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 นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คน               
ที่เปลี่ยนไป ตลอดจนภาคสังคมและเศรษฐกิจที่ต้องเผชิญกับช่วงเวลาอันยากลำบาก 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวง อว. มองเห็นถึง
ปัญหา ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน โดยได้ให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือประชาชนคนไทยท่ามกลาง
วิกฤติการณ์ระดับโลกตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงส่ิงท่ีกระทรวง อว. ทำได้ในช่วงเวลาน้ัน 
คือ ความพยายามท่ีจะลดทอนความเสียหายให้ได้มากท่ีสุด โดยการเสริมสรรพกำลังในการ
เยียวยาและเร่งฟ้ืนฟู ให้เศรษฐกิจของประเทศกลับมาเข้มแข็งอีกคร้ัง ถือเป็นการพลิกวิกฤติ
ให้เป็นโอกาสจะช่วยทำให้เกิดความเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึนเสมอ โดยท่ี อว. ได้เรียนรู้
ในการนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมถ่ายทอดสู่
การปฏิบัติ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ผ่านการดำเนินโครงการ
มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T และถูกนำมาสานต่อเป็นโครงการ
มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG ท่ีอาศัยแนวทางระบบเศรษฐกิจบีซีจี ได้แก่ เศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน และเมื่อช่วงเวลาที่วิกฤติการณ์
ได้ผ่านพ้นไปแล้ว ส่ิงท่ี อว. ได้มอบไว้ให้กับประชาชนและสังคม น่ันคือความม่ันคงและย่ังยืน
ในการดำรงชีวิต การเรียนรู้ท่ีจะช่วยเหลือและพ่ึงพาตนเอง และพร้อมท่ีจะร่วมกันขับเคล่ือน
สังคมและประเทศให้เกิดการพัฒนาต่อไป
 ผมขอขอบคุณทุกหน่วยงานและทุกสถาบันที่ร่วมกันทำภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ตั้งแต่
ต้นจนสำเร็จ และเชื่อว่า หากเกิดวิกฤติการณ์ใดก็ตาม หรือไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามอื่นๆ ที่
จะเข้ามาในอนาคต ชาว อว. จะยังคงยึดมั่นในการอยู่เคียงข้างประชาชน และพร้อมที่จะ
ฝ่าฟันวิกฤติต่างๆ ไปด้วยกัน

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

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

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยง 5 เป้าหมายสำคัญ (Achievement)

ประชาชนมีรายได้มากขึ้น และยั่งยืน

ประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น

Thailand Community Data

5 เป้าหมายสำคัญ

U2T for 
BCG 

Learning 
Platform

ONLINE COMMUNITY

MARKETPLACE

HACKATHON

Standard/
Pre-Standard

1
เกษตร

ปลอดภัย

2 
อาหาร

ปลอดภัย 

3 
ท่องเที่ยวที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

จากภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

5 
เศรษฐกิจหมุนเวียน
ลดการใช้พลังงาน

เน้นนำกลับมาใช้ใหม่
การทำเกษตรของ U2T  100% 

ลดการใช้สารเคมี ซ่ึงเป็น
อันตรายต่อ เกษตรกร 

และ ส่ิงแวดล้อม

สินค้าเกษตรอินทรีย์
ปลอดสารเคมี 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10%

ผลิตภัณฑ์อาหาร ใน U2T 
100% ต้องเข้าเกณฑ์ อาหาร

ปลอดภัย GMP/PGMP

ผลิตภัณฑ์อาหารที่
เข้าเกณฑ์อาหาร
ปลอดภัย เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 10%

บริการและการท่องเที่ยว
ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 

และส่งเสริมสุขภาพยั่งยืน 

การยกระดับมาตรฐานจัดการ
ท่องเที่ยวยั่งยืน 

Sustainable Tourism 
Management 

Standard:STMS

ออกแบบสินค้า
สอดคล้องตามวัฒนธรรม 

ลดการใช้วัตถุดิบ 

การยกระดับสินค้าเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์จากภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์และบริการ U2T 50% 
ต้องใช้แนวทางการนำกลับมา

ใช้ใหม่และหมุนเวียนการ
ใช้พลังงาน

การใช้พลังงานหมุนเวียน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

ระดับ
โครงการ

ระดับ
ประเทศ

จ



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

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

Key Achievement U2T for BCG ประจำปี 2565

กลุ่มเป้าหมายความสำเร็จ
การดำเนินการ

Learning องค์ความรู้
ทักษะและขีดความสามารถ

สานพลังเครือข่าย
ความร่วมมือสร้างเศรษฐกิจ

คัดสรร พัฒนา สร้างคุณค่า
ผลงาน/เทคโนโลยี/นวัตกรรม

94 มหาวิทยาลัย
12 Modules 30 หน่วยงาน จำนวนสินค้า

และบริการ BCG 
15,042 รายการ 

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

กิจกรรมเรียนรู้เชิประสบการณ์
สร้างการเรียนรู้จากการปฎิบัติจริง

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

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

เงินหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจ
1,236 ล้านบาทต่อเดือนงบจ้างงาน

2,460 ล้านบาท

งบขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
1,105 ล้านบาท

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

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

หน่วยงานในพ้ืนท่ี/ท้องถ่ิน ส่งเสริมสื่อการเรียนรู้

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

ภาครัฐ ภาคเอกชน SA/NGO

รายได้ 143 ล้านบาท/เดือน

บัณฑิต 32,195 คน  ประชาชน 31,919 คน

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

94% 

!

!

รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
143 ล้านบาทต่อเดือน
(ข้อมูลจากระบบ PBM C01-C06)

1,716 ล้านบาทต่อเดือน

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

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

 U2T for BCG Hackathon ประจำปี 2565 มีโครงการที่ผ่านเข้ารอบ 40 ทีม 
โดยผลรางวัลชนะเลิศและในแต่ละกลุ่มดังนี้

 กลุ่มเกษตรและอาหาร ได้แก่ โครงการแซ่บอีรี่ 

สรุปผลประเมินความเข้าใจในเนื้อหาระดับประเทศ

ช



 กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ ได้แก่ โครงการ การท่องเที่ยสีเขียวเชิงสร้างสรรค์
คลองปากปิด

 กลุ่มพลังงานและวัสดุ ได้แก่ Chiangkhan Story 

 กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ ได้แก่ Fairyland ChoraKhe Yai

ซ



สรุปผลลัพธ์
ระดับประเทศ

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

จำนวนมหาวิทยาลัย

7,355
ตำบล

จำนวนตำบล

15,042
โครงการ

C

A

D

B

E

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
977 โครงการ

อาหารปลอดภัย
5,491 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
818 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
1,466 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
6,290 โครงการ

B

A

64,114
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ระดับประเทศ

บัณฑิต
32,195 คนประชาชน

31,919 คน



สรุปผลลัพธ์
ภาคเหนือ

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



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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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
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร

รายงานผลลัพธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีพื้นที่ดูแล
ครอบคลุม 75 ตำบล มีผู ้เข้าร่วมโครงการกว่า 603 คน แบ่งเป็น 
บัณฑิต 300 คน ประชาชน 303 คน โดยผลงาน BCG จำนวน 150 โครงการ 
ที่สอดคล้องและตรงตาม 5 เป้าหมายสำคัญ ดังนี้ด้านเกษตรปลอดภัย 
7 โครงการ ด้านอาหารปลอดภัย 45 โครงการ ด้านท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 1 โครงการ ด้านเศรษกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่ 32 โครงการ และด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 65 โครงการ
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มหาวิทยาลัย

จำนวนมหาวิทยาลัย

75
ตำบล

จำนวนตำบล

150
โครงการ

E

D

C

B

A

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
7 โครงการ

อาหารปลอดภัย
45 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
1 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
32 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
65 โครงการ

B

A

603
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร

บัณฑิต
300 คนประชาชน

303 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 กรุงเทพมหานคร  1 
2. จังหวัด กาญจนบุรี  33 
3. จังหวัด นครปฐม  41 
4. จังหวัด นนทบุรี  49 
5. จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  55 
6. จังหวัด เพชรบุรี  59 
7. จังหวัด ราชบุรี  101 
8. จังหวัด สมุทรปราการ  111 
9. จังหวัด สมุทรสงคราม  115 
10. จังหวัด สมุทรสาคร  117 
11. จังหวัด สุพรรณบุรี  119 



PS65004543 : โครงการยกระดดบเศรษฐกกจขดขนพพขนฐานสสาหรดบชชมชชนในตสาบลบางแคและพดฒนาการคคาออ

นไลนน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การพพฒนากระบวนการผลลต

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑและการออกแบบบรจจภพณฑฑ

การควบคจมคจณภาพสลนคคา

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : สบบสนนนามพนมะพรคาว

รายละเออยด : มะพรคาว ทยทเปปท ยมดควย Vit-C & Vit-E จะชสวยปปองกพนรลนวรอยและรอยหมองคลนนา 

ใหคผลวเตสงตตงกระชพบ ใหคความชจสมชดนน อสอนนจสม เรยยบเนยยน ชสวยลดสลว และจจดดสางดนา ขจพดเซลลฑ

ผลวเกสาทนาใหคผลวเปลสงปลพทง กระจสางใส ชสวยใหคผลวเนยยนนจสม ผจดผสอง อสอนเยาวฑ มยชยวลตชยวา

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

แขวงบางแค เขตบางแค จ.กรจงเทพมหานคร

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : 

ออนไลนน : 

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

แผนธจรกลจ บคานไทยธรรมชาตล จพดเปปนธจรกลจเครดทองใชคสพมอาง ครอบคลจมการวลเคราะหฑภาพรวม
ธจรกลจรคานขาย ผลลตภพณฑสบบส ในปปจจจบพน การวางแผนกระบวนการจพดการรคานตพนงแตส การคพด
สรรคฑวพตถจดลบ รบปแบบสลนคคาทยทมยมาตรฐาน มยการทนาตลาดโดยเนคนทนาสดทอออนไลนฑ การบรลหาร
กนาลพงคนทยทเหมาะสมและเกลดประสลทธลภาพสบงสจด กลยจธททางการเงลน รวมถตงการจพดเกกบขคอมบล 
เพดทอวลเคราะหฑความเปปนไปไดคของธจรกลจ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

ลดขยะ/การนนาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

จสานวนรายไดค : 100,000

หนคา 1 / 150



PS65022192 : โครงการยกระดดบเศรษฐกกจขดขนพพขนฐานสสาหรดบชชมชชนในตสาบลบางแคและพดฒนาการคคาออ

นไลนน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การพพฒนากระบวนการผลลต

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑและการออกแบบบรจจภพณฑฑ

การควบคจมคจณภาพสลนคคา

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : มะขามขพดผลวหนคา

รายละเออยด : มะขามขพดผลวหนคาเนดนอมะขามละเอยยดผสานการกวนจนแหคงเปปนเนดนอครยม มยสสวน

ผสมของ ขมลนน ไพล นมผงและนนนาผตนง  ชสวยผลพดเซลลฑผลวทนาใหคผลวหนคาขาวกระจสางใสอยสางเปปน

ธรรมชาตล

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

แขวงบางแค เขตบางแค จ.กรจงเทพมหานคร

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : 

ออนไลนน : 

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ธจรกลจสมจนไพรเพดทอบนารจงผลวพรรณและรสางกายแบรนดฑ “กจสจมา’’ มยจจดเรลทมตคนมาจากองคฑความรบค
ของคจณแมสทยทเชยทยวชาญทางดคานสมจนไพร และคจณพสอซตทงเปปนนพกวลทยาศาสตรฑ โดยเมดทอปป 2547 
ไดคเรลทมรสวมกลจสมกพบชาวบคานเพดทอกสอตพนงเปปนวลสาหกลจชจมชนในการพพฒนาผลลตภพณฑฑจากสมจนไพร 
และสสงผลลตภพณฑฑเขคาประกวดตามโครงการตสาง ๆ จนปปจจจบพนสามารถจดทะเบยยนเปปนบรลษพท 
เพดทอสรคางเปปนธจรกลจอยสางเปปนทางการไดคในทยทสจด กลยจทธฑทางการตลาดแบบดพนงเดลมของบรลษพท 
คดอ การออกงานแสดงสลนคคาตามสถานทยทตสาง ๆ ทพนงในกรจงเทพฯ และตสางจพงหวพด  โดยปปจจจบพนมย
ผลลตภพณฑฑทยทพพฒนาออกมาจนาหนสายอยสางหลากหลาย เชสน ผลลตภพณฑฑบนารจงผมทยทเปปนแชมพบและ
ครยมนวด, ผลลตภพณฑฑเพดทอขพดผลวหนคา และนนนามพนอโรมา

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

จสานวนรายไดค : 300,000

หนคา 2 / 150



PS65004666 : โครงการยกระดดบเศรษฐกกจขดขนพพขนฐานสสาหรดบชชมชชนในตสาบลบางไผตและพดฒนาการคคาออ

นไลนน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การควบคจมคจณภาพสลนคคา

การพพฒนากระบวนการผลลต

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑและการออกแบบบรจจภพณฑฑ

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อาหารปลอดภดย

   นวพตกรรมทางวลศวกรรมอาหาร

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ซาลาเปาแกคมใส

รายละเออยด : จากประสบการณฑกวสา 30 ปป การพนตย ความอรสอย แกคมใสซาลาเปา มยสลนคคา

หลากหลายชนลด ใหคลบกคคาไดคเลดอกสรร เชสน ซาลาเปาแบบ นตทง ทอด และจยท ทยทมยหลากหลายไสค 

ถบกใจผบคบรลโภค แปปงนจสมๆหอมๆ ประยจคตฑใหคแตกตสางดควยการนนาไปจยท บนกะทะรคอน ไดคความ

กรอบนอก นจสมใน หอมกรจสน

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

แขวงบางไผส เขตบางแค จ.กรจงเทพมหานคร

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : 

ออนไลนน : 

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

แผนธจรกลจรคานขาย ซาลาเปาแกคมใส ครอบคลจมการวลเคราะหฑภาพรวมธจรกลจรคานขาย ในปปจจจบพน 
การวางแผนกระบวนการจพดการรคานตพนงแตสการคพดสรรวพตถจดลบรบปแบบสลนคคามาตรฐาน มยการ
ทาการตลาดอออนไลนฑ การบรลหารกนาลพงคนทยทเหมาะสม และเกลดประสลทธลภาพสบงสจด กลยจทธฑ
ทางการเงลน รวมถตงการเกกบขคอมบลจากแหลสงตสางๆ เพดทอวลเคราะหฑความเปปนไปไดคของธจรกจ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

ลดเวลาในการสรคางผลผลลตเพดทอจพดจนาหนสายสลนคคา / บรลการ

จสานวนรายไดค : 400,000

หนคา 3 / 150



PS65022234 : โครงการยกระดดบเศรษฐกกจขดขนพพขนฐานสสาหรดบชชมชชนในตสาบลบางไผตและพดฒนาการคคาออ

นไลนน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การพพฒนากระบวนการผลลต

การควบคจมคจณภาพสลนคคา

การออกแบบบรจจภพณฑฑ

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ทองมควนสด

รายละเออยด : ทองมควนสดมยขพนนตอนและกรรมวลธยเหมดอนกพบทองมควนกรอบเพยยงแตสจะแตก

ตสางกพนตรงแปปงทยทใชค อยกทพนงเมดทอเยกนแลควทองมควนสดจะนลทมและไมสแขกงกรอบ ดพงนพนนเหตจผลทยท

ตพนงชดทอวสาทองมควนสดอาจเปปนเพราะมยความนลทม ไมสกรอบ อยสางไรกกตามปปจจจบพนคนรบคจพกทอง

มควนสดนคอยกวสาทองมค

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

แขวงบางไผส เขตบางแค จ.กรจงเทพมหานคร

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : 

ออนไลนน : 

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

แผนธจรกลจรคานขาย ทองมควนสด ครอบคลจมการวลเคราะหฑภาพรวมธจรกลจรคานขาย ในปปจจจบพน 
การวางแผนกระบวนการจพดการรคานตพนงแตสการคพดสรรวพตถจดลบรบปแบบสลนคคามาตรฐาน มยการ
ทาการตลาดอออนไลนฑ  การบรลหารกนาลพงคนทยทเหมาะสม และเกลดประสลทธลภาพสบงสจด กลยจทธฑ
ทางการเงลน รวมถตงการเกกบขคอมบลจากแหลสงตสางๆ เพดทอวลเคราะหฑความเปปนไปไดคของธจรกจ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

ลดเวลาในการสรคางผลผลลตเพดทอจพดจนาหนสายสลนคคา / บรลการ

จสานวนรายไดค : 100,000

หนคา 4 / 150



PS65003891 : โครงการยกระดดบเศรษฐกกจขดขนพพขนฐานสสาหรดบชชมชชนในตสาบลหลดกสองและพดฒนาการคคาออ

นไลนน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การควบคจมคจณภาพสลนคคา

การพพฒนากระบวนการผลลต

การออกแบบบรจจภพณฑฑ

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : สบบส Nano Deep Cleansing Exctract Day Soap

รายละเออยด : 1 .เปปนผลลตภพณฑฑทยทมยนวพตกรรมของความใหมส Novelty Innovation จยงมย

สรรพคจณสบง2. เปปนผลลตภพณฑฑทยทมย Activity   ทยทมยประสลทธลภาพสบง ทนาใหคผบคใชคเมดทอใชคผลลตภพณฑฑ

แลควเกลดความพตงพอใจและตสอเนดทอง เกลดการซดนอซนนาและบอกตสอ3. เปปนผลลตภพณฑฑทยทมย 

Effciency

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

7 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

แขวงหลพกสอง เขตบางแค จ.กรจงเทพมหานคร

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : 

ออนไลนน : 

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ผลลตภพณฑฑเวชสนาอางนาโน ทจกตพวของวลสาหกลจชจมชน กลลทนเอมนาโน ยพงมยความโดดเดสนอยสาง
เหกนไดคชพด โดยการใชคสารสกพดเอนไซมฑและโกรทฑแฟคเตอรฑทยทไดคจากสมจนไพรบรลสจทธลธหลายชนลด
ทยทเอดนอคจณคสาทยทโดดเดสนอยสางเตกมประสลทธลภาพ และในการขายผลลตภพณฑฑ จะมยชสองทางจพด
จนาหนสายทพนง ออนไลนฑและออฟไลนฑ โดยมยการ แสดงสลนคคาตามหคางสรรพสลนคคา

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรบคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 100,000

หนคา 5 / 150



PS65022175 : โครงการยกระดดบเศรษฐกกจขดขนพพขนฐานสสาหรดบชชมชชนในตสาบลหลดกสองและพดฒนาการคคาออ

นไลนน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การพพฒนากระบวนการผลลต

การออกแบบบรจจภพณฑฑ

การควบคจมคจณภาพสลนคคา

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : นนนาหอมจนาปป

รายละเออยด : นนนาหอมจนาปป คดอความหอมทยทมาจากธรรมชาตลแทคๆ เสมดอนไดคดมกลลทน

จากดอกไมคจรลงๆ ซตทงเชดทอวสาหลายคนทยทหลงในเสนสหฑความหอมสดชดทนของดอกจนาปป

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

7 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

แขวงหลพกสอง เขตบางแค จ.กรจงเทพมหานคร

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : 

ออนไลนน : 

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

นนนาหอมจนาปป ดอกจนาปป ไมคดอกไมคประดพบกลลทนหอมเยคายวน ใครไดคกลลทนเปปนตคองหลงใหล นลยม
ปลบกกพนมาตพนงแตสสมพยโบราณ นนามาใชคในวพนมงคลตสางๆ อาทล ไหวคพระ สรงนนนาพระ หรดอกราบไหวค
ผบคหลพกผบคใหญสทยทเคารพ อยกทพนง วลสาหกลจชจมชนผบคปลบกจนาปปหนองแขม เลสาวสา เดลมทยเปปนกลจสมอาชยพ
ปลบกจนาปปขายดอก มยสวนจนาปปกวสาพพนไรส แตสนานเขคาจนานวนกกลดลง อยกทพนงชสวงหลพงเกลดสลนคคาลคน
ตลาด ราคาขายไมสแนสนอน จนปป 2548 เหลดอพดนนทยทปลบกจนาปปประมาณ 5-6 รคอยไรสจากสมาชลก
จนานวนกวสา 30 คนในบรลเวณหนองแขม และพดนนทยทใกลคเคยยง

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 100,000

หนคา 6 / 150



PS65006589 : โครงการ Zero waste จากกากกาแฟ ณ คาเฟฟในเมพองกรชง สภตผลกตภดณฑนขดดผกวกาย Home 

spa ณ บางพลดด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

อจปกรณฑในการผลลตสลนคคา

คอมพลวเตอรฑ

โทรศพพทฑ

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : สยนลล coffee scrub

รายละเออยด : กากกาแฟจากธจรกลจรคานกาแฟในยสานแขวงบางพลพด ตลอดจนแขวงใกลคเคยยง

อาทล บางอคอ ทยทเหลดอใชคแลคว มาแปรรบป ทนาเปปนสครพบกาแฟ ชสวยขพดลคางคราบไคลสะสมบนผลว

หนพง ใหคสะอาด ผลวกระจสางสดชดทนสจขภาพดย

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

แขวงบางพลพด เขตบางพลพด จ.กรจงเทพมหานคร

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : U2T for BCG บางพลพด

ออนไลนน :  ๊U2T for BCG บางพลพด

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

สลทงของทยทเหลดอใชคเหลดอรพบประทานทยทตคองนนาไปทลนงปปญหาของเรดทองราวทยทเกลดขตนนนยน เปปนแนวคลด
ของกลจสมทยทตคองการใหคเปปนมจมของการรพกษาสลทงแวดลคอมและทยทสนาคพญคดอสรคางสพงคมแหสงการใหค
จตงเกลดการคลดคคนผลลตภพณฑฑเพดทอออกจนาหนสาย ผลลตภพณฑฑผงสครพบสยนลล Coffee scrub

ลดขยะ/การนนาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรบคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จสานวนรายไดค : 15,000

หนคา 7 / 150



PS65021917 : โครงการ Zero waste จากกากกาแฟ ณ คาเฟฟในเมพองกรชง สภตผลกตภดณฑนสบภต Home spa ณ 

บางพลดด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

โทรศพพทฑ

อจปกรณฑในการผลลตสลนคคา

คอมพลวเตอรฑ

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจหมชนเวอยนลดการใชคพลดงงานเนคนนสากลดบมาใชคใหมต

   Upcycle (การรยไซเคลลแบบทยททนาใหคคจณคสาเพลทมขตนน)

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : สยนลล coffee soap

รายละเออยด : กากกาแฟจากธจรกลจรคานกาแฟในยสานแขวงบางพลพด ตลอดจนแขวงใกลคเคยยง

อาทล บางอคอ ทยทเหลดอใชคแลคว มาแปรรบป ทนาเปปนสบบสจากกากกาแฟ ชสวยชนาระลคางสลทงสกปรกตก

คคางไดคเปปนอยสางดย ดบดซพบสารพลษเพดทอผลวกายใหคสดใส ปรพบสภาพผลวใหคสมดจล ทนาใหคผลวนจสมลดทน 

และเนยยนใส

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

แขวงบางพลพด เขตบางพลพด จ.กรจงเทพมหานคร

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : U2T for BCG บางพลพด

ออนไลนน : U2T for BCG บางพลพด

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

หนตทงในปปญหาของเมดองใหญส ทพทวทจกมจมโลกลควนหนยไมสพคน “สลทงของทยทเหลดอใชคเหลดอรพบประทานทยท
ตคองนนาไปทลนง” ปปญหาของเรดทองราวทยทเกลดขตนนนยน ทพนงในอดยต ปปจจจบพน และสสงตสอไปอนาคต เปปนตพว
จจดชนวนแนวความคลดของกลจสม   ทยทตคองการใหคพลพงแหสงการคลดเลกกๆ ในครพนงนยน กสอเกลดผล
กระทบไมสมากกกนคอยตสอมหานครกรจงเทพฯ ไมสวสาจะเปปนมจมของการรพกษาสลทงแวดลคอมใหคมหา
นครแหสงนยน และทยทสนาคพญยลทงคดอ สรคางสพงคมแหสงการใหค เพดทอทยทจะกสอใหคเกลดประโยชนฑแกสภบมลสพงคม
ของมหานครกรจงเทพฯ จตงเปปนทยทมาของการเกลดกลจสม “Zero Waste @ Bang Phat“ จตงทนาใหค
เกลดการคลดคคนผลลตภพณฑฑทยทไดคคลดคคนเพดทอออกจนาหนสายใหคชาวมหานครกรจงเทพฯ นพนนคดอ 1. สยนลล 
ผลลตภพณฑฑผงสครพบกาแฟดบแลผลว (สยนลล Coffee scrub ) 2. สยนลล สบบสกาแฟสครพบดบแลผลว (สย
นลลCoffee soap)

ลดขยะ/การนนาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรบคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จสานวนรายไดค : 5,000

หนคา 8 / 150



PS65006347 : โครงการแปรรภปเหหดและสมชนไพรทคองถกถนเปปนอาหารสชขภาพ: แหนมเหหดสมชนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นนาเหกดมาแปรรบปเพดทอยดดระยะเวลาเหกด

นนาสดทอออนไลนฑ (Facebook) มาทนาการโปรโมทการขาย

พพฒนาบรรจจภพณฑฑใหคมยความทพสมพยและนสาซดนอ

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อาหารปลอดภดย

   การแปรรบปอาหาร

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : Bang O แหนมเหกด

รายละเออยด : การแปรรบปเหกด ตามกระบวนการทางอาหาร เพดทอสรคางผลลตภพณฑฑแหนมเหกด 

เปปนอาหารทานสนาหรพบผบคทานเจ และอาหารสจขภาพจากเหกด แทนเนดนอสพตวฑไดค

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

แขวงบางอคอ เขตบางพลพด จ.กรจงเทพมหานคร

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : u2t for bcg bang o

ออนไลนน : u2t for bcg bang o

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ทนาผลลตภพณฑฑเหกดใหคอยบสในรบปแบบทานงสายอรสอยและมยความนสาสนใจ

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรบคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 40,000

หนคา 9 / 150



PS65019882 : โครงการแปรรภปเหหดและสมชนไพรทคองถกถนเปปนอาหารสชขภาพ: เขหมทองกรอบสามรส

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนา Packaging Design

คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลลตภพณฑฑ

กลจสมลบกคคาทพนงในพดนนทยท และใกลคเคยยง ตลอดจนบทแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสสงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อาหารปลอดภดย

   การแปรรบปอาหาร

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : เขกมทองกรอบสามรส

รายละเออยด : การแปรรบปเหกด ตามกระบวนการทางอาหาร เพดทอสรคางผลลตภพณฑฑเหกดเขกม

ทองกรอบสามรส เปปนอาหารทานสนาหรพบผบคทานเจ และอาหารสจขภาพจากเหกด แทนเนดนอสพตวฑ

ไดค

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

แขวงบางอคอ เขตบางพลพด จ.กรจงเทพมหานคร

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : u2t for bcg bang o

ออนไลนน : u2t for bcg bang o

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ทนาผลลตภพณฑฑเหกดใหคอยบสในรบปแบบใหมสและเปปนทางเลดอกใหคกพบคนรพกษาสจขภาพ

คลดคคนกระบวนการทนางานทยทงสายขตนน

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรบคใหคชจมชน

สรคางนวพตกรรมใหมสใหคกพบผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

จสานวนรายไดค : 35,000

หนคา 10 / 150



PS65006510 : การพดฒนาผลกตภดณฑนธรรมชาตกสภตการทสาผคามดดยคอมสชดเกก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การมพดยคอม

การตพดเยกบ

การสรคางบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยภบมลปปญญาและวพฒนธรรมดคานการบรลการ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ผคามพดยคอมสจดเกก

รายละเออยด : ผคามพดยคอมโยใชคสยจากธรรมชาตล

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร จ.กรจงเทพมหานคร

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : U2T for BCG ชนะสงคราม

ออนไลนน : U2T for BCG ชนะสงคราม

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

โครงการพพฒนาผลลตภพณฑฑธรรมชาตลสบสการทนาผคามพดยคอมสจดเกก เปปนการบบรณาการเขคาสบสฃจมชน
โดยการลงพดนนทยท สอนชจมชนในการทนาผคามพดยคอม เพดทอสรคางเปปนผลลตภพณฑฑประจนาทคองถลทนใหคกพบ
ชจมชน และเปปนการสรคางรายไดคใหคกพบชจมชนอยกดควย

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

สรคางความรบคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรพกษฑและตสอยอดภบมลปปญญาทคองถลทน

จสานวนรายไดค : 50,000

หนคา 11 / 150



PS65019835 : การพดฒนาผลกตภดณฑนจากสมชนไพรสภตการทสาผคามดดยคอมจากธรรมชาตก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การทนามพดยคอม

การตพดเยกบ

การสรคางบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยภบมลปปญญาและวพฒนธรรมดคานการบรลการ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : เสดนอมพดยคอมสจดคบล

รายละเออยด : เสดนอมพดยคอมโดยใชคสยจากธรรมชาตลเปปนมลตรตสอสลทงแวดลคอม

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร จ.กรจงเทพมหานคร

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : U2T for BCG ชนะสงคราม

ออนไลนน : U2T for BCG ชนะสงคราม

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

เสดนอมพดยคอมโดยใชคสยจากธรรมชาตล เพดทอสรคางผลลตภพณฑฑใหมสใหคกพบชจมชน และสรคางรายใหเ คกพบ
ชจมชนอยกดควย

คลดคคนกระบวนการทนางานทยทงสายขตนน

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรบคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จสานวนรายไดค : 20,000

หนคา 12 / 150



PS65009724 : การยกระดดบศดกยภาพทอถจสาเปปนตตอทดกษะอาชอพเพพถอเพกถมรายไดคใหคกดบครดวเรพอน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยการตาปเกลยยวนกอต

เทคนลคการซสอมบนารจงรพกษารถจพกรยานยนตฑ

เทคนลคการเปลยทยนถสายนนนามพนเครดทอง

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกกจหมชนเวอยนลดการใชคพลดงงานเนคนนสากลดบมาใชคใหมต

   Repair (การซสอมแซม)

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : การบรลการตรวจเชกคระยะเวลาการบนารจงรพกษารถจพกรยานยนตฑ

รายละเออยด : การตรวจเชกคระยะเวลาการบนารจงรพกษารถจพกรยานยนตฑควรดบแลตามระยะ

ทาง โดยมยการตรวจเชกคดพงนยน นนนามพนเครดทอง นนนาหลสอเยกน นนนามพนเบรก หพวเทยยน และไสคกรอง

อากาศ เพดทอใหครถจพกรยานยนตฑพรคอมใชคงานอยบสตลอดเวลา สสงผลตสอการเพลทมรายไดคใหคกพบ

ครพวเรดอนตสอไป

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

แขวงคลองสองตคนนจสน เขตลาดกระบพง จ.กรจงเทพมหานคร

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : บรลการซสอมรถมอเตอรฑไซตฑ

ออนไลนน : -

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขตนนไป

แขวงคลองสองตคนนจสน เขตลาดกระบพง เปปนพดนนทยททยทมยการจพดตพนงนลคมอจตสาหกรรมแหสงประเทศ
ไทย  มยการสรคางโรงงานอจตสาหกรรมหลายแหสง ประชาชนสสวนใหญสจตงหพนมาประกอบอาชยพรพบ
จคางรองลงมา ไดคแกส อาชยพเกษตรกรรม  คคาขาย ธจรกลจสสวนตพวและอดทน ๆ เปปนตคน ดพงนพนน จตงทนา
ประชาชนสสวนใหญสใชคพาหนะขพบขยท คดอ รถจพกรยานยนตฑ 
 รถจพกรยานยนตฑ เปปนยานพาหนะทยทมยจนานวนการใชคงานมากทยทสจด เพราะเปปนรถทยทสามารถใชค
งานไดคงสายในระยะใกลคๆ คลสองตพวมากกวสาเมดทอใชคงานในเมดอง  ทนทาน และดบแลรพกษางสาย แตสกก
ตคองดบแลใหคดยไมสตสางกพบรถยนตฑทพทวไปเหมดอนกพน ดพงนพนน การตรวจเชกคระยะเวลาการบนารจงรพกษา
รถจพกรยานยนตฑควรดบแลตามระยะทาง โดยมยการตรวจเชกคดพงนยน นนนามพนเครดทอง นนนาหลสอเยกน 
นนนามพนเบรก หพวเทยยน และไสคกรองอากาศ เพดทอใหครถจพกรยานยนตฑพรคอมใชคงานอยบสตลอดเวลา 
สสงผลตสอการเพลทมรายไดคใหคกพบครพวเรดอนตสอไป

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

จสานวนรายไดค : 5,000

หนคา 13 / 150



PS65009755 : การสตงเสรกมอาชอพตามแนวทางสดมมาชอพของชชมชนดควยเศรษฐกกจ BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยพลพงงานแมสเหลกก

เทคนลคการผลลตสลนคคา

เทคนลคการซสอมบนารจงรพกษา

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจหมชนเวอยนลดการใชคพลดงงานเนคนนสากลดบมาใชคใหมต

   Repair (การซสอมแซม)

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : มจคงลวดหนคาตสาง

รายละเออยด : มจคงลวดเพดทอชสวยปปองกพนไมสใหคสพตวฑรคาย เชสน หนบ ยจง งบ แมลงสาบ ฯลฯ เขคาครพว

เรดอนไดค  อยกทพนงในตอนกลางวพนทยทมยแสงแดดจพด ๆ มจคงลวดยพงสามารถชสวยดพกแสงใหคอสอนลง 

ทนาใหคบคานรคอนนคอยลงไดค และสามารถดพกจพบฝฝ จนละอองทยทเปปนอพนตรายตสอสจขภาพ

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

แขวงคลองสองตคนนจสน เขตลาดกระบพง จ.กรจงเทพมหานคร

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : มจคงลวดชสางสอง

ออนไลนน : -

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

สภาพสพงคมปปจจจบพนไดครพบผลกระทบจากการเปลยทยนแปลงในดคานตสาง ๆ เชสน ดคานเศรษฐกลจ 
การเมดอง สพงคมและสลทงแวดลคอมเปปนอยสางมาก ประชากรมนจษยฑเพลทมขตนนเรดทอย ๆ แตสทรพพยากร
ธรรมชาตลถบกใชคไปอยสางรวดเรกว และไมสเพยยงพอกพบจนานวนประชากรทยทเพลทมขตนน มนจษยฑจตงประสบ
ปปญหาตสาง ๆ ตามมามากมาย โดยเฉพาะดคานการดนารงชยพและชยวลตความเปปนอยบสของมนจษยฑ ดพง
นพนนจตงจนาเปปนอยสางยลทงทยทมนจษยฑเราจะตคองสรคางสลทงทดแทนเพดทอการอยบสรอด โดยวลธยการตสาง ๆ กอ
รปกพบการประสบปปญหานนนาทสวนในประเทศไทย และแพรสระบาดของโรควลบพตลใหมส (โควลด-19) ทนา
ใหคอาชยพการทนามจคงลวดเปปนทางเลดอกอยกหนตทงอาชยพทยทสามารถสรคางรายไดคหลพก รายไดคเสรลม 
เพดทอใชคเวลาวสางใหคเกลดประโยชนฑซตทงเปปนการเรยยนรบคเกยทยวกพบบานมจคงลวดชนลดตสาง ๆ การซสอมแซส
มบนารจงรพกษา การคนานวณขนาดทนาและมจคงลวดใหมสใหคเหมาะสมกพบความตคองการของลบกคคา และ
การบรลการลบกคคาในรบปแบบตสาง ๆ ทยทสามารถนนาความรบคไปใชคในการสรคางรายไดคทยทมพทนคงและ
ยพทงยดนอยสางมยประสลทธลภาพโดยมยการจพดกระบวนการเรยยนรบคทยทเสรลมสรคางศพกยภาพใหคผบคเรยยนมย
ความรบค ทพกษะในการประกอบอาชยพ สามารถพพฒนาตนเอง หรดอกลจสมไปสบสการบรลหารจพดการทยทมย
มาตรฐานเปปนไปตามหลพกการของการประกอบอาชยพทยทสอดคลคองกพบศพกยภาพของตนเอง 
ชจมชน สพงคม และสลทงแวดลคอม

ลดขยะ/การนนาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

จสานวนรายไดค : 4,000

หนคา 14 / 150



PS65009681 : การยกระดดบศดกยภาพทอถจสาเปปนตตอทดกษะอาชอพเพพถอเพกถมรายไดคใหคกดบครดวเรพอน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคนลคการซสอมบนารจงรพกษารถจพกรยานยนตฑ

เทคโนโลยยการตาปเกลยยวนกอต

เทคนลคการเปลยทยนถสายนนนามพนเครดทอง

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจหมชนเวอยนลดการใชคพลดงงานเนคนนสากลดบมาใชคใหมต

   Repair (การซสอมแซม)

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : การบรลการตรวจเชกคระยะเวลาการบนารจงรพกษารถจพกรยานยนตฑ

รายละเออยด : การตรวจเชกคระยะเวลาการบนารจงรพกษารถจพกรยานยนตฑควรดบแลตามระยะ

ทาง โดยมยการตรวจเชกคดพงนยน นนนามพนเครดทอง นนนาหลสอเยกน นนนามพนเบรก หพวเทยยน และไสคกรอง

อากาศ เพดทอใหครถจพกรยานยนตฑพรคอมใชคงานอยบสตลอดเวลา สสงผลตสอการเพลทมรายไดคใหคกพบ

ครพวเรดอนตสอไป

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

แขวงลาดกระบพง เขตลาดกระบพง จ.กรจงเทพมหานคร

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : ลาดกระบพงการชสาง

ออนไลนน : -

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

แขวงลาดกระบพง เขตลาดกระบพง มยการตพนงนลคมอจตสาหกรรมขตนนในพดนนทยทโดยการนลคม
อจตสาหกรรมแหสงประเทศไทย  ประกอบกพบการเขคามาลงทจนของภาคเอกชน  มยการสรคางโรง
งานอจตสาหกรรมหลายแหสง ประชาชนสสวนใหญสจตงหพนมาประกอบอาชยพรพบจคางรองลงมา ไดคแกส 
อาชยพเกษตรกรรม  คคาขาย ธจรกลจสสวนตพวและอดทน ๆ เปปนตคน ดพงนพนน จตงทนาประชาชนสสวนใหญสใชค
พาหนะขพบขยท คดอ รถจพกรยานยนตฑ 
 รถจพกรยานยนตฑ เปปนยานพาหนะทยทมยจนานวนการใชคงานมากทยทสจด เพราะเปปนรถทยทสามารถใชค
งานไดคงสายในระยะใกลคๆ คลสองตพวมากกวสาเมดทอใชคงานในเมดอง  ทนทาน และดบแลรพกษางสาย แตสกก
ตคองดบแลใหคดยไมสตสางกพบรถยนตฑทพทวไปเหมดอนกพน ดพงนพนน การตรวจเชกคระยะเวลาการบนารจงรพกษา
รถจพกรยานยนตฑควรดบแลตามระยะทาง โดยมยการตรวจเชกคดพงนยน นนนามพนเครดทอง นนนาหลสอเยกน 
นนนามพนเบรก หพวเทยยน และไสคกรองอากาศ เพดทอใหครถจพกรยานยนตฑพรคอมใชคงานอยบสตลอดเวลา 
สสงผลตสอการเพลทมรายไดคใหคกพบครพวเรดอนตสอไป

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

จสานวนรายไดค : 3,500

หนคา 15 / 150



PS65009701 : การสตงเสรกมอาชอพตามแนวทางสดมมาชอพของชชมชนดควยเศรษฐกกจ BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยพลพงงานแมสเหลกก

เทคนลคการผลลตสลนคคา

เทคนลคการซสอมบนารจงรพกษา

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจหมชนเวอยนลดการใชคพลดงงานเนคนนสากลดบมาใชคใหมต

   Repair (การซสอมแซม)

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : มจคงลวดหนคาตสาง

รายละเออยด : มจคงลวดเพดทอชสวยปปองกพนไมสใหคสพตวฑรคาย เชสน หนบ ยจง งบ แมลงสาบ ฯลฯ เขคาครพว

เรดอนไดค  อยกทพนงในตอนกลางวพนทยทมยแสงแดดจพด ๆ มจคงลวดยพงสามารถชสวยดพกแสงใหคอสอนลง 

ทนาใหคบคานรคอนนคอยลงไดค และสามารถดพกจพบฝฝ จนละอองทยทเปปนอพนตรายตสอสจขภาพ

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

แขวงลาดกระบพง เขตลาดกระบพง จ.กรจงเทพมหานคร

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : มจคงลวดลาดกระบพง

ออนไลนน : -

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขตนนไป

สภาพสพงคมปปจจจบพนไดครพบผลกระทบจากการเปลยทยนแปลงในดคานตสาง ๆ เชสน ดคานเศรษฐกลจ 
การเมดอง สพงคมและสลทงแวดลคอมเปปนอยสางมาก ประชากรมนจษยฑเพลทมขตนนเรดทอย ๆ แตสทรพพยากร
ธรรมชาตลถบกใชคไปอยสางรวดเรกว และไมสเพยยงพอกพบจนานวนประชากรทยทเพลทมขตนน มนจษยฑจตงประสบ
ปปญหาตสาง ๆ ตามมามากมาย โดยเฉพาะดคานการดนารงชยพและชยวลตความเปปนอยบสของมนจษยฑ ดพง
นพนนจตงจนาเปปนอยสางยลทงทยทมนจษยฑเราจะตคองสรคางสลทงทดแทนเพดทอการอยบสรอด โดยวลธยการตสาง ๆ กอ
รปกพบการประสบปปญหานนนาทสวนในประเทศไทย และแพรสระบาดของโรควลบพตลใหมส (โควลด-19) ทนา
ใหคอาชยพการทนามจคงลวดเปปนทางเลดอกอยกหนตทงอาชยพทยทสามารถสรคางรายไดคหลพก รายไดคเสรลม 
เพดทอใชคเวลาวสางใหคเกลดประโยชนฑซตทงเปปนการเรยยนรบคเกยทยวกพบบานมจคงลวดชนลดตสาง ๆ การซสอมแซส
มบนารจงรพกษา การคนานวณขนาดทนาและมจคงลวดใหมสใหคเหมาะสมกพบความตคองการของลบกคคา และ
การบรลการลบกคคาในรบปแบบตสาง ๆ ทยทสามารถนนาความรบคไปใชคในการสรคางรายไดคทยทมพทนคงและ
ยพทงยดนอยสางมยประสลทธลภาพโดยมยการจพดกระบวนการเรยยนรบคทยทเสรลมสรคางศพกยภาพใหคผบคเรยยนมย
ความรบค ทพกษะในการประกอบอาชยพ สามารถพพฒนาตนเอง หรดอกลจสมไปสบสการบรลหารจพดการทยทมย
มาตรฐานเปปนไปตามหลพกการของการประกอบอาชยพทยทสอดคลคองกพบศพกยภาพของตนเอง 
ชจมชน สพงคม และสลทงแวดลคอม

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

จสานวนรายไดค : 3,000

หนคา 16 / 150



PS65009478 : การยกระดดบศดกยภาพทอถจสาเปปนตตอทดกษะอาชอพเพพถอเพกถมรายไดคใหคกดบครดวเรพอน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคนลคการผลลตสลนคคา

เทคโนโลยยพลพงงานแมสเหลกก

เทคนลคการซสอมบนารจงรพกษา

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกกจหมชนเวอยนลดการใชคพลดงงานเนคนนสากลดบมาใชคใหมต

   Recondition (การปรพบสภาพ)

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : มจคงลวดหนคาตสาง

รายละเออยด : มจคงลวดเพดทอชสวยปปองกพนไมสใหคสพตวฑรคาย เชสน หนบ ยจง งบ แมลงสาบ ฯลฯ เขคาครพว

เรดอนไดค  อยกทพนงในตอนกลางวพนทยทมยแสงแดดจพด ๆ มจคงลวดยพงสามารถชสวยดพกแสงใหคอสอนลง 

ทนาใหคบคานรคอนนคอยลงไดค และสามารถดพกจพบฝฝ จนละอองทยทเปปนอพนตรายตสอสจขภาพ

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

แขวงคลองเจคาคจณสลงหฑ เขตวพงทองหลาง จ.กรจงเทพมหานคร

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : วลนมจคงลวด

ออนไลนน : -

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขตนนไป

สภาพสพงคมปปจจจบพนไดครพบผลกระทบจากการเปลยทยนแปลงในดคานตสาง ๆ เชสน ดคานเศรษฐกลจ 
การเมดอง สพงคมและสลทงแวดลคอมเปปนอยสางมาก ประชากรมนจษยฑเพลทมขตนนเรดทอย ๆ แตสทรพพยากร
ธรรมชาตลถบกใชคไปอยสางรวดเรกว และไมสเพยยงพอกพบจนานวนประชากรทยทเพลทมขตนน มนจษยฑจตงประสบ
ปปญหาตสาง ๆ ตามมามากมาย โดยเฉพาะดคานการดนารงชยพและชยวลตความเปปนอยบสของมนจษยฑ ดพง
นพนนจตงจนาเปปนอยสางยลทงทยทมนจษยฑเราจะตคองสรคางสลทงทดแทนเพดทอการอยบสรอด โดยวลธยการตสาง ๆ กอ
รปกพบการประสบปปญหานนนาทสวนในประเทศไทย และแพรสระบาดของโรควลบพตลใหมส (โควลด-19) ทนา
ใหคอาชยพการทนามจคงลวดเปปนทางเลดอกอยกหนตทงอาชยพทยทสามารถสรคางรายไดคหลพก รายไดคเสรลม 
เพดทอใชคเวลาวสางใหคเกลดประโยชนฑซตทงเปปนการเรยยนรบคเกยทยวกพบบานมจคงลวดชนลดตสาง ๆ การซสอมแซส
มบนารจงรพกษา การคนานวณขนาดทนาและมจคงลวดใหมสใหคเหมาะสมกพบความตคองการของลบกคคา และ
การบรลการลบกคคาในรบปแบบตสาง ๆ ทยทสามารถนนาความรบคไปใชคในการสรคางรายไดคทยทมพทนคงและ
ยพทงยดนอยสางมยประสลทธลภาพโดยมยการจพดกระบวนการเรยยนรบคทยทเสรลมสรคางศพกยภาพใหคผบคเรยยนมย
ความรบค ทพกษะในการประกอบอาชยพ สามารถพพฒนาตนเอง หรดอกลจสมไปสบสการบรลหารจพดการทยทมย
มาตรฐานเปปนไปตามหลพกการของการประกอบอาชยพทยทสอดคลคองกพบศพกยภาพของตนเอง 
ชจมชน สพงคม และสลทงแวดลคอม

ลดขยะ/การนนาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

จสานวนรายไดค : 2,000

หนคา 17 / 150



PS65009587 : การสตงเสรกมอาชอพตามแนวทางสดมมาชอพของชชมชนดควยเศรษฐกกจ BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคนลคการซสอมบนารจงรพกษารถจพกรยานยนตฑ

เทคโนโลยยการตาปเกลยยวนกอต

เทคนลคการเปลยทยนถสายนนนามพนเครดทอง

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจหมชนเวอยนลดการใชคพลดงงานเนคนนสากลดบมาใชคใหมต

   Recondition (การปรพบสภาพ)

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : การบรลการตรวจเชกคระยะเวลาการบนารจงรพกษารถจพกรยานยนตฑ

รายละเออยด : การตรวจเชกคระยะเวลาการบนารจงรพกษารถจพกรยานยนตฑควรดบแลตามระยะ

ทาง โดยมยการตรวจเชกคดพงนยน นนนามพนเครดทอง นนนาหลสอเยกน นนนามพนเบรก หพวเทยยน และไสคกรอง

อากาศ เพดทอใหครถจพกรยานยนตฑพรคอมใชคงานอยบสตลอดเวลา สสงผลตสอการเพลทมรายไดคใหคกพบ

ครพวเรดอนตสอไป

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

แขวงคลองเจคาคจณสลงหฑ เขตวพงทองหลาง จ.กรจงเทพมหานคร

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : การชสางวลนมอเตอรฑไซตฑ

ออนไลนน : -

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

แขวงคลองเจคาคจณสลงหฑ เปปนแขวงๆหนตทงใน 4 แขวงของเขตวพงทองหลาง ซตทงเปปนหนตทงในหคาสลบ
เขตของกรจงเทพมหานคร สภาพโดยทพทวไปเปปนแหลสงทยทอยบสอาศพยหนาแนสนปานกลางและหนา
แนสนนคอย โดยมยยสานการคคาหนาแนสนทางดคานตะวพนตกเฉยยงเหนดอของพดนนทยท โดยมยการคมนาคม
สายหลพกไดคแกส ถนนลาดพรคาว 101 และซอยลาดพรคาว 87 (จพนทราสจข) ซตทงจะมยการคมนาคมทยท
หนาแนสน เพราะเปปนเสคนทางทยทเชดทอมตสอไปยพงสายหลพกตสาง ๆ ดพงนพนน ประชาชนสสวนใหญสจตงนลยม
ใชครถจพกรยานยนตฑเปปนพาหนะในการขพบขยทเปปนจนานวนมาก เพราะเปปนรถทยทสามารถใชคงานไดคงสาย
ในระยะใกลคๆ คลสองตพวมากกวสาเมดทอใชคงานในเมดอง  ทนทาน และดบแลรพกษางสาย แตสกกตคองดบแลใหคดย
ไมสตสางกพบรถยนตฑทพทวไปเหมดอนกพน ดพงนพนน การตรวจเชกคระยะเวลาการบนารจงรพกษารถ
จพกรยานยนตฑควรดบแลตามระยะทาง โดยมยการตรวจเชกคดพงนยน นนนามพนเครดทอง นนนาหลสอเยกน นนนามพน
เบรก หพวเทยยน และไสคกรองอากาศ เพดทอใหครถจพกรยานยนตฑพรคอมใชคงานอยบสตลอดเวลา สสงผล
ตสอการเพลทมรายไดคใหคกพบครพวเรดอนตสอไป

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

จสานวนรายไดค : 2,500

หนคา 18 / 150



PS65027829 : การพดฒนาและยกระดดบสบภตโสม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

จนาหนสายในตลาดทยทกวคางขตนน ชสองทางออนไลนฑ Application อดทนๆ

เพลทมมาตรฐานใหคกพบผลลตภพณฑฑ  ใหคมยมบลคสาสบงขตนน

เทคโนโลยยในการพพฒนาผลลตภพณฑฑใหคมยความหลากหลายมากขตนน

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

ทตองเทอถยวทอถเปปนมกตรตตอสกถงแวดลคอมและสชขภาพ

   ระบบขายสลนคคาหรดอบรลการผสานชสองทางออนไลนฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : สบบสโสมพพฒนา

รายละเออยด : สบบสโสมเปปนสารสกพดจากรากโสม ตพวนยนคดอตพวสนาคพญทยทจะชสวยผลพดเซลลฑผลวทยท

เสดทอมสภาพออกไป และบนารจงผลวในขพนนตอนการอาบนนนา ใหคเลดอดสบบฉยดผลวพรรณเตสงตตงดควย

คจณสมบพตลของรากโสม

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

3 คน 0 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

แขวงพพฒนาการ เขตสวนหลวง จ.กรจงเทพมหานคร

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : ชมรมผบคสบงอายจชจมชนฮอลลลวบด

ออนไลนน : สบบสโสม&นนนามพนหอมระเหยพพฒนา

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

Key Partners คดอ ชจมชนแหลมทองพพฒนา สนานพกงานพพฒนาชจมชน กลจสมแมสบคานผลลตภพณฑฑสบบส
โสม
Key Activities คดอ พพฒนาผลลตภพณฑฑใหคมยความหลากหลายมากยลทงขตนน  เพลทมมาตรฐานใหคกพบ
ผลลตภพณฑฑ  จนาหนสายในตลาดทยทกวคางขตนน
Key Resources คดอ  แรงงานผบคผลลต วพตถจดลบการผลลต เวลาในการรวมตพวของกลจสมผบคผลลต
Value Propositions คดอ สลนคคามยความแปลกใหมสและหลากหลายสลนคคามยความปลอดภพยตสอผบค
บรลโภค สสงเสรลมสลนคคาของชจมชนเพดทอเพลทมรายไดคใหคกพบชจมชน
Customer Relationships คดอ มยชสองทางรพบฟปงความคลดเหกนทยทลบกคคามยตสอสลนคคา เพดทอนนาไปปรพบ
ปรจงแกคไข ราคาขายปลยกสนาหรพบซดนอสลนคคา 12 ชลนน ราคา 828  บาท
Channels คดอ จนาหนสายตามรคานคคาในหมบสบคานและในตนาบล จนาหนสายในตลาดใกลคเคยยง จนาหนสาย
ออนไลนฑ
Customer Segments คดอ กลจสมลบกคคาเพศชายและเพศหญลงอายจ 16 ปปขตนนไป อาชยพสสวนใหญส 
นพกเรยยน/นพกศตกษา ประชาชนทพทวไป รพบจคางทพทวไป และแมสบคาน
Cost Structure คดอ ตคนทจนการซดนอวพตถจดลบ คสาการจพดสสงสลนคคา และการเดลนทาง
Revenue Streams คดอ รายไดคจากการขายปลยกทยทเปปนตพวเงลนในการจนาหนสายสลนคคารายไดคจาก
การขายสลนคคาทางออนไลนฑรายไดคจากการขายสลนคคาในชจมชนและตลาดใกลคเคยยง

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรบคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 55,000

หนคา 19 / 150



PS65027844 : การพดฒนาและยกระดดบนสขามดนหอมระเหย

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนาผลลตภพณฑฑใหคมยความหลากหลายมากยลทงขตนน

จนาหนสายในตลาดทยทกวคางขตนน ชสองทางออนไลนฑ application อดทนๆ

เพลทมมาตรฐานใหคกพบผลลตภพณฑฑ ใหคมยมบลคสามากขตนน

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : นนนามพนหอมระเหยพพฒนา

รายละเออยด : นนนามพนหอมระเหยเปปนสารสกพดจากสมจนไพร ดอกไมคจากธรรมชาตล กลลทนหอม

สดชดทน ทนาใหครบคสตกสบาย ผสอนคลาย ไมสเปปนอพนตราย

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

3 คน 0 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

แขวงพพฒนาการ เขตสวนหลวง จ.กรจงเทพมหานคร

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : ชมรมผบคสบงอายจชจมชนฮอลลลวบด

ออนไลนน : สบบสโสม&นนนามพนหอมระเหยพพฒนา

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

Key Partners คดอ ชจมชนแหลมทองพพฒนา สนานพกงานพพฒนาชจมชน กลจสมแมสบคานผลลตภพณฑฑ
นนนามพนหอมระเหย
Key Activities คดอ พพฒนาผลลตภพณฑฑใหคมยความหลากหลายมากยลทงขตนน  เพลทมมาตรฐานใหคกพบ
ผลลตภพณฑฑ  จนาหนสายในตลาดทยทกวคางขตนน
Key Resources คดอ  แรงงานผบคผลลต วพตถจดลบการผลลต เวลาในการรวมตพวของกลจสมผบคผลลต
Value Propositions คดอ สลนคคามยความแปลกใหมสและหลากหลายสลนคคามยความปลอดภพยตสอผบค
ใชค สสงเสรลมสลนคคาของชจมชนเพดทอเพลทมรายไดคใหคกพบชจมชน
Customer Relationships คดอ มยชสองทางรพบฟปงความคลดเหกนทยทลบกคคามยตสอสลนคคา เพดทอนนาไปปรพบ
ปรจงแกคไข ราคาขายปลยกสนาหรพบซดนอสลนคคา 12 ขวด ราคา 250  บาท
Channels คดอ จนาหนสายตามรคานคคาในหมบสบคานและในตนาบล จนาหนสายในตลาดใกลคเคยยง จนาหนสาย
ออนไลนฑ
Customer Segments คดอ กลจสมลบกคคาเพศชายและเพศหญลงอายจ 16 ปปขตนนไป อาชยพสสวนใหญส 
นพกเรยยน/นพกศตกษา ประชาชนทพทวไป รพบจคางทพทวไป และแมสบคาน
Cost Structure คดอ ตคนทจนการซดนอวพตถจดลบ คสาการจพดสสงสลนคคา และการเดลนทาง
Revenue Streams คดอ รายไดคจากการขายปลยกทยทเปปนตพวเงลนในการจนาหนสายสลนคคารายไดคจาก
การขายสลนคคาทางออนไลนฑรายไดคจากการขายสลนคคาในชจมชนและตลาดใกลคเคยยง

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรบคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 40,000

หนคา 20 / 150



PS65027473 : สบภตเหลวโสมทองคสาโมราวรรณ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ไดคสบบสเหลวสบตรใหมส

พพฒนาบรรจจภพณฑฑใหคสวยงาม

ใชคนวพตกรรมพพฒนาคจณภาพของผลลตภพณฑฑ

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : สบบสเหลวโสมทองคนา

รายละเออยด : เปปนผลลตภพณฑฑสบบสเหลวทยทพพฒนารบปแบบผลลตภพณฑฑเพลทมเตลมจากเดลมเปปนสบบส

กคอน มาเปปนสบบสเหลวทยทมยสสวนผสมของโสมและผลทองคนา  เพดทอเปปนการเพลทมมบลคสาใหค

ผลลตภพณฑฑ  โดยบรรจจภพณฑฑออกแบบใหคสวยงามใหคผบคบรลโภคซดนอไปใชคหรดอซดนอไปเปปนของทยท

ระลตก ของชนารสวยไดค

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

0 คน 1 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

แขวงอสอนนจช เขตสวนหลวง จ.กรจงเทพมหานคร

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : ชจมชนโมราวรรณ2

ออนไลนน : ของดยชจมชนโมราวรรณ2

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

พพฒนารบปแบบผลลตภพณฑฑเพลทมเตลมจากเดลมสบบสกคอน เปปนสบบสเหลวโสมทองคนา  และบรรจจภพณฑฑใน
รบปแบบทยทสวยงามเปปนของทยทระลตก ของชนารสวย  โดยการขายขายในการออกรคาน  และขายออ
นไลนฑทาง  face book และ Line

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรบคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 5,000

หนคา 21 / 150



PS65027771 : แชมพภชารนโคลโมราวรรณ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ไดคผลลตภพณฑฑแชมพบทยทมยสสวนผสมของถสาน

ผลลตภพณฑฑมยความทพนสมพย

ใชคนวพตกรรมทนาใหคผลลตภพณฑฑมยคจณภาพ

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : แชมพบชารฑโคลโมราวรรณ

รายละเออยด : แชมพบซตทงมยสสวนผสมของถสาน  ซตทงมยคจณสมบพตลในการ detox ของเสยยในเสคนผม

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

0 คน 1 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

แขวงอสอนนจช เขตสวนหลวง จ.กรจงเทพมหานคร

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : ชจมชนโมราวรรณ2

ออนไลนน : ของดยชจมชนโมราวรรณ2

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ออกแบบผลลตภพณฑฑใหมสเปปนแชมพบทยทมยสสวนผสมของถสาน  และขายในการออกรคานคคา  ขายออ
นไลนฑ

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรบคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางนวพตกรรมใหมสใหคกพบผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 5,000

หนคา 22 / 150



PS65027857 : โครงการยกระดดบผลกตภดณฑนชชมชนแขวงทดบชคาง เขตสะพานสภง กรชงเทพฯ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยการออกแบบสลทงคคา

เทคโนโลยยการปปกผคาดควยมดอ

เทคโนโลยยการทนาแบบตพดกระเปปา

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : กระเปปาสจภาพสตรย

รายละเออยด : กระเปปาสจภาพสตรย โดยการสรคางมบลคคาใหคกพบผลลตภพณฑฑดควยวลธยการปปกผคาดควย

มดอ

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

1 คน 1 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

แขวงทพบชคาง เขตสะพานสบง จ.กรจงเทพมหานคร

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : hole in one

ออนไลนน : hole in one กลจสมผบคสบงอายจชจมชนบคานมคาเกาะลสาง

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

แผนธจรกลจเมดทอพลจารณาตามสลนคคาทยทจะนนามาสสงเสรลมและตสอยอดใหคกพบชจมชนทพบชคาง มยสลนคคาทยท
จะมาสสงเสรลม คดอ กระเปปาสจภาพสตรย โดยการสรคางมบลคคาใหคกพบผลลตภพณฑฑดควยวลธยการปปกผคา
ดควยมดอ มาเพลทมมบลคสาสลนคคา มยแผนธจรกลจการดนาเนลนการแยกออกไดคเปปน 4 กลจสมดควยกพน ไดคแกส 
- ผลลตภพณฑฑ (Product) คดอสลทงใด ๆ ทยทตคองการนนาเสนอตสอตลาดเพดทอสนองความจนาเปปนหรดอ 
ความตคองการ ผลลตภพณฑฑประกอบดควยสลนคคาทยทเปปนรบปธรรม (Physical Goods) บรลการ 
(Services)  ประสบการณฑ (Experiences) บจคคล (Persons) สถานทยท (Places) ทรพพยฑสลน 
(Properties) องคฑกร (Organizations) และความคลด (Ideas) เพดทอใหคเหมาะสมกพบบรลบทของ
ชจมชนทพบชคาง
-ราคา (Price) เปปนสสวนประกอบสสวนหนตทงของสสวนประสมทางการตลาด เปปนสสวนทยททนาใหค 
เกลดรายรพบ ราคายพงเปปนเครดทองมดอทยทจะสดทอไปยพงตลาด ถตงคจณคสาของผลลตภพณฑฑ 
-ชสองทางการจพดจนาหนสาย (Place) เปปนองคฑประกอบทยทเขคามาเกยทยวขคองในกระบวนการ ทยทจะทนาใหค
สลนคคาถตงมดอผบคบรลโภคอยสางเหมาะสม การตพดสลนใจเลดอกชสองทางการตลาด เปปนการตพดสลนใจทยท
สนาคพญทยทสจดเพราะจะมยผลโดยตรงตสอการตพดสลนใจ
-การสสงเสรลมการตลาด (Promotion) เปปนหพวใจหลพกของกลยจทธฑรณรงคฑทางการตลา 
ประกอบดควยเครดทองมดอทยทใหคสลทงจบงใจระยะสพนนเพดทอกระตจคนผบคบรลโภค 
วลธยการวลเคราะหฑขคอมบล 
1. การวลเคราะหฑและการเลดอกตลาดเปปาหมาย ใชคการวลเคราะหฑ STP Marketing
2. การวลเคราะหฑอจตสาหกรรมและการแขสงขพน Five Force

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรบคใหคชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 10,000

หนคา 23 / 150



PS65027897 : โครงการพดฒนาผลกตภดณฑนชชมชนแขวงทดบชคาง เขตสะพานสภง กรชงเทพฯ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยการออกแบบสลทงคคา

เทคโนโลยยการตพดตสอผคาเศษ

เทคโนโลยยการทนาเครดทองประดพบจากเศษผคา

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : เซตเครดทองประดพบจากเศษผคา

รายละเออยด : เซตเครดทองประดพบจากเศษผคา ประกอบดควย 1. ตสางหบ 2.พวงกจญแจ 3.กลกฟตลด

ผม บรรจจสลนคคาในกลสองยสางสวยงาม

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

1 คน 1 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

แขวงทพบชคาง เขตสะพานสบง จ.กรจงเทพมหานคร

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : HOLE IN ONE

ออนไลนน : hole in one กลจสมผบคสบงอายจชจมชนบคานมคาเกาะลสาง

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

แผนธจรกลจเมดทอพลจารณาตามสลนคคาทยทจะนนามาสสงเสรลมและตสอยอดใหคกพบชจมชนทพบชคาง มยสลนคคาทยท
จะมาสสงเสรลม คดอ 1. พวงกจญแจจากเศษผคา 2. ตจคมหบ 3. กลกฟตลดผม โดยการนนาเศษผคาทยทเหลดอก
จากการใชคประโยชนฑมาเพลทมมบลคสา มยแผนธจรกลจการดนาเนลนการแยกออกไดคเปปน 4 กลจสมดควยกพน 
ไดคแกส 
- ผลลตภพณฑฑ (Product) คดอสลทงใด ๆ ทยทตคองการนนาเสนอตสอตลาดเพดทอสนองความจนาเปปนหรดอ 
ความตคองการ ผลลตภพณฑฑประกอบดควยสลนคคาทยทเปปนรบปธรรม (Physical Goods) บรลการ 
(Services)  ประสบการณฑ (Experiences) บจคคล (Persons) สถานทยท (Places) ทรพพยฑสลน 
(Properties) องคฑกร (Organizations) และความคลด (Ideas) เพดทอใหคเหมาะสมกพบบรลบทของ
ชจมชนทพบชคาง
-ราคา (Price) เปปนสสวนประกอบสสวนหนตทงของสสวนประสมทางการตลาด เปปนสสวนทยททนาใหค 
เกลดรายรพบ ราคายพงเปปนเครดทองมดอทยทจะสดทอไปยพงตลาด ถตงคจณคสาของผลลตภพณฑฑ 
-ชสองทางการจพดจนาหนสาย (Place) เปปนองคฑประกอบทยทเขคามาเกยทยวขคองในกระบวนการ ทยทจะทนาใหค
สลนคคาถตงมดอผบคบรลโภคอยสางเหมาะสม การตพดสลนใจเลดอกชสองทางการตลาด เปปนการตพดสลนใจทยท
สนาคพญทยทสจดเพราะจะมยผลโดยตรงตสอการตพดสลนใจ
-การสสงเสรลมการตลาด (Promotion) เปปนหพวใจหลพกของกลยจทธฑรณรงคฑทางการตลา 
ประกอบดควยเครดทองมดอทยทใหคสลทงจบงใจระยะสพนนเพดทอกระตจคนผบคบรลโภค 
วลธยการวลเคราะหฑขคอมบล 
1. การวลเคราะหฑและการเลดอกตลาดเปปาหมาย ใชคการวลเคราะหฑ STP Marketing

ลดขยะ/การนนาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

จสานวนรายไดค : 9,000

หนคา 24 / 150



PS65027921 : โครงการยกระดดบผลกตภดณฑนชชมชนแขวนราษฎรนพดฒนา เขตสะพานสภง กรชงเทพฯ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยการออกแบบสลทงคคา

เทคโนโลยยการทนาเสดนอมพดยคอม

การสรคางมบลคคาใหคกพบผลลตภพณฑฑดควยกระบวนการมพดยคอม

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : เสดนอมพดยคอม

รายละเออยด : เสดนอมพดยคอม จากสยเคมยทยทเปปตรมลตรตสอสลทงแวดลคอม

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

2 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

แขวงราษฎรฑพพฒนา เขตสะพานสบง จ.กรจงเทพมหานคร

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : Sulaila

ออนไลนน : Sulaila shop

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

แผนธจรกลจเมดทอพลจารณาตามสลนคคาทยทจะนนามาสสงเสรลมและตสอยอดใหคกพบชจมชนราฎนฑพพฒนา มย
สลนคคาทยทจะมาสสงเสรลม คดอ เสดนอมพดยคอม โดยการสรคางมบลคคาใหคกพบผลลตภพณฑฑดควยกระบวนการมพด
ยคอม มยแผนธจรกลจการดนาเนลนการแยกออกไดคเปปน 4 กลจสมดควยกพน ไดคแกส 
- ผลลตภพณฑฑ (Product) คดอสลทงใด ๆ ทยทตคองการนนาเสนอตสอตลาดเพดทอสนองความจนาเปปนหรดอ 
ความตคองการ ผลลตภพณฑฑประกอบดควยสลนคคาทยทเปปนรบปธรรม (Physical Goods) บรลการ 
(Services)  ประสบการณฑ (Experiences) บจคคล (Persons) สถานทยท (Places) ทรพพยฑสลน 
(Properties) องคฑกร (Organizations) และความคลด (Ideas) เพดทอใหคเหมาะสมกพบบรลบทของ
ชจมชนราฎนฑพพฒนา
-ราคา (Price) เปปนสสวนประกอบสสวนหนตทงของสสวนประสมทางการตลาด เปปนสสวนทยททนาใหค 
เกลดรายรพบ ราคายพงเปปนเครดทองมดอทยทจะสดทอไปยพงตลาด ถตงคจณคสาของผลลตภพณฑฑ 
-ชสองทางการจพดจนาหนสาย (Place) เปปนองคฑประกอบทยทเขคามาเกยทยวขคองในกระบวนการ ทยทจะทนาใหค
สลนคคาถตงมดอผบคบรลโภคอยสางเหมาะสม การตพดสลนใจเลดอกชสองทางการตลาด เปปนการตพดสลนใจทยท
สนาคพญทยทสจดเพราะจะมยผลโดยตรงตสอการตพดสลนใจ
-การสสงเสรลมการตลาด (Promotion) เปปนหพวใจหลพกของกลยจทธฑรณรงคฑทางการตลา 
ประกอบดควยเครดทองมดอทยทใหคสลทงจบงใจระยะสพนนเพดทอกระตจคนผบคบรลโภค 
วลธยการวลเคราะหฑขคอมบล 
1. การวลเคราะหฑและการเลดอกตลาดเปปาหมาย ใชคการวลเคราะหฑ STP Marketing
2. การวลเคราะหฑอจตสาหกรรมและการแขสงขพน Five Force

สรคางความรบคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 9,000

หนคา 25 / 150



PS65027928 : การพดฒนาผลกตภดณฑนชชมชน แขวงราฎรนพดฒนา เขตสะพานสภง กรชงเทพฯ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยการออกแบบสลทงคคา

เทคโนโลยยการทนามพดยคอม

การสรคางมบลคคาใหคกพบผลลตภพณฑฑดควยกระบวนการมพดยคอม

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : กระเปปามพดยคอม

รายละเออยด : กระเปปามพดยคอม จากสารเคมยทยทเปปนมลตรกพบสลทงแวดลคอมนนามามพดยคอมดควยสยสพน

สดใส สามารถใชคไดคหลากหลายโอกาส

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

2 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

แขวงราษฎรฑพพฒนา เขตสะพานสบง จ.กรจงเทพมหานคร

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : Sulaila

ออนไลนน : Sulaila Shop

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

แผนธจรกลจเมดทอพลจารณาตามสลนคคาทยทจะนนามาสสงเสรลมและตสอยอดใหคกพบชจมชนราฎนฑพพฒนา มย
สลนคคาทยทจะมาสสงเสรลม คดอ กระเปปามพดยคอม โดยการสรคางมบลคคาใหคกพบผลลตภพณฑฑดควยกระบวนการ
มพดยคอม มยแผนธจรกลจการดนาเนลนการแยกออกไดคเปปน 4 กลจสมดควยกพน ไดคแกส 
- ผลลตภพณฑฑ (Product) คดอสลทงใด ๆ ทยทตคองการนนาเสนอตสอตลาดเพดทอสนองความจนาเปปนหรดอ 
ความตคองการ ผลลตภพณฑฑประกอบดควยสลนคคาทยทเปปนรบปธรรม (Physical Goods) บรลการ 
(Services)  ประสบการณฑ (Experiences) บจคคล (Persons) สถานทยท (Places) ทรพพยฑสลน 
(Properties) องคฑกร (Organizations) และความคลด (Ideas) เพดทอใหคเหมาะสมกพบบรลบทของ
ชจมชนราฎนฑพพฒนา
-ราคา (Price) เปปนสสวนประกอบสสวนหนตทงของสสวนประสมทางการตลาด เปปนสสวนทยททนาใหค 
เกลดรายรพบ ราคายพงเปปนเครดทองมดอทยทจะสดทอไปยพงตลาด ถตงคจณคสาของผลลตภพณฑฑ 
-ชสองทางการจพดจนาหนสาย (Place) เปปนองคฑประกอบทยทเขคามาเกยทยวขคองในกระบวนการ ทยทจะทนาใหค
สลนคคาถตงมดอผบคบรลโภคอยสางเหมาะสม การตพดสลนใจเลดอกชสองทางการตลาด เปปนการตพดสลนใจทยท
สนาคพญทยทสจดเพราะจะมยผลโดยตรงตสอการตพดสลนใจ
-การสสงเสรลมการตลาด (Promotion) เปปนหพวใจหลพกของกลยจทธฑรณรงคฑทางการตลา 
ประกอบดควยเครดทองมดอทยทใหคสลทงจบงใจระยะสพนนเพดทอกระตจคนผบคบรลโภค 
วลธยการวลเคราะหฑขคอมบล 
1. การวลเคราะหฑและการเลดอกตลาดเปปาหมาย ใชคการวลเคราะหฑ STP Marketing
2. การวลเคราะหฑอจตสาหกรรมและการแขสงขพน Five Force

สรคางความรบคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 9,000

หนคา 26 / 150



PS65027417 : โครงการพดฒนาผลกตภดณฑนชชมชน แขวงสะพานสภง เขตสะพานสภง กรชงเทพฯ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยการออกแบบหมวก

เทคโนโลยยการสรคางกระบวนการ การทนาแบบตพด

เทคโนโลยยการการผลลต

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : หมวก

รายละเออยด : หมวกทรงบพกเกกต ใสสไดคทพนงสองดคาน และใชคไดคทพนงผบคชายและผบคหญลง

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 0 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

แขวงสะพานสบง เขตสะพานสบง จ.กรจงเทพมหานคร

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : ซาดยย๊ะซฑ

ออนไลนน : ซาดยย๊ะซฑ by วพงหนพบ

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

แผนธจรกลจเมดทอพลจารณาตามสลนคคาทยทจะนนามาสสงเสรลมและตสอยอดใหคกพบชจมชนสะพานสบง มยสลนคคา
ทยทจะมาสสงเสรลม คดอ หมวก โดยการสรคางมบลคคาใหคกพบผลลตภพณฑฑดควยสรคางกระบวนการ การทนา
แบบตพด และการผลลต มยแผนธจรกลจการดนาเนลนการแยกออกไดคเปปน 4 กลจสมดควยกพน ไดคแกส 
- ผลลตภพณฑฑ (Product) คดอสลทงใด ๆ ทยทตคองการนนาเสนอตสอตลาดเพดทอสนองความจนาเปปนหรดอ 
ความตคองการ ผลลตภพณฑฑประกอบดควยสลนคคาทยทเปปนรบปธรรม (Physical Goods) บรลการ 
(Services)  ประสบการณฑ (Experiences) บจคคล (Persons) สถานทยท (Places) ทรพพยฑสลน 
(Properties) องคฑกร (Organizations) และความคลด (Ideas) เพดทอใหคเหมาะสมกพบบรลบทของ
ชจมชนสะพานสบง
-ราคา (Price) เปปนสสวนประกอบสสวนหนตทงของสสวนประสมทางการตลาด เปปนสสวนทยททนาใหค 
เกลดรายรพบ ราคายพงเปปนเครดทองมดอทยทจะสดทอไปยพงตลาด ถตงคจณคสาของผลลตภพณฑฑ 
-ชสองทางการจพดจนาหนสาย (Place) เปปนองคฑประกอบทยทเขคามาเกยทยวขคองในกระบวนการ ทยทจะทนาใหค
สลนคคาถตงมดอผบคบรลโภคอยสางเหมาะสม การตพดสลนใจเลดอกชสองทางการตลาด เปปนการตพดสลนใจทยท
สนาคพญทยทสจดเพราะจะมยผลโดยตรงตสอการตพดสลนใจ
-การสสงเสรลมการตลาด (Promotion) เปปนหพวใจหลพกของกลยจทธฑรณรงคฑทางการตลา 
ประกอบดควยเครดทองมดอทยทใหคสลทงจบงใจระยะสพนนเพดทอกระตจคนผบคบรลโภค 
วลธยการวลเคราะหฑขคอมบล 
1. การวลเคราะหฑและการเลดอกตลาดเปปาหมาย ใชคการวลเคราะหฑ STP Marketing
2. การวลเคราะหฑอจตสาหกรรมและการแขสงขพน Five Force

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

จสานวนรายไดค : 10,000

หนคา 27 / 150



PS65027418 : โครงการยกระดดบผลกตภดณฑนชชมชนแขวงสะพานสภง เขตสะพานสภง กรชงเทพฯ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยการออกแบบสลทงคคา

เทคโนโลยยการทนาแบบตพด

เทคโนโลยยการตพดเยกบเสดนอผคา

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ชจดมจสลลมสตรย

รายละเออยด : ชจดมจสลลมสตรย ทยทไดครพบการออกแบบอยสางปราณยตและสวยงาม

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 0 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

แขวงสะพานสบง เขตสะพานสบง จ.กรจงเทพมหานคร

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : ซาดยย๊ะซฑ

ออนไลนน : ซาดยย๊ะซฑ by วพงหนพบ

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

แผนธจรกลจเมดทอพลจารณาตามสลนคคาทยทจะนนามาสสงเสรลมและตสอยอดใหคกพบชจมชนสะพานสบง มยสลนคคา
ทยทจะมาสสงเสรลม คดอ ชจดมจสลลมสตรย โดยการสรคางมบลคคาใหคกพบผลลตภพณฑฑดควยการสรคางกระบวน
การ การทนาแบบตพด และการผลลต มยแผนธจรกลจการดนาเนลนการแยกออกไดคเปปน 4 กลจสมดควยกพน 
ไดคแกส 
- ผลลตภพณฑฑ (Product) คดอสลทงใด ๆ ทยทตคองการนนาเสนอตสอตลาดเพดทอสนองความจนาเปปนหรดอ 
ความตคองการ ผลลตภพณฑฑประกอบดควยสลนคคาทยทเปปนรบปธรรม (Physical Goods) บรลการ 
(Services)  ประสบการณฑ (Experiences) บจคคล (Persons) สถานทยท (Places) ทรพพยฑสลน 
(Properties) องคฑกร (Organizations) และความคลด (Ideas) เพดทอใหคเหมาะสมกพบบรลบทของ
ชจมชนสะพานสบง
-ราคา (Price) เปปนสสวนประกอบสสวนหนตทงของสสวนประสมทางการตลาด เปปนสสวนทยททนาใหค 
เกลดรายรพบ ราคายพงเปปนเครดทองมดอทยทจะสดทอไปยพงตลาด ถตงคจณคสาของผลลตภพณฑฑ 
-ชสองทางการจพดจนาหนสาย (Place) เปปนองคฑประกอบทยทเขคามาเกยทยวขคองในกระบวนการ ทยทจะทนาใหค
สลนคคาถตงมดอผบคบรลโภคอยสางเหมาะสม การตพดสลนใจเลดอกชสองทางการตลาด เปปนการตพดสลนใจทยท
สนาคพญทยทสจดเพราะจะมยผลโดยตรงตสอการตพดสลนใจ
-การสสงเสรลมการตลาด (Promotion) เปปนหพวใจหลพกของกลยจทธฑรณรงคฑทางการตลา 
ประกอบดควยเครดทองมดอทยทใหคสลทงจบงใจระยะสพนนเพดทอกระตจคนผบคบรลโภค 
วลธยการวลเคราะหฑขคอมบล 
1. การวลเคราะหฑและการเลดอกตลาดเปปาหมาย ใชคการวลเคราะหฑ STP Marketing

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

จสานวนรายไดค : 12,000

หนคา 28 / 150



PS65014223 : โครงการยกระดดบเศรษฐกกจขดขนพพขนฐานสสาหรดบผลกตภดณฑนในชชมชนตสาบลหนองแขม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ขยายโอกาสทางการตลาดในการสรคางระบบตลาดออนไลนฑ

ตกแตสงภาพสลนคคาใหคมยความนสาดตงดบดในการเพลทมอพตราการซดนอสลนคคา

เตรยยมการออกแบบอพตลพกษณฑ และตราสลนคคาใหมส

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวสา 3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : เซรพทมบนารจงผม

รายละเออยด : ใชคสารสะกพดจากธรรมชาตลทนาใหคไมสแพค และมยประสลทธลภาพดยปลอดภพย

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรจงเทพมหานคร

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : ชาโคลเซรพทมบนารจงผม

ออนไลนน : https://charcoalserumparin.wordpress.com/category/

%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%82%E

0%B8%A1/

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

แผนธจรกลจ...เซรพทมบนารจงผม ครอบคลจมดารวลเคราะหฑภาพรวมธจรกลจรคานขายในปปจจจบพน การวาง
แผนกระบวนการจพดการรคาน ตพนงแตสการคพดสรรวพตถจดลบ รบปแบบสลนคคามาตรฐาน มยการทนาการ
ตลาดออนไลนฑ การบรลหารกนาลพงคนทยทเหมาะสมและประสลทธลภาพสบงสจด กลยจทธฑทางการเงลน 
รวมถตงการเกกบขคอมบลจากแหลสงตสางๆ เพดทอวลเคราะหฑความเปปนไปไดคของธจรกลจ

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

อนจรพกษฑและตสอยอดภบมลปปญญาทคองถลทน

อนจรพกษฑสลทงแวดลคอม และมยการพพฒนาอยสางยพทงยดน

จสานวนรายไดค : 80,000
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PS65022022 : โครงการยกระดดบเศรษฐกกจขดขนพพขนฐานสสาหรดบชชมชนในตสาบลหนองแขม สภตการพดฒนาสกนคคา

ออนไลนน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ขยายโอกาสทางการตลาดในการสรคางระบบตลาดออนไลนฑ

ตกแตสงภาพสลนคคาใหคมยความนสาดตงดบดในการเพลทมอพตราการซดนอสลนคคา

เตรยยมการออกแบบอพตลพกษณฑ และตราสลนคคาใหมส

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวสา 3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : นนนาหอมจนาปป

รายละเออยด : ใชคกลลทนหอมของดอกจนาปปทยทมยมากในพดนนทยทมาทนาการผลลตสลนคคา กลลทนหอมนวลๆ

ไมสฉจนจนเกลนไป

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรจงเทพมหานคร

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : นนนาหอมจากดอกจนาปป: ผลลตภพณฑฑจากกลจสมแมสบคานเกษตรกรหนองแขม

ออนไลนน : https://onaja55.blogspot.com/2013/03/blog-post.html

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

แผนธจรกลจ...นนนาหอมจนาปป ครอบคลจมการวลเคราะหฑภาพรวมธจรกลจรคานขายในปปจจจบพน การวาง
แผนกระบวนการจพดการรคาน ตพนงแตสการคพดสรรวพตถจดลบ รบปแบบสลนคคามาตรฐาน มยการทนาการ
ตลาดออนไลนฑ การบรลหารกนาลพงคนทยทเหมาะสมและประสลทธลภาพสบงสจด กลยจทธฑทางการเงลน 
รวมถตงการเกกบขคอมบลจากแหลสงตสางๆ เพดทอวลเคราะหฑความเปปนไปไดคของธจรกลจ

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

สสงเสรลมและสนพบสนจนการทสองเทยทยวชจมชน

อนจรพกษฑและตสอยอดภบมลปปญญาทคองถลทน

จสานวนรายไดค : 65,000

หนคา 30 / 150



PS65014190 : โครงการยกระดดบเศรษฐกกจขดขนพพขนฐานสสาหรดบผลกตภดณฑนในชชมชนตสาบลหนองคคางพลภ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ขยายโอกาสทางการตลาดในการสรคางระบบตลาดออนไลนฑ

ตกแตสงภาพสลนคคาใหคมยความนสาดตงดบดในการเพลทมอพตราการซดนอสลนคคา

เตรยยมการออกแบบอพตลพกษณฑ และตราสลนคคาใหมส

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวสา 3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : พานบพวบบชา

รายละเออยด : ผลลตจากลจสมผบคขายทยทมยอยบสใน พดนนทยท สรคางรายไดคกพบกลจสมผบคสบงอายจ และสวยงาม 

ทนทาน มอบเปปนของขวพญในโอกาส ตสางๆไดค

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

แขวงหนองคคางพลบ เขตหนองแขม จ.กรจงเทพมหานคร

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : Taphoamini

ออนไลนน : https://taphoamini.com/

%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E

0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9-2019-

%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B3%E

0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%87%E0%B9%88/

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

แผนธจรกลจ...พานบพวบบชา ครอบคลจมดารวลเคราะหฑภาพรวมธจรกลจรคานขายในปปจจจบพน การวาง
แผนกระบวนการจพดการรคาน ตพนงแตสการคพดสรรวพตถจดลบ รบปแบบสลนคคามาตรฐาน มยการทนาการ
ตลาดออนไลนฑ การบรลหารกนาลพงคนทยทเหมาะสมและประสลทธลภาพสบงสจด กลยจทธฑทางการเงลน 
รวมถตงการเกกบขคอมบลจากแหลสงตสางๆ เพดทอวลเคราะหฑความเปปนไปไดคของธจรกลจ

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สสงเสรลมและสนพบสนจนการทสองเทยทยวชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จสานวนรายไดค : 55,000

หนคา 31 / 150



PS65022027 : โครงการยกระดดบเศรษฐกกจขดขนพพขนฐานสสาหรดบชชมชนในตสาบลหนองแขม สภตการพดฒนาสกนคคา

ออนไลนน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ขยายโอกาสทางการตลาดในการสรคางระบบตลาดออนไลนฑ

ตกแตสงภาพสลนคคาใหคมยความนสาดตงดบดในการเพลทมอพตราการซดนอสลนคคา

เตรยยมการออกแบบอพตลพกษณฑ และตราสลนคคาใหมส

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวสา 3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : อายจรเวชศลรลราช

รายละเออยด : ผลลตดควยขพนนตอนทยทสะอาดปลอดภพย มยคจณภาพและประสลทธลภาพดย

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

แขวงหนองคคางพลบ เขตหนองแขม จ.กรจงเทพมหานคร

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : ยาตนารพบศลรลราช สมจนไพรอายจรเวทศลรลราช

ออนไลนน : https://www.facebook.com/profle.php?id=100064051776466

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

แผนธจรกลจ...อายจรเวกศลรลราช ครอบคลจมการวลเคราะหฑภาพรวมธจรกลจรคานขายในปปจจจบพน การ
วางแผนกระบวนการจพดการรคาน ตพนงแตสการคพดสรรวพตถจดลบ รบปแบบสลนคคามาตรฐาน มยการทนา
การตลาดออนไลนฑ การบรลหารกนาลพงคนทยทเหมาะสมและประสลทธลภาพสบงสจด กลยจทธฑทางการเงลน 
รวมถตงการเกกบขคอมบลจากแหลสงตสางๆ เพดทอวลเคราะหฑความเปปนไปไดคของธจรกลจ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

สรคางนวพตกรรมใหมสใหคกพบผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 85,000

หนคา 32 / 150



PS65019860 : กรอนเฮาสนโปรเจหค 1 (หนองขาว)

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยชาวบคาน เชสน การยคอมผคาดควยเปลดอกไมค

เทคโนโลยยการออกแบบดควยการใชคเทคโนโลยยทยททพนสมพยใหมส เชสน การเครดทองจพกรประเภท 

laser cut หรดอ 3D printing

เทคนลคการพลมพฑ - การพลมพฑพดนนนบน

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจหมชนเวอยนลดการใชคพลดงงานเนคนนสากลดบมาใชคใหมต

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : กระเปปาชายหาด BEACH BAG

รายละเออยด : ผลลตภพณฑฑจากการนนาเศษผคาเหลดอจากการทอผคาหรดอการตพดเยกบ ตลอดจน 

นนาผคาทอทยทคคางอยบสในคลพงสลนคคา มาใชคประโยชนฑดควยการ นนาตคนทจนทางวพฒธรรมและตคนทจ

ชจมชนผสมผสานเปปนผลลตภพณฑฑกระเปปาชายหาด BEACH BAG

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.หนองขาว อ.ทสามสวง จ.กาญจนบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : รคานขนมตาลบคานลจงเมต

ออนไลนน : รคานขนมตาลบคานลจงเมต

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขตนนไป

กระเปปาชายหาด BEACH BAG
1.แนวคลด : ผลลตภพณฑฑเกลดใหมส : จากสถานการณฑการแพรสระบาดของโรคโควลด2019 สสงผลใหค
คนตคองใชคชยวลตภายใตคการจนากพดของขคอกนาหนดและเมดทอมยการยกเลลกบพงคพบใชคกฎหมายบางฉบพบ 
ตลอดจนมยนโยบายสสงเสรลมการทสองเทยทยวโดยเปปดโอกาสใหคทพนงชาวไทยและชาวตสางชาตล จตงทนา
ใหคผบคคนกลพบมาใชคชยวลตแบบปกตลและเรลทมออกเดลนทางไปยพงแหลสงทสองเทยทยวทยทไดครพบความนลยม
ไดคแกสพดนนทยทแถบชายฝปท งทะเลไมสวสาจะเปปน ภาคตะวพนออก ภาคตะวพนตก และภาคใตค กระเปปาชาย
หาด BEACH BAG  ถดอเปปนแฟชพทนทยทสนาคพญตามสมพยนลยมเพดทอเพลทมสยสพนในการเดลนทางทสองเทยทยว
ทะเลทยทตคองพกพาตลดตพวและตอบสนองการใชคงานสนาหรพบสจภาพสตรยทยทตคองพกพาของใชคสสวน
ตพวเปปนจนานวนมาก เชสน โทรศพพทฑมดอถดอ แบตเตอรยทสนารอง แวสนสายตา/แวสนกพนแดด ปากกา 
หนคากากอนามพย สเปรยฑแอลกอฮอลฑ  เครดทองสนาอาง ครยมทาผลว ยา จตงทนาตคองมยกระเปปาตลดตพว
ขนาดใหญสทยทเรยยกวสา “BEACH BAG”  ซตทงนอกเหนดอจากประโยชนฑใชคสอยทยทสามารถเกกบของไดค
มากแลควยพงเปปนการเสรลมบจคลลกภาพใหคดบรสาเรลงผสอนคลายในชสวงเวลาการทสองเทยทยว ซตทงจะเหกน
ไดควสาพดนนทยทตนาบลหนองขาว อนาเภอทสามสวง จพงหวพดกาญจนบจรย  มยชดทอเสยยงของผลลตภพณฑฑทยทเรยยก
วสา ผคาขาวมคารคอยสย ซตทงลวดลายและสยสพนอพนเปปนอพตลพกษณฑเฉพาะทยทแตกตสางจากชจมชนอดทนๆ จาก
การทดสอบกระบวนการในโครงการฯ(หนตทงตนาบลหนตทงมหาวลทยาลพย) ระยะทยท 1 และผลการวลจพย
โดยมยนายธานย  สจคนธะชาตล เปปนหพวหนคาชจดโครงการวลจพยฯ  พบวสาในการตพดเยกบผคาขาวมคาทอมดอ
จะมยเศษผคาเหลดอทลนงเปปนจนานวนมากและมยขนาดทยทสามารถนนามาตสอดควยการเยกบโดยผบคสบงอายจ
และกลจสมเปราะบางในพดนนทยทไดค จตงเกลดแนวคลดในการสรคางสรรคฑดควยการผสมผสานเปปน

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

ลดขยะ/การนนาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรบคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จสานวนรายไดค : 3,000

หนคา 33 / 150



PS65019923 : กรอนเฮาสนโปรเจหค 2 (หนองขาว)

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยชาวบคาน เชสน การผสมผสานเปลดอกไมค หรดอชลนนสสวนจากพดชในทคองถลทน

เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑอจตสาหกรรมคดอการใชคเทคโนโลยยทยทสมพยใหมส เชสน การ

เครดทองจพกรประเภท laser cut หรดอ 3D printing มาสรคางตคนแบบผลลตภพณฑฑ เชสน โคมไฟ 

ของใชคบนโต๊ะอาหาร

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจหมชนเวอยนลดการใชคพลดงงานเนคนนสากลดบมาใชคใหมต

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ผลลตภพณฑฑของตกแตสงบคานจากตาลโตนด

รายละเออยด : เปปนการนนาชลนนสสวนทยทเหลดอทลนงจากการประกอบอาชยพทนาตาสโตนด ซตทงมย

คจณสมบพตลเปปนวพสดจผลลตภพณฑฑ ไดคแกส กคานตาลงวงตาล เสคนใยตาล กะลาตาล และลนาตคนตาล 

มาสรคางสรรคฑเปปนผลลตภพณฑฑของตกแตสงบคาน ของทยทระลตกเชลงการทสองเทยทยว เชสน เกคาอยนจาก

กคานตาล โคมไฟ

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.หนองขาว อ.ทสามสวง จ.กาญจนบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : รคานขนมตาลบคานลจงเมต

ออนไลนน : รคานขนมตาลบคานลจงเมต

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ผลลตภพณฑฑของตกแตสงบคานจากตาลโตนด
1.แนวคลด : ผลลตภพณฑฑเกลดใหมส : ตนาบลหนองขาว  อนาเภอทสามสวง จพงหวพด
กาญจนบจรย มยผลลตผลทางการเกษตรซตทงเปปนอาชยพทยทนสาสนใจไดคแกส การประกอบอาชยพการทนา
ตาลโตนด ซตทงการประกอบอาชยพนยน มยตพนงแตสอาชยพขตนนตาล  อาชยพทนานนนาตาลปปก อาชยพการแปรบป
จากตาล อาชยพขายผลลตผลการทนาตาลเปปนขนม ทพนงนยนจะเหกนไดควสาตาลโนดมยชลนนสสวนตสางๆทยท
เหลดอทลนงเปปนจนานวนมากจนกลายเปปนขยะและตคองเผาทลนงกสอใหคเกลดปปญหาดคานสลทงแวดลคอม และ
หากไมสเผาทลนงตคองรอการยสอยสลายและเปปนปปญหากนาจพดไดคคสอนขคางยาก โครงการขพบเคลดทอน
เศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงสถานการณฑโควลดดควยเศรษฐกลจ BCG(U2T for BCG)ตนาบล
หนองขาว  อนาเภอทสามสวง จพงหวพดกาญจนบจรย จตงมยแนวคลดในการ ชลนนสสวนทยทเหลดอทลนงจากการ
ประกอบอาชยพทนาตาลโตนด ซตทงมยคจณสมบพตลเปปนวพสดจผลลตภพณฑฑ ไดคแกส กคานตาล งวงตาล เสคนใย
ตาล กะลาตาล และลนาตคนตาล มาสรคางสรรคฑเปปนผลลตภพณฑฑของตกแตสงบคาน  ของทยทระลตกเชลง
การทสองเทยทยว เชสน เกคาอยนจากกคานตาล โคมไฟ   ซตทงสามารถนนามาตสอยอดในการบระกอบอาชยพ
ของชจมชนแบบตคนทจนตนทาและใชคประโยชนฑจากทรพพยากรอยสาคจคมคสาตามแนวทางของ BCG

2.แนวคลดในการสรคางตราสลนคคา (Branding) และ การเลสาเรดทองราวของชจมชน(Story Telling)
โครงการฯมยแนวคลดในการสรคางตราสลนคคาใหคสดทอสารใหคเขคาถตงเรดทองราวจากทยทมาของผลลตภพณฑฑ
จตงเลดอกคนาวสา กรยนเฮคา ซตทงสดทอความหมายถตง ชจมชนสยเขยยวเนดทองจากคนาวสาบคานคดอบคานหนองขาว 
สสวน กรยน มาจากสยของผคาขาวมคาลายตาจพก ซตทงเปปนเอกลพกษณฑของชจมชน ดพงนพนนคนาวสา กรยนเฮคา 

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

ลดขยะ/การนนาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรบคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จสานวนรายไดค : 7,000

หนคา 34 / 150



PS65010137 : ผลกตภดณฑนซดกผคา จชลกนทรอยนเปลพอกมะกรภด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การเกกบขคอมบล

กระบวนการผลลต

การจนาหนสายสลนคคา

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ผลลตภพณฑฑซพกผคา จจลลนทรยยฑเปลดอกมะกรบด

รายละเออยด : ผลลตภพณฑฑจากสมจนไพรแทค ผลลตจากจจลลนทรยยฑมะกรบด

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.ทสาเรดอ อ.ทสามะกา จ.กาญจนบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : วลสาหกลจชจมชนกลจสมสตรย เทศบาลเมดองทสาเรดอพระแทสน

ออนไลนน : -

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขตนนไป

ผลลตภพณฑฑจากชจมชนจะชสวยสรคางความเขกมแขกงดคานเศรษฐกลจฐานรากในชจมชน ซตทงจะชสวยเพลทม
โอกาสการเตลบโตของทคองถลทนโดยมยกลจสมเปปาหมายคดอหนสวยงานของรพฐ หนสวยงานเอกชน และ
บรลษพทหคางรคานตสาง ๆ การทนาความสะอาดผคาดควยผลลตภพณฑฑซพกผคาทยททนาจากสสวนผสมธรรมชาตล
เปปนมลตรตสอสลทงแวดลคอมจะชสวยเพลทมความความมพทนใจใหคกพบผบคใชควสาปลอดภพยจากสารเคมย
อพนตราย การลงทจนทยทตพนงตคนจากภบมลปปญญาทคองถลทนจะชสวยสรคางแรงดตงดบดและเพลทมมบลคสาของ
ผลลตภพณฑฑ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

จสานวนรายไดค : 5,000

หนคา 35 / 150



PS65010240 : ผลกตภดณฑนนสขายาลคางมพอ จชลกนทรอเปลพอกมะกรภด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การเกกบขคอมบล

กระบวนการผลลต

การจนาหนสายสลนคคา

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ผลลตภพณฑฑนนนายาลคางมดอ จจลลนทรยเปลดอกมะกรบด

รายละเออยด : เปปนการนนาผลผลลตสมจนไพรในชจมชนมาใชคเปปนสสวนประกอบนนนายาลคางมดอ

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.ทสาเรดอ อ.ทสามะกา จ.กาญจนบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : วลสาหกลจชจมชนกลจสมสตรย เทศบาลเมดองทสาเรดอพระแทสน

ออนไลนน : -

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขตนนไป

ผลลตภพณฑฑจากชจมชนจะชสวยสรคางความเขกมแขกงดคานเศรษฐกลจฐานรากในชจมชน ซตทงจะชสวยเพลทม
โอกาสการเตลบโตของทคองถลทนโดยมยกลจสมเปปาหมายคดอหนสวยงานของรพฐ หนสวยงานเอกชน และ
บรลษพทหคางรคานตสาง ๆ การทนาความสะอาดมดอดควยนนนายาลคางมดอทยททนาจากสสวนผสมธรรมชาตลเปปน
มลตรตสอสลทงแวดลคอมจะชสวยเพลทมความปลอดภพยจากเชดนอโรคจากการสพมผพส การลงทจนทยทตพนงตพนน
จากภบมลปปญญาทคองถลทนจะชสวยสรคางแรงดตงดบดและเพลทมมบลคสาของผลลตภพณฑฑ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

จสานวนรายไดค : 5,000

หนคา 36 / 150



PS65021141 : ผคาทอชายแดน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ชสองทางการขายออนไลนฑ

กยทเอว

อจปกรณฑถสายภาพสลนคคา

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ผคาทอกระเหรยทยง

รายละเออยด : สลนคคาผคาทอ อาทล เชสน กระเปปาและเสดนอผคา

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.บคองตยน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : ตากลญา

ออนไลนน : ตากลญา

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

สลนคคาผคาทอของตนาบลบคองตยน เปปนสลนคคาทยทมยจจดเดสนดควยเอกลพกษณฑเฉพาะตพวคดอ กระบวนการ
ผลลตทจกขพนนตอนรวมถตงการทอผคานพนนทนาดควยมดอทพนงหมด ลวดลายเฉพาะทยทมยสยสพนสวยงามและ
โดดเดสน โดยทรพพยากรหลพกในการดนาเนลนธจรกลจสลนคคาผคาทอคดอ อจปกรณฑในการทอผคา สลนคคาผคา
ทอ พนพกงานทอผคา และสดทอโฆษณาทยทจะตคองเพลทมเขคามา ในกระบวนการผลลตตพนงแตสเรลทมตคนโดย
ตคองมยตคนทจนในการจพดหาวพสดจอจปกรณฑ ในการทอผคาและคสาดนาเนลนการตสางๆไมสวสาจะเปปนคสา
นนนามพน คสาไฟ คสาโทรศพพทฑเปปนตคน ในการผลลตตคองมยการเลดอกเนดนอผคาทยทตคองการ และสพทงซดนอ
จากรคานขายดคายสยในตพวเมดองจพงหวพดกาญจนบจรย จากนพนนเมดทอผสานขพนนตอนการผลลตและถตงขพนน
ตอนการขาย  ลบกคคาสสวนใหญสเปปนกลจสมคนชาวกระเหรยทยงและ 
    กลจสมคนในชจมชน สลนคคาผคาทอวางขายหนคารคานและกนาลพงจะพพฒนาไปในรบปแบบ Social Media 
และชสองทางการขายใน Shopee ,Lazada โดยตคองผลลตสดทอโฆษณาเพดทอโนคมนคาวใจ และขยาย
ชสองทางในการขายและเพลทมยอดขายใหคมากยลทงขตนน ตลอดไปถตงการเพลทมกลจสมลบกคคาอยกดควย แตส
กสอนจะไปถตงขพนนนพนนจะตคองมยการพพฒนาสลนคคาผคาทอใหคมยความทพนสมพยและเพลทมแพกกเกจเพดทอดตง
ดบดลบกคคาใหคมากขตนน เพดทองสายตสอการเขคาถตง และรายไดคทพนงหมดมาจากการขายปลยก

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

จสานวนรายไดค : 10,000

หนคา 37 / 150



PS65021150 : กลควยเบรคแตก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เครดทองหพทนกลควย

ชสองทางการขายผสาน line

อจปกรณฑถสายภาพสลนคคา

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : กลควยเบรคแตก

รายละเออยด : เปปนกลควยทยททอดแลควแหคงไมสมพน มยรสชาตใหคเลดอกหลากหลายรพบประทานไดคทจก

เพศทจกวพย

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.บคองตยน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : เรดทองกลควย กลควย

ออนไลนน : เรดทอง กลควย กลควย

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

สลนคคากลควยเบรกแตกของตนาบลบคองตยน เปปนสลนคคาทยทมยจจดเดสนคดอมยรสชาตใหคเลดอกหลากหลาย
สะดวกตสอการรพบประทานและเขคาถตงงสาย โดยทรพพยากรหลพกในการดนาเนลนธจรกลจสลนคคากลควย
เบรกแตก คดอ อจปกรณฑในการผลลตกลควย สลนคคากลควยเบรกแตก พนพกงาน และสดทอโฆษณาทยทจะ
ตคองเพลทมเขคามา ในกระบวนการผลลตตพนงแตสเรลทมตคนโดยตคองมยตคนทจนในการจพดหาวพสดจอจปกรณฑ ใน
การผลลตกลควยเบรกแตกและคสาดนาเนลนการตสางๆ ไมสวสาจะเปปนคสานนนามพน คสาแก๊ส คสาโทรศพพทฑเปปน
ตคน ในการผลลตตคองมยการเลดอกกลควยเหมาะสมแกสการทอดและผงปรจงรสทยทตคองการ และสพทงซดนอ
จากรคานขายผงปรจงรสในตพวเมดองจพงหวพดกาญจนบจรย จากนพนนเมดทอผสานขพนนตอนการผลลตและถตง
ขพนนตอนการขาย  ลบกคคาสสวนใหญสเปปนกลจสมคนในชจมชนและเดกกๆ สลนคคากลควยเบรกแตกวางขาย
หนคารคานและกนาลพงจะพพฒนาไปในรบปแบบ Social Media และชสองทางการขายใน Shopee 
,Lazada โดยตคองผลลตสดทอโฆษณาเพดทอโนคมนคาวใจ และขยายชสองทางในการขายและเพลทมยอด
ขายใหคมากยลทงขตนน ตลอดไปถตงการเพลทมกลจสมลบกคคาอยกดควย แตสกสอนจะไปถตงขพนนนพนนจะตคองมยการ
พพฒนาสลนคคากลควยเบรกแตกใหคมยรสชาตหลากหลายและเพลทมแพกเกจเพดทอดตงดบดลบกคคาใหคมาก
ขตนน เพดทองสายตสอการเขคาถตง และรายไดคมาจากการขายปลยกและขายสสง

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

จสานวนรายไดค : 12,500

หนคา 38 / 150



PS65010423 : พรกกแกง(ปฟา) สภตรกระเพราปฟากคานแดง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การเกกบขคอมบล

กระบวนการผลลต

การจนาหนสายสลนคคา

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : พรลกแกง(ปฝา) สบตรกระเพราปฝากคานแดง

รายละเออยด : พรลกแกงทยทใชควพตถจดลบในชจมชนหควยกระเจา รสชาตลเผกดรคอน เหมาะกพบการปรจง

อาหารประเภทแกงปฝา

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.หควยกระเจา อ.หควยกระเจา จ.กาญจนบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : หอมยยทหรสา

ออนไลนน : -

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขตนนไป

ผลลตภพณฑฑจากชจมชนจะชสวยสรคางความเขกมแขกงดคานเศรษฐกลจฐานรากในชจมชน ซตทงจะชสวยเพลทม
โอกาสการเตลบโตของทคองถลทนโดยมยกลจสมเปปาหมายคดอกลจสมผบคทนาอาหาร และรคานของฝาก วพตถจ
ดลบทยทไดคจากชจมชนเปปน การลงทจนทยทตพนงตคนจากภบมลปปญญาทคองถลทนจะชสวยสรคางแรงดตงดบดและ
เพลทมมบลคสาของผลลตภพณฑฑ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

จสานวนรายไดค : 5,000

หนคา 39 / 150



PS65010494 : ขคาวมะลก 105

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การเกกบขคอมบล

กระบวนการผลลต

การจนาหนสายสลนคคา

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ขคาวมะลล 105

รายละเออยด : ขคาวมะลลจากพดนนทยทนาในชจมชนหควยกระเจา

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.หควยกระเจา อ.หควยกระเจา จ.กาญจนบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : หอมยยทหรสา

ออนไลนน : -

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขตนนไป

ผลลตภพณฑฑจากชจมชนจะชสวยสรคางความเขกมแขกงดคานเศรษฐกลจฐานรากในชจมชน ซตทงจะชสวยเพลทม
โอกาสการเตลบโตของทคองถลทนโดยมยกลจสมเปปาหมายคดอกลจสมผบคทนาอาหาร และรคานของฝาก วพตถจ
ดลบทยทไดคจากชจมชนเปปน การลงทจนทยทตพนงตคนจากภบมลปปญญาทคองถลทนจะชสวยสรคางแรงดตงดบดและ
เพลทมมบลคสาของผลลตภพณฑฑ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

จสานวนรายไดค : 5,000

หนคา 40 / 150



PS65021900 : กระเปปาเชพอกถดก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เพลทมมบลคสาใหคกพบเชดอกโดยการนนาไปถพกเปปนกระเปปา

ปรพบปรจงรบปแบบผลลตภพณฑฑเพดทอใหคเขคากพบความตคองการของกลจสมเปปาหมาย

นนาสลนคคาไปจพดจนาหนสายผสานทาง Platform Online Facebook

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : กระเปปาเชดอกถพก

รายละเออยด : เปปนการผลลตและพพฒนาสลนคคากระเปปาจากเชดอกถพกหลากหลาย

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.ลานตากฟปา อ.นครชพยศรย จ.นครปฐม

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : ผลลตภพณฑฑจากเชดอกถพกตนาบลลานตากฟปา

ออนไลนน : มหาวลทยาลพยสบสตนาบล Lantakfa

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ผลลตและพพฒนาสลนคคาและทางดคานการตลาดกระเปปาจากเชดอกถพก

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 20,000

หนคา 41 / 150



PS65022302 : ผลกตภดณฑนเชพอกถดก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นนาสลนคคาไปจพดจนาหนสายผสานทาง Platform Online Facebook

เพลทมมบลคสาใหคกพบเชดอกโดยการนนาไปถพกเปปนของใชคใหคเขคากพบสพงคมนลยม

ปรพบปรจงรบปแบบผลลตภพณฑฑเพดทอใหคเขคากพบความตคองการของกลจสมเปปาหมาย

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ของใชคตสางๆจากเชดอกถพก

รายละเออยด : เปปนการผลลตและพพฒนาสลนคคาของใชคตสางๆจากเชดอกถพก

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.ลานตากฟปา อ.นครชพยศรย จ.นครปฐม

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : ผลลตภพณฑฑจากเชดอกถพกลานตากฟปา

ออนไลนน : มหาวลทยาลพยสบสตนาบล Lantakfa

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ผลลตและพพฒนาสลนคคาและทางดคานการตลาดของใชคตสางๆจากเชดอกถพก

สรคางความรบคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 18,000

หนคา 42 / 150



PS65021852 : ผลกตภดณฑนกระเปปาจากผดกตบชวา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ปรพบปรจงรบปแบบผลลตภพณฑฑและบรรจจภพณฑฑใหคเหมาะสมเพดทอการจนาหนสาย

นนาสลนคคาไปจนาหนสายผสาน Platform Online Facebook

งานฝปมดอ

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยภบมลปปญญาและวพฒนธรรมดคานมานจษยวลทยา

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : กระเปปาจพกสานจากผพกตบชวา

รายละเออยด : เปปนกระเปปาจพกสานจากผพกตบชวา

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.ศรยมหาโพธลธ อ.นครชพยศรย จ.นครปฐม

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : ของดยประจนาตนาบลศรยมหาโพธลธ จ.นครปฐม

ออนไลนน : กลจสมจพกรสานผพกตบชวาตนาบลศรยมหาโพธลธ

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ผลลตและพพฒนาสลนคคาและทางดคานการตลาดกระเปปาจพกสานจากผพกตบชวา

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรบคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 50,000

หนคา 43 / 150



PS65021865 : ผลกตภดณฑนของใชคจากผดกตบชวา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนาสลนคคา/บรลการใหคมยมบลคสาสบง

พพฒนาสลนคคา/บรลการใหคมยมบลคสาสบง

นนามาใชคใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การขนสสงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยภบมลปปญญาและวพฒนธรรมดคานการบรลการ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ของใชคจพกสานจากผพกตบชวา

รายละเออยด : ของใชคตสางๆทยทจพกสานจากผพกตบชวา

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.ศรยมหาโพธลธ อ.นครชพยศรย จ.นครปฐม

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : กลจสมจพกรสานผพกตบชวาตนาบลศรยมหาโพธลธ

ออนไลนน : ของดยตนาบลศรยมหาโพธลธ จ.นครปฐม

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ผลลตและพพฒนาสลนคคาและทางดคานการตลาดของของใชคจพกสานจากผพกตบชวา

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

จสานวนรายไดค : 50,000
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PS65027772 : พดฒนาผลกตภดณฑนชชมชนดอนตภม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

สสวนใหญสจะยพงไมสมยเครดทองเทคโนโลยยมากมายยพงตคองใชคแรงงานจากคนอยบส

ปลานลลใชคตากแดดธรรมชาตล เพรายพงใชคการผลลตแบบดพนงเดลมอยบส

หมบแดดเดยยว ยพงใชคแรงงานคนจากการทนามดอตามขพนนตอนและบรรจจภพณฑฑทยทพอเตรยยมไดค

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อาหารปลอดภดย

   การแปรรบปอาหาร

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ผลลตภพณฑฑปลานลลแดดเดยยว

รายละเออยด : อาหารแปรรบป

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.ดอนตบม อ.บางเลน จ.นครปฐม

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : 

ออนไลนน : 

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

การพพฒนาผลลตภพณฑฑแพคเกตปลานลลแดดเดยยวกนาหนดกลจสมลบกคคาทพนงเพศชายและหญลง ทยทมย
อายจระหวสาง 7-45ปป และมยถลทนทยทอยบสอาศพยในภาคกลาง โดยผลลตภพณฑฑนยนมยจจดเดสนในเรดทองของปลา
นลลแดดเดยยวและมยจจดเดสนในเรดทองการจพดสสงภายในจพงหวพดนครปฐม ทยทสามารถจพดสสงไดคภายใน
วพนเดยยว และจจดอสอนคดอเรดทองของรสชาตลไมสคงทย กพบสภาพอากาศทยทไมสแนสนอน เมดทอลบกคคาไดครพบ
สลนคคาแลคว สามารถเกกบในตบคเยกนเพดทอคงคจณภาพของรสชาตลและเนดนอปลา ใหคอยบสไดคนานขตนน และมย
การสรคางรายไดคจากการจพดจนาหนสายมาแลคว 0-20,000 ตคนทจนในการผลลตผลลตภพณฑฑอยบสทยท   
40บาท/ตพว และตคนทจนคสาใชคจสายอดทน ๆ อยกประมาณ 500-1,000บาท/เดดอน คนานวณตคนทจนทพนง
หมดแลควกนาหนดราคาขายอยบสทยท 50บาท/ตพว โดยตพนงเปปายอดขายตสอเดดอนทยท 100ตพว/เดดอน

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรบคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จสานวนรายไดค : 12,000

หนคา 45 / 150



PS65027798 : พดฒนาผลกตภดณฑนชชมชนดอนตภม 2

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ถจงซยสเกกบหมบใหคนาน

กลสองพลาสตลกบรรจจ

ถจงพลาสตลก

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ผลลตภพณฑฑหมบฝอย

รายละเออยด : อาหารแปรรบป

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.ดอนตบม อ.บางเลน จ.นครปฐม

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : 

ออนไลนน : 

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

การพพฒนาผลลตภพณฑฑหมบฝอย เจาะกลจสมลบกคคาทพนงเพศหญลงและชาย โดยเฉพาะเพศหญลงเพศ
ชายอายจ 7-45 ปปขตนนไป โดยสสวนใหญสจะอยบสในภาคกลาง ผลลตภพณฑฑหมบฝอยตนาบลดอนตบมมยจจด
เดสนในเรดทองของราคาทยทมยราคาถบกสามารถรพบไปขายตสอยอดไดคและผลลตภพณฑฑมยคจณภาพ จจด
เดสนสนาคพญลบกคคา เพดทอใหคลบกคคามยทางเลดอกในการตพดสลนใจ มยการขายทพนงในรบปแบบออนไลนฑ และ
ออฟไลนฑ ผลลตสลนคคาและจนาหนสายโดยมยรายไดคเปปาหมายพพฒนากลยจทธฑการแขสงขพนของ
ผลลตภพณฑฑ ผลการวลจพย พบวสา กลยจทธฑเชลงรจก ไดคแกส 1. เขคารสวมกลจกรรมแสดงสลนคคากพบหนสวย
งานภาครพฐอยสางตสอเนดทอง 2. เพลทมชสองทางการจพดจนาหนสายในแหลสงทสองเทยทยว รคานคคา รคานของ
ฝาก 3. แสวงหาเครดอขสายรสวมดนาเนลนธจรกลจทพนงในและตสางประเทศ กลยจทธฑแกคไข 1.สรคางเครดอ
ขสายกพบสถานศตกษาหรดอหนสวยงานภาครพฐเพดทอพพฒนาความรบคดคานบรลหารจพดการและแผนการ
ตลาด 2.พพฒนาตราสพญญาลพกษณฑสลนคคาและบรรจจภพณฑฑ กลยจทธฑเชลงปปองกพนไดคแกส 1.ศตกษา
พฤตลกรรมความตคองการของผบคบรลโภค 2.พพฒนาผลลตภพณฑฑใหมสๆ เพดทอสรคางความแตกตสางจาก
คบสแขสง กลยจทธฑเชลงรพบ ไดคแกส พพฒนาเทคโนโลยยเพดทอเพลทมประสลทธลภาพในกระบวนการผลลต โดยมย
ตพวชยนวพดความสนาเรกจของการนนากลยจทธฑไปสบสการปฏลบพตล

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

จสานวนรายไดค : 6,000

หนคา 46 / 150



PS65019501 : โครงการยกระดดบเศรษฐกกจขดขนพพขนฐานสสาหรดบผลกตภดณฑนในชชมชนตสาบลทตาขคาม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ขยายโอกาสทางการตลาดในการสรคางระบบตลาดออนไลนฑ

ตกแตสงภาพสลนคคาใหคมยความนสาดตงดบดในการเพลทมอพตราการซดนอสลนคคา

เตรยยมการออกแบบอพตลพกษณฑ และตราสลนคคาใหมส

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวสา 3 เดดอน

อาหารปลอดภดย

   การแปรรบปอาหาร

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : กจนเชยยงคจณนนทฑ

รายละเออยด : ใชควพตถจดลบทยทมยคจณภาพทพนงเนดนอหมบและปลารพบจากแหลสงจนาหนสายทยทสะอาด ถบก

หลพกอนามพย รสชาตลดยไมสมพนจนเกลนไป

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.ทสาขคาม อ.สามพราน จ.นครปฐม

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : กจนเชยยงคจณนนทฑ

ออนไลนน : https://www.facebook.com/profle.php?id=100066955687361

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

แผนธจรกลจ...กจนเชยยงนนทฑ ครอบคลจมดารวลเคราะหฑภาพรวมธจรกลจรคานขายในปปจจจบพน การวาง
แผนกระบวนการจพดการรคาน ตพนงแตสการคพดสรรวพตถจดลบ รบปแบบสลนคคามาตรฐาน มยการทนาการ
ตลาดออนไลนฑ การบรลหารกนาลพงคนทยทเหมาะสมและประสลทธลภาพสบงสจด กลยจทธฑทางการเงลน 
รวมถตงการเกกบขคอมบลจากแหลสงตสางๆ เพดทอวลเคราะหฑความเปปนไปไดคของธจรกลจ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 55,000

หนคา 47 / 150



PS65022112 : โครงการยกระดดบเศรษฐกกจขดขนพพขนฐานสสาหรดบชชมชนในตสาบลทตาขคาม สภตการพดฒนาสกนคคาออ

นไลนน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ขยายโอกาสทางการตลาดในการสรคางระบบตลาดออนไลนฑ

ตกแตสงภาพสลนคคาใหคมยความนสาดตงดบดในการเพลทมอพตราการซดนอสลนคคา

เตรยยมการออกแบบอพตลพกษณฑ และตราสลนคคาใหมส

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวสา 3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : นนนาปลาหวานทสาขคาม

รายละเออยด : ใชควพตถจดลบ ทยทหางสายตามทคองตลาด และมยคจณภาพ มยรสชาตลดยครบรส หวาน 

เผกด เคกม ใสสเครดทองแนสนๆ ราคาไมสแพง

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.ทสาขคาม อ.สามพราน จ.นครปฐม

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : พรลก&เกลดอ

ออนไลนน : https://www.facebook.com/PRIKANDGEUR/

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขตนนไป

แผนธจรกลจ...นนนาปลาหวานทสาขคาม ครอบคลจมการวลเคราะหฑภาพรวมธจรกลจรคานขายในปปจจจบพน การ
วางแผนกระบวนการจพดการรคาน ตพนงแตสการคพดสรรวพตถจดลบ รบปแบบสลนคคามาตรฐาน มยการทนา
การตลาดออนไลนฑ การบรลหารกนาลพงคนทยทเหมาะสมและประสลทธลภาพสบงสจด กลยจทธฑทางการเงลน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรบคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 50,000

หนคา 48 / 150



PS65027758 : ชาสมชนไพรตะไครคอดญชดน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การตากแหคง

การตคม

การกลพทน

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยภบมลปปญญาและวพฒนธรรมดคานการบรลการ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ชาสมจนไพรตะไครคอพญชพน

รายละเออยด : ชาสมจนไพรทยทมยสสวนผสมของตะไครคและอพญชพนแบบซอง สะดวกในการชงดดทม

ไดคทพนทย ขนาดบรรจจ 10 ซอง ตสอกลสองนนนาหนพก 7 กรพม ตสอ 1 ซอง

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

3 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.บางคบรพด อ.บางบพวทอง จ.นนทบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : รคานคคาชจมชนหมบสบคานมนวดย

ออนไลนน : -

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขตนนไป

เนดทองจากในทคองถลทน มยสมจนไพรจนานวนหลากหลายชนลด ทยทมยสรรพคจณชสวยบรรเทา บนาบพด ความ
เจกบปฝวย หรดอ ชสวยบนารจงรสางกาย ใหคแขกงแรง รวมถตง ชสวยบนารจงผลวพรรณ เพดทอความอสอนเยาวฑ 
โดยทางทยมมนวดย เลกงเหกนวสา ภายในรคานคคาตสางๆ หรดอ บรลเวณใกลคเคยยง ต.บางคบรพด ผลลตภพณฑฑ
สมจนไพรชาตะไครคอพญชพนนพนน ยพงมยไมสมากนพก และไมสเพยยงพอตสอความตคองการของผบคบรลโภค 
ทางทยมจตงเหกนวสา ควรจะทนาผลลตภพณฑฑนยน ขตนนมาเพดทสอตอบโจทยฑ ถตงความตคองการในการบรลโภค 
สลทงสนาคพญอยกอยสางหนตทง กกคดอ ผลลตภพณฑฑเหลสานยน สามารถตสอยอดขยายธจรกลจไปไดคในระยะยาว
ชาสมจนไพรชงพรคอมดดทมของเรา ประกอบดควยตะไครคทยทชสวยลคางพลษในรสางกาย บรรเทาอาการ
หวพด เสรลมสรคางความแขกงแรงและซสอมแซมระบบประสาท และอพญชพนทยทชสวยเพลทมภบมลตคานทานใหค
กพบรสางกาย ลดความเสยทยงในการเปปนไขมพนอจดตพนเสคนเลดอด บนารจงสายตา ปปองกพนอาการเหนกบ
ชา จตงเหมาะทยทสจดทยทจะนนามาบรลโภค และเพดทอความสะดวกจตงทนาการแปรรบปเปปนชาพรคอมดดทม
โดยผลลตภพณฑฑนยน ผบคบรลโภคสามารถนนาไปใชคไดคงสาย สะดวกและรวดเรกว มยประโยชนฑตสอสจขภาพ ผลว
พรรณ ทยทสนาคพญราคาไมสแพง เปปนอยกทางเลดอกหนตทงทยทสามารถเขคาถตงผบคบรลโภคไดคงสายตรงกลจสม
เปปาหมาย

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

มยสจขภาพดยขตนน ลดโอกาสเกลดการเจกบปฝวย

จสานวนรายไดค : 990

หนคา 49 / 150



PS65027776 : นสขามดนมะรชม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การตคม

การสกพดรคอน

นวพตกรรมความงาม ดควยนนนามพนมะรจม

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยภบมลปปญญาและวพฒนธรรมดคานการบรลการ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : นนนามพนมะรจม

รายละเออยด : นนนามพนทยทผลลตขตนนดควยวพดถจดลบจากธรรมชาตล ชสวยบนารจงผลวพรรณใหคชจสมชดทน 

บรรจจในขวดใชคงานงสายขนาดบรรจจ 15 ml.

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

3 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.บางคบรพด อ.บางบพวทอง จ.นนทบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : รคานคคาชจมชนหมบสบคานมนวดย

ออนไลนน : -

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขตนนไป

นนนามพนมะรจมของเราทนาจากสมจนไพรธรรมชาตล 100% และไดครพบการคพดสรรจากวพตถจดลบเกรด
พรยเมยยม อจดมไปดควยวลตามลนและกรดอะมลโนตสาง ๆ มาเปปนสสวนประกอบ
กลจสมเปปาหมายของเราคดอผบคทยทชดทนชอบในการดบแลผลวพรรณใหคดบดยอยบสเสมอ โดยเฉพาะคจณผบคหญลง
ทยทกนาลพงมองหาผลลตภพณฑฑนนนามพนนวดทยทมยประสลทธลภาพ เพดทอชสวยสรคางความอสอนเยาวฑใหคกพบผลว
จากภายนอกสบสภายใน
เนดทองจากในทคองถลทน มยสมจนไพรจนานวนหลากหลายชนลด ทยทมยสรรพคจณชสวยบรรเทา บนาบพด ความ
เจกบปฝวย หรดอ ชสวยบนารจงรสางกาย ใหคแขกงแรง รวมถตง ชสวยบนารจงผลวพรรณ เพดทอความอสอนเยาวฑ 
โดยทางทยมมนวดย เลกงเหกนวสา ภายในรคานคคาตสางๆ หรดอ บรลเวณใกลคเคยยง ต.บางคบรพด ผลลตภพณฑฑ
นนนามพนมะรจมนพนนยพงมยไมสมากนพก และไมสเพยยงพอตสอความตคองการของผบคบรลโภค ทางทยมจตงเหกนวสา
ควรจะทนาผลลตภพณฑฑนยนขตนนมา เพดทสอตอบโจทยฑถตงความตคองการในการบรลโภค สลทงสนาคพญอยกอยสาง
หนตทง กกคดอ ผลลตภพณฑฑนยน สามารถตสอยอดขยายธจรกลจไปไดคในระยะยาว
   สรรพคจณโดดเดสนของสมจนไพร
   นนนามพนมะรจม  :  เนดทองจาก ในนนนามพนมะรจมสกพดเขคมขคน จะมยวลตามลน E สบงมาก เปปนนนนามพนทยทอจดมไป
ดควยกรดโอเลอลค และกรดไขมพนไมสอลทมตพว สามารถซตมสบสผลวไดคอยสางรวดเรกว และกพกเกกบความชจสม
ชดนนไวคใตคผลวไดคเปปนอยสางดย  หากนนามาชโลมผลวหนคา และผลวกาย กกจะชสวยลดปปญหาตสางๆไดคดย
เยยทยม เชสน ปปญหาเรดทองสลว ฝปา กระ ผลวหนคาหมองคลนนา จจดดสางดนาจากสลว และปปญหารลนวรอยตสางๆ 
  โดยผลลตภพณฑฑนยน ผบคบรลโภค สามารถนนาไปใชคงานไดคงสาย สะดวก และ รวดเรกว มยประโยชนฑตสอผลว
พรรณ ทยทสนาคพญ ราคาไมสแพง เปปนอยกทางเลดอกหนตทง ทยทสามารถเขคาถตงผบคบรลโภคไดคงสาย ตรงกลจสม

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

จสานวนรายไดค : 790

หนคา 50 / 150



PS65019465 : การพดฒนาผลกตภดณฑนอาหาร(ขนมบดกน)

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชคโปรแกรมออกแบบในคอมพลวเตอรฑในการออกแบบของผลลตภพณฑฑและบรรจจภพณฑฑใหคมย

ความนสาสนใจเพดทอ สะดวกในการเขคาถตงและจนาหนสาย

นนาสลนคคาไปจนาหนสายผสาน Platform Online Shopee จพดจนาหนสายสลนคคา ในชสองทสาง ออนไลนฑ 

เชสน (Facebook LineOffcia)

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อาหารปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : บดลน ทสาอลฐ

รายละเออยด : ขนมเคคกโฮเมน สบตรโบราณตระกบลเคคกเนย ไมสผสมสารกพนบบด หอม นจสม ละมจน 

ลลนน

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.ทสาอลฐ อ.ปากเกรกด จ.นนทบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : บดลน ทสาอลฐ

ออนไลนน : u2t for bcg ตนาบลทสาอลฐ อนาเภอปากเกรกด นนทบจรย

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ตลดตสอรคานคคาทยทจะมาเขคารสวมธจรกลจ พรคอมกพบประชจมอบรมถกเถยยงหาจจดเดสนและขคอบกพรสอง
ของสลนคคา และพพฒนาตพวขนมและบรรจจภพณฑฑ เพดทอเจาะตลาด กลจสมออนไลนฑ และชจมชน

คลดคคนกระบวนการทนางานทยทงสายขตนน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรบคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จสานวนรายไดค : 22,500

หนคา 51 / 150



PS65022402 : การพดฒนาผลกตภดณฑนอาหาร (เนพขอสองแดด)

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

-การเพลทมมบลคสาใหคกพบผลลตภพณฑฑเนดนอสองแดด

-การยดดอายจผลลตภพณฑฑ เนดนอสองแดด

-การใชค Platform Online Shopee Facebook fanpage และApplication อดทนๆ

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภดย

   เทคโนโลยยบรรจจภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : เนดนอสองแดด ทสาอลฐ

รายละเออยด : เนดนอแดดเดยยว อรสอย สะอาด ถบกหลพกอนามพยเนดนอนจสมเคยนยวงสาย สะดวกตสอการ

บรลโภค ฉยก เท ทอด

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.ทสาอลฐ อ.ปากเกรกด จ.นนทบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : บดลน ทสาอลฐ

ออนไลนน : u2t for bcg ตนาบลทสาอลฐ อนาเภอปากเกรกด นนทบจรย

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

กลจสมลบกคคาเปปนกลจสมคนทยทอาศพยอยบสในภาคกลาง และอาศพยในชจมชน ไมสจนากพดเพศ เหมาะกพบทจก
เพศทจกวพย บรลการดควยใจใหคความซดทอสพตยฑตสอผบคบรลโภค พรคอมรพบความคลดเหกน คนาตลชม จพด
จนาหนสายทางชสองทางออนไลนฑ รวมถตงจนาหนสายทยทบคานหรดอทางหนคารคาน คจณคสาทยทผบคบรลโภคจะไดค
รพบคดอ เนดนอวพวทยทมยคจณภาพ สดสะอาด กระบวนการผลลตทยทไดคมาตรฐาน สะดวกตสอการบรลโภค ฉยก 
เท ทอด ในสสวนของผบคสนพบสนจนและเกยทยวขคองในการทนาธจรกลจ คดอ โครงการ “มหาวลทยาลพยสบส
ตนาบล U2T for BCG” รคานขายเนดนอ รคานขายเครดทองปรจง และพนพกงานขนสสง ตคนทจนในการทนา
ธจรกลจจะประกอบไปดควย คสาวพตถจดลบ คสาเครดทองปรจง คสาบรรจจภพณฑฑ คสานนนา คสาไฟ คสาแรงงาน คสา
เชสาหนคารคาน และคสาขนสสง สสวนรายไดคจากการทนาธจรกลจ จะไดคจากการจนาหนสายเนดนอแดดเดยยว
ทางหนคารคานและทางออนไลนฑ

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรบคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 30,000

หนคา 52 / 150



PS65012594 : หดวเชพขอนสขาหมดกจชลกนทรอยนอเนกประสงคน ขนาด 300 มล

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ถพงหมพกหพวเชดนอจจลลนทรยยฑ

เครดทองสพบหนสอกลควย

ออกแบบโลโกคและผลลตภพณฑฑ

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เกษตรปลอดภดย

   การตลดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : หพวเชดนอนนนาหมพกจจลลนทรยยฑอเนกประสงคฑ ขนาด300 มล.

รายละเออยด : ผลลตหพวเชดนอนนนาหมพกจจลลนทรยยฑจากการแปรรบปวพสดจเหลดอใชคใหคมยมบลคสาสบงและมย

ประโยชนฑ ชสวยยสอยสลายซากพดช ซากสพตวฑ ใหคกลายเปปนสารอาหารแกสพดช และสรคางความ

อจดมสมบบรณฑใหคแกสดลน

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.บางกรสาง อ.เมดองนนทบจรย จ.นนทบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : นนนาหมพกจจลลนทรยยฑ ตนาบลบางกรสาง

ออนไลนน : นนนาหมพกจจลลนทรยยฑ ตนาบลบางกรสาง

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ผลลตหพวเชดนอโดยการนนาวพสดจทยทเหลดอใชคมาแปรรบปเพดทอใหคมยมบลคสาเพลทมและออกแบบผลลตภพณฑฑแลคว
นนาไปจพดจนาหนสายแกสเกษตรกรภายในชจมชน

ลดขยะ/การนนาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรบคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จสานวนรายไดค : 2,000

หนคา 53 / 150



PS65013091 : นสขาหมดกจชลกนทรอยนเพพถอการเกษตร ขนาด 600 มล

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ออกแบบโลโกคและผลลตภพณฑฑ

ออกแบบสดทอประชาสพมภพณฑฑ

เครดทองปปท นวพตถจดลบ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เกษตรปลอดภดย

   การตลดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : นนนาหมพกจจลลนทรยยฑเพดทอการเกษตร ขนาด 600 มล.

รายละเออยด : นนนาหมพกจจลลนทรยยฑทยททนามาจากวพตถจดลบทางธรรมชาตลทยทไมสมยอพนตรายตสอสลทงมยชยวลต

และสามารถผลลตไดคงสายตคนทจนถบกมยขนาด 600 มล สามารถใชคไดคนานในหนตทงขวดอยบสทยทขนาด

ของตคนไมคและพดนนทยท

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.บางกรสาง อ.เมดองนนทบจรย จ.นนทบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : นนนาหมพกจจลลลนทรยยฑ ตนาบลบางกรสาง

ออนไลนน : นนนาหมพกจจลลลนทรยยฑ ตนาบลบางกรสาง

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

คลดคคนวลธยการผลลตนนนาหมพกจจลลนทรยยฑตคนทจนตนทาแลควออกแบบบรรจจภพณฑฑขนาด 600 มล หลพงจาก
นพนนโฆษณาโดยการใหคเกษตรภายในชจมชนไดคทดลองใชคเพดทอหาฐานลบกคคาใหมสและเพลทมชสองทาง
การขายออนไลนฑโดยการนนาไปขายภายในเพจ Facebook

คลดคคนกระบวนการทนางานทยทงสายขตนน

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

จสานวนรายไดค : 4,000

หนคา 54 / 150



PS65004772 : โครงการขดบเคลพถอนเศรษฐกกจและสดงคมฐานรากหลดงโควกดดควยเศรษฐกกจ BCG (U2T for 

BCG) ประจสาปป 2565 ตสาบลหควยทราย อสาเภอเมพองประจวบคอรอขดนธน จดงหวดดประจวบคอรอขดนธน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การเลดอกใชคบรรจจภพณฑฑทยทเหมาะสม

การออกแบบฉลากสลนคคาดควยโปรแกรม Adobe Illustrator

การวางแผนกลยจทธฑทางการตลาดเพดทอเพลทมยอดขาย และการพพฒนาชสองทางการจพด

จนาหนสายสลนคคาออนไลนฑ ผสาน Page Facebook

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภดย

   การแปรรบปอาหาร

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ซอสสพบปะรดแมสบคานหจบไผส

รายละเออยด : ซอสสพบปะรดแมสบคานหจบไผส หมบส 6 รสเผกดกนาลพงดย ผสานกระบวนการทยทสะอาด 

ผลลตสดใหมส รพบประทานคบสกพบอาหารปปน ง ยสาง ไดคอยสางลงตพว มยความเผกดเลกกๆของสมจนไพร

ไทย ไดคแกส พรลกชยนฟปาแดง กระเทยยม รากผพกชย และความหอมหวานจากสพบปะรดทยทมยอยบสมากใน

ทคองถลทน เปปนผลลตภพณฑฑทยทไดครพบการตอบรพบจากลบกคคาเปปนอยสางดย มยเอกลพกษณฑเฉพาะตพว รส

ชาตลปากราคาถบกใจ

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

3 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.หควยทราย อ.เมดองประจวบคยรยขพนธฑ จ.ประจวบคยรยขพนธฑ

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : รคานคคาชจมชน ม.6

ออนไลนน : U2T ตนาบลหควยทราย อนาเภอเมดอง จพงหวพดประจวบคยรยขพนธฑ

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ดควยมหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร ไดครพบงบประมาณจากกระทรวงการอจดมศตกษา 
วลทยาศาสตรฑ วลจพยและนวพตกรรม (อว.) ใหคดนาเนลนโครงการขพบเคลดทอนเศรษฐกลจและสพงคมฐาน
ราก หลพงโควลดดควยเศรษฐกลจ ในพดนนทยทตนาบลหควยทราย อนาเภอเมดองประจวบคยรยขพนธฑ จพงหวพด
ประจวบคยรยขพนธฑ

วพตถจประสงคฑเพดทอเพลทมศพกยภาพและความสามารถในการกระตจคนเศรษฐกลจ เรลทมจากการสรคาง
ธจรกลจแปรรบปผลผลลตทางการเกษตรในพดนนทยท โดยจพดกลจกรรมฝปกอบรมการทนานนนาจลนมซอส
สพบปะรดแกสกลจสมแมสบคานหควยนนนาโจน หมบส 6 สสงผลใหคชจมชนมยผลลตภพณฑฑประจนาทคองถลทน เพลทมมบลคสา
ผลลตภพณฑฑชจมชนและสรคางอาชยพใหคคนใน ชจมชน ในระยะแรกมยการผลลตนนนาจลนมซอสสพบปะรดเพดทอ
ออกจนาหนสายในปรลมาณไมสมากนพก จากนพนนมยการจพดกลจกรรมสสงเสรลมการตลาดใหคสลนคคาเปปนทยท
รบคจพกแกสผบคบรลโภค โดยการแจกสลนคคาฟรย ใหคกพบผบคบรลโภคไดคทดลองชลม ในงานออกบบธจพดแสดง
สลนคคาของจพงหวพด ซตทงไดครพบการตอบรพบเปปนอยสางดย ผบคบรลโภคเกลดความสนใจ เกลดการบอกตสอ
และสพทงซดนอในทยทสจด ซตทงทางสมาชลกกลจสมแมส บคานหควยนนนาโจน หมบส 6 ไดคทนาการขยายฐานลบกคคา และ
ชสองทางการจพดจนาหนสายใหคกวคางและครอบคลจมมากกวสาเดลม

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

จสานวนรายไดค : 3,500

หนคา 55 / 150



PS65005038 : โครงการขดบเคลพถอนเศรษฐกกจและสดงคมฐานรากหลดงโควกดดควยเศรษฐกกจ BCG (U2T for 

BCG) ประจสาปป 2565 ตสาบลหควยทราย อสาเภอเมพองประจวบคอรอขดนธน จดงหวดดประจวบคอรอขดนธน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การเลดอกใชคบรรจจภพณฑฑทยทเหมาะสม

การออกแบบฉลากสลนคคาดควยโปรแกรม Adobe Illustrator

การวางแผนกลยจทธฑทางการตลาดเพดทอเพลทมยอดขายและการพพฒนาชสองทางการจพด

จนาหนสายสลนคคาออนไลนฑผสาน Page Facebook

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : นนนายาลคางจานมะกรบด

รายละเออยด : นนนายาลคางจานมะกรบดผลลตภพณฑฑจากธรรมชาตล ผลผลลตจากครพวเรดอน วพตถจ

ดลบจากทคองถลทนปลบกตามธรรมชาตล ไมสใสสสารเคมย ไมสเปปนอพนตรายตสอผลว สะอาดและปลอดภพย 

สรรพคจณของนนนายาลคางจานชสวยทนาความสะอาดขจพดคราบสลทงสกปรกในครพวหรดอแมคกระทพทง

ทนาความสะอาดกระจกกกสามารถทนาไดค

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

3 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.หควยทราย อ.เมดองประจวบคยรยขพนธฑ จ.ประจวบคยรยขพนธฑ

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : รคานคคาชจมชน ม.6

ออนไลนน : U2T ตนาบลหควยทราย อนาเภอเมดอง จพงหวพดประจวบคยรยขพนธฑ

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

 ดควยกระทรวงการอจดมศตกษา วลทยาศาสตรฑ วลจพยและนวพตกรรม (อว.) ไดคดนาเนลนโครงการขพบ
เคลดทอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลดดควยเศรษฐกลจ โดยมยวพตถจประสงคฑเพดทอเพลทม
ศพกยภาพและความสามารถในการกระตจคนเศรษฐกลจ โดยมยมหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคล
พระนคร จพดตพนงโครงการขตนนมา เรลทมจากการคลดสรคางธจรกลจเกยทยวกพบการเกษตร โดยศตกษาเกยทยว
กพบการทนานนนายาลคางจานมะกรบด
 เพดทอชสวยใหคชาวบคานไดคมยผลลตภพณฑฑประจนาทคองถลทน และเพลทมมบลคสาสลนคคาและสรคางอาชยพใหคคนใน
ชจมชน
 ในระยะแรกมยการผลลตสลนคคาเพดทอออกจนาหนสายในปรลมาณทยทไมสมาก ในระยะแรกจะมยการทนาการ
ตลาดเพดทอสนพบสนจนใหคสลนคคาเปปนทยทรบคจพกของผบคบรลโภคและมยการผลลตสลนคคาแจกฟรย เพดทอแจกใหค
กพบผบคบรลโภคเพดทอทดลองใชคสลนคคา ทนาใหคมยผบคบรลโภคเกลดความสนใจในสลนคคาของเราและหพนมาซดนอ
สลนคคาในปรลมาณทยทมากขตนน ทางหมบส13ไดคทนาการขยายฐานลบกคคา และชสองทางการจพดจนาหนสายใหค
กวคาง และครอบคลจมมากกวสาเดลม

คลดคคนกระบวนการทนางานทยทงสายขตนน

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

ลดขยะ/การนนาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรบคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จสานวนรายไดค : 2,000

หนคา 56 / 150



PS65019962 : ละอภออโคตโปรเจหค

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยการออกแบบดควยการใชคเทคโนโลยยทยททพนสมพยใหมส เชสน การเครดทองจพกรประเภท 

laser cut หรดอ 3D printing มาสรคางตคนแบบผลลตภพณฑฑ เชสน กระเปปาจากเศษผคาทอ

เทคนลคการคพดเลดอกโทนสยตามแนวโนคม

เทคโนโลยยชาวบคาน เชสน การยคอมผคาดควยเปลดอกไมค

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : กระเปปาสะพายขคางสนาหรพบผบคชาย crossbody

รายละเออยด : ผลลตภพณฑฑจากการนนาเศษผคาเหลดอจากการทอผคาหรดอการตพดเยกบ ตลอดจน

นนาผคาทอทยทคคางอยบสในคลพงสลนคคามาใชคประโยชนฑดควยการนนาตคนทจนทางวพฒนธรรมและตคนทจน

ชจมชน(ชาตลพพนธฑกะเหรยทยง) ผสมผสานเปปนผลลตภพณฑฑของทยทระลตกเชลงการทสองเทยทยว

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.หควยสพตวฑใหญส อ.หพวหลน จ.ประจวบคยรยขพนธฑ

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : รคานคคาประชารพฐ จ.ประจวบคยรยขพนธฑ @ มารฑเกกตวลลเลจ หพวหลน

ออนไลนน : หควยสพตวฑใหญส 1 ตนาบล 1 มหาวลทยาลพย

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขตนนไป

กระเปปาสะพายขคางสนาหรพบผบคชาย crossbody จากการใชคชยวลตแบบในปปจจจบพน พบวสา ผบคชายมยสลทง
สนาคพญในชยวลตเพลทมขตนนในการเดลนทางทสองเทยทยทยทตคองพกพาตลดตพว เสมดอน 1 ในอวพยวะทยทเพลทมขตนน 
เชสน โทรศพพทฑมดอถดอ แบตเตอรยทสนารอง(power bank) แวสนสายตา/แวสนกพนแดด ปากกา หนคากา
กากอนามพย สเปรยฑแอลกอฮอลฑ ฯลฯ จตงตคองมยกระเปปาตลดตพวทยทมยความคลสองตพว มยภาพลพกษณฑทยท
ทพนสมพย แตสใหคความรบคสตกการมยบจคลลกภาพทยทดบสบายในชสวงเวลาการทสองเทยทยว และบสงบอกถตง
รสนลยม ดพงนพนน จะเหกนไดควสาพดนนทยทตนาบลหควยสพตวฑใหญส อนาเภอหพวหลน จพงหวพดประจวบคยรยขพนธฑมยชดทอ
เสยยงในดคานการทสองเทยทยวเชลงธรรมชาตล มยนนนาตกปฝาละอบทยทสวยงาม และมยผคาทอของชจมชน
ชาวกะเหรยทยงทยททอดควยกยทเอว ซตทงลวดลายเปปนอพตลพกษณฑเฉพาะทยทแตกตสางจากชจมชนอดทนๆ รวมถตง
มยผคาขาวมคาและผคาฝปายทอมดอ ของกลจสมวลสาหกลจชจมชนอนจรพกษฑผคาทอมดอปฝาละอบ จากการทดสอบ
กระบวนการในโครงการฯ(หนตทงตนาบลหนตทงมหาวลทยาลพย) ระยะทยท 1 พบวสาในการตพดเยกบผคาทอมดอ
จะมยเศษผคาเหลดอทลนงเปปนจนานวนมากและมยขนาดทยทสามารถนนามาตสอดควยการเยกบโดยผบคสบงอายจ
และกลจสมเปราะบางในพดนนทยทไดค จตงเกลดแนวคลดในการสรคางสรรคฑดควยการผสมผสานเปปน
ผลลตภพณฑฑกระเปปาสะพายขคางสนาหรพบผบคชาย (crossbody) ตอบสนองการใชคชยวลตในวลถยใหมส รอง
รพบการทสองเทยทยวเชลงสรคางสรรคฑโดยอาศพยพดนนทยทแถบทะเลของอนาเภอหพวหลน อพนเปปนแหลสงทสอง
เทยทยวทยทสนาคพญทยทมยผบคประกอบการโรงแรม
รคานของฝาก หคางสรรพสลนคคาขนาดใหญสซตทงสามารถนนาสลนคคาไปจนาหนสายใหคแกสนพกทสองเทยทยวทพนง
ชาวไทยและชาวตสางประเทศไดค

ลดขยะ/การนนาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางงานสรคางอาชยพ

จสานวนรายไดค : 3,000

หนคา 57 / 150



PS65021647 : ละอภออโคตโปรเจหค1

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑดควยวลธยการทนากระดาษ

เทคนลคการพลมพฑ – การพลมพฑพดนนนบน บนบรรจจภพณฑฑกระดาษจากเปลดอกทจเรยยน / นวพตกรรม 

ประเภททยทเปปนอจปกรณฑสนพบสนจนการผลลต เครดทองทจนแรงตสางๆ

เทคโนโลยยชาวบคาน เชสน การยคอมสยของกระดาษ หรดอชลนนสสวนจากพดชในทคองถลทน

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจหมชนเวอยนลดการใชคพลดงงานเนคนนสากลดบมาใชคใหมต

   Upcycle (การรยไซเคลลแบบทยททนาใหคคจณคสาเพลทมขตนน)

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : บรรจจภพณฑฑจากเปลดอกทจเรยยน

รายละเออยด : นนาเปลดอกทจเรยยนเหลดอทลนงมาแปรรบปเปปนกระดาษสรคางมบลคสาเพลทมโดยสรคาง

สรรคฑเปปนบรรจจภพณฑฑสนาหรพบของทยทระลตกเชลงการทสองเทยทยวในตนาบลหควยสพตวฑใหญส และนนามา

พพฒนาเปปนสสวนประกอบของผลลตภพณฑฑของทยทระลตกอดทนๆ

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.หควยสพตวฑใหญส อ.หพวหลน จ.ประจวบคยรยขพนธฑ

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : รคานคคาประชารพฐ จ.ประจวบคยรยขพนธฑ @ มารฑเกกตวลลเลจ หพวหลน

ออนไลนน : หควยสพตวฑใหญส 1  ตนาบล 1  มหาวลทยาลพย

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขตนนไป

บรรจจภพณฑฑจากเปลดอกทจเรยยนเหลดอทลนง ตนาบลหควยสพตวฑใหญส อนาเภอหพวหลน จพงหวพดประจวบ
คยรยขพนธฑ มยผลลตผลทางการเกษตรทยทนสาสนใจไดคแกส ทจเรยยนหมอนทองปฝาละอบ หรดอ ทจเรยยนปฝาละอบ 
(PaLa-U Durian) คดอทจเรยยนพพนธจฑหมอนทองทยทปลบกในพดนนทยทปฝาละอบ ตนาบลหควยสพตวฑใหญส อนาเภอ
หพวหลน จพงหวพดประจวบคยรยขพนธฑ มยเอกลพกษณฑทยทโดดเดสนเฉพาะตพว มยรสหวาน เนดนอหนาเนยยน
ละเอยยด สยเหลดองอสอน เนดนอแหคงมยความมพนมากกวสาความหวาน กลลทนไมสรจนแรง ทนาใหคเปปนทยทชดทนชอบ
ของนพกทสองเทยทยวชาวไทยและชาวตสางชาตล จนไดครพบการขตนนทะเบยยน GI จากกรมทรพพยฑสลนทาง
ปปญญา เลขทยท 54100075 โดยองคฑการบรลหารสสวนตนาบลหควยสพตวฑใหญสจพดกลจกรรม "มหกรรม
ผลไมคและของดยปฝาละอบ" ชสวงเดดอน กรกฎาคม ของทจกปป เพดทอเพลทมชสองทางการจนาหนสายทจเรยยน
ปฝาละอบ และสรคางรายไดคสสงเสรลมการทสองเทยทยวชจมชน ทพนงนยน จะเหกนไดควสามยเปลดอกทจเรยยนเปปน
จนานวนมากเหลดอทลนงจนกลายเปปนขยะทยทตคองรอการยสอยสลายและเปปนปปญหากนาจพดไดคคสอนขคาง
ยาก โครงการขพบเคลดทอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงสถานการณฑโควลทดควยเศรษฐกลจ 
BCG(U2T for BCG)ตนาบลหควยสพตวฑใหญส อนาเภอหพวหลน จพงหวพดประจวบคยรยขพนธฑ จตงมยแนวคลดใน
การนนาเปลดอกทจเรยยนเหลดอทลนงมาแปรรบปเปปนกระดาษสรคางมบลคสาเพลทมโดยสรคางสรรคฑเปปนบรรจจ
ภพณฑฑสนาหรพบของทยทระลตกเชลงการทสองเทยทยวในตนาบลหควยสพตวฑใหญส และนนามาพพฒนาเปปนสสวน
ประกอบของผลลตภพณฑฑของทยทระลตกอดทนๆ เชสน ดอกไมคประดลษฐฑจากกระดาษเปลดอกทจเรยยน สมจด
บพนทตก ซตทงสามารถนนามาตสอยอดในการประกอบอาชยพของชจมชนแบบตคนทจนตนทาและใชคประโยชนฑ
จากทรพพยากรอยสางคจคมคสาตามแนวทางของ BCG และแนวคลดในการสรคางตราสลนคคา 
(Branding) และการเลสาเรดทองราวของชจมชน(Story Telling)จากการสอบถามนพกทสองเทยทยว 

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

ลดขยะ/การนนาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางงานสรคางอาชยพ

จสานวนรายไดค : 3,000

หนคา 58 / 150



PS65009958 : การพดฒนาทดกษะอาชอพเสรกมเปปนการเพกถมรายไดคใหคกดบครอบครดว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคนลคการผลลตสลนคคา

เทคโนโลยยการถนอมอาหาร

เทคโนโลยยการสรคางมบลคสาเพลทมใหคกพบสลนคคา

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภดย

   ผลลตภพณฑฑผพกและอาหารแปรรบป

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : สลพดโรลผพกปลอดสารพลษ

รายละเออยด : การเสรลมอาชยพเพลทมรายไดคดควยการทนาสลพดโรลดควยผพกปลอดสารพลษทยทปลบก

ขตนนเองในชจมชนซตทงผบคเขคารพบการอบรมสามารถนนาองคฑความรบคทยทไดครพบไปคคาขายหรดอทนาเปปน

อาหารวสางใหคกพบครอบครพว เปปนการเพลทมรายไดคอยกทางหนตทง

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.พจสวรรคฑ อ.แกสงกระจาน จ.เพชรบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : สลพดโรลผพกปลอดสารพลษ

ออนไลนน : บคานพจสวรรคฑ

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ตามทยทคณะครจศาสตรฑอจตสาหกรรม มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร ไดคทนาศบนยฑการ
เรยยนรบคการปลบกผพกปลอดสารพลษใหคกพบตนาบลพจสวรรคฑ อนาเภอแกสงกระจาน จพงหวพดเพชรบจรย 
ภายใตคโครงการยกระดพบเศรษฐกลจและสพงคมรายตนาบลแบบบบรณาการ (1 ตนาบล 1 
มหาวลทยาลพย) ในงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซตทงไดคทนาการตลดตพนงไวคทยทโรงเรยยนบคานพจสวรรคฑ และมย
การปลบกผพกปลอดสารพลษและดบแลรพกษาศบนยฑการเรยยนรบคมาโดยตลอดนพนน ดพงนพนน เพดทอเปปนการ
ตสอยอดและเสรลมสรคางรายไดคใหคกพบเยาวชนและชจมชนในตนาบล ซตทงสามารถนนาผพกปลอดสารพลษ
มาเปปนอาหารวสาง และคคาขายสรคางอาชยพเสรลมไดคตสอไป

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

จสานวนรายไดค : 4,000

หนคา 59 / 150



PS65009985 : การสตงเสรกมอาชอพตามแนวทางสดมมาชอพของชชมชนดควยเศรษฐกกจ BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคนลคการซสอมบนารจงรพกษาเครดทองจพกรกลทางการเกษตรและรถจพกรยานยนตฑ

เทคโนโลยยการตาปเกลยยวนกอต

เทคนลคการซสอมบนารจงรพกษา

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจหมชนเวอยนลดการใชคพลดงงานเนคนนสากลดบมาใชคใหมต

   Repair (การซสอมแซม)

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : การบนารจงรพกษาอจปกรณฑเครดทองจพกรทางการเกษตร

รายละเออยด : การบนารจงรพกษาและตรวจซสอม เพดทอพพฒนาอาชยพและบนารจงรพกษาอจปกรณฑ

เครดทองจพกรทางการเกษตรใหคใชคงานไดคตลอดเวลา

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.พจสวรรคฑ อ.แกสงกระจาน จ.เพชรบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : พจสวรรคฑซสอมบนารจง

ออนไลนน : -

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขตนนไป

ปปจจจบพนประชาชนในพดนนทยทมยอาชยพรพบจคางทนาสวน-ทนาไรส จตงเหกนไดควสาอจปกรณฑเครดทองจพกรทยทใชคใน
การหารายไดคตคองมยการบนารจงรพกษาและตรวจซสอมเพดทอใหคสามารถใชคงานไดคตลอดเวลา ดควย
เหตจนยน ทางคณะครจศาสตรฑอจตสาหกรรมจตงเขคาไปใหคองคฑความรบคในการแนะนนาชสองทางการเสรลม
สรคางรายไดคและการบนารจงรพกษาเพดทอใหคประชาขนในพดนนทยทมยการเพลทมรายไดคใหคกพบครอบครพวตสอไป

คลดคคนกระบวนการทนางานทยทงสายขตนน

จสานวนรายไดค : 3,000

หนคา 60 / 150



PS65013231 : การยกระดดบผลกตภดณฑนนสขาพรกกนรกปลากะพงตสาบลชะอสาสภตตลาดออนไลนน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวพตกรรมการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

เทคโนโลยยสดทอสารออนไลนฑในการสรคางเฟสบจคเพจเพดทอสสงเสรลมการตลาดออนไลนฑ

นวพตกรรมและความคลดสรคางสรรคฑในการปรพบปรจงกรรมวลธยการผลลตนนนาพรลก

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวสา 3 เดดอน

อาหารปลอดภดย

   ผลลตภพณฑฑอาหารทะเลแปรรบป

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : นนนาพรลกนรกปลาประพงสองแซสบ

รายละเออยด : เปปนผลลตภพณฑฑทยททนาจากวพตถจดลบทะเลในทคองถลทนโดยการอบปลากะพงและสสวน

ผสมอดทนบดแลควทนาใหคแหคงโดยการผพดปรจงรสเคกมเปรยนยวหวานผลลตดควยกรรมวลธยทยทสะอาดไมสมย

สารกพนเสยยมยกลลทนหอมจากปลากะพงและสมจนไพรทยทใชคเปปนนนนาพรลกสามรสเหมาะสนาหรพบ

สมาชลกในครอบครพวและเ ยมงาน สองแซสบ พพฒนาผลลตภพณฑฑนนนาพรลกนรกปลากะพงตนาบลชะ

อนา ทยทผลลตจากปลาทะเลทคองถลทนของทะเลชะอนา เปปนวพตถจดลบทยทหาไดคในชจมชน ผสมผสานกพบ

สมจนไพรหลากหลายชนลด เปปนนนนาพรลกสามรส ผสานกรรมวลธยการผลลตทยทสะอาด สด ใหมส ไมสมย

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.ชะอนา อ.ชะอนา จ.เพชรบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : -

ออนไลนน : นนนาพรลกสมจนไพร สองแซสบ ของดยเมดองชะอนา เพชรบจรย

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

นนนาพรลกนรกปลาประพงผลลตภพณฑฑทยททนาจากวพตถจดลบทะเลในทคองถลทนโดยการอบปลากะพงและ
สสวนผสมอดทนบดแลควทนาใหคแหคงโดยการผพดปรจงรสเคกมเปรยนยวหวานผลลตดควยกรรมวลธยทยทสะอาดไมส
มยสารกพนเสยยมยกลลทนหอมจากปลากะพงและสมจนไพรทยทใชคเปปนนนนาพรลกสามรสนนนาพรลกนรกปลาประ
พงผลลตภพณฑฑทยททนาจากวพตถจดลบทะเลในทคองถลทนโดยการอบปลากะพงและสสวนผสมอดทนบดแลควทนา
ใหคแหคงโดยการผพดปรจงรสเคกมเปรยนยวหวานผลลตดควยกรรมวลธยทยทสะอาดไมสมยสารกพนเสยยมยกลลทน
หอมจากปลากะพงและสมจนไพรทยทใชคเปปนนนนาพรลกสามรสเหมาะสนาหรพบสมาชลกในครอบครพวและ
เปปนของฝาก
แผนธจรกลจ(BusinessPlan)และโมเดลธจรกลจ(BusinessModelCanvas)ของผลลตภพณฑฑ
นนนาพรลกนรกปลากะพงตนาบลชะอนา
ก.ค.2565 ประชจมวางแผนดนาเนลนงานและคพดเลดอกผลลตภพณฑฑ สรจปผลลตภพณฑฑทยทพพฒนา คดอ 
นนนาพรลกนรกปลากระพง จากนพนน จพดทนาแผนธจรกลจโดยการมยสสวนรสวมของผบครพบผลดชอบโครงการ
กพบชจมชน และสมาชลก U2T for BCG
ไดคแผนธจรกลจทยทใชคสนาหรพบเปปนแนวทางการดนาเนลนธจรกลจผลลตภพณฑฑนนนาพรลกนรกปลากระพง
วพนทยท 8 ส.ค.2565 ถสายทอดเทคโนโลยยในรบปแบบการฝปกอบรมเชลงปฏลบพตลการพพฒนาบรรจจภพณฑฑ 
และชสองทางการขายผลลตภพณฑฑ BCG ผสานระบบออฟไลนฑ-ออนไลนฑ โดยมย คจณธนะวพฒนฑ พลชลต
วลจพย ใหคเกยยรตลเปปนวลทยากร และตพวแทนชจมชนนนนาพรลกนรกปลากระพง ไดคนนาเสนอผลลตภพณฑฑ
ตพวอยสางของโครงการ U2T for BCG ของตนาบลชะอนา คดอ นนนาพรลกนรกปลากระพง ของกลจสมแมส
โพสพชะอนา ตนาบลชะอนา อนาเภอชะอนา จพงหวพดเพชรบจรย มยผบคเขคาอบรมรวม 25 คน การประเมลนหลพง

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรบคใหคชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 5,400

หนคา 61 / 150



PS65014508 : การยกระดดบผลกตภดณฑนนสขาพรกกปลาทภแซตบจดงตสาบลชะอสาสภตตลาดออนไลนน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวพตกรรมและความคลดสรคางสรรคฑในการปรพบปรจงกรรมวลธยการผลลตนนนาพรลก

นวพตกรรมการออกแบบบรรจจภพณฑฑนนนาพรลก

เทคโนโลยยการตลาดออนไลนฑในการสรคางเฟสบจคเพจ

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวสา 3 เดดอน

อาหารปลอดภดย

   ผลลตภพณฑฑอาหารทะเลแปรรบป

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : นนนาพรลกปลาทบแซสบจพง

รายละเออยด : ผลลตภพณฑฑนนนาพรลกปลาทบแซสบจพง โดยมยแนวคลดในการนนาปลาทบ ซตทงเปปนผลผลลต

ทางทะเลชะอนามาแปรรบปเปปนนนนาพรลกในรบปแบบของนนนาพรลกชนลดแหคง โดยการยสางปลาทบ แกะ

เนดนอ ผพดกพบพดชสมจนไพรทคองถลทน ปรจงสามรสดควยเกลดอ นนนามะขามเปปยก และนนนาตาลโตนด ผสาน

กรรมวลธยการผลลตทยทสะอาด สดใหมส ไมสมยสารกพนเสยย เปปนนนนาพรลกทยทมยความโดดเดสนของอพต

ลพกษณฑทคองถลทน รพบประทานงสายโดยประยจกตฑใหคเขคากพบอาหารชนลดตสาง ๆ ไดคงสาย มยเปปาหมาย

ในการผลลตเพดทอตอบสนองความตคองการของผบคบรลโภคผสานตลาดออฟไลนฑและออนไลนฑ เนคน

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.ชะอนา อ.ชะอนา จ.เพชรบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : -

ออนไลนน : นนนาพรลกปลาทบแซสบบจพง

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

แผนธจรกลจนนนาพรลกปลาทบแซสบจพง
เกลดจากกลจสมชาวบคานในชจมชนบสอพจทราสสวนใหญสทนาอาชยพประมงซตทงจพบปลาทบไดคเปปนจนานวนมาก
โดยมยแนวคลดทยทนนาวพตถจดลบทคองถลทนอยสางปลาทบมาแปรรบปซตทงเปปนวพตถจดลบทยทหาไดคงสายและมยความ
สดใหมสมาแปรรบปเปปนนนนาพรลกเพดทองสายตสอการบรลโภคการเกกบรพกษาและตคองการนนาเสนอ
นนนาพรลกทยทเปปนเอกลพกษณฑของคนในพดนนทยทเพดทอเพลทมมบลคสาของปลาทบเมดทอไดคสบตรนนนาพรลกคงทยทจตงทนา
ขายในชดทอผลลตภพณฑฑ"นนนาพรลกปลาทบแซสบจพง"

ก.ค.2565 ประชจมวางแผนดนาเนลนงานและคพดเลดอกผลลตภพณฑฑ สรจปผลลตภพณฑฑทยทพพฒนา คดอ 
นนนาพรลกปลาทบแซสบจพง จากนพนน จพดทนาแผนธจรกลจโดยการมยสสวนรสวมของผบครพบผลดชอบโครงการ 
กลจสมรพกษฑอาชยพบคานบสอพจทรา และสมาชลก U2T for BCG

ส.ค.2565 ถสายทอดเทคโนโลยยในรบปแบบการฝปกอบรมเชลงปฏลบพตลการพพฒนาบรรจจภพณฑฑ และ
ชสองทางการขายผลลตภพณฑฑ BCG ผสานระบบออฟไลนฑ-ออนไลนฑ โดยมย คจณธนะวพฒนฑ พลชลตวลจพย 
ใหคเกยยรตลเปปนวลทยากร และตพวแทนกลจสมรพกษฑอาชยพบคานบสอพจทราไดคนนาเสนอผลลตภพณฑฑตพวอยสาง
ของโครงการ U2T for BCG ของตนาบลชะอนา คดอ นนนาพรลกปลาทบแซสบจพง ณ ตนาบลชะอนา อนาเภอชะ
อนา จพงหวพดเพชรบจรย มยผบคเขคาอบรมรวม 25 คน การประเมลนหลพงการอบรม พบวสา ผบคเขคาอบรมมย
ความพตงพอใจตสอกระบวนการอบรมแตสละดคานอยบสในระดพบมากและมากทยทสจด

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรบคใหคชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 5,400

หนคา 62 / 150



PS65022171 : โครงการพดฒนาทดกษะการแปรรภปและยกระดดบอาหารจากทรดพยากรในชชมชนตสาบลหนองจอก 

อสาเภอทตายาง จดงหวดดเพชรบชรอ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การออกแบบบรรจจภพณฑฑและตราสลนคคา

การถสายทอดการแปรรบป

การตลาดดลจลทพล

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภดย

   การแปรรบปอาหาร

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : หมบสะเต๊ะ สบตรชาววพง

รายละเออยด : หมบสะเต๊ะ อยกหนตทงเมนบของกลนเลสนของโปรดของใครหลายๆคน หมบสะเต๊ะทยท

อรสอยสสวนของหมบตคองตลดมพนนลดๆ ผสานการหมพกและปรจงเขคมขคนเขคาเนดนอ พรคอมกลนกพบนนนาจลนม

รสเดกด รคานหมบสะเต๊ะของเราเปปนหมบสะเต๊ะในตนานานแหสงตนาบทหนองจอกทยทเสลรฑฟความอรสอย

มากวสา 20 ปป

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.หนองจอก อ.ทสายาง จ.เพชรบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : แหมสมหมบสะเต๊ะ

ออนไลนน : แหมสม หมบสะเต๊ะ

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

หมบสะเต๊ะ อยกหนตทงเมนบของกลนเลสนของโปรดของใครหลายๆคน หมบสะเต๊ะทยทอรสอยสสวนของหมบ
ตคองตลดมพนนลดๆ ผสานการหมพกและปรจงเขคมขคนเขคาเนดนอ พรคอมกลนกพบนนนาจลนมรสเดกด รคานหมบสะเต๊ะ
ของเราเปปนหมบสะเต๊ะในตนานานแหสงตนาบทหนองจอกทยทเสลรฑฟความอรสอยมากวสา 20 ปป ความ
อรสอยอยบสทยททางรคานจะหมพกเนดนอหมบไดคนลทมนวลละลายในปาก เพลทมความหอมดควยการปปน งบนเตา
ถสาน ทนาใหคความอรสอยของเนดนอสะเต๊ะทยทไดคกนาลพงดย เคยนยวนจสมชจสมปาก เวลาไดคกลนคบสกพบนนนาจลนมรสเดกด
ของทางรคาน 
แผนธจรกลจ
 - เพลทมรายไดคใหคกพบกลจการดควยการออกบบธ ตามงานหรดอหคางสรรพสลนคคา
 - เพลทมชสองทางจพดจนาหนสายออนไลนฑใหคครอบคลจม เพดทอเขคาถตงกลจสมลบกคคาใหคมากขตนน
 - รายไดคจากการกระจายตพวแทนออกไปใหคทพทวถตงทจกจพงหวพด
 - สรคางแพคเกจใหคดบทพนสมพยเพดทอเพลทมยอดขาย

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

จสานวนรายไดค : 12,000

หนคา 63 / 150



PS65022184 : โครงการถตายทอดความรภคเทคนกคการตลาดในยชคดกจกทดลสสาหรดบสกนคคาชชมชนตสาบลหนองจอก 

อสาเภอทตายาง จดงหวดดเพชรบชรอ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การพพฒนาและแปรรบปกลควย

การออกแบบตราสพญลพกษณฑสลนคคา

ชสองทางการตลาดออนไลนด

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อาหารปลอดภดย

   การแปรรบปอาหาร

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : บรรจงทนาบรรจงขาย (กลควยฉาบ,เผดอกเสคน)

รายละเออยด : “บรรจงทนาบรรจงขาย” ไดคเลกงเหกนถตงคจณคสาของสลนคคาโดยใชควพตถจดลบภายใน

ตนาบลเพดทอเปปนการสนพบสนจนเกษตรกร อยกทพนงยพงเปปนการสสงเสรลมอาชยพใหคกพบคนในชจมชน นนา

มาแปรรบปเปปนผลลตภพณฑฑตสางๆ เชสน กลควยฉาบ เผดอกเสคน เปปนตคน

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.หนองจอก อ.ทสายาง จ.เพชรบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : บรรจงทนาบรรจงขาย

ออนไลนน : แมสบรรจงทนากพบมดอ

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

“บรรจงทนาบรรจงขาย”  ผลลตภพณฑฑจากกลควยโดยใชควพตถจดลบภายในตนาบลเพดทอเปปนการสนพบ
สนจนเกษตรกร อยกทพนงยพงเปปนการสสงเสรลมอาชยพใหคกพบคนในชจมชน นนามาแปรรบปเปปนผลลตภพณฑฑ
ตสางๆ เชสน กลควยฉาบ เผดอกเสคน 
แผนธจรกลจ
- เพลทมรายไดคใหคกพบกลจการดควยการออกบบธ ตามงานหรดอหคางสรรพสลนคคา
 - เพลทมชสองทางจพดจนาหนสายออนไลนฑใหคครอบคลจม Shoppee,Tiktokshop
 - รายไดคจากการกระจายตพวแทนออกไปใหคทพทวถตงทจกจพงหวพด
 - สรคางความแตกตสางออกรบปแบบผลลตภพณทฑใหมสๆรสชาตลใหมสๆแพคเกจดบทพนสมพยเพดทอเพลทม
ยอดขาย

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

จสานวนรายไดค : 20,000

หนคา 64 / 150



PS65008350 : โครงการยกระดดบผลกตภดณฑนชชมชน ตสาบลทตาแรคง จดงหวดดเพชรบชรอ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

-

-

-

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อาหารปลอดภดย

   ผลลตภพณฑฑผพกและอาหารแปรรบป

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : นนนาพรลกเหกดกรอบ

รายละเออยด : นนนาพรลกเหกดกรอบ หอม อรสอย สลนคคาพรคอมรพบประทาน เกกบไดคนาน ไมสตคองแชสตบค

เยกนนนนาพรลกนยนเปปนการนนาวพตถจดลบในชจมชนโรงเรยยนบคานคลองมอญ ซตทงไดคแกสเหกดทยทมยคจณภาพ

จากธรรมชาตล นนามาทอดใหคเหลดองกรอบ แลควผพดดควยเครดทองเทศ ผสานขพนนตอนทยทสะอาด ไมสใสส

สารกพนบบด

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.ทสาแรคง อ.บคานแหลม จ.เพชรบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : U2T for BCG ตนาบลทสาแรคง

ออนไลนน : U2T for BCG ตนาบลทสาแรคง

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ผลลตภพณฑฑนนนาพรลกเหกดกรอบ เปปนการนนาวพตถจดลบในทคองถลทนของตนาบลทสาแรคง อนาเภอบคานแหลม 
จพงหวพดเพชรบจรย มาแปรรบป ซตทงในการแปรรบปเหกดดพงกลสาวเปปนสสวนหนตทงของการถนอมอาหาร 
และเพลทมมบลคสาใหควพตถจดลบทคองถลทน อยกทพนงเปปนการเพลทมรายไดคใหคกพบชจมชน สรคางความเขคมแขกงใหค
กพบชจมชน สสงเสรลมใหคชจมชนนนาไปตสอยอดทางเศรษฐกลจในรบปแบบของ BCG

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรบคใหคชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 8,175

หนคา 65 / 150



PS65009047 : โครงการยกระดดบผลกตภดณฑนชชมชนจากวดตถชดกบในพพขนทอถ ตสาบลทตาแรคง จดงหวดดเพชรบชรอ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

-

-

-

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อาหารปลอดภดย

   ผลลตภพณฑฑผพกและอาหารแปรรบป

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : กลมจลถพทวงอก

รายละเออยด : กลมจลถพทวงอก จะไมสมยสสวนผสมของเนดนอสพตวฑ ไมสใสสสารกพนบบด รสชาตลจะเนคนความ

เผกดรคอน และเปรยนยวเลกกนคอย ไวคเปปนเครดทองเคยยงดพบความเลยทยนของอาหารคาวทยทมยเนดนอสพตวฑ

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.ทสาแรคง อ.บคานแหลม จ.เพชรบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : U2T for BCG ตนาบลทสาแรคง

ออนไลนน : U2T for BCG ตนาบลทสาแรคง

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ผลลตภพณฑฑกลมจลถพทวงอก เปปนการนนาวพตถจดลบในทคองถลทนของตนาบลทสาแรคง อนาเภอบคานแหลม 
จพงหวพดเพชรบจรย มาแปรรบป ซตทงในการแปรรบปถพทวงอกดพงกลสาวเปปนสสวนหนตทงของการถนอม
อาหาร และเพลทมมบลคสาใหควพตถจดลบทคองถลทน อยกทพนงเปปนการเพลทมรายไดคใหคกพบชจมชน สรคางความเขคม
แขกงใหคกพบชจมชน สสงเสรลมใหคชจมชนนนาไปตสอยอดทางเศรษฐกลจในรบปแบบของ BCG

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรบคใหคชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 4,000

หนคา 66 / 150



PS65005417 : โครงการยกระดดบสกนคคา ตสาบลทตาแรคงออก จดงหวดดเพชรบชรอ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวพตกรรมเกยทยวกพบบรรจจภพณฑฑ

นวพตกรรมการตลาดดลจลทพล

นวพตกรรมเกยทยวกพบการออกแบบฉลากบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อาหารปลอดภดย

   เทคโนโลยยบรรจจภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : เนดนอแดดนนนาคคาง

รายละเออยด : เนดนอแดดนนนาคคาง (พรคอมทาน) เปปนผลลตภพณฑฑแปรรบปจากเนดนอวพว ซตทงเกษตรกร

ในพดนนทยทตนาบลทสาแรคงออก อนาเภอบคานแหลม จพงหวพดเพชรบจรย นลยมเลยนยงโคเนดนอเปปนจนานวน ทนา

ใหคชาวบคานและชจมชนมยรายไดคเพลทมมากขตนนจากการทยทวลสาหกลจชจมชนกลจสมแปรรบปอาหารฮาลา

ลเนดนอสพตวฑเพชรบจรย ไดคซดนอวพตถจดลบจากเกษตรกร ซตทงผลลตภพณฑฑแปรรบปจากเนดนอวพวของกลจสม 

ถบกตคองตามคจณลพกษณะสะอาดปลอดภพย ปราศจากวพตถจดลบเตลมแตสง

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.ทสาแรคงออก อ.บคานแหลม จ.เพชรบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : โคสไมลฑ

ออนไลนน : โคสไมลฑ

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

เนดทองจากเกษตรกรในพดนนทยทนลยมเลยนยงโคเนดนอเปปนจนานวนมากและประสบปปญหาราคาโคเนดนอตก
ตนทาเพราะไมสสามารถกนาหนดราคาเองไดค จตงรลเรลทมสรคางมบลคสาเพลทมใหคกพบเนดนอโค ทางชจมชนจตงรสวม
มดอกพบสนานพกงานปศจสพตวฑจพงหวพดเพชรบจรย และเกษตรอนาเภอบคานแหลม จดทะเบยยนเปปนวลสาหกลจ
ชจมชนโดยใชคชดทอวสา  วลสาหกลจชจมชนกลจสมแปรรบปอาหารฮาลาลเนดนอสพตวฑเพชรบจรย มยจนานวนสมาชลก
เรลทมแรก จนานวน  23  ราย มยการระดมหจคน 225 หจคน หจคนละ 100 บาท เปปนเงลน 22,500  บาท มย
พพนธมลตรทางธจรกลจคดอ เครดอขสายกลจสมโคเนดนอ พสอคคาแมสคคาคนกลาง มหาวลทยาลพยราชภพฏ
เพชรบจรย พพฒนาชจมชน/จพงหวพด/อนาเภอ สภาเกษตร ปศจสพตวฑ  กลจสมคณะศตกษาดบงาน เกษตร
จพงหวพด/อนาเภอ โดยเรลทมดนาเนลนการกลจกรรมแปรบปเนดนอวพวและพพฒนาตสอยอดผลลตภพณฑฑใหคมย
ความหลากหลายซตทงทนาใหคชาวบคานและชจมชนมยรายไดคเพลทมมากขตนน จากการทยทกลจสมไดคซดนอวพตถจดลบ
จากชจมชน ผลลตภพณฑฑทยททางกลจสมไดคผลลตและจพดจนาหนสาย อาทล เนดนอฝอย เนดนอฝอยสมจนไพร เนดนอ
นนนาพรลกกระเหรยทยง มพสมพทนกระปปอง ขคาวเกรยยบเนดนอ จนกระทพทงปปจจจบพนพพฒนาสลนคคาทยทมยชดทอวสา “เนดนอ
แดดนนนาคคาง” ภายใตคแบรนดฑของกลจสม “Co  Smile โคสไมลฑ”  ซตทงเปปนผลลตภพณฑฑจากเนดนอวพว ใชค
วพตถจดลบหลพกในการทนาคดอ เนดนอโค มยกลจสมเปปาหมายคดอ กลจสมเปปาหมายหลพก ไดคแกส พนพกงานภาครพฐ
และเอกชน รพฐวลสาหกลจ สถาบพนครอบครพว และกลจสมเปปาหมายรอง ไดคแกส นพกเรยยน นพกศตกษา กลจสม
วพยทนางานทพทวไป นพกทสองเทยทยวทพนงในและตสางประเทศ โดยจนาหนสาย 3 ขนาด ไดคแกส ขนาดบรรจจ 
300 กรพม ราคาขาย 220 บาท ขนาดบรรจจ  500 กรพม ราคาขาย 350  บาท  และขนาดบรรจจ 1 
กลโลกรพม ราคาขาย 700  บาท มยชสองทางจพดจนาหนสายสลนคคาทางหนคารคาน /ออกบบธ และจนาหนสาย
ผสานชสองทางออนไลนฑ ไดคแกส ทางเพจ Facebook และ Line@

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 10,000
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PS65008432 : พดฒนาตตอยอดสกนคคาในชชมชนทตาแรคงออก จดงหวดดเพชรบชรอ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวพตกรรมเกยทยวกพบบรรจจภพณฑฑ 

นวพตกรรมการตลาด ดลจลทพล 

นวพตกรรม การออกแบบฉลากบรรจจภพณฑฑ 

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวสา 3 เดดอน

อาหารปลอดภดย

   เทคโนโลยยบรรจจภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : คจกกยนดอกไมค

รายละเออยด : “คจกกยนดอกไมค”ลพกษณะพลเศษของตพวคจกกยนทนาดควยเนยสดแทคๆมยกลลทนหอมและ

ประดพบหนคาคจกกยนดควยดอกไมคหลากหลายชนลดประมาณ20ชนลดเพดทอเพลทมความนสารพบประทาน

โดยดอกไมคทยทใชคเปปนดอกไมคในพดนนทยทและปลอดสารพลษ

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.ทสาแรคงออก อ.บคานแหลม จ.เพชรบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : คจกกยนดอกไมค by มาดามแคคตพสเพชรบจรย

ออนไลนน : คจกกยนดอกไมค by มาดามแคคตพสเพชรบจรย

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขตนนไป

เนดทองจากมยกลจสมคนในชจมชนชอบปลบกไมคดอกไมคประดพบและสมจนไพร จตงมยแนวความคลดทยทจะรวม
กลจสมสรคางผลลตภพณฑฑเพดทอสรคางรายไดคใหคกพบชจมชน โดยมยการจดทะเบยยนเปปนวลสาหกลจชจมชน ใชค
ชดทอวสา วลสาหกลจชจมชนเกษตรรวมใจสมจนไพรและไมคประดพบ มยพพนธมลตรทางธจรกลจคดอ สนานพกงาน
เกษตรจพงหวพด/อนาเภอและมหาวลทยาลพย เนดทองจากดอกแคสตพสไดครพบความนลยม จตงมยแนวความ
คลดเปปดขายผสานทางออนไลนฑเรลทมมยการพพฒนาปลบกดอกไมคนานาพพนธจฑมากขตนน สสงผลใหคมยดอกไมค
มากมาย และนนามาเพลทมมบลคสาตสอยอดโดยการนนาดอกไมคมาเปปนสสวนประกอบในการทนา
ผลลตภพณฑฑประเภทเบเกอรยท “คจกกยนดอกไมค” ซตทงลพกษณะพลเศษของตพวคจกกยนทนาดควยเนยสดแทคๆ มย
กลลทนหอม และประดพบหนคาคจกกยนดควยดอกไมคหลากหลายชนลด ประมาณ 20 ชนลดเพดทอเพลทมความนสา
รพบประทาน โดยดอกไมคทยทใชคเปปนดอกไมคในพดนนทยทและปลอดสารพลษ มยกลจสมเปปาหมายในการจพด
จนาหนสาย เชสน กลจสมวพยทนางาน กลจสมครอบครพว และทจกเพศทจกวพย สนาหรพบราคาขายคจกกยนดอกไมค 
ขายชลนนละ  10 บาท ชสองทางการจพดจนาหนสาย คดอ ตลาดนพดชจมชน ออกบบธ ขายตามหคางสรรพ
สลนคคา และชสองทางออนไลนฑ เชสน  ทางเพจ Facebook หรดอ Line@

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

จสานวนรายไดค : 0
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PS65003985 : การพดฒนาบรรจชภดณฑนสาหรตายพวงองชตน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

โปรแกรมหรดอแอพพลลเคชพทน (Application) Canva ออกแบบโลโกค ทยทสามารถสดทอถตงสลนคคาใหค

ลบกคคาจดจนาแบรนดฑไดคงสาย

Platform ชสองทางการขายออนไลนฑ ตสางๆ เชสน Facebook หรดอแอพพลลเคชพทน 

(Application) Canva ออกแบบโลโกค ทยทสามารถสดทอถตงสลนคคาใหคลบกคคาจดจนาแบรนดฑไดคงสาย

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อาหารปลอดภดย

   ผลลตภพณฑฑผพกและอาหารแปรรบป

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : โชคมนพสฟารฑม

รายละเออยด : โชคมนพสฟารฑม  จนาหนสายสาหรสายพวงองจสนสด สะอาด ปราศจากสารพลษ โดย

เลยนยงเอง สนพบสนจนการใชคแรงงานเพดทอเศรษฐกลจหมจนเวยยนในพดนนทยท

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.บางแกคว อ.บคานแหลม จ.เพชรบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : โชคมนพสฟารฑม

ออนไลนน : โชคมนพสฟารฑมสาหรสายพวงองจสน

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ผลลตภพณฑฑสาหรสายพวงองจสนทยทจนาหนสายอยบสปปจจจบพน เปปนผลผลลตทยทถบกเลยนยงและดบแลโดยเจคาของ
กลจการเอง ภายใตคชดทอแบรนดฑ “โชคมนพสฟารฑม” ตพนงอยบสทยทหมบสทยท 5 ตนาบลบางแกคว อนาเภอบคานแหลม 
จพงหวพดเพชรบจรย (ตามแผนทยท) ทยทมยการทนาธจรกลจนยนมามากกวสา 10 ปป จจดเดสนของผลลตภพณฑฑนยนคดอ 
ความสด สะอาด ปราศจากสารพลษ และราคาไมสแพง ซตทงตคนทจนสสวนใหญสไปอยบสกพบคสาจคางแรง
งาน โดยมยหนคารคานเพดทอการจนาหนสายผลลตภพณฑฑไปยพง นพกทสองเทยทยว รคานอาหาร และ พสอคคาคน
กลาง ปปจจจบพนยพงไมสมยตราสพญลพกษณฑ หรดอโลโกค ไมสมยบรรจจภพณฑฑทยทดตงดบดใจ ตลอดจนไมสมยชสอง
ทางการจนาหนสายในรบปแบบออนไลนฑ ซตทงทนาใหคยอดขายไมสเพลทมมากขตนนอยสางทยทควร ทพนงนยน ยพงมยคบส
แขสงในตนาบลเดยยวกพนและตนาบลใกลคเคยยงตามลพกษณะภบมลประเทศทยททนาใหคมยอาชยพทยทคลคายคลตงกพน
         แผนธจรกลจทยทตคองการพพฒนา คดอ มจสงเนคนไปทยทเพลทมชสองทางการขายในรบปแบบออนไลนฑ เพลทม
ความหลากหลายบรรจจภพณฑฑทยทนสาดตงดบดใจ รวมไปถตงโลโกคทยทเปปนตพวตนของ  โชคมนพสฟารฑม   
โดยมยแผนธจรกลจ Business Model Canvas เดลมทยทเปปนอยบสในปปจจจบพน และทยทคาดวสาจะเปปนแผน
ธจรกลจในอนาคต

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สสงเสรลมและสนพบสนจนการทสองเทยทยวชจมชน

จสานวนรายไดค : 40,000

หนคา 69 / 150



PS65007532 : การพดฒนาบรรจชภดณฑนปภมคาแกะพรคอมทาน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ถสายทอดองคฑความรบคการพพฒนาตราสลนคคาและบรรจจภพณฑฑ

โปรแกรม Adobe Illustrator ในการออกแบบบรรจจภพณฑฑ แอพพลลเคชพทน (Application) 

Canva ออกแบบโลโกค

อจปกรณฑถสายภาพ เพลทมความนสาสนใจผลลตภพณฑฑ เพลทมชสองทางการจพดจนาหนสาย

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อาหารปลอดภดย

   การแปรรบปอาหาร

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : บคานปบเปปน

รายละเออยด : การนนาปบมคาทยทมยความสด สะอาด นนามาแปรรบป บรรจจลงในบรรจจภพณฑฑทยทสะดวก

ตสอการรพบประทานคบสกพบนนนาจลนมซยฟบ ฟด

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

5 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.บางแกคว อ.บคานแหลม จ.เพชรบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : บคานปบเปปน

ออนไลนน : บคานปบเปปน ปบมคาเพชรบจรย

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ผลลตภพณฑฑปบมคาแกะ (พรคอมทาน)   ทยทจนาหนสายอยบสในปปจจจบพน เปปนผลลตภพณฑฑทยทถบกจพดทนาขตนนโดยเจคา
ของกลจการภายใตคชดทอแบรนดฑ “บคานปบเปปน” ตพนงอยบสทยท 176 หมบสทยท 4 ตนาบลบางแกคว อนาเภอบคานแหลม 
จพงหวพดเพชรบจรย ตามเพจเฟสบจ๊ค รคานนยนมยการทนาธจรกลจนยนมามากกวสา 6 ปป จจดเดสนของผลลตภพณฑฑ
นยนคดอ การรพกษามาตรฐานของความสด ความสะอาด  ซตทงตคนทจนสสวนใหญสในธจรกลจนยนจะไปอยบสกพบ
คสาจคางแรงงาน และคสาวพตถจดลบ (เพราะปบมยราคาไมสคงทยทขตนนลงตามราคาตลาด) โดยมยหนคารคาน
เพดทอจพดจนาหนสายผลลตภพณฑฑไปยพง นพกทสองเทยทยว และพสอคคา แมสคคาคนกลาง 
          ปปจจจบพนบรรจจภพณฑฑยพงไมสมยความโดดเดสนเขคาถตงกลจสมลบกคคาเปปาหมาย และการโฆษณาบน
เพจเฟสบจ๊คมยการปปดกพนนการมองเหกน ทนาใหคไมสสารถเขคาถตงกลจสมลบกคคาเปปาหมายทนาใหคยอดขายไมส
เพลทมขตนนอยสางทยทควร ทพนงนยน ยพงมยคบสแขสงในตนาบลใกลคเคยยงตามลพกษณะภบมลประเทศทยททนาใหคมยอาชยพทยท
คลคายคลตงกพน และในแพลตฟอรฑมชสองทางการขายออนไลนฑ แผนธจรกลจทยทตคองการพพฒนา คดอ 
มจสงเนคนไปทยทชสองการพพฒนาแพคเกจจลนง และการทนาการขายในรบปแบบออนไลนฑใหคมยประสลทธลภาพ
มากขตนน เพลทมความหลากหลาย บรรจจภพณฑฑทยทนสาดตงดบดใจ รวมไปถตงรบปแบบออนไลนฑใหคมย
ประสลทธลภาพของ “บคานปบเปปน” โดยมยแผนธจรกลจ Business Model Canvas เดลมทยทเปปนอยบสใน
ปปจจจบพน และทยทคาดวสาจะเปปนแผนธจรกลจในอนาคต

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

สสงเสรลมและสนพบสนจนการทสองเทยทยวชจมชน

จสานวนรายไดค : 110,000

หนคา 70 / 150



PS65007811 : การพดฒนาบรรจชภดณฑนอาหารทะเลแปรรภป

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1.เพลทมมบลคสาใหคกพบตพวผลลตภพณฑฑดควยการเพลทมรสชาตลทยทหลากหลายสรคางจจดขายใหคกพบสลนคคา, 

อบรมใหคความรบคดคานตราสลนคคา บรรจจภพณฑฑ และการตลาด

ออกแบบผสานแพพลลเคชพทน

2.นนาสลนคคาไปจนาหนสายผสาน Platform Online Facebook เพลทมชสองทางจพดจนาหนสาบ

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อาหารปลอดภดย

   ผลลตภพณฑฑผพกและอาหารแปรรบป

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : หอยเสยยบปรจงรส

รายละเออยด : พพฒนาบรรจจภพณฑฑเพดทอจพดจนาหนสายสลนคคาทยทมยคจณภาพ เพดทอเพลทมมบลคสาสลนคคา

และยกระดพบเศรษฐกลจชจมชน

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.บางขจนไทร อ.บคานแหลม จ.เพชรบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : เรดอกะเล Ruea Ka Le

ออนไลนน : เรดอกะเล Ruea Ka Le

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

หอยเสยยบแหคงของเรา มยจจดเดสน ไดคแกส  มยรสชาตลทยทดย สามารถประกอบอาหารไดคหลากหลายเมนบ 
เกกบรพกษาไวคไดคระยะเวลานาน และมยความเปปนเอกลพกษณฑเฉพาะทคองถลทน โดยอาศพยรคานคคาใน
ชจมชนทยทมยการขายสลนคคาอยบสเดลม ทยทไดครสวมมดอจากรคานปปายพญ มาเปปนตพวอยสางในการพพฒนาสลนคคา
ในดคานตสางๆ ไดคแกส การพพฒนารสชาตลใหคหลากหลาย มยนนามาใสสบรรจจภพณฑฑใหคสวยงามและทพน
สมพย สรคางโลโกคใหคผลลตภพณฑฑ และคนานวณตคนทจนสลนคคา คสาบรรจจภพณฑฑ และคสาดนาเนลนการ ในการ
กนาหนดราคาขายของสลนคคา เพดทอเพลทมมบลคสาในการขายใหคแกสสลนคคา และดบนสาสนใจสามารถดตงดบด
ลบกคคาในกลจสมคนทพทวไป นพกทสองเทยทยว และผบคชดทนชอบอาหารทะเล เพดทอเพลทมรายไดคใหคแกสบจคคลภายใน
ตนาบล โดยอาศพยทรพพยากรหลพกทยทมยในตนาบล คดอ วพตถจดลบทยทดยมยคจณภาพ บจคคล และการใชคสดทอ
โฆษณาในการประชาสพมพพนธฑสลนคคา โดยใชคชสองทาง Social Media และหนคารคานคบสคคา ในการขาย
สลนคคา อพพเดตโปรโมชพทนและขสาวสารตสางๆทยทเกยทยวขคองกพบสลนคคา รวมถตงการตลดตามสอบถาม
ความพตงพอใจของลบกคคาทยทมยตสอสลนคคาและบรลการ

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 42,000

หนคา 71 / 150



PS65008014 : การพดฒนาบรรจชภดณฑนดอกเกลพอ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ปรพบปรจงรบปแบบผลลตภพณฑฑและบรรจจภพณฑฑใหคเหมาะสมเพดทอการจนาหนสาย

เพลทมความหลากหลายของดอกเกลดอ ดควยการใสสสมจนไพรหลากชนลด ซตทงจะชสวยเพลทมมบลคสาใหค

กพบตพวดอกเกลดอ     ใหคมยความนสาสนใจ เพดทอตอบสนองตสอกลจสมเปปาหมายทยทรพกสจขภาพ

นนาสลนคคาไปจนาหนสายผสาน Platform Online Facebook

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อาหารปลอดภดย

   สารเตลมแตสงและวพตถจเจดอปนทางอาหาร

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ดอกเกลดอ

รายละเออยด : การนนาดอกเกลดอมาเพลทมมบลคสาดควยการพพฒนาบรรจจภพณฑฑ ทพนงนยน ดอกเกลดอ 

อจดมไปดควยแรสธาตจหลากหลายชนลด เชสน ไอโอดยน แคลเซยยม และแมกนยเซยยม

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.บางขจนไทร อ.บคานแหลม จ.เพชรบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : เรดอกะเล Ruea Ka Le

ออนไลนน : เรดอกะเล Ruea Ka Le

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ดอกเกลดอ เปปนวพตถจดลบหลพกทยทใชคเปปนเครดทองปรจงรสในการประกอบอาหาร ดอกเกลดอเปปนทยทรบคจพก
และนลยมกพนอยบสแลควของคนในตนาบลบางขจนไทร โดยดอกเกลดอในตนาบลของเรามยจจดเดสน คดอ 
ความสะอาดถบกสจขลพกษณะ มยคจณภาพปราศจากสลทงแปลกปลอม ซตทงตคนทจนการผลลตดอกเกลดอ
จะอยบสกพบคสาเครดทองจพกร และคสาแรงงาน โดยในปปจจจบพนสามารถหาซดนอไดคตามหนคารคานขายเกลดอ 
แตสลพกษณะของสลนคคาในปปจจจบพนบรรจจในบรรจจภพณฑฑทยทไมสไดคมาตรฐานและไมสสวยงาม อยกทพนงยพง
ไมสมยชสองการจพดจนาหนสายทางออนไลนฑ ทนาใหคมยยอดขายไมสถตงเปปาทยทตพนงไวค ทางเราจตงไดคมยแนวทาง
ทยทจะพพฒนาบรรจจภพณฑฑใหคไดคมาตรฐาน  มยความสวยงาม สามารถเกกบรพกษาผลลตภพณฑฑไดคเปปน
ระยะเวลานานขตนน และเพลทมชสองทางขายในการจพดจนาหนสายสลนคคาใหคมากขตนนทพนงทางหนคารคาน ชสอง
ทางออนไลนฑ และการออกบบธตามงานตสางๆ เพดทอเพลทมการเขคาถตงลบกคคาในกลจสมผบคประกอบการ
รคานอาหาร พสอคคาแมสคคาคนกลาง และนพกทสองเทยทยว เพดทอใหคมยราคาทยทเพลทมสบงขตนน โดยอาศพยความ
รสวมมดอจาก “รคานเฮยยเปปย” ในการนนาผลลตภพณฑฑพพฒนาในครพนงนยน ตามทยทกลสาวมา นอกจากนยนยพงมย
การจพดโปรโมชพทน รพกษาความสะอาดและมาตรฐานใหคคงทยท และซดทอสพตยฑตสอการจพดจนาหนสายสลนคคา 
เพดทอเพลทมยอดขายของสลนคคาใหคสบงขตนน

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรพกษฑและตสอยอดภบมลปปญญาทคองถลทน

จสานวนรายไดค : 5,950

หนคา 72 / 150



PS65005876 : การพดฒนาตราสกนคคา ไมคกวาดทางมะพรคาว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ถสายทอดการออกแบบตราสลนคคาเบดนองตคน

การใชคแอพพลลเคชพทนการออกแบบ

ชสองทางการจพดจนาหนสาย

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสสงและกระจายสลนคคา

การขนสสงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกกจหมชนเวอยนลดการใชคพลดงงานเนคนนสากลดบมาใชคใหมต

   Upgradable (ยกระดพบไดค)

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ไมคกวาดทางมะพรคาว

รายละเออยด : วพตถจดลบทคองถลทน สบสภบมลปปญญาชาวบคาน เกลดแหลสงเรยยนรบคจพกสาน สบสการออกแบบ

ตราสลนคคา ไมคกวาดทางมะพรคาวบางครก

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.บางครก อ.บคานแหลม จ.เพชรบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : จพกรสานบางครก

ออนไลนน : กลจสมจพกรสานผบคสบงอายจบางครก

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ผลลตภพณฑฑไมคกวาดทางมะพรคาวทยทจนาหนสายอยบสปปจจจบพน เปปนผลลตภพณฑฑงานหพตกรรมจพกสานทยท
กลจสมผบคสบงอายจในชจมชนตนาบลบางครกรวมกลจสมกพนจพดทนาขตนน ภายใตคชดทอแบรนดฑ “จพกสานบาง
ครก” และสสงสลนคคาไปขายตสอใหคกพบหนสวยงานองคฑการบรลหารสสวนตนาบลบางครกเพดทอจพด
จนาหนสายตสอไป จจดเดสนของผลลตภพณฑฑไมคกวาดทางมะพรคาวนยนคดอ ความแขกงแรงทนทานของไมค
กวาดทางมะพรคาว กคานมะพรคาวทยทนนามาใชคเปปนวพสดจธรรมชาตลภายในชจมชนทยทมยปรลมาณมาก การ
ใชคเชดอกไนลอนนนามาสานดควยลายสองดควยมดอทจกเสคนเพดทอความแนสหนาทนทานของกคานไมค
กวาดไมสหลจดรสวงงสาย และราคาไมสแพงเหมดอนตามทคองตลาด เนดทองดควยกลจสมผบคสบงอายจไมสถนพดใน
การขาย อบต. จตงดนาเนลนการเปปนหนสวยงานทยทรพบสลนคคาของกลจสมผบคสบงอายจมาขายสบสตลาดอยกทย
หนตทง แตสยพงไมสมยการประชาสพมพพนธฑหรดอโปรโมทจนเปปนทยทนสาสนใจและเขคาถตงกลจสมผบคซดนอ ซตทงทนาใหค
ปรลมาณสลนคคาตกคคางอยบสทยท อบต.บางครกอยบสเปปนจนานวนมาก 
       ดควยเหตจนยน แผนธจรกลจทยทตคองการพพฒนานพทนคดอการมจสงเนคนเพลทมชสองทางการขาย ประชา
สพมพพนธฑ โปรโมทสลนคคาใหคเขคาถตงกลจสมผบคซดนอทยทหลากหลายมากขตนน รวมไปถตงโลโกคทยทเปปนเอกลพกษณฑ
ของไมคกวาดทางมะพรคาวภายใตคแบรนดฑ “จพกรสานบางครก” โดยมยแผนธจรกลจ Business 
Model Canvas เดลมทยทเปปนอยบสในปปจจจบพน และทยทคาดวสาจะเปปนแผนธจรกลจในอนาคต

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

ลดขยะ/การนนาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรบคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 8,000

หนคา 73 / 150



PS65007550 : การออกแบบตราสกนคตา นสขาตาลมะพรคาว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ถสายทอดการออกแบบตราสลนคคา บรรจจภพณฑฑเบดนองตคน

การใชคแอพพลลเคชพทนในการออกแบบ

เพลทมชสองทางการจพดจนาหนสาย

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภดย

   การแปรรบปอาหาร

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : นนนาตาลมะพรคาว

รายละเออยด : แหลสงตคนมะพรคาวเมดองเพชร สบสภบมลปปญญาแหสงตนาบลบางครก เพลทมมบลคสาวพตถจ

ดลบ นนนาตาลมะพรคาวแทค หอม หวาน กลมกลสอม

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.บางครก อ.บคานแหลม จ.เพชรบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : แมสบจญชสวย

ออนไลนน : ไมสมย

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ผลลตภพณฑฑนนนาตาลมะพรคาวทยทจนาหนสายอยบสปปจจจบพน ดบแลโดยเจคาของโรงเคยทยวนนนาตาลทยทรบคจพกการใน
ชดทอ “แมสบจญชสวย” โดยนนนาตาลมะพรคาวนยนเปปนผลลตภพณฑฑอาหารแปรรบปทยทนลยมทนาเปปนอาชยพดพนงเดลม
ของคนในชจมชนตนาบลบางครกอยกอาชยพหนตทง เนดทองดควยเกษตรกรในพดนนทยทตนาบลบางครกนลยม
ทนาสวนปลบกมะพรคาวเปปนหลพก เมดทอมยผลลตภพณฑฑจากมะพรคาวมากจตงตคองคลดหาวลธยแปรรบปถนอม
อาหารใหคใชคประโยชนฑไดคยาวนานและหลากหลาย จตงเกลดผลลตภพณฑฑทนานนนาตาลมะพรคาวทยทสดบทอด
มาตพนงแตสบรรพบจรจษ  จจดเดสนของผลลตภพณฑฑนนนาตาลมะพรคาวนยนคดอ สะอาด นนนาตาลมยรสชาตลหวาน
หอมดควยวพตถจดลบธรรมชาตลในพดนนทยท มยราคาถบก โดยนนนาตาลใสนยนรพบซดนอมาจากชาวบคานในชจมชนทยทมย
สวนมะพรคาว นนามาเคยทยวทยทโรงงานโดยเมดทอแปรรบปเสรกจนนาไปบรรจจใสสถจง โดยมยพสอคคาคนกลาง
รพบไปขายทอดตลาดอยกทยหนตทง ตคนทจนสสวนใหญสอยบสกพบคสาจคางแรงงาน ปปจจจบพนยพงไมสมยตรา
สพญลพกษณฑ หรดอโลโกค ไมสมยบรรจจภพณฑฑทยทดตงดบดใจ ตลอดจนไมสมยการประชาสพมพพนธฑหรดอโปรโม
ทสลนคคาใหคนสาสนใจและเขคาถตงกลจสมผบคซดนอกลจสมอดทนทยทไมสใชสพสอคคาคนกลาง  อยกทพนงยพงมยคบสแขสงในตนาบล
เดยยวกพนตามลพกษณะพดนนทยททยทมยการแปรรบปนนนาตาลมะพรคาวเชสนเดยยวกพน
       ดควยเหตจนยน แผนธจรกลจทยทตคองการพพฒนานพทนคดอการมจสงเนคนเพลทมความหลากหลายของบรรจจ
ภพณฑฑในนสาดตงดบดใจ รวมถตงโลโกคทยทแสดงเอกลพกษณฑของนนนาตาลมะพรคาวแมสบจญชสวย ชสวยประชา
สพมพพนธฑ โปรโมทสลนคคาใหคเขคาถตงกลจสมผบคซดนอทยทหลากหลายมากขตนน โดยมยแผนธจรกลจ Business 
Model Canvas เดลมทยทเปปนอยบสในปปจจจบพน และทยทคาดวสาจะเปปนแผนธจรกลจในอนาคต

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

ลดขยะ/การนนาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรบคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จสานวนรายไดค : 12,000

หนคา 74 / 150



PS65027826 : ถชงดภดกลกถน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ออกแบบบรรจจภพณฑฑในรบปแบบตสางๆทยทมยความแปลกใหมส

เพลทมมบลคสาใหคกพบถสานไมคโกงกาง

ไดคผลลตภพณฑฑในกลายรบปแบบ

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกกจหมชนเวอยนลดการใชคพลดงงานเนคนนสากลดบมาใชคใหมต

   Repurpose (การเปลยทยนวพตถจประสงคฑการใชคงาน)

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ถสานไมคดบดกลลทน

รายละเออยด : ผลลตภพณฑฑดบดกลลทนทยทใชคถสานไมคโกงกางในพดนนทยท  ถสานไมคโกงกางบรรจจในบรรจจ

ภพณฑฑรบปแบบตสางๆ  เพดทอนนาไปใชคในการตกแตสงและดบดกลลทน

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.บางตะบบน อ.บคานแหลม จ.เพชรบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : ศบนยฑเรยยนรบคเตาเผาถสาน บางตะบบน

ออนไลนน : กนานพนตบส

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ะถสานไมคดบกลลทน เปปนผลลตภพณฑฑทยทมยวพตถจดลบอยบสในพดนนทยทชจมชน และสามารถสรคางรายไดคใหคกพบชจมชน
ไดคเปปนทยทนสาพอใจ จตงมยการปรพบแตสงเปลยทยนรบปแบบตสางๆใหคนสาใชคมากขตนนจากการเผาถสานไมค
โกงกาง อาจมยเศษถสานเหลดอทยทไมสสามารถขายเปปนถสานกคอนใหญสไดค กกจะนนาเศษถสานเหลสานพนนมา
แปรรบปเปปนผลลตภพณฑฑดบดกลลทนเพดทอใหคเกลดรายไดค ไมสเหลดอทลนง
โดยแผนธจรกลจคดอ  การคลดบรรจจภพณฑฑทยทมยความแปลกใหมส  มยรบปแบบทยทหลากหลาย  ใหคเปปนตพว
เลดอกของผบคบรลโภค  และจพดจนาหนสายทพนงออนไลนฑ  และขายในพดนนทยทออกงานตสางๆ

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางนวพตกรรมใหมสใหคกพบผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 3,000

หนคา 75 / 150



PS65027833 : สปาชารนโคล

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ประยจกตฑใชคถสานไมคโกงกางใหคมยประสลทธลภาพ

ไดคผลลตภพณฑฑใหมส

เกลดความรบคในการผลลตสบบสเหลวทยทมยคจณภาพ

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกกจหมชนเวอยนลดการใชคพลดงงานเนคนนสากลดบมาใชคใหมต

   Recovery (การนนากลพบคดนมาใหมส)

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : สบบสเหลวชารฑโคล

รายละเออยด : สบบสเหลวทยทมยสสวนผสมของถสานโกงกาง  ซตทงเปปก นถสานทยทเผาในชจมชน  โดยนนาเศษ

ถสานทยทไมสมยมบลคสามาเปปนสสงนผสมของสบบสเกลวและแชมพบ   เปปนการใชคถสานไมคโกงกางใหคคจคมคสา  

และเพลทมมบลคสาใหคผลลตภพณฑฑ

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.บางตะบบน อ.บคานแหลม จ.เพชรบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : ศบนยฑเรยยนรบคเตาเผาถสาน

ออนไลนน : กนานพนตบส

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

แผนธจรกลจสบสเหลวชารฑโคล  ครอบคลจมการวลเคราะหฑภาพรวมธจรกลจดคานขายถสานในปปจจจบพน การ
วางแผนกระบวนการจพดการรคานตพนงแตสการคพดสรรวพตถจดลบ แบบสลนคคาทยทมยมาตรฐาน มยการทนา
การตลาดโดยมยการเนคนสดทอออนไลนฑ การบรลหารกนาลพงคนทยทเหมาะสม และเกลดประสลทธลภาพสบง
สจด รวมถตงการเกกบขคอมบลจากแหลสงตสาง ๆ เพดทอวลเคราะหฑความเปปนไปไดคของธจรกลจ 
ความเปปนมาของธจรกลจ  การเผาถสานในพดนนทยทตนาบลบางตะบบนเปปนอาชยพทยททนามาเนลทนนานจากรจสนสบส
รจสน เนดทองจากในพดนนทยทชจมชนมยทรพพยากรปฝาไมคทยทอจดมสมบบรณฑ คนในอดยตจตงเลกงเหกนวสาสามารถนนา
ไมคมาเผาถสานเพดทอใชคในครพวเรดอน และสามารถนนาไปขายไดค จตงรลเรลทมเผาถสานขาย สดบทอดมาจน
ถตงปปจจจบพน แตสถสานมยคจณประโยชนฑมากมาย จตงอยากตสอยอดนนาถสานมาทนาเปปนสบบสเหลวและ
แชมพบ  เพดทอเพลทมรายไดคอยกชสองทางใหคกพบคนในชจมชน  
แนวคลดในการดนาเนลนการ      การขายจะดนาเนลนการแบบออนไลนฑและออฟไลนฑ โดยจะเนคนทยท
ชสองทางออนไลนฑเปปนหลพก

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรบคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 5,000

หนคา 76 / 150



PS65005514 : การพดฒนาบรรจชภดณฑนสาหรตายพวงองชตน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ถสายทอดความรบคการออกแบบบรรจจภพณฑฑและชสองทางการทนาการตลาด

Instagram และ Tiktok เปปนตคน

เพลทมชสองทางการจพดจนาหนสาย

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : สาหรสายพวงองจสนสด Bombom

รายละเออยด : สาหรสายพวงองจสนสด สะอาด ปลอดสารพลษ

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.แหลมผพกเบยนย อ.บคานแหลม จ.เพชรบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : สาหรสายพวงองจสนสด Bombom

ออนไลนน : สาหรสายพวงองจสนสด Bombom

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ผลลตภพณฑฑสาหรสายพวงองจสน ในตนาบลแหลมผพกเบยนย เปปนผลผลลตทยทเจคาของกลจการไดคทนามายาว
นานและดบแลโดยเจคาของกลจการเอง ภายใตคชดทอแบรนดฑ “สาหรสายพวงองจสนสด Bombom” ตพนง
อยบสทยท 3/1 หมบสทยท 1 ตนาบลแหลมผพกเบยนย อนาเภอบคานแหลม จพงหวพดเพชรบจรย (ตามแผนทยท) จจดเดสน
ของผลลตภพณฑฑนยน คดอ ความนสาเชดทอถดอของผลลตภพณฑฑ ความสด สะอาด ปราศจากสารพลษ 
คจณภาพและราคาขายทยทยสอมเยาวฑ ทางฟารฑมยพงไมสมยตราสพญลพกษณฑ หรดอโลโกค ยพงไมสมยบรรจจ
ภพณฑฑทยทดตงดบดใจลบกคคา ทนาใหคสลนคคายพงไมสมยความโดดเดสน และในปปจจจบพนเทคโนโลยย มยความกคาว
หนคาอยสางรวดเรกว จตงสสงผลกระทบกพบฟารฑมทยทยพงไมสไดคถบกรบคจพกในวงกวคางทางชสองทาง social 
media      ไมสมยการเจาะกลจสมฐานลบกคคาใหมสๆ โดยเฉพาะลบกคคาออนไลนฑทยทถดอวสาเปปนกลจสมทยทมยกนาลพง
ซดนออยสางสนาคพญในยจคนยน อยกทพนงสลนคคาชนลดนยนยพงมยคบสแขสงในตนาบลเดยยวกพนและตนาบลใกลคเคยยง เปปน
ผลทนาใหครายไดคลดลง แผนธจรกลจทยทตคองการพพฒนา คดอ มจสงเนคนการพพฒนาตพนงแตสบรรจจภพณฑฑไป
จนถตงชสองทางตลาด โดยพพฒนาและออกแบบบรรจจภพณฑฑใหคมยความสวยงามโดดเดสนไดค
คจณภาพ รวมถตงโลโกคทยทแสดงความเปปนตพวตนมยเอกลพกษณฑ และสามารถสรคางมบลคสาเพลทมใหคกพบ
ผลลตภพณฑฑไดค พรคอมกพบเนคนการใชคสดทอออนไลนฑประชาสพมพพนธฑและเปปนชสองทางการขาย เพดทอใหคมย
การตลาดทยทหลากหลายเพลทมมากขตนน สามารถดตงดบดลบกคคาไดคหลากหลาย

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 10,000

หนคา 77 / 150



PS65006499 : การพดฒนาบรรจชภดณฑนอาหารทะเลแปรรภป

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การถสายทอดความรบคดคานการออกแบบบรรจจภพณฑฑและการตลาด

ใชค Platform ทางออนไลนฑ เชสน Facebook  Shopee และ TikTok เพดทอลงโปรโมทและ

จนาหนสายสลนคคา

เพลทมชสองทางการจพดจนาหนสาย

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภดย

   ผลลตภพณฑฑอาหารทะเลแปรรบป

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ปลาหมตกแหคง

รายละเออยด : การพพฒนาบรรจจภพณฑฑอาหารทะเลแปรรบป เพดทอเพลทมมบลคสาสลนคคาของชจมชน

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.แหลมผพกเบยนย อ.บคานแหลม จ.เพชรบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : หมวยขายหมตก

ออนไลนน : หมวยขายหมตก ปลยก-สสง ปลาหมตกแหคงจากโรงงาน

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ผลลตภพณฑฑปลาหมตกแหคง ในตนาบลแหลมผพกเบยนย เปปนผลลตภพณฑฑทยทเจคาของกลจการไดคทนามายาว
นานหลายสลบปป ตพนงอยบสทยท 40 หมบสทยท3 ตนาบลแหลมผพกเบยนย อนาเภอบคานแหลม จพงหวพดเพชรบจรย (ตาม
แผนทยท) จจดเดสนของผลลตภพณฑฑนยน คดอ ความนสาเชดทอถดอของผลลตภพณฑฑ คจณภาพ และราคาขายทยท
ยสอมเยาวฑ เนดทองจากโรงงานปลาหมตกแหคงทยทนยทจะขายสสงพสอคคา-แมสคคาคนกลางเปปนหลพก ทนาใหคไมสมย
แพกคเกจทยทดตงดบดใหคกพบลบกคคาทพทวๆไป สสงผลใหคโรงงานมยฐานลบกคคาทยทไมสหลากหลาย และในปปจจจบพน
เทคโนโลยยมยความกคาวหนคาอยสางรวดเรกว มยการใชคชสองทาง social media มาทนาการตลาดในรบป
แบบตสางๆ จตงสสงผลกระทบกพบโรงงานทยทไมสไดคใชคชสองทาง social media ใหคเปปนประโยชนฑ ทนาใหค
สลนคคาไมสมยความโดดเดสน ไมสมยการเจาะกลจสมฐานลบกคคาใหมสๆ โดยเฉพาะลบกคคาออนไลนฑทยทถดอวสาเปปน
กลจสมทยทมยกนาลพงซดนออยสางสนาคพญในยจคนยน อยกทพนงสลนคคาชนลดนยนยพงมยคบสแขสงในหลายๆจพงหวพด เปปนผลทนา
ใหครายไดคไมสดยเทสาเมดทอกสอน
แผนธจรกลจทยทตคองการพพฒนา คดอ มจสงเนคนการพพฒนาตพนงแตสบรรจจภพณฑฑไปจนถตงชสองทางตลาด 
โดยพพฒนาและออกแบบบรรจจภพณฑฑใหคมยความสวยงาม ไดคคจณภาพ และสามารถสรคางมบลคสา
เพลทมใหคกพบผลลตภพณฑฑไดค พรคอมกพบเนคนการใชคสดทอออนไลนฑประชาสพมพพนธฑและเปปนชสองทางการ
ขาย เพดทอใหคมยการตลาดทยทหลากหลายเพลทมมากขตนน สามารถดตงดบดลบกคคาจากหลากหลาย

สสงเสรลมและสนพบสนจนการทสองเทยทยวชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 15,000

หนคา 78 / 150



PS65001233 : การพดฒนาผลกตภดณฑน "ปปข นดกนใหคดดง" เพพถอกคาวเขคาสภตตลาดออนไลนน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนา Packaging Design

คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลลตภพณฑ

กลจ�มลบกค�าทพนงในพดนนทยท และใกล�เคยยง ตลอดจนบทแพลท ฟอร�มออนไลน

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : นกหวยด คลองกระแชง

รายละเออยด : นกหวยด ปปน นจากดลนเหนยยวเปปนรบปทรงตสางๆ นนาไปตากแดด หลพงจากนพนนนนาเขา

เตาเผา หลพงจากเขคาเตาเผาเสรกจกกจะนนามาลงลวดลาย

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.คลองกระแชง อ.เมดองเพชรบจรย จ.เพชรบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : U2T for BCG คลองกระแชง

ออนไลนน : U2T for BCG คลองกระแชง

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

มยการจพดจนาหนสายทพนงแบบออนไลนฑ แลควออฟไลนฑ วางจนาหนสาตามรคานคคา หรดอวพด มยการจพดบบท
รคานคคา ตามงานหรดอลานกลจกรรมตสางๆ มยเปปดโอกาสใหคคนทยทสนใจลองทนาโดนมยการเสยยคสารวม
กลจกรรม แถมยพงไดคนนาผลลตทยทตพวเองทนา กลพบบคานอยกดควย

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สสงเสรลมและสนพบสนจนการทสองเทยทยวชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรพกษฑและตสอยอดภบมลปปญญาทคองถลทน

จสานวนรายไดค : 29,900

หนคา 79 / 150



PS65019829 : การพดฒนาผลกตภดณฑน "วชคนสวนดอกไมคคลองกระแชง" เพพถอกคาวเขคาสภตตลาดออนไลนน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนา Packaging Design

คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลลตภพณฑ

อบรม E-Commerce

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภดย

   เทคโนโลยยขนมหวาน

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : วจคนสวนดอกไมคคบองกระแชง

รายละเออยด : เปปนวจคนลายดอกไมคทยทใชคนนนาตาลโตนดแทคในการทนา ใหครสชาตล ทยทหวาน หอม อรสอย

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.คลองกระแชง อ.เมดองเพชรบจรย จ.เพชรบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : U2T for BCG คลองกระแชง

ออนไลนน : U2T for BCG คลองกระแชง

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

มยการจพดจนาหนสายทพนงแบบออนไลนฑ แลควออฟไลนฑ วางจนาหนสาตามรคานคคาถายในชจมชน และนอก
ชจมชน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สสงเสรลมและสนพบสนจนการทสองเทยทยวชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางนวพตกรรมใหมสใหคกพบผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

จสานวนรายไดค : 15,000

หนคา 80 / 150



PS65006483 : โครงการพดฒนาผลกตภดณฑนสกนคคาทคองถกถนดควยการตลาดออนไลนน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

จพดทนารบปแบบแพกคเกกตผสานระบบคอมพลวเตอรฑ

จพดทนาโลโกคผสานโปรแกรมคอมพลวเตอรฑ

ในเครดทองปปท น ปปท นเครดทองพรลกและสมจนไพรแทนการใชคมดอตนา

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภดย

   การแปรรบปอาหาร

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : นนนาพรลกกากหมบแซสบ

รายละเออยด : นนานนนาพรลกตาแดง เอามาผพดใสสกากหมบ และ สมจนไพรจนแหคงกรอบ 500กรพบ 

280 บาท150กรพม 100 บาท50กรพม 35 บาท

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.ตคนมะพรคาว อ.เมดองเพชรบจรย จ.เพชรบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : เจคแพรว

ออนไลนน : เจคแพรว

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1. การแนะนนาผลลตภพณฑฑนนนาพรลกกากหมบ 
2. การวลเคราะหฑปปจจพยภายนอก 
3. การวลเคราะหฑปปจจพยสลทงแวดลคอมภายใน 
4. แผนการตลาด 
5. แผนจพดการองคฑกรและบรลหารทรพพยากรบจคคล 
แผนการดนาเนลนงาน 
แผนการเงลน

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางนวพตกรรมใหมสใหคกพบผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 6,000

หนคา 81 / 150



PS65019839 : โครงการพดฒนาผลกตภดณฑนสกนคคาทคองถกถนดควยการตลาดออนไลนน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

หาขคอมบลสสวนผสมพลเศษจากเวกนไซรฑตสางๆเพลทมเตลม

การจพดหาจพดทนารบปแบบบรรจจภพณฑฑผสานคอมพลวเตอรฑเพดทอความทพนสมพย

การจพดทนาโลโกคผสานโปรแกรม

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อาหารปลอดภดย

   การแปรรบปอาหาร

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : นนนาพรลกปลาทบแซสบ

รายละเออยด : เปปนนนนาพรลกตาแดงทยทผสมเนดนอปลาทบและใบมะกรบดทอดกรอบลงไป 500กรพม 

ราคา 280 บาท / 150กรพม ราคา 100 บาท / 50กรพม ราคา 35 บาท

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.ตคนมะพรคาว อ.เมดองเพชรบจรย จ.เพชรบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : เจคแพรว

ออนไลนน : เจคแพรว

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1. การแนะนนาผลลตภพณฑนนนาพรลกปลาทบแซสบ ของตนาบลตคนมะพรคาว
2. การวลเคราะหฑปปจจพยภายนอก 
3. การวลเคราะหฑปปจจพยสลทงแวดลคอมภายใน 
แผนการตลาด 
4. แผนจพดการองคฑกรและบรลหารทรพพยากรบจคคล 
แผนการดนาเนลนงาน 
5. แผนการเงลน

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางนวพตกรรมใหมสใหคกพบผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

จสานวนรายไดค : 5,000

หนคา 82 / 150



PS65022270 : โครงการยกระดดบผลกตภดณฑนชชมชนสภตการทตองเทอถยวพพขนทอถตสาบลทตาราบ อสาเภอเมพองเพชรบชรอ 

จดงหวดดเพชรบชรอ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การบรลการ

การตลาด

การทสองเทยทยว

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยภบมลปปญญาและวพฒนธรรมดคานการบรลการ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : รถเลคง

รายละเออยด : รถเลคงเมดองเพชรคจณวลทยา ศรยวลเศษทยทอยบส 180 ถ.คยรยรพถยา ต.คลองกระแชง อ.

เมดอง จ.เพชรบจรย 76000 โทร 09 9106 5084

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

2 คน 3 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.ทสาราบ อ.เมดองเพชรบจรย จ.เพชรบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : รถเลคง เพชรบจรย

ออนไลนน : วลทยา ศรยวลเศษ

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

“นพทงรถเลคง เทยทยวเมดองเพชร”
1. จพดตพนงทยมงานทสองเทยทยวโดยชจมชนในพดนนทยท และจพดทนาโปรแกรมเสคนทางทสองเทยทยว
2. ผบคประสานงาน-ตลดตสอ พรคอมไกดฑทคองถลทนใหคความรบคเลสาประวพตลความเปปนมาและสลทงทยทนสาสนใจ 
3. กนาหนดราคานพกทสองเทยทยวตสอ/คน หรดอ เหมาเปปนกรจ๊ป ทยทเหมาะสม
4. จพดการทดสอบเสคนทาง (Product testing) โดยเชลญผบคเกยทยวขคองดคานการทสองทสองเทยทยว , 
Infuencer, Blogger
5. ประชาสพมพพนธฑผสานเวกบไซตฑ , Facebook , Infuencer , Blogger

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สสงเสรลมและสนพบสนจนการทสองเทยทยวชจมชน

จสานวนรายไดค : 10,000

หนคา 83 / 150



PS65022289 : โครงการออกแบบและพดฒนากกจกรรมทางการทตองเทอถยวพพขนทอถตสาบลทตาราบ อสาเภอเมพอง

เพชรบชรอ จดงหวดดเพชรบชรอ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การออกแบบตราสลนคคา

การตลาด

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภดย

   การใชคปรลมาณสารอาหารทยทเหมาะสมตสอสจขภาพ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ขคาวเกรยยบอสอน

รายละเออยด : ขคาวเกรยยบอสอนเปปนขนมโบราณของทคองถลทนตนาบลทสาราบ จพงหวพดเพชรบจรย ทยท 

ณ ปปจจจบพนหาทานไดคยาก เปปนขนมทยทคนสมพยใหมสไมสคสอยรบคจพก เพราะขนมนยนกนาลพงจะสบญหายไป 

เนดทองจากมยคนทนานคอยลง และขพนนตอนการทนาตคองทนาทยละชลนน เกกบไดคไมสนาน ทนาใหมสๆ กลนกพนสด

รคอนๆ ยลทงอรสอย

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

2 คน 3 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.ทสาราบ อ.เมดองเพชรบจรย จ.เพชรบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : นคองใหมค ขคาวเกรยยบอสอน

ออนไลนน : https://www.facebook.com/profle.php?id=100086204162336

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ขคาวเกรยยบอสอนเปปนขนมโบราณของทคองถลทนตนาบลทสาราบ จพงหวพดเพชรบจรย ทยท ณ ปปจจจบพนหาทาน
ไดคยาก เปปนขนมทยทคนสมพยใหมสไมสคสอยรบคจพก เพราะขนมนยนกนาลพงจะสบญหายไป เนดทองจากมยคนทนา
นคอยลง และขพนนตอนการทนาตคองทนาทยละชลนน เกกบไดคไมสนาน ทนาใหมสๆ กลนกพนสดรคอนๆ ยลทงอรสอย 
แผนธจรกลจ
 - การประชาสพมพพนธฑผสานชสองทางตสาง ๆ ทางออนไลนฑ

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

จสานวนรายไดค : 15,000

หนคา 84 / 150



PS65022712 : ผลกตภดณฑนสบภตจากเปลพอกไขต บคานนาพดนสาม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เครดทองอบเปลดอกไขสทยทพพฒนามาจากเตาอบขนมหมคอแกง

เครดทองลคางเปลดอกไขสทยทพพฒนามาจากเครดทองกวนถพทว

เครดทองปปท นเปลดอกไขส

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจหมชนเวอยนลดการใชคพลดงงานเนคนนสากลดบมาใชคใหมต

   Upcycle (การรยไซเคลลแบบทยททนาใหคคจณคสาเพลทมขตนน)

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ผลลตภพณฑฑสบบสจากเปลดอกไขส บคานนาพพนสาม

รายละเออยด : ผลลตภพณฑฑสบบสจากเปลดอกไขส เปปนผลลตภพณฑฑทยทใชคทนาความสะอาด เชสน การลคาง

มดอ ซตทงถดอเปปนสลทงจนาเปปนในยจคโควลด 19

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.นาพพนสาม อ.เมดองเพชรบจรย จ.เพชรบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : รคานคคาชจมชนตนาบลนาพพนสาม

ออนไลนน : เปลดอกไขสสารพพดประโยชนฑ

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

จจดแขกง ปปจจพยภายในองคฑกรทยททนาใหคมยความไดคเปรยยบคบสแขสง 1.ตพวผลลตภพณฑฑมยความเปปน
เอกลพกษณฑทยทไมสเหมดอนใคร 2.ผลลตภพณฑฑมยราคาทยทผบคบรลโภคเลดอกซดนอไดค 3.จพดจนาหนสายทยทรคานชจมชน
เพดทอกระตจคนเศรษฐกลจภายในชจมชน จจดอสอน ปปจจพยภายในองคฑกรทยททนาใหคมยความไดคเปรยยบคบสแขสง 
1.มยผลลตภพณฑฑทยทไมสไดคคจณภาพ ใชคไมสไดคจรลงผลลตออกมาแขสงขพนเปปนจนานวนมาก 2.ขาดเงลนทจน
สนพบสนจน 3.เครดทองมดอการผลลตยพงไมสสมบบรณฑ โอกาส เปปนปปจจพยภายนอกทยทมยผลกระทบทางบวก
และเอดนอประโยชนฑตสอกลจการ ทยทจะสสงเสรลมหรดอสนพบสนจนใหคกลจการเตลบโตในอนาคต 1.ออกTV
ทคองถลทน เพชรบจรยเคเบลนลทยวย 2.หนพงสดอพลมพฑเพชรภบมล 3.หนสวยงานภาครพฐใหคการสนพบสนจน 4.มยผบคใชค
ผลลตภพณฑฑเพลทมมากขตนน อจปสรรค เปปนปปจจพยภายนอกทยทมยผลกระทบทางลบและเปปนอจปสรรคตสอ
กลจการ 1.วพตถจดลบมยราคาสบง 2.คสาแรง และคสานนนามพน 3.มยการแขสงขพนสบง 4.เทคโนโลยย

ลดขยะ/การนนาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

จสานวนรายไดค : 5,000

หนคา 85 / 150



PS65025664 : พวงกชญแจเรซกถนเปลพอกไขต บคานนาพดนสาม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เครดทองลคางเปลดอกไขสทยทพพฒนามาจากเครดทองกวนถพทว

เครดทองอบเปลดอกไขสทยทพพฒนามาจากเตาอบขนมหมคอแกง

เครดทองปปท นเปลดอกไขส

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจหมชนเวอยนลดการใชคพลดงงานเนคนนสากลดบมาใชคใหมต

   Upcycle (การรยไซเคลลแบบทยททนาใหคคจณคสาเพลทมขตนน)

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : พวงกจญแจเรซลทนเปลดอกไขส บคานนาพพนสาม

รายละเออยด : พวงกจญแจเรซลทนเปลดอกไขสคดอ เครดทองประดพบแฮนเมดทยทผลลตขตนนจากขยะ

เปลดอกไขสทยทเหลดอจากการทนาขนมหวานในชจมชน

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.นาพพนสาม อ.เมดองเพชรบจรย จ.เพชรบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : รคานคคาชจมชนตนาบลนาพพนสาม

ออนไลนน : เปลดอกไขสสารพพดประโยชนฑ

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

จจดแขกง ปปจจพยภายในองคฑกรทยททนาใหคมยความไดคเปรยยบคบสแขสง 1.ตพวผลลตภพณฑฑมยความเปปน
เอกลพกษณฑทยทไมสเหมดอนใครเนดทองจากเปปนงานแฮนเมด 2.ผลลตภพณฑฑมยราคาทยทผบคบรลโภคสามารถ
เลดอกซดนอไดค 3.จพดจนาหนสายทยทรคานชจมชนและรคานของฝาก จจดอสอน ปปจจพยภายในองคฑกรทยททนาใหคมย
ความไดคเปรยยบคบสแขสง 1.มยผลลตภพณฑฑทยทเปปนงานแฮนเมดในแบบเดยยวกพนผลลตออกมาแขสงขพนเปปน
จนานวนมาก 2.ขาดเงลนทจนสนพบสนจน 3.อจปกรณฑการผลลตยพงไมสสมบบรณฑ โอกาส เปปนปปจจพยภาย
นอกทยทมยผลกระทบทางบวกและเอดนอประโยชนฑตสอกลจการ ทยทจะสสงเสรลมหรดอสนพบสนจนใหคกลจการ
เตลบโตในอนาคต 1.ออกTVทคองถลทน เพชรบจรยเคเบลนลทยวย 2.หนพงสดอพลมพฑเพชรภบมล 3.หนสวยงานภาค
รพฐใหคการสนพบสนจน 4.มยจนานวนลบกคคาเพลทมมากขตนน อจปสรรค เปปนปปจจพยภายนอกทยทมยผลกระทบ
ทางลบและเปปนอจปสรรคตสอกลจการ 1.วพตถจดลบหลพกและอจปกรณฑตกแตสงมยราคาสบง 2.คสาแรง และ
คสานนนามพน 3.มยการแขสงขพนสบง 4.เทคโนโลยย

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

จสานวนรายไดค : 5,000

หนคา 86 / 150



PS65022591 : ปชปยจากเปลพอกไขต บคานสสามะโรง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

สรคางประสลทธลภาพในการมชคสลนคคาใหคตอบสนองกพบผบคบรลโภค

ลดตคนทจนการผลลตและเพลทมผลผลลตในการสรคางรายไดคใหคกพบลบกคคา

สรคางความตคองการและความพตทงพอใจของลบกคคา

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสสงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจหมชนเวอยนลดการใชคพลดงงานเนคนนสากลดบมาใชคใหมต

   Upcycle (การรยไซเคลลแบบทยททนาใหคคจณคสาเพลทมขตนน)

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ปจปยจากเปลดอกไขส บคานสนามะโรง

รายละเออยด : สลนคคาเปปนปจปยจจลลนทรยยฑจากเปลดอกไขส นนาไปใชคใสตคนไมค กพนแมลงสพตวฑตสางๆ

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.สนามะโรง อ.เมดองเพชรบจรย จ.เพชรบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : ปจปยเปลดอกไขส บคานสนามะโรง

ออนไลนน : -

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

จจดแขกง (Strength) ปปจจพยภายในองคฑกรทยททนาใหคกลจการมยความไดคเปรยยบคบสแขสง เปปนการนนาวพตถจ
ดลบทยทเหลดอใชคมาทนาใหคเกลดประโยชนฑ 1.มยเอกลพกษณฑของตพวสลนคคาทยททนามาจากเปลดอกไขส 2.เปปน
ราคาทยทผบคบรลโภคเลดอกซดนอไดค 3.สามารถนนามาวางขายตามรคานคคาในชจมชนไดค 4.ใสสบรลเวนตคนไมค
และโคนตคนไมค  จจดอสอน (Weakness) ปปจจพยภายในองคฑกรทยททนาใหคไดคเปรยยบคบสแขสง 1.มยผลลตภพณฑฑ
ทยทมยลพกษณะแบบเดยยวกพนเปปนจนานวนมาก 2.ขายตพดราคากพนเอง จนานวนมาก 3.ขาดเงลนทจน 
โอกาส (Opportunity)เปปนปปจจพยภายนอกทยทมยผลกระทบทางบวกและเอดนอประโยชนฑใหคกพบชจมชน
เพดทอเกลดประโยชนฑ 1.ออกจพดจนาหนสอยตามรคานภายในชจมชน 2.สดทอออนไลนฑ 3.รคานขายตคนไมค 
อจปสรรค (Threats) เปปนปปจจพยภายนอกทยทมยผลกระทบทางลบและอจปสรรคตสอกลจการ 1.มยคบสแขกง
หลายชสองทาง 2.คสานนนามพน คสาแรง เงลนลงทจน 3.เครดทองมดอในการผลลต

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

จสานวนรายไดค : 3,600

หนคา 87 / 150



PS65022603 : ชอลนกสมชนไพรไลตมดจากเปลพอกไขต บคานสสามะโรง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชคเทคโนโลยยออกแบบผลลตภพณฑฑ packaging

การใขคสดทอในการโฆษณาและขายสลนคคา

การขายโดยตรง โดยลงขายตามพดนนทยทในชจมชน

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ชอลฑกสมจนไพรไลสมดจากเปลดอกไขส บคานสนามะโรง

รายละเออยด : สลนคคาเปปนชอลฑกแทสง เปลดอกไขสผสมอยบสภายในตพวชอลฑกทยทไดค บดละเอยยดไวค

แลควสามารถนาแทสงชอลฑกมาขยดตามพดนนตาม เพดทอ ปปองกพนสพตวฑ และแมลงไดคใชคงสายเหกนผลไดค

ทพนทย สะดวก ใชคงานงสาย เพยยงขยดกกกพนมดไดค

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.สนามะโรง อ.เมดองเพชรบจรย จ.เพชรบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : ชอลฑกสมจนไพรไลสมดจากเปลดอกไขส บคานสนามะโรง

ออนไลนน : -

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขตนนไป

จจดแขกง (Strength) ปปจจพยภายในองคฑกรทยททนาใหคกลจการมยความไดคเปรยยบคบสแขสง 1.มยเอกลพกษณฑ
ของตพวสลนคคา ทยทไมสเหมดอนใคร เชสน สลนคคาองเราทนามาจากเปลดอกไขส 2.ราคาถบก หาซดนอไดคงสายๆ มย
ขายทพทวไปในชจมชน 3.สะดวก ใชคงสาย เพยยงขยดกกกพนหมดไดคแลคว 4.ตพวสลนคคาสามารถเกกบไวคใชคไดค
เปปนเวลานาน 5.ไมสมยสสวนผสมของยาฆสาแมลง ปลอดภพยกวสาใชคสเปรยฑ
จจดอสอน (Weakness) ปปจจจพยภายในองคฑกรทยททนาใหคไดคเปรยยบคบสแขกง 1.มยผลลตภพณฑฑทยทมยลพกษณะ
เดยยวกพนเปปนจนานวนมาก 2.เมดทอนนาตพวสลนคคามาใชค ประสลทธลจะกพนมดกพนแมลงไดคเพยยงชพทวเพยยง 3.
ขายตพดราคากพนเอง เครดทองมดอการผลลตสลนคคาไมสสมบบรณฑ 4.ขาดเงลนทจน โอกาส (Opportunity) 
เปปนปปจจพยภายนอกทยทมยผลกระทบทางบวกและเอดนอประโยชนฑตสอกลจการ ทยทสสงเสรลม หรดอสนพบสนจน
ใหคกลจการเตลบโตภายในชจมชน 1.ออกจนาหนสายภายในรคานคคาในชจมชน 2.สดทอออนไลนฑ  
อจปสรรค(Threats) เปปนปปจจพยภายนอกทยทมยผลกระทบทางลบและเปปนอจปสรรคตสอกลจการ 1.วพตถจ
มยราคาสบงขตนน มยผลกระทบตสอตพวสลนคคา 2.มยคบสแขสง 3.คสานนนานนนามพน คสาแรง เงลนลงทจน 4.เทคโนโลยย 5.
เครดทองมดอในการผลลต

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางนวพตกรรมใหมสใหคกพบผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 3,000

หนคา 88 / 150



PS65019506 : ไซรดปจากนสขาตาลโตนด บคานหนองขนาน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชคเทคโนโลยยทางดคานโซเชยยลมลเดยยมาชสวยในการเสนอขายผลลตภพณฑฑ

นวพตกรรมผลลตภพณฑฑ (เปลยทยนจากนนนาตาลโตนดเปปนไซรพปนนนาตาลโตนดเคยทยว)

ออกแบบบรรจจภพณฑฑทยทสวยงามและทพนสมพย

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ไซรพปจากนนนาตาลโตนด บคานหนองขนาน

รายละเออยด : ไซรพปตาลโตนดสามารถนนาไปประกอบอาหารทพนงคาวและหวาน

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.หนองขนาน อ.เมดองเพชรบจรย จ.เพชรบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : ไซรพปจากนนนาตาลโตนด บคานหนองขนาน

ออนไลนน : -

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขตนนไป

จจดแขกง (Strength) ปปจจพยภายในองคฑกรทยททนาใหคกลจการมยความไดคเปรยยบคบสแขสง 1. เอกลพกษณฑ
ของตพวสลนคคาทยทเปปนไซรพปนนนาตาลโตนด ตามสบตรทยทเราไดคศตกษาขคอมบลและลองทนา ไดคผลดยเปปนไป
ตามทยทคาดหวพงใวค 2.ราคาทยทผบคบรลโภคสามารถเลดอกซดนอไดค 3.วพตถจดลบสามารถหาซดนอไดคในทคองถลทน 4.
สลนคคามยรสชาตลหอมหวาน 6.เกกบไวคใชคไดคนาน
จจดอสอน (Weakness) ปปจจพยภายในองคฑกรทยททนาใหคไดคเปรยยบคบสแขสง 1.มยผลลตภพณฑฑแบบนยนจนานวน
มากจนาพวกไซรพปนนนาตาล 2.การผลลตสลนคคาตคองใชคการทนาทยทพลถยพลถพน ถคาสลนคคาออกมาไมสไดค
มาตรฐาน จะทนาใหคเกลดเสยยชดทอเสยยง 3.จนานวนการผลลตอาจไมสมากพอตสอความตคองการ 4.
โอกาส (Opportunity) เปปนปปจจพยภายนอกทยทมยผลกระทบทางบวกและเอดนอประโยชนฑตสอกลจการทยท
จะสสงเสรลมหรดอสนพบสนจนใหคกลจการเตลบโตไดคในอนาคต 5.อจปสรรค(Threats) เปปนปปจจพยภาย
นอกทยทมยผลกระทบทางลบและอจปสรรคตสอกลจการ 1. วพตถจดลบแพงขตนนเกดอบทจกอยสาง 2.มยการแขสง
ขพนสบงมยทางเลดอกมาก 3.ยพงไมสมยประสบการณฑในการขายหรดอบรลหารจพดการ 4.ปปจจพยดคานสภาพ
อากาศในการใชควพตถจดลบ
ในการวางแผนการตลาด
[ เปปาหมายทางการตลาด คดอ กลจสมลบกคคาทยทอาศพยอยบสในจพงหวพดเพชรบจรย เปปนเพศชายและหญลง 
อายจระหวสาง 15-60 ปป กลจสมทยทมยความตคองการสลนคคาและมยกนาลพงซดนอ ซตทงลบกคคาในกลจสมหลพกจะเปปน
กลจสมแมสบคาน รคานกาแฟ รคานขนมหวาน และยพงมยกลจสมนพกทสองเทยทยว ทยทเขคามาภายในจพงหวพด
เพชรบจรย ]
[ กลยจทธฑทางการตลาด คดอ 1.Product ผลลตภพณฑฑมยรบปแบบทยทใชคงสาย สวยงาม นสาดตงดบด และ

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

จสานวนรายไดค : 4,900

หนคา 89 / 150



PS65019529 : ปชปยคอกอกนทรอยนผสมเปลพอกไขต บคานหนองขนาน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เครดทองบดเปลดอกไขส

เครดทองซยนบรรจจสลนคคา

การผสมปจปยตามสบตร

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เกษตรปลอดภดย

   สารกนาจพดศพตรบพดชทางชยวภาพ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ปจปยคอกอลนทรยยฑผสมเปลดอกไขส บคานหนองขนาน

รายละเออยด : ปจปยคอกใชคสนาหรพบปลบกตคนไมคตสางๆ

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.หนองขนาน อ.เมดองเพชรบจรย จ.เพชรบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : ปจปยคอกอลนทรยยฑผสมเปลดอกไขส บคานหนองขนาน

ออนไลนน : -

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขตนนไป

จจดแขกง (Strength) ปปจจพยภายในองคฑกรทยททนาใหคกลจการมยความไดคเปรยยบคบสแขสง 1. เอกลพกษณฑ
ของตพวสลนคคาทยทเปปนปจปยคอกผสมผงเปลดอกไขส ตามสบตรทยทเราเคยลองทนาและลองใชคทดลองแลคว 
ไดคผลดยตามทยทคาดหวพงใวค 2.ราคาทยทผบคบรลโภคสามารถเลดอกซดนอไดค 3. เปปนสลนคคาแปลกใหมสสบตรใหมส
ทยทยพงไมสเคยมยคนทนาหรดอจพดจนาหนสาย จจดอสอน (Weakness)ปปจจพยภายในองคฑกรทยททนาใหคไดคเปรยยบ
คบสแขสง 1.มยผลลตภพณฑฑแบบนยนจนานวนมากจนาพวกปจปยคอกตสางๆ 2.ขายตพดราคากพนเอง 3.ขาดเงลน
ทจนและเครดทองมดอทยทยพงไมสสมบบรณฑ  โอกาส (Opportunity)เปปนปปจจพยภายนอกทยทมยผลกระทบ
ทางบวกและเอดนอประโยชนฑตสอกลจการทยทจะสสงเสรลมหรดอสนพบสนจนใหคกลจการเตลบโตไดคในอนาคต 
อจปสรรค(Threats) เปปนปปจจพยภายนอกทยทมยผลกระทบทางลบและอจปสรรคตสอกลจการ 1. วพตถจดลบ
แพงขตนนเกดอบทจกอยสาง 2. คสาแรง คสานนนามพน 3.มยการแขสงขพนสบงมยทางเลดอกมาก 4.ยพงไมสมย
ประสบการณฑในการขายหรดอบรลหารจพดการ 5.ปปจจพยดคานสภาพอากาศในการใชควพตถจดลบ

ลดขยะ/การนนาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางงานสรคางอาชยพ

จสานวนรายไดค : 2,500

หนคา 90 / 150



PS65016219 : ขคาวเกรอยบสมชนไพร บคานหนองพลดบ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

- สรคางความแตกตสางใหคกพบสลนคคาเพดทอตอบสนองความตคองการของลบกคคาไดคมากขตนน

- ลดตคนทจนในการดนาเนลนธจรกลจเพลทมรายไดค ทสามกลางการแขสงขพนทางดคานราคาในตลาด

- สรคางความแตกตสางในการบรลการ เพดทอความพตงพอใจใหคกพบลบกคคา

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การขนสสงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภดย

   สจขอนามพยอาหาร หรดอ กระบวนการควบคจมขพนนตอนการผลลตตพนงแตสตคน

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ขคาวเกรยยบสมจนไพร บคานหนองพลพบ

รายละเออยด : ขคาวเกรยยบทอดกรอบทยททนาจากเนดนอปลาบด สมจนไพร ผสมกพบแปปงมพนและวพตถจ

ดลบอดทนๆ

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.หนองพลพบ อ.เมดองเพชรบจรย จ.เพชรบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : บคานขคาวเกรยยบทรพพยฑเจรลญ

ออนไลนน : ขคาวเกรยยบทรพพยฑเจรลญ

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

จจดแขกง (Strength) ปปจจพยภายในองคฑกรทยททนาใหคกลจการมยความไดคเปรยยบคบสแขสง
1.มยความอรสอยของผลลตภพณฑฑ
2.มยเอกลพกษณฑของตพว สลนคคา ทยทไมสเหมดอนใคร เชสน จะใสส งา สาหรสาย พรลกไทยดนาเมกด
3.ราคาทยทผบคบรลโภคเลดอกซดนอไดค
4.ฝากขายตามรคานของฝาก เพชรบจรย ราชบจรย กาญจนบจรย F/N ของแหคงพรคอมทอด 8 จพงหวพด 
รคานโชวฑหสวย
5.มยตพวแทนรพบของแหคงไปทอดเองในหลายๆจพงหวพด

จจดอสอน (Weakness) ปปจจพยภายในองคฑกรทยททนาใหคไดคเปรยยบคบสแขสง
1.มยผลลตภพณฑฑทยทมยลพกษณะแบบเดยยวกพนเปปนจนานวนมาก
2.ผลลตภพณฑฑทยทดคอยคจณภาพผลลตออกมาแขสงขพนมาก
3.ขายตพดราคากพนเอง และเครดทองมดอยพงไมสสมบบรณฑ
4.ขาดเงลนทจน

โอกาส (Opportunity)  เปปนปปจจพยภายนอกทยทมยผลกระทบทางบวกและเอดนอประโยชนฑตสอกลจการ 
ทยทจะสสงเสรลม หรดอสนพบสนจนใหคกลจการเตลบโตไดคในอนาคต
1.ออก TV ททบ. 5 ธจรกลจตลดดาว Internet TVNBT รอยยลนมของแผสนดลน
2.หนพงสดอพลมพฑ เดลลนลวสฑ

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางนวพตกรรมใหมสใหคกพบผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

จสานวนรายไดค : 5,000

หนคา 91 / 150



PS65016585 : เปลพอกไขตเทอยนหอม บคานหนองพลดบ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวพตกรรมดคานการออกแบบบรรจจภพณฑฑโดยการใชคเทคนลคตสางๆทยทมยรบปแบบทพนสมพยและนสา

สนใจ

การใชคเทคโนโลยยดลจลตอลหรดอสดทอออนไลนฑมาชสวยในการขายสลนคคา

การใชคสดทอออนไลนฑในการโฆษณาหรดอการยลงแอดใหคผบคคนสนใจสลนคคาเพลทมมากขตนน

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสสงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : เปลดอกไขสเทยยนหอม บคานหนองพลพบ

รายละเออยด : ตพวสลนคคาเปปนเทยยนหอมซตทงจะอยบสในเปลดอกไขส และมยไสคจจด สามารถจจดเพดทอใหค

แสงสวสางไดคพรคอมทพนงมยกลลทนเฉพาะตพวในแตสละ กลลทนเชสน กลลทนกจหลาบ,กลลทนเราเวนเดอรฑ,กลลทน

ตะไครค เปปนตคน

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.หนองพลพบ อ.เมดองเพชรบจรย จ.เพชรบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : เปลดอกไขสเทยยนหอม บคานหนองพลพบ

ออนไลนน : -

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.การวลเคราะหฑSWOT 
2.เปปาหมายธจรกลจ
-ตสอยอดธจรกลจใหคชจมชนมยรายไดคเสรลมมากขตนน
3.แผนการตลาด
-จพดโปรโมชพทนในการซดนอขาย
4.แผนการผลลต
-ควบคจมคจณภาพสลนคคา
5.แผนการขาย
-เพลทมชสองทางการขายโดยขายออนไลนฑเชสนFacebook
6.แผนการเงลน
-มยการจพดทนาบพญชยรายรพบรายจสาย

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

ลดขยะ/การนนาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรบคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางนวพตกรรมใหมสใหคกพบผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

จสานวนรายไดค : 5,000

หนคา 92 / 150



PS65014112 : โครงการยกระดดบเศรษฐกกจขดขนพพขนฐานสสาหรดบผลกตภดณฑนในชชมชนตสาบลหาดเจคาสสาราญ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ขยายโอกาสทางการตลาดในการสรคางระบบตลาดออนไลนฑ

ตกแตสงภาพสลนคคาใหคมยความนสาดตงดบดในการเพลทมอพตราการซดนอสลนคคา

เตรยยมการออกแบบอพตลพกษณฑ และตราสลนคคาใหมส

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวสา 3 เดดอน

เศรษฐกกจหมชนเวอยนลดการใชคพลดงงานเนคนนสากลดบมาใชคใหมต

   Repurpose (การเปลยทยนวพตถจประสงคฑการใชคงาน)

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : กระเปปาสานหมบส 4

รายละเออยด : เปปนกระเปปาทยทสานจากเสคนพลาสตลก หลากสยสพน สานจนไดคขนาดและสยสพนตาม

ตคองการ

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.หาดเจคาสนาราญ อ.เมดองเพชรบจรย จ.เพชรบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : ตะกรคา กระเปปาสานจากเสคนพลาสตลก

ออนไลนน : https://banhelakhaemotop.blogspot.com/2017/01/blog-post.html

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

แผนธจรกลจ...กระเปปาสานหมบส 4 ครอบคลจมดารวลเคราะหฑภาพรวมธจรกลจรคานขายในปปจจจบพน การ
วางแผนกระบวนการจพดการรคาน ตพนงแตสการคพดสรรวพสดจ รบปแบบสลนคคามาตรฐาน มยการทนาการ
ตลาดออนไลนฑ การบรลหารกนาลพงคนทยทเหมาะสมและประสลทธลภาพสบงสจด กลยจทธฑทางการเงลน 
รวมถตงการเกกบขคอมบลจากแหลสงตสางๆ เพดทอวลเคราะหฑความเปปนไปไดคของธจรกลจ

คลดคคนกระบวนการทนางานทยทงสายขตนน

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

ลดขยะ/การนนาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรบคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จสานวนรายไดค : 55,000

หนคา 93 / 150



PS65021998 : โครงการยกระดดบเศรษฐกกจขดขนพพขนฐานสสาหรดบชชมชนในตสาบลหาดเจคาสสาราญ สภตการพดฒนา

สกนคคาออนไลนน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

จพดทนาระบบการคคาออนไลนฑทยทเปปนตลาดกลางออนไลนฑของ ต.หาดเจคาสนาราญ

เทคนลคการตกแตสงภาพสลนคคาดควยโปแกรม

การนนาขคอมบลลงระบบออนไลนฑ

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวสา 3 เดดอน

อาหารปลอดภดย

   เทคโนโลยยขนมหวาน

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ขนมหวานหมบส 5

รายละเออยด : เปปนขนมไทยพดนนบคานทยทขตนนชดทอของต.หาดเจคาสนาราญ ใชคนนนาตาลมะพรคาวและนนนา

ตาลตโนดในการปรจงรสหวาน ทนาใหคมยกลลทนหอม เปปนเอกลพกษณฑ

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.หาดเจคาสนาราญ อ.เมดองเพชรบจรย จ.เพชรบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : ขนมหวานไทย หมบส 5

ออนไลนน : https://thaidessertcom226.blogspot.com/p/blog-page_8.html

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

แผนธจรกลจ...ขนมหวานหมบส 5  ครอบคลจมการวลเคราะหฑภาพรวมธจรกลจรคานขายในปปจจจบพน การวาง
แผนกระบวนการจพดการรคาน ตพนงแตสการคพดสรรวพตถจดลบ รบปแบบสลนคคามาตรฐาน มยการทนาการ
ตลาดออนไลนฑ การบรลหารกนาลพงคนทยทเหมาะสมและประสลทธลภาพสบงสจด กลยจทธฑทางการเงลน 
รวมถตงการเกกบขคอมบลจากแหลสงตสางๆ เพดทอวลเคราะหฑความเปปนไปไดคของธจรกลจ

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

จสานวนรายไดค : 65,000

หนคา 94 / 150



PS65016867 : โครงการยกระดดบผลกตภดณฑนจากผคาทอกะเหรอถยงตสาบลยางนสขากลดดใตคสภตตลาดออนไลนน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชคซอฟแวรฑในการออกแบบบรรจจภพณฑฑใหมส

การใชคซอฟแวรฑในการพพฒนาลวดลายใหมส

ใชคนวพตกรรมยคอมสยจากธรรมชาตล

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : พวงกจญแจกะเหรยทยง อ๊าเก๊อะ

รายละเออยด : เปปนผลลตภพณฑฑทยททนาจากผคาทอกะเหรยทยง ของนพกเรยยนในตนาบล

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.ยางนนนากลพดใตค อ.หนองหญคาปลคอง จ.เพชรบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : 

ออนไลนน : 

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

เนดทองจากประชาชนของตนาบลยางนนนากลพดใตคเปปนชาวไทยเชดนอสายกะเหรยทยงและมยวพฒนธรรมทยท
เปปนเอกลพกษณฑของชจมชน คดอผคาทอกะเหรยทยงจตงนนาผคาทอกะเหรยทยงมาประยจกตฑใหคมยความทพน
สมพยและเปปนทยทรบคจพกมากขตนนเพดทออนจรพกษฑและสสงเสรลมวพฒนธรรมกะเหรยทยงจตงจพดทนา โครงการนยนขตนน

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สสงเสรลมและสนพบสนจนการทสองเทยทยวชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรพกษฑและตสอยอดภบมลปปญญาทคองถลทน

จสานวนรายไดค : 11,800

หนคา 95 / 150



PS65016915 : โครงการยกระดดบนสขาพรกกกะเหรอถยงเผา อาหนาง ตสาบลยางนสขากลดดใตค สภตตลาดออนไลนน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชคซอฟตฑแวรฑในการออกแบบรบปแบบบรรจจภพณฑฑ

การใชคนวพตกรรมการตลาดออนไลนฑ

การใชคนวพตกรรมการพพฒนาผลลตภพณฑฑ

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : นนนาพรลกกะเหรยทยงเผา อาหนาง

รายละเออยด : เผกดถตงใจ อรสอยเขคมขคนทนามาจากพรลกกะเหรสยทยงไมสใสสวพตถจกพนเสยยเมสดทอเปปดทาน

แลควควรเกกบไวคในตบคเยกนมยหลายขนาด 50-100 กรพม

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.ยางนนนากลพดใตค อ.หนองหญคาปลคอง จ.เพชรบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : พยทฝน

ออนไลนน : นนนาพรลกกะเหรยทยงเผา อาหนาง

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

เนดทองจากนนนาพรลกเผาเปปนผลลตภณพฑเ ฑดลมทยทมยอยบส
จตงปรพบปรจงผลลตภพณฑฑโดยนนาพรลกกะเหรยทยงมาทนานนนาพรลกเผา แลควใสสนนนามพนใหคทสวมนนนาพรลกเผา
เพสดทอใหค
นนนาพรลกเผาไมสแหคงและเกกบไวคไดคนาน ซสตทงพรลกกะเหรยทยงเปปนพดชทสยทอยบสในทคองถลทนและมยการออกแบบ
ผลลตภพณฑฑใ ฑหมสใหคมยความทพนสมพยนสาสนใจมากยลทงขตนนเพดทอตอบสนองความตคองการของผบคบรลโภค
จตงจพดทนาโครงการนยนขตนนมา

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางนวพตกรรมใหมสใหคกพบผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 13,000

หนคา 96 / 150



PS65016334 : ยตามกระเหรอถยง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชคซอฟแวรฑในการออกแบบลวดลายทอบางสสวน

การใชคนวพตกรรมการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

การใชคนวพตกรรมการตลาดออนไลนฑ

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวสา 3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ยสามกะเหรยทยง

รายละเออยด : ยสามกระเหรยทยง ผลลตโดยกลจสมทอผคากะเหรยทยงทยทนลยมทนากพนมานานแลควในชจมชน

ชาวเขาเผสากะเหรยทยงโดยวลธยการขตนนดคายออกแบบลวดลายทอประกอบตพวยสามและตกแตสง

ดควยของประดพบและพบ สนนาไปจนาหนสายในหมบสบคานสถานทยททสองเทยทยวและมยหนสวยงานอดทนทยทตลดตสอ

เพดทอนนาไปขายกระเปปายสามทอกระเหรยทยงผลลตโดยกลจสมทอผคาผคาทอกระเหรยทยงจพดเปปนงานชสาง

ฝปมดอประเภทผคาและผลลตภพณฑฑจากผคาทยทนลยมทนากพนมานานแลควในชจมชนชาวเขาเผสากะเหรยทยง

สนาหรพบวพตถจดลบหลพกทยทนนามาใชคในการทอผคาคดอ ฝปายทยทยพงปลบกไดคทพทวไปและมยการลงสยจากวพสดจ

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.ยางนนนากลพดเหนดอ อ.หนองหญคาปลคอง จ.เพชรบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : กลจสมทอผคากะเหรยทยง ตนาบลยางนนนากลพดเหนดอ

ออนไลนน : เอ๊ะ.กะเหรยทยง ศบนยฑรวมผลลตภพณฑฑทนามดอของดยเมดองเพชร

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

แผนการดนาเนลนธจรกลจของผลลตภพณฑฑยสามกะเหรยทยง คดอการพพฒนาตพวผลลตภพณฑฑใหคมยลวดลายทยท
ทพนสมพยและหลากหลายมากยลทงขตนนเพดทอใหคตรงตสอความตคองการของลบกคคาในปปจจจบพนการออก
แบบบรรจจภพณฑฑใหคมยความสวยงามและนสาสนใจเพดทอดตงดบดลบกคคาขยายฐานกลจสมลบกคคาใหคมยหลาก
หลายกลจสม
-แนวคลด:ปปจจจบพนมยการรณรงคฑการใชคถจงผคาแทนถจงพลาสตลกเนดทองจากการใชคถจงผคาทนทานตสอ
การใชคงานการซดนอถจงผคา1ใบสามารถใชคงานไดคนานหลายปปอยกทพนงยพงเปปนแฟชพทนไดคอยกดควยเพราะ
สามารถตกแตสงไดคตามใจชอบแบบไมสซนนาใครซตทงแนวคลดนยนตรงกพบภบมลปปญญาพดนนบคานของ
ชาวกระเหรยทยงในตนาบลยางนนนากลพดเหนดอคดอยสามกระเหรยทยงมยการรวมกลจสมชดทอวสากลจสมทอผคา
กะเหรยทยงทยทมยผลลตภพณฑฑหลายชนลดและ1ในผลลตภพณฑฑของกลจสมคดอยสามกะเหรยทยงโดยเลกงเหกน
เอกลพกษณฑของยสามกระเหรยทยงทยทมยจจดขายคดอเนดนอผคาทยทหนาสยไมสเหมดอนกระเปปาผคาทพทวไปและลวด
ลายทยทบสงบอกถตงทยทมาของยสามหากมยการทนาการตลาดและจนาหนสายในทางทยทเหมาะสมผลลตภพณฑฑ
นยนสามารถเพลทมยอดขายมากขตนนและพพฒนาตสอไดค
-ภาพรวมธจรกลจ:กลจสมทอผคากระเหรยทยงมยผลลตภพณฑฑตรงกพบแนวคลดการลดการใชคถจงพลาสตลก
และชสวยสรคางรายไดคกพบคนในชจมชน
-โอกาสและการแขสงขพน:ผลลตภพณฑฑมยโอกาสเตลบโตไดคเนดทองจากปปจจจบพนคนทยทหพนมาใชคกระเปปาผคา
แทนถจงพลาสตลกยพงมยจนานวนไมสมากแสดงวสาในอนาคตถคามยคนหพนมาใชคถจงผคาแทนถจงพลาสตลก
เพลทมกกจะยพงมยลบกคคาเพลทมขตนนอยกและยสามกระเหรยทยงเปปนผลลตภพณฑฑทยทมยเอกลพกษณฑตสางจากกระเปปา
ทพทวไปเชสนการตกแตสงและการใชคสยทยทสดใส

สรคางความรบคใหคชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรพกษฑและตสอยอดภบมลปปญญาทคองถลทน

จสานวนรายไดค : 1,200

หนคา 97 / 150



PS65016703 : การพดฒนาจกจกกองเปยทอถมออดตลดกษณนกะเหรอถยงเพพถอเปปนสกนคคาทางการทตองเทอถยว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชคซอฟแวรฑในการออกแบบลวดลาย

การใชคนวพตกรรมการตลาดออนไลนฑ

การใชคนวพตกรรมการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวสา 3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : จลกกกองเปย

รายละเออยด : จลกกกองเปย ทนามาจากเสคนดคายทยทมยสยสพนตสางๆ นนามาพพนกพบไมคไผสตามทรงทยทตคอง

การ ตกแตสงดควย ลบกปปด , ลบกตจคม , พบ ส คลคายโมบาย (เสคนดคายทยทนนามาใชค เปปนเสคนดคายสนาหรพบ

การทอผคากะเหรยทยง ปปจจจบพนใชคเปปนดคายสพงเคราะหฑ)

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.ยางนนนากลพดเหนดอ อ.หนองหญคาปลคอง จ.เพชรบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : ลานกางเตกนทฑลลนนชคางวลว,พจนนนารคอน ต.หนองหญคาปลคอง

ออนไลนน : เอ๊ะ.กะเหรยทยง ศบนยฑรวมผลลตภพณฑฑทนามดอของดยเมดองเพชร

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

กลจสมชจมชนทอผคากะเหรยทยงมยแนวคลดเดยยวกพนวสาตคองการเพลทมมบลคสาจากเศษดคายทยทเหลดอจากการ
ทอผคาใหคเกลดเปปนผลลตภพณฑฑใหมสทยทสามารถเพลทมรายใหคกพบคนในชจมชนปปจจจบพนมยชสองทางการจพด
จนาหนสายทยทหลากหลาย เชสน Facebook , IG , Line เปปนผลลตภพณฑฑทยทมยการแขสงขพนคสอนขคางนคอย 
จตงมยโอกาสสบงทยทผลลตภพณฑฑของจะเขคาสบสตลาดไดคเรกว
เปปาหมายระยะสพนน (1-2 ปป)
-ผลลตผลลตภพณฑฑใหคมยคจณภาพและมยลวดลายมากขตนน
-เปปดชสองทางการจพดจนาหนสายใหคมยหลากหลายชสองทาง
-ขยายกลจสมลบกคคาเพลทมขตนน
-โปรโมทแบรนดฑ “เอ๊ะ..กะเหรยทยง” ใหคเปปนทยทรบคจพกของกลจสมลบกคคา
เปปาหมายระยะยาว (3-5 ปป)
ออกแบบและผลลต จลกกกองเปย ใหคมยความรสวมสมพยและถบกใจคนทจกเพศทจกวพย ขยายการวาง
สลนคคาใหคทพทวทจกจพงหวพดในประเทศ
กลยจทธฑ : แนวทางในการดนาเนลนธจรกลจจะเนคนเปปนการสรคางในเรดทองของตพวผลลตภพณฑฑใหคเปปนทยท
รบคจพกของกลจสมลบกคคาหลายๆ กลจสม โดยอาศพยชสองทาง Social Media สรคางใหคตพวผลลตภพณฑฑมย
คจณภาพและโดด เดสนกวสาคบสแขสง จพดทนาโปรโมชพทนสสงเสรลมการขายนนาเสนอลวดลายผลลตภพณฑฑ
แบบใหมสๆ
แผนการลงทจน : ผลลตภพณฑฑจลกกกองเปย ใชควพสดจหลพกในการผลลต คดอ เสคนดคาย ซตทงเปปนวพตถจดลบทยท
หางสายและมยตคนทจนทยทตตาแตสคสาแรงอาจสบงเนดทองจาก จลกกกองเปย เปปนงานทนามดอ

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สสงเสรลมและสนพบสนจนการทสองเทยทยวชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จสานวนรายไดค : 1,500

หนคา 98 / 150



PS65016172 : การยกระดดบผลกตภดณฑนมะมตวงหาวมะนาวโหตเชพถอม ตสาบลหนองหญคาปลคองสภตตลาดออนไลนน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชคนวพตกรรมในการปรพบปรจงกระบวนการผลลต

การใชคนวพตกรรมการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

การใชคนวพตกรรมการตลาดออนไลนฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : มะมสวงหาวมะนาวโหสเชดทอม

รายละเออยด : เนดทองจากมยการปลบกมะมสวงหาวมะนาวโหสทจกพดนนทยทในทคองถลทน กลจสมแมสบคานหนอง

หญคาปลคองแปรรบปผลไมคและนนนาสมจนไพรตามฤดบกาลเลกงเหกนชสองทางการสรคางรายไดค จตงไดค

นนามะมสวงหาวมะนาวโหสมาแปรรบปโดยการเชดทอม วางจนาหนสายตามรคานคคาทพทวไปในชจมชน

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 7 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.หนองหญคาปลคอง อ.หนองหญคาปลคอง จ.เพชรบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : -

ออนไลนน : กลจสมแมสบคานหนองหญคาปลคองแปรรบปผลไมคและนนนาสมจนไพรตามฤดบกาล

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

Key Partners 
- กลจสมแมสบคานหนองหญคาปลคองแปรรบปผลไมคและนนนาสมจนไพรตามฤดบกาล
- กลจสมเกษตรกรทยทปลบกมะมสวงหาวมะนาวโหสในพดนนทยท

Key Activities
- การแปรรบปผลลตภพณฑฑมะมสวงหาวมะนาวโหสเชดทอม
- การโฆษณาการตลาดออนไลนฑ

Value Proposition
- เปปนผลลตภพณฑฑทยทคนในชจมชนผลลตเอง
- เปปนการสรคางรายไดคและสนพบสนจนคนในชจมชน
- วพตถจดลบสด ใหมส
- มยประโยชนฑและสรรพคจณทยทดยตสอรสางกาย

Customer Relationships
- มยการตลดตสอและสรคางลบกคคารายใหมส
- สรคางผลลตภพณฑฑทยทหลากหลายรบปแบบมากขตนน
- มยการนนาเสนอผลลตภพณฑฑในหลากหลายรบปแบบเขคาสบสตลาดออนไลนฑ

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 6,000

หนคา 99 / 150



PS65016190 : การยกระดดบผลกตภดณฑนนสขาพรกกขนชนกรอบสมชนไพรตสาบลหนองหญคาปลคองสภตถตลาดออนไลนน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชคนวพตกรรมในการปรพบปรจงกระบวนการผลลต

การใชคนวพตกรรมการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

การใชคนวพตกรรมการตลาดออนไลนฑ

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : นนนาพรลกขนจนกรอบสมจนไพร

รายละเออยด : การนนาขนจนแกสมาฝานเปปนแผสนบางๆทอดใหคกรอบมยสยเหลดองทองบรรจจถจงจพด

จนาหนสายผลลตภพณฑฑนนนาพรลกขนจนทอดกรอบสมจนไพรตสอยอดมาจากผลลตภพณฑฑขนจนทอดของ

กลจสมวลสาหกลจชจมชนสพมมาอาชยพบคานจะโปรงเพดทอเปปรการพพฒนาตสอยอดผลลตภพณฑฑสลนคคาใหค

หลากหลายมากขตนน เพดทอสรคางรายไดคใหคแกสกลจสมวลสาหกลจชจมชนเพลทมรายไดคจากตพวผลลตภพณฑฑ

หลายชสองทางทพนงออนไลนฑ

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 7 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.หนองหญคาปลคอง อ.หนองหญคาปลคอง จ.เพชรบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : -

ออนไลนน : กลจสมวลสาหกลจชจมชนสพมมาชยพบคานจะโปรง

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขตนนไป

Key partners:
-1.กลจสมเกษตรกรทยทปลบกขนจนในพดนนทยทตนาบลหนองหญคาปลคอง และพดนนทยทใกลคเคยยง
-2.ซพพพลายเออรฑบรรจจภพณฑฑและวพตถจดลบ
-3.หนสวยงานทยทรพบผลดชอบในพดนนทยท
Key Activities:
-1. การผลลตผลลตภพณฑฑนนนาพรลกกรอบสมจนไพร
-2. ขคอมบลผลลตภพณฑฑ
-3.การโฆษณา การตลาดออนไลนฑ 
Value Propositions:
-1.มยประโยชนฑและสรรพคจณทยทดยตสอรางกาย
-2.มยอายจการเกกบรพกษาทยทนาน
-3.สรคางมบลคสาเพลทมใหคกพบผลไมคทยทชาวเกษตรในทคองถลทนปลบกขตนนดควยนวพตกรรม
-4.สนพบสนจนผลลตภพณฑฑในชจมชนและเกษตรกร 
-5.สรคางความสนใจใหคกพบกลจสมลบกคคาในตลาดออนไลนฑมากขตนน
Customer Relationships:
-1.การนนาเสนอผลลตภพณฑฑแบบใหมสใหคสบสตลาดออนไลนฑ 
-2. การสดทอสาร และสรคางลบกคคารายใหมส 
-3. มยสลนคคาในการจพดจนาหนสายหลากหลายมากขตนน 

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สสงเสรลมและสนพบสนจนการทสองเทยทยวชจมชน

สรคางนวพตกรรมใหมสใหคกพบผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

จสานวนรายไดค : 15,000

หนคา 100 / 150



PS65013310 : โครงการยกระดดบเศรษฐกกจขดขนพพขนฐานสสาหรดบผลกตภดณฑนในชชมชนตสาบลวดดยางงาม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เตรยยมการออกแบบอพตลพกษณฑของชจมชน และพพฒนาตราสลนคคาใหมส

ขยายโอกาสทางการตลาดในการสรคางระบบตลาดออนไลนฑ

ตกแตสงภาพสลนคคาใหคมยความนสาดตงดบดในการเพลทมอพตราการซดนอสลนคคา

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวสา 3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : กลควยแผสนอบแหคง

รายละเออยด : ใชควพตถจดลบจากชจมชน วลธยการอบและรยดสะอาด รสหวานธรรมชาตลไมสปรจงแตสง

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.วพดยางงาม อ.ปากทสอ จ.ราชบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : กลควยแผสนอบแหคง กลจสมแมสบคานเกษตรกรวพดยางงาม อ.ปากทสอ

ออนไลนน : https://ratchaburi.cdd.go.th/services/

%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0

%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8

%ab%e0%b9%89%e0%b8%87-

%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0

%b8%a1

แผนธจรกลจ...กลควยแผสนอบแหคง ครอบคลจมการวลเคราะหฑภาพรวมธจรกลจรคานขายในปปจจจบพน การ
วางแผนกระบวนการจพดการรคาน ตพนงแตสการคพดสรรวพตถจดลบ รบปแบบสลนคคามาตรฐาน มยการทนา
การตลาดออนไลนฑ การบรลหารกนาลพงคนทยทเหมาะสมและประสลทธลภาพสบงสจด กลยจทธฑทางการเงลน 
รวมถตงการเกกบขคอมบลจากแหลสงตสางๆ เพดทอวลเคราะหฑความเปปนไปไดคของธจรกลจ

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรบคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 80,000

หนคา 101 / 150



PS65022011 : โครงการยกระดดบเศรษฐกกจขดขนพพขนฐานสสาหรดบชชมชนในตสาบลวดกยางงาม สภตการพดฒนาสกนคคา

ออนไลนน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เตรยยมการออกแบบอพตลพกษณฑ และตราสลนคคาใหมส

ขยายโอกาสทางการตลาดในการสรคางระบบตลาดออนไลนฑ

ตกแตสงภาพสลนคคาใหคมยความนสาดตงดบดในการเพลทมอพตราการซดนอสลนคคา

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวสา 3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : กลควยลบกอบแหคง

รายละเออยด : ใชควลธยอบธรรมชาตลและสะอาด วพตถจดลบเอาจากทคองถลทนทยทประชาชนนนามาขาย 

รสชาตลอรสอยไมสหวานเกลนไป

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.วพดยางงาม อ.ปากทสอ จ.ราชบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : กลจสมแมสบคานเกษตรกรวพดยางงาม อ.ปากทสอ

ออนไลนน : https://ratchaburi.cdd.go.th/services/

%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0

%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8

%ab%e0%b9%89%e0%b8%87-

%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0

%b8%a1

แผนธจรกลจ...กลควยลบกอบแหคง ครอบคลจมการวลเคราะหฑภาพรวมธจรกลจรคานขายในปปจจจบพน การ
วางแผนกระบวนการจพดการรคาน ตพนงแตสการคพดสรรวพตถจดลบ รบปแบบสลนคคามาตรฐาน มยการทนา
การตลาดออนไลนฑ การบรลหารกนาลพงคนทยทเหมาะสมและประสลทธลภาพสบงสจด กลยจทธฑทางการเงลน 
รวมถตงการเกกบขคอมบลจากแหลสงตสางๆ เพดทอวลเคราะหฑความเปปนไปไดคของธจรกลจ

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรบคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 70,000

หนคา 102 / 150



PS65022602 : การแปรรภปผคาทอเปปนผลกตภดณฑนกลตองใสตกระดาษทกชชภตสวยงามสภตเชกงพาณกชยน ตสาบลคชคงกระถกน 

อ.เมพอง จ.ราชบชรอ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

สามารถสรคางผลลตภพณฑฑไปขายในโอทกอปหรดอรคานคคาผบคประกอบการทยทตคองการ

พพฒนาคจณภาพและมาตรฐานของสลนคคาใหคมยมบลคสาเพลทมขตนน

ผลลตและแปรรบปสมจนไพรและพดชในทคองถลทนนนามาผลลตใหคเปปนผลลตภพณฑฑใหมส

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : กลสองกระดาษทลชชบส

รายละเออยด : กลสองใสสกระดาษทลชชบสทยทออกแบบทพนสมพยตรงกพบความตคองการทคองตลาดผบค

ประกอบการ  หมวกทยททนาจากพดชเสคนใยในทคองถลทน

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

3 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.คจคงกระถลน อ.เมดองราชบจรย จ.ราชบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : -

ออนไลนน : -

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขตนนไป

ผคามสานทนาจากเสคนใยพดชทยทมยในทคองถลทนเชสนตคนกก,ผพกตบชวาดควยคจณสมบพตลของตคนกกและผพก
ตบชวาทยทเปปนพดชทยทหาไดคในทคองถลทน สามารถนนามาสรคางสรรคฑเปปนผลลตภพณฑฑเครดทองจพกสาน
ประเภทผคามสาน

คลดคคนกระบวนการทนางานทยทงสายขตนน

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรบคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จสานวนรายไดค : 20,000

หนคา 103 / 150



PS65022608 : ผคาทอแปรรภปเปปนทอถใสตแกควเยตกก กระเปปาสตรอและการแปรภปพพชสมชนไพรในชชมชน ตสาบลคชคง

กระถกน  อ.เมพอง จ.ราชบชรอ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ผลลตและแปรรบปสมจนไพรและพดชในทคองถลทนนนามาผลลตใหคเปปนผลลตภพณฑฑใหมส

สามารถสรคางผลลตภพณฑฑไปขายในโอทกอปหรดอรคานคคาผบคประกอบการทยทตคองการ

พพฒนาคจณภาพและมาตรฐานของสลนคคาใหคมยมบลคสาเพลทมขตนน

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ทยทใสสแกควเยตลกและกระเปปาสตรยทยททพนสมพย

รายละเออยด : ผคาทยททอมดอสนาเรกจสวยงามแลคว นนามาแปรรบปเปปนทยทใสสแกควเยตลก กระเปปาสตรยทยท

ทพนสมพยรบปแบบตสางๆทยทตรงกพบความตคองการของทคองตลาด

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

3 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.คจคงกระถลน อ.เมดองราชบจรย จ.ราชบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : -

ออนไลนน : ๒

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขตนนไป

สรคางผลลตภพณฑฑกระเปปาสตรยจากเสคนใยพชดทยทมยในทคองถลทนเชสนผพกตบชวาไหมฝปายและนนาสมจนไพร
ในทคองถลทนฟปทลายโจรมาแปรรบปเปปนสเปรยฑยาอพดเมกดทยทไดคมาตรฐานและพพฒนาสบทคองตลาดทยท
ตคองการทยทรพบซดนอกระเปปาสตรยหลายรบปแบบทยทไดคจากการนนาเสคนใยพดชทยทมยในทคองถลทน อาทล ตคนกก

คลดคคนกระบวนการทนางานทยทงสายขตนน

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรบคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จสานวนรายไดค : 20,000

หนคา 104 / 150



PS65025578 : กระเปปาจากผคาทอมพอสภตเชกงพาณกชยนตสาบลดอนตะโก อ.เมพอง จ.ราชบชรอ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การทอ

การยคอม

การตพดเยกบ

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวสา 3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : กระเปปาสตรย Female handbagแล

รายละเออยด : กระเปปาหลายรบปแบบทยทไดคจากการนนาเสคนใยพดชทยทมยในทคองถลทน อาทล ตคนกก ดควย

คจณสมบพตลของตคนกกทยทเปปนวพชพดชทยทหาไดคงสายในทคองถลทน สามารถนนามาสรคางสรรคฑเปปน

ผลลตภพณฑฑเครดทองจพกสานประเภทกระเปปาถดอ กระเปปาสะพาย เหมาะสนาหรพบสจภาพสตรย ใชคถดอ

หรดอสะพายสวยงาม มยน

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.ดอนตะโก อ.เมดองราชบจรย จ.ราชบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : -

ออนไลนน : -

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขตนนไป

สรคางผลลตภพณฑฑจากเสคนใยหลายรบปแบบทยททพนสมพยทยทมยในทคองถลทนและแปรรบปสมจนไพรทยทมยในทคอง
ถลทนใหคไดคมาตรฐานไปสบสเชลงพาณลชยฑ

คลดคคนกระบวนการทนางานทยทงสายขตนน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรบคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จสานวนรายไดค : 40,000

หนคา 105 / 150



PS65025586 : พวงมาลดยผคาทอผคาขาวมคาและพพชสมชนไพรฟปาทะลายโจรสภตเชกงพาณกชยนของชชมชนตสาบลดอน

ตะโก อ.เมพอง จ.ราชบชรอ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การสกพดดควยวลธยการทางการแพทยฑ

การบด

การตคม

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวสา 3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ฟปาทะลายโจร Andrographis paniculata

รายละเออยด : การทอผคาแปรรบปเปปนพวงมาลพยดอกไมคผคาทอมดอและสมนจไพรฟปาทะลายโจร

เปปนสมจนไพรทยทมยในทคองถลทนนนามาแปรรบปเปปนยาสามพญประจนาบคาน สสวนทยสามารถนนามาแปรรบป

ไดคคดอ ใบของฟปาทะลายโจรนนามาผสมอบเชย หรดอกานพลบนนามาปปน นเปปนเมกดกลมๆ คลคายลบก

กลอนเพดทอใชครพกษาอาการผลดปกตลทางเดลนอาหารในเดกกไดค สสวนตคนนนามาตากแหคงชสวยบนาบพด

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.ดอนตะโก อ.เมดองราชบจรย จ.ราชบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : -

ออนไลนน : -

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขตนนไป

สรคางผลลตภพณฑฑจากพดชสมจนไพรหลายรบปแบบทยททพนสมพยทยทมยในทคองถลทนและแปรรบปสมจนไพรทยทมยใน
ทคองถลทนใหคไดคมาตรฐานไปสบสเชลงพาณลชยฑ

คลดคคนกระบวนการทนางานทยทงสายขตนน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรบคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จสานวนรายไดค : 60,000

หนคา 106 / 150



PS65022400 : การแปรรภปผคาทอเปปนหมวกสวยงามและการแปรรภปสมชนไพรในทคองถกถนตสาบล บคานไรต อ.เมพอง 

จ.ราชบชรอ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การยคอม

การเยกบ

การทอ

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวสา 3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : หมวกสตรย สวยงาม: beautiful women's hat

รายละเออยด : หมวกสนาหรพบสตรยหลายรบปแบบทยทไดคจากการนนาเสคนใยพดชทยทมยในทคองถลทน อาทล 

ตคนกก ผพกตบชวา ดควยคจณสมบพตลของตคนกกทยทเปปนวพชพดชทยทหาไดคงสายในทคองถลทน สามารถนนา

มาสรคางสรรคฑเปปนผลลตภพณฑฑ ประเภทกระเปปาถดอหมวก  กระเปปาสะพาย เหมาะสนาหรพบสจภาพ

สตรย ใชคสวมใสสสวยงาม มยนค

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.บคานไรส อ.เมดองราชบจรย จ.ราชบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : -

ออนไลนน : -

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

สรคางผลลตภพณฑฑจากเสคนใยหลายรบปแบบทยททพนสมพยทยทมยในทคองถลทนและแปรรบปสมจนไพรทยทมยในทคอง
ถลทนใหคไดคมาตรฐานไปสบสเชลงพาณลชยฑ

คลดคคนกระบวนการทนางานทยทงสายขตนน

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

ลดขยะ/การนนาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

ลดเวลาในการสรคางผลผลลตเพดทอจพดจนาหนสายสลนคคา / บรลการ

จสานวนรายไดค : 30,000

หนคา 107 / 150



PS65022597 : การแปรรภปสมชนไพร วตานหางจระเขคเปปนผลกตภดณฑนสภตเชกงพาณกชยนตสาบลบคานไรต อ.เมพอง จ.ราชบชรอ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การตจกน

การกรอง

การหพทน

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวสา 3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : วสานหางจระเขค : Aloe Vera

รายละเออยด : สมจนไพรทยทมยในทคองถลทน นนามาแปรรบปเปปนผลลตภพณฑฑทยทใชคประโยชนฑในครพวเรดอน 

เปปนยาสมพญประจนาบคาน ทยทไดคมาตรฐาน ผสานแพทยฑวลทยากรทยทชนานาญการตรวจสอบ 

มาตรฐานระดพบเบดนองตคน สามารถสรคางผลลตภพณฑฑไปขายในโอทกอปหรดอรคานคคาผบคประกอบ

การทยทตคองการ

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.บคานไรส อ.เมดองราชบจรย จ.ราชบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : -

ออนไลนน : -

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขตนนไป

สรคางผลลตภพณฑฑจากเสคนใยหลายรบปแบบทยททพนสมพยทยทมยในทคองถลทนและแปรรบปสมจนไพรทยทมยในทคอง
ถลทนใหคไดคมาตรฐานไปสบสเชลงพาณลชยฑ

คลดคคนกระบวนการทนางานทยทงสายขตนน

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

ลดขยะ/การนนาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

ลดเวลาในการสรคางผลผลลตเพดทอจพดจนาหนสายสลนคคา / บรลการ

จสานวนรายไดค : 15,000

หนคา 108 / 150



PS65022444 : การทอผพนผคาและการแปรรภปผลกตภดณฑนผคามตานสภตเชกงพาณกชยนตสาบลหควยไผต อ.เมพอง จ.ราชบชรอ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชคเครดทองจพกรอจสาหกรรมในการตพดเยกบ

นวพตกรรมการใชคพดชเสคนใยออกแบบผลลตภพณฑฑใหมสใหคมยความทพนสมพยและตรงกพบความตคอง

การของตลาด

นวพตกรรมการยคอมสยผคาพดชเสคนใยใหคสามารถนนามาแปรรบปเปปนผลลตภพณฑฑใหมส

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวสา 3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ผคามสานทนาจากเสคนใยแฝกไหมหฝปาย : Curtains of bulrush and 

cotton

รายละเออยด : ผคามสานทยททนาขตนนจากแฝกผสมฝปาย มยทพนงแบบหนา และแบบบาง เนดนอผคานจสม สยผคา

ออกดคานไมสเงา เนดนอผคาดบเรยยบงสายสบายตา ผคาทลนงตพวดยมยนนนาหนพก สยและพลมพฑลายคมชพด ซพกทนา

ความสะอาดงสาย ดควยคจณสมบพตลของผคาทยทถพกทอจากเสคนใยธรรมชาตลจะดบดซตมความชดนนทยทดย 

และตคานทา

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.หควยไผส อ.เมดองราชบจรย จ.ราชบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : -

ออนไลนน : -

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขตนนไป

สรคางผลลตภพณฑฑจากเสคนใยหลายรบปแบบทยททพนสมพยทยทมยในทคองถลทนและแปรรบปสมจนไพรทยทมยในทคอง
ถลทนใหคไดคมาตรฐานไปสบสเชลงพาณลชยฑ

คลดคคนกระบวนการทนางานทยทงสายขตนน

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรบคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จสานวนรายไดค : 2,000

หนคา 109 / 150



PS65022466 : การแปรรภปสมชนไพรในทคองถกถนตะไครคเปปนยากดนยชงหอมสภตเชกงพาณกชยนตสาบลหควยไผต อ.เมพอง จ.

ราชบชรอ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

แปรรบปสมจนไพรทคองถลทนเปปนผลลตภพณฑฑทยทใชคในครพวเรดอน

เปปนยาสามพญประจนาบคานทยทไดคมาตรฐาน

ผสานแพทยฑวลทยาการทยทชนานาญการตรวจสอบ

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวสา 3 เดดอน

เกษตรปลอดภดย

   การตลดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : 1 ยากพนยจง ทนาจากตะไครค Mosquito repellent made from 

lemongrass

รายละเออยด : สมจนไพรฟปาตะไครคเปปนสมจนไพรทยทมยในทคองถลทนนนามาแปรรบปเปปนยากพนยจง สสวนทยท

สามารถนนามาแปรรบปไดคคดอ สามารถจพดทนาในรบปแบบผลลตภพณฑฑยาสามพญประจนาบคาน สรคาง

รายไดคใหคครพวเรดอน หรดอจนาหนสายเปปนสลนคคาโอทอปไดค

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.หควยไผส อ.เมดองราชบจรย จ.ราชบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : -

ออนไลนน : -

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

สรคางผลลตภพณฑฑจากพดชสมจนไพรในทคองถลทนหลายรบปแบบทยททพนสมพย แปรรบปสมจนไพรทยทมยในทคอง
ถลทนใหคไดคมาตรฐานไปสบสเชลงพาณลชยฑ

คลดคคนกระบวนการทนางานทยทงสายขตนน

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรบคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 20,000

หนคา 110 / 150



PS65022585 : การพดฒนาบรรจชภดณฑนสตงเสรกมการขายมะมตวงนสขาปลาหวาน ตสาบลบางเสาธง อสาเภอ

บางเสาธง   จดงหวดดสมชทรปราการ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

สสงเสรลมการขายและการตลาด

เพลทมชสองทางการขายและยอดขาย

พพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสสงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : นนนาปลาหวานตคนหอม

รายละเออยด : มสวงนนนาปลาหวาน

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมจทรปราการ

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : มะมสวงนนนาปลาหวานตคนหอม

ออนไลนน : มะมสวงนนนาปลาหวานตคนหอม

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

มะมสวงนนนาปลาหวานตคนหอม เปปนธจรกลจทยทเกลดขตนนในชจมชนเกลดจากการรวมกลจสมของคนในชจมชน 
เพดทอสรคางธจรกลจนยนขตนนมา ทรพพยากรหลพกทยทใชค คดอ นนนาปลาหวานเพราะเปปนสบตรทยทชาวบคานคลดคคนชตนน
มาโดยเฉพาะรสชาตลทยทเปปนเอกลพกษณฑ  ฐานลบกคคาสสวนใหญจะเปปนลบกคคาในเขตพดนนทยทและบรลเวณ
ใกลคเคยยง สสวนมากกลจสมจะเปปนวพยรจสน วพยทนางาน และวพยกลางคน 
 มยการจพดจนาหนสายตามสถานทยทตสางๆ เชสนตลาดนพด และ ตามสถานทยทราชการตสางๆ  หนคาทยทวสา
การอนาเภอ สถานยตนารวจ ฯลฯ  นอกจากการสามารถไปซดนอไดคตามสถานทยทกลสาวมาขคางตคนแลคว 
ในพดนนทยทใกลคเคยยงสามารถใชคบรลการโทรสพทง กพบผบคจพดจนาหนสายและสามารถจพดสสงใหคถตงบคาน หรดอไป
รพบสลนคคาไดคทยทชจมชนทยทจพดจนาหนสาย

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 120,000
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PS65027785 : การพดฒนาผลกตภดณฑนกลควยตากแปรรภปและบรรจชภดณฑนสตงเสรกมการขาย ตสาบลบางเสาธง 

อสาเภอบางเสาธง จดงหวดดสมชทรปราการ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ปรพบปรจงรบปแบบผลลตภพณฑฑและบรรจจภพณฑฑใหคเหมาะสมเพดทอการจนาหนสาย

เพลทมมบลคสาใหคกพบผลลตภพณฑฑดควยบรรจจภพณฑฑทยทสวยงามสะดวกตสอการรพบประทานและการเกกบ

รพกษา

นนาสลนคคาไปจนาหนสายผสาน Platform Online Facebook

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : อารย banana

รายละเออยด : กลควยตาก อารย banana ผลลตภพณฑฑกลควยตากจากกลควยนนาหวคา ทยทมยรสชาตล

อรสอย ถบกสจขอนามพย และมยความปลอดภพยจาก กระบวนการผลลตทยทไดคมาตรฐาน และวพตถจดลบ

ทยทมยคจณภาพ

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมจทรปราการ

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : อารย Banana

ออนไลนน : อารย Banana

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

เปปนการพพฒนาการแปรรบปกลควยตากใหคเขคาถตงกลจสมผบคบรลโภคในปปจจจบพน และออกแบบบรรจจ
ภพณฑฑเพดทอชสวยสสงเสรลมแบรนดฑสลนคคาสสงเสรลมยอดขาย และจะมยการเพลทมชสองทางการจพด
จนาหนสายใหคมยความหลากหลาย โดยเพลทมชสองทางออนไลนฑเพดทอเพลทมโอกาสในการเขคาถตงสลนคคา
ของกลจสมผบคบรลโภคไดคมากขตนน

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

อนจรพกษฑสลทงแวดลคอม และมยการพพฒนาอยสางยพทงยดน

จสานวนรายไดค : 6,000
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PS65022285 : โครงการพดฒนาผลกตภดณฑนและบรรจชภดณฑนขนมเปปจ ยะ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การพพฒนาสบตรแปปงและหนคาตาใหคเปปนขนมเปปก ยะกจหลายและพพฒนาไสคเปปนใสคธพญพดช

นวพตกรรมดคานพพฒนารบปแบบแปปงและบรรจจภพณฑ  ฑ

การพลมพฑ Logo สตลกกเกอรฑ และการตกแตสงบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ขนมเปปก ยะ (Moon Cake)

รายละเออยด : ขนมเปปก ยะ ทยทพพฒนาจากขนมแบบเดลม ใหคมยความทพนสมพย และตอบโจทยฑทจกเพศ

ทจกวพย ดควยการผลลตจากวพตถจดลบทยทมยคจณภาพในทคองถลทน สตอรยทของขนมแตสละใสคทยทมยความเปปน

มาทยทนสาสนใจ

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมจทรเจดยยฑ จ.สมจทรปราการ

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : ขนมเปปก ยะบคานปปาไล

ออนไลนน : เปปก ยะปปาไลสบตรตคนตนารพบ

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

Key Partners –  ผบคใหคการสนพบสนจนและผบคเกยทยวขคองในธจรกลจนยน ไดคแกส ตนาบลในคลองบางปลากด 
และ มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร – RMUTP

Key Activities – การคพดสรรวพตถจดลบของทคองถลทนและการพพฒนาบรรจจภพณฑฑทยทมยความทพน
สมพย ชสองทางการจพดจนาหนสายทยทมยหลายชสองทางและการสรคางเรดทองราวใหคสลนคคาดบมยความนสา
สนใจ เปปนทยทตคองการของตลาด

Key Resources – เปปนวพตถจดลบในทคองถลทนทยทคพดสรรอยสางมยคจณภาพและแรงงานทยทใชคในการ
ผลลตมาจากสมาชลกในพดนนทยท และการตลาด การจพดจนาหนสายทยทเขคาถตงผบคบรลโภคและงสายตสอการเขคา
ใจในตพวสลนคคาของผบคบรลโภค

Value Propositions – คจณคสาทยทผบคบรลโภคจะไดครพบ คดอ ขนมดพทงเดลมทยทมยการปรพบใหคทพนสมพย 
สามารถตอบโจทยฑลบกคคาหลากหลายกลจสม และพพฒนาวพตถจดลบในทคองถลทนใหคเปปนทยทรบคจพก 

Costomer Relationships – มยการตพนงแบบสอบถามเกยทยวกพบรสชาตลและภาพลพกษณฑของ
ผลลภพณฑฑ มยการสะสมแตคมเพดทอแลก หรดอ ลจคนรางวพล ทยทเกยทยวกพบสลนคคา

Channels – จพดจนาหนสายตลาดในชจมชน ต.ในคลองบางปลากด ทพนงออนไลนฑและออฟไลนฑ
Customer Segment – ลบกคคาเปปนคนในพดนนทยทในคลองบางปลากด หรดอคนทพทวไป และผบคทยทรพบ

ประทานอาหารเพดทอสจขภาพ
Cost Structure – ตคนทจนประกอบดควย คสาแรงงาน คสาบรรจจภพณฑฑ คสาการตลาด คสานนนา คสา

ไฟ คสาแก๊ส และ อดทนๆ
Revenue Streams – รายไดคจากการขายของในตลาดนพด OTOP ของดย ของดพงในตนาบล

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

จสานวนรายไดค : 20,000
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PS65022296 : โครงการพดฒนาการแปรรภปผลกตภดณฑนจากสดบปะรดกวน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนาขนมแครกเกอรฑ และ Packaging Design

คจณภาพและมาตรฐานในกระบวนการทนาขนมแครกเกอรฑสพบปะรด และบรรจจหยบหสอ

อบรมอยคอมเมลรฑซ และชสองทางออนไลนฑ

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภดย

   การแปรรบปอาหาร

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : แครกเกอรฑสพบปะรด

รายละเออยด : แครกเกอรฑไสคสพบปะรด ความอรสอยจากสพบปะรดกวนแทคเนดนอสยทอง รสหวานอม

เปรยนยว กรอบ อรสอย เปปนของวสางทยททานไดคทจกทยท ทจกโอกาส และทจกเวลา

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมจทรเจดยยฑ จ.สมจทรปราการ

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : ปปาเลกก สพปปะรดกวน

ออนไลนน : แครกเกอรฑสพปปะรด by U2T rmutp

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

Key Partners – ผบคใหคการสนพบสนจนและผบคเกยทยวขคองในธจรกลจนยน ไดคแกส ตนาบลในคลองบางปลากด 
และมหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร – RMUTP
Key Activities – เรลทมจากการคพดสรรวพตถจดลบทยทไดคคจณภาพ มยรสชาตล กลลทน สยทยทดย นนามาใสสบรรจจ
ภพณฑฑทยทสะอาดและสวยงาม ซตทงระหวสางกระบวนการเหลสานยนจะทนาการเกกบขคอมบลเพดทอนนามาสรคาง 
Content ในการโปร โมทและจพดจนาหนสายสลนคคา 
Key Resources – ทรพพยากรในการผลลตประกอบไปดควย สบตรการทนาไสคสพบปะรด แปปงแครก
เกอรฑ แรงงานทยทใชคในการผลลตซตทงเปปนแรงงานและสมาชลกในตนาบลในคลองบางปลากด การ
ตลาดและการจพดจนาหนสาย
Value Propositions - คจณคสาทยทลบกคคาจะไดครพบ คดอขนมทยททานไดคงสาย อรสอย มยประโยชนฑตสอ
สจขภาพ สามารถนนาไปเปปนของฝากใหคแกสบจคคลอดทนไดค นอกจากนยนไสคสพบปะรดกวนยพงเปปน
สพบปะรดกวนเนดนอแทคสยทองทยทมยคจณภาพ
Costomer Relationships – มยการตลดตามผลวสาลบกคคาพตทงพอใจกพบรสชาตลหรดอไมส และจะมอบ
สลทธลพลเศษแกสลบกคคาเดลม รวมถตงจพดโปรโมชพทนในการขายเมดทอซดนอสลนคคาครบ 300 บาทจะไดคสสวน
ลด 10%
Channels – จพดจนาหนสายในตลาดในชจมชน ต.ในคลองบางปลากด จนาหนสายตามออเดอรฑทยท
ลบกคคาสพทงเขคามา รวมถตงจนาหนสายผสานชสองทางออนไลนฑตสางๆ 
Customer Segment – กลจสมลบกคคาเปปนกลจสมคนทยทอาศพยอยบสในประเทศไทยและอาศพยอยบสในชจมชน       
ต.ในคลองบางปลากด ไมสจนากพดเพศ ไมสจนากพดอายจ(สนาหรพบผบคทยทสามารถทานไดค)

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรบคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 50,000

หนคา 114 / 150



PS65007808 : การพดฒนาชตองทางจดดจสาหนตายและรภปแบบบรรจชภดณฑนของททอฟฟปถ กะทก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การเพลทมชสองทางการขายผสานตลาดออนไลนฑ

การโปรโมทและจพดการหนคารคานออนไลนฑ

การพพฒนาและตสอยอดผลลตภพณฑฑ

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   สดทอทยทเผยแพรส ทางหนพงสดอพลมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทพศนฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ท๊อฟฟปท กะทล

รายละเออยด : ท๊อฟฟปท กะทลหลากหลายรสชาตล หสอดควยกระดาษแกควหลากหลายสย

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.ลาดใหญส อ.เมดองสมจทรสงคราม จ.สมจทรสงคราม

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : วลสาหกลจชจมชนพรนลมลตร

ออนไลนน : พรนลมลตร ท๊อฟฟปท กะทล

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

•การเพลทมชสองทางการตลาดออนไลนฑ
เชสนFacebook,Shopee,Lazada,Lineoffcialaccount,YouTube,GoogleMap,GoogleSho
ppingและTikTok
• การพพฒนาองคฑความรบคเพดทอใหควลสาหกลจชจมชนสามารถทนาการตลาดหรดอประชาสพมพพนธฑสลนคคา
และการดบแลรคานคคาออนไลนฑไดคดควยตนเองเมดทอหมดโครงการ
• การพพฒนาองคฑความรบคในดคานการตลาดเพดทอตสอยอดหรดอเพลทมมบลคสาใหคกพบผลลตภพณฑฑ

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 350,000

หนคา 115 / 150



PS65007909 : การพดฒนาชตองทางจดดจสาหนตายและรภปแบบบรรจชภดณฑนของขนมโมจก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การเพลทมชสองทางการขายผสานตลาดออนไลนฑ

การโปรโมทและจพดการหนคารคานออนไลนฑ

การพพฒนาและตสอยอดผลลตภพณฑฑ

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ขนมโมจล

รายละเออยด : ขนมโมจลหลากหลายรสชาตล เชสน รสถพทว รสไขสเคกม รสมะพรคาว รสสพปปะรด

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.ลาดใหญส อ.เมดองสมจทรสงคราม จ.สมจทรสงคราม

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : ขนมบคานผบคใหญส (บบรณฑ) (กลจสมแมสบคานสตรย หมบสทยท 2 ตนาบลลาดใหญส ขนมโมจล ขนมเบเก

อรยท)

ออนไลนน : Google Map : ขนมบคานผบคใหญส (บบรณฑ)

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

•การเพลทมชสองทางการตลาดออนไลนฑ
เชสนFacebook,Shopee,Lazada,Lineoffcialaccount,YouTube,GoogleMap,GoogleSho
ppingและTikTok
• การพพฒนาองคฑความรบคเพดทอใหควลสาหกลจชจมชนสามารถทนาการตลาดหรดอประชาสพมพพนธฑสลนคคา
และการดบแลรคานคคาออนไลนฑไดคดควยตนเองเมดทอหมดโครงการ
• การพพฒนาองคฑความรบคในดคานการตลาดเพดทอตสอยอดหรดอเพลทมมบลคสาใหคกพบผลลตภพณฑฑ

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 30,000

หนคา 116 / 150



PS65005170 : โครงการยกระดดบเศรษฐกกจขดขนพพขนฐานสสาหรดบชชมชชนในตสาบลทตาทรายและพดฒนาการคคาออ

นไลนน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑและการออกแบบบรจจภพณฑฑ

การพพฒนากระบวนการผลลต

การควบคจมคจณภาพสลนคคาและเทคนลคการขายออนไลนฑ

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภดย

   ผลลตภพณฑฑอาหารทะเลแปรรบป

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : อลนผาลพม

รายละเออยด : อลนทผาลพม ออแกนลกสฑ สดใหมส

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.ทสาทราย อ.เมดองสมจทรสาคร จ.สมจทรสาคร

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : 

ออนไลนน : 

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

แผนธจรกลจรคานขาย อลนทผาลพม ครอบคลจมการวลเคราะหฑภาพรวมธจรกลจรคานขาย ในปปจจจบพน การ
วางแผนกระบวนการจพดการรคานตพนงแตสการคพดสรรวพตถจดลบรบปแบบสลนคคามาตรฐาน มยการทา
การตลาดอออนไลนฑ  การบรลหารกนาลพงคนทยทเหมาะสม และเกลดประสลทธลภาพสบงสจด กลยจทธฑทาง
การเงลน รวมถตงการเกกบขคอมบลจากแหลสงตสางๆ เพดทอวลเคราะหฑความเปปนไปไดคของธจรกจ

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สสงเสรลมและสนพบสนจนการทสองเทยทยวชจมชน

จสานวนรายไดค : 500,000

หนคา 117 / 150



PS65004324 : โครงการยกระดดบเศรษฐกกจขดขนพพขนฐานสสาหรดบชชมชชนในตสาบลทตาทรายและพดฒนาการคคาออ

นไลนน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การพพฒนากระบวนการผลลต

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑและการออกแบบบรจจภพณฑฑ

การควบคจมคจณภาพสลนคคา

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : พจทรานมสด

รายละเออยด : พจทรานมสด ออแกนลกสฑ ใหมสสด

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.ทสาทราย อ.เมดองสมจทรสาคร จ.สมจทรสาคร

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : -

ออนไลนน : -

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

แผนธจรกลจรคานขายพจทรานมสด ครอบคลจมการวลเคราะหฑภาพรวมธจรกลจรคานขาย ในปปจจจบพน การ
วางแผนกระบวนการจพดการรคานตพนงแตสการคพดสรรวพตถจดลบรบปแบบสลนคคามาตรฐาน มยการทา
การตลาดอออนไลนฑ  การบรลหารกนาลพงคนทยทเหมาะสม และเกลดประสลทธลภาพสบงสจด กลยจทธฑทาง
การเงลน รวมถตงการเกกบขคอมบลจากแหลสงตสางๆ เพดทอวลเคราะหฑความเปปนไปไดคของธจรกจ

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 70,000

หนคา 118 / 150



PS65006036 : ถตานอดดแทตงไรคควดน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนาชสองทางในการขาย เชสน การตลาดออนไลนฑ

พพฒนารบปแบบบรรจจภพณฑฑ ใหคมยความนสาสนใจมากขตนน

จพดอบรมใหคความรบคในการทนาถสานอพดแทสง

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ถสานอพดแทสงไรคควพน

รายละเออยด : เปปนถสานอพดแทสงยทมยประสลทธลภาพสบ ทนาจากวพสดจเหลดอใชคจากธรรมชาตล ไรคควพน ไฟ

แรง ไมสเปปนมลพลษทางอากกาศ

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.ไรสรถ อ.ดอนเจดยยฑ จ.สจพรรณบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : ถสานอพดแทสงไรสรถ

ออนไลนน : ถสานอพดแทสงไรสรถ

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ถสานอพดแทสง เปปนผลลตภพณฑฑทยทไดคจากการนนาวพตถจดลบทางธรรมชาตลมาเผาจนเปปนถสาน อาจนนามา
บด แลควอพดเปปนแทสงตามรบปทรงทยทตคองการ แลควจตงนนามาเผาเปปนถสาน ซตทงใชคเปปนเชดนอเพลลงทดแทน
ฟฟนและถสานในการใหคความรคอน สนาหรพบใชคในครพวเรดอน และในภาคอจตสาหกรรม อยกทพนงเปปนการ
เพลทมมบลคสาวพสดจและผลผลลตทางการเกษตร ลดคสาใชคจสาย ลดปรลมาณขยะ ชสวยอนจรพกษฑ
ทรพพยากรและสลทงแวดลคอมทยทมยผลตสอการลดภาวะโลกรคอน
   แผนธจรกลจทยทตคองการพพฒนา คดอ มจสงเนคนในชสองทางการขายในรบปแบบออนไลนฑ เพลทมความ
หลากหลายของบรรจจภพณฑฑทยทนสาดตงดบดใจ รวมถตงโกคแบรนดฑสลนคคาทยทชพดเจน

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรบคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 50,000
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PS65022229 : กระเปปาสานจากพลาสตกกเหลพอทกขง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนาลวดลายใหคมยความทพนสมพยมากขตนน

พพฒนารบปแบบการขายทางการตลาดออนไลนฑ ใหคเขคาถตงงสายมากทยทสจด รวมถตงการออกแบบ

โลโกค เพดทอตอบสนองและดตงดบดลบกคคา

ใชคชสองทางออนไลนฑในการโปรโมทสลนคคา

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสสงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : กระเปปาสานจากเสคนพลาสตลก

รายละเออยด : เปปนกระเปปาสานทยททนาจากเสคนพลาสตลก มยความแขกงแรง คงทน และหาซดนอไดค

งสาย

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.ไรสรถ อ.ดอนเจดยยฑ จ.สจพรรณบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : รคานตะกรคาไรสรถ

ออนไลนน : facebook

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ผลลตภพณฑฑกระเปปาสนจากเสคนพลาสตลกทยทจนาหนสายอยบสปปจจจบพน เปปนผลผลลตทยทจพดทนาขตนนโดยเจคา
ของกลจการเอง ภายใตคชดทอ “อพมพวพนจพกสานเสคนพลาสตลก” ตพนงอยบสทยท หมบส 5 ตนาบลไรสรถ อนาเภอ
ดอนเจดยยฑ จพงหวพดสจพรรณบจรย
กระเปปาสานจากเสคนพลาสตลก เปปนการนนาเสคนพลาสตลกมาสานเปปนกระเปปาแทนวพสดจจาก
ธรรมชาตล เพราะมยความแขกงแรง คงทน นนนาหนพกเบา และหาไดคงสาย สามารถสานไดครวดเรกวเพดทอ
เปปนการประหยพดเวลา อยกทพนงเปปนการสรคางอาชยพและรายไดคใหคแกสชจมชน
แผนธจรกลจ คดอ มจสงเนคนทางการตลาดออนไลนฑ ทนาสดทอโฆษณา เพดทอสดทอสารกพบลบกคคาไดครวดเรกวยลทง
ขตนน และเปปนการทนาใหคสลนคคาเปปนทยทรบคจพกมากขตนน เพดทอใหคลบกคคาตพดสลนใจซดนอสลนคคาหรดอบรลการไดคมาก
ขตนน

คลดคคนกระบวนการทนางานทยทงสายขตนน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรบคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จสานวนรายไดค : 50,000
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PS65021881 : กระเปปาจากผดกตบชวา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ดตงศพกยภาพของบจคคลากรในการผลลตสลนคคาใหคมยประสลทธลภาพมากขตนน

สรคางแพคเกตรบปแบบใหมสๆ ใหคทพนสมพย

พพตนาสลนคคาใหคมยประสลทธลภาพมากยลทงขตนน

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : กระเปปาจพกสานจากผพกตบชวา

รายละเออยด : ผลลตและพพฒนาสลนคคาเปปนกระเปปาจพกสานจากผพกตบชวา

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.โคกชคาง อ.เดลมบางนางบวช จ.สจพรรณบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : กลจสมจพกรสานผพกตบชวา บคานหควยหวาย

ออนไลนน : U2T BCG ตนาบลโคกชคาง

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ผลลตและพพฒนาสลนคคาและทางดคานการตลาดกระเปปาจพกสานจากผพกตบชวา

ลดขยะ/การนนาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 45,000
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PS65021887 : ของใชคจากผดกตบชวา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนาสลนคคาใหคมยประสลทธลภาพมากยลทงขตนน

ดตงสพกภาพของบจคลากรในการผลลตสลนคคาใหคมยประสลทธลภาพมากขตนน

สรคางแพคเกจรบปแบบใหมสๆใหคทพนสมพย

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจจภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ของใชคจพกสานจากผพกตบชวา

รายละเออยด : เปปนการผลลตและพพฒนาสลนคคาและทางดคานการตลาดของใชคจพกสานจากผพก

ตบชวา

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.โคกชคาง อ.เดลมบางนางบวช จ.สจพรรณบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : กลจสมจพกรสานผพกตบชวาบคานหควยหวาย

ออนไลนน : U2T BCG ตนาบลโคกชคาง

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ผลลตและพพฒนาสลนคคาและทางดคานการตลาดของใชคจพกสานจากผพกตบชวา

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรพกษฑและตสอยอดภบมลปปญญาทคองถลทน

จสานวนรายไดค : 45,000
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PS65002896 : ผลกตภดณฑนอาหารเพพถอสชขภาพจากขคาว กข.๔๓

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

กระบวนการผลลต

การออกแบบฉลากและบรรจจภพณฑฑ

การวลเคราะหฑฉลากโภชนาการ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวสา 3 เดดอน

อาหารปลอดภดย

   เทคโนโลยยการแปรรบปผลผลลตการเกษตร

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ขคาวแผสนกรอบ RICE ME

รายละเออยด : ขคาวแผสนกรอบ RICE ME ผลลตจากขคาว กข.43 เปปนขคาวทยทมยนนนาตาลตนทาเหมาะ

สนาหรพบเปปนอาหารเพดทอสจขภาพ โดยคพดสรรวพตถจดลบทยทปลอดสารเคมย ปราศจากวพตถจเตลมแตสง 

เหมาะสนาหรพบทจกเพศทจกวพยทยทใสสใจสจขภาพ

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.เดลมบาง อ.เดลมบางนางบวช จ.สจพรรณบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : วลสาหกลจชจมชน ขนมไทยบคานทสาเตยยนสจพรรณบจรย

ออนไลนน : วลสาหกลจชจมชน ขนมไทยบคานทสาเตยยนสจพรรณบจรย

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขตนนไป

ขคาวแผสนกรอบ RICE ME มยการคพดสรรวพตถจดลบจากผลลตภพณฑฑขคาว กข.43 สะอาดและปลอดสาร
เคมย ผลลตขตนนเพดทอจนาหนสายใหคกพบผบคบรลโภคทยทใสสใจสจขภาพ ซตทงในการจพดจนาหนสายเนคนทยทคจณภาพ ทพนง
ยพงมยการตพนงราคาตสอกลจสมบรลโภคทยทใสสใจสจขภาพสามารถเขคาถตงไดค

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

มยสจขภาพดยขตนน ลดโอกาสเกลดการเจกบปฝวย

จสานวนรายไดค : 4,000
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PS65012155 : ผลกตภดณฑนอาหารเพพถอสชขภาพจากขคาวไรซนเบอรนรอถ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การวลเคราะหฑฉลากโภชนาการ

กระบวนการผลลต

การออกแบบฉลากและบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภดย

   เทคโนโลยยการแปรรบปผลผลลตการเกษตร

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ขคาวไรซฑเบอรฑรยทแผสนกรอบ

รายละเออยด : ขคาวไรซฑเบอรยทแผสนกรอบ ตรา RICE ME ผลลตจากขคาวไรซฑเบอรฑรยทในพดนนทยท อ.เดลม

บางนางบวช จ.สจพรรณบจรย เปปนขคาวทยทมยนนนาตาลตนทาเหมาะสนาหรพบเปปนอาหารเพดทอสจขภาพ โดย

คพดสรรวพตถจดลบทยทปลอดสารเคมย ปราศจากวพตถจเตลมแตสง เหมาะสนาหรพบทจกเพศทจกวพยทยทใสสใจ

สจขภาพ

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.เดลมบาง อ.เดลมบางนางบวช จ.สจพรรณบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : วลสาหกลจชจมชน ขนมไทยบคานทสาเตยยนสจพรรณบจรย

ออนไลนน : วลสาหกลจชจมชน ขนมไทยบคานทสาเตยยนสจพรรณบจรย

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขตนนไป

ผบคประกอบธจรกลจ ขคาวไรซฑเบอรฑรยทแผสนกรอบ ตรา RICE ME มยการคพดสรรวพตถจดลบจากผลลตภพณฑฑ
ขคาวไรซฑเบอรยท สะอาดและปลอดสารเคมย ผลลตขตนนเพดทอจนาหนสายใหคกพบผบคบรลโภคทยทใสสใจสจขภาพ ซตทง
ในการจพดจนาหนสายเนคนทยทคจณภาพ ปรลมาณและสยสพนของผลลตภพณฑฑ อยกทพนงยพงมยการตพนงราคาตสอ
กลจสมผบคบรลโภคทยทใสสใจสจขภาพสามารถเขคาถตงไดค และการจพดสสงสลนคคาใหคผบคบรลโภคผสานชสองทางออ
นไลนฑตสาง ๆ

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

จสานวนรายไดค : 4,000

หนคา 124 / 150



PS65011956 : นสขาดพถมชชมชนขนาด 1500 มล

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เครดทองกรองนนนา

ออกแบบโลโกคและบรรจจภพณฑฑ

การออกแบบสดทอประชาสพมพพนธฑ

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวสา 3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : นนนาดดทมชจมชนขนาด 1500 มล

รายละเออยด : นนนาดดทม สะอาด และปลอดภพย

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.บสอกรจ อ.เดลมบางนางบวช จ.สจพรรณบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : นนนาดดทมชจมชนตนาบลบางกรสาง

ออนไลนน : นนนาดดทมชจมชนตนาบลบางกรสาง

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

จพดทนาเครดทองกรองนนนาแลควออกแบบผลลตภพณฑฑใหคขนาด 1500 มลและบรรจจลงขวดหลพงไดค
ผลลตภพณฑฑกกประชาสพมพพนธฑผสานสดทอทยทจพดเตรยยมและจพดจนาหนสายทางชสองทางออฟไลนฑ

สรคางงานสรคางอาชยพ

จสานวนรายไดค : 10,000

หนคา 125 / 150



PS65012985 : นสขาดพถมชชมชนขนาด 600 มล

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เครดทองกรองนนนานวพตกรรมใหมส

ออกแบบสดทอประชาสพมพพนธฑ

ออกแบบโลโกคและผลลตภพณฑฑ

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภดย

   สจขอนามพยอาหาร หรดอ กระบวนการควบคจมขพนนตอนการผลลตตพนงแตสตคน

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : นนนาดดทมชจมชนขนาด 600 มล

รายละเออยด : เปปนนนนาดดทม สะอาด และผสานการคพดกรองดคานความปลอดภพย

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.บสอกรจ อ.เดลมบางนางบวช จ.สจพรรณบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : นนนาดดทมชจมชน

ออนไลนน : นนนาดดทมชจมชน

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

เรลทมตคนคพดกรองนนนาดควยนวพตกรรมใหมสทยททพนสมพย จพดหาบรรจจภพณฑฑตามขนาดทยทตคองการ เรลทม
บรรจจนนนาและประชาสพมพพนธฑทางสดทอทยทจพดเตรยยม

สรคางงานสรคางอาชยพ

จสานวนรายไดค : 10,000

หนคา 126 / 150



PS65021509 : การพดฒนาและยกระดดบผลกตภดณฑน การแกะสลดกไมคและหกนทรายและวดสดชชนกดตตางๆ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ชสองทางการขายสลนคคาออนไลนฑ

เครดทอง mini cnc

โปรแกรม art cam

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจหมชนเวอยนลดการใชคพลดงงานเนคนนสากลดบมาใชคใหมต

   Upcycle (การรยไซเคลลแบบทยททนาใหคคจณคสาเพลทมขตนน)

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : พวงกจญแจสลพกชดทอ

รายละเออยด : พวงกจญแจแกะสลพกชดทอดควยเครดทอง mini cnc ทนามาจากไมค พลาสตลก และอลบมล

เนยยม

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.กฤษณา อ.บางปลามคา จ.สจพรรณบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน :  ๊U2T กฤษณา

ออนไลนน : U2T miniCNC กฤษณา

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

แผนธจรกลจพวงกจญแจและสลพกชดทอU2Tกฤษณา
Keypartners
รคานจนาหนสายวพสดจ/องคฑการบรลหารสสวนตนาบลกฤษณา/มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระ
นคร/U2TforBCG
Key activities 
  การพพฒนาสลนคคาใหคดยขตนน สรคางตลาดออนไลนฑ และการโฆษณาประชาสพมพพนธฑผสานชสองทาง
ตสางๆ
Key resources
  วพสดจ ไมค พลาสตลก อลบมลเนยยม / ประชาชนในชจมชนทยทสนใจ / ระบบจพดการสตกอกดควยแอปพลลเค
ชพทน
Value propositions
  ชสวยลดขยะและนนาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมส / นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ / สพทงทนาเปปน
ของขวพญ
Customer relationships
  ลจกคคาสามารถตลดตามขสาวสารโปรโมชพทนผผสานชสองทางออนไลนฑไดค
Channels
  page facebook
Customer segments

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

ลดขยะ/การนนาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

จสานวนรายไดค : 2,000

หนคา 127 / 150



PS65022678 : การพดฒนาและยกระดดบผลกตภดณฑน การแกะสลดกไมคและหกนทรายและวดสดชชนกดตตางๆ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ชสองทางการขายสลนคคาออนไลนฑ

เครดทอง mini cnc

โปรแกรม art cam

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจหมชนเวอยนลดการใชคพลดงงานเนคนนสากลดบมาใชคใหมต

   Upcycle (การรยไซเคลลแบบทยททนาใหคคจณคสาเพลทมขตนน)

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ปปายชดทอตพนงโต๊ะ ปปายเลขทยทบคาน

รายละเออยด : ตพวอพกษร ปปายชดทอตพนงโต๊ะ ปปายเลขทยทบคาน แกะเปปนตพวอพกษรดควยเครดทอง mini 

cnc ทนามาจากไมค พลาสตลก และอลบมลเนยยม

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.กฤษณา อ.บางปลามคา จ.สจพรรณบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน :  ๊U2T กฤษณา

ออนไลนน : U2T miniCNC กฤษณา

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

แผนธจรกลจตพวอพกษรปปายชดทอตพนงโต๊ะปปายเลขทยทบคานU2Tกฤษณา
Keypartners
รคานจนาหนสายวพสดจ/องคฑการบรลหารสสวนตนาบลกฤษณา/มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระ
นคร/U2TforBCG
Key activities 
  การพพฒนาสลนคคาใหคดยขตนน สรคางตลาดออนไลนฑ และการโฆษณาประชาสพมพพนธฑผสานชสองทาง
ตสางๆ
Key resources
  วพสดจ ไมค พลาสตลก อลบมลเนยยม / ประชาชนในชจมชนทยทสนใจ / ระบบจพดการสตกอกดควยแอปพลลเค
ชพทน
Value propositions
  ชสวยลดขยะและนนาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมส / นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ / สพทงทนาเปปน
ของขวพญ
Customer relationships
  ลจกคคาสามารถตลดตามขสาวสารโปรโมชพทนผผสานชสองทางออนไลนฑไดค
Channels
  page facebook
Customer segments

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

ลดขยะ/การนนาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

จสานวนรายไดค : 3,000

หนคา 128 / 150



PS65006079 : ปลาเคหมตากแหคง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1.พพฒนาการขายและการบรลการทยทสะดวกขตนน เชสน การสพทงซดนอผสานทางออนไลนฑ

2.พพฒนาทางดคานบรรจจภพณฑฑ โลโกคของสลนคคา เชสน การออกแบบบรรจจภพณฑฑทยทมยจจดเดสนหรดอ

ดตงดบดลบกคคา

3.อบรมการตลาด การขาย และการบรลการของสลนคคาใหคเตลบโต เชสน การเขคาการอบรมเพลทม

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภดย

   การแปรรบปอาหาร

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ปลาเคกมตากแหคง

รายละเออยด : ปลานลล ปลาสลลด แปรรบปทยทเลยนยงในชจมชน ถนอมอาหารโดยการตากแหคงเพดทอ

เกกบรพกษาไวคไดคนาน ราคาปลาขตนนลงตามปลาในชสวงนพนนๆ

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.มะขามลคม อ.บางปลามคา จ.สจพรรณบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : ปลาเคกมตากแหคง

ออนไลนน : ปลาเคกมตากแหคง

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

- การผลลตขตนนอยบสกพบปรลมาณสลนคคาทยทลบกคคาตคองการ เพดทอทยทจะประเมลนเวลาในการผลลตสลนคคา
-การจนาหนสาย จนาหนสายทางเพจ facebook ของสลนคคาทยทไดคเปปนจนาหนสายไวค เพดทอเปปนการโฆษณา
สลนคคาและสรคางความนสาเชดทอถดอ

สรคางความรบคใหคชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 3,500

หนคา 129 / 150



PS65027471 : ถตานอดดแทตงไฟแรง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนาการขายและการบรลการทยทสะดวกขตนน เชสน การสพทงซดนอผสานทางออนไลนฑ

พพฒนาทางดคานบรรจจภพณฑฑ โลโกคของสลนคคา เชสน การออกแบบบรรจจภพณฑฑทยทมยจจดเดสนหรดอดตง

ดบดลบกคคา

อบรมการตลาด การขาย และการบรลการของสลนคคาใหคเตลบโต เชสน การเขคาการอบรมเพลทม

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจหมชนเวอยนลดการใชคพลดงงานเนคนนสากลดบมาใชคใหมต

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ถสานอพดแทสงไฟแรง

รายละเออยด : ถสานอพดแทสงไรคกลลทนไรคควพน ผลลตจากวพตถจดลบธรรมชาตล 100 % ตลดทนนานกวสา

ถสานทพทวไป ใหคความรคอนสมนทาเสมอ ไมสมยสารกสอมะเรกง เปปนมลตรตสอสลทงแวดลคอม (ราคาขายเปปน

กลโลกรพม/ถจง)

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.มะขามลคม อ.บางปลามคา จ.สจพรรณบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : ถสานอพดแทสงไฟแรง

ออนไลนน : ถสานอพดแทสงไฟแรง

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

- การผลลตขตนนอยบสกพบปรลมาณสลนคคาทยทลบกคคาตคองการ เพดทอทยทจะประเมลนเวลาในการผลลตสลนคคา -
การจนาหนสาย จนาหนสายทางเพจ facebook ของสลนคคาทยทไดคเปปนจนาหนสายไวค เพดทอเปปนการโฆษณา
สลนคคาและสรคางความนสาเชดทอถดอ

สรคางความรบคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จสานวนรายไดค : 3,000

หนคา 130 / 150



PS65021430 : การพดฒนาและยกระดดบผลกตภดณฑน การแกะสลดกไมคและหกนทรายและวดสดชชนกดตตางๆ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ชสองทางการขายสลนคคาออนไลนฑ

เครดทอง mini cnc

โปรแกรม art cam

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจหมชนเวอยนลดการใชคพลดงงานเนคนนสากลดบมาใชคใหมต

   Upcycle (การรยไซเคลลแบบทยททนาใหคคจณคสาเพลทมขตนน)

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ปปายชดทอตพนงโต๊ะ ปปายเลขทยทบคาน

รายละเออยด : ปปายชดทอตพนงโต๊ะ ปปายเลขทยทบคาน จากไมค แผสนอลบมลเนยยม แผสนพลาสตลก

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.วพดดาว อ.บางปลามคา จ.สจพรรณบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : U2T วพดดาว

ออนไลนน : U2T Waddow

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

แผนธจรกลจปปายชดทอตพนงโต๊ะปปายเลขทยทบคานตพวอพกษรU2Tวพดดาว
Keypartners
รคานจนาหนสายวพสดจ/องคฑการบรลหารสสวนตนาบลวพดดาว/มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระ
นคร/U2TforBCG
Key partners 
  รคานจนาหนสายวพสดจ / องคฑการบรลหารสสวนตนาบลวพดดาว / มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระ
นคร / U2T for BCG
Key activities 
  การพพฒนาสลนคคาใหคดยขตนน สรคางตลาดออนไลนฑ และการโฆษณาประชาสพมพพนธฑผสานชสองทาง
ตสางๆ
Key resources
  วพสดจ ไมค พลาสตลก อลบมลเนยยม / ประชาชนในชจมชนทยทสนใจ / ระบบจพดการสตกอกดควยแอปพลลเค
ชพทน
Value propositions
  ชสวยลดขยะและนนาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมส / นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ / สพทงทนาเปปน
ของขวพญ
Customer relationships
  ลจกคคาสามารถตลดตามขสาวสารโปรโมชพทนผผสานชสองทางออนไลนฑไดค

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

ลดขยะ/การนนาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

จสานวนรายไดค : 3,000

หนคา 131 / 150



PS65022665 : การพดฒนาและยกระดดบผลกตภดณฑน การแกะสลดกไมคและหกนทรายและวดสดชชนกดตตางๆ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ชสองทางการขายสลนคคาออนไลนฑ

เครดทอง mini cnc

โปรแกรม art cam

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจหมชนเวอยนลดการใชคพลดงงานเนคนนสากลดบมาใชคใหมต

   Upcycle (การรยไซเคลลแบบทยททนาใหคคจณคสาเพลทมขตนน)

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : พวงกจญแจสลพกชดทอ

รายละเออยด : พวงกจญแจจากไมค อลบมลเนยยม และแผสนพลาสตลกสลพกชดทอ

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.วพดดาว อ.บางปลามคา จ.สจพรรณบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : U2T วพดดาว

ออนไลนน :  ๊U2T Waddow

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

แผนธจรกลจพวงกจญแจและสลพกชดทอU2Tวพดดาว
Keypartners
รคานจนาหนสายวพสดจ/องคฑการบรลหารสสวนตนาบลวพดดาว/มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระ
นคร/U2TforBCG

Key partners 
  รคานจนาหนสายวพสดจ / องคฑการบรลหารสสวนตนาบลวพดดาว / มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระ
นคร / U2T for BCG
Key activities 
  การพพฒนาสลนคคาใหคดยขตนน สรคางตลาดออนไลนฑ และการโฆษณาประชาสพมพพนธฑผสานชสองทาง
ตสางๆ
Key resources
  วพสดจ ไมค พลาสตลก อลบมลเนยยม / ประชาชนในชจมชนทยทสนใจ / ระบบจพดการสตกอกดควยแอปพลลเค
ชพทน
Value propositions
  ชสวยลดขยะและนนาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมส / นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ / สพทงทนาเปปน
ของขวพญ
Customer relationships

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

ลดขยะ/การนนาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

จสานวนรายไดค : 2,000

หนคา 132 / 150



PS65022601 : บคานทตาตลาดชารนโคล

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนาสสวนทยทตพดถสาน เพดทอใหคถสานทยทออกมามยขนาดทยทเทสากพน

ออกแบบโลโกคและบรรจจภพณฑฑใหคมยความนสาสนใจมากขตนน เพดทอเปปนการดตงดบดลบกคคา

โปรโมทสลนคคาผสานชสองทางออนไลนฑบนเพจ facebook และออฟไลนฑทางรคานขายของชนา

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

เศรษฐกกจหมชนเวอยนลดการใชคพลดงงานเนคนนสากลดบมาใชคใหมต

   Upcycle (การรยไซเคลลแบบทยททนาใหคคจณคสาเพลทมขตนน)

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : บคานทสาตลาดชารฑโคล

รายละเออยด : 1.ใหคความรคอนสบงและสมนทาเสมอ ไมสเกลดเปลวไฟ2.ไมสเกลดควพนมาก3.ไมสแตกปะทจ

และเกลดประกายไฟ4.ขยนเถคาทยทมยจนานวนนคอยมากกวสาถสานไมค5.ถสานอพดแทสงใชคไดคนานกวสาถสานไมค

ทพทวไป 3 ชพทวโมง6.ไมสมยกลลทนเหมกนและฉจน7.ผลลตจากธรรมชาตล 100%

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.วพดโบสถฑ อ.บางปลามคา จ.สจพรรณบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : บคานทสาตลาดชารฑโคล

ออนไลนน : บคานทสาตลาดชารฑโคล

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

- สนารวจความตคองการของตลาด 
- หากนาลพงคนในการผลลต 
- โปรโมทสลนคคาทางเพจบคานทสาตลาดชารฑโคลและออกบบธตามงาน OTOP

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรบคใหคชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 4,000

หนคา 133 / 150



PS65022637 : นสขายาทสาความสะอาดหมดจด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

โปรโมทสลนคคาผสานชสองทางออนไลนฑบนเพจ facebook

พพฒนาเครดทองกวนนนนายาแทนการใชคแรงคน

ออกแบบโลโกคและบรรจจภพณฑฑใหคมยความนสาสนใจมากขตนน เพดทอเปปนการดตงดบดลบกคคา

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสสงและกระจายสลนคคา

การขนสสงและกระจายสลนคคา

เศรษฐกกจหมชนเวอยนลดการใชคพลดงงานเนคนนสากลดบมาใชคใหมต

   Upgradable (ยกระดพบไดค)

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : นนนายาทนาความสะอาดหมดจด

รายละเออยด : - ไมสทนารคายผลว- ปลอดภพยใชคไดคทจกวพย- ราคาถบก

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.วพดโบสถฑ อ.บางปลามคา จ.สจพรรณบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : นนนายาทนาความสะอาดหมดจด

ออนไลนน : นนนายาทนาความสะอาดหมดจด

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

- สนารวจความตคองการของตลาด
- หากนาลพงคนในการผลลต
- โปรโมทสลนคคาทางเพจบคานทสาตลาดชารฑโคลและออกบบธตามงาน OTOP

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรบคใหคชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 0

หนคา 134 / 150



PS65004949 : ถตานตกดเทอรนโบ ไรคควดน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

2.ดคานโลโกคของสลนคคาใชคโปรแกรมออกแบบ เพดทออกแบบโลโกค เพดทอดตงดบดลบกคคาไดคงสายขตนน

1.ใชคเครดทองจพกรอพตโนมพตลในการผลลต ในการตพด

3.ใชคชสองทางออนไลนฑในการโปรโมทสลนคคา และขายสลนคคา

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสสงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจหมชนเวอยนลดการใชคพลดงงานเนคนนสากลดบมาใชคใหมต

   Upgradable (ยกระดพบไดค)

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ถสานตลดเทอรฑโบ ตนาบลดอนตาล

รายละเออยด : ถสานอพดแทสงไรคกลลทนไรคควพน ผลลตจากวพตถจดลบธรรมชาตล 100 % ตลดทนนานกวสา

ถสานทพทวไป ใหคความรคอนสมนทาเสมอ ไมสมยสารกสอมะเรกง เปปนมลตรตสอสลทงแวดลคอม

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.ดอนตาล อ.เมดองสจพรรณบจรย จ.สจพรรณบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : ถสานตลดเทอรฑโบ

ออนไลนน : ถสานตลดเทอรฑโบ

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.การผลลตขตนนอยบสกพบปรลมาณสลนคคาทยทลบกคคาตคองการ เพดทอทยทจะประเมลนเวลาในการผลลตสลนคคา 2.
กลจสมผบคบรลโภคอยบสในกลจสมลบกคคาทพทวไป เปปนสลนคคาทยททจกบคานตคองใชค

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรบคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 3,200

หนคา 135 / 150



PS65006464 : นสขายาทสาความอเนกประสงคนเงาวดบ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ดคานโลของสลนคคาใชคโปรแกรมออกแบบ เพดทอออกแบบโลโกค เพดทอดตงดบดลบกคคาไดคงสายขตนน และ

บรรจจภพณฑฑทยทสะดวกตสอการใชคงาน

เปปนนวพตกรรมทยทตสอยอดมาจากสลทงทยทมยอยบสและเหลดอใชคใหคมยผลลตภพณฑฑเกลดขตนนไดค

ใชคชสองทางออนไลนฑในการโปรโมทและขายสลนคคา

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยการออกแบบผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : นนนายาทนาความสะอาดอเนกประสงคฑเงาวพบ

รายละเออยด : นนนายาทนาความสะอาดอเนกประสงคฑ เปปนนนนายาทนาความสะอาดสบตรเขคมขคน 

ประหยพด ใชคไดคนาน สสวนผสมพลเศษสามารถฆสาเชดนอโรคไดค ไมสเปปนอพนตรายตสอผลวหนพง ไมส

ทนาลายสลทงแวดลคอม

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.ดอนตาล อ.เมดองสจพรรณบจรย จ.สจพรรณบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : นนนายาทนาความอเนกประสงคฑเงาวพบ

ออนไลนน : นนนายาทนาความอเนกประสงคฑเงาวพบ

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1.การผลลตขตนนอยบสกพบปรลมาณสลนคคาทยทลบกคคาตคองการ เพดทอทยทจะประเมลนเวลาในการผลลตสลนคคา 2. 
เปปนผลลตภพณฑฑทนาความสะอาดอเนกประสงคฑ ทยทไมสมยอพนตรายตสอผลวหนพง ไมสทนาลายสลทงแวดลคอม

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรบคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 900

หนคา 136 / 150



PS65005344 : กระเปปาสานรอไซเคกล

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1. พพฒนาโลโกคแบรนดฑใหคสวยงามมากขตนนโดยการใชคแอปพลลเคชพนCanva

2. อบรมการขาย และการพพฒนาผลลตภพฑณฑ เชสนการเขคารพบการอบรมเพลทมเตลมตามสดทอออ

นไลนฑ เพดทอนนามาพพฒนาศพกยภาพและการตลาดตสอไป

3..ใชคชสองทางออนไลนฑในการจพดแสดงและจนาหนสายสลนคคาบนแพลทฟอรฑมออนไลนฑ 

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรคางสรรคนจากภภมกปปญญาและวดฒนธรรมทคองถกถน

   เทคโนโลยยภบมลปปญญาและวพฒนธรรมดคานมานจษยวลทยา

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ตะกรคาสาน

รายละเออยด : สวยงาม หลากหลายสไตลฑ ทดทาน

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.ทพบตยเหลกก อ.เมดองสจพรรณบจรย จ.สจพรรณบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : กระเปปาสานรยไซเคลล

ออนไลนน : กระเปปาสานรยไซเคลล

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ผลลตภพณฑฑตะกรคาสานถบกจพดทนาและดบแลภายใตคโครงการโรงเรยยนสบงอายจของตนาบลทพบตยเหลกก
จจดเดสนของผลลตภพณฑฑนยนคดอความสวยงามคงเอกลพกษณฑความเปปนไทยดควยการใชคลวดลายแบบ
โบราณและยพงเหมาะแกสการนนาไปเปปนขวพญของฝากในวพนสนาคพญตสางๆชสองทางการจนาหนสายใน
รบปแบบออนไลนฑ

อนจรพกษฑและตสอยอดภบมลปปญญาทคองถลทน

จสานวนรายไดค : 5,000

หนคา 137 / 150



PS65005564 : ถตานอดดแทตงทดบตอเหลหก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนาเครดทองจพกรใหคครบวงจรทนาใหคงสายและประหยพดเวลาตสอการผลลตสลนคคา

พพฒนา Packaging Design คจณภาพและมาตราฐานในการออกแบบบรรจจผลลตภพณฑฑ

กลจสมลบกคคาทพนงในพดนนทยท และใกลคเคยยง ตลอดจนบทแพลท ฟอรฑมออนไลนฑ

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจหมชนเวอยนลดการใชคพลดงงานเนคนนสากลดบมาใชคใหมต

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ถสานอพดแทสงทพบตยเหลกก

รายละเออยด : ถสานอพดแทสงไรคควพน ไรคกลลทน ใหคความรคอนสบง ทนทาน

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.ทพบตยเหลกก อ.เมดองสจพรรณบจรย จ.สจพรรณบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : ถสานอพดแทสงทพบตยเหลกก

ออนไลนน : ถสานอพดแทสงทพบตยเหลกก

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ผลลตภพณฑฑถสานอพดแทสงถบกจพดทนาขตนนทยทองคฑการบรลหารสสวนตนาบลทพบตยเหลกกจจดเดสนของ
ผลลตภพณฑฑใหคความรคอนสบงทนทานสามารถใชคไดคนานกวสาถสานไมคธรรมดาถตง3เทสาโดยในปปจจจบพน
ผลลตภพณฑฑถสานอพดแทสงไดคมยการพพฒนาออกแบบโลโกคสลนคคาการทนาแพตฟอรฑออนไลนฑการสรคาง
เพจFacebook

สรคางความรบคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จสานวนรายไดค : 10,000
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PS65021307 : โครงการพดฒนาและยกระดดบผลกตภดณฑนและบรรจชภดณฑนสกนคคาชชมชนจากผดกตบชวา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นนาสลนคคา จมนไปลงจนาหนสายออนไลนฑ ผสานระบบ Platform Online

เพลทมมบลคสาใหคกพบผลลตภพณฑฑดควยการตกแตสงดควยลวดลายและสยสพนอยสางสวยงาม

ปรพบปรจงรบปแบบผลลตภพณฑฑใหคมยความรสวมสมพยขตนน เหมาะสมกพบการใ คงานและการจพดจนาหนสาย

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจหมชนเวอยนลดการใชคพลดงงานเนคนนสากลดบมาใชคใหมต

   Upcycle (การรยไซเคลลแบบทยททนาใหคคจณคสาเพลทมขตนน)

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : หพตถกรรมจพกสานจากผพกตบชวา

รายละเออยด : การพพฒนางานหพตถกรรมผลลตภพณฑฑจพกสานจากผพกตบวาและพลาสตลกเสคน

ของกลจสมบคานหนองเพยยร  ไดคแกส  1. กระเปปา  2. ตะกรคา  3. ขพนโตก  4. แกควเยตล  5.ผลลตภพณฑฑ

ของใชคจลปาถะตสางๆ เปปนการวพสดจเหลดอทลนงในชจมนมาใ คประโยชนฑและสรคางรายไดคแกสครอบครพว 

ชจมนตสอไป.

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.บางงาม อ.ศรยประจพนตฑ จ.สจพรรณบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : กลจสมจพกสานบคานนองเพยยร

ออนไลนน :  คhttp://shopee.co.th/bangngam.suphan

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ทยมงาน U2T ตนาบลบางงาม อนาเภอศรยประจพนตฑ จพงหวพดสจพรรณบจรย มยแผนในการยกระดพบสลนคคา
ของกลจสมหพตถกรรมจพกรสาน หมบส 2 บคานหนองเพยยร ซตทงสมาชลกในกลจสมฯ มยฝปมดอดคานจพกรสาน 
ทางทยมงานเลกงเหกนในการยกระดพบสลนคคาของกลจสมฯ ในการนนาผพกตบชวาตากแหคงมาทนาใหคเกลด
ผลลตภพณฑฑ อาทล กระเปปา ตะกรคา และเสคนพลาสตลก ซตทงจะมยการพพฒนาสลนคคาและบรรจจภพณฑฑใหคมย
ความสวยงาม แขกงแรง ทนทาน มยมาตรฐาน  และการออกแบบผลลตภพณฑฑใหคทพนสมพยและโดด
เดสนมากขตนน เพดทอขยายกลจสมเปปาหมาย และจพดทนาแผนการตลาดในการจพดจนาหนสายใหคกวคางขตนน 
โดยจพดใหคมยการจนาหนสายสลนคคาทางระบบออนไลนฑ   Facebook page, Shopee  และจพดใหคมย
บรลการกสอนและหลพงการขาย

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

ลดขยะ/การนนาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรบคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

จสานวนรายไดค : 15,000
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PS65021432 : โครงการยกระดดบผลกตภดณฑนชชมชนบคานบางงาม สภตการตลาด Online  Marketplace

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นนาสลนคคาตสาง ๆ ไปจนาหนสายออนไลนฑ ผสานระบบ Platform Online

การพพฒนาผลลตภพณฑฑ  เเปรรบปอาาร และการถนอมอาหารทยทถบกหลพกอนามพย

ปรพบปรจงรบปแบบผลลตภพณฑฑใหครสวมสมพย และมยฉลากใหคเหมาะสม เกลดการจดจนาแกกคผบคบรลโภค

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

อาหารปลอดภดย

   สจขอนามพยอาหาร หรดอ กระบวนการควบคจมขพนนตอนการผลลตตพนงแตสตคน

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ผลลตภพณฑฑหพตกรรมจพกกสาน, งานศลลปประดลษฐฑและผลลตภพณฑฑ

อาารแปรรบป ขคาวไรซฑเบอรยทปลอดสารพลษ

รายละเออยด : เปปนผลลตภพณฑฑและสลนคคาทยทผลลตและจนานสายของชจมชนบคานบางงาม ไดคแกส 

ผลลตภพณฑฑหพตกรรมจพกสาน, งานศลลปประดลษฐฑ และผลลตภพณฑฑอาาหารแปรรบป ขคาวไรซฑเบอรยท

ปลอดสารพลษ

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.บางงาม อ.ศรยประจพนตฑ จ.สจพรรณบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : กลจสมจพกสานบคานหนองเพยยร

ออนไลนน :  คhttp://shopee.co.th/bangngam.suphan

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

แผนธจรกลจผลลตภพณฑฑขคาวปลอดสารพลษ   ปลารคา  เหกดนางฟปา มยการดนาเนลนการเพดทอใหคอยบสในการ
ตลาดออนไลนฑ เพจ facebook ซตทงจะทนาใหคงสายตสอการเลดอกซดนอ ทพนงสะดวกสบายและรวดเรกว 
เพดทอใหคเปปนการกระตจคนยอดขายใหครายไดคมากขตนน จตงจพดทนาการตลาดออนไลนฑใหคทพทวประเทศหรดอ
อาจทพทวโลกภายใตคเเพลตฟรฑอมตสางทยทไดคจพดขตนนในการคคาขายตสางๆ

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

มยสจขภาพดยขตนน ลดโอกาสเกลดการเจกบปฝวย

สรคางความรบคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 20,000
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PS65021498 : การพดฒนาและยกระดดบผลกตภดณฑน การแกะสลดกไมคและหกนทรายและวดสดชชนกดตตางๆ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ชสองทางการขายสลนคคาออนไลนฑ

เครดทอง mini cnc

โปรแกรม art cam

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจหมชนเวอยนลดการใชคพลดงงานเนคนนสากลดบมาใชคใหมต

   Upcycle (การรยไซเคลลแบบทยททนาใหคคจณคสาเพลทมขตนน)

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : พวงกจญแจสลพกชดทอ

รายละเออยด : พวงกจญแจแกะสลพกชดทอดควยเครดทอง mini cnc ทนามาจากไมค พลาสตลก และอลบมล

เนยยม

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.บางพลพบ อ.สองพยทนคอง จ.สจพรรณบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : U2T บางพลพบ

ออนไลนน :  ๊U2T minizCNC บางพลพบ

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

แผนธจรกลจพวงกจญแจและสลพกชดทอU2Tบางพลพบ
Keypartners
รคานจนาหนสายวพสดจ/องคฑการบรลหารสสวนตนาบลบางพลพบ/มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระ
นคร/U2TforBCG

Key activities 
  การพพฒนาสลนคคาใหคดยขตนน สรคางตลาดออนไลนฑ และการโฆษณาประชาสพมพพนธฑผสานชสองทาง
ตสางๆ
Key resources
  วพสดจ ไมค พลาสตลก อลบมลเนยยม / ประชาชนในชจมชนทยทสนใจ / ระบบจพดการสตกอกดควยแอปพลลเค
ชพทน
Value propositions
  ชสวยลดขยะและนนาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมส / นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ / สพทงทนาเปปน
ของขวพญ
Customer relationships
  ลจกคคาสามารถตลดตามขสาวสารโปรโมชพทนผผสานชสองทางออนไลนฑไดค
Channels
  page facebook

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

ลดขยะ/การนนาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

จสานวนรายไดค : 2,000
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PS65022676 : การพดฒนาและยกระดดบผลกตภดณฑน การแกะสลดกไมคและหกนทรายและวดสดชชนกดตตางๆ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ชสองทางการขายสลนคคาออนไลนฑ

เครดทอง mini cnc

โปรแกรม art cam

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจหมชนเวอยนลดการใชคพลดงงานเนคนนสากลดบมาใชคใหมต

   Upcycle (การรยไซเคลลแบบทยททนาใหคคจณคสาเพลทมขตนน)

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ปปายชดทอตพนงโต๊ะ ปปายเลขทยทบคาน

รายละเออยด : ตพวอพกษร ปปายชดทอตพนงโต๊ะ ปปายเลขทยทบคาน แกะเปปนตพวอพกษรดควยเครดทอง mini 

cnc ทนามาจากไมค พลาสตลก และอลบมลเนยยม

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.บางพลพบ อ.สองพยทนคอง จ.สจพรรณบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน :  ๊U2T บางพลพบ

ออนไลนน :  ๊U2T minizCNC บางพลพบ

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

แผนธจรกลจตพวอพกษรปปายชดทอตพนงโต๊ะปปายเลขทยทบคานU2Tบางพลพบ
Keypartners
รคานจนาหนสายวพสดจ/องคฑการบรลหารสสวนตนาบลบางพลพบ/มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระ
นคร/U2TforBCG

Key activities 
  การพพฒนาสลนคคาใหคดยขตนน สรคางตลาดออนไลนฑ และการโฆษณาประชาสพมพพนธฑผสานชสองทาง
ตสางๆ
Key resources
  วพสดจ ไมค พลาสตลก อลบมลเนยยม / ประชาชนในชจมชนทยทสนใจ / ระบบจพดการสตกอกดควยแอปพลลเค
ชพทน
Value propositions
  ชสวยลดขยะและนนาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมส / นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ / สพทงทนาเปปน
ของขวพญ
Customer relationships
  ลจกคคาสามารถตลดตามขสาวสารโปรโมชพทนผผสานชสองทางออนไลนฑไดค
Channels
  page facebook

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

ลดขยะ/การนนาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

จสานวนรายไดค : 3,000

หนคา 142 / 150



PS65019856 : ถ.ถตานอดดแทตงไรคควดน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนาการบรลการทยทเขคาถตงไดคงสายขตนน เชสน การสพทงซดนอผสานทางออนไลนฑทยทงสายและสะดวกมาก

ยลทงขตนน

พพฒนาทางดคานบรรจจภพณฑฑ และโลโกคสลนคคา เชสน ออกแบบบรรจจภพณฑฑใหคมยเอกลพกษณฑโดด

เดสนเพดทอดตงดบดลบกคคา

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสสงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกกจหมชนเวอยนลดการใชคพลดงงานเนคนนสากลดบมาใชคใหมต

   Upcycle (การรยไซเคลลแบบทยททนาใหคคจณคสาเพลทมขตนน)

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ถ.ถสานอพดแทสง

รายละเออยด : ถสานอพดแทสงไรคกลลทนไรคควพน ผลลตจากวพตถจดลบธรรมชาตล 100 % ตลดทนนานกวสา

ถสานทพทวไป ใหคความรคอนสมนทาเสมอ ไมสมยสารกสอมะเรกง เปปนมลตรตสอสลทงแวดลคอม

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

5 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.หพวโพธลธ อ.สองพยทนคอง จ.สจพรรณบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : ถสานหพวโพธลธ

ออนไลนน : ถสานหพวโพธลธ

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

- การผลลตขตนนอยบสกพบความตคองการของลบกคคา แตสเรากกจะมยของสตกอกสนารองไวค
-การจนาหนสายทางเพจ facebook https://www.facebook.com/ถถสาน-อพด
แทสง-112145357946757/
ลงรบปภาพเพดทอโฆษณา ชพกชวนใหคคนสนใจในตพวสลนคคาของเรา

คลดคคนกระบวนการทนางานทยทงสายขตนน

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

ลดขยะ/การนนาวพตถจดลบกลพบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรบคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 4,000

หนคา 143 / 150



PS65022645 : ผลกตภดณฑนนสขายาทสาความสะอาดอเนกประสงคน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนาการตลาดและการขาย เชสน มยการโปรโมทในเพจ Facebook เพดทองสายตสอการเขคาถตง

ความตคองการในการซดนอ ของลบกคคา

พพฒนาทางดคานบรรจจภพณฑฑ และโลโกคสลนคคา เชสน ออกแบบ บรรจจภพณฑฑใหคมยเอกลพกษณฑโดด

เดสนเพดทอดตงดบดลบกคคา

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การสสงเสรลมการขายและการตลาด

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสสงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกกจหมชนเวอยนลดการใชคพลดงงานเนคนนสากลดบมาใชคใหมต

   Upgradable (ยกระดพบไดค)

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ผลลตภพณฑฑนนนายาทนาความสะอาดอเนกประสงคฑ

รายละเออยด : ผลลตภพณฑฑนนนายาทนาความสะอาดอเนกประสงคฑ ใชคทนาความสะอาดผลวพรรณ ถบก

หลพกอนามพย ไมสทนาลายผลวพรรณและมยกลลทนหอม

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

5 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.หพวโพธลธ อ.สองพยทนคอง จ.สจพรรณบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : นนนายาหพวโพธลธ

ออนไลนน : นนนายาหพวโพธลธ

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขตนนไป

- การผลลตขตนนอยบสกพบความตคองการของลบกคคา แตสเรากกจะมยของสตกอกสนารองไวค
-การจนาหนสายทางเพจ facebook https://www.facebook.com/ถถสาน-อพด
แทสง-112145357946757/
ของถ.ถสานอพดแทสงไปกสอน เพดทอใชคเปปนการลงรบปภาพเพดทอโฆษณา ชพกชวนใหคคนสนใจในตพวสลนคคา
ของเรา

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรบคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชยพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 0

หนคา 144 / 150



PS65014635 : อาหารสดตวน สสาหรดบโคนม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เครดทองโมสTME

เครดทองแพกเกจจลนง

ออกแบบผลลตภพณฑฑและโลโกค

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เกษตรปลอดภดย

   การตลดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : อาหารสพตวฑ สนาหรพบโคนม

รายละเออยด : ผสมอาหารสพตวฑสนาหรพบโคนม โดยใชคเครดทองโมสTMRเพดทอสรคางรายไดคใหคแกส

บจคคลภายในชจมชน

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.แจงงาม อ.หนองหญคาไซ จ.สจพรรณบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : อาหารสพตวฑ สนาหรพบโคนม โคเนดนอ ตนาบลแจงงาม

ออนไลนน : อาหารสพตวฑ สนาหรพบโคนม โคเนดนอ ตนาบลแจงงาม

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ผลลตและผสมอาหารสนาหรพบโคนมเพดทอเพลทมมบลคสาใหคแกสอาหารสพตวฑภายในชจมชนและนนาไปจพด
จนาหนสายผสานทางชสองทางออนไลนฑและออฟไลนฑ

สรคางงานสรคางอาชยพ

จสานวนรายไดค : 35,000

หนคา 145 / 150



PS65014872 : อาหารสดตวน สสาหรดบโคเนพขอ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ออกแบบผลลตภพณฑฑและโลโกค

เครดทองผสมอาหารสพตวฑ TMR

เครดทองซยลถจง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภดย

   การออกแบบและพพฒนาผลลตภพณฑฑ

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : อาหารสพตวฑ สนาหรพบโคเนดนอ

รายละเออยด : อาหารสพตวฑ สนาหรพบโคเนดนอ ต.แจงงาม นนาวพตถจดลบทยทมยประโยชนฑตสอโคเนดนอมาบด

ผสมเขคาดควยกพน

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.แจงงาม อ.หนองหญคาไซ จ.สจพรรณบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : อาหารสพตวฑ สนาหรพบโคนม โคเนดนอ ตนาบลแจงงาม

ออนไลนน : อาหารสพตวฑ สนาหรพบโคนม โคเนดนอ ตนาบลแจงงาม

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

เนดทองจากเปปนตนาบลทยทมยผบคเลยนยงโคนม โคเนดนอเปปนจนานวนมาก อาหารสพตวฑแบบ TMR จะใหคสาร
อาหารทยทดยกวสาการเลยนยงแบบธรรมชาตล โดยการนนาอาหารหยาบและอาหารขคน มาผสมกพนตาม
อพตราสสวนความตคองการของโคเนดนอ แทนการเลยนยงแบบธรรมชาตล กลจสมเปปาหมาย ผบคเลยนยงโค

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางนวพตกรรมใหมสใหคกพบผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 45,000

หนคา 146 / 150



PS65012046 : อาหารสดตวน สสาหรดบโคเนพขอ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เครดทองบดหญคา

เครดทองผสมอาหาร TMR

ออกแบบผลลตภพณฑฑและโลโกค

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภดย

   เทคโนโลยยการแปรรบปผลผลลตการเกษตร

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : อาหารสพตวฑ สนาหรพบโคเนดนอ

รายละเออยด : อาหารสพตวฑ สนาหรพบโคเนดนอ เปปนการจพดการนนาเอาอาหารหยาบผสมกพบอาหาร

ขคนคจณภาพดยใหคเปปนเนดนอเดยยวกพน แลควจตงนนาไปจพดจสายใหคกพบโค ชสวยเสรลมสรคางสจขภาพทยทดย

ของโคจตงทนาใหคไดคผลผลลตคจณภาพดย ทนาใหคโคคลอดใหมสนนนาหนพกไมสลดมาก มยความสมบบรณฑ

พพนธจฑทยทดย

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.ทพพหลวง อ.หนองหญคาไซ จ.สจพรรณบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : อาหารสพตวฑ (TMR) สนาหรพบโคเนดนอและโคนม ตนาบลทพพหลวง อนาเภอหนองหญคาไซ 

จพงหวพดสจพรรณบจรย

ออนไลนน : อาหารสพตวฑ (TMR) สนาหรพบโคเนดนอและโคนม ตนาบลทพพหลวง อนาเภอหนองหญคาไซ 

จพงหวพดสจพรรณบจรย (ภายใตคโครงการ 1 ตนาบล 1 มหาวลทยาลพย)

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

เปปาหมายระยะสพนน : สรคางฐานลบกคคาใหคแขกงแกรสงและขยายกลจสมลบกคคาใหคหลากหลาย เปปาหมาย
ระยะกลาง : ขยายชสองทางการจพดจนาหนสายทางออนไลนฑเพดทอเพลทมชสองทางขายสลนคคาใหคกระจาย
มากขตนน เปปาหมายระยะยาว : การขายสลนคคาผสานชสองทางออนไลนฑแบบ100%

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชคใหคเกลดประโยชนฑ

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

ลดเวลาในการสรคางผลผลลตเพดทอจพดจนาหนสายสลนคคา / บรลการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 5,000

หนคา 147 / 150



PS65012870 : อาหารสดตวน สสาหรดบโคนม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เครดทองบดผสมอาหาร

ออกแบบผลลตภพณฑฑและโลโกค

บรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภดย

   เทคโนโลยยการแปรรบปผลผลลตการเกษตร

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : อาหารสพตวฑ สนาหรพบโคนม

รายละเออยด : อาหารสพตวฑ สนาหรพบโคนม การผลลตอาหารผสมเสรกจ TMR เปปนการจพดการนนา

เอาอาหารหยาบผสมกพบอาหารขคนคจณภาพดยใหคเปปนเนดนอเดยยวกพน แลควจตงนนาไปจพดจสายใหคกพบ

โค ประโยชนฑของอาหารสพตวฑ TMR สนาหรพบโคนม ชสวยทนาใหครสางกายของโคสามารถดบดซตม

อาหารเพดทอนนาไปใชคเปปนพลพงงาน

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.ทพพหลวง อ.หนองหญคาไซ จ.สจพรรณบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : อาหารสพตวฑ (TMR) สนาหรพบโคเนดนอและโคนม ตนาบลทพพหลวง อนาเภอหนองหญคาไซ 

จพงหวพดสจพรรณบจรย

ออนไลนน : อาหารสพตวฑ (TMR) สนาหรพบโคเนดนอและโคนม ตนาบลทพพหลวง อนาเภอหนองหญคาไซ 

จพงหวพดสจพรรณบจรย (ภายใตคโครงการ 1 ตนาบล 1 มหาวลทยาลพย)

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ผลลตอาหารสพตวฑแบบผสมเสรกจ (TMR) สนาหรพบโคนมแลควนนาไปจพดจนาหนสายเพดทอสรคางอาชยพและ
รายไดคใหคแกสคนภายในชจมชนดควยชสองทางออนไลนฑและออฟไลนฑ

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

ลดเวลาในการสรคางผลผลลตเพดทอจพดจนาหนสายสลนคคา / บรลการ

สรคางงานสรคางอาชยพ

จสานวนรายไดค : 5,000

หนคา 148 / 150



PS65011576 :  ปชปยอกนทรอยน อดดเมหด  สภตรเรตงผล/ดอก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เครดทองผสมปจปย

เครดทองอพดเมกด

ออกแบบโลโกคและผลลตภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เกษตรปลอดภดย

   อากาศยานไรคคนขพบเพดทอการเกษตร หรดอ โดรนดคานการเกษตร

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ปจปย อลนทรยยฑ อพด เมกด สบตร เรสง ดอก /ผล 

รายละเออยด : ปจปย อลนทรยยฑ อพด เมกด สบตร เรสงผลผลลตของ ดอก และผล

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.หนองโพธลธ อ.หนองหญคาไซ จ.สจพรรณบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : ปจปย อลนทรยยฑ อพด เมกด ตนาบลหนองโพธลธ

ออนไลนน : ปจปย อลนทรยยฑ อพด เมกด ตนาบลหนองโพธลธ

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ออกแบบผลลตภพณฑฑโดยการนนามบลสพตวฑ ทยทใหค ประโยชนฑ ดคานการเรสงดอก/ผลมาปรพบเปลยทยนเปปน
เปปนปจปยอลนทรยยฑ อพดเมกดเพดทอจะไดคสะดวกในการใชคและนนาไปจพดจนาหนสายเพดทอสรคางรายไดคใหคแกสคน
ภายในชจมชน

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรบคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 300

หนคา 149 / 150



PS65021343 : ปชปยอกนทรอยนอดดเมหดสภตรเรตงโต

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เครดทองผสมปจปย

เครดทองอพดเมกด

ออกแบบผลลคภพณฑฑและโลโกค

ถสายทอดเทคโนโลยยการผลลตและบรลการ

การพพฒนาสลนคคาและบรลการใหคมยมบลคสาสบง

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจจภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดพบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลาในการพดฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดดอน

เกษตรปลอดภดย

   อากาศยานไรคคนขพบเพดทอการเกษตร หรดอ โดรนดคานการเกษตร

ชพถอผลกตภดณฑน/บรกการ : ปจปยอลนทรยยฑอพดเมกดสบตรเรสงโต

รายละเออยด : ปจปยอลนทรยยฑทยทคนภายในชจมชนสามารถผลลตไดคจากมบลสพตวฑโดยการนนามบลสพตวฑ

มาแปรรบปเพดทอสรคางรายไดคใหคแกสคนภายในชจมชน

01 : รายละเออยดผลกตภดนฑน/บรกการ

อาจารยนบดญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดคตตอเดพอน (บาท)

03 : วดตถชประสงคนและระยะเวลาในการพดฒนาสกนคคา/บรกการ

06 : ผลกตภดณฑนบรกการของทตานสรคางคชณคตาใหคกดบชชมชนไดคอยตางไร

05 : แผนธชรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรคอมออกสภตตลาด

ประชาชน
มหาวลทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

ต.หนองโพธลธ อ.หนองหญคาไซ จ.สจพรรณบจรย

04 : องคนความรภค/เทคโนโลยอ/นวดตกรรม

รบปกสอน รบปหลพงรภปสกนคคา/บรกการ

ออฟไลนน : ปจปยอลนทรยยฑอพดเมกดตนาบลหนองโพธลธ

ออนไลนน : ปจปยอลนทรยยฑอพดเมกดตนาบลหนองโพธลธ

ความพรคอมออกสภตตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

นนามบลสพตวฑทยทใหคคจณคสามาแปรรบปเปปนปจปยอลนทรยยฑอพดเมกดและออกแบบโลโกคสนาหรพบผลลตภพณฑฑเพดทอ
นนาไปจพดจนาหนสายสรคางรคายไดคใหคแกสคนภายในชจมชน

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนฑสบงสจด

เพลทมมบลคสาผลผลลต/ผลลตภพณฑฑ/บรลการ

สรคางความรบคใหคชจมชน

จสานวนรายไดค : 3,000

หนคา 150 / 150
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