและขายผสานเฟสบจบค

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 10,500

หนคา 129 / 239



PS65011142 : SRU BCG ยกระดดบผลลตภดณฑฑและกตรททองเทอชยวเชลงเกษตรสสทนลเวศนฑเศรษฐกลจหมชนเวอยนบน

ฐตน ทรดพยตกรชชมชน ตตตบลนตใตด

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

1) แผนทมรนทาทางท�องเทมรยวเชสงเกษตร

2) คม�มดอท�องเทมรยวเชสงเกษตร

3) โบรชพวร�ท�องเทมรยวเชสงเกษตร

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

ททองเทอชยวทอชเปปนมลตรตทอสลชงแวดลดอมและสชขภตพ

   เทคโนโลยมพพฒนาคจณภาพผลผลสตทางการเกษตร

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ทสองเทมรยวเชสงเกษตรมพงคจดแปลงใหญส

รตยละเออยด : ทางทสองเทมรยวเชสงเกษตรโดยนทาเอาจจดเดสนของพดคนทมรมพงคจดแปลงใหญสซขรงเตกม

ไปดควยองคฑความรมค ทพศนมยภาพและกสจกรรม เหมาะสทาหรพบแวะซดคอสสนคคาเกษตร ทสองเทมรยวเชสง

อนจรพกษฑ ใหคอาหารแพะในแปลงมพงคจด โดยไดครพบการตสอยอกจากการททาแผนทมรนทาทางทสอง

เทมรยวเชสงเกษตร มมคมสมดอทสองเทมรยวเชสงเกษตรและโบรชพวรฑทสองเทมรยวใหคบรสการ สามารถรพบชม

คลสปสพคนแนะนทาเสคนทางกสอนไปเยมรยมชมภายในสวนและททากสจกรรม

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.นาใตค อ.บคานนาเดสม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : กลจสมมพงคจดแปลงใหญสบคานนาเดสม

ออนไลนฑ : ตทาบลนาใตค อ.บคานนาเดสม

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ยกระดพบเศรษฐกสจชจมชนดควยการพพฒนาทสองเทมรยวเชสงเกษตรมพงคจดแปลงใหญสของตทาบลนา
ใตคอทาเภอบคานนาเดสมจพงหวพดสจราษฎรฑธานมโดยการสสงเสรสมความรมคและเทคนสคการดขงดมดลมกคคา
รวมทพคงพพฒนาแผนทมรนทาทางท�องเทมรยวเชสงเกษตรคม�มดอท�องเทมรยวเชสงเกษตรและโบรชพวรฑทสอง
เทมรยวในขพคนตอนการประชาสพมพพนธฑผสานเพจตทาบลนาใตค อ.บคานนาเดสม

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

สรคางความรมคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 2,000

หนคา 130 / 239



PS65009372 : SRU BCG พดฒนตผลลตภดณฑฑจตกปลตเมชง ตตตบลบดตนนต

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

กลจสมลมกคคาในพดคนทมรและใกลคเคมยง ตลอดจนแพลทฟอรฑมออนไลนฑ

อบรมอมคอมเมสรฑซ page facebook และ line

พพฒนาPackaging

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ปลาเมกงรมควพน

รตยละเออยด : ปลาเมกงรมควพนเปปนผลสตภพณฑฑจากการแปรรมปปลาเมกงโดยวสธมการรมควพนดควย

เตาถสาน และบรรจจภพณฑฑดควยถจงใสซมลสมญญากาศ

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.บคานนา อ.บคานนาเดสม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : รคานคคาชจมชนบคานนาเดสม

ออนไลนฑ : U2T For BCG ตทาบลบคานนา อทาเภอบคานนาเดสม

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

- Customer Segment กลจสมลมกคคาเปปนกลจสมคนทมรอาศพยอยมสในภาคใตค และอาศพยอยมสในชจมชน
ตทาบลบคานนา ไมสจทากพดเพศ โดยมมอายจ 16 ปปขขคนไป เพราะเปปนกลจสมคนทมรสนใจในดคานอาหารและ
ผลสตภพณฑฑดคานการแปรรมป 
- Costomer Relationships มมการสรคางผลสตภพณฑฑทมรมมคจณภาพ และสรคางความนสาเชดรอถดอใหค
แกสผมคบรสโภค โดยมมการโพสตฑเกมรยวกพบสสนคคา และโฆษณา มมสสวนลดคสาจพดสสงเปปนประจทา มมการ
แจคงมมล และอพพเดตขสาวสารตสางๆใหคลมกคคาไดคทราบ มมชสองทางการตสดตสอสดรอสารกพบลมกคคา และ
การใสสใจกพบความคสดเหกนคทาตสชมของลมกคคา
- Channels จพดจทาหนสายผสาน Facebook/Line ชดรอ U2T For BCG ตทาบล บคานนาเดสม และ
ตลาดนพดถนนคนเดสน ต.บคานนา อ.บคานนาเดสม รวมถขงการจพดจทาหนสายทมรบคาน 
- Value Propositions คจณคสาทมรลมกคคาจะไดครพบคดอปลาเมกงรมควพน และนทคาพรสกปลาเมกง ทมรมมรส
ชาตสสมตรเฉพาะตพว ชสวยเพสรมคจณคสาทางโภชนาการทางอาหาร และไดครพบผลสตภพณฑฑทมรคจณภาพ
และมมราคาทมรยสอมเยาวฑ  
- Key Activities กระบวกการผลสต เรสรมจากการนทาปลาเมกงทมรมมคจณภาพ ไปสมสการแปรรมปเปปน
ปลาเมกงรมควพนและนทคาพรสกปลาเมกง การผลสตและบรรจจภพณฑฑ ซขรงระหวสางกระบวนการเหลสานมคจะ
ททาการเกกบขคอมมลเพดรอนทามาสรคาง Content ในการโปรโมทและจพดจทาหนสายสสนคคา
- Key Resources ทรพพยากรในการผลสตประกอบไปดควย สมตรในการททาปลาเมกงรมควพนและ
นทคาพรสกปลาเมกง วพตถจดสบในการปรจงรสทมรมมคจณภาพ แรงงานทมรใชคในการผลสตซขรงเปปนแรงงานและ
สมาชสกในชจมชน การตลาดและการจพดจทาหนสายสสนคคา

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 6,000

หนคา 131 / 239



PS65009679 : SRU BCG พดฒนตผลลตภดณฑฑจตกปลตนลล ตตตบลบดตนนต

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

กลจสมลมกคคาทพคงในพดคนทมรและใกลคเคมยง ตลอดจนแพลทฟอรฑมออนไลนฑ

พพฒนาpackaging

อบรมอมคอมเมสรฑซ pace facebookและline

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ปลานสลสคม

รตยละเออยด : ปลานสลสคมเปปนผลสตภพณฑฑจากการแปรรมปปลานสลโดยวสธมการหมพกซขรงททาใหคเกสด

รสเปรมคยว และบรรจจภพณฑฑดควยถจงใสซมลสมญญากาศ

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.บคานนา อ.บคานนาเดสม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : รคานคคาชจมชนบคานหควยใหญส

ออนไลนฑ : U2T For BCG ตทาบลบคานนา อทาเภอบคานนาเดสม

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

- Customer Segment กลจสมลมกคคาเปปนกลจสมคนทมรอาศพยอยมสในภาคใตค และอาศพยอยมสในชจมชน
ตทาบลบคานนา ไมสจทากพดเพศ โดยมมอายจ 16 ปปขขคนไป เพราะเปปนกลจสมคนทมรสนใจในดคานอาหารและ
ผลสตภพณฑฑดคานการแปรรมป 
- Costomer Relationships มมการสรคางผลสตภพณฑฑทมรมมคจณภาพ และสรคางความนสาเชดรอถดอใหค
แกสผมคบรสโภค โดยมมการโพสตฑเกมรยวกพบสสนคคา และโฆษณา มมสสวนลดคสาจพดสสงเปปนประจทา มมการ
แจคงมมล และอพพเดตขสาวสารตสางๆใหคลมกคคาไดคทราบ มมชสองทางการตสดตสอสดรอสารกพบลมกคคา และ
การใสสใจกพบความคสดเหกนคทาตสชมของลมกคคา
- Channels จพดจทาหนสายผสาน Facebook/Line ชดรอ U2T For BCG ตทาบล บคานนาเดสม และ
ตลาดนพดถนนคนเดสน ต.บคานนา อ.บคานนาเดสม รวมถขงการจพดจทาหนสายทมรบคาน 
- Value Propositions คจณคสาทมรลมกคคาจะไดครพบคดอปลานสลสคม และปลานสลแดดเดมยว ทมรมมรสชาตส
สมตรเฉพาะตพวทมรชสวยชสวยเพสรมคจณคสาทางโภชนาการทางอาหาร และไดครพบผลสตภพณฑฑทมรคจณภาพ
และมมราคาทมรยสอมเยาวฑ  
- Key Activities กระบวกการผลสต เรสรมจากการนทาปลานสลทมรมมคจณภาพ ไปสมสการแปรรมปเปปนปลา
นสลสคม และปลานสลแดดเดมยว การผลสตและบรรจจภพณฑฑ ซขรงระหวสางกระบวนการเหลสานมคจะททาการ
เกกบขคอมมลเพดรอนทามาสรคาง Content ในการโปรโมทและจพดจทาหนสายสสนคคา
- Key Resources ทรพพยากรในการผลสตประกอบไปดควย สมตรในการททาปลานสลสคมและปลานสล
แดดเดมยว วพตถจดสบในการปรจงรสทมรมมคจณภาพ แรงงานทมรใชคในการผลสตซขรงเปปนแรงงานและ
สมาชสกในชจมชน การตลาดและการจพดจทาหนสายสสนคคา

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 5,500

หนคา 132 / 239



PS65009231 : SRU BCG พดฒนตผลลตภดณฑฑเมลชดหนทอเหรอยงและเพลชมชทองทตงกตรจดดจตตหนทตย  ตตตบลคลอง

ปรตบ อตตเภอบดตนนตสตร จดงหวดดสชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

เพสรมชสองทางจพดจทาหนสายสสนคคาแบบออนไลนฑ

พพฒนาและยดดอายจจากเมลกดหนสอเหรมยงเปปนหนสอเหรมยงดอง

พพฒนาบรรจจภพณฑฑ และ พพฒนาโลโกค

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : เมลกดหนสอเหรมยงดอง และ ชจดหนสอเหรมยงเพาะเอง

รตยละเออยด : เปปนพดชประจทาทคองถสรน มมลพกษณะเปปนฝปกสมดทาขคางในเปปนเมลกดสมดทา ขายใน

กสโลกรพมละ 140 บาท แตสใน 1 ปป จะพบไดคแคส 1ครพคงโดยกลจสมชาวบคานไดคคสดคคนกระบวนการแปร

รมปโดยการนทาเมลกดมาตพดปลายและแชสลงในดสน เพดรอใหคเกสดเปปนหนสอเพดรอจทาหนสายในราคาทมร

สมงขขคน กสโลกรพมละ 18

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.คลองปราบ อ.บคานนาสาร จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

นทาหลพก Business Model มาปรพบใชคดพงตสอไปนมค
1. ทมรมาของวพตถจดสบผลสตภพณฑฑ/บรสการ คดอการรพบซดคอเมลกดเหรมยงจากชาวบคานในพดคนทมร เพดรอสรคาง
รายไดคหมจนเวมยนในชจมชน
2. ผลสตภพณฑฑ/บรสการ คดอการผลสต เมลกดหนสอเหรมยงดอง และ ชจดหนสอเหรมยงเพาะเอง
3. ขายใหคใคร คดอ ธจรกสจอาหาร
4. ชสองทางการจพดจทาหนสาย /การททาการตลาด คดอ รมปแบบออนไลนฑ และออฟไลนฑ
5. แผนการพพฒนาผลสตภพณฑฑ /บรสการ คดอ พพฒนาบรรจจภพณฑฑ พพฒนาโลโกค พพฒนารมปแบบการ
ขายในลพกษณะการออกบมธจพดแสดงสสนคคา 
6. จจดแขกง/ขคอไดคเปรมยบ คดอ พพฒนาและยดดอายจจากเมลกดหนสอเหรมยงเปปนหนสอเหรมยงดอง  และ
พพฒนาชจดเพาะหนสอเหรมยงสทาเรกจรมป 
7. วสธมการสรคางรายไดค คดอ การจพดหาวพตถจดสบทมรมมอยมสแลควในพดคนทมร นทามาผสานกระบวนการผลสต และ
จพดจทาหนสายในรมปแบบออนไลนฑ และออฟไลนฑ

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 9,000
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PS65009161 : SRU BCG พดฒนตผลลตภดณฑฑทองมดวนกะทลสดและเพลชมชทองทตงกตรจดดจตตหนทตย ตตตบลคลอง

ปรตบ อตตเภอบดตนนตสตร จดงหวดดสชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

พพฒนารมปแบบการขายในลพกษณะการออกบมธจพดแสดงสสนคคา

เพสรมความหลากหลายของรสชาตสจากผลไมคใทคองถสรน เชสนรสทจเรมยนจากเนดคอทจเรมยนตกเกรด

บรรจจภพณฑฑผลสตมาจากวพสดจธรรมชาตส

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ทองมควนผลไมคเพดรอพพฒนารสชาตสและเพสรมความนสารพบประทานดควย

ดอกไมคในทคองถสรน และ ทองมควนเพดรอสจขภาพ

รตยละเออยด : เปปนขนมลพกษณะเปปนแผสนมควนกลมเปปนวง มมความกรอบ โดยมมสสวนผสม แปปง 

มะพรคาว นทคาตาลปปป บ ไขสไกส นทคามพนพดชและงาดทาแลควนทามา เทราดลงในพสมพฑกลมละเลงใหคแผสเปปน

แผสนบาง ผสงไฟพอสจกแลควมควนเปปนหลอด เกสดจากกลจสมแมสบคาน เปปนผมคคสดคคนสมตร โดยขายใน

รคานคคา ราคาหสอ 10 บาท

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.คลองปราบ อ.บคานนาสาร จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : ขนมบคานใบตอง

ออนไลนฑ : รคานขนมบคานใบตองByปปาจสปบ

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

นทาหลพก Business Model มาปรพบใชคดพงตสอไปนมค
1. ทมรมาของวพตถจดสบผลสตภพณฑฑ/บรสการ คดอการรพบซดคอวพตถจดสบ เชสน แปปง มะพรคาว นทคาตาลปปป บ ไขสไกส 
นทคามพนพดชและงาดทาจากชาวบคานในพดคนทมร เพดรอสรคางรายไดคหมจนเวมยนในชจมชน
2. ผลสตภพณฑฑ/บรสการ คดอการผลสต ทองมควนผลไมคเพดรอพพฒนารสชาตสและเพสรมความนสารพบ
ประทานดควยดอกไมคในทคองถสรน และ ทองมควนเพดรอสจขภาพ
3. ขายใหคใคร คดอ ธจรกสจอาหาร และกลจสมคนทมรอาศพยอยมสในภาคใตค โดยมมอายจตพคงแตส 16 – 60 ปป
4. ชสองทางการจพดจทาหนสาย /การททาการตลาด คดอ รมปแบบออนไลนฑ และออฟไลนฑ
5. แผนการพพฒนาผลสตภพณฑฑ /บรสการ คดอ การพพฒนาคจณภาพของผลสตภพณฑฑ พพฒนาบรรจจ
ภพณฑฑ พพฒนาโลโกค และพพฒนารมปแบบการขายในลพกษณะการออกบมธจพดแสดงสสนคคารวมถขง
ชสองทางออนไลนฑ
6. จจดแขกง/ขคอไดคเปรมยบ คดอ บรรจจภพณฑฑผลสตมาจากวพสดจธรรมชาตส เพสรมความหลากหลายของ
รสชาตสจากผลไมคในทคองถสรน ประดพบตกแตสงใหคนสารพบประทานจากดอกไมคในทคองถสรน ใชคหญคาหวาน
เปปนสสวนผสมแทนนทคาตาล 
7. วสธมการสรคางรายไดค คดอ การจพดหาวพตถจดสบทมรมมอยมสแลควในพดคนทมร นทามาผสานกระบวนการผลสต และ
จพดจทาหนสายในรมปแบบออนไลนฑ และออฟไลนฑ

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 5,000
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PS65005721 : SRU BCG โครงกตรยกระดดบผลลตภดณฑฑในชชมชนอยทตงยดชงยชน ตตตบลควนศรอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

พพฒนาบรรจจภพณฑฑ และ logo brand

สสงเสรสมการขายและการตลาด

พพฒนาตสอยอด และปรพบปรจงสมตรการททาของผลสตภพณฑฑขขคนมาใหมส

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : กลควย กรบอบ กรอบ - ทองมควนผลไมค

รตยละเออยด : กลควย กรบอบ กรอบ เปปนผลสตภพณฑฑทมรไดครสเรสรมกลจสมขขคนมาใหมส โดยการนทากลควย

มาแปรรมป/ ทองมควนผลไมค ปรพบปรจงสมตรมาจากทองมควนรสดพคงเดสม และสมจนไพร เฟส1 โดย

ไดคมมการนทาผลไมคสดจากธรรมชาตสทมรมมในชจมชนมาสกพดเอานทคา และเนดคอผลไมคมาผสมผสานใหค

เกสดรสชาตสทมรแตกตสางกพน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ควนศรม อ.บคานนาสาร จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1. สรคางนวพตกรรมใหมสโดยการนทาผลไมคตามฤดมกาลมาแปรรมป เพดรอลดการเนสาเสมย 
2. เพสรมมมลคสาของผลสตภพณฑฑใหคมมราคาสมงขขคน
3. ททาการตลาดแบบออฟไลนฑ โดยนทาสสนคคาไปวางขายในรคานคคาชจมชน ตลาดชจมชน รคานตสางๆ 
งานประจทาปปของตทาบลควนศรม ของอทาเภอบคานนาสาร และของอทาเภอใกลคเคมยง
4. ททาการตลาดแบบออนไลนฑ โดยการโปรโมทสสนคคาทางเพจ Facebook ในชดรอ U2t ตทาบลควน
ศรม และใน Tiktok shop เพดรอใหคเปปนทมรรมคจพกในวงกวคาง

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางนวพตกรรมใหมสใหคกพบผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

จตตนวนรตยไดด : 6,500
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PS65005865 : SRU BCG โครงกตรยกระดดบอตหตรพชนนบดตน "3 สหตย" ตตตบลควนศรอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

พพฒนาบรรจจภพณฑฑ และ logo brand

สสงเสรสมการขายและการตลาด

นทาอาหารพดคนบคานทมรมมอยมสแลคว มาพพฒนาสมตร เพดรอเพสรมมมลคสาสสนคคา

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   เทคโนโลยมบรรจจภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : นทคาพรสกแหคง(นทคาพรสกสมจนไพร/นทคาพรสกปลาดจก/นทคาพรสกปลาแหคง) - 

ไตปลาแหคง

รตยละเออยด : นทคาพรสกแหคง และไตปลาแหคง เปปนอาหารพดคนบคานทมรมมมาแตสเดสม นทามาตสอยอด

พพฒนาใหคมมมมลคสามากขขคน เกกบไวคทานไดคนาน โดยผสานกระบวนการฆสาเชดคอ ใหคเปปนสมตรเฉพาะ

ของชาวตทาบลควนศรม โดยนทาเครดรองแกง เครดรองเทศ และเครดรองปรจงรสในอพตราสสวนทมรเหมาะ

สม ททาใหคแหคงแลควบรรจจ

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ควนศรม อ.บคานนาสาร จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1. สรคางนวพตกรรมใหมสโดยการนทาสมจนไพร และปลาทมรหามาไดคในพดคนทมรมาแปรรมป
2. นทาอาหารพดคนบคานทมรทมมาแตสเดสม มาตสอยอดพพฒนาใหคเกสดมมลคสามากขขคน สามารถเกกบไวคทานไดค
นานโดยผสานกระบวนการฆสาเชดคอ
3.ททาการตลาดแบบออฟไลนฑ โดยนทาสสนคคาไปวางขายในรคานคคาชจมชน ตลาดชจมชน รคานตสางๆ 
งานประจทาปปของตทาบลควนศรม ของอทาเภอบคานนาสาร และของอทาเภอใกลคเคมยง
4. ททาการตลาดแบบออนไลนฑ โดยการโปรโมทสสนคคาทางเพจ Facebook ในชดรอ U2t ตทาบลควน
ศรม และใน Tiktok shop เพดรอใหคเปปนทมรรมคจพกในวงกวคาง

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางนวพตกรรมใหมสใหคกพบผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 7,500

หนคา 136 / 239



PS65007360 : SRU BCG พดฒนตและเพลชมยอดขตยผลลตภดณฑฑ ตตตบลควนสชบรรณ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การพพฒนารมปแบบบรรจจภพณฑฑและตราสสนคคา

ยกระดพบสสนคคาดควยองคฑความรมค เทคโนโลยมและนวพตกรรม

การขยายชสองทางการตลาด

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : OTOP BY ORASA

รตยละเออยด : ผลสตภพณฑฑ OTOP BY ORASA เปปนผลสตภพณฑฑ Handmade ทมรเกสดจากการนทา

เศษผคาและวพสดจเหลดอใชคมาททาเปปนสสนคคา เพดรอลดขยะและนทาวพสดจกลพบมาใชคใหมสโดยใชคความคสด

สรคางสรรคฑผลสตผลงานเพดรอเพสรมมมลคสา สรคางอาชมพ และสรคางรายไดคใหคแกสชจมชน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ควนสจบรรณ อ.บคานนาสาร จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : จพดบมธประชาสพมพพนธฑ/ วางขายในตลาดและรคานคคาชจมชน

ออนไลนฑ : Facebook page U2T ตทาบลควนสจบรรณ

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1. ประชจมทมมเพดรอเลดอกผลสตภพณฑฑทมรตคองการยกระดพบ
2. สอบถามขคอมมลจากผมคประกอบการดควยทพกษะวสศวกรสพงคมเพดรอทราบถขงปปญหสของ
ผลสตภพณฑฑ
3. กทาหนดขคอปปญหาและแนวทางแกคไข
4. ดทาเนสนการตามแผนงานทมรกทาหนด
5. ตสดตามและสรจปผลการดทาเนสนการ

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

ลดขยะ/การนทาวพตถจดสบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 3,500
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PS65007413 : SRU BCG ยกระดดบผลลตภดณฑฑจตกอตหตรพชนนถลชน ตตตบลควนสชบรรณ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

เพสรมชสองทางการตลาดใหคมมความหลากหลาย

พพฒนาบรรจจภพณฑฑและตราสสนคคา

ยกระดพบสสนคคาดควยองคฑความรมค เทคโนโลยมและนวพตกรรม

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ไขสเคกมสมจนไพรและไตปลาแหคงกลจสมแปรรมปอาหารบคานหนองบสอ

รตยละเออยด : ไขสเคกมสมจนไพรและไตปลาแหคงกลจสมแปรรมปอาหารบคานหนองบสอ เปปน

ผลสตภพณฑฑทมรนทาเอาภมมสปปญญาการถนอมอาหารและวพตถจดสบทมรสามารถหาไดคในทคองถสรนมาใชค

เพดรอเพสรมมมลคสา สรคางอาชมพ และรายไดคแกสชจมชน ซขรงปปจจจบพนยพงไมสไดครพบการยกระดพบเปปน

ผลสตภพณฑฑ OTOP

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ควนสจบรรณ อ.บคานนาสาร จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : จพดบมธประชาสพมพพนธฑและวางขายในตลาดและรคานคคาชจมชน

ออนไลนฑ : Facebook page U2T ตทาบลควนสจบรรณ

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1. ประชจมทมมเพดรอเลดอกผลสตภพณฑฑทมรตคองการพพฒนา
2. สอบถามขคอมมลจากผมคประกอบการดควยทพกษะวสศวกรสพงคม เพดรอทราบถขงปปญหาของ
ผลสตภพณฑฑ
3. กทาหนดขคอปปญหาและแนวทางแกคไข
4. ดทาเนสนการตามแผนงานทมรกทาหนด
5. ตสดตามและสรจปผลการดทาเนสนการ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางนวพตกรรมใหมสใหคกพบผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 25,000
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PS65007186 : SRU for BCG กตรยกระดดบผลผลลตใหดเกลดประโยชนฑสสงสชดในชชมชนตตตบลททตชอ อตตเภอ

บดตนนตสตร จดงหวดดสชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

นวพตกรรมกาวจากวพตถจดสบธรรมชาตส เพดรอขขคนรมปกระถางชมวภาพ

E-commerce

การออกแบบ Packaging และ Logo

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกลจหมชนเวอยนลดกตรใชดพลดงงตนเนดนนตตกลดบมตใชดใหมท

   Recovery (การนทากลพบคดนมาใหมส)

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ทสาชม Zero Waste กระถางตคนไมคชมวภาพ

รตยละเออยด : 1. กระถางตคนไมคชมวภาพ ทมรสรคางจากเปลดอกผลไมคตสางๆในพดคนทมร ซขรงสามารถนทา

ลงดสนไดคเลยโดยจะยสอยสลายโดยไมสเปปนพสษตสอสสรงแวดลคอม

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ทสาชม อ.บคานนาสาร จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

การนทาผลสตภพณฑฑทมรผสานการยกระดพบ ขพคนแรกนทามาลงแพลตฟอรฑมการจทาจทาหนสายสสนคคาออ
นไลนฑตสางๆ เชสน Shopee Lazada และเพจFacebook ทมรมมอยมสแลควเพดรอเปปนชสองทางการขายออ
นไลนฑหากเรสรมขายและมมผลประกอบการอาจมมการยสงAdโฆษณาหรดอการจพดโปรโมชพรนตสางๆ อมก
ทางหนขรงคดอวางขายตามรคานคคาหรดอรคานขายตคนไมคหรดอการประดพบสวนตสางๆเนดรองจากปปจจจบพน
กระแสการรพกโลกและการปลมกตคนไมคมาแรงซขรงทางU2Tตทาบลทสาชมคสดวสาจะสามารถสรคางยอด
ขายไดค

คสดคคนกระบวนการททางานทมรงสายขขคน

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

ลดขยะ/การนทาวพตถจดสบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 2,950
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PS65007223 : SRU for BCG กตรพดฒนตผลลตภดณฑฑอตหตรแปรรสป ชชมชนตตตบลททตชอ  อตตเภอบดตนนตสตร 

จดงหวดดสชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การถนอมอาหาร

การออกแบบ Packaging และ Logo

นวพตกรรมบรรจจภพณฑฑ(การซมลสจญญากาศเพดรอยดดอายจผลสตภพณฑฑ)

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : แหนมปลาและปลาแดดเดมยวแปรรมป

รตยละเออยด : แหนมปลาและปลาแดดเดมยวเปปนการแปรรจปสสนคคาใหคมมระยะการบรสโภคทมรนาน

ขขคนและยพงเปปนการถนอมอาหารโดยวสธมธรรมชาตสอมกดควย

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ทสาชม อ.บคานนาสาร จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

การนทาผลสตภพณฑฑทมรผสานการยกระดพบ ขพคนแรกนทามาลงแพลตฟอรฑมการจทาจทาหนสายสสนคคาออ
นไลนฑตสางๆ เชสน Shopee Lazada และเพจFacebook ทมรมมอยมสแลควเพดรอเปปนชสองทางการขายออ
นไลนฑหากเรสรมขายและมมผลตอบรพบทมรดมอาจมมการยสงAdโฆษณาหรดอการจพดโปรโมชพรนตสางๆเพดรอ
ขยายการจทาหนสาย อมกทางหนขรงคดอวางขายตามรคานคคาและตลาดสดเพราะเปปนทมร ทมรคนสสวนมาก
ไปเปปนประจทาวพนอยมสแลคว ซขรงทางU2Tตทาบลทสาชมคสดวสาจะสามารถสรคางยอดขายไดคเพสรมขขคนใน
ผลสตภพณฑฑนมค

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรพกษฑและตสอยอดภมมสปปญญาทคองถสรน

จตตนวนรตยไดด : 13,750
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PS65003946 : กลชทมสบสทสมชนไพรโนรตหฑบดตนทชทงในไรท

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การสรคางองคฑความรมคในการผลสตสครพบสมจนไพร

การปรพบปรจงและพพฒนารมปแบบผลสตภพณฑฑ

การแปรรมปสมจนไพร

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : สบมสสมจนไพร,สครพบสมจนไพรโนราหฑ

รตยละเออยด : สบมสสมจนไพรโนราหฑ ผลสตจากสสวนผสมสมจนไพรในทคองถสรน ชสวยในการลดเลดอน

รสควรอย กระชพบผสวใหคนจสมนวล อสอนเยาวฑ สารสกพดจากธรรมชาตส ไมสมมสารเคมมเจดอปนสครพบ

สมจนไพรโนราหฑ ผลสตจากสสวนผสมสมจนไพรในทคองถสรน ชสวยททาความสะอาดรมขจมขนไมสใหคอจด

ตพน ผลพดเซลลฑผสว ททาใหคผสวกระจสางใสขขคน สารสกพดจากธรรมชาตส ไมสมมสารเคมมเจดอปน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ทจสงเตา อ.บคานนาสาร จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.ลงพดคนทมรประสานงานกพบผมคนทาทคองถสรน เพดรอวางแผนการพพฒนาผลสตภพณฑฑชจมชน
2.ตสดตสอกลจสมสตรมบคานทจสงในไรสเพดรอหาแนวทางในการยกระดพบสสนคคา
3.ปรพบรมปแบบผลสตภพณฑฑ,บรรจจภพณฑฑ และโลโกค
4.วางแผนการตลาด ทพคงชสองทาง Online - Offine
ชสองทางออนไลนฑ : เพจ U2T SRU ตทาบลทจสงเตา
ชสองทาง Offine : จพดจทาหนสายทมรสหกรณฑบคานทจสงในไรส,เทศกาลงานเงาะนาสาร,จพดททาเปปนของ
ชทารสวยจทาหนสายทมรรคาน Wedding

คสดคคนกระบวนการททางานทมรงสายขขคน

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

ลดขยะ/การนทาวพตถจดสบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

ลดเวลาในการสรคางผลผลสตเพดรอจพดจทาหนสายสสนคคา / บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 16,800
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PS65004107 : กลชทมสตรอบดตนไรทเหนชอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การแปรรมปอาหาร

การลดพลพงงานทมรใชคในกระบวนการผลสต

การสรคางรสชาตส

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : หมมฝอย,ไกสฝอยกลจสมสตรมบคานไรสเหนดอ

รตยละเออยด : หมมฝอย คพดสรรวพตถจดสบคจณภาพ หมมสดเนดคอลควน ตคมจนสจก ฉมกเปปนเสคนๆ ปรจง

รสดควยสมตรเฉพาะ แลควนทามาทอดจนไดคสมและกลสรนของนทคาตาลไหมค กรอบ ไกสฝอย คพดสรร

วพตถจดสบคจณภาพ ไกสสดเนดคอลควน ตคมจนสจก ฉมกเปปนเสคนๆ ปรจงรสดควยสมตรเฉพาะ แลควนทา

มาทอดจนไดคสมและกลสรนของนทคาตาลไหมค กรอบ

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ทจสงเตา อ.บคานนาสาร จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.ลงพดคนทมรประสานงานกพบผมคนทาทคองถสรน เพดรอวางแผนการพพฒนาผลสตภพณฑฑชจมชน
2.ตสดตสอกลจสมสตรมบคานไรสเหนดอเพดรอหาแนวทางในการพพฒนาสสนคคาดควยนวพตกรรมการแปรรมป
อาหาร
3.ออกแบบบรรจจภพณฑฑและโลโกค
4.วางแผนการตลาด ทพคงชสองทาง Online - Offine
ชสองทางออนไลนฑ : เพจ U2T SRU ตทาบลทจสงเตา
ชสองทาง Offine : จพดจทาหนสายทมรสหกรณฑบคานทจสงในไรส,เทศกาลงานเงาะนาสาร,ตลาดนพดชจมชน

คสดคคนกระบวนการททางานทมรงสายขขคน

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

ลดขยะ/การนทาวพตถจดสบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

จตตนวนรตยไดด : 15,600
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PS65007251 : SRU BCG กตรสทงเสรลมและพดฒนตผลลตภดณฑฑชชมชน ตตตบลทชทงเตตใหมท อตตเภอบดตนนตสตร 

จดงหวดดสชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

เรมยนรมคการใชคเทคโนโลยมคอมพสวเตอรฑในการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

เรมยนรมคการใชคเทคโนโลยมสดรอสพงคมออนไลนฑในการขยายชสองทางการตลาด

เรมยนรมคการใชคเทคโนโลยมสมพยใหมสเพดรอพพฒนาผลสตภพณฑฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ผลสตภพณฑฑนทคาพรสกตะไครคสมตรโบราณ/ ผลสตภพณฑฑยาหมสองไพล

รตยละเออยด : ตทาบลทจสงเตาใหมสมมพดชสมจนไพรพดคนบคานทมรนทามาแปรรมปเปปนนทคาพรสกตะไครคและยา

หมสองไพลเปปนผลสตภพณฑฑทมรสรคางรายไดคใหคกพบคนในชจมชนเดสมมมการจทาหนสายโดยใชคบรรจจ

ภพณฑฑแบบธรรมดายพงไมสเปปนทมรดขงดมดความสนใจของผมคบรสโภคมากนพกจขงตคองมมการปรพบปรจง

พพฒนาผลสตภพณฑฑใหคทพนสมพย

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ทจสงเตาใหมส อ.บคานนาสาร จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

เปปาหมายหลพก เพสรมรายไดคใหคกพบคนในชจมชน โดยการออกแบบ และพพฒนาบรรจจภพณฑฑใหมส ใหคมม
ความนสาสนใจ ดขงดมดความสนใจของผมคบรสโภค ยกระดพบมาตรฐานสสนคคา และสสงเสรสมชสองทาง
การตลาดทพคงรมปแบบออฟไลนฑและออนไลนฑ เพสรมชสองทางทางการจทาหนสายสสนคคา ทางเพจ 
Facebook เปปนตคน

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

มมสจขภาพดมขขคน ลดโอกาสเกสดการเจกบปปวย

จตตนวนรตยไดด : 2,500
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PS65007345 : SRU BCG สทงเสรลมและพดฒนตกตรททองเทอชยวเชลงนลเวศ วดฒนธรรม ตตตบลทชทงเตตใหมท อตตเภอ

บดตนนตสตร จดงหวดดสชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การจองผสานเวกบไซตฑ

สรคางเพจ

แผนทมรทสองเทมรยว

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมภมมสปปญญาและวพฒนธรรมดคานสพงคมวสทยา

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : SRU BCG สสงเสรสมและพพฒนาการทสองเทมรยวเชสงนสเวศ วพฒนธรรม 

ตทาบลทจสงเตาใหมส อทาเภอบคานนาสาร จพงหวพดสจราษฎรฑธานม

รตยละเออยด : ตทาบลทจสงเตาใหมสมมสถานทมรรสมรดรนเงมยบสงบเหมาะแกสการปฏสบพตสธรรม และเปปน

แหลสงเรมยนรมคทางศาสนา คดอสทานพกสงฆฑถทคาพระ แตสยพงขาดการพพฒนาดคานภมมสทพศนฑ และการ

ประชาสพมพพนธฑทมรดมจขงจทาเปปนตคองปรพบปรจงแกคไขปปญหาดพงกลสาวเพดรอสสงเสรสมการทสองเทมรยว

เชสงพจทธศาสนาตสอไป

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ทจสงเตาใหมส อ.บคานนาสาร จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

สสงเสรสมการทสองเทมรยวเชสงอนจรพกษฑสสรงแวดลคอมและประชาสพมพพนธฑผสานสดรอออนใลนฑ เชสน เพจ 
Facebook เปปนตคน เพดรอสสงเสรสมใหคสทานพกสงฆฑถทคาพระเปปนแหลสงเรมยนรมค และสถานทมรสทาหรพบปฏสบพตส
ธรรม

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 0
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PS65004332 : SRU BCG ยกระดดบผลลตภดณฑฑหทอหมกและไขทเคชมกลชทม กศน. ตตตบลนตสตร อตตเภอบดตนนตสตร 

จดงหวดดสชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

นทาวพถจดสบในทคองถสรนมาใชคใหคมมมมลคสาเพสรมขขคน

โซเชมยลมมเดมย

เสรสมสรคางรายไดคใหคแกสประชาชนอมก1ทาง

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : หสอหมกและไขสเคกม กศน.ตทาบลนาสาร

รตยละเออยด : หสอหมกราคาหสอละ 20-50 บาทไขสเคกมสมจนไพรราคา 50-150 บาท

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.นาสาร อ.บคานนาสาร จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ผลสตภพณฑฑของตทาบลนาสารจะเปปนประเภทอาหารการผลสตจะเปปนกลจสม กศน.ตทาบลนาสารโดย
มมผลสตภพณฑฑคดอ หสอหมกและไขสเคกมสมจนไพร สสรงทมรจะพพฒนาคดอการออกแบบบรรจจภพณฑฑใหมสและ
เพสรมยอดขายใหคกพบผลสตภพณฑฑ 10% โดยผคประกอบการมมความสนใจในเรดรองการพพฒนา
บรรจภพณฑฑใหคดมยสรงขขคนและการเพสรมชสองทางการขาย ใหคมมยอดขายทมรเพสรมขขคนโดยการโปรโม
ทผลสตภพณฑฑผสานชสองทางโซเชมยลมมเดมย สรคางเครดอขสายตพวแทนจทาหนสาย จพดแสดง/จทาหนสาย
สสนคคาตามงานเทศกาล/Event

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 12,000
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PS65004368 : SRU BCG กตรสทงเสรลมและพดฒนตผลลตภดณฑฑชชมชนตตตบลนตสตร อตตเภอบดตนนตสตร จดงหวดด

สชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

โซเชมยลมมเดมย

เสรสมสรคางรายไดคใหคแกสประชาชนอมก1ทาง

นทาวพถจดสบในทคองถสรนมาใชคใหคมมมมลคสาเพสรมขขคน

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ซาลาเปาคจณฮจงและขคาวเหนมยวแดงกวนแมสวรรณา

รตยละเออยด : ผลสตภพณฑฑทมร 1 ซาลาเปาคจณฮจง ขายชสคนละ 7 บาท 3 ชสคน 20 บาท มมไสคหมม ไสคหมม

แดง ไสคครมม ไสคเผดอก ไสคใบเตย ไสคมพนโถ (ราคาไสคหมมแดงชสคนละ 12 บาท)ผลสตภพณฑฑทมร 2 ขคาว

เหนมยวแดงกวนแมสวรรณา แบสงขาย กสโลกรพมละ 120 บาท

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.นาสาร อ.บคานนาสาร จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ผลสตภพณฑฑของตทาบลนาสารจะเปปนประเภทอาหารการผลสตจะเปปนกสจการเจคาของคนเดมยวโดย
มมผลสตภพณฑฑคดอ ซาลาเปาคจณฮจงและขคาวเหนมยวแดงกวนแมสวรรณา สสรงทมรจะพพฒนาคดอการออก
แบบบรรจจภพณฑฑใหมสและเพสรมยอดขายใหคกพบผลสตภพณฑฑ 10% โดยผคประกอบการมมความสนใจใน
เรดรองการพพฒนาบรรจภพณฑฑใหคดมยสรงขขคนและการเพสรมชสองทางการขาย ใหคมมยอดขายทมรเพสรมขขคน
โดยการโปรโมทผลสตภพณฑฑผสานชสองทางโซเชมยลมมเดมย สรคางเครดอขสายตพวแทนจทาหนสาย จพด
แสดง/จทาหนสายสสนคคาตามงานเทศกาล/Event

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 14,000
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PS65008493 : SRU BCG กตรยกระดดบเพชชอเพลชมมสลคทตผลลตภดณฑฑในชชมชน ตตตบลนตนตพช  อตตเภอนตสตร  จดงหวดด

สชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

พพฒนาบรรจจภพณฑฑสจญญากาศ

พพฒนาฉลากสสนคคา

การใชคสดรอประชาสพมพพนธฑ

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : นทคาสมจนไพรทคองถสรน

รตยละเออยด : 1) ผลสตภพณฑฑประเภทเครดรองแกง ผลสตโดยชจมชนในหมมสบคานดอนทราย ตทาบล

นทคาพจ  มม 2 ประเภท คดอ เครดรองแกงคพรว และเครดรองแกงสคม 2) ผลสตภพณฑฑประเภทเครดรองดดรม คดอ 

นทคาสมจนไพรทคองถสรน YAYA โดยผลสตภพณฑฑนทคาสมจนไพรทคองถสรน เชสน นทคาตะไครค นทคาอคอย นทคา

เสาวรส เปปนตคน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.นทคาพจ  อ.บคานนาสาร จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขคนไป

เครดรองแกงบคานดอนทรายและนทคาสมจนไพรทคองถสรน เปปนสสรงทมรททารายไดคใหคกพบชจมชนในตทาบลนทคาพจ  
แตสเนดรองจากวพตถจดสบในชจมชนไมสเพมยงพอ ผมคผลสตจขงตคองหาวพตถจดสบจากภายนอกเขคามาใชคใน
การผลสตสสนคคา ททาใหคตคนทจนการผลสตสมง สสงผลใหคราคาสสนคคาสมงเพสรมมากขขคน และอาจไมสกสอใหค
เกสดมมลคสาเพสรมขขคนตามเปปาหมายทมรกทาหนด เปปนเหตจใหคทางทมมวสศวกรสพงคมไดคหาแนวทางคสดวสธม
ลดตคนทจนการผลสตรวมถขงการเพสรมมมลคสาสสนคคา ดพงนมค
- สสงเสรสมใหคชาวบคานเพสรมการปลมกพดชทมรเปปนวพตถจดสบทมรใชค เชสน พรสก ตะไครค ขมสคน อพญชพน เสาวรส 
และเพสรมการปลมกผพกสวนครพว เพดรอจทาหนสายแกสผมคผลสตสสนคคา และตลาดในชจมชน โดยเปปนการลด
ตคนทจนใหคแกสผมคผลสตสสนคคาเอง และเพสรมรายไดคใหคแกสคนในชจมชนไปพรคอมกพน 
- ออกแบบและพพฒนาบรรจจภพณฑฑใหมสใหคทมรนสาดขงดมดใจใหคแกสสสนคคา
- หาแนวทางการจพดททาบพญชมตคนทจน และบพญชมการขายสสนคคา 
- เพสรมชสองทางการตลาด เชสน กระจายสสนคคาแกสชจมชนบรสเวณใกลคเคมยง สสงออกตสางจพงหวพด 
รคาน SRU Shop 
- เพสรมชสองทางออนไลนฑ เชสน ทางเพจเฟซบจบก เพดรอเพสรมฐานลมกคคาใหคมากยสรงขขคน

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางนวพตกรรมใหมสใหคกพบผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

จตตนวนรตยไดด : 4,000
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PS65008551 : SRU BCG กตรพดฒนตแหลทงททองเทอชยวชชมชนเชลงสชขภตพบผงนตพรดตว ตตตบลนตนตพช  อตตเภอ

บดตนนตสตร จดงหวดดสชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

จพดททาสดรอประชาสพมพพนธฑทาง facebook

ปรพบปรจงภมมสทพศนฑ

อบรมเชสงปฏสบพตสการเกมรยวกพบการอนจรพกษฑสสรงแวดลคอม

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

ททองเทอชยวทอชเปปนมลตรตทอสลชงแวดลดอมและสชขภตพ

   ธจรกสจการทสองเทมรยวออนไลนฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : แหลสงทสองเทมรยวเชสงสจขภาพบขงนาพรคาว

รตยละเออยด : การปรพบปรจงภมมสทพศนฑ และการจพดททาสดรอประชาสพมพพนธฑแหลสงทสองเทมรยวเชสง

สจขภาพบขงนาพรคาวใหคมมความนสาสนใจและดขงดมดผมคคนในชจมชนและบรสเวณใกลคเคมยงมาใชค

บรสการเพดรอออกกทาลพงกายหรดอพพกผสอนหยสอนใจเพสรมมากขขคน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.นทคาพจ  อ.บคานนาสาร จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

บขงนาพรคาวเปปนสวนสาธารณะและเปปนแหลสงทสองเทมรยวเชสงสจขภาพของตทาบลนทคาพจทมรไดคมมการ
พพฒนาอยสางตสอเนดรอง ซขรงทางวสศวกรสพงคมไดคมมแผนพพฒนาเพสรมเตสมดพงนมค
- ปรพบปรจงภมมสทพศนฑโดยรอบของบขงนาพรคาว เชสน ปลมกตคนไมค ซสอมแซมอจปกรณฑออกกทาลพงกาย 
ตพดหญคา
- จพดกสจกรรมสสงเสรสมสจขภาพการออกกทาลพงกายภายในตทาบล 
- สรคางจจดเชกคอสน จจดถสายรมปแกสผมคคนทมรมาออกกทาลพงกายเพดรอเพสรมแรงดขงดมด เพสรมความสวยงาม 
- จพดแตสงเพสรมตคนไมคเพดรอความรสมรดรน
- สรคางสดรอประชาสพมพพนธฑ เพดรอใหคผมคคนบรสเวณใกลคเคมยงไดคมาออกกทาลพงกาย พพกผสอนหยสอนใจ

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

มมสจขภาพดมขขคน ลดโอกาสเกสดการเจกบปปวย

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

สรคางความรมคใหคชจมชน

อนจรพกษฑสสรงแวดลคอม และมมการพพฒนาอยสางยพรงยดน

จตตนวนรตยไดด : 0
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PS65005953 : SRU BCG กตรพดฒนตผลลตภดณฑฑเพชชอเพลชมโอกตสทตงกตรตลตด ตตตบลพรชพอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ โดยพพฒนาบรรจจภพณฑฑใหคมมความโดดเดสนรวมถขงการออกแบบโลโกค 

ฉลากผลสตภพณฑฑ

การคทานวณตคนทจน/กทาไรและกลยจทธฑทางการตลาดในการจทาหนสายผลสตภพณฑฑ

การเพสรมชสองทางการตลาด

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : หมมฝอย

รตยละเออยด : ผลสตภพณฑฑหมมฝอยซขรงผลสตขขคนโดยวพตถจดสบ(เนดคอหมม)จากเกษตรกรภายใน

ชจมชน โดยจะพพฒนาผลสตภพณฑฑในสสวนของบรรจจภพณฑฑใหมสเพสรมเตสม เพดรอเพสรมโอกาสทางการ

ตลาด รวมถขงแนะนทาวสธมการขายผลสตภพณฑฑทางออนไลนฑใหคกพบพสอคคาแมสคคาในชจมชน เพดรอเพสรม

ยอดขายผลสตภพณฑฑใหคมากขขคน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.พรจพม อ.บคานนาสาร จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ขพคนทมร 1 ประชจม วางแผนและเตรมยมความพรคอมในการพพฒนาผลสตภพณฑฑ
ขพคนทมร 2 ลงพดคนทมรพมดคจยกพบกลจสมวสสาหกสจชจมชนบคานทจสงทดอในการวางแผนการตลาดเพดรอเพสรม
โอกาสในการขายสสนคคา
ขพคนทมร 3 ศขกษา ขยายความรมคโดยการอบรมเชสงปฏสบพตสการเรดรองการยกระดพบผลสตภพณฑฑเพดรอเพสรม
โอกาสทางการตลาด พรคอมกพบวสเคราะหฑการตลาดในการวางขายผลสตภพณฑฑตามความตคอง
การของผมคบรสโภคทพคงรมปแบบ off-line และ online ใหคกพบกลจสมวสสาหกสจชจมชนบคานทจสงทดอ
ขพคนทมร 4 เขมยนแผนการตลาดในการวางขายผลสตภพณฑฑทพคงรมปแบบ off-line และ online
ขพคนทมร 5 ดทาเนสนการวางขายผลสตภพณฑฑตามแผนการตลาดทมรตพคงไวค
ขพคนทมร 6 สรจปผลการดทาเนสนธจรกสจ

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 5,000
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PS65006106 : SRU BCG พดฒนตผลลตภดณฑฑและบรรจชภดณฑฑ ตตตบลพรชพอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การพพฒนาผลสตภพณฑฑ ในสสวนของการสาธสตการททาขคาวยทาสมจนไพร

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ โดยพพฒนาบรรจจภพณฑฑใหคมมความโดดเดสน รวมถขงการออกแบบโลโกค 

ฉลากผลสตภพณฑฑ

การเพสรมชสองทางการตลาดและการคทานวณตคนทจน/กทาไรและกลยจทธฑทางการตลาดในการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ขคาวยทาสมจนไพร

รตยละเออยด : เปปนผลสตภพณฑฑทางเลดอกสจขภาพทมรเขคาถขงผมคบรสโภคไดคงสาย โดยจะพพฒนา

ผลสตภพณฑฑและบรรจจภพณฑฑใหมสเพสรมเตสม รวมถขงเพสรมชสองทางการขาย เพดรอเพสรมยอดขาย

ผลสตภพณฑฑใหคมากยสรงขขคน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.พรจพม อ.บคานนาสาร จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ขพคนทมร 1 ประชจม วางแผนและเตรมยมความพรคอมในการพพฒนาผลสตภพณฑฑ
ขพคนทมร 2 ลงพดคนทมรพมดคจยกพบกลจสมวสสาหกสจชจมชนบคานทจสงทดอในการวางแผนการตลาดเพดรอเพสรม
โอกาสในการขายสสนคคา
ขพคนทมร 3 ศขกษา ขยายความรมค โดยการอบรมเชสงปฏสบพตสการเรดรองการพพฒนาผลสตภพณฑฑและบรรจจ
ภพณฑฑ พรคอมกพบวสเคราะหฑการตลาดในการวางขายผลสตภพณฑฑตามความตคองการของผมคบรสโภค
ทพคงรมปแบบ off-line และ online ใหคกพบกลจสมวสสาหกสจชจมชนบคานทจสงทดอ
ขพคนทมร 4 เขมยนแผนการตลาดในการวางขายผลสตภพณฑฑทพคงรมปแบบ off-line และ online
ขพคนทมร 5 ดทาเนสนการวางขายผลสตภพณฑฑตามแผนการตลาดทมรตพคงไวค
ขพคนทมร 6 สรจปผลการดทาเนสนธจรกสจ

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 0
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PS65006593 : SRU BCG โครงกตรพดฒนตพชนนทอชแหลทงททองเทอชยวนตนตตกเหมชองทวด ตตตบลเพลชมพสนทรดพยฑ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

แผนทมรการทสองเทมรยวชจมชน

ปปายบอกเสคนทางการทสองเทมรยว

คมสมดอการทสองเทมรยว

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

ททองเทอชยวทอชเปปนมลตรตทอสลชงแวดลดอมและสชขภตพ

   ระบบขายสสนคคาหรดอบรสการผสานชสองทางออนไลนฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : นทคาตกเหมดองทวด

รตยละเออยด : นทคาตกเหมดองทวด เปปนนทคาตกทมรรมคจพกกพนแพรสหลายในเขตอทาเภอบคานนาสาร มม 7 

ชพคน ชพคนสมงสจดสมงประมาณ 20 เมตร บรสเวณ นทคาตกรสมรดรนมมแอสงนทคาสวยงาม ตพคงอยมสในทคองทมร

บคานเหมดองทวด หมมสทมร 1 ตทาบลเพสรมพมนทรพพยฑ อทาเภอบคานนาสาร หสางจากจพงหวพดสจราษฎรฑธานม 

45 กสโลเมตร

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.เพสรมพมนทรพพยฑ อ.บคานนาสาร จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T-SRU-Permpoontrap

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

SRU BCG โครงการพพฒนาพดคนทมรแหลสงทสองเทมรยวนทคาตกเหมดองทวด ตทาบลเพสรมพมนทรพพยฑ เปปน
เครดรองมดอสรคางความเขคมแขกงขององคฑกรชาวบคานในการจพดการทรพพยากรธรรมชาตส
โดยกระบวนการมมสสวนรสวมของคนในชจมชน ใหคมมสสวนรสวมในการกทาหนดทสศทางการพพฒนาการ
ทสองเทมรยวจากตคนทจนทมรมมอยมสในชจมชนอยสางหลากหลายทพคง ธรรมชาตส ประวพตสศาสตรฑ วพฒนธรรม
ประเพณม วสถมชมวสต และการอนจรพกษฑ การใหคคนในชจมชนมมสสวนรสวมในการบรสหารจพดการ ไดครพบ
ประโยชนฑ และรสวมแกคไขปปญหาทมรมาจากการทสองเทมรยวนพคน ดพงนพคนหากสสงเสรสมใหคชจมชนมมมมการ
บรสหารจพดการการทสองเทมรยวทมรดม การทสองเทมรยวโดยชจมชนจะททาใหคเกสดการจคางงานในชจมชน และ
เกสดการกระจายรายไดค
สมสชจมชน ลดปปญหาการอพยพยคายถสรน เนดรองจากมมตลาดรองรพบผลสตผลการเกษตรในชจมชน กสอ
ใหคเกสดอจตสาหกรรม
ในครพวเรดอน เชสน การจทาหนสายสสนคคาผลสตผลการเกษตรทมรชจมชนเพาะปลมก การจทาหนสาย
ผลสตภพณฑฑชจมชนทคองถสรน เกสดการกระจายรายไดค โดยการทสองเทมรยวอยสางครบวงจร และ
สามารถขยายมาสมสการพพฒนาเครดอขสายชจมชนเชสงสรคางสรรคฑทมรมจสงใหคชจมชนดทาเนสน ชมวสตตาม
หลพกการพขรงพาตนเองไดค
Business model canvas 
1. พพนธมสตรหลพก 
 องคฑการบรสหารสสวนตทาบล อจทยานแหสงชาตส เกษตรกรสวนผลไมค รคานคคาปลมก รคานอาหาร 
สถานทมรทสองเทมรยว ทมรพพก

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

สรคางความรมคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 3,000
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PS65007148 : SRU BCG โครงกตรสทงเสรลมกตรททองเทอชยวเชลงอนชรดกษฑสลชงแวดลดอมชชมชน ณ คทตยลสกเสชอ บทอนตนต

รดอน ตตตบลเพลชมพสนทรดพยฑ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

แผนทมรการทสองเทมรยวชจมชน

ปปายบอกเสคนทางการทสองเทมรยว

ผลสตภพณฑฑสมจนไพรอาบนทา ครคอน

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

ททองเทอชยวทอชเปปนมลตรตทอสลชงแวดลดอมและสชขภตพ

   ระบบขายสสนคคาหรดอบรสการผสานชสองทางออนไลนฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : คสายลมกเสดอ บสอนทคารคอน

รตยละเออยด : “คสายลมกเสดอ บสอนทคารคอน” ตพคงอยมสหมมสทมร5 ตทาบลเพสรมพมนทรพพยฑ อทาเภอบคานนาสาร 

จพงหวพดสจราษฎรฑธานม เนดคอทมรประมาณ 64 ไรส มมหคองนทคาใหคบรสการแกสผมคทมรตคองการอาบนทคารคอน มม

บสอนทคาพจรคอนขนาดใหญส มมภมเขารคอมรอบ ตคนไมค นคอยใหญส และเปปนธรรมชาตสทมรสวยงาม

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.เพสรมพมนทรพพยฑ อ.บคานนาสาร จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T-SRU-Permpoontrap

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

“คสายลมกเสดอ บสอนทคารคอน” ตพคงอยมสหมมสทมร5 ตทาบลเพสรมพมนทรพพยฑ อทาเภอบคานนาสาร จพงหวพดสจราษฎรฑ
ธานม เนดคอทมรประมาณ 64 ไรส มมหคองนทคาใหคบรสการแกสผมคทมรตคองการอาบนทคารคอน มมบสอนทคาพจรคอนขนาด
ใหญส มมภมเขารคอมรอบ ตคนไมคนคอยใหญส เปปนธรรมชาตสทมรสวยงาม อากาศเยกนสบายเหมาะแกสการ
พพกผสอนหยสอนใจ ซขรงในแตสละปปจะมมกสจกรรมจากทางภาครพฐและภาคเอกชน ใชคเปปนสถานทมรใน
การจพดกสจกรรมตสางๆ พดคนทมรโดยรอบตสดกพบลทาคลองฉวาง การเดสนทางสะดวกสบาย ซขรงอยมสไมส
ไกลจากจจดชจมชน 
      ทมมวสศวกรสพงคม ตทาบลเพสรมพมนทรพพยฑ ลงพดคนทมรสทารวจบรสบทสถานทมรตสางๆในชจมชนรสวมกพบ
ทางภาครพฐ ซขรงไดคมาในภายใตคโครงการ “SRU BCG โครงการสสงเสรสมการทสองเทมรยวเชสงอนจรพกษฑ
สสรงเเวดลคอมชจมชน ณ คสายลมกเสดอ บสอนทคารคอน ตทาบลเพสรมพมนทรพพยฑ” 
      Business model canvas 
1. พพนธมสตรหลพก (key partner)
เกษตรกร สวนผลไมค เงาะ ทจเรมยน รคานคคาปลมก รคานอาหาร สถานทมรทสองเทมรยว (เชดรอมโยง) การขน
สสง 
2. กสจกรรมหลพก (key Activities)
แนะนทาการทสองเทมรยว ประชาสพมพพนธฑแหลสงทสองเทมรยว นทาเทมรยว
3. ทรพพยากรหลพก (key resources)
บจคลลากรดคานการนทาเทมรยว บจคลากรดคานการตลาด
4. การเพสรมคจณคสา (value propositions)

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

มมสจขภาพดมขขคน ลดโอกาสเกสดการเจกบปปวย

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 3,000
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PS65008431 : SRU BCG สทงเสรลมและพดฒนตแหลทงททองเทอชยวชชมชนตตตบลลตตพสน อตตเภอบดตนนตสตร จดงหวดด

สชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

ททาสดรอประชาสพมพพนธฑแหลสงทสองเทมรยว เผยแพรสผสานแฟลตฟอรฑมออนไลนฑ

ใชคสดรอออนไลนฑเพสรมโอกาสทางการสรคางรายไดค

การพพฒนาและบทารจงรพกษาสถานทมรทสองเทมรยว

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

ททองเทอชยวทอชเปปนมลตรตทอสลชงแวดลดอมและสชขภตพ

   ธจรกสจการทสองเทมรยวออนไลนฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ทสองเทมรยว with me ทมรลทาพมน

รตยละเออยด : มม 2 กสจกรรม คดอ1. การพพฒนาและบทารจงรพกษาสถานทมรทสองเทมรยวภายในชจมชน 

2. การประชาสพมพพนธฑสถานทมรทสองเทมรยวใหคเปปนทมรรมคจพกมากยสรงขขคน โดยการจพดททาวสดมโอประชา

สพมพพนธฑผสานแพลตฟอรฑมตสาง ๆ ทพคง Facebook Tiktok และ Youtube เปปนตคน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ลทาพมน อ.บคานนาสาร จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

แผนธจรกสจยขดหลพกตาม PDCA 
1. วางแผน (Plan) การดทาเนสนงานรสวมกพบเครดอขสายภายในชจมชนใหคสอดคลคองกพบความตคองการ
และตรงกพบวพตถจประสงคฑทมรวางไวคโดยยขดหลพก BCG 
2. ลงมดอ (Do) จพดททากสจกรรมทมรเปปนการพพฒนาแหลสงทสองเทมรยวภายในชจมชน รวมถขงสรคางแพ
ลตฟอรฑมทมรจะนทาไปใชคในการประชาสพมพพนธฑ และการชสวยบทารจงรพกษาพพฒนาแหลสงทสองเทมรยวทมรมม
อยมสใหคนสาสนใจมากยสรงขขคน
3. ประเมสนผล (Check) ทมรไดคโดยการวพดจากยอดคสาเขคาบรสการของสถานทมรทสองเทมรยว พรคอมทพคง
สรจปผลการดทาเนสนงาน 
4. สรจปผลปปญหาและอจปสรรค (Act) ในการดทาเนสนงาน พรคอมทพคงหาวสธมแกคไขตสอไปเพดรอสรคาง
ความยพรงยดนตสอไป

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

ลดขยะ/การนทาวพตถจดสบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 12,000
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PS65009156 : SRU BCG ยกระดดบและพดฒนตผลลตภดณฑฑชชมชนตตตบลลตตพสน อตตเภอบดตนนตสตร จดงหวดด

สชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การนทาแพลทฟอรฑมออนไลนฑมาใชคในการประชาสพมพพนธฑและสสงเสรสมชสองทางการขาย

ยกระดพบและพพฒนาบรรจจภพณฑฑใหคมมมาตรฐานเพสรมมากขขคน

การใชคสมจนไพรหญคาหวานแทนนทคาตาลทราย

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ผลสตภพณฑฑแปรรมปตทาบลลทาพมน by SRU for BCG

รตยละเออยด : มม 2 ผลสตภพณฑฑ คดอ1.นทคาสมจนไพรเพดรอสจขภาพ 2.นทคาพรสกกากหมมสมจนไพรเปปน

การนทาสมจนไพรทมรมมในทคองถสรนมาเปปนวพตถจดสบหลพกในการผลสต

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ลทาพมน อ.บคานนาสาร จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

แผนธจรกสจยขดหลพกตาม PDCA 
1. วางแผน (Plan) การดทาเนสนงานรสวมกพบผมคเกมรยวขคองและประชาชนในพดคนทมรทมรเกมรยวกพบผลสตภพณฑฑ
ใหคสอดคลคองกพบความตคองการและตรงกพบวพตถจประสงคฑทมรวางไวคโดยยขดหลพก BCG
2. ลงมดอ (Do) จพดททาผลสตภพณฑฑเพดรอพรคอมในการจพดจทาหนสายรวมถขงสรคางแพลตฟอรฑมทมรจะนทา
ไปใชคในการสสงเสรสมตพวผลสตภพณฑฑ และพรคอมลงมดอททาตามแผนทมรไดควางไวคทพคงการพพฒนา
ผลสตภพณฑฑ การสรคางชสองทางการขาย/ประชาสพมพพนธฑ และการพพฒนาบรรจจภพณฑฑและโลโกคใหค
นสาดขงดมด
3. ประเมสนผล (Check) ทมรไดคโดยการวพดจากยอดขายเดสม พรคอมทพคงสรจปผลการดทาเนสนงาน
4. สรจปผลปปญหาและอจปสรรค (Act) ในการดทาเนสนงาน พรคอมทพคงหาวสธมแกคไขตสอไปเพดรอสรคาง
ความยพรงยดนตสอไป

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 13,000
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PS65005081 : โครงกตรทอช 2 SRU BCG พดฒนตผลลตภดณฑฑทตตควตมสะอตดผลวและบตตรชงผลว ตตตบลคลองชะอชทน

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

เทคนสคการถสายรมปและการโปรโมทสสนคคา

การจพดททาเพจและชสองทางออนไลนฑ

สสงเสรสมชสองทางการขายและการตลาด

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   สดรอทมรเผยแพรส ทางหนพงสดอพสมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทพศนฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : มสรงฟปา

รตยละเออยด : 1. ผลสตภพณฑฑเจลลคางหนคา ผลสตจากขมสคนและวสานหางจระเขค 2. ผลสตภพณฑฑครมม

อาบนทคา ผลสตจากขมสคน 3. ผลสตภพณฑฑโลชพรนทาผสว สมตรกพนแดด ผลสตจากขมสคน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.คลองชะอจสน อ.พนม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1. วางแผน/เกกบขคอมมล เกมรยวกพบผลสตภพณฑฑขมสคนชพน โดยการลงไปพบปะพมดคจยกพบประธานกลจสม
สมจนไพรบคานทจสงตาหนอน
2. นทาขคอมมลทมรไดคจากทมรลงไปพมดคจยกพบกลจสมสมจนไพรบคานทจสงตาหนอน มาปรขกษากพบอาจารยฑ
และสมาชสกภายในกลจสม เพดรอเลดอกผลสตภพณฑฑทมรตคองการจะนทามาพพฒนาและยกระดพบ
3. เลดอกผลสตภพณฑฑทมรตคองการจะพพฒนาและยกระดพบ จขงนทาผลสตภพณฑฑดพงกลสาวมาวางแผนการ
ตลาด เพดรอเพสรมยอดขาย พพฒนาแพคเกจจสคง หาชสองทางการตลาดและกลจสมลมกคคาทมรหลากหลาย
มากยสรงขขคน 
3.1. ผลสตภพณฑฑเจลลคางหนคา
3.2. ผลสตภพณฑฑครมมอาบนทคา
3.3. ผลสตภพณฑฑโลชพรนทาผสว สมตรกพนแดด
มมแผนการจพด ผลสตภพณฑฑเจลลคางหนคา ผลสตภพณฑฑครมมอาบนทคา และผลสตภพณฑฑโลชพรนทาผสว สมตร
กพนแดด โดยการนทาผลสตภพณฑฑทพคง 3 ผลสตภพณฑฑมาจพดเปปนกสปฟเซกท เพดรอชสวยเพสรม ยอดขายในชสวง
เทศกาล

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

สรคางความรมคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 10,000

หนคา 155 / 239



PS65005124 : SRU BCG  ออกแบบและพดฒนตบรรจชภดณฑฑ ตตตบลคลองชะอชทน

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

เทคนสคการถสายรมปและการโปรโมทสสนคคา

การจพดททาเพจและชสองทางออนไลนฑ

สสงสรสมชสองทางการขายและการตลาด

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   สดรอทมรเผยแพรส ทางหนพงสดอพสมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทพศนฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : สบมสขมสคนชพน

รตยละเออยด : 1.สบมสขมสคนชพน ผลสตจากขมสคน2 มพนนวดสมจนไพร ผลสตจากหญคาเขกดมอญ ตคน

กระดมกไกสดทาและไพล

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.คลองชะอจสน อ.พนม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1. วางแผน/เกกบขคอมมล เกมรยวกพบผลสตภพณฑฑขมสคนชพน โดยการลงไปพบปะพมดคจยกพบประธานกลจสม
สมจนไพรบคานทจสงตาหนอน
2. นทาขคอมมลทมรไดคจากทมรลงไปพมดคจยกพบกลจสมสมจนไพรบคานทจสงตาหนอน มาปรขกษากพบอาจารยฑ
และสมาชสกภายในกลจสม เพดรอเลดอกผลสตภพณฑฑทมรตคองการจะนทามาพพฒนาและยกระดพบ
3. เลดอกผลสตภพณฑฑทมรตคองการจะพพฒนาและยกระดพบ จขงนทาผลสตภพณฑฑดพงกลสาวมาวางแผนการ
ตลาด เพดรอเพสรมยอดขาย พพฒนาแพคเกจจสคง หาชสองทางการตลาดและกลจสมลมกคคาทมรหลากหลาย
มากยสรงขขคน 
3.1. ผลสตภพณฑฑสบมสขมสคนชพน ซขรงจะนทามาพพฒนาในรมปแบบใหมสโดยการ เปลมรยนรมปทรงจากสบมสรมป
ทรงดอกไมคมาเปปนสบมสรมปทรงวงรมเพดรองสายตสอการนทามาใชคงาน และไดคมมการเปลมรยนรมปแบบเพ
คเกจจสคงใหมสโดยมมแผนในการพพฒนาบรรจจภพณฑฑใหคมมความนสาสนใจและกลมกลดนกพบธรรมชาตส
มากขขคน

3.2. ผลสตภพณฑฑนทคามพนนวดสมจนไพร โดยมมแผนในการพพฒนาบรรจจภพณฑฑใหคมมกลสองทมรดมมม
มาตรฐานมากขขคน มมความนสาสนใจและดขงดมดใจลมกคคาในการนทามาเปปนของฝาก

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 5,000

หนคา 156 / 239



PS65058105 : SRU BCG ยกระดดบพดฒนตผลลตภดณฑฑ ออกแบบบรรจชภดณฑฑและสทงเสรลมกตรตลตด ตตตบลคลอง

ชะอชทน

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การใหคความรมคเกมรยวกพบการททาการตลาดออนไลนฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาผลสตภพณฑฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ลมกประคบสมจนไพร

รตยละเออยด : ลมกประคบสมจนไพรบรรเทาอาการ ปวดเมดรอยตามรสางกาย และปวดเขสา

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.คลองชะอจสน อ.พนม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1. วางแผน/เกกบขคอมมล เกมรยวกพบผลสตภพณฑฑลมกประคบสมจนไพร โดยการลงไปพบปะพมดคจยกพบ
ประธานกลจสมสมจนไพรบคานทจสงตาหนอน 
2. นทาขคอมมลทมรไดคจากทมรลงไปพมดคจยกพบกลจสมสมจนไพรบคานทจสงตาหนอน มาปรขกษากพบอาจารยฑและ
สมาชสกภายในกลจสม เพดรอเลดอกผลสตภพณฑฑทมรตคองการจะนทามาพพฒนาและยกระดพบ 
3. เลดอกผลสตภพณฑฑทมรตคองการจะพพฒนาและยกระดพบ มาวางแผนในการดทาเนสนการ
3.1ลมกประคบสมจนไพร เพดรอปรพบขนาดของผลสตภพณฑฑและปรพบปรจงกลสรนลมกประคบใหคมมความเขคม
ขคนของสมจนไพรมากขขคน ออกแบบพพฒนากลสองบรรจจภพณฑฑ และขยายชสองทางการตลาดใหคมม
ความหลากหลายมากยสรงขขคน
3.2แชมพมและครมมนวดผม เพดรอพพฒนาสมตรมะกรมดอพญชพน ออกแบบบรรจจภพณฑฑและสสงเสรสม
การตลาด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 6,000

หนคา 157 / 239



PS65009077 : U2T BCG กตรพดฒนตผลลตภดณฑฑชชมชนและสทงเสรลมกตรตลตดดดวยสชชอดลจลทดล ตตตบลคลองศก

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การใชคสมจนไพรในทคองถสรนใหคเกสดประโยชนฑ

นวพตกรรมโลชพรนกพนยจงสมจนไพร

นวพตกรรมสเปรยฑกพนยจงสมจนไพร

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : แกควมพจฉา

รตยละเออยด : 1.สเปรยฑกพนยจง มมทพคงหมด 3 สมตร สมตรตะไครคหอม สมตรมะกรมด สมตรผสมตะไครค

หอมและมะกรมด สมตรละ3ขนาดแตสละขนาดมมราคา (69บาท38ml) ,(79บาท50ml),(129

บาท100ml)2.โลสชพรนตะไครคหอมกพนยจงมม1สมตรขนาด 150 ml ราคา 159 บาท

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.คลองศก อ.พนม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1. ประชจมสมาชสกรสวมกพบกลจสมแมสบคานเพดรอลงพดคนทมรเกกบศขกษาขคอมมลเพสรมเตสมและศขกษาความ
เปปนมาของผลสตภพณฑฑในชจมชน
2. ลงพดคนทมรสทารวจการดทาเนสนงานของกลจสมแมสบคานเพดรอวสเคราะหฑความตคองการในการพพฒนา
ผลสตภพณฑฑและกทาหนดแผนการพพฒนาผลสตภพณฑฑในชจมชน
3. พพฒนาผลสตภพณฑฑแบบภมมสปปญญาชาวบคานดพคงเดสมไปสมสการใชคเทคโนโลยมสมพยใหมสทมรใหคผล
ผลสตทมรคจคมทจน มมองคฑความรมคในการลดตคนทจนและสรคางมมลคสาเพสรมใหคกพบผลสตภพณฑฑของชจมชน
4. พพฒนาบรรจจภพณฑฑใหคมมความหลากหลายและนสาสนใจมากยสรงขขคน
5. หาตลาดเพดรอสสงเสรสมยอดขายของผลสตภพณฑฑใหคมมยอดขายเพสรมขขคนดควยการลงพดคนทมรสทารวจ
ตามรคานคคาและรมสอรฑตตสางๆและดควยสดรอสพงคมออนไลนฑ เชสน เพจFacebook, TikTok และ Line

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

ลดขยะ/การนทาวพตถจดสบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 20,000

หนคา 158 / 239



PS65009872 : U2T BCG กตรพดฒนตผลลตภดณฑฑชชมชนและสทงเสรลมกตรตลตดดดวยสชชอดลจลทดล ตตตบลคลองศก

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

นวพตกรรมเทมบยหอมสมจนไพร

นวพตกรรมธมปหอมสมจนไพร

นวพตกรรมการใชคพดชในทคองถสรนใหคเกสดประโยชนฑ

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : แกควมพจฉา

รตยละเออยด : 1.ธมปหอมกพนยจงสมจนไพรเปปนผลสตภพณฑฑทมรพพฒนาขขคนใหมสททามาจากตะไครคหอม

ใชคของทมรเหลดอจากการททาสเปรยฑกพนยจง2.เทมยนหอมกพนยจงสมจนไพรเปปนผลสตภพณฑฑทมรพพฒนา

ขขคนใหมสททามาจากตะไครคหอมผสมมะกรมด

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.คลองศก อ.พนม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1. ประชจมสมาชสกรสวมกพบกลจสมแมสบคานเพดรอลงพดคนทมรเกกบศขกษาขคอมมลเพสรมเตสมและศขกษาความ
เปปนมาของผลสตภพณฑฑในชจมชน
2. ลงพดคนทมรสทารวจการดทาเนสนงานของกลจสมแมสบคานเพดรอวสเคราะหฑความตคองการในการพพฒนา
ผลสตภพณฑฑและกทาหนดแผนการพพฒนาผลสตภพณฑฑในชจมชน
3. พพฒนาผลสตภพณฑฑแบบภมมสปปญญาชาวบคานดพคงเดสมไปสมสการใชคเทคโนโลยมสมพยใหมสทมรใหคผล
ผลสตทมรคจคมทจน มมองคฑความรมคในการลดตคนทจนและสรคางมมลคสาเพสรมใหคกพบผลสตภพณฑฑของชจมชน
4. พพฒนาบรรจจภพณฑฑใหคมมความหลากหลายและนสาสนใจมากยสรงขขคน
5. หาตลาดเพดรอสสงเสรสมยอดขายของผลสตภพณฑฑใหคมมยอดขายเพสรมขขคนดควยการลงพดคนทมรสทารวจ
ตามรคานคคาและรมสอรฑตตสางๆและดควยสดรอสพงคมออนไลนฑ เชสน เพจFacebook, TikTok และ Line

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

มมสจขภาพดมขขคน ลดโอกาสเกสดการเจกบปปวย

ลดขยะ/การนทาวพตถจดสบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 33,000
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PS65008651 : SRU BCG พดฒนตตทอยอดสลนคดต ตตตบลพนม อตตเภอพนม จดงหวดดสชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

เพสรมรมปแบบผลสตภพณฑฑเปปนนทคาแกงสคมสทาเรกจรมป เพดรอความสะดวกในการใชคงาน

พพฒนาบรรจจภพณฑฑทมรตอบสนองตสอการเกกบรพกษาผลสตภพณฑฑไดคอยสางมมประสสทธสภาพ

เพสรมชสองทางการจพดจทาหนสายผสานทางสดรอออนไลนฑ เพดรอเพสรมยอดขายใหคมากขขคน

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : กลจสมเครดรองแกงแมสบคานแสนสจขประชารพกษฑ

รตยละเออยด : กลจสมเครดรองแกงแมสบคานแสนสจขประชารพกษฑ ตพคงอยมสหมมสทมร 7 ตทาบลพนม มมวสธมใน

การในการผลสตโดยการบด ในปปจจจบพนมมการบรรจจผลสตภพณฑฑโดยการใชคถจงพลาสตสก และมม

การจพดจทาหนสายภายในชจมชน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.พนม อ.พนม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.ประชจมวางแผนการดทาเนสนงาน
2.ลงพดคนทมรเกกบขคอมมลในทคองถสรน
3.นทาขคอมมลมาวสเคราะหฑ
4.วางแผนในการพพฒนาสสนคคา
5.ยกระดพบผลสตภพณฑฑ โดยการปรพบเปลมรยนบรรจจภพณฑฑ
6.เพสรมชสองทางการในจพดจทาหนสายผลสตภพณฑฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 3,900
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PS65009010 : SRU BCG  โครงกตรพดฒนตแหลทงททองเทอชยวเชลงอนชรดกษฑ ตตตบลพนม อตตเภอพนม จดงหวดด

สชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

เพดรอใหคความรมค ความตระหนพกและสรคางจสตสทานขกในการจพดการทรพพยากรธรรมชาตสและสสรง

แวดลคอมทคองถสรน พดคนทมรตทาบลพนม

เพดรอขพบเคลดรอนกลจสมผมคนทาและเยาวชนรพกษฑสสรงแวดลคอม พดคนทมรตทาบลพนม

เพดรอสสงเสรสมอนจรพกษฑสสรงแวดลคอมและการทสองเทมรยว

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

ททองเทอชยวทอชเปปนมลตรตทอสลชงแวดลดอมและสชขภตพ

   ธจรกสจการทสองเทมรยวออนไลนฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : พพฒนาแหลสงทสองเทมรยวเชสงอนจรพกษฑ

รตยละเออยด : วพดพนมเปปนสถานทมรสทาคพญ ทมรดขงดมดความสนใจของผมคคนใหคเขคามาททาบจญและ

ทสองเทมรยว และเปปนแหลสงอนจรพกษฑพพนธฑปลา   ในแหลสงนทคาธรรมชาตส

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.พนม อ.พนม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.ประชจมวางแผนการดทาเนสนงาน
2.ลงพดคนทมรเกกบขคอมมลในทคองถสรน
3.นทาขคอมมลมาวสเคราะหฑ
4.วางแผนในการยกระดพบแหลสงทสองเทมรยว
5.ลงพดคนทมรปรพบปรจงแหลสงทสองเทมรยว ใหคมมความนสาสนใจ
6.มมการประชาสพมพพนธฑผสานสดรอออนไลนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

จตตนวนรตยไดด : 500
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PS65008762 : กตรยกระดดบผลลตภดณฑฑนตนตผผนง

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

จพดททาเพจ Facebook ใหคแกสกลจสมนทคาผขคงเพดรอเปปนชสองทางในการตสดตสอซดคอขาย เนดรองจากใน

ปปจจจบพนใชคเปปน Facebook สสวนตพว

ใชคเครดรองในการกรองนทคาผขคงทมรไดคมาตรฐานเพดรอลดการปนเปปค อนของเชดคอจจลสนทรมยฑ จากเดสมใชค

ผคาขาวบางในการกรองนทคาผขคง อาจเกสดการปนเปปค อนจากการบมบดควยมดอและเชดคอจจลสนทรมยฑใน

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : นทคาผขคง (Honey)

รตยละเออยด : ผลสตภพณฑฑนทคาผขคงจากกลจสมเลมคยงบคานเบญจา เปปนนทคาผขคงในเเพกคเเกจใหมสทมรไดคททา

การออกเเบบ แพกคเเกจใหคมมขนาดเลกกจสกว ผลสต และ ออกเเบบฉลากใหคสวยขขคน เพดรอจพดททาเปปน

ของฝาก หรดอของชทารสวย จทาหนสายในราคาทมรตทราลง และงสายตสอการขนสสง ททาใหคลมกคคาตพดสสน

ใจซดคอไดคงสายขขคน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.พลมเถดรอน อ.พนม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : ไมสมม

ออนไลนฑ : พลมเถดรอน City U2T

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

แผนธจรกสจสทาหรพบกลจสมเลมคยงผขคงบคานเบญจา ไดคมมการเพสรมชสองทางการตลาดในการขายนทคาผขคง
ผสานชสองทางออนไลนฑ facebook โดยการสรคางเพจใหคกพบตพวแทนกลจสมสมาชสกเปปนผมคดมแล และ
พพฒนาบรรจจภพณฑฑใหคมมขนาดกะทพดรพดเหมาะกพบการเปปนของฝาก ของชทารสวย จทาหนสายในราคาทมร
ถมก เหมาะกพบกลจสมลมกคคาทมรตคองการซดคอในราคาทมรจพบตคองไดคเพดรอเขคาถขงกลจสมลมกคคามากขขคน เพสรม
ชสองทางการขายผลสตภพณฑฑนทคาผขคงทพคง ออนไลนฑ และออฟไลนฑ เพดรอเพสรมรายไดคใหคแกสสมาชสกกลจสม
ดพงกลสาว เพสรมมมลคสาใหคนทคาผขคง  และผลสตภพณฑฑใหมสคดอ มะนาวดองนทคาผขคง ซขรงมมสรรพคจณทมรชสวยใน
เรดรองของระบบขพบถสาย เพสรมวสตามสนซม เปปนเครดรองดดรมเพสรมความสดชดรนใหครสางกาย เปปนทางเลดอกใหค
แกสกลจสมคนรพกสจขภาพอมกดควยอมกทพคงเปปนผลสตภพณฑฑทมรสะดวกตสอการขนสสง

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 10,000
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PS65009218 : กตรยกระดดบเครชชองแกงเปปนไตปลตแหดง

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

จพดททาเพจ Facebook ใหคแกสกลจสมเครดรองแกงเพดรอเปปนชสองทางในการตสดตสอซดคอขาย เนดรองจาก

ในปปจจจบพนใชค Facebook สสวนตพวเปปนชสองทางการขาย

การยจบรวมเปปนขพคนตอนเดมยวกพนเพดรอยสอนระยะเวลาในการปรจงและผพดแกงไตปลาใหคแหคง ททา

ใหคมมเวลาในการเตรมยมวพตถจดสบอดรนๆเพสรมขขคน

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ไตปลาแหคง

รตยละเออยด : ไตปลาแหคงเปปนผลสตภพณฑฑใหมสของกลจสมเครดรองแกงบคานบางลขก ม.5 ต.พลม

เถดรอน อ.พนม จ.สจราษฎรฑธานม ผลสตขขคนเพดรอพพฒนาตสอยอดเครดรองแกง เพดรอเพสรมยอดขายและ

เพสรมตพวเลดอกใหมสใหคแกสลมกคคา

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.พลมเถดรอน อ.พนม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : ไมสมม

ออนไลนฑ : พลมเถดรอน City U2T

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ผลสตภพณฑฑเครดรองแกงของกลจสมเครดรองแกงบคานบางลขก ม.5 ต.พลมเถดรอน อ.พนม จ.สจราษฎรฑธานม 
เดสมมมจทาหนสายอยมสแลคว 3 ชนสด คดอ เครดรองแกงพรสก เครดรองแกงสคม และเครดรองแกงกะทส 
ผลสตภพณฑฑเปปนทมรยอมรพบในรสชาตสและคจณภาพ จขงไดคมมการจพดททาสสนคคาและผลสตภพณฑฑใหคมมความ
หลากหลายมากขขคน ครอบคลจม ปรพบเปลมรยนและแปลรมปใหคมมความนสาสนใจ โดยเพสรมชนสดของ
เครดรองแกง คดอ เครดรองแกงเขมยวหวาน และผลสตภพณฑฑเครดรองแกงแปรรมป คดอ ไตปลาแหคง เพดรอ
ตอบสนองความตคองการและสามารถเขคาถขงกลจสมลมกคคาทมรหลากหลายมากขขคนผสานทพคงชสองทาง
ออฟไลนฑและออนไลนฑ

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 5,500
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PS65004977 : SRU BCG ยกระดดบศดกยภตพ เพชชอเสรลมสรดตงรตยไดดจตกผลลตภดณฑฑชชมชนตตตบลพดงกตญจนฑ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การเลดอกใชคบรรจจภพณฑฑทมรเหมาะสทาหรพบผมคบรสโภคยจคใหมส

การถนอมอาหารเพดรอยดดอายจผลสตภพณฑฑเครดรองแกงโดยการพาสเจอไรซฑ

การแปรสภาพเครดรองแกงใหคมมความทพนสมพย

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : นทคาแกงสทาเรกจรมปบคานพพงกาญจนฑ

รตยละเออยด : นทคาแกงสทาเรกจรมปเขคมขคนทมรพพฒนาตสอยอดจากเครดรองแกงบคานพพงกาญจนฑ 

ขนาด 250 มสลลสลสตร สะดวกตสอการประกอบอาหาร เกกบไวคไดคนาน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 6 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.พพงกาญจนฑ อ.พนม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

แผนธจรกสจของเครดรองแกงรมปแบบกระปจก และนทคาแกงสทาเรกจรมปบคานพพงกาญจนฑ เนคนการยก
ระดพบเครดรองแกงบคานพพงกาญจนฑ  และพพฒนาเปปนนทคาแกงสทาเรกจรมป เพดรอใหคตรงตสอความตคอง
การของลมกคคาในปปจจจบพน โดยการนทาเสนอขคอมมลทมรเปปนประโยชนฑเกมรยวกพบการเกกบรพกษา สสวน
ประกอบ เนคนการสรคางรายไดคจากการขายตามตลาด รคานคคาในชจมชน และรายไดคจากการขาย
ออนไลนฑ (Facebook Fanpage)

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางนวพตกรรมใหมสใหคกพบผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

จตตนวนรตยไดด : 11,000
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PS65005248 : SRU BCG ยกระดดบและสทงเสรลมกตรททองเทอชยวในชชมชน ตตตบลพดงกตญจนฑ อตตเภอพนม จดงหวดด

สชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การพพฒนาออกแบบใหคสถานทมรมมความนสาสนใจ

สรคางจจด Check in ในชจมชนและการปปกหมจดในระบบ CBD (Community Big Data)

การประชาสพมพพนธฑและสสงเสรสมการทสองเทมรยวผสานชสองทางทมรหลากหลาย

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

ททองเทอชยวทอชเปปนมลตรตทอสลชงแวดลดอมและสชขภตพ

   ธจรกสจการทสองเทมรยวออนไลนฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : สถานทมรทสองเทมรยววพงหพวกา

รตยละเออยด : มมการสสงเสรสมและพพฒนาสถานทมรทสองเทมรยวในชจมชนเชสงสรคางสรรคฑ และเปปน

มสตรตสอสสรงแวดลคอม ซขรงสสงผลตสอสจขภาพทมรดมของคนในชจมชน และยพงเปปนการสสงเสรสมการ

ทสองเทมรยวเมดองรอง เพดรอลดการกระจจกตพวของนพกทสองเทมรยวเมดองหลพก

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 6 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.พพงกาญจนฑ อ.พนม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

แผนธจรกสจการพพฒนาภมมสทพศนฑและสสรงแวดลคอมสถานทมรทสองเทมรยววพงหพวกา และการประชาสพมพพนธฑ
และสสงเสรสมการทสองเทมรยว มมการวสเคราะหฑความตคองการของชจมชน มาใชคในการวางแผนเพดรอ
พพฒนาสถานทมรทสองเทมรยวใหคตอบสนองตสอความตคองการ เชสน มมจจดเชกคอสน มมจจดออกกทาลพงกาย 
เนคนการประชาสพมพพนธฑขคอมมลทมรเปปนประโยชนฑเพดรอใหคผมคทมรจะเขคามาทสองเทมรยวมมขคอมมลเพมยงพอใน
การตพดสสนใจ

มมสจขภาพดมขขคน ลดโอกาสเกสดการเจกบปปวย

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรพกษฑสสรงแวดลคอม และมมการพพฒนาอยสางยพรงยดน

จตตนวนรตยไดด : 2,000
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PS65008030 : SRU BCG ยกระดดบขนมพชนนบดตน ตตตบลไทรขผง

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การประชาสพมพพนธฑ เชสน เพจ facebook และรคานคคาในชจมชน

กลสรน สม จากธรรมชาตสโดยใชควพตถจดสบในชจมชน เชสน เผดอก กลควยหอม ฟปกทอง มพนมสวง

บรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ไทรขขง snacks

รตยละเออยด : ผสมแปปงขคาวเจคาแปปงมพน นทคาตาลทราย นทคาปมนใส หพวกะทส ใสสไขส ผสมงาขาว/งา

ดทา คนใหคทพรว ตพคงกระทะเทนทคามพนรอใหครคอน นทาแมสพสมพฑขนมดอกจอกแชสในนทคามพนใหคแมสพสมพฑรคอน

นทาแมสพสมพฑจจสมกพบแปปงแลควนทาไปทอด เมดรอขนมเรสรมเซกตตพวยกแมสออก ทอดจนสจกเหลดอง ยก

ขขคนสะเดกดนทคามพน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ไทรขขง อ.พระแสง จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.พพนธมสตรทมรสทาคพญ
-ผมคนทาชจมชนหมมสทมร4ตทาบลไทรขขง
-กลจสมสตรมหมมสทมร4
2.กสจกรรมหลพก
-การจพดเตรมยมวพตถจดสบอจปกรณฑสทาหรพบททาขนม
-การบรรจจขนมลงไปในกลสองบรรจจภพณฑฑ
-การจพดจทาหนสายสสนคคา
3.ทรพพยากรหลพก
-สมตรในการผสมแปปง
-อจปกรณฑในการททาขนม
-วพตถจดสบในการททาขนม
4.คจณคสาจจดแขกง
-อนจรพกษฑประเพณมและวพฒนธรรมดคานการททาขนม
-ใชควพสดจในชจมชน
-สสงเสรสมความรสวมมดอในชจมชน
-ชสวยสรคางรายไดคเสรสมใหคกพบชจมชน
5.ความสพมพพนธฑกพบลมกคคา
-สามารถใชคเปปนของฝากและใชคในงานประเพณมไดค

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางนวพตกรรมใหมสใหคกพบผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

จตตนวนรตยไดด : 16,000
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PS65008304 : SRU BCG สทงเสรลมยอดขตยขนมพชนนบดตน ตตตบลไทรขผง

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

-

บรรจจภพณฑฑ

การประชาสพมพพนธฑ เชสน เพจ Facebook และรคานคคาในชจมชน

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : บคานขนม ไทรขขง

รตยละเออยด : แชสขคาวเหนมยวไวค 1 คดน นขรงใหคสจก ขขคนรมปแลควตากแดดใหคแหคง ตพคงไฟใสสนทคามพน เมดรอ

นทคามพนรคอนจพด เอาขคาวเหนมยวลงทอดใหคเหลดองและกรอบ เสรกจแลควชคอนขขคนใสสภาชนะใหคสะเดกด

นทคามพน และเตรมยมใสสบรรจจภพณฑฑพรคอมวางจทาหนสาย

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ไทรขขง อ.พระแสง จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.พพนธมสตรทมรสทาคพญ
 - ควาเปปนผมคนทาชจมชนหมมสทมร4ตทาบลไทรขขง
 - กลจสมสตรมหมมสทมร4
2.กสจกรรมหลพก
 - การจพดเตรมยมวพตถจดสบอจปกรณฑสทาหรพบททาขนม
 - การบรรจจขนมลงไปในกลสองบรรจจภพณฑฑ
 - การจพดจทาหนสายสสนคคา
3.ทรพพยากรหลพก
 - สมตรในการททาขนม
 - อจกรณฑในการททาขนม
 - วพตถจดสบในการททาขนม
4.คจณคสาจจดแขกง
 - อนจรพกษฑประเพณมและวพฒนธรรมดคานการททาขนม
 - ใชควพสดจในชจมชน
 - สสงเสรสมความรสวมมดอในชจมชน
 - ชสวยสรคางรายไดคเสรสมใหคกพบชจมชน
5.ความสพมพพนธฑกพบลมกคคา
 - สามารถใชคเปปนของฝากและใชคในงานประเพณมไดค

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 17,000
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PS65007132 : Sru Bcg พดฒนตผลลตภดณฑฑขนมทองมดวน ตตตบลไทรโสภต

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

-

-

-

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ขนมทองมควน กลส จมแมสบคานเนสนสจวรรณ

รตยละเออยด : เปปนขนมหวานมงคลทมรคนไทยมพกใหคเปปนของขวพญ สดรอถขงการมพรงมมและเคมยงคมส 

กลจสมชาวบคานตทาบลไทรโสภาจขงเลกงเหกนวสานทามาททาขายในชจมชนเพดรอเปปนขนมรพบประทานใน

ครพวเรดอน ทองมควนจะมมหลายรสชาตสเชสนใบเตย ฟปกทองกะทสไกสหยองมมความเหนมยวกรอบ

สามารถรพบประทานเปปนของวสางชากาแ

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ไทรโสภา อ.พระแสง จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ทองมควนเปปนขนมหวานมงคลทมรคนไทยมพกใหคเปปนของขวพญสดรอถขงการมพรงมมและเคมยงคมสกลจสมชาว
บคานตทาบลไทรโสภาจขงเลกงเหกนวสานทามาททาขายในชจมชนเพดรอเปปนขนมรพบประทานในครพวเรดอนทอง
มควนจะมมหลายรสชาตสเชสนใบเตยฟปกทองกะทสไกสหยองมมความเหนมยวกรอบสามารถรพบประทาน
เปปนของวสางชากาแฟหรดอรพบประทานคมสกพบเครดรองดดรมเยกนๆ
1.เพสรมความหลากหลายของผลสตภพณฑฑ
2.ออกแบบโลโกคเฉพาะสสนคคา
3.สรคางการขายของออนไลนฑเชสนTiktokFacebookเพจ
4.เพสรมบรรจจภพณฑฑใหคสวยขขคน

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 5,800
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PS65007155 : Sru Bcg พดฒนตผลลตภดณฑฑนตนตยตลดตงจตน ตตตบลไทรโสภต

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

ออกแบบสดรอประชาสพมพพนธฑ

ออกแบบโลโกคและบรรจจภพณฑฑ

-

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การขนสสงและกระจายสสนคคา

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : นทคายาลคางจาน

รตยละเออยด : ผลสตภพณฑฑนทคายาลคางจาน สรรพคจณจากมะนาว และสรรพคจณรพกษาโรคตสางๆ 

สสวนผสมของสารลดแรงตขงผสว ทมรมมการระคายเคดองตทรา ประโยชนฑหลพกของนทคายาลคางจานคดอ

ใชคลคางภาชนะและเครดรองครพวดควยมดอหลพงจากประกอบหรดอรพบประทานอาหารแลคว นทคายาลคาง

จานททาใหคสสรงสกปรกและไขมพนหลจดจากภาชนะ

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ไทรโสภา อ.พระแสง จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

นทคายาลคางจานกลจสมแมสบคานจพดททาขขคนเพดรอใชคในครพวเรดอน มมวพตถจดสบทมรมาจากธรรมชาตส ททาใหค
ประหยพดคสาใชคจสาย โดยททาจากมะนาว และสรรพคจณรพกษาโรคทพรวไป โดยททาใหคเกสดประโยชนฑสมง
สจด โดยมมการขพคนการดทาเนสนงาน
1. ประชจมทมมและกลถสมสมาชสกแมสบคานประตมพลสกเกมรยงกพบผลสตภพณฑฑ
2.ออกแบบผลสตภพณฑฑนทคายาลคางจาน
3.ศขกษาขคอมมล วสธมการททา 
4.  ม มศขกษาเกมรยวกพบการททาแพกกเกกตตสคง
5. ททา SWOT ของผลสตภพณฑฑ
6.ทกลองใชคผลสตภพณฑฑจากสสนคคาตพวเดสมและบพนทขกปปญหาตสางๆนทามาแกคไข
7.ทดสอบการวางขายตลาดและและรคานคคาในทคองถสรน รวมถขงการขายออนไลนฑและศขกษาความ
หนคาจะเปปนของผมคบรสโภค
8.ศขกษาการสสงเสรสมการขายโดยเนคน ขายแบบมมโปรโมชพรน เพดรอสรคางมสตสใหมสของการขาย

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 2,900
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PS65005149 : SRU BCG ยกระดดบผลลตภดณฑฑชชมชนตตตบลบตงสวรรคฑ อตตเภอพระแสง จดงหวดดสชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

พพฒนาโลโกคผลสตภพณฑฑ

ขยายชสองทางการตลาดออนไลนฑ

ออกแบบบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : นทคามพนไพล"อสางนทคาผจด"

รตยละเออยด : นทคามพนไพล สกพดจากสมจนไพรธรรมชาตส เปปนยาสามพญประจทาบคาน ใชคทา

บรรเทาอาการหวพด คพดจมมกและแมลงสพตวฑกพดตสอย

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.บางสวรรคฑ อ.พระแสง จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : รคานคคาชจมชนอสางนทคาผจด

ออนไลนฑ : ยาหมสองสมจนไพร"บคานอสางนทคาผจด"

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

เปปนการนทาเอาสมจนไพรธรรมชาตส ประจทาถสรนในพดคนทมรอสางนทคาผจด ตทาบลบางสวรรคฑ เพดรอมายกระ
ดพบเปปนผลสตภพณฑฑชจมชน สามารถสรคางงานและรายไดคใหคแกสชจมชน อนจรพกษฑและตสอยอด
ภมมสปปญญาทคองถสรน รวมทพคงเปปนการสรคางเอกลพกษณฑใหคกพบแหลสงทสองเทมรยวอสางนทคาผจด และมมการ
ขยายชสองทางการจทาหนสายใหคครอบคลจมกพบกลจสมเปปาหมายในตลาดออนไลนฑมากยสรงขขคน

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

อนจรพกษฑและตสอยอดภมมสปปญญาทคองถสรน

จตตนวนรตยไดด : 8,000
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PS65005406 : SRU BCG สทงเสรลมกตรททองเทอชยวตตตบลบตงสวรรคฑ อตตเภอพระแสง จดงหวดดสชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

บรสการชสวยเหลดอดมแลกรณมฉจกเฉสนแกสนพกทสองเทมรยว

จจดสแกนขยะ

แหลสงเรมยนรมคสมจนไพร

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

ททองเทอชยวทอชเปปนมลตรตทอสลชงแวดลดอมและสชขภตพ

   ธจรกสจการทสองเทมรยวออนไลนฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : แหลสงทสองเทมรยวอสางนทคาผจด

รตยละเออยด : แหลสงทสองเทมรยวอสางนทคาผจด เปปนแหลสงทสองเทมรยวทางธรรมชาตส ทมรไดครพบความ

นสยมของตทาบลบางสวรรคฑน สามารถททากสจกรรมเลสนนทคา พายเรดอชมจจดชมวสว รวมทพคงเปปน

แหลสงเรมยนรมคสมจนไพรทคองถสรนสทาหรพบผมคทมรสนใจ

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.บางสวรรคฑ อ.พระแสง จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : สถานทมรทสองเทมรยวอสางนทคาผจด หมมสทมร 13 ตทาบลบางสวรรคฑ อทาเภอพระแสง จพงหวพด

สจราษฎรฑธานม

ออนไลนฑ : ทมรนมร"อสางนทคาผจด"

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

การสสงเสรสมสถานทมรทสองเทมรยวอสางนทคาผจด จพดใหคมมการปรพบปรจงภมมสทพศนฑและยกระดพบเปปนแหลสง
เรมยนรมคสมจนไพรพดคนบคาน  โดยการจพดเปปนสวนหยสอม  เพดรอใหคนพกทสองเทมรยวทมรมาทสองเทมรยวอสางนทคา
ผจด ไดคเรมยนรมคสมจนไพรพดคนบคาน และสรรพคจณสมจนไพรชนสดนพคนๆ เปปนการเพสรมความรมคใหคกพบนพก
ทสองเทมรยว และประชาสพมพพนธฑสถานทมรทสองเทมรยวอสางนทคาผจดโดยผสานชสองทางออนไลนฑ 
FACEBOOK  เพจ U2T FOR BCG ตทาบลบางสวรรคฑ

ลดเวลาในการสรคางผลผลสตเพดรอจพดจทาหนสายสสนคคา / บรสการ

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรพกษฑสสรงแวดลคอม และมมการพพฒนาอยสางยพรงยดน

จตตนวนรตยไดด : 10,000
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PS65006073 : SRU BCG โครงกตรพดฒนตบรรรจชภดณฑฑและสทงเสรลมกตรจตตหนทตยผลลตภดณฑฑนตนตยตลดตงจตน

บดตนนตนตดตต ตตตบลสตคส

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

ใชควพสดจธรรมชาตสทมรมมอยมสในชจมชน ใหคเปปนประโยชนฑ เพดรอเพสรมประสสทธสภาพของนทคายาลคางจาน

ปรพบเปลมรยนโลโกค ใหคทพนสมพย นสาสนใจ

เพสรมชสองทางการขายออนไลนฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจหมชนเวอยนลดกตรใชดพลดงงตนเนดนนตตกลดบมตใชดใหมท

   Reuse (การใชคซทคา)

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : SRU BCGกระเปปาจพกสานลดโลกรคอน

รตยละเออยด : 1 เปปนสสนคคาประดสบฐฑดควยมดอเปปนการจพกสานโดยเสคนเชดอกพลาสตสก 2 สสนคคา

สามารถใชคทดแทนถจงพลาสตสกไดค3 ททาความสะอาดไดคงสายสวยงามแขกงแรงใชคงานไดคดมกวสา

ถจงพลาสตสกชสวยลดขยะมมลฝอยไมสททาใหคเกสดภาวะเรดอนกระจก4 สามารถใชคซทคานทากลพบมาใชค

ใหมสไดค

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.สาคม อ.พระแสง จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1 เปลมรยนแพคเกจจสคงใหมส
2 เพสรมโลโกคใหมส
3 เพสรมชสองทางขายในออนไลนฑ
4 เพสรมการตมการตลาดในชจมชนและตลาดในอทาเภอเปปดชสองทางทมรหลากหลายเขคาถขงทจกเพศทจก
วพยราคาสสนคคาจพบตคองไดค

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

ลดขยะ/การนทาวพตถจดสบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

จตตนวนรตยไดด : 7,000
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PS65006315 : SRU BCG โครงกตรอบรมบรรรจชภดณฑฑและสทงเสรลมกตรจตตหนทตยผลลตภดณฑฑกระเปปตสตนบดตน

หดวยทรตย ตตตบลสตคส

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

สามารถใชคซทคาและนทากลพบมาใชคใหมสไดค

พพฒนาขนาดรมปแบบ รมปทรงและลวดลาย ใหคมมความทพนสมพย เพดรอตอบสนองตสอความตคอง

การของลมกคคา

เพสรมชสองทางการขาย

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกลจหมชนเวอยนลดกตรใชดพลดงงตนเนดนนตตกลดบมตใชดใหมท

   Reuse (การใชคซทคา)

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : นทคายาลคางจานบคานนทคาดทา

รตยละเออยด : 1 นทคายาลคางจานกวนเองของกลจสมแมสบคาน ตทาบลสาคม2 นทคายาลคางจานผลสตจาก

ธรรมชาตส เชสน นทคามะกรมด มะนาวเปปนตคน3 ผลสตออกมาในรมปแบบเขคมขคนขจพดดคราบและกลสรน

คาวไดคงสาย

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.สาคม อ.พระแสง จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1 ปรพบเปลมรยนรมปทรงใหคตรงตามความตคองการของลมกคคา
2 เปลมรยนโลโกคใหมสใหคทพนสมพย
3 เพสรมยอดขายชสองทางออนไลนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 8,000
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PS65005598 : SRU For BCG ยกระดดบเศรษฐกลจผดตมดดยดอมสลนเจรลญ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

ปรพบปรจงรมปแบบผลสตภพณฑฑและบรรจจภพณฑฑใหคเหมาะแกสการจทาหนสาย

เพสรมชสองทางการขายผสานทางระบบออนไลนฑ

พพฒนาชสองทางการจพดจทาหนสายโดยใขคสดรอดสจสทพล

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ผคามพดยคอมสสนเจรสญ

รตยละเออยด : 1.เสดคอผคามมหลากหลายขนาด มมเนดคอผคาและลวดลายทมรแตกตสาง2.กระเปปามมรมป

แบบหลากหลาย3.มมสมสพนสวยงาม ตามจสนตนาการทมรตคองการ 4..มมเอกลพกษณฑดขงดมดลมกคคา 5.

เสดคอผคามพดยคอมมลวดลายโดดเดสน 6.สามารถใสสไดคทจกๆสถานการณฑ

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.สสนเจรสญ อ.พระแสง จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : ศมนยฑการศขกษานอกระบบและการศขกษาตามอพธยาศพยอทาเภอพระแสง

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100083450723533

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1.ประชจมกพบสมาชสกในกลจสมของตทาบลสสนเจรสญ
2.ประสานงานกพบกลจสมผคามพดยคอมในตทาบลสสนเจรสญ
3.ลงพดคนทมรเพดรอสอบถามขคอมมลขพคนตอนการททาและวพสดจอจปกรณฑตสางๆ
4.รวบรวมขคอมมล ขพคนตอนจากการลงพดคนทมร
5.จพดททาโครงการผคามพดยคอม
6.จพดจทาหนสายทพคงรมปแบบ ออฟไลนฑ ออนไลนฑ

คสดคคนกระบวนการททางานทมรงสายขขคน

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 7,000

หนคา 174 / 239



PS65005639 : SRU For BCG ยกระดดบเศรษฐกลจปชปยหมดกชอวภตพและนตนตหมดกชอวภตพสลนเจรลญ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

ปรพบปรจงรมปแบบผลสตภพณฑฑและบรรจจภพณฑฑใหคเหมาะแกสการจทาหนสาย

เพสรมชสองทางการขายผสานทางระบบออนไลนฑ

พพฒนาชสองทางการจพดจทาหนสายโดยใขคสดรอดสจสทพล

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เกษตรปลอดภดย

   สารกทาจพดศพตรมพดชทางชมวภาพ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ปจปยหมพกชมวภาพ

รตยละเออยด : ปจปยหมพกชมวภาพและนทคาหมพกชมวภาพของตทาบลสสนเจรสญ  ปจปยหมพกชมวภาพทมรไดค

มาจากมมลสพตวฑตสางๆเชสน มมลไกส  มมลวพว มมลคคางคาว  เปปนตคนและนทคาหมพกชมวภาพไดคมาจากเศษ

ผพก หพวปลา  ผลไมค เปปนตคน ทมรมมประโยชนฑในการปรพบปรจงบทารจงดสน รพกษาความชจสมชดคนในดสนไดคดม

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.สสนเจรสญ อ.พระแสง จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : ไรสนายเกลดอ นายสจขสวพสดสน สารา หมมสทมร10 ตทาบล สสนเจรสญ อทาเภอพระแสง จพงหวพด

สจราษฎรฑธานม

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100063733492057

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1.ประชจมสมาชสกในกลจสมของตทาบลสสนเจรสญ
2.ประสานงานกพบกลจสมผมคจพดททา
3.ลงพดคนทมรเพดรอสอบถามขคอมมล ขพคนตอนการททาและจพดเตรมยมอจปกรณฑตสางๆ
4.รวบรวมขคอมมลจากการลงพดคนทมร
5.จพดททาโครงการ โดยการพพฒนาปจปยหมพกและนทคาหมพกชมวภาพ
6.จพดจทาหนสายทพคงรมปแบบ ออฟไลนฑ ออนไลนฑ

คสดคคนกระบวนการททางานทมรงสายขขคน

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

ลดขยะ/การนทาวพตถจดสบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรมคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 14,000

หนคา 175 / 239



PS65009503 : SRU BCG โครงกตรผลลตภดณฑฑเสรลมสรดตงรตยไดดใหดชชมชนตตตบลสลนปชน

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

ใชคระบบเทคโนโลยมในการแจคงขคอมมลขสาวสารของผลสตภพณฑฑชจมชน

ใชคมดอถดอและกลคองถสายรมปในการเกกบขคอมมลและเกกบภาพ

ใชคชสองทาง online ในการโปรโมทใหคคนรมคจพกผลสตภพณฑฑในชจมชนมากขขคน

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : สบมสสมจนไพร

รตยละเออยด : สบมสสมจนไพรแทค ไมสมมสารเจดอปน / กลควยนทคาวคา 100%

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.สสนปจน อ.พระแสง จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.โอกาส : กระแสความใสสใจในสจขภาพและความงามโดยเฉพาะจากสมจนไพรไทย ซขรงเปปนวพตถจดสบ
ทมรมมอยมสในชจมชน ซขรงไมสมมตคนทจนสามารถนทามาสรคางมมลคสาเปปนผลสตภพณฑฑไดคโดยตรงทพนทม 
2. อจปสรรค : ผลสตภพณฑฑทมรเกมรยวกพบสจขภาพและความงามมมจทานวนมากใหคเลดอกหลากหลาย มมผมค
ผลสตเปปนจทานวนมาก นทาไปสมสการแขสงขพนกพนขอสสวนแบสงการตลาดอยสางเขคมขคน 
3. วพตถจประสงคฑทางการตลาด 
3.1 เพดรอนทาเสนอผลสตภพณฑฑใหคเปปนทมรรมคจพกของผมคบรสโภค 3.2 เพดรอสรคางตคองการในการบรสโภค
ผลสตภพณฑฑ
3.3 เพดรอสรคางยอดขายใหคแกสผลสตภพณฑฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 20,000

หนคา 176 / 239



PS65010536 : SRU BCG โครงกตรปรดบภสมลทดศนฑปปตหดวยแมทชอเพชชอเสรลมสรดตงรตยไดดผทตนกตรททองเทอชยวชชมชน

เชลงบสรณตกตร

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

ใชคมดอถดอ/กลคองถสายรมปในการเกกบขคอมมลเเละเกกบภาพ

ใชคชสองทาง online ในการโปรโมทใหคคนรมคสถานทมรทสองเทมรยงมากขขคน

ใชคระบบเทคโนโลยมในการเเจคงขคอมมลขสาวสารในโลกอสนเตอรฑเนกต

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

ททองเทอชยวทอชเปปนมลตรตทอสลชงแวดลดอมและสชขภตพ

   ธจรกสจการทสองเทมรยวออนไลนฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ปปาหควยแมสชมวสปปสสนา

รตยละเออยด : สถานทมรปฏสบพตสธรรม มมปปาตคนนทคา

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.สสนปจน อ.พระแสง จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

(1. เปปาหมายการทสองเทมรยว หนขรง : เพดรอสรคางการทสองเทมรยวเชสงอนจรพกษฑดควยศาสนา วพฒนธรรม 
และวสถมชมวสตของชจมชน /สอง : เพดรอสรคางบมรณาการการทสองเทมรยวเชสงวพฒนธรรม ศาสนา และ
ภมมสปปญญาของชจมชน /สาม: เพดรอสรคางรายไดคใหคชจมชนจากทจนทางวพฒนธรรม ศาสนา และ
ภมมสปปญญาของชจมชน 
(2. ชดรอผลสตภพณฑฑ : การทสองเทมรยวเชสงบมรณาการปปาหควยแมสชมวสปปสสนา 
(3. รายละเอมยดผลสตภพณฑฑ : สถานทมรทสองเทมรยวโดยทจนทางวพฒนธรรมของชจมชน

ลดขยะ/การนทาวพตถจดสบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 20,000

หนคา 177 / 239



PS65005247 : โครงกตรอบรมเชลงปฏลบดตลกตรกตรพดฒนตบรรจชภดณฑฑและสทงเสรลมกตรจตตหนทตยเครชชองแกง 

ตตตบลอลปปน อตตเภอพระแสง จดงหวดดสชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

เทคโนโลยมดคานการขาย

นวพตกรรมสาขาการอาหาร

เทคโนโลยมการบรรจจภพณฑฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : เครดรองแกงปปานพนทฑ

รตยละเออยด : เครดรองแกง ปปานพนทฑ เปปนเครดรองแกงทมรมาจากการรวมกลจสมของเกษตรกร และ

กลจสมสตรมในชจมชนบคานไสขรบ ซขรงนทาวพตถจดสบทมรเกษตรกรในพดคนทมรไดคปลมกไวค มาเปปนวพตถจดสบใน

การททาเครดรองแกง ไดคมมการพพฒนาคจณภาพ บรรจจภพณฑฑ และจะสสงเสรสมการจทาหนสายโดยใชค

เทคโนโลยมเขคามาชสวย

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.อสปปน อ.พระแสง จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ผลสตภพณฑฑเครดรองปปานพนทฑ
เครดรองแกงปปานพนทฑเดสมมมการผลสตและจพดจทาหนสายอยมสทมร หมมส5 ต.อสปปน อ.พระแสง จ. สจราษฎรฑธานม
จากการสทารวจและศขกษาเบดคองตคนของผลสตภพณฑฑนมค ทางทมมงานไดคเลสงเหกนถขงการสรคางรายไดค
เพสรมเตสมใหคกพบประชาชนในชจมชนมากขขคน จากเดสมเครดรองแกงปปานพนทฑเปปนทมรรมคจพกกพนในวงแคบตาม
บคานใกลคเรดอนเคมยง
และเพราะเหตจนมคทางทมมงานอสปปนไดควางแผนธจรกสจเขคามาพพฒนาผลสตภพณฑฑ ยกระดพบ ใหคเปปนทมร
ยรมคจพกมากขขคน เชสนการททาโลโกค แพกคเกจ และการเกกบรพกษาใหคยาวนานยสรงขขคน สรคางความนสราเชดรอ
ถดอในผลสตภพณฑฑ  ใหคมมคจณภาพ นสาสนใจ  ทพคงนมคทางทมมงานเลยไดคนทาเทคโนโลยม โซเซมยล เขคามา
ชสวยในโครงนมคเพดรอจะมมการกระจายรายไดคมาจากหลายชสองทาง อมกทพคงยพงไดครพบการแพรสหลาย
ไปยพงผมคบรสโภคทจกรมปแบบ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 32,000

หนคา 178 / 239



PS65005399 : โครงกตรอบรมเชลงปฏลบดตลกตรกตรพดฒนตบรรจชภดณฑฑและสทงเสรลมกตรจตตหนทตยปลตแดดเดอยว 

ตตตบลอลปปน อตตเภอพระแสง จดงหวดดสชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

เทคโนโลยมการขาย

เทคโนโลยมการผลสต

เทคโนโลยมการบรรจจภพณฑฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ปลาแดดเดมยว

รตยละเออยด : ปลาแดดเดมยวเปปนผลสตภพณฑฑทมรมาจาการททาประมงพดคนบคาน และไดคมมการนทามา

แปรรมปเปปนปลาแดดเดมยว ทมมSRU BCG อสปปนทมม เหกนวสาสามารถยกระดพบและพพฒนาสสนคคา

เพดรอเพสรมรายไดคใหคแกสชจมชน โดยการนทาเทคโนโลยมและนวพตกรรมเขคามามมสสวนชสวย

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.อสปปน อ.พระแสง จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ผลสตภพฒฑฑปลาแดดเดมยว
ปลาแดดเดมยวหรดอปลาแปรรมปเปปนทมรนสยมมากใน หมมส7 ต.อสปปน อ.พระแสง จ.สจราษฎรฑธานม
ผลสตภพณฑฑปลาแดดเดมยวเปปนจจดเดสนหรดอจจดขายของคนในชจมชนทมรใกลคแมสนทคาลทาคอง เพราะเหตจ
นมคเลยไดคมมการสรคางผลสตภพณฑฑนมคขขคนในการหาเลมคยงชมพในชมวสตประจทาวพน 
ทางทมมงานอสปปนเลยเหกนชสองทางขยายรายไดคใหคแกสคนในชจมชน โดยการจพดททาโครงการยกระ
ดพบผลสตภณฑฑปลาแดดเดมยวใหคเปปนทมรรมคจพกกพนกพนอยสางแพรสหลายเพสรมจากเดสม โดยการจพดการ
นทาเทคโนโลยมและโซเซมลเขคามาชสวยในการขยายรายไดคของผลสตภพฒฑฑนมค ทางทมมงานเลยททาการ
จพดการอบรม การสรคางภาพลพกษฑของผลสตภพฒฑฑปลาแดดเดมยว เชสนการสรคางแบลนดฑ สรคาง
แพกคเกจในการเกกบรพกษาคจณภาพผลสตภพณฑฑเพดรอตสอยอดในการจพดจทาหนสายในการขนสสงไดค
อยสางสะดวกในอนาคต

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางนวพตกรรมใหมสใหคกพบผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

จตตนวนรตยไดด : 10,000

หนคา 179 / 239



PS65006199 : SRU BCG พดฒนตผลลตภดณฑฑปลตดชกรดต ตตตบลกรสด

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

1.พพฒนา Packaging Design คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจภพณฑฑ

2.อบรมอมคอมเมสรฑซ Page Facebook และ Line Platform

3.กลจสมลมกคคาทพคงในพดคนทมร และใกลคเคมยง ตลอดจนบนแพลทฟอรฑมออนไลนฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ปลาดจกรคาบคานทพบชพน

รตยละเออยด : ในต.กรมดเปปนพดคนทมรตสดกพบแมสนทคา จขงททาใหคมมผลสตภพณฑฑแปรรมปทมรไดคจากการททา

ประมงพดคนบคานแตสมพกพบปปญหาปลาตกไซตฑทมรไมสสามารถสสงขายตามทคองตลาดไดค ดพงนพคน

ประชากรในพดคนทมรจขงมมการจพดตพคงกลจสมนทาปลาเหลสานพคนมาททาผลสตภพณฑฑแปรรมปเปปนปลาดจกรคา

และปลาดจกแดดเดมยว

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.กรมด อ.พจนพสน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1.ลงสทารวจพดคนทมรและเกกบขคอมมลพดคนฐาน
2.เตรมยมขคอมมลทพรวไปของผลสตภพณฑฑ
3.ศขกษาขพคนตอนและกระบวนผลสต
4.วางแผนการตลาดทพคงรมปแบบออฟไลนฑและออนไลนฑ
5.จพดจทาหนสายและสรจปผล

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 35,000

หนคา 180 / 239



PS65006247 : SRU BCG โครงกตรพดฒนตผลลตภดณฑฑกะปป เพชชอยกระดดบเศรษฐกลจภตยในชชมชนตตตบลกรสด

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

1.พพฒนา Packaging Design คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลสตภพณฑฑ

2.อบรมอมคอมเมสรฑซ Page Facebook และ Line Platform

3.กลจสมลมกคคาทพคงในพดคนทมร และใกลคเคมยง ตลอดจนบนแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : กะปปแทคบคานกรมด 100%

รตยละเออยด : พดคนทมรในต.กรมด เปปนพดคนทมรตสดกพบแมสนทคา จขงททาใหคมมผลสตภพณฑฑแปรรมปทมรไดคมาจาก

การททาประมงพดคนบคาน ดพงนพคนในต.กรมดจขงมมการจพดททากะปป ทมรเปปนหนขรงในวพฒนธรรมอาหารของ

ภาคใตค เพดรอสรคางรายไดคใหคแกสชจมชนและคนในพดคนทมร

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.กรมด อ.พจนพสน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1.ลงสทารวจพดคนทมรและเกกบขคอมมลพดคนฐาน
2.เตรมยมขคอมมลทพรวไปของผลสตภพณฑฑ
3.ศขกษาขพคนตอนและกระบวนผลสต
4.วางแผนการตลาดทพคงรมปแบบออฟไลนฑและออนไลนฑ
5.จพดจทาหนสายและสรจปผล

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 30,000
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PS65005837 : SRU BCG กตรพดฒนตผลลตภดณฑฑจชลลนทรอยฑสดงเครตะหฑแสง ตตตบลเขตหดวควตย

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

ขยายตลาดสสนคคาใหคเปปนทมรรมคยสรงขขคนการผสานชสองทางออนไลนฑ

ออกแบบบรรจจภพณฑฑใหคเปปนทมรนสาจะสนใจ(ใสสคสวอารฑโคคดบนสตสปกเกอรฑทมรตสดอยมสบนบรรจจภพณฑฑ)

ใชคนวพตกรรมททาใหคยดดอายจจจลสนทรมยฑสพงเคราะหฑแสงไดคนานกวสาเดสม

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เกษตรปลอดภดย

   การตสดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : จจลสนทรมยฑสพงเคราะหฑแสง

รตยละเออยด : จากการลงพดคนทมรพบวสาในตทาบลมมอาชมพเปปนเกษตรกรชาวสวนผลไมค สวนยาง 

เปปนตคน มมการใชคปจปยเคมมเปปนจทานวนมาก จขงมมแนวคสดในการพพฒนาเศรษฐกสจหมจนเวมยน เพดรอ

สสงเสรสมและถสายทอดองคฑความรมค จจลสนทรฑสพงเคราะหฑแสงจากมมลสพตวฑและเศษพดชผพกผลไมค

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.เขาหพวควาย อ.พจนพสน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1. วสเคราะหฑหาจจดเดสนของสสนคคาเพดรอพพฒนาตพวสสนคคาใหคดมมากยสรงขขคน 
2. สสงเสรสมและยกระดพบสสนคคราในรจปแบบแพจเกจจสคงใหคนสาสนใจมากยสรงขขคน 
3. ขยายการตลาดสสนคคาใหคเปปนทมรรมคจพกมากยสรงขขคน เชสน การขายออนไลนฑผสานชสองทางแอปพรสเค
ชพรนตสางๆ Facebook tiktok

มมสจขภาพดมขขคน ลดโอกาสเกสดการเจกบปปวย

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 3,500
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PS65005838 : SRU BCG กตรพดฒนตผลลตภดณฑฑนตนตพรลกปลตดชกรดต ตตตบลเขตหดวควตย

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

นทาเทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภพณฑฑมาใชคในการออกแบบบรรจจภพณฑฑใหมส ใหคสวยงาม โดด

เดสน นสาสนใจ

ใชคองคฑคงามรมคทางเทคโนโลยมการถนอมอาหาร เพดรอพพฒนาตพวสสนคคาใหคมมอายจการเกกบรพกษาไดค

นานขขคน

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : นทคาพรสกปลาดจกรคา

รตยละเออยด : เนดรองจากทางวสศวกรสพงคมตทาบลเขาหพวควายไดคมมการลงพดคนทมรพบวสาชาวบคาน

ในพดรนทมรมมผลสตภพณฑฑปลาดจกรคาอยมสแลคว ทางวสศวกรจขงนทาเทคโนโลยมเขคามาเพดรอแปรรมป

ผลสตภพณฑฑปลาดจกรคาใหคเปปนนทคาพรสกปลาดจกรคา เพดรอเปปนการเพสรมรายไดคใหคแกสชจมชน และเปปน

อาชมพไหมสเพดรอตสอยอด

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.เขาหพวควาย อ.พจนพสน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1. วสเคราะหฑหาจจดเดสนของสสนคคาเพดรอพพฒนาตพวสสนคคาใหคดมมากยสรงขขคน 
2. สสงเสรสมและยกระดพบสสนคคราในรจปแบบแพจเกจจสคงใหคนสาสนใจมากยสรงขขคน 
3. ขยายการตลาดสสนคคาใหคเปปนทมรรมคจพกมากยสรงขขคน เชสน การขายออนไลนฑผสานชสองทางแอปพรสเค
ชพรนตสางๆ Facebook tiktok

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 1,500

หนคา 183 / 239



PS65008926 : SRU BCG  กตรสทงเสรลมและพดฒนตผลลตภดณฑฑ ชชมชน ตตตบลตะปตน

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การออกแบบลงกลายใหมสใหคนสาสนใจมากขขคน

การสรคางชสองทางการจพดจทาหนสายสสนคคาและททาการตลาด

การออกแบบบรรจจภพณฑฑใหมสๆ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจหมชนเวอยนลดกตรใชดพลดงงตนเนดนนตตกลดบมตใชดใหมท

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ผลสตภพณฑฑเสดคอมพดยคอมดควยสมมพดยคอมเยกน

รตยละเออยด : การททาเสดคอมพดยคอมอยมสทมรองคฑความรมคทพกษะและประสบการณฑของแตสละบจคคล 

การลงมดอททาการออกแบบลวดลาย ลายเสดคอทมรตทาบลตะปานททาอยมส ลายกคนหอย,ลายกากะ

บาต,ลายพระอาทสตยฑ,ลายดอกไมค,ลายทางมะพรคาว,ลายเฉมยง,ลายรสควแนวนอน ซขรงเราสามา

ถออกแบบลายใหมสๆไดคตามความชอบ

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ตะปาน อ.พจนพสน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : ปปานลคานมสนสมารฑท

ออนไลนฑ : U2T SRU ตะบลตะปาน

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

เปปาหมาย คดอ เพสรมยอดขาย 10% ส การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ แพกเกกจจสคงใหคมมความนสาสนใจ รวมถขง
การสสงเสรสมการตลาดแบบออนไลนฑและแบบออฟไลนฑ การเพสรมชสองทางการจพดจทาหนสายสสนคคา 
การวสเคราะหฑ SWOT ศขกษาสถานการณฑการเกกบขคอมมล การเตรมยมแผน และการนทาแผนไป
ปฏสบพตสตามแผนทมรวางไวค
1. กทาหนดเปปาหมาย / ผลทมรคาดวสาจะไดครพบ
2. วางแผนการททางาน / วางเเผนคสาใชคจสายใหคสอดคลคองกพบงบประมาณทมรไดครพบ
3. แบสงงานใหคสมาชสกในกลจสม ตามความสามารถแลความเหมาะสม
4. ลงมดอปฏสบพตสงานตามบทบาทหนคาทมร / ลงพดคนทมรประสานงาน
5. ประเมสนผลและปรพบปรจงงาน

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

ลดขยะ/การนทาวพตถจดสบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 1,500
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PS65010436 : SRU BCG พดฒนตผลลตภดณฑฑ เสรลมสรดตงควตมมดชนคงทตงอตหตร ตตตบลตะปตน

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

พพฒนา แพคเกกจตสรงเนคนคจณภาพและมาตราฐานในการบรรจจภพณฑฑ

การสรคางชสองทางการจพดจทาหนสายสสนคคาและททาการตลาด

การถนอมอาหารเพดรอยดดอายจผลสตภพณฑฑใหคยาวนานขขคน

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : นทคาพรสกนรกปปาปรมดา

รตยละเออยด : นทคาพรสกเปปนอาหารประจทาถสรนของภาคใตค ซขรงแตสละบคานกกจะมมสมตรทมรเปปน

เอกลพกษณฑแตกตสางกพน ทพคงรสชาตส กลสรน สม สสวนผสมและวสธมการททา นทคาพรสกนรกปปาปรมดามม

สสวนผสม ดพงนมค ปลายสาง,พรสก,หอมแดง,กระเทมยม,นทคามพนนทคามะขามเปปยก,ผงปรจงรส,นทคาตาล,

เกลดอปปน,นทคาเปลสา,กะปป

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ตะปาน อ.พจนพสน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : ปปาลคานมสนสมารฑท

ออนไลนฑ : U2T SRU ตทาบลตะปาน

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

เปปาหมาย คดอ เพสรมยอดขาย 10% ส การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ แพกเกกจจสคงใหคมมความนสาสนใจ รวมถขง
การสสงเสรสมการตลาดแบบออนไลนฑและแบบออฟไลนฑ การเพสรมชสองทางการจพดจทาหนสายสสนคคา 
การวสเคราะหฑ SWOT ศขกษาสถานการณฑการเกกบขคอมมล การเตรมยมแผน และการนทาแผนไป
ปฏสบพตสตามแผนทมรวางไวค
1. กทาหนดเปปาหมาย / ผลทมรคาดวสาจะไดครพบ
2. วางแผนการททางาน / วางเเผนคสาใชคจสายใหคสอดคลคองกพบงบประมาณทมรไดครพบ
3. แบสงงานใหคสมาชสกในกลจสม ตามความสามารถแลความเหมาะสม
4. ลงมดอปฏสบพตสงานตามบทบาทหนคาทมร / ลงพดคนทมรประสานงาน
5. ประเมสนผลและปรพบปรจงงาน

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 2,500
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PS65009389 : SRU BCG แปรรสปกตกกตแฟสสทสลนคดตมอมสลคทตตตตบลททตขดตม

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

2. พพฒนา Packaging ใหคมมคจณภาพ และไดคมาตรฐานในเพดรอใหคครอบคจลมและตอบโจทยฑ BCG

3.พพฒนาเทคโนโลยมดควยคสวอารฑโคบตทมรสามารถ Scan ผสานมดอถดอ เพดรอทราบถขงแหลสงทมรมาของ

ผลสตภพณฑฑ

1.พพฒนาสมตรการททา โดยการอบกากกาแฟเพดรอฆสาเชดคอรา กสอนทมรจะนทามาททาผลสตภพณฑฑ

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกลจหมชนเวอยนลดกตรใชดพลดงงตนเนดนนตตกลดบมตใชดใหมท

   Upcycle (การรมไซเคสลแบบทมรททาใหคคจณคสาเพสรมขขคน)

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : สบมสกากกาแฟ Hello Phunphin coffee soap bars

รตยละเออยด : ชสวยผลพดเซลลฑผสวเกสาเปปดเผยผสวใหมสทมรดมขาวกระจสางใสเรมยบเนมยน ยพงททาใหคผสว

แขกงแรงไมสอสอนแองสาย ชสวยลดสาเหตจทมรททาใหคเกสดฝปา กระ จจดดสางดทา ชสวยชะลอความชราและ

สรคางความชจสมชดรนใหคกพบผสว มมกลสรนหอมอสอนๆ ใชคแลควผสวหอม ชจสมชดรน สบายผสว

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ทสาขคาม อ.พจนพสน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

Key Partners
- ลมกคคารคาน Hello Phunphin
Key Activities
- สรคาง Brand Awareness
- สรคางการตลาดออนไลนฑ
- การประชาสพมพพนธฑทางชสองทางการตลาดตสาง ๆ
Value Propositions
- ชสวยลดปปญหาสสรงแวดลคอมจากกากกาแฟเหลดอทสคงโดยการนทามาใชคใหคเกสดประโยชนฑ
- ชสวยนทากากกาแฟเหลดอทสคงทมรมมมาสรคางมมลคสาเพสรมไดค
- ราคาเหมาะสมกพบผลสตภพณฑฑ
Customer relationships
- ลมกคคาทมรมาใชคบรสการรคาน Hello Phunphin เปปนประจทา
- การอจดหนจนสสนคคาจากการบอกตสอของคนในชจมชน 
- จพดโปรโมชพรนการขายสสนคคาแกสผลสตภพณฑฑ
Customer segments
- กลจสมลมกคคาทมรสนใจดมแลผสวพรรณ
- กลจสมลมกคคาทมรชอบผลสตภพณฑฑออแกนสค
Key Resources

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

ลดขยะ/การนทาวพตถจดสบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

อนจรพกษฑสสรงแวดลคอม และมมการพพฒนาอยสางยพรงยดน

จตตนวนรตยไดด : 5,500
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PS65009731 : SRU BCG สทงเสรลมพชชสมชนไพรเพชชอเศรษฐกลจชชมชนตตตบลททตขดตม

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

พพฒนา Packaging ใหคมมคจณภาพ และไดคมาตราฐานในการบรรจจภพณฑฑ

พพฒนาสมตรการททา โดยการอบแหคงโดยการฆสาเชดคอของสมจนไพร ลดความชดคนกพนเชดคอรา

พพฒนาเทคโนโลยมดควยคสวอารฑโคบตทมรสามารถ Scan ผสานมดอถดอ เพดรอทราบถขงแหลสงทมรมาของ

ผลสตภพณฑฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ยาดมสมจนไพรบคานพจนพสนใตค

รตยละเออยด : เปปนยาทาภายนอกไวคใชคบรรเทาอาการวสงเวมยนศรมษะ คพดจมมกเมารถ/เมาเรดอ 

หนคามดดคลคายจะเปปนลม สมดดม สดชดรน โลสงจมมกสสวนประกอบหลพกของยาหมสองคดอสารระเหย

และสารสกพดจากสมจนไพรหลายชนสด เชสน เมนทอล การบมร กานพลม ดอกจพนทนฑเทศ พรสกไทย 

ลมกกระวาน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ทสาขคาม อ.พจนพสน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

Key Partners
- ตลาดนพดโรงพยาบาลพจนพสน
Key Activities
- สทารวจพดคนทมรการปลมกสมจนไพรภายในชจมชนตทาบลทสาขคาม
- การมมสสวนรสวมของคนในชจมชน
- การสรคางเครดอขสายจพดจทาหนสาย
Value Propositions
- เปปนวสสาหกสจชจมชนทมรเพสรมรายไดคใหคคนในครอบครพวและชจมชน
- สสงเสรสมการใชคสมจนไพรทมรมมในทคองถสรน
- ผลสตภพณฑฑราคาเหมาะสม
Customer relationships
- การบอกตสอของคนในชจมชน
- สามารถตสดตสอซดคอขายไดคหลายขสองทาง รวมถขงการซดคอขายผสานทางออนไลนฑ
Customer segments
- กลจสมคนทมรนสยมใชคผลสตภพณฑฑยาดมเปปนประจทา
- ทจกเพศทจกวพย
Key Resources
- กลจสมแมสบคานภายในชจมชนตทาบลทสาขคาม

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

อนจรพกษฑและตสอยอดภมมสปปญญาทคองถสรน

จตตนวนรตยไดด : 3,500
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PS65009651 : SUR BCG ยกระดดบเครชชองแกงใตด ตตตบลททตโรงชดตง อ.พชนพลน จ.สชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

เทคโนโลยมการจพดจทาหนสาย

เทคโนโลยมการบรรจจภพณฑฑ

เทคโนโลยมการผลสต

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   สจขอนามพยอาหาร หรดอ กระบวนการควบคจมขพคนตอนการผลสตตพคงแตสตคน

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : เครดรองแกงกคอน

รตยละเออยด : เครดรองแกงชนสดอพดกคอน ใชคในการประกอบอาหารประเภทแกง

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ทสาโรงชคาง อ.พจนพสน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

พพฒนาผลสตภพณฑฑเครดรองแกงกคอนจากเดสมทมรมมอายจการเกกบรพกษาทมรสพคนใหคมมอายจมากยสรงขขคน
โดยการนทาความรมคในดคานการถนอมอาหาร และการฆสาเชดรอเขคามาชสว 
และการจพดจทาหนสายใชคการจพดจทาหนสายผสานตลาดออนไลนฑมากยสรงขขคนเพดรอเพสรม

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 700
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PS65009772 : SRU BCG กตรททองเทอชยวเชลงวดฒนธรรม ตตตบลททตโรงชดตง อตตเภอพชนพลน จดงหวดดสชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

ปรพบปรจงภมมสทพศนฑแหลสงทสองเทมรยวทางศาสนสถาน

สสงเสรสมการประชาสพมพพนธฑแหลสงทสองเทมรยวทางวพฒนธรรม

-

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   ดคานประวพตสศาสตรฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : วพดทจสงเซมยด

รตยละเออยด : -

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ทสาโรงชคาง อ.พจนพสน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

วพดทจสงเซมยดเปปนวพดเกสาแกสของตทาบลทสาโรงชคาง มมการพพฒนาใหคมมอจโบสถกลางนทคาทมรสวยงาม โดด
เดสนไมสเหมดอนทมรใด และมมพสพสธภพณฑฑวพดทจสงเซมยดมมของสมพยกสอนใหคไดคศขกษาหาความรมค

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 5,000
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PS65005500 : SRU BCG พดฒนตผลลตภดณฑฑจตกปลตนลลตตตบลททตสะทดอน

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

2. ทมรตากปลา

1. เครดรองซมลสมญญากาศ

3. การหมพกโดยสมญญากาศ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

การขนสสงและกระจายสสนคคา

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ปลาเคกมแดดเดมยว,ปลาเปรมคยว

รตยละเออยด : ปลาแดดเดมยว: 1 แพค ราคา 150 บาท ปรสมาณ 500 กรพมปลาเปรมคยว: 1 แพค 

ราคา 100 บาท ปรสมาณ 500 กรพม

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ทสาสะทคอน อ.พจนพสน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : ฝากรคานคคาแถวชจมชนขาย

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลทสาสะทคอน อทาเภอพจนพสน จพงหวพดสจราษฎรฑธานม

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขคนไป

1.ประสานงานพดคนทมรหาผลสตภพณฑฑ
2.ลงพดคนทมรสทารวจ
3.วางแผนการดทาเนสนงาน
4.จพดกสจกรรมพพฒนาผลสตภพณฑฑ
5.กระจายสสนคคาสมสตลาดชจมชนและตลาดออนไลนฑ
6.กระตจคนยอดขาย
7.สรจปรายไดคจากการจทาหนสายผลสตภพณฑฑ

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

ลดขยะ/การนทาวพตถจดสบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 7,500
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PS65005591 : SRU BCG พดฒนตผลลตภดณฑฑ ปชปยหมดกชอวภตพจตกเศษปลตนลล ตตตบลททตสะทดอน

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

สาธสตการททาปจปยชมวภาพแบบปลอดสารพสษ

การบรรยายใหคความรมคในการททาปจปยชมวภาพ

การใชคของจากธรรมชาตสในการผลสต

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจหมชนเวอยนลดกตรใชดพลดงงตนเนดนนตตกลดบมตใชดใหมท

   Upgradable (ยกระดพบไดค)

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ปจปยหมพกชมวภาพจากเศษปลา

รตยละเออยด : นทคาหมพกปลาชมวภาพ สมตรผสม EM : 1 แกนลอน     บาท ปรสมาณ 1 ลสตรนทคาหมพก

ปลาชมวภาพ สมตรผสม เปลดอกสพบปะรด นทคามะพรคาว : 1 แกนลอน    บาท ปรสมาณ 1 ลสตร

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ทสาสะทคอน อ.พจนพสน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : ฝากรคานคคาแถวชจมชนขาย

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลทสาสะทคอน อทาเภอพจนพสน จพงหวพดสจราษฎรฑธานม

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขคนไป

1.ประสานงานพดคนทมรหาผลสตภพณฑฑ
2.ลงพดคนทมรสทารวจ
3.วางแผนการดทาเนสนงาน
4.จพดกสจกรรมพพฒนาผลสตภพณฑฑ
5.กระจายสสนคคาสมสตลาดชจมชนและตลาดออนไลนฑ
6.กระตจคนยอดขาย
7.สรจปรายไดคจากการจทาหนสายผลสตภพณฑฑ

คสดคคนกระบวนการททางานทมรงสายขขคน

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

ลดขยะ/การนทาวพตถจดสบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

จตตนวนรตยไดด : 6,000
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PS65007707 : SRU BCG ยกระดดบผลลตภดณฑฑ "ขนมโกกอทอน" ตตตบลนตนตรอบ อตตเภอพชนพลน จดงหวดดสชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

ออกแบบบรรจจภพณฑฑและโลโกคทมรทพนสมพย

ออกบมธตามงานแสดงสสนคคา

เปลมรยนแปลงรมปแบบบรสการจากแบบเดสมทมรคนไมสรมคจพกหรดอคจคนเคยอยมสแลควไปสมสการรพบรมคใหมสทมร

ทพนสมพยมากขขคน

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ผลสตภพณฑฑขนมโกกอสอน

รตยละเออยด : ขนมโกกอสอนแปปงขคาวสพงขฑหยดไสคไขสเคกมและขนมโกกอสอนแปปงขคาวเหนมยวไสค

ธรรมดา เดสมทมขนมโกกอสอนจะมมความหวานจขงไดคมมการนทามาปรพบเปลมรยนสมตรขนมหวานใหค

หวานนคอย และตพวขนมมมความหอมนทคานมแมว อายจการเกกบรพกษา 5-7 วพน (โดยไมสตคองแชสตมค

เยกน)

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.นทคารอบ อ.พจนพสน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.ออกแบบแผนการตลาดเพดรอสสงเสรสมการขายสสนคคา
2.โฆษณาสสนคคาผสานชสองทาง Online เชสน เพจ Facebook,Tiktok
3.เพสรมชสองทางการขายผสาน Shopee,Lazada
4.ฝากขายสสนคคาตามรคานขายของชทา รคานสะดวกซดคอตสางๆ
5.เปปดรพบตพวแทนจทาหนสาย

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 12,000
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PS65008165 : SRU BCG พดฒนตผลลตภดณฑฑ "กตละแม ของดอไรทพลมล" ตตตบลนตนตรอบ อตตเภอพชนพลน จดงหวดด

สชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

บรรจจภพณฑฑและโลโกคทมรทพนสมพยมมความนสาสนใจ

การสรคางชสองทางการจพดจทาหนสาย

เปลมรยนแปลงรมปแบบบรสการจากแบบเดสมทมรคนไมสรมคจพกหรดอคจคนเคยอยมสแลควไปสมสการรพบรมคทมรทพน

สมพย

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ผลสตภพณฑฑกาละแม

รตยละเออยด : ผลสตภพณฑฑกาละแม ทมรมมสสวนผสมของแปปงขคาวเหนมยวดทา นทคากะทส นทคาตาลทราย 

อายจของการเกกบรพกษา 7 – 14 วพน มมรสชาตสเหนมยวนจสม หวานนคอย มมความอรสอยทมรเหมาะสมกพบ

สายรพกสจขภาพ มมความสะอาด สดใหมส

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.นทคารอบ อ.พจนพสน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.วางแผนการออกแบบแพคเกจจสคง (Packaging Design)
2.วางแผนการออกแบบโลโกค
3.ออกแบบแผนการตลาดเพดรอสสงเสรสมการขายสสนคคา
4.โฆษณาสสนคคาผสานชสองทางออนไลนฑ เชสน เพจFacebook,Toktok,Line
5.เปปดรพบตพวแทนจทาหนสาย

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 30,000
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PS65005782 : SRU BCG พดฒนตและยกระดดบแหลทงททองเทอชยวอทตงเกชบนตนตบดตนปปก ตตตบลบตงงอน อตตเภอ

พชนพลน จดงหวดดสชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

ใชคสดรอออนไลนฑในการประชาสพมพพนธฑ

เกกบเงสนคสาตพกวตกปลาโดยใชคคสวอารฑโคคดแทนการชทาระเงสนดควยเงสนสด

ใชครถไถในการพรวนดสนเพดรอปลมกตคนไมคคลจมหนคาดสน

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

ททองเทอชยวทอชเปปนมลตรตทอสลชงแวดลดอมและสชขภตพ

   ธจรกสจการทสองเทมรยวออนไลนฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : แหลสงทสองเทมรยวอสางเกกบนทคาบคานปฝก

รตยละเออยด : แหลสงทสองเทมรยวอสางเกกบนทคาบคานปฝกเปปดตกปลาในอสางเกกบนทคาสรคางรายไดคใหคกพบ

ชจมชน อมกทพคงเปปนสวนสาธารณะทมรเหมาะสทาหรพบการพพกผสอนและออกกทาลพงกาย

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.บางงอน อ.พจนพสน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ปรพบทพศนมยภาพโดยรอบอสางเกกบนทคาบคานปฝก ซสอมแซมและตกแตสงศาลารสมนทคา ปลมกหญคาคจมหนคา
ดสน สรคางจจดเชกคอสน ประชาสพมพพนธฑแหลสงทสองเทมรยวผสานเพจเฟซบจบก ปลสอยพพนธจฑปลาทดแทนใน
อสางเกกบนทคาเพดรอเปปดตกปลา สรคางรายไดคใหคชจมชน

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 0
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PS65005787 : SRU BCG พดฒนตผลลตภดณฑฑปชปยชอวภตพจตกมสลสดตวฑ ตตตบลบตงงอน อตตเภอพชนพลน จดงหวดด

สชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

ใชคสดรอออนไลนฑในการททาการตลาด

ใชคบรรจจภพณฑฑเพดรอยดดอายจและคจณภาพของผลสตภพณฑฑ

ใชคสารจจลสนทรมยฑเรสงยสอยสลายในการเรสงกระบวนการผลสต

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจหมชนเวอยนลดกตรใชดพลดงงตนเนดนนตตกลดบมตใชดใหมท

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ปจปยชมวภาพจากมมลวพว

รตยละเออยด : ปจปยชมวภาพจากมมลวพวปลอดสารเคมม พรคอมใชคงาน เหมาะสทาหรพบบทารจงตคน ราก 

ใชคในชสวงทมรพดชกทาลพงเตสบโต ใชคเปปนสสวนผสมของวพสดจปลมกและวพสดจเพาะกลคาพดชไดค ชสวยใหคดสนมม

โครงสรคางดมขขคน ระบายนทคาและอากาศไดคดม และเกกบความชดคนไดคมากขขคน ชสวยใหคระบบรากพดช

กระจายตพวในดสนไดคดมขขคน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.บางงอน อ.พจนพสน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : รคานเดโชสจราษฎรฑเจรสญ

ออนไลนฑ : U2T Bangngon Suratthani

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ลงพดคนทมรสทารวจชาวบคานกลจสมผมคเลมคยงวพวในตทาบลบางงอน เพดรอใหคความรมคความเขคาใจแกสชาวบคานใน
การผลสตปจปยชมวภาพจากมมลวพวอยสางถมกตคอง แนะนทากระบวนการหมพก เพดรอททาใหคมมลสพตวฑ
แปรสภาพเปปนปจปยชมวภาพอยสางมมประสสทธสภาพ ออกแบบบรรจจภพณฑฑใหคสามารถขายไดคพรคอมใชค
งานและประชาสพมพพนธฑผสานเพจเฟซบจบก โดยกลจสมเปปาหมายคดอกลจสมธจรกสจการเกษตรทมรมมความ
ตคองการในการใชคปจปยชมวภาพเพดรอปรพบปรจงดสนและกระตจคนการเจรสญเตสบโตของพดช

คสดคคนกระบวนการททางานทมรงสายขขคน

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

จตตนวนรตยไดด : 12,000
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PS65008480 : Sru bcg ยกระดดบกลชทมสตรอบตงเดชอน ตตตบลบตงเดชอน อตตเภอพชนพลน จดงหวดดสชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

-

การเปลมรยนบรรจจภพณฑฑจากถจงพลาสตสกเปปนถจงกระดาษเพดรอชสวยลดมลภาวะ

-

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : หรอยนส Ladybangduean

รตยละเออยด : ผลสตภพณฑฑจากกลจสมวสสาหกสจชจมชนสตรมบางเดดอนโดยมมกลควยฉาบและเผดอก

สตสปก - กลควยฉาบ โดยปปจจจบพนมมอยมส 2 รสชาตส คดอรสหวานและรสเคกม- เผดอกสตสปก เปปนเผดอกทมร

หพรนเปปนแทสงยาวๆ มมรสเคกม

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.บางเดดอน อ.พจนพสน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1  ประชจมวางแผนการดทาเนสนงาน
2  ลงพดคนทมรสทารวจกลจสมวสสาหกสจในชจมชน
3  วางแผนเพดรอยกระดพบผลสตภพณฑฑของกลจสมวสสาหกสจ
4  สสงเสรสสสส

สสสส
สสสส
สสสส
สสสส
สสสส
ส

มการตลาดเพดรอเพสรมยอดขาย

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 14,000

หนคา 196 / 239



PS65008819 : sru bcg พดฒนตและยกระดดบแหลทงททองเทอชยวกลชทมวลสตหกลจททองเทอชยวชชมชนคนบดตนบตงเดชอน

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

เทคโนโลยมผสานสมารฑทโฟน(เพจออนไลนฑ)

-

-

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : วสสาหกสจทสองเทมรยวชจมชนคนบคานบางเดดอน

รตยละเออยด : กลจสมวสสาหกสจทสองเทมรยวชจมชนคนบคานบางเดดอนเปปนการทสองเทมรยวเชสง

ธรรมชาตสและมมการจทาหนสายผลสตภพณฑฑจากผลผลสตทมรอยมสในสวนของกลจสมวสสาหกสจ เพดรอเสรสม

สรคางอาชมพและรายไดคใหคกพบชจมชน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.บางเดดอน อ.พจนพสน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1  ประชจมวางแผนการดทาเนสนงาน
2  ลงพดคนทมรสทารวจกลจสมวสสาหกสจในชจมชน
3 โปรโมทแหลสงทสองเทสมรยวและผลสตภพณฑฑเพดรอเพสรมยอดขาย

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 9,381
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PS65005676 : SRU BCG พดฒนตและยกระดดบผลลตภดณฑฑ ตตตบลบตงมะเดชชอ อตตเภอพชนพลน จดงหวดดสชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

-

การนทานทคาผขคงทมรเปปนวพตถจดสบในตทาบลบางมะเดดรอ มาคสดคคนและผลสตเปปนสบมสนทคาผขคง

-

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : สบมสนทคาผขคง U2T บางมะเดดรอ

รตยละเออยด : จากเดสมนทคาผขคงเปปนสสนคคาสรคางรายไดคในตทาบลบางมะเดดรสอทางวสศวกรสพงคมมม

แนวคสดทมรจะสรคางผลสตภพณฑฑขขคนใหมสคดอ"สบมสนทคาผขคง"ซขรงเปปนการแปรรมปจากนทคาผขคงทมรมมอยมสเดสมและ

การออกแบบบรรจจภพณฑฑโลโกคสรคางแบรนดฑเพดรอเปปนการเพสรมมมลคสาของสสนคคากระจายรายไดค

ใหคกพบชจมชน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.บางมะเดดรอ อ.พจนพสน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.ผลสตภพณฑฑสบมสนทคาผขคงFermentedCatfshU2TBangMadueaเปปนสสนคคาสรคางรายไดคในตทาบล
บางมะเดดรสอทางวสศวกรสพงคมมมแนวคสดทมรจะสรคางผลสตภพณฑฑขขคนใหมสคดอ"สบมสนทคาผขคง"ซขรงเปปนการแปร
รมปจากนทคาผขคงทมรมมอยมสเดสมและการออกแบบบรรจจภพณฑฑโลโกคสรคางแบรนดฑเพดรอเปปนการเพสรมมมลคสา
ของสสนคคากระจายรายไดคใหคกพบชจมชนนอกจากนทคาผขคงจะนทามารพบประทานโดยใชคเปปนสสวนประกอบ
ทพคงในอาหารและเครดรองดดรมตสางๆมากมายแลควนทคาผขคงยพงเปปนสารบทารจงผสวพรรณไดคอมกดควยซขรงจะ
เหกนไดควสาในปปจจจบพนมมสบมสนทคาผขคงหรดอครมมบทารจงผสววางขายมากมายมพกมมนทคาผขคงเปปนสสวนผสมอยมส
ดควยนทคาผขคงมมสารทมรชสวยบทารจงผสวเชสนสารแอนตมคออกซสแดนทฑหรดอสารตคานอนจมมลอสสระซขรงชสวย
ปปองกพนการเสดรอมของเซลลฑชะลอการเกสดรสควรอยกสอนวพยชสวยปปองกพนผสวจากการถมกททาลายดควย
แสงแดดและยพงเปปนแหลสงเกกบกพกความชจสมชดคนใหคผสวมมความเนมยนนจสมอยสางเปปนธรรมชาตส
สรรพคจณของนทคาผขคงสทาหรพบผสวพรรณ
-ชสวยเพสรมความสดชดรนใหคแกสรสางกาย
-มมสารตสอตคานอนจมมลอสสระชสวยชะลอวพย
-ชสวยลดและปปองกพนการเกสดรสควรอยแหสงวพย
-ชสวยบทารจงผสวพรรณใหคเปลสงปลพรงสดใสดมมมนทคามมนวลเปปนธรรมชาตส
-ชสวยบทารจงรพกษาผสวหนคาทมรแหคงแตกลอกเปปนขจย
-ชสวยปกปปองผสวจากรพงสมUVและชสวยเสรสมสรคางเซลลฑผสวหนพง
-ชสวยลดสสวเสมคยนสสวอจดตพนบนใบหนคา
-ชสวยยพบยพคงการเจรสญเตสบโตของแบคทมเรมยและตสอตคานจจลสนทรมยฑ

คสดคคนกระบวนการททางานทมรงสายขขคน

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

จตตนวนรตยไดด : 2,950
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PS65007504 : SRU BCG  พดฒนตแหลทงททองเทอชยวสระนตนตหนองโด หมสท 3 ตตตบลบตงมะเดชชอ อตตเภอพชนพลน 

จดงหวดดสชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

-

-

-

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

ททองเทอชยวทอชเปปนมลตรตทอสลชงแวดลดอมและสชขภตพ

   ธจรกสจการทสองเทมรยวออนไลนฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : SRU BCG พพฒนาแหลสงทสองเทมรยวสระนทคาหนองโด หมมส 3 ตทาบลบาง

มะเดดรอ อทาเภอพจนพสน จพงหวพดสจราษฎรฑธานม

รตยละเออยด : สระนทคาหนองโด หมมส 3 ตทาบลบางมะเดดรอ เปปนแหลสงทสองเทมรยวทมรรมคจพกเฉพาะใน

กลจสมนพกตกปลา ทางวสศวกรสพงคมมมแนวคสดทมรจะประชาสพมพพนธฑผสานสดรอ online และปรพบภมมส

ทพศนฑตคอนรพบนพกทสองเทมรยว พพฒนาใหคเปปนแหลสงทสองเทมรยวทมรมคจพกในกลจสมคนทพรวไปอยสางกวคาง

ขวาง

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.บางมะเดดรอ อ.พจนพสน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

สระนทคาหนองโด หมมส 3 ตทาบลบางมะเดดรอ เปปนแหลสงทสองเทมรยวทมรรมคจพกเฉพาะในกลจสมนพกตกปลา ทาง
วสศวกรสพงคมมมแนวคสดทมรจะประชาสพมพพนธฑผสานสดรอ online และปรพบภมมสทพศนฑตคอนรพบนพกทสองเทมรยว 
พพฒนาใหคเปปนแหลสงทสองเทมรยวทมรรมคจพกในกลจสมคนทพรวไปอยสางกวคางขวางเพดรอสงเสรสมรายไดคใหคกพบ
หมมสบคานหมมสทมร 3 ตทาบลบางมะเดดรอ และยพงสามารถเปปดโอกาสใหคสมาชสกในตทาบลทมรตคองการใชค
สถานทมรในการแคมปปปปค ง โดยแผนในการจพดททามมดพงนมค 
1. การจพดททา PR ประชาสพมพพนธฑผสานสดรอ online คดอ การจพดททาวสดสโอและภาพเคลดรอนไหวโปรโม
ทสถานทมรทสองเทมรยวสระนทคาหนองโด ใหคมมความนสาสนใจ และโชวฑจจดเดสนของสถานทมรทสองเทมรยว และ
จะมมการจพดกสจกกรรม "หนองโด fshing" ตามทมรมมการจพดกสจกรรมเดสมของหมมสบคาน 
2. การปรพบภมมสทพศนฑสระนทคาหนองโด คดอ การททาความสะอาดและทาสมใหมสในบางจจดทมรเปปนจจดเดสน
ในการชมสถานทมรและจพดกสจกรรม

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

สรคางความรมคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 0
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PS65004148 : SRU BCG กตรพดฒนตผลลตภดณฑฑบดตนทชทงโพธลธ ตตตบลพชนพลน อตตเภอพชนพลน จดงหวดด สชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

-

ใชคเครดรองซมลสมญญากาศ ในการบรรจจภพณฑฑ

ใชคตมคอบพลพงงานแสงอาทสตยฑ ในการอบปลา

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ปลาดจกแดดเดมยว / ปลาดจกสวรรคฑ

รตยละเออยด : ปลาดจกแดดเดมยว / ปลาดจกสวรรคฑ ททาการบรรจจแบบสมญญากาศ เปปนวพตถจดสบ

ทคองถสรนตทาบลพจนพสนไดครพบมาตรฐานจาก GAP

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.พจนพสน อ.พจนพสน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

จากทมรทางกลจสมตพดสสนใจเลดอกผลสตภพณฑฑทมรผลสตจากปลาดจก อพนเนดรองมาจากในพดคนทมรมมจจดแขกงใน
เรดรองของแหลสงวพตถจดสบทมรผลสตเอง(ฟารฑมปลา) จขงททาใหคนทาปลาดจกมาแปรรมปใหคหลากหลายและ
ตสอยอดเพดรอเพสรมมมลคสาของปลาดจก สามารถควบคจมตคนทจนและวพตถจดสบหลพกในการผลสตไดค ซขรง
ทางกลจสมไดคมองวสาเปปนจจดแขกงของผลสตภพณฑฑจากปลาดจก
       และทางกลจสมไดคปรขกษากพบคนในพดคนทมรจขงไดคพบจจดอสอนวสายพงขาดความรมคในดคานการแปรรมป
ปลาดจก
ดพงนพคนจขงมองเหกนโอกาสทมรจะนทาความรมคในดคานการถนอมอาหารและการแปรรมปใหคพรคอมทาน 
(Ready to eat) อมกทพคงวพตถจดสบหลพกไดคมมการรพบรองมาตรฐาน GAP แลควจขงททาใหคเพสรมคจณคสา
ของผลสตภพณฑฑทมรมมตสอลมกคคามากยสรงขขคน
โดยมมขพคนตอนการททางาน ดพงตสอไปนมค
    1. ประชจมปรขกษาการททางานในทมมททางาน
    2. ลงพดคนทมรปรขกษาขอความคสดเหกนจากปราชญฑและผมคนทาชจมชน
    3. คพดเลดอกและศขกษาผลสตภพณฑฑและสสนคคาทมรชจมชนเสนอกพบทางทมมททางาน
    4. ศขกษาขคอมมลพดคนฐาน จจดเดสนและจจดดคอยของสสนคคา(ปลาดจก)
    5. เสนอแนวคสดและนวพตกรรมทมรจะนทามายกระดพบและเพสรมมมลคสาของสสนคคา(ปลาดจก) นวพต
กรรมการถนอมอาหาร
    6. สทารวจและศขกษากลจสมลมกคคาเปปาหมาย รวมไปถขงคจณคสาของสสนคคาทมรจะดขงดมดกลจสมลมกคคาเปปา
หมาย

คสดคคนกระบวนการททางานทมรงสายขขคน

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 5,000
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PS65004264 : SRU BCG กตรสทงเสรลมผลลตภดณฑฑใหมทบดตนทชทงโพธลธ ตตตบลพชนพลน อตตเภอพชนพลน จดงหวดด 

สชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การสกพดสมจากวพสดจธรรมชาตส

-

-

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจหมชนเวอยนลดกตรใชดพลดงงตนเนดนนตตกลดบมตใชดใหมท

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ไมคกวาดทางปาลฑม / ผคามพดยคอม

รตยละเออยด : ไมคกวาดทางปาลฑม ททามาจากวพสดจธรรมชาตสทมรมมความทนทานสมงผคามพดยคอม นทา

ผคามาผสานการยคอมสมทมรสกพดจากวพสดจธรรมชาตส

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.พจนพสน อ.พจนพสน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขคนไป

1. ประชจมปรขกษาการททางานในทมมททางาน
    2. ลงพดคนทมรปรขกษาขอความคสดเหกนจากปราชญฑและผมคนทาชจมชน
    3. คพดเลดอกและศขกษาผลสตภพณฑฑและสสนคคาทมรชจมชนเสนอกพบทางทมมททางาน
    4. ศขกษาขคอมมลพดคนฐาน จจดเดสนและจจดดคอยของสสนคคา (ไมคกวาดทางปาลฑม , ผคามพดยคอม)
    5. เสนอแนวคสดและยกระดพบสสนคคาโดยอาศพยหลพก BCG
    6. สทารวจและศขกษากลจสมลมกคคาเปปาหมาย รวมไปถขงคจณคสาของสสนคคาทมรจะดขงดมดกลจสมลมกคคาเปปา
หมาย
    7. คทานวนตคนทจนและตพคงราคาขายสสนคคา
    8. เพสรมชสองทางการขายดคานออนไลนฑ โดยผสานทางเพจ U2T ตทาบลพจนพสน และเฟสบจบค
สมาชสกทมมททางาน และเพสรมชสองทางการจพดสสงเปปนแบบพพสดจ

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

ลดขยะ/การนทาวพตถจดสบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

อนจรพกษฑสสรงแวดลคอม และมมการพพฒนาอยสางยพรงยดน

จตตนวนรตยไดด : 1,500
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PS65004453 : SRU BCG ยกระดดบผลลตภดณฑฑชชมชน ตตตบลมะลวน อตตเภอพชนพลน จดงหวดดสชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

พพฒนาคจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลสตภพณฑฑ

พพฒนาออกแบบบรรจจภพณฑฑสรคางคสวอารฑโคคด บนโลโกค เพสรมชสองทางการสพรงซดคอ

อบรมอมคอมเมสรฑซ Page Facebook เเละ Line Platform

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ปลาเปรมคยว

รตยละเออยด : เปปนการถนอมอาหารเพดรอยดดระยะเวลาในการเกกบ รสชาตสเปรมยวเคกมกลม

กลสอม แกลคมพรสกกระเทมยม ใชคปลาในทคองถสรน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.มะลวน อ.พจนพสน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1. วางแผนและวสเคราะหฑความตคองการของกลจสมเปปาหมาย 
2. รวมกลจสมชาวบคานจพดเตรมยมวพตถจดสบและอจปกรณฑในการททาปลาเปรมคยว 
3. วางแผนการตลาดทพคงออนไลนฑและออฟไลนฑ 
4. ออกแบบโลโกคและบรรจจภพณฑฑ 
5. ผลสตสสนคคาและจทาหนสาย

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 14,450
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PS65004600 : SRU BCG กตรพดฒนตผลลตภดณฑฑชชมชน ตตตบลมะลวน อตตเภอพชนพลน จดงหวดดสชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

พพฒนาออกแบบบรรจจภพณฑฑ สรคางคสวอารฑโคคด บนโลโกค เพสรมชสองทางการสพรงซดคอ

อบรมอมคอมเมสรฑซ Page Facebook เเละ Line Platform

พพฒนาคจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลสตภพณฑฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : นทคาพรสกไตปลาแหคง

รตยละเออยด : เปปนผลสตภพณฑฑพดคนบคานทมรไดคมมการพพฒนาบรรจจภพณฑฑทมรพกพาไปรพบประทานไดค

ทจกทมร พรสกแกงเปปนสมตรเฉพาะ ใชคไตปลาทม เนดคอปลาโอ และเมกดมะมสวงหสมพานตฑ รสชาตสกลม

กลสอมไมสคาว

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.มะลวน อ.พจนพสน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1. วางแผนและวสเคราะหฑความตคองการของกลจสมเปปาหมาย
2. รวมกลจสมชาวบคานจพดเตรมยมวพตถจดสบและอจปกรณฑในการททานทคาพรสก
3. วางแผนการตลาดทพคงออนไลนฑและออฟไลนฑ
4. ออกแบบโลโกคและบรรจจภพณฑฑ
5. ผลสตสสนคคาและจทาหนสาย

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 14,000
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PS65007728 : SRU BCG ยกระดดบเศรษฐกลจชชมชนดดวยกตรพดฒนตผลลตภดณฑฑอดตลดกษณฑพชนนถลชนตตตบลลอเลชด

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

นวพตกรรมผลสตภพณฑฑ ปรพบปรจงผลสตภพณฑฑทมรมมอยมสแลควใหคพพฒนากคาวหนคายสรงขขคน ใหคเขคาถขงและ

เปปนทมรยอมรพบของตลาดในลพกษณะของผลสตภพณฑฑใหมส สามารถเพสรมมมลคสาเชสงพาณสชยฑใน

ตลาดไดค

นวพตกรรมกระบวนการ พพฒนาแนวทางวสธมผลสตสสนคคาและบรสการใหคมมรมปแบบใหมสทมรทพนสมพย

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การขนสสงและกระจายสสนคคา

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ปลากดทะเลทรงเครดรอง

รตยละเออยด : เสสรฑฟพรคอมความเผกดรคอนจากเครดรองแกง เครดรองสมจนไพร ทมรมากพบความหอม

จากการยสางดควยพดมะพรคาว ผสานรสชาตสสมจนไพร ใบพาโหม ตะไครค ใบมะกรมด พรคอมเสสรฑฟ

ความอรสอยถขงบคาน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ลมเลกด อ.พจนพสน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ผลสตภพณฑฑททาการตลาด 2 รมปแบบ คดอ Online ผสานชสองทาง Facebook TikTok ขายใน 
Shopee ลสคงกฑ https://bit.ly/3DLeGvz สสวน Offine ใหควสศวกรสพงคมตทาบลลมเลกดททาหนคาทมรเปปน 
Salesman พรคอมวาง จทาหนสายทมรรคานขายของฝาก สทาหรพบการยกระดพบการทสองเทมรยวชจมชนลม
เลกด ททาการตลาดผสาน Platform Online และ Social Media ลสคงกฑ 
https://www.youtube.com/watch?v=VUN7W8Nlq1 เปปนตคน

คสดคคนกระบวนการททางานทมรงสายขขคน

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 5,950
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PS65008946 : SRU BCG ยกระดดบกตรททองเทอชยววลสตหกลจชชมชนกลชทมททองเทอชยวโดยชชมชนลอเลชด CBT Leeled

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

นวพตกรรมในการดทาเนสนงาน เปปนการเปลมรยนแนวทางหรดอวสธมการการใหคบรสการในรมปแบบทมร

แตกตสางออกไปจากเดสม

นวพตกรรมกระบวนการ พพฒนาแนวทางวสธมผลสตสสนคคาและบรสการใหคมมรมปแบบใหมสทมรทพนสมพย

มากขขคน ลดขพคนตอนกระบวนการผลสตใหครวดเรกวมากขขคน เพดรอประหยพดตคนทจนและเวลา

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

ททองเทอชยวทอชเปปนมลตรตทอสลชงแวดลดอมและสชขภตพ

   ธจรกสจการทสองเทมรยวออนไลนฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ปลากดทะเลทรงเครดรอง

รตยละเออยด : เสสรฑฟพรคอมความเผกดรคอนจากเครดรองแกง เครดรองสมจนไพร ทมรมากพบความหอม

จากการยสางดควยพดมะพรคาว ผสานรสชาตสสมจนไพร ใบพาโหม ตะไครค ใบมะกรมด พรคอมเสสรฑฟ

ความอรสอยถขงบคาน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ลมเลกด อ.พจนพสน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ผลสตภพณฑฑททาการตลาด 2 รมปแบบ คดอ Online ผสานชสองทาง Facebook TikTok ขายใน 
Shopee ลสคงกฑ https://bit.ly/3DLeGvz สสวน Offine ใหควสศวกรสพงคมตทาบลลมเลกดททาหนคาทมรเปปน 
Salesman พรคอมวาง จทาหนสายทมรรคานขายของฝาก สทาหรพบการยกระดพบการทสองเทมรยวชจมชนลม
เลกด ททาการตลาดผสาน Platform Online และ Social Media ลสคงกฑ 
https://www.youtube.com/watch?v=VUN7W8Nlq1 เปปนตคน

คสดคคนกระบวนการททางานทมรงสายขขคน

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

ลดเวลาในการสรคางผลผลสตเพดรอจพดจทาหนสายสสนคคา / บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 60,000
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PS65007174 : SRU BCG ออกแบบและพดฒนตบรรจชภดณฑฑ ต.ศรอวลชดย

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

ใชคเครดรองปปร นนทคาตาละพรคาวแบบมอเตอรฑ

แมสพสมพฑนทคาตาลมะพรคาว

สตสปกเกอรฑและบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : นทคาตาลมะพรคาวนทคาหอม

รตยละเออยด : เปปนนทคาตาลจากมะพรคาวนทคาหอมทมรความหอมและหวานโดดเดสน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ศรมวสชพย อ.พจนพสน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

สรคางบรรจจภพณฑฑใหมส ใหคมมความโดดเดสน เปปนทมรนสาสนใจ และเปปนทมรรมคจพกมากขขคน เพดรอเปปนการขยาย
ชสองทางการขายสมสตลาดทพคงออนไลนฑและออนไซตฑ

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

ลดขยะ/การนทาวพตถจดสบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 20,000
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PS65011002 : SRU BCG ออกแบบและพดฒนตบรรจชภดณฑฑ ต.ศรอวลชดย

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การใสสปจปยคอกและปจปยหมพกเพดรอเพสรมผลผลสต

การรดรทคาโดยใชคเครดรองทจนแรง

การใชคสารไลสแมลงจากสารชมวภาพ

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ฝรพรงกสมจม

รตยละเออยด : เปปนฝรพรงทมรมมรสชาตสหวาน กรอบ โดดเดสน ซขรงปลมกจากดสน 2 นทคา

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ศรมวสชพย อ.พจนพสน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

พพฒนาบรรจจภพณฑฑใหคมมความนสาสนใจ เพดรอจะททาใหคยอดขายเพสรมขขคน

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

มมสจขภาพดมขขคน ลดโอกาสเกสดการเจกบปปวย

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 10,000
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PS65009290 : พดฒนตเยตวชนทดองถลชน เพชชออนชรดกษฑศสนยฑกตรเรอยนรสดวดฒนธรรมลลเกปปตบดตนหนองไทร

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

ประชาสพมพพนธฑศมนยฑการเรมยนรมควพฒนธรรมลสเกปปาบคานหนองไทร ผสานผมคนทาชจมชน และ

บมรณาการเขคาสมสระบบออนไลนฑของตทาบล

คพดเลดอกตพวแทนนพกเรมยนโรงเรมยนบคานยางงาม เพดรอสสงเสรสมนพกเรมยนเปปนมพคคจเทศกฑนคอย

ประจทาศมนยฑการเรมยนรมค

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   ดคานประวพตสศาสตรฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ศมนยฑการเรมยนรมควพฒนธรรมลสเกปปาแหสงบคานหนองไทร

รตยละเออยด : - เปปนศมนยฑการเรมยนรมคเพดรอเผยแพรสวพฒนธรรมลสเกปปา จพดแสดงประวพตสความ

เปปนมา เครดรองแตสงกาย เครดรองประดพบสทาหรพบททาการแสดง เปปนตคน- จทาหนสายของทมรระลขก 

เชสน เสดคอ กระเปปาผคา หนคากากอนามพย เปปนตคน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.หนองไทร อ.พจนพสน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : ศมนยฑการเรมยนรมควพฒนธรรมลสเกปปาบคานหนองไทร

ออนไลนฑ : -

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1วางแผนและเตรมยมความพรคอมในการพพฒนาศมนยฑการเรมยนรมค
2ลงพดคนทมร พมดคจยดมคจยกพบคณะผมคบรสหารและบจคคลากรโรงเรมยนบคานยางงาม เพดรอศขกษาแลก
เปลมรยนขคอมมล
3จพดอบรมเชสงปฏสบพตสการเพดรอพพฒนาเยาวชนทคองถสรน สมสการเปปนมพคคจเทศกฑนคอย
4ประชาสพมพพนธฑศมนยฑการเรมยนรมค

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

สรคางความรมคใหคชจมชน

อนจรพกษฑและตสอยอดภมมสปปญญาทคองถสรน

จตตนวนรตยไดด : 0
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PS65009647 : กตรพดฒนตและยกระดดบผลลตภดณฑฑทดองถลชน ตตตบลหนองไทร

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

จพดอบรมเชสงปฏสบพตสการ ใหคความรมคแกสกลจสมผมคเขคารสวมโครงการเกมรยวกพบพพฒนาผลสตภพณฑฑและ

การตลาด

ออกแบบสพญลพกษณฑของผลสตภพณฑฑเพดรอสรคางความเปปนเอกลพกษณฑ

นทาเสนอและประชาสพมพพนธฑผลสตภพณฑฑออกจทาหนสายตามทคองตลาดและระบบออนไลนฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : หนองไทร for BCG

รตยละเออยด : เปปนการนทาทรพพยากร และของดมประจทาตทาบลมาพพฒนาภายใตคแบรนดฑ หนอง

ไทร for BCG ประกอบดควย-ผลสตภพณฑฑผคามพดยคอมจากเปลดอกมพงคจด-ผลสตภพณฑฑผพกไฮโดรโป

นสกสฑ

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.หนองไทร อ.พจนพสน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : หนองไทร for BCG

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

แบรนดฑ “หนองไทร for BCG” มมขพคนตอน ดพงนมค
1ประชจมวางแผนและเตรมยมความพรคอมพพฒนาผลสตภพณฑฑ
2แลกเปลมรยนความรมคและความตคองการกพบคนในตทาบล
3จพดอบรมเชสงปฏสบพตสการสสงเสรสมอพตลพกษณฑสสนคคา
4วางแผนการตลาดสรคางยอดขาย
5วางขายผลสตภพณฑฑตามแผนการตลาดทมรตพคงไวค

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

มมสจขภาพดมขขคน ลดโอกาสเกสดการเจกบปปวย

ลดขยะ/การนทาวพตถจดสบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

จตตนวนรตยไดด : 15,500
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PS65008761 : กตรพดฒนตและยกระดดบชตกลอบบดวโบรตณ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

อบรมใหคความรมคแกสกลจสมประชาชนในพดคนทมร

ออกแบบโลโกคและบรรจจภพณฑฑ

นทาเสนอและประชาสพมพพนธฑผลสตภพณฑฑออกจทาหนสายตามทคองตลาดและระะบบออนไลนฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ชากลมบบพวโบราณ

รตยละเออยด : ชากลมบบพวทมรนทามาจากธรรมชาตสในชจมชนโดยใชควพตถจดสบหลพกคดอดอกบพวฉพตร

ปลอดสารพสษ ซขรงมมสรรพคจณชสวยททาใหคระบบหมจนเวมยนโลหสตดม บทารจงหควใจบทารจงระบบ

ประสาท และชสวยในเรดรองการนอนหลพบ

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.หพวเตย อ.พจนพสน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : หพวเตยเดอะซมรมรยฑ

ออนไลนฑ : U2tตทาบลหพวเตย

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ชากลมบบพวโบราณ
1.Value proposition -นทคาสมจนไพร-เปปนวพตถจดสบในทคองถสรน
2.Customers -คนในพดคนทมร -นพกทสองเทมรยว -ลมกคคาออนไลนฑ
3.Distribution channels -สดรอโซเชมยลออนไลนฑ -รคานคคาในตทาบลหพวเตย -ผมคทมรบรสโภคไปเลสาสมส
กพนฟปง
4.Customer relationship -ตสดตามผลของลมกคคาทมรซดคอไป-นทาคทาตสขมมาใชสในการรมวสว
5.Revenue streams -รายไดคจากการททานทราชา -รายไดคทมรไมสใชสตพวเงสนแตสเปปนความสพมพพนธฑทมรดม
กพบลมกคคา
6.Ker resource -บพวฉพตร
7.Key activities -เตรมยมอจปกรณฑ —แปรรมป -ใสสบรรจจภพณฑฑ
8.Key partners -โครงการU2T for BCG -อาจารยฑทมรปรขกษา -คณะททางาน
9.Cost structure -คสาตคนทจนในการปลมกบพว -คสาวพตถจดสบ -คสาโปรโมทยสงแอด -คสาจพดสสง คสา
บรรจจภพณฑฑ

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

มมสจขภาพดมขขคน ลดโอกาสเกสดการเจกบปปวย

สรคางงานสรคางอาชมพ

อนจรพกษฑและตสอยอดภมมสปปญญาทคองถสรน

จตตนวนรตยไดด : 8,000
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PS65009063 : กตรพดฒนตและยกระดดบกลดวยฉตบใตดหวดน

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

จพดอบรมปฏสบพตสการ ใหคความรมคแกสกลจสมผมคเขคารสวมโครงการเกมรยวกพบการพพฒนาผลสตภพณฑฑและ

การตลาด

ออกแบบโลโกคและบรรจจภพณฑฑ

นทาเสนอและประชาสพมพพนธฑผลสตภพณฑฑออกจทาหนสายตามทคองตลาดและระบบอออนไลนฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : กลควยฉาบใตคหวพน

รตยละเออยด : กลควยฉาบใตคหวพนสามรสชาตสสามแบบ มมแบบดพรงเดสมคลจกเคลคานทคาตาล แบบ

กลควยฉาบรสปาปรสกคาเขคมขคนถขงใจ และกลควยฉาบรสเคกมหอมมพนแบบดพรงเดสม

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.หพวเตย อ.พจนพสน จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : หพวเตยเดอะซมรมรยฑ

ออนไลนฑ : U2tตทาบลหพวเตย

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ชากลมบบพวโบราณ 1.Value proposition -กลควยฉาบโบราณ-เปปนวพตถจดสบในทคองถสรน 
2.Customers -คนในพดคนทมร -นพกทสองเทมรยว -ลมกคคาออนไลนฑ 3.Distribution channels -สดรอโซ
เชมยลออนไลนฑ -รคานคคาในตทาบลหพวเตย -ผมคทมรบรสโภคไปเลสาสมสกพนฟปง 4.Customer relationship -
ตสดตามผลของลมกคคาทมรซดคอไป-นทาคทาตสขมมาใชสในการรมวสว 5.Revenue streams -รายไดคจาก
การททากลควยฉาบ -รายไดคทมรไมสใชสตพวเงสนแตสเปปนความสพมพพนธฑทมรดมกพบลมกคคา 6.Ker resource -
กลควย 7.Key activities -เตรมยมอจปกรณฑ —แปรรมป -ใสสบรรจจภพณฑฑ 8.Key partners -
โครงการU2T for BCG -อาจารยฑทมรปรขกษา -คณะททางาน 9.Cost structure -คสาตคนทจนในการ
ซดคอกลควย -คสาวพตถจดสบ -คสาโปรโมทยสงแอด -คสาจพดสสง คสาบรรจจภพณฑฑ

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 9,000
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PS65004567 : SRU BCG ยกระดดบสลนคดตเเปรรสปจตกประมงพชนนบดตน ตตตบลคลองฉนตก

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

พาสเจอไรสฑบรรจจภพณฑฑเพดรอยดดอายจการเกกบรพกษา

ประชาสพมพพนธฑสสนคคาโดยใชคสดรอออนไลนฑ

พพฒนาบรรจจภพณฑฑใหคมมความนสาสนใจโดยใชคเทคโนโลยมดสจสทพล

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : กะปปหวานสมตรเสรสมเหกดเเครง

รตยละเออยด : กะปปหวานสมตรเสรสมเหกดแครง เปปนการพพฒนาตสอยอดมาจากการททากะปปบคาน

บางหมก เพดรอเพสรมมมลคสา และเปปนการกระจายสสนคคา โดยมมการเพสรมเหกดแครงเพดรอคจณคสาทาง

อาหาร รสชาตส รสสพมผพสและความแปลกใหมส

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.คลองฉนาก อ.เมดองสจราษฎรฑธานม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.กลจสมลมกคคา (CustomerSegments) กลจสมลมกคคาเปปาหมายประกอบดควย ชาวบคานในพดคนทมรตาบ
ลคลองฉนาก ผมคบรสโภคเกสาทมรเคยซดคอหรดอรมคจพกกะปปบคานบางหมก นพกทสองเทมรยวกลจสมวพยรจสน วพย
ผมคใหญส วพยสมงอายจ ตสางชาตส รสวมไปถขงผมคบรสโภคทมรสนใจในการซดคอสสนคคาทางออนไลนฑ
2. ความสพมพพนธฑกพบลมกคคา (Customer Relationships) การสรคางความสพมพพนธฑกพบกลจสมลจกคคา
แบสงออกเปปน 2 กลจสมหลพกดพงนมค 2.1 กลจสมออฟไลนฑ เปปนกลจสมผมคบรสโภคทมรซดคอภายในชจมชนรสวมถขงนพก
ทสองเทมรยวทมรมาเยดอนคลองฉนาก จะเนคนการสดรอสารทมรเขคาใจ และความเปปนกพนเอง รวมถขงการพบ
ฟปงความเหกนตสางๆของลมกคคาโดยตรง 2.2 กลจสมออนไลนฑ เปปนกลจสมผมคบรสโภคทมรมาจากชสองทางโซ
เชมยลตสางๆ โดยมมความซดรอสพตวฑตสอการนาเสนอสสนคคา บอกราคาสสนคคาทมรชพดเจน รพบฟปงรมวสวและ
ขคอความแสดงวสาคสดเหกนตสางๆ และขอบคจณลมกคคาทมรชสวยรมวสว
3.ชสองทางการเขคาถขง (Channels) ชสองทางการขาย ประชาสพมพพนธฑ และตสดตสอลมกคคา คดอ 
Facebook Page, Instagram Inbox และ Line OA. และยพงมมหนคารคาน และการออกบมทกพบทาง
ภาครพฐในชสวงกสจกรรมตสางๆ
4.คจณคสาสสนคคาหรดอบรสการ (Value Propositions) กระบวนการผลสตทมรสะอาดถมกหลพกอนามพย 
วพตถจดสบทมรมมคจณภาพ และคจณคสาทางโภชนาการทมรมากยสรงขขคนจากเหกดแครง
5.กสจกรรมหลพก (Key Activities) มจสงเนคนการสรคางคจณคสาสสนคคา และการเขคาถขงลมกคคาโดยทา
การตลาดออนไลนฑ เพสรมคจณภาพสสนคคา เพสรมอายจเกกบรพกษาสสนคคา การโฆษณา/สสงเสรสมการขาย
6.พพนธมสตร (Key Partners)
ผมครสวมงานหลพกเปปนชาวบคานในชจมชนเปปนสสวนใหญส ซขรงจะประกอบดควยกลจสมผมคนาชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางนวพตกรรมใหมสใหคกพบผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

อนจรพกษฑและตสอยอดภมมสปปญญาทคองถสรน

จตตนวนรตยไดด : 8,000
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PS65004751 : SRU BCG สทงเสรลมเเละพดฒนตเเหลทงททองเทอชยวเชลงอนชรดกษฑ ตตตบลคลองฉนตก

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

ใชคสดรอสรคางสรรคฑในการใหคความรมคกพบนพกทสองเทมรยว

ใชคเทคโนโลยมดสจสทพลในการประชาพพนธฑ

ระดมความคสดในการปรพบภมมสทพศนฑ

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

ททองเทอชยวทอชเปปนมลตรตทอสลชงแวดลดอมและสชขภตพ

   ระบบขายสสนคคาหรดอบรสการผสานชสองทางออนไลนฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ทสองเทมรยวเยมรยมชมเชสงวพฒธรรมสสรงศพกดสนสสทธสนวพดเเหลมทอง

รตยละเออยด : ทสองเทมรยวเยมรยมชมเชสงวพฒธรรมเเละสพกการะสสรงศพกดสนสสทธสสนประจทาวพด โดย

ประกอบดควย หลวงพสอเเบน(พระครมแบน ธมมมรโต),พระบรมสารมรสกธาตจ ,นทา คมพนตทาราพสอทสาน

เเบน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.คลองฉนาก อ.เมดองสจราษฎรฑธานม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1.กลจสมลมกคคา (costomer segments)
กลจสมเปปาหมาย คดอ นพกทสองเทมรยวทมรชดรนชอบการทสองเทมรยวเชสงอนจรพกษฑธรรมชาตส และการ

สพมผพสวพฒนธรรมวสถมชมวสตของคนในชจมชน กลจสมลมกคคาประเภทวพยรจสน วพยผมคใหญส วพยสมงอายจ และนพก
ทสองเทมรยวตสางชาตส
2. ความสพมพพนธฑกพบลมกคคา (Customer Relationships)

การสรคางความสพมพพนธฑกพบกลจสมเปปาหมายมมดพงนมค
- การตสดตสอสดรอสารกพบนพกทสองเทมรยว เพดรอรองรพบความตคองการของกลจสมลมกคคาตามเปปาหมาย
ตลอด 24 ชพรวโมง 
- ความสดรอสพตยฑตสอตนเอง นพกทสองเทมรยว และการบรสการทมรดม สรคางความประทพบใจ
- สรคางจจดสแกนคสวอารฑโคคด เพดรอรพบฟปงความคสดเหกน ขคอเสนอแนะ จากการใชคบรสการของนพก
ทสองเทมรยว และพพฒนาจจดทสองเทมรยวตสอไป
3.ชสองทางการเขคาถขง (Channels)

- สดรอสารกพบลมกคคาผสานทาง social media facebook page และการ โปรโมทโฆษณา  ซขรง
เปปนชสองทางทมรสามรารถตสดตสอกพบนพกทสองเทมรยวไดคโดยตรง
4.คจณคสาสสนคคาหรดอบรสการ (Value Propositions)
สสงเสรสมยกระดพบการทสองเทมรยวเชสงอนจรพกษฑแบบวสถมชาวบคาน สรคางจจดเชกคอสนแหลสงใหมสใหคชจมชน 
และชาวบคานมมรายไดคจากนพกทสองเทมรยวมาเทมรยวสพมผพสในชจมชน มมการจพดจทาหนสายผลสตภพณฑฑของ
ชจมชน และวพตถจมงคลประจทาวพด

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 18,000
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PS65004716 : SRU BCG โครงกตรกตรพดฒนตผลลตภดณฑฑจตกวดสดชธรรมชตตล ตตตบลคลองนดอย อตตเถอเมชองสช

รตษรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

ปรพบปรจงรมปแบบผลสตภพณฑฑใหคมมความหลากหลายมากขขคน

เพสรมมมลคสาใหคกพบเสวมยนหมคอโดยการออกแบบกระเชคาใสสผลไมค ฐานรองแกควนทคา กระเชคาของ

ขวพญ ของตกแตสงตามแหลสงทสองเทมรยว สรคางจจดขายใหคกพบสสนคคา

นทาสสนคคาไปจทาหนสายใน Platform Online เชสน Shopee , Lazada , Fanpage

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ถาดใสสผลไมคและอาหารจากกคานจาก

รตยละเออยด : ถาดใสสผลไมคและอาหารจากกคานจาก ผลสตภพณฑฑทมรสามารถใชคงานไดคหลาก

หลายภายในหนขรงเดมยว เชสน รองกคนหมคอ กระเชคาผลไมคเปปนของฝากผมคใหญสชสวงเทศกาล 

กระเชคาในการบรรจจผลสตภพณฑฑสปา และการบรรจจอาหารตามรคานอาหาร

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.คลองนคอย อ.เมดองสจราษฎรฑธานม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

Customer Segment – กลจสมลมกคคาเปปนกลจสมคนทมรอาศพยในภาคใตค และอาศพยในชจมชนตทาบล
คลองนคอย รวมถขงบรสเวณใกลคเคมยงไมสไดคจทากพดเพศ โดยมมอายจ 30 – 45 ปป เพราะเปปนกลจสมคนทมร
ใชคผลสตภพณฑฑในการบรรจจสสรงของในการใชคเปปนของฝากชสวงเทศกาล และใชคในการบรรจจผลไมค
ตามโฮมสเตยฑ รวมถขงรคานอาหาร
Costomer Relationships – มมการตสดตามผลการใชคงานกพบลมกคคาทมรซดคอไป หลพงจากทมรใชคไปแลคว
ตอบโจทยฑกพบการใชคงานหรดอไมส และนทารมปแบบการใชคงานมา Review ในชสองทางออนไลนฑ รสวม
ไปกพบการจพดททาโปรโมชพรนมอบสสทธสพสเศษแกสลมกคคาเดสมและลมกคคาใหมส
Channels – จพดจทาหนสายผสานเพจ Facebook ตทาบลคลองนคอย อทาเภอเมดองสจราษฎรฑธานม และ
ตามตลาดนพดตสางๆ ศมนยฑราชการในตทาบล จทาหนสายทมรบคาน รวมถขงจทาหนสายตามสถานทมรทสอง
เทมรยวในชจมชน โฮมสเตยฑ
Value Propositions - ลมกคคาจะไดคผลสตภพณฑฑทมรสามารถใชคงานไดคหลากหลายภายในหนขรงเดมยว 
เชสน รองกคนหมคอ กระเชคาผลไมคเปปนของฝากผมคใหญสชสวงเทศกาล กระเชคาในการบรรจจผลสตภพณฑฑ
สปา และการบรรจจอาหารตามรคานอาหาร เปปนตคน
Key Activities - เรสรมจากการเกกบกคานจากและกคานมะพรคาวจากธรรมชาตส ไปสมสการเหลากคาน
จากและกคานมะพรคาว การคพดสรรกคานจากและกคานมะพรคาว ซขรงนทามาเปปนขคอมมลในการสรคาง 
Content ในการโปรโมทและจพดจทาหนสายสสนคคา
Key Resources – วสธมการสานกคานจากและกคานมะพรคาว วพตถจดสบจากธรรมชาตสในชจมชน แรง
งานทมรใชคในการผลสตซขรงเปปนแรงงานสมาชสกในชจมชน การททาการตลาดและการจพดจทาหนสายสสนคคา

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 2,500
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PS65006055 : SRU BCG โครงกตรพดฒนตสลนคดตชชมชน ตตตบลคลองนดอย อตตเภอเมชองสชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

สสงเสรสมการตลาดใหคมมจจดจทาหนสายมากยสรงขขคน มมทพคงตลาดออนไลนฑและตลาดออฟไลนฑ

พพฒนาบรรจจภพณฑฑแบบใหมส เพดรอยดดอายจของเครดรองแกงและปลาเปรมคยว

ออกแบบโลโกคใหมส เพดรอใหคเปปนทมรจดจทาไดคงสายและดขงดมดลมกคคา

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ผลสตภพณฑฑเครดรองแกงคลองนคอย

รตยละเออยด : เครดรองแกงคลองนคอย รสชาตสของเครดรองแกงทมรเขคมขคน ซขรงเปปนเอกลพกษณฑของ

เครดรองแกงตทาบลคลองนคอย ทมรททามาจากวพตถจดสบทมรปลมกขขคนเองตามธรรมชาตสในชจมชน ปลอด

สารพสษ

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.คลองนคอย อ.เมดองสจราษฎรฑธานม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

Customer Segment – กลจสมลมกคคาเปปนกลจสมคนทมรอาศพยในภาคใตค และอาศพยในชจมชนตทาบล
คลองนคอย รวมถขงบรสเวณใกลคเคมยงไมสไดคจทากพดเพศ โดยมมอายจ 20 ปปขขคนไป เนดรองจากเครดรองแกง
เปปนเครดรองปรจงในการประกอบการททาอาหาร ซขรงจทาเปปนตสอครพวเรดอนสสวนใหญสของภาคใตค
Customer Relationships – มมการตสดตามผลการใชคงานกพบลมกคคาทมรซดคอไป หลพงจากการนทา
เครดรองแกงไปปรจงอาหารแลควมมรสชาตสทมรดม อรสอยถมกปากหรดอไมส และนทา Review ในการนทาเครดรอง
แกงมาประกอบอาหารในชสองทางออนไลนฑ
Channels – จพดจทาหนสายผสานเพจ Facebook ตทาบลคลองนคอย อทาเภอเมดองสจราษฎรฑธานม และ
ตามตลาดนพดตสางๆ จทาหนสายทมรบคาน รวมถขงจทาหนสายตามรคานคคาตสางๆ ในชจมชนตทาบลคลอง
นคอย
Value Propositions – ลมกคคาจะไดคเครดรองแกงทมรททามาจากวพตถจดสบทมรปลมกขขคนเองตามธรรมชาตส
ในชจมชน โดยปลอดสารพสษ รวมไปถขงรสชาตสของเครดรองแกงทมรเขคมขคน ซขรงเปปนเอกลพกษณฑของ
เครดรองแกงทางตทาบลคลองนคอย
Key Activities – เรสรมจากการจพดหาวพตถจดสบในชจมชน จากนพคนนทาวพตถจดสบมาลคางใหคสะอาดและ
เขคาสมสขพคนตอนการผลสต โดยนทาวพตถจดสบมาบดรวมกพน หลพงจากนพคนนทามาบรรจจภพณฑฑ ซขรงระหวสาง
กระบวนการเหลสานมคจะททาการเกกบขคอมมลเพดรอนทามาสรคาง Content ในการโปรโมทและจพด
จทาหนสายสสนคคา
Key Resources – สมตรในการททาเครดรองแกง วพตถจดสบธรรมชาตสในชจมชนทมรปลอดสารพสษ แรง
งานทมรใชคในการผลสต ซขรงเปปนแรงงานจากสมาชสกของกลจสมแมสบคานในชจมชน การตลาดและการจพด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 8,000
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PS65008549 : SRU BCG ยกระดดบผลลตภดณฑฑผดตมดดยดอม ต.บตงชนะ อ.เมชอง  จ.สชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

นวพตกรรมการยกระดพบผคามพดยคอมในรมปแบบการททาบรรจจภพณฑฑใหมส

นวพตกรรมตสอยอดการททาบรรจจภพณฑฑโดยการสกรมน

การตลาดออนไลนฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ผคามพดยคอม

รตยละเออยด : ผลสตภพณฑฑผคามพดยคอมทมรททามากจากลมกจาก

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.บางชนะ อ.เมดองสจราษฎรฑธานม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

- ตทาบลบางชนะมมกลจสมชาวบคานและครมอาสารสวมกพนตพคงกลจสมเพดรอแปรรมปลมกจากใหคมาเปปนผคามพด
ยคอมลมกจากโดยมมระยะเวลาการททามานานกวสาสามปป พวกเราจขงพพฒนาแผนธจรกสจของผคามพด
ยคอมในตทาบลโดยการสรคางเวกบไซตฑสสนคคาของตทาบลบางชนะเพดรอสสงเสรสมการขายผคามพดยคอมใหค
มมยอดขายมากขขคนและชสวยใหคชาวบคานมมรายไดคเพสรมขขคน
-  www.bangchanabcg.com

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

ลดขยะ/การนทาวพตถจดสบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 5,000
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PS65008649 : SRU BCG พดฒนตและยกระดดบผลลตภดณฑฑจตกลสกจตกและมะพรดตว ต.บตงชนะ อ.เมชอง จ.

สชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

นวพตกรรมในการแปรรมป

การจพดอบรมการตลาดออนไลนฑ

บจคคลในพดคนทมร

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   เทคโนโลยมการแปรรมปผลผลสตการเกษตร

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ชสฟฟปอนลมกจาก

รตยละเออยด : ชสฟฟปอนลมกจาก

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.บางชนะ อ.เมดองสจราษฎรฑธานม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

-  กลจสมเยาวชนในตทาบลบางชนะมมความสนใจดคานการททาเบเกอรมรเราจขงมมความคสดเหกนวสาใน
ตทาบลมมลมกจากและมะพรคาวเปปนวพตถจดสบทมรสามารถนทามาใชคททาเบเกอรมรไดค โดยเราจะนทาเบเกอรมรทมร
กลจสมเยาวชนททาไปจทาหนสายบนเวกบไซตฑตสาง ๆ ซขรงเรากกมมการสรคางเวกบไซตฑเอง  นอกจากเราเบเก
อรมรแลควเรากกยพงมมการขายสสนคคาอดรน ๆในตทาบลเพดรอสรคางรายไดคเพสรมอมกดควย
-   www.bangchanabcg.com

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 5,000
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PS65005199 : SRU BCG พดฒนตยกระดดบแหลทงททองเทอชยวชชมชน ตตตบลบตงไทร

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

เพสรมชสองทางสดรอประชาสพมพพนธฑออนไลนฑ เชสน Facebook

Line

TikTok เปปนตคน

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

ททองเทอชยวทอชเปปนมลตรตทอสลชงแวดลดอมและสชขภตพ

   เทคโนโลยมพพฒนาคจณภาพผลผลสตทางการเกษตร

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : การทสองเทมรยวเชสงสจขภาพ (นวดแผนไทย แพทยฑแผนไทย)

รตยละเออยด : ระบบบรสการสจขภาพ ผสมผสานการแพทยฑแผนไทย- ใหคบรสการตรวจรพกษา

โดยแพทยฑแผนไทย- นวดรพกษาอาการ ปวดเอว ปวดหลพง ปวดเขสา นวดกดจจดฝปาเทคา ฯ- นวด

ประคบสมจนไพรเพดรอฟปค นฟมสมรรถภาพ โรคอพมพฤกษฑ อพมพาต- การดมแลมารดาตพคงครรภฑ 

และหลพงคลอด- ใหคคทาปรขกษาเรดรองสมจนไพร

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.บางไทร อ.เมดองสจราษฎรฑธานม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : บางไทรอโรคยา  ตทาบลบางไทร

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

%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E

0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%B2-

%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E

0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3-

%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E

1. ยกระดพบการประชาสพมพพนธฑ โดยการเพสรมชสองทางการประชาสพมพพนธฑ เขคาถขงกลจสมเปปาหมาย
มากขขคน
ในรมปแบบออฟไลนฑ เชสน จพดททาแผสนปปายประชาสพมพพนธฑขนาดใหญสบรสเวณทางเขคาใหคเหกนไดคชพด 
เปปนตคน
และออนไลนฑ เชสน การประชาสพมพพนธฑเชสญชวนผสาน Social (Facebook,Line,Tiktok) เปปนตคน
2. สสงเสรสมดคานการตลาด ในรมปแบบตสาง ๆ ทมรชสวยเพสรมจทานวนผมคใชคบรสการในการทสองเทมรยวเชสง
สจขภาพ

คสดคคนกระบวนการททางานทมรงสายขขคน

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

ลดเวลาในการสรคางผลผลสตเพดรอจพดจทาหนสายสสนคคา / บรสการ

จตตนวนรตยไดด : 26,400
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PS65005730 : SRU BCG  พดฒนตยกระดดบ  ผลลตภดณฑฑ ชชมชน  ตตตบลบตงไทร

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

พพฒนา Packaging Design

คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลสตภพณฑฑ

อบรมใหคความรมคเกมรยวกพบกระบวนการผลสต  มาตรฐานการผลสต และวสธมการยดดอายจการเกกบ

รพกษาของตพวสมจนไพร

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ผลสตภพณฑฑนทคายาบควนปากสมจนไพร

รตยละเออยด : ชสวยใหคปากสะอาด ลมหายใจหอมสดชดรน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.บางไทร อ.เมดองสจราษฎรฑธานม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : วสสาหกสจชจมชนรพกษฑสมจนไพรตทาบลบางไทร

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

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.ออกแบบเปลมรยนจากตพวขวด พลาสตสก ใหญส  มาเปปนขวดแกควหพวสเปรยฑฉมดปากพกพาสะดวก  
-การนขรงขวดกสอนบรรจจเพดรอยดดอายจการเกกบรพกษา 2.ลดขนาดบรรจจภพณฑฑ  3.การปรพบลดราคา 
4.ขยายกลจสมเปปาหมายออกแบบสลากโลโกคใหคทพนสมพยนสาใชค 5. กลยจทธการสสงเสรสมดคานการ
ตลาด ตสางๆการจพดโปรโมชพรน 6. เพสรมชสองทางการจทาหนสายทพคงระบบออฟไลนฑ  และออนไลนฑ เชสน
เพจFacebook,tiktok,Line OA, shopee

คสดคคนกระบวนการททางานทมรงสายขขคน

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

ลดขยะ/การนทาวพตถจดสบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

จตตนวนรตยไดด : 6,000
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PS65003898 : SRU BCG ยกระดดบผลลตภดณฑฑชชมชน ตตตบลบตงใบไมด

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

องคฑความรมคดคานการททาการตลาด E-commerce

ออนไลนฑ (facebook/line)

องคฑความในการพพฒนาสสนคคา

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ผพดไทยพรคอมปรจง ผมคใหญสจพนทรฑ

รตยละเออยด : ผพดไทยพรคอมปรจง แบบกขรงสทาเรกจรมป โดยเกกบรพกษาในตมคเยกนไดค 1 เดดอน และ

สะดวกสบายไดคในการพกพา งสายตสอการปรจง เหมาะเปปนของฝาก

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.บางใบไมค อ.เมดองสจราษฎรฑธานม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : ผพดไทย ผมคใหญสจพนทรฑ

ออนไลนฑ : ตทาบลบางใบไมค

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.เลดอกธจรกสจ 
- เลดอกเปปนธจรกสจออนไลนฑ โดยทมมวสศวกรสพงคม ไดคพพฒนาตพวบรรจจภพณฑฑใหคทพนสมพยและสะดวก
สบายในการบรสโภคและจทาหนสายออนไลนฑ
- ราคาถมกกวสาทคองตลาด 20 % และสรคางรายไดคเพสรมขขคน 10 % 
2.รวบรวมขคอมมล 
- ลงพดคนทมรสทารวจ และสอบถามผมคนทาชจมชน และกลจสมสพมมาชมพ ในชจมชน ตทาบลบางใบไมค
3.วสเคราะหฑตลาด วสเคราะหฑธจรกสจ
- ขายใหคกพบธจรกสจอาหาร 
-ลมกคคาเกสาและลมกคคารายใหมส 
-จพดสพมมา/อมเวคนทฑ 
-ผมคทมรชดรนชอบผพดไทยและผมคทมรชดรนชอบอาหารสทาเรกจรมป
4.ชสองทางการขาย
- ออนไลนฑ/ออฟไลนฑ เปปนการสดรอสาร/โปรโมทผสาน Social Media เชสน Line Facebook 
TikTok และ Youtube
5.แผนการพพฒนาผลสตภพณทฑ/บรสการ
- เกกบไวคไดคนาน/พรคอมปรจง
- เพดรอความสะดวกสบาย
- ไมสใชสวพตถจกพนเสมย

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางนวพตกรรมใหมสใหคกพบผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

จตตนวนรตยไดด : 1,750
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PS65003981 : เสดนทตงกตรททองเทอชยว SUP Board @Bang Bai Mai

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

องคฑความรมคดคานโปรแกรมการทสองเทมรยว

องคฑความรมคความปลอดภพยทางนทคา

องคฑความรมคการเลสนซพบบอรฑดอยสางถมกตคองและปลอดภพย

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

ททองเทอชยวทอชเปปนมลตรตทอสลชงแวดลดอมและสชขภตพ

   ธจรกสจการทสองเทมรยวออนไลนฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : SUP BOARD @BANG BAIMAI

รตยละเออยด : เปปนบรสการเชสาSUP Board / แพกคเกจ โดยพายซพบบอรฑด ชมวสถมคนในบาง และ

ไฮไลทฑสทาคพญในชจมชน เชสน ชมอจโมงคฑจาก

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.บางใบไมค อ.เมดองสจราษฎรฑธานม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : ตลาดนทคาประชารพฐบางใบไมค

ออนไลนฑ : ตทาบลบางใบไมค

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.เลดอกธจรกสจ
- สรคางกสจกรรมการทสองเทมรยววสธมชจมชนแบบใหมสทมรเปปนกสจกรรมระยะสพคนและระยะยาว
- ดขงดมดนพกทสองเทมรยวตสางถสรนและตสางชาตสใหคเขคามาในชจมชน ททาใหคเกสดเงสนหมจนเวมยนและรายไดค
เพสรมขขคน 10%
2.รวบรวมขคอมมล
- ลงพดคนทมรสทารวจ ไกดฑชจมชน และสอบถามผมคนทาชจมชนในชจมชนตทาบลบางใบไมค
3.วสเคราะหฑตลาด วสเคราะหฑธจรกสจ
- นพกทสองเทมรยวตสางถสรนและตสางชาตส
- นพกเรมยน/นพกศขกษา
- ทพวรฑ
- ผมคทมรชดรนชอบกสจกรรมทางนทคา (SUP Board)
4.ชสองทางการขาย
- ออนไลนฑ/ออฟไลนฑ เปปนการสดรอสาร/โปรโมทผสาน Social Media เชสน Line Facebook 
TikTok และ Youtube
5.แผนการพพฒนาผลสตภพณฑฑ/บรสการ
- เพสรมกสจกรรมการทสองเทมรยววสถมชจมชนแบบใหมส 
- ดขงดมดนพกทสองเทมรยวเขคาสมสชจมชน 
- เขมยนเสคนทางการทสองเทมรยว

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรพกษฑสสรงแวดลคอม และมมการพพฒนาอยสางยพรงยดน

จตตนวนรตยไดด : 1,800
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PS65005088 : SRU BCG โครงกตรยกระดดบผลลตภดณฑฑอตหตรพชนนถลชน ตตตบลบตงโพธลธ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

นวพตกรรมการแปรรมปอาหาร

เทคโนโลยมการตลาดออนไลนฑ

นวพตกรรมดคานพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : นทคาพรสกบางโพธสน
รตยละเออยด : นทคาพรสกกากหมมและนทคาพรสกนรก ผลสตจากวพตถจดสบทมรคพดสรรอยสางตพคงใจ ไมสใสสสม 

ไมสใสสกลสรน ไมสมมวพตถจกพนเสมย มมการใชคสมจนไพรพดคนบคานในทคองถสรนเพดรอเพสรมรสชาตสทมรเเตกตสาง

เเละปลอดสารเพดรอใหคผมคบรสโภครมคสขกปลอดภพยในการทาน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.บางโพธสน อ.เมดองสจราษฎรฑธานม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ผลสตภพณฑฑนทคาพรสกกากหมม 
แผนธจรกสจ= เพสรมมมลคสาผลสตภพณฑฑ ยกระดพบสสนคคาในดคานคจณภาพ รสวมกพนออกแบบบรรจจภพณฑฑ 
โลโกคสสนคคา และสสงเสรสมดคานการตลาด เพสรมชสองทางการจพดจทาหนสาย เชสน Facebook line ศมนยฑ
การจทาหนสายสสนคคาของฝาก 
ผลสตภพณฑฑนทคาพรสกนรก 
แผนธจรกสจ= เพสรมมมลคสาสสนคคาใหคผมคบรสโภคยอมรพบ และเชดรอมพรน ผลสตภพณฑฑตทาบลบางโพธสน รวมทพคง
รสวมกพนออกแบบบรรจจภพณฑฑ โลโกคสสนคคา และสสงเสรสมดคานการตลาด เพสรมชสองทางการจพด
จทาหนสาย เชสน Facebook line ศมนยฑการจทาหนสายสสนคคาของฝาก

คสดคคนกระบวนการททางานทมรงสายขขคน

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางนวพตกรรมใหมสใหคกพบผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

จตตนวนรตยไดด : 9,500
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PS65006290 : SRU BCG โครงกตรยกระดดบผลลตภดณฑฑพชนนบดตนตตตบลบตงโพธลธ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การจพดการดคานกระบวนการทางความคสด

เทคโนโลยมดคานการตลาดออนไลนฑ

นวพตกรรมการกทาจพดขยะอสนทรมยฑ

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   เทคโนโลยมชมวภาพทางอาหาร

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ไขสไกสยสคมยสคม ไขสเปปดบคานพสอ

รตยละเออยด : ไขสไกสและไขสเปปด มมการเลมคยงเเบบระบบเปปดโดยใหค ไกส/เปปด มมอสสระในการหากสน 

ใหคมมการออกกทาลพงกาย เเละใหค ไกส/เปปด ไดคกสนอาหารทมรมมประโยชนฑนอกเหนดอจากอาหารเมกด

สทาเรกจรมปจขงททาใหคไดคไขสไกสทมรปลอดสารเคมม

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.บางโพธสน อ.เมดองสจราษฎรฑธานม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขคนไป

ผลสตภพณฑฑ ไขสไกสยสคมยสคม 
แผนธจรกสจ= สรคางสรรคฑและพพฒนาสสนคคาเกษตรปลอดสารพสษ ใหคตรงกพบความตคองการของ
กลจสม คนรพกสจขภาพ สสงเสรสมการททาสมตรอาหารไกสเสรสมโดยใชควพตถจดสบปลอดสารเชสน สาหรสาย 
หยวกกลควยเปปนตคน และชสวยออกแบบโลโกค รวมถขงเพสรมชสองทางการจพดจทาหนสายในกพบสมาชสกใน
กลจสม อาทส Facebook Line ผลสตภพณฑฑ ไขสเปปดบคานพสอ 
แผนธจรกสจ=สสงเสรสมการททาสมตรอาหารเปปดเพสรมไขสเเดง สรคางความแตกตสางในตลาดไขส จพงหวพด
สจราษฎรฑธานม และชสวยออกแบบโลโกค บรรจจภพณฑฑ รวมถขงเพสรมชสองทางการจพดจทาหนสายในกพบ
สมาชสกในกลจสม อาทส Facebook Line

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

ลดขยะ/การนทาวพตถจดสบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางนวพตกรรมใหมสใหคกพบผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

อนจรพกษฑสสรงแวดลคอม และมมการพพฒนาอยสางยพรงยดน

จตตนวนรตยไดด : 9,500
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PS65006591 : SRU.BCG ยกระดดบผลลตภดณฑฑพรลกแกงบดตนททตสน ตตตบลมะขตมเตอนย

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การแปรรมปอาหาร Plant Based Meat / Plant Based Food

การบรรจจภพณฑฑ Retort pouch และการฆสาเชดคอ

การตลาดออนไลนฑดควยสมารฑทโฟน

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   ผลสตภพณฑฑผพกและอาหารแปรรมป

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ขคาวตพงเครดรองแกงและเนดคอเทมยมเหกดแครงคพรวสมจนไพร

รตยละเออยด : ขคาวตพงเครดรองแกง เปปนอาหารวสาง อาหารทานเลสน (ขบเคมคยว) ทมรโดดเดสนดคาน

รสชาตสทมรแปลกใหมส โดยนทาเครดรองแกงใตคทมรมมรสเขคมขคน จมปดจาด หอมกลสรนสมจนไพรตามแบบ

ฉบพบเครดรองแกงใตคเปปนเครดรองปรจงของหนคาขคาวตพง โรยหนคาดควยเนดคอสพตวฑฝอย หรดอไขสเคกม มม

หลากรสชาตส

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.มะขามเตมคย อ.เมดองสจราษฎรฑธานม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : วสสาหกสจชจมชนพรสกแกงบคานทสาสน

ออนไลนฑ : มมดมทมรมะขามเตมคย Meedeeteemakamtia

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1.ลงพดคนทมรเกกบขคอมมลไทมฑไลนฑกลจสมผลสตภพณฑฑ และไทมฑไลนฑกระบวนการผลสตโดยละเอมยด เพดรอนทา
ขคอมมลมาวางแผนยกระดพบผลสตภพณฑฑ  รวมทพคงกลจสมเปปาหมายของผลสตภพณฑฑ  ชสองทางการ
จทาหนสายและการประชาสพมพพนธฑ  ความตคองการของสมาชสกกลจสมในการตสอยอดและพพฒนา
ผลสตภพณฑฑใหมส รวมถขงวสถมชมวสตของสมาชสกกลจสม เชสน อาชมพ ศาสนา ภมมสปปญญา ทพกษะ ความ
สามารถในดคานตสางๆ 
2.วางแผนการยกระดพบผลสตภพณฑฑ  เพดรอใหคกลจสมผลสตภพณฑฑดทาเนสนการตสอเนดรองไดคอยสางยพรงยดน 
จขงคทานขงปปจจพยหลพก 3 ประการ คดอ  การเพสรมมมลคสาผลสตภพณฑฑเดสม ศพกยภาพของพดคนทมรดคานวพตถจ
ดสบทคองถสรนทมรสามารถนทามาตสอยอดเปปนผลสตภพณฑฑใหมสไดค  และความตคองการ ทพกษะของสมาชสก
กลจสมผลสตภพณฑฑ  โดยสามารถสรจปแผนธจรกสจเพดรอเพสรมรายไดคพอสพงเขป ดพงนมค
2.1) เพสรมมมลคสาผลสตภพณฑฑเดสมโดยตสอยอดสมสผลสตภพณฑฑใหมส  ถสายทอดองคฑความรมคการททาขคาวตพง
เครดรองแกง ทมรมมความแปลกใหมสดคานรสชาตส ทานไดคสะดวก พรคอมทพคงออกแบบบรรจจภพณฑฑ ฉลาก
สสนคคาใหคมมมาตรฐานเหมาะสมกพบการจทาหนสายทพคงออฟไลนฑและออนไลนฑ
2.2) สรคางสายการผลสตใหมสเพาะเหกดแครง และแปรรมปเหกดแครง  เนดรองจากกลจสมมมความพรคอม
ดคานสถานทมร และสมาชสกมมความตคองการเพาะเหกดแครง โดยถสายทอดองคฑความรมคดคานการเพาะ
เหกดแครง และการแปรรมปเปปนผลสตภพณฑฑเนดคอเทมยมเหกดแครงคพรวสมจนไพร  ทมรรองรพบผมคบรสโภคไดค
กวคางทพคงกลจสมรพกสจขภาพ และกลจสมมพงสะวสรพตส  นอกจากนมคกลจสมยพงสามารถจทาหนสายเนดคอเทมยมเหกด
แครงเปปนวพตถจดสบอาหารแพลนตฑเบสในอนาคต พรคอมทพคงออกแบบบรรจจภพณฑฑ ฉลากสสนคคาใหคมม
มาตรฐานและเหมาะสมกพบการจทาหนสายทพคงออฟไลนฑและออนไลนฑ

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

มมสจขภาพดมขขคน ลดโอกาสเกสดการเจกบปปวย

สรคางความรมคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 55,425
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PS65006620 : SRU.BCG ยกระดดบผลลตภดณฑฑจตกผดต “บดตนบตงใหญทแฮนดฑเมด” ตตตบลมะขตมเตอนย

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การออกแบบโลโกคและปปายแทกกผลสตภพณฑฑ

การพพฒนารมปแบบผลสตภพณฑฑใหคมมความทพนสมพย

การตลาดออนไลนฑดควยสมารฑทโฟน

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : กระเปปาทรงจมบ

รตยละเออยด : กระเปปาทรงจมบ เปปนกระเปปาทมรใชคฝปายเปปนวพสดจในการตพดเยกบ ลพกษณะเดสนคดอ

สามารถพลสกใชคงานไดค 2 ดคาน ดคานนอกและดคานใน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.มะขามเตมคย อ.เมดองสจราษฎรฑธานม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : วสสาหกสจชจมชนบคานบางใหญส

ออนไลนฑ : มมดมทมรมะขามเตมคย Meedeeteemakamtia

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

- กระเปปาทรงจมบ  พพฒนารมปแบบผลสตภพณฑฑใหคมมความทพนสมพย ออกแบบโลโกค และสสงเสรสมดคาน
การตลาด เพจFacebook,Platform สสนคคาออนไลนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางนวพตกรรมใหมสใหคกพบผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 18,006
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PS65002341 : SRU BCG กตรพดฒนตผลลตภดณทฑและขยตยโอกตสทตงกตรตลตดสลนคดต ตตตบลตะกชกใตด

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

สรคางความหลากหลายของผลสตภพณฑฑ

ปรพบเปลมรยนกระบวนการทอดรมปแบบเดสม เปปนกระบวนการทอดทมรไมสอมนทคามพนและมมกลสรนเหมกน

หดน

พพฒนาบรรจจภพณฑฑใหคโดดเดสน

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : กลจสมพพฒนาสตรมบคานชายศรม

รตยละเออยด : อาหารทานเลสน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ตะกจกใตค อ.วสภาวดม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

- การพพฒนาผลสตภพณฑฑ 
 1. การออกแบบตคนแบบผลสตภพณฑฑโดยการเพสรมความหลากหลายของโรตมกรอบในดคานรสชาตส 
ปรพบเปลมรยนกระบวนการทอดไมสใหคมมกลสรนเหมกนหดน
2. การทดสอบตคนแบบ โดยการนทาผลสตภพณฑฑตคนแบบ มาทดสอบรสชาตส กลสรน และสม 
3. การออกแบบบรรจจภพณฑฑใหคมมความโดดเดสน รวมไปถขงรพกษาคจณภาพของผลสตภพณฑฑใหคคง
เดสม
- การขยายโอกาสทางการตลาดสสนคคา 
1. สจสมตพวอยสางกลจสมผมคบรสโภค เพดรอสทารวจผลตอบรพบของผลสตภพณฑฑ กสอนการวางจทาหนสาย 
2. สสงเสรสมการขายผสานรมปแบบออนไลนฑ

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางนวพตกรรมใหมสใหคกพบผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

จตตนวนรตยไดด : 20,000
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PS65006322 : SRU BCG กตรพดฒนตแหลทงททองเทอชยวชชมชนเชลงนลเวศตตตบลตะกชกใตด

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

ประชาสพมพพนธฑการทสองเทมรยว ทสานทคาสจ.

ตลาดนพดวสถมชจมชนทสานทคาสจ.

-

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

ททองเทอชยวทอชเปปนมลตรตทอสลชงแวดลดอมและสชขภตพ

   ธจรกสจการทสองเทมรยวออนไลนฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ตลาดนพดวสถมชจมชนทสานทคาสจ.

รตยละเออยด : ใหคบรสการเเละเชสาอจปกรณฑกสจกรรมนพนทนาการทางนทคา

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ตะกจกใตค อ.วสภาวดม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

- การประชาสพมพพนธฑการทสองเทมรยว ทสานทคาสจ.
1. ประชาสพมพพนธฑสถานทมรทสองเทมรยว และกสจกรรมตสาง ๆ ผสานระบบออนไลนฑ  บนเพจเฟซบจบก
ตทาบล 
- ตลาดนพดวสถมชจมชนทสานทคาสจ.
1. จพดใหคมมตลาดนพดพสเศษบรสเวณทสานทคาสจ. โดยจพดขขคนเดดอนละหนขรงครพคง ในวพนหยจดราชการ
2. นทาสสนคคา ผลสตภพณฑฑ ผลผลสตทางการเกษตร ในพดคนทมรตทาบลตะกจกใตค และตทาบลตะกจกเหนดอมา
จพดจทาหนสาย
3. ประชาสพมพพนธฑตลาด บนเพจเฟซบจบกตทาบล เพจเฟซบจบกอทาเภอ

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

อนจรพกษฑสสรงแวดลคอม และมมการพพฒนาอยสางยพรงยดน

จตตนวนรตยไดด : 0
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PS65003868 : SRU BCG ยกระดดบกลชทมทอผดตบดตนททตนหญลง ตตตบลตะกชกเหนชอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การสรคางเพจ

เพสรมความรมคและเทคโลยมตสางๆใหคแกสผมคทมรสนใจ

เพสรมชสองทางการตลาด

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกลจสรดตงสรรคฑจตกภสมลปปญญตและวดฒนธรรมทดองถลชน

   เทคโนโลยมภมมสปปญญาและวพฒนธรรมดคานการบรสการ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ผคาไหมทอ

รตยละเออยด : ผคาไหมทอเปปนผลสตภพณฑฑทมรมมความโดดเดสนในเรดรองของลายผคาและความ

ละเอมยดของเนดคอผคาทมรไมสเหมดอนใคร

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ตะกจกเหนดอ อ.วสภาวดม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

เปปนการขยายการตลาดและเพสรมยอดขายใหคกพบผลสตภพณฑฑของศมนยฑศสลปาชมพบคานทสานหญสง

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 10,000
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PS65003915 : SRU BCG พดฒนตและยกระดดบแหลทงททองเทอชยวอชทยตนแหทงชตตลแกทงกรชง ตตตบลตะกชกเหนชอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การจองผสานเวกบไซตฑ

ระบบโอนเงสนโดยโปรแกรมระบบหลพงบคาน

สรคางเพจ

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

ททองเทอชยวทอชเปปนมลตรตทอสลชงแวดลดอมและสชขภตพ

   ธจรกสจการทสองเทมรยวออนไลนฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ประชาสพมพพนธฑแหลสงทสองเทมรยว

รตยละเออยด : ประชาสพมพพนธฑแหลสงทสองเทมรยวและสสงเสรสมการตลาดสถานทมรจจดชมวสวในพดคนทมร

อจทยานแกสงกรจง-

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ตะกจกเหนดอ อ.วสภาวดม จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

เปปนการโปรโมทสถานทมรทสองเทมรยวใหคเปปนทมรรมคจพกมากยสรงขขคน

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 10,000
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PS65005998 : SRU BCG พดฒนตผลลตภดณฑฑชชมชน ตตตบลเขตนลพดนธฑ อตตเภอเวอยงสระ จดงหวดดสชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การจทาหนสายสสนคคาผสานตลาดออนไลนฑ

ออกแบบบรรจจภพรฑฑ

นทาตะลสงปลสงซขรงเปปนวพตถจดสบในทคองถสรนนทามาแปลรมปเปปนผลสตภพณฑฑนทคายาลคางจานเพสรมอมกหนขรง

สมตร

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกลจหมชนเวอยนลดกตรใชดพลดงงตนเนดนนตตกลดบมตใชดใหมท

   Remanufacture (การผลสตใหมส)

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ผลสตภพณฑฑชจมชนตทาบลเขานสพพนธฑ

รตยละเออยด : นทคายาลคางจานผลสตจากวพตถจดสบในทคองถสรนปลอดจากสารเคมม

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.เขานสพพนธฑ อ.เวมยงสระ จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1. ออกแบบแพบคเกจผลสตภพณฑฑใหมส
2. การจทาหนสายผลสตภพณฑฑผสานระบบออนไลนฑ
3. นทาวพตถจดสบจากในทคองถสรนเปปนสสวนผสมในการผลสต เพดรอกระจายรายไดคสมสชจมชน

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 1,180
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PS65022521 : SRU BCG ยกระดดบผลลตภดณฑฑชชมชน ตตตบลเขตนลพดนธฑ อตตเภอเวอยงสระ จดงหวดดสชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

ออกแบบบรรจจภพรฑฑ

การจทาหนสายสสนคคาผสานตลาดออนไลนฑ

เพสรมมมลคสาสมจนไพรทมรมมในชจมชนโดยการททาผลสตภพณฑฑสมจนไพรแชสเทคา

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกลจหมชนเวอยนลดกตรใชดพลดงงตนเนดนนตตกลดบมตใชดใหมท

   Remanufacture (การผลสตใหมส)

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ผลสตภพณฑฑชจมชนตทาบลเขานสพพนธฑ

รตยละเออยด : สมจนไพรแชสเทคา สรรพคจณแกคเหนกบชา ปวดเมดรอย และใชคสมจนไพรในทคองถสรน

ปลอดจากสารเคมม

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.เขานสพพนธฑ อ.เวมยงสระ จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.ออกแบบแพกคเกจผลสตภพณฑฑใหมส
2.การจทาหนสายผลสตภพณฑฑผสานระบบออนไลนฑ
3.นทาวพตถจดสบในทคองถสรนเปปนสสวนผสมของผลสตภพณฑฑเพดรอกระจายรายไดคสมสชจมชน

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 1,180
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PS65007912 : SRU BCG กตรเลอนยงไสดเดชอนเพชชอวลถอชอวลตชชมชนอยทตงยดชงยชน ต.คลองฉนวน

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

การใชคผลสตภพณฑทางการเกษตรมาเพาะเลมรยงใสคเดดอนรสวมกพบมมลใสคเดดอน

เทคโนโลยมดคานคจณภาพการผลสต ใชคเครดรองวพดความชดคนในดสน วพดคสา PH ใหคคจณภาพมมล

ไสคเดดอนคงทมร

ใชคนวพตกรรมนทามมลวพวทมรไมสมมมมลคสา มาแปรรมปเปปนมมลไสคเดดอนเพดรอสรคางรายไดค

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การขนสสงและกระจายสสนคคา

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เกษตรปลอดภดย

   การตสดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : มมลไสคเดดอน ปลอดสารพสษ100%

รตยละเออยด : เหมาะกพบผมคทมรตคองการลดหรดอเลสกการใชคสารเคมมในการเพสรมผลผลสต1. ชสวย

ปรพบสภาพดสนใหคดมขขคน 2. ไมสททาใหคเกสดรากไหมคในพดชแมคจะใชคในปรสมาณมาก 3. ไมสมมกลสรนและยพง

ชสวยในการดพบกลสรน 4. ชสวยปรพบสภาพนทคาในบสอเลมคยงกจคงใหคสะอาดและใสส 5. ชสวยใหคพดชเจรสญ

เตสบโตไดคดมยสรงขขคน 6. ยพบยพคงการเจรสญเตสบโตของเชดคอราและชสวยในการกทาจพดแมลง

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.คลองฉนวน อ.เวมยงสระ จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : ยสนดมฟารฑม

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100071343139723

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

มมลไสคเดดอน มมประโยชนฑในการชสวยปรพบสภาพหนคาดสน บทารจงพดช ททาใหคพดชเกสดรากใหมส และเหกนผล
เรกวทมรสจด ในบรรดาปจปยมมลสพตวฑดควยกพน มมจจลสนทรมยฑกวสา 200 ชนสด ตคนไมคดมดซขมไปใชคไดคทพนทม เหมาะ
กพบผมคทมรตคองการลดหรดอเลสกการใชคสารเคมมในการเพสรมผลผลสตทางการเกษตร เพราะการใชคปจปย
เคมมจทานวนมากเกสนไปอาจมมผลกระทบตสอพดชทมรปลมกในปปถพดไป คดอปจปยเคมมจะททาใหคดสนเปปนกรดททา
ใหคความสามารถในการดมดซขมธาตจอาการของพดชบางชนสดลดลงนคอยลงและอาจมมผลตสอการ
เจรสญเตสบโตของแบคทมเรมยบางชนสดในดสนทมรเปปนประโยชนฑไมสสามารถเจรสญเตสบโตไดคหรดอ
เจรสญเตสบโตไดคไมสดมเทสาทมรควร ในดสนทมรเปปนกรด
1.พพนธมสตรหลพก (key partner)
- กลจสมเกษตรกร เชสน สวนผลไมค เงาะ ทจเรมยน ปาลฑมนทคามพนและทจเรมยน
2. กสจกรรมหลพก (key Activities)
- เตรมยมมมลวพวนมทมรผสานการหมพกแลคว 3 วพน ใสสไสคเดดอนพพน AF นทากะละมพงทมรใสสไสคเดดอนไปเกกบทมรชพคน 
ไมสโปรสงแสงจนเกสนไป หลพงจากนพคน 5-7 วพน นทามารสอนเพดรอนทาไสคเดดอนออกจากมมลไสคเดดอน นทามา
ลงบรรจจภพณฑฑ พรคอมจทาหนสาย
3. ทรพพยากรหลพก (key resources)
- ทรพพยากรในการผลสตประกอบดควย อจปกรณฑโภคภพณฑฑในการเลมคยงไสคเดดอน อาหารหลพกในการ
เลมคยงไสคเดดอน และมมลวพวนมทมรนทามาเลมคยงไสคเดดอน การตลาดและการจพดจทาหนสาย แรงงานการ
ผลสต
4. การเพสรมคจณคสา (value propositions)

ลดขยะ/การนทาวพตถจดสบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 12,000
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PS65008293 : SRU BCG พดฒนตผลลตภดณฑฑชชมชน ต. คลองฉนวน อ. เวอยงสระ จ. สชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

ใชคนวพตกรรมการถนอมอาหารแปรรมปจากตคนตะไครค เปปน ผลสตภพณฑฑนทคาพรสกตะไครค

ใชคนวพตกรรมการถนอมอาหารแปรรมปจากพรสก เปปน ผลสตภพณฑฑนทคาพรสกตาแดง

สดบสานเมนมพดคนบคานสมสตลาดออนไลนฑ

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การขนสสงและกระจายสสนคคา

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : นทคาพรสกตะไครค

รตยละเออยด : ตะไครค เปปนสมจนไพรในครพวเรดอน นสยมนทามาประกอบอาหาร มมกลสรนหอม

สรรพคจณบทารจงธาตจขพบลมในลทาไสคททาใหคเจรสญอาหารแกคโรคทางเดสนปปสสาวะ และเนดรองจากใน

พดคนทมร มมเกษตรกรทมรปลมก ตะไครเปปนจทานวนมาก จขงนทามาแปรรมปเปปนผลสตภพฑณฑนทคาพรสกตะไครค

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.คลองฉนวน อ.เวมยงสระ จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : ผลสตภพณฑฑชจมชน ตทาบลคลองฉนวน

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100084591485597

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

นทคาพรสก เปปนอาหารไทยแทคทมรคมสครพวของคนไทยมาแตสโบราณ มมรมปแเบบและวสธมการปรจงอยสาง
งสายๆ ตามแบบไทยแทค โดยการนทาสสวนผสมทมรประกอบดควยพดช ผพก สมจนไพร ทมรมมคจณคสา และ
สรรพคจณทางยาทมรหลากหลาย นทคาพรสกแตสละ ชนสดมมรสชาตสทมรเหมาะสมถมกปากคนไทย ทจกถสรน ทจก
ภาคและทจกพดคนทมร จากสมตรตคนตทารพบทมรสดบทอดกพนมาจากรจสนหนขรงสมสอมกรจสนหนขรง และเนดรองจากใน
พดคนทมร ตทาบลคลองฉนวน มมเกษตรกรทมรปลมกพดชสมจนไพร เปปนจทานวนมาก กลจสมวสศวกรสพงคม จขง
มองเหกนแนวทางการสรคางผลสตภพณฑฑและสรคางรายไดคใหคกพบชจมชน
Business model canvas
1.พพนธมสตรหลพก (key partner)
- ในสสวนของผมคเกมรยวขคอง ใหคการสนพบสนจนในสสวนของธจรกสจ จะมมกลจสมแมสบคานของชจมชนและกลจสม
วสสาหกสจ
2. กสจกรรมหลพก (key Activities)
- โขลกตะไครคใหคละเอมยด ตพกใสสชามโขลกพรสกขมคหนมและใบมะกรมดใหคละเอมยด โขลกใหคละเอมยดเขคา
กพน ใสสกะปป นทคาปลา และนทคาตาลปปป บ โขลกใหคละเอมยดเขคากพน ตพคงกระทะบนไฟกลาง พอกระทะรคอนใสส
นทคาพรสกตะไครคลงคพรวใหคหอมและแหคงตพกขขคนพพกใหคเยกน ใสสกระปจกตกแตสงดควยตะไครคซอย
ทอดกรอบ ใบมะกรมดซอยทอดกรอบ และพรสกขมคหนมสวน 
3. ทรพพยากรหลพก (key resources)
-ทรพพยากรในการผลสตประกอบไปดควย สมตรททานทคาพรสก วพตถจดสบสมจนไพร การตลาดและการจพด
จทาหนสาย แรงงานผลสต

ลดขยะ/การนทาวพตถจดสบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 8,500
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PS65005436 : SRU BCG พดฒนตผลลตภดณฑฑเครชชองแกงชตววดง บดตนวดงใหญท (ตตตบลทชทงหลวง

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

เพสรมอายจการใชคงาน

เพสรมมมลคสาของผลสตภพณฑฑ

พพฒนา Packaging Design คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลสตภพณฑฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : เครดรองแกงชาววพง (บคานวพงใหญส)

รตยละเออยด : ชมรมผมคสมงอายจบคานวพงใหญส นางสาวกจหลาบ หมดรนราช (ผมคประกอบการประเภท

กลจสม)ชดรอผลสตภพณฑฑ เครดรองแกงชาววพง (บคานวพงใหญส) บคานวพงใหญส หมมสทมร 5 ต.ทจสงหลวง อ.เวมยง

สระ จ.สจราษฎรฑธานม ชสองทางการตสดตสอ เบอรฑโทรศพทพฑ 0650685886

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ทจสงหลวง อ.เวมยงสระ จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.วางการดทาเนสนงานการเพสรมยอดขาย และแนวทางการยกระดพบคจณภาพของผลสตภพณฑฑ
2.ลงพดคนทมรประสานงานกพบเจคาของผลสตภพณฑฑ
3.เชสญวสทยากรทางการตลาดมาใหคคทาแนะนทาพรคอมอบรมเชสงปฏสบพตสพพฒนาและยกระดพบ
คจณภาพผลสตภพณฑฑ 
4.รสวมออกแบบ packaging เพดรอเพสรมคจณภาพและดขงดมดความนสาสนใจ ของผลสตภพณฑฑ 
5.วางแผนจพดจทาหนสาย ในชสองทางตสางๆ

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

ลดเวลาในการสรคางผลผลสตเพดรอจพดจทาหนสายสสนคคา / บรสการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 16,200

หนคา 234 / 239



PS65005556 : SRU BCG ยกระดดบผลลตภดณฑฑนตนตหมดกชอวภตพ ตตตบลทชทงหลวง

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

บรรจจภพณฑฑสามารถนทากลพบมาใชคใหมสหรดอรมไซเคสคลไดค

ออกแบบโลคโกคใหคเปปนทมรรมคจพก

อบรมเชสงปฏสบพตสเพดรอยกระดพบคจณภาพสสนคคาใหคไดคมาตรฐานและขขคนเปปนวสสหกสจชจมชน

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เกษตรปลอดภดย

   สารกทาจพดศพตรมพดชทางชมวภาพ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : นทคาหมพกชมวภาพ ตราหมมยสคม

รตยละเออยด : ผมคประกอบการประเภทกลจสม นาย จสตกร แระดพบสกจลวงศฑชดรอผลสตภพณฑฑ นทคาหมพก

ชมวภาพ ตราหมมยสคม หมมสทมร 15 ต.ทจสงหลวง อ.เวมยงสระ จ.สจราษฎรฑธานม ชสองทางการตสดตสอ เบอรฑ

โทรศพทพฑ 099-670-0637

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.ทจสงหลวง อ.เวมยงสระ จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.วางการดทาเนสนงานการเพสรมยอดขาย และแนวทางการยกระดพบคจณภาพของผลสตภพณฑฑ
2.ลงพดคนทมรประสานงานกพบเจคาของผลสตภพณฑฑ
3.เชสญวสทยากรทางการตลาดมาใหคคทาแนะนทาพรคอมอบรมเชสงปฏสบพตสพพฒนาและยกระดพบ
คจณภาพผลสตภพณฑฑ 
4.รสวมออกแบบ packaging เพดรอเพสรมคจณภาพและดขงดมดความนสาสนใจ ของผลสตภพณฑฑ 
5.วางแผนจพดจทาหนสาย ในชสองทางตสางๆ

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

ลดขยะ/การนทาวพตถจดสบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 7,560
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PS65004793 : SRU BCG พดฒนตยกระดดบมสลคทตผลลตภดณฑฑ ตตตบลบดตนสดอง อตตเภอเวอยงสระ จดงหวดดสชรตษฎรฑ

ธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

บรรจจภพณฑฑรพกโลก โดยการนทาพลาสตสกเกสามารมไซเคสล

เพสรมมมลคสาผลสตภพณฑฑ

การเพสรมอายจการใชคงานของผลสตภพณฑฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

การขนสสงและกระจายสสนคคา

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกลจหมชนเวอยนลดกตรใชดพลดงงตนเนดนนตตกลดบมตใชดใหมท

   Remanufacture (การผลสตใหมส)

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : นทคาตบไผสออรฑแกนสค (GIVENA)

รตยละเออยด : วสธมการใชคงาน:หลพงททาความสะอาดผสวหนคาลมบไลคและตบ นทคาตบไผสออรฑแกนส

คเบาๆทพรวใบหนคาและลทาคอเปปนประจทาเชคา-เยกน กสอนลงเซรพรมและครมมประเภท:ผลสตภพณฑฑ

บทารจงผสวหนคาปรสมาตรสจทธส:150mlราคา:590บาท

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.บคานสคอง อ.เวมยงสระ จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.รวมกลจสมประชจมทมม เพดรอวางแผนในการยกระดพบการขายผลสตภพณฑฑ
2.รวบรวมขคอมมล และเกกบขคอมมลทมรเกมรยวขคองกพบผลสตภพณฑฑใหคไดคมากทมรสจด เพดรอนทาขคอมมลมาใชคใน
การเจาะกลจสมเปปาหมาย  
3.เจาะกลจสมเปปาหมาย  เพดรอพพฒนาการจพดจทาหนสาย/กระตจคนยอดขาย และหาตลาดในการขาย
4.สสงเสรสมชสองทางการจพดจทาหนสาย
   4.1 สสงเสรสมการขายผสานชสองทางออนไลนฑ  Socail Media
   4.2 ยกระดพบบรรจจภพณฑฑในการใสสผลสตภพณฑฑ เชสน การใชคถจงผคาแทนถจงพลาสตสก
   4.3 จพดททาแผสนผพบ เพดรอแนะนทาผลสตภพณฑฑ

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

ลดขยะ/การนทาวพตถจดสบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 4,500
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PS65004907 :  SRU BCG ยกระดดบและสทงเสรลมกตรททองเทอชยวชชมชน ตตตบลบดตนสดอง  อตตเภอเวอยงสระ  จดงหวดด

สชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

สรคาง QR code บอกพสกพดตทาแหนสงของศมนยฑการเรมยนรมคโคกหนองนาโมเดล บคานสวนนาตา

วพสดสน
ใชคนวพตกรรมเทคโนโลยมผสานศมนยฑออนไลนฑโดยแอปพลสเคชพน Facebook

ออกแบบโลโกคใหคกพบศมนยฑการเรมยนรมคโคกหนองนาโมเดล บคานสวนนาตาวพสดสน

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมมลคสาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

ททองเทอชยวทอชเปปนมลตรตทอสลชงแวดลดอมและสชขภตพ

   ธจรกสจการทสองเทมรยวออนไลนฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : ศมนยฑการเรมยนรมคโคกหนองนาโมเดล บคานสวนนาตาวพสดสน
รตยละเออยด : ผลสตภพณฑฑ: 1.ปจปยหมพกชมวภาพ                2.ปลาดจกแดดเดมยว              3.ขคาวสาร

เวลาเปปด-ปปด: 08:30-16:00 น.ประเภท: ศมนยฑการเรมยนรมค

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.บคานสคอง อ.เวมยงสระ จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.รวมกลจสมประชจมทมมเพดรอวางแผนการพพฒนาแผนธจรกสจในสสวนของการทสองเทมรยวเชสงอนจรพกษฑ
ภมมสปปญญาทคองถสรน
2.ลงพดคนทมรเกกบขคอมมลจากผมคดมแลศมนยฑการเรมยนรมค นาย รพงสสต ภสรมยฑ
3.สสงเสรสมการทสองเทมรยวเชสงอนจรพกษฑภมมสปปญญาทคองถสรน
   3.1สสงเสรสมสสนคคาในศมนยฑการเรมยนรมคโคกหนองนาโมเดล เชสน ปจปยหมพกชมวภาพ ปลาดจกแดด
เดมยว เปปนตคน
4.ออกแบบโลโกคใหคกพบศมนยฑการเรมยนรมค

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

ลดขยะ/การนทาวพตถจดสบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 2,500
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PS65008132 : SRU BCG กตรพดฒนตผลลตภดณฑฑนตนตพรลก ตตตบลเวอยงสระ อตตเภอเวอยงสระ จดงหวดดสชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

ปรพบปรจงรมปแบบบรรจจภพณฑฑใหคมมความคงทนเหมาะสมกพบผลสตภพณฑฑ

ระบจคสวอาโคคดของรคานในโลโกคผลสตภพณฑฑ

สสงเสรสมชสองทางการขายดควยระบบดสจสทพล

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อตหตรปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลสตภพณฑฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : นทคาพรสกเมดองเวมยง

รตยละเออยด : สสวนประกอบของนทคาพรสกเมดองเวมยง ตะไครค พรสกสด พรสกแหคง กระเทมยมทอด 

หอมทอด กะปป มะขามเปปยก กจคงแกคว ใบมะกรมด นทคามพนปาลฑม อจปกรณฑ เตาแกบสหพวเรสง ถพงแกบส 

กระทะใบใหญส ตะหลสว กะละมพง ถาด  ระยะเวลาการเกกบรพกษา 1 สพปดาหฑ ราคากระปจกละ 35 

บาท 3 กระปจก 100 บาท

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.เวมยงสระ อ.เวมยงสระ จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

นทคาพรสกเมดองเวมยง เปปนการนทาพดช ผพกสวนครพวในชจมชนมาแปรรมปและมาใชคใหคเกสดประโยชนฑกพบ
กลจสมแมสบคานทมรวสางงานจากการประกอบอาชมพหลพก โดยการนทาพดช ผพกสวนครพวในครพวเรดอนมาใชค
ในการประกอบอาหาร เพดรอลดรายจสายและเพสรมรายไดคภายในครพวเรดอน โดยการพพฒนาบรรจจ
ภพณฑฑเพดรอเปปนการเพสรมมมลคสาและพพฒนาคจณภาพของสสนคคาใหคสามารถเขคาถขงกลจสมลมกคคาตสางๆ
เชสน กลจสมนพกเรมยน นพกศขกษา กลจสมแมสบคาน และคนทพรวไปทพคงภายในและภายนอกชจมชนทมรมมความ
สนใจในผลสตภพณฑฑ โดยมมการจพดจทาหนสายทพคงรมปแบบออฟไลนฑและออนไลนฑ  รวมถขงสดรอโซเชมย
ลตสางๆเชสน Facebook, Shopee, TikTok ซขรงเปปนการเพสรมยอดขายของนทคาพรสกเมดองเวมยงอมก
รมปแบบหนขรง โดยนทคาพรสกเมดองเวมยงสามารถเกกบรพกษาในอจณหภมมสปกตสไดคเปปนระยะเวลา 1 
สพปดาหฑ

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสมงสจด

เพสรมมมลคสาผลผลสต/ผลสตภพณฑฑ/บรสการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตตนวนรตยไดด : 6,000

หนคา 238 / 239



PS65008220 : SRU BCG สทงเสรลมกตรททองเทอชยว ตตตบลเวอยงสระ อตตเภอเวอยงสระ จดงหวดดสชรตษฎรฑธตนอ

Snapshot C01-C06รตยงตนสรชปโครงกตร

ปรพบปรจงภมมสทพศนฑในพดคนทมรวพดเวมยงสระ

จพดททาประชาสพมพพนธฑ โปรโมทการทสองเทมรยว

จพดททาสดรอวสดมโอแนะนทาการทสองเทมรยววพดเวมยงสระ

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การยกระดพบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลตในกตรพดฒนต : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

ททองเทอชยวทอชเปปนมลตรตทอสลชงแวดลดอมและสชขภตพ

   ธจรกสจการทสองเทมรยวออนไลนฑ

ชชชอผลลตภดณฑฑ/บรลกตร : วพดเวมยงสระ

รตยละเออยด : สรคางสดรอวสดมโอในการนทาเสนอประวพตสศาสตรฑ เพดรอใหคผมคคนไดคเรมยนรมคประวพตส

ศาสตรฑความเปปนมาเมดองโบราณเวมยงสระ ในการพพฒนาตทาบลเวมยงสระใหคเปปนทมรรมคจพกเพสรม

มากยสรงขขคน  เพดรอสรคางแรงบพนดาลใจ การแลกเปลมรยนประเพณมและวพฒนธรรมความเปปนอยมส

ของคนในชจมชน

01 : รตยละเออยดผลลตภดนฑฑ/บรลกตร

อตจตรยฑบดญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปตหมตย

07 : รตยไดดตทอเดชอน (บตท)

03 : วดตถชประสงคฑและระยะเวลตในกตรพดฒนตสลนคดต/บรลกตร

06 : ผลลตภดณฑฑบรลกตรของททตนสรดตงคชณคทตใหดกดบชชมชนไดดอยทตงไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชทองทตงกตรขตย และควตมพรดอมออกสสทตลตด

ประชตชน
มหาวสทยาลพยราชภพฏสจราษฎรฑธานม

ต.เวมยงสระ อ.เวมยงสระ จ.สจราษฎรฑธานม

04 : องคฑควตมรสด/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รมปกสอน รมปหลพงรสปสลนคดต/บรลกตร

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ควตมพรดอมออกสสทตลตด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

การจพดททาสดรอวมดมโอ แนะนทาการทสองเทมรยววพดเวมยงสระ ตทาบลเวมยงสระ อทาเภอเวมยงสระ จพงหวพด
สจราษฎรฑธานม เปปนการสสงเสรสมการทสองเทมรยวเชสงวพฒนธรรม และวสถมชมวสตของคนในชจมชน ตทาบล
เวมยงสระ ซขรงเปปนการสสงเสรสมการทสองเทมรยวแบบยพรงยดน ในรมปแบบหนขรงของการทสองเทมรยวเชสง
ประวพตสศาสตรฑ วพฒนธรรม วสถมชมวสตคนในชจมชน และเรมยนรมคประวพตสศาสตรฑความเปปนมาของวพด
เวมยงสระ ซขรงเปปนการสสงเสรสมและพพฒนาใหควพดเวมยงสระเปปนทมรรมคจพกเพสรมมากยสรงขขคน จากการประชา
สพมพพนธฑ การจพดททาวมดมโอแนะนทาวพดเวมยงสระ ผสานทางสดรอโซเซมยล facebook page ของตทาบล
เวมยงสระ เพดรอสสงเสรสมใหคเกสดการพพฒนาดคานการใชคทรพพยากรในชจมชนใหคเกสดประโยชนฑ อยสาง
มพรนคงและยพรงยดนอยมสคมสกพบชจมชนและเปปนการพพฒนาคจณภาพชมวสตของคนในชจมชน

นทาเทคโนโลยมมาปรพบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

สสงเสรสมและสนพบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

จตตนวนรตยไดด : 0
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โครงการพัฒนาระบบการบริหารและจัดการเครือข่ายข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG
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