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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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94
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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จำนวนตำบล
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จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
222 โครงการ

อาหารปลอดภัย
1,187 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
195 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
433 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
1,243 โครงการ

B

A

13,069
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

บัณฑิต
6,530 คนประชาชน

6,539 คนสรุปผลลัพธ์
ภาคกลาง
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สรุปผลลัพธ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

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

จำนวนมหาวิทยาลัย

2,650
ตำบล

จำนวนตำบล

5,421
โครงการ

C

A

D

B

E

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
355 โครงการ

อาหารปลอดภัย
1,898 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
174 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
441 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2,553 โครงการ

B

A

23,963
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บัณฑิต
11,980 คนประชาชน

11,983 คน

ต



สรุปผลลัพธ์
ภาคตะวันออก

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

จำนวนมหาวิทยาลัย

480
ตำบล

จำนวนตำบล

982
โครงการ

E

D

C

B

A

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
72 โครงการ

อาหารปลอดภัย
336 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
106 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
79 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
389 โครงการ

B

A

4,067
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ภาคตะวันออก

บัณฑิต
2,062 คนประชาชน

2,005 คน

ท



สรุปผลลัพธ์
ภาคใต้

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

จำนวนมหาวิทยาลัย

1,075
ตำบล

จำนวนตำบล

2,182
โครงการ

C

A

D

B

E

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
120 โครงการ

อาหารปลอดภัย
911 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
182 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
204 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
765 โครงการ

B

A

9,377
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ภาคใต้

บัณฑิต
4,802 คนประชาชน

4,575 คน

น



สรุปผลลัพธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รายงานผลลัพธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีพื ้นที ่ด ูแลครอบคลุม 
87 ตำบล มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 624 คน แบ่งเป็น บัณฑิต 370 คน 
ประชาชน 254 คน โดยผลงาน BCG จำนวน 174 โครงการ ที่สอดคล้อง
และตรงตาม 5 เป้าหมายสำคัญ ดังนี้ ด้านเกษตรปลอดภัย 10 โครงการ 
ด้านอาหารปลอดภัย 78 โครงการ ด้านท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
และสุขภาพ 8 โครงการ ด้านเศรษกิจหมุนเวียนลดการใช้พลังงานเน้นนำ
กลับมาใช้ใหม่ 5 โครงการ และด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 73 โครงการ
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มหาวิทยาลัย

จำนวนมหาวิทยาลัย

87
ตำบล

จำนวนตำบล

174
โครงการ

E

D

C

B

A

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
73 โครงการ

อาหารปลอดภัย
78 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
5 โครงการ

เกษตรปลอดภัย
10 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
8 โครงการ

B

A

624
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

บัณฑิต
370 คนประชาชน

254 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 ขอนแก่น 1
2. จังหวัด เลย 7



PS65027136 : พพฒนาการทอเสสสอกกของกลลลมแมลบบานในตตาบลดงเมสองแอม

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

การกระจายสสนคคาและการขนสสง

สสงเสรสมการขายและการตลาด

แปรรรปผลสตภภณฑฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมภรมสปปญญาและวภฒนธรรมดคานการบรสการ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ดงสาน (Dong Sarn)

รายละเออยด : -ใชคงานในชมวสตประจจาวภนไดค-ลวดลายเปปนเอกลภกษณฑ-แขขงแรง ทนทาน-ทจา

ความสะอาดงสาย ไมสขขขนรา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ดงเมดองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกสน

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : เสดสอกกสสนธจฑสานบคานหนองแวงเรดอ

ออนไลนค : สสนธจฑสาน

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ตคนกกเปปนวภชพดชทมสมมสายพภนธจฑหรดอชนสดของตคนกกมากกวสา 4,000 ชนสดกระจายอยรสทภสวโลก โดย
ตคนกกชอบบรสเวณทมสมมความชดขนสรงหรดอบรสเวณทมสมมนจขาทสวมขภง จขงชอบขขขนในพดขนทมสบสอ บขง ทาง
ระบายนจขา นาขคาว หรดอพดขนทมสลจสมนจขา มมจจานวนทมสเพสสมมากขขขนไดคอยสางรวดเรขว เปปนพดชนจขาทมสมมความ
เหนมยวและทนทาน ดภงนภขน จขงนจามาทจาเครดสองจภกรสานเพดสอสรคางสรรคฑผลสตภภณฑฑไดคมากมาย 
เชสน กระเปปา เสดสอ รองเทคา หมวก ปกสมจดจดบภนทขก หมอนรองคอ พวงกจญแจ เปปนตคน ซขสงในทคอง
ถสสนหรดอชาวบคานมภกจะนจาตคนกกมาทจาเปปนสสนคคา OTOP ของชจมชน เพดสอสรคางรายไดคใหคแกสตนเอง
และชจมชน และใชคทรภพยากรทมสมมอยรสใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตานวนรายไดบ : 9,000

หนคา 1 / 174



PS65027634 : สลงเสรกมขนมโบราญพสพนบบานออสาน ขบาวโปปง บบานหนองคภ

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

การพภฒนาสสนคคาใหคมมคจณภาพมากขขขน

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑใหคมมความทภนสมภย และดขงดรดลรกคคา

การสสงเสรสมการขายและการตลาดสรสแพลทฟอรฑมออนไลนฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขคาวโปปงหนองคร

รายละเออยด : ขคาวโปปง เปปนการนจาขคาวเหนมยวมาแปรรรปเปปนขนมพดขนบคานของชาวอมสาน วสธม

การรภบประทานคดอจะตคองนจามาปปข งใหคสจกจากนภขนขคาวกขจะพองขขขนมาเรมยกวสาขคาวโปปง มมรสชาตส

หวาน มภน กรอบ ซขสงปปจจจบภนมมหลากหลายรสชาตสไดคแกส ขคาวเหนมยวขาว ขคาวเหนมยวดจา ใบเตย 

ฟปกทอง และมภนมสวง

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ดงเมดองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกสน

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : ขคาวโปปงหนองคร

ออนไลนค : ขคาวโปปงบคานหนองคร

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

การพภฒนาขนมโบราณพดขนบคานอมสาน หรดอขคาวโปปง มมแผนการพภฒนาโดยเรสสมจากการพภฒนา
บรรจจภภณฑฑใหคมมเอกลภกษณฑและความทภนสมภยมากขขขนเพดสอรองรภบกลจสมลรกคคาในหลากหลายวภย 
และเพสสมชสองทางการขาย ซขสงปปจจจบภนการขายขคาวโปปงมมเฉพาะในพดขนทมสและจภงหวภดใกลคเคมยงเทสา
นภขน การขายออนไลนฑจขงปรภบตภวกภบสถานการณฑโควสด 19 ทมสคนออกจากบคานนคอยลงและเปลมสยน
พฤตสกรรมซดขอของทางออนไลนฑเปปนจจานวนมากขขขน การขายออนไลนฑจขงตอบโจทยฑใหคกภบคนใน
ปปจจจบภนมากขขขน การเพสสมชสองทางออนไลนฑจะสามารถเพสสมยอดขายของขคาวโปปงหนองครมากขขขน

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 15,000

หนคา 2 / 174



PS65027253 : ขนมนางเลลดหลากสอจากสอธรรมชาตก

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

ตรคอบโซลารฑเซลลฑ

เครดสองซมนบรรจจภภณฑฑ

โซเชมยลมมเดมสย

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวสา 3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขนมนางเลขดหลากสมจากสมธรรมชาตส

รายละเออยด : ขนมนางเลขดทจามาจากขคาวเหนมยวซขสงปลรกในพดขนทมสตจาบลภรผามสาน เปปนขนมไวค

ทานเลสนทภสวไป เหมาะกภบคนทจกชสวงอายจ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ภรผามสาน อ.ภรผามสาน จ.ขอนแกสน

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

โครงการขนมนางเลขดหลากสมจากสมธรรมชาตส เปปนการนจาวภตถจดสบในทคองถสสนภายในตจาบลซขสงคดอ
ขคาวเหนมยว มาทจาเปปนขนมเลขด โดยจะใชคสมจากพดชธรรมชาตส ไมสใชคสารเคมม ปลอดภภยตสอผรคบรสโภค 
กลจสมลรกคคาของเราคดอนภกทสองเทมสยวทมสเดสนทางมายภงคาเฟป หรดอสถานทมสตสางๆในตจาบลภรผามสาน 
และลรกคคาทางออนไลนฑซขสงเราไดคมมชสองทางการจภดจจาหนสายออนไลนฑ เชสน page fabook เพดสอใหค
ลรกคคาเขคาถขงไดคงสายขขขน

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางนวภตกรรมใหมสใหคกภบผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 3,090

หนคา 3 / 174



PS65027288 : ผามลาน ทราเวล

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

คสวอารฑโคด

Google map

Facebook

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

ทลองเทอสยวทอสเปปนมกตรตลอสกสงแวดลบอมและสลขภาพ

   ธจรกสจการทสองเทมสยวออนไลนฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผามสานทราเวล

รายละเออยด : บรสการ : แนะนจาสถานทมสทสองเทมสยว ใหคขคอมรลในผสานทางเพจ facebook ของทมม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ภรผามสาน อ.ภรผามสาน จ.ขอนแกสน

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ทมสมา : อจาเภอภรผามสานมมแหลสงทสองเทมสยวทางธรรมชาตสทมสสวยงาม รวมไปถขงคาเฟปทมสชสวยอจานวย
ความสะดวกและเพสสมความนสาสนใจใหคแกสพดขนทมสมากขขขน

วสธมการสรคางรายไดคใหคแกสชจมชน : ใหคขคอมรลสถานทมสและบรสการออนไลนฑ ผสาน เพจ U2T ตจาบลภรผา
มสาน เปปนตคน เพดสอกระตจคนการทสองเทมสยวในชจมชนภรผามสาน

ผลสตภภณฑฑและบรสการ : การโปรโมทใหคขคอมรลผสานทางเพจ U2T ตจาบลภรผามสาน และทางโบรชภวรฑ

กลจสมลรกคคา : นภกทสองดทมสยวทมสสนใจทสองเทมสยวเชสงธรรมชาตสและคาเฟปในพดขนทมสตสางๆทภสวประเทศไทย

คจณคสาของบรสการ : นภกทสองเทมสยวไดคขคอมรลและเปปาหมายในการทสองเทมสยว สามารถเขคาถขงสถานทมส
และบรสการไดคจากการไดคขคอมรลทมสถรกตคองชภดเจนจากทางบรสการของทมม

สสงเสรสมและสนภบสนจนการทสองเทมสยวชจมชน

จตานวนรายไดบ : 0

หนคา 4 / 174



PS65042136 : สรบางอพตลพกษณค และยกระดพบนตพามพนสมลนไพรและดอกไมบจพนทนค ตตาบลเมสองเกลา จพงหวพดขอนแกลน

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

ใชคโปรแกรม หรดอแอพพลสเคชภสน ออกแบบสดสอประชาสภมพภนธฑ

Facebook : มหาวสทยาลภยสรสตจาบล ตจาบลเมดองเกสา

ใชคโปรแกรม หรดอแอพพลสเคชภสน ออกแบบโลโกค /บรรจจภภณฑฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจขามภนสมจนไพร

รายละเออยด : นจาไพลและขมสขนมาสกภดดควยการทอดในนจขามภนเพดสอใหคเกสดเปปนนจขามภนไพล ใชคลด

อาการปวดเมดสอยตามสสวนตสางๆ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.เมดองเกสา อ.เมดองขอนแกสน จ.ขอนแกสน

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

นจขามภนสมจนไพรเปปนการนจาสมจนไพรทมสมมอยรสทภสวไปในชจมชน นจามาทจาเปปนนจขามภนเพดสอลดการปวด
เมดสอย
ลดคสาใชคจสายการใชคยากลจสมลดอาการปวดเมดสอย และยภงสามารถนจาไปทจาเปปนสสนคคาเพดสอจภด
จจาหนสายใหคเกสดรายไดคอมกดควย

แผนธจรกสจ จภดการอบรมแนะนจาการทจานจขามภนสมจนไพร การเลดอกใชคสมจนไพร การทจาแพขค
เกจจสขง และขยายชสวงทางการจภดจจาหนสายทภขงในรรปแบบออฟไลนฑและรรปแบบออนไลนฑทจาใหคกลจสม
ลรกคคาสามารถเขคาถขงสสนคคาไดคมากขขขนและรวดเรขวยสสงขขขน

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 20,000

หนคา 5 / 174



PS65042137 : โครงการสรบางอพตลพกษณคและยกระดพบนตพามพนสมลนไพรและดอกไมบจพนทนคตตาบลเมสองเกลาจพงหวพด

ขอนแกลน

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

Facebook : มหาวสทยาลภยสรสตจาบล ตจาบลเมดองเกสา

ใชคโปรแกรม หรดอแอพพลสเคชภสน ออกแบบสดสอประชาสภมพภนธฑ

ใชคโปรแกรม หรดอแอพพลสเคชภสน ออกแบบโลโกค /บรรจจภภณฑฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ไมคจภนทนฑ

รายละเออยด : ดอกไมคจภนทนฑเปปนสสนคคาทมสสรคางรายไดคใหคกภบกลจสมแมสบคานและดอกไมคจภนทนฑใชค

เพดสอแสดงความอาลภยตสอผรควายชนมฑในครภขงสจดทคาย เชดสอกภนวสาเปปนการสสงดวงวสญญาณใหคไปสรส

ภพภรมสทมสดม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.เมดองเกสา อ.เมดองขอนแกสน จ.ขอนแกสน

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

อบรมปรภบรรปแบบดอกไมคจภนทนฑใหคมมความหลากหลาย ปรภบปรจงแพขคเกจจสขง เพดสอเพสสมตภวเลดอกใหค
กภบลรกคคา สรคางความแปลกใหมสใหคกภบสสนคคาและขยายชสวงทางการจภดจจาหนสายทภขงในรรป
แบบออฟไลนฑ รรปแบบออนไลนฑทจาใหคกลจสมลรกคคาสามารถเขคาถขงสสนคคาของเราไดคมากขขขนรวดเรขว
ยสสงขขขน

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตานวนรายไดบ : 10,000
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PS65027346 : การพพฒนาผลกตภพณฑคขบาวโปปงเบญจรงคค

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

เทคโนโลยมการบรรจจเพดสอยดดอายจสสนคคา

การออกแบบรรปทรงและขนาด

กระบวนการวสทยาศาสตรฑตรคอบพลภงงานแสงอาทสตยฑ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

ทลองเทอสยวทอสเปปนมกตรตลอสกสงแวดลบอมและสลขภาพ

   เทคโนโลยมพภฒนาคจณภาพทางอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขคาวโปปงเบญจรงคฑ

รายละเออยด : ขคาวโปปงเบญจรงคฑ มมทภขงหมด 5 สม สมขาวจากรสดภขงเดสม สมเขมยวจากใบเตย สม

เหลดองจากฟปกทอง สมนจขาเงสนจากอภญชภน สมดจาจากขคาวเหนมยวดจา มมขนาด 12 CM แพขคใสสถจง 10 

ชสขน/กลสอง

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 1 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.เขาแกคว อ.เชมยงคาน จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

เดสมขคาวโปปงเปปนภรมสปปญญาชาวบคานเกสดจากการทมสนจาขคาวมาแปรรรปในรรปแบบอาหาร เปปนของ
ทานเลสน เนดสองจากโครงการ U2T เปปนโครงการชสวยเหลดอลรกหลานชาวบคาน 60,000 คน ใหคมม
งานในภาวะวสกฤตโควสด-19 โดยเขคาไปปฎสบภตสในพดขนทมสเพดสอใหคเกสดการสรคางงานสรคางอาชมพและ
พภฒนาแกคไขปปญหาเศรษฐกสจระดภบตจาบล ดภงนภขนโครงการพภฒนาผลสตภภณฑฑขคาวโปปง
เบญจรงคฑ จะเขคาไปทจากระบวนการเปลมสยนแปลงจากขคาวโปปงธรรมดาของกลจสมแมสบคานบคานโสก
เกสา ดควยกระบวนการตสางๆ เชสน บรรจจภภณฑฑดควยการใสสกลสอง เมดสอกสอนใสสถจงพลาสตสกและยภง
ยดดอายจของผลสตภภณฑฑโดยการแพขคใสสถจงสรญญากาศและเปลมสยนแปลงจากขคาวโปปงธรรมดา 
เปปนขคาวโปปง 5 สม 5 รส จากวภตถจธรรมชาตส 1.สมขาวรสดภงเดสม 2.สมเขมยวรสใบเตย 3.สมเหลดองจาก
ฟปกทอง 4.สมนจขาเงสนจากอภญชภน 5.สมดจาจากขคาวเหนมยวดจา ดควยกระบวนการผลสต ปกตสนภขนจะใชควสธม
ตากแดดจากธรรมชาตส เราจขงไดคคสดอมกโครงการหนขสงขขขนมากขคดอ การเพสสมประสสทธสภาพการ
ผลสตขคาวโปปงดควยตรคอบพลภงงานแสงอาทสตยฑ จะใชคเทคโนโลยมดคานวสทยาศาสตรฑมาชสวยในการ
ผลสตทมสงสายขขขน รวดเรขวและสะอาด ตามความตคองการ การตลาดของเรากขคดอ จะสรคางสตอรมสใหค
กภบเพจ facebook เพดสอเปปนการดขงดรดนภกทสองเทมสยวทมสสนใจภรมสปปญญาชาวบคาน ชสองทางการ
จจาหนสาย ไดคแกสรคานขายของชจาในตจาบล เพจ facebook รคานขายของฝากประจจาสถานทมสทสอง
เทมสยวในตจาบลและอจาเภอ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 7,000
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PS65027391 : การเพกสมประสกทธกภาพการผลกตขบาวโปปงดบวยตภบอบแหบงพลพงงานแสงอาทกตยค

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

เทคโนโลยมการบรรจจเพดสอยดดอายจสสนคคา

การออกแบบรรปทรงและขนาด

กระบวนการวสทยาศาสตรฑตรคอบพลภงงานแสงอาทสตยฑ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   สจขอนามภยอาหาร หรดอ กระบวนการควบคจมขภขนตอนการผลสตตภขงแตสตคน

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ตรคอบพลภงงานแสงอาทสตยฑ

รายละเออยด : ใชคตรคอบพลภงแสงอาทสตยฑ แทนการนจาขคาวโปปงไปตากแหคง

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 1 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.เขาแกคว อ.เชมยงคาน จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

เนดสองจากกระบวนการผลสตขคาวโปปงใชคแสงแดดในการผลสต แตสในการผลสตไมสสามารถควบคจม
สภาพอากาศในการทจาขคาวโปปงไดค จขงหาแนวทางแกคไขโดยการประดสษฐฑ ตรคอบพลภงงานแสง
อาทสตยฑมาใชคในการผลสตขคาวโปปง

สรคางนวภตกรรมใหมสใหคกภบผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 7,000
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PS65022515 : ไสบเดสอน

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

เครดสองอภดเมขดปจปย

ตะแกรงรสอนมรลไสคเดดอน

องคฑความรรคในการผลสตปจปย

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวสา 3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมภรมสปปญญาและวภฒนธรรมดคานสภงคมวสทยา

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปจปยอภดเมขดมรลไสคเดดอน

รายละเออยด : ปจปยอภดเมขดจากมรลไสคเดดอนพรคอมใชค 80 กรภม 80บาท

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

7 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.จอมศรม อ.เชมยงคาน จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

การทจาปจปยอภดเมขดจากมรลไสคเดดอนทมสนจาวภสดจเหลดอใชคจากทางการเกษตรในชจมชนและมรลสภตวฑจาก
วภวในชจมชน สสงเสรสมใหคชจมชนมมการเลมขยงไสคเดดอนใหคแพรสหลายเพดสอเปปนการสรคางรายไดค ลดคสาใชค
จสายในการซดขอปจปยเคมมเพสสมผลผลสตใหคเกษตรกร

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

อนจรภกษฑสสสงแวดลคอม และมมการพภฒนาอยสางยภสงยดน

จตานวนรายไดบ : 0
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PS65027768 : โครงการนตพาหมพกชอวภาพจากมภลไสบเดสอนใสลใจสกสงแวดลบอม

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

ปปข มอภดออกซสเจน

ตะแกรงรสอน

องคฑความรรคในการผลสตปจปย

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวสา 3 เดดอน

เกษตรปลอดภพย

   สารกจาจภดศภตรรพดชทางชมวภาพ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจขาหมภกชมวภาพจากมรลไสคเดดอนใสสใจสสสงแวดลคอม

รายละเออยด : นจขาหมภกชมวภาพ 50บาท\1ลสตร หากมมการซดขอ 5ชสขน ฟรม 1 ชสขน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

7 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.จอมศรม อ.เชมยงคาน จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

นจขาหมภกชมวภาพจากมรลไสคเดดอนรภกสสสงแวดลคอมใชคบจารจงรากและลจาตคนของไมคดอกไมคประดภบ และ
ชสวยใหคดสนรสวนซจย

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตานวนรายไดบ : 0
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PS65025671 : การพพฒนาบรรจลภพณฑคมะพรบาวแกบวจากกะลามะพรบาว

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

เครดสองอภดไฮดรอลสกในการขขขนรรปกระถาง

การใชคเครดสองบดในการบดเปลดอกมะพรคาวและกะลามะพรคาว

การใชคเครดสองรสอนเพดสอลดระยะเวลาในการแยกใยมะพรคาวและขจยมะพรคาว

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การขนสสงและกระจายสสนคคา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจหมลนเวอยนลดการใชบพลพงงานเนบนนตากลพบมาใชบใหมล

   Upcycle (การรมไซเคสลแบบทมสทจาใหคคจณคสาเพสสมขขขน)

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : Ck the proud

รายละเออยด : มะพรคาวแกควทมสใสสในบรรจจภภณฑฑทมสเปปนเอกลภกษณฑ และสวยงาม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.เชมยงคาน อ.เชมยงคาน จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ในการพภฒนาบรรจจภภณฑฑมะพรคาวแกควเปปนการชสวยลดขยะทมสเกสดในชจมชน เพสสมมรลคสาใหคกภบ
มะพรคาวแกคว ไดคบรรจจภภณฑฑทมสมมเอกลภกษณฑ มมการจจาหนสายสสนคคาใหคกภบรคานจจาหนสายมะพรคาวแกคว
ใหคกภบชจมชน หนสวยงานของภาครภฐ เอกชน สถานทมสทสองเทมสยวในอจาเภอเชมยงคาน และชสองทาง
ออนไลนฑ โดยจะมมคสาใชคจสายในการดจาเนสนโครงการคดอ 1. คสาดจาเนสนการแปรรรปกะลามะพรคาว 2. 
คสามะพรคาวแกคว รายไดคจากการจจาหนสายจะเปปนรายไดคจากการจจานสายสสนคคาเปปนของฝาก และ
เปปนขนมหวานในทมสประชจม

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

ลดขยะ/การนจาวภตถจดสบกลภบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 30,000
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PS65027667 : จากเปลสอกมะพรบาวสภลวพสดลปลภกทอสยพสงยสสน

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

การใชคเครดสองบดในการบดเปลดอกมะพรคาวและกะลามะพรคาว

การใชคเครดสองรสอนเพดสอลดระยะเวลาในการแยกใยมะพรคาวและขจยมะพรคาว

ใชคเครดสองวภดความชดขนวภดคสาความชดขนของขจยมะพรคาว (moisture meter)

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การขนสสงและกระจายสสนคคา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจหมลนเวอยนลดการใชบพลพงงานเนบนนตากลพบมาใชบใหมล

   Upcycle (การรมไซเคสลแบบทมสทจาใหคคจณคสาเพสสมขขขน)

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : Coco pear by coconut

รายละเออยด : เปลดอกมะพรคาวแปรรรปเปปนวภสดจปลรกเพาะ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.เชมยงคาน อ.เชมยงคาน จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

การนจาเปลดอกมะพรคาวมารรปแปรเปปนวภสดจเพาะปลรกเปปนการชสวยลดขยะในชจมชน ไดควภสดจเพาะ
ปลรกทมสมมคจณสมบภตสเหมาะสจาหรภบการการปลรก กลจสมลรกคคาเปปนชาวเกษตรกร ผรคคนในชจมชน นภก
ทสองเทมสยว และจจาหนสายในชสองทางออนไลนฑ มมทรภพยากรหลภกในการแปรรรปคดอ เปลดอกมะพรคาวทมส
เหลดอทสขงจากการทจามะพรคาวแกคว มมคสาใชคจสายในการแปรรรป ดภงนมข 1. คสานจขามภนเชดขอเพลสง 2. คสาปรภภบ
คจณสมบภตสของเปลดอกมะพรคาว 3. คสาบรรจจภภณฑฑ โดยมมรายไดคหลภกมาจากการขายสสนคคา

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

ลดขยะ/การนจาวภตถจดสบกลภบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตานวนรายไดบ : 30,000
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PS65027498 : การพพฒนาผลกตภพณฑคและเพกสมประสกทธกภาพในการผลกตภพณฑคดอกไมบจพนทนค จากวพสดลเหลสอใชบ

จากการเกษตรทบองถกสน

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

ผลสตภภณฑฑลดเชดขอรา,ความอภบชดขน

เครดสองอมดกลมบดอก

เครดสองจภบชสอดอก

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ดอกไมคจภนทนฑจากเปลดอกขคาวโพด

รายละเออยด : รภบจภดออกแบบ ดมไซนฑ ดอกไมคจภนทนฑตามความตคองการของญาตสผรควายชนมฑ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 2 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ธาตจ อ.เชมยงคาน จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

เปปนธจรกสจเกมสยวกภบการจภดงานศพในทางจรรโลงใจใหคแกสญาตสผรคเสมยชมวสต

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

ลดขยะ/การนจาวภตถจดสบกลภบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตานวนรายไดบ : 2,000
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PS65027509 : การพพฒนาธลรกกจหลพงความตายแบบครบวงจรตามหลพกการ BCG Model

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

ผลสตภภณฑฑลดเชดขอรา,ความอภบชดขน

เครดสองอภดกลมบดอก

เครดสองจภบชสอดอก

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจหมลนเวอยนลดการใชบพลพงงานเนบนนตากลพบมาใชบใหมล

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : Product save wold

รายละเออยด : รภบจภดออกแบบ ดมไซนฑ ดอกไมคจภนทนฑตามความตคองการของญาตสผรควายชนมฑ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 2 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ธาตจ อ.เชมยงคาน จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

พภฒนาตสอยอดสสนคคาทมสมมอยรสใชจมชนใหคมมมรลคสาเพสสม โดยการหาชสองทางการตลาดและการจภด
จจาหนสายเพดสอเพสสมยอดขายใหคแกสชจมชนและเพสสมทางเลดอกใหคกภบผรคบรสโภค

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 2,500
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PS65022593 : โครงการพพฒนาเสนลหคไทเชอยงคาน สสบสานประเพณอไทย “ผอขนนตพาทตาอยลางไรใหบโลกจตา”

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

การประชาสภมพภนธฑทางเพจ Facebook

การออกแบบสตสตกเกอรฑไลนฑ ผสานโปรแกรม ไอบมสเพนทฑ X และ Sticker Maker

การออกแบบบลขอกสกมนเสดขอและกระเปปา

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : Maeng Hna Ngam

รายละเออยด : เสดสอยดด กระเปปาผคา  กระเปปารรด สตสตกเกอรฑไลนฑ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.นาซสาว อ.เชมยงคาน จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

- เพดสอสดบทอดวภฒนธรรม ประเพณมอภนดมงามและเผยแพรสวภฒนธรรมทคองถสสนไปสรสบจคคลทภสวไป ทภขง
ชาวไทยและชาวตสางชาตส
- เพดสอทจาการสรคางแบรนดฑ/ผลสตภภณฑฑ 
- เพดสอสสงเสรสมการสรคางรายไดคและสรคางอาชมพใหคกภบชจมชน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สสงเสรสมและสนภบสนจนการทสองเทมสยวชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางนวภตกรรมใหมสใหคกภบผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 2,000
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PS65025625 : ประเพณอผอเกลา ผภบเฒลาเลลาขาน เปปดตตานาน “ ผอขนนตพานาซลาว ของฝากถภกใจ ใหบผอพาชลอป ”

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

การออกแบบสตสตกเกอรฑไลนฑ ผสานโปรแกรม ไอบมสเพนทฑ X และ Sticker Maker

การประชาสภมพภนธฑทางเพจ Facebook

การออกแบบบลขอกสกมนเสดขอและกระเปปา

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : Maeng Hna Ngam

รายละเออยด : เสดสอยดด กระเปปาผคา  กระเปปารรด สตสตกเกอรฑไลนฑ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.นาซสาว อ.เชมยงคาน จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

- เพดสอสดบทอดวภฒนธรรม ประเพณมอภนดมงามและเผยแพรสวภฒนธรรมทคองถสสนไปสรสบจคคลทภสวไป ทภขง
ชาวไทยและชาวตสางชาตส
- เพดสอทจาการสรคางแบรนดฑ/ผลสตภภณฑฑ 
- เพดสอสสงเสรสมการสรคางรายไดคและสรคางอาชมพใหคกภบชจมชน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สสงเสรสมและสนภบสนจนการทสองเทมสยวชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางนวภตกรรมใหมสใหคกภบผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 26,410
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PS65027558 : การพพฒนาบรรจลภพณฑคและการเพกสมมภลคลาจากผลกตภพณฑคแปรรภปกลบวย

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

เทคโนโลยมเกมสยวกภบการเกขบรภกษาในเรดสองอายจของผลสตภภณฑฑ

เครดสองบรรจจภภณฑฑทมสใชคในการเกขบรภกษา

-

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : กลควยหวานใจ

รายละเออยด : จะทจาการแปรรรปผลสตภภณฑฑจากกลควย โดยจภดทจากลควยอบนจขาผขขงทจามาจาก

กลควยนจขาหวคาทมสสจกงอม นจาไปตากแหคงแลควนจขามาชจบนจขาผขขง รสชาตสจะหวานแตสไมสเลมสยนมากไป 

นจามากสนเปปนของวสางไดค ซดขอเปปนของฝากกขดมเนดสองจากกจาลภงจะพภฒนาตคนแบบสสนคคาและจภด

จจาหนสายไมสมมยอดขาย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ปากตม อ.เชมยงคาน จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ประชจมคณะกรรมดจาเนสนงาน และแตสงตภขงคณะกรรมการประสานงานกภบผรคนจาชจมชน, อบรมเชสง
ปฏสบภตสการแปรรรปผลสตภภณฑฑจากกลควย ตจาบลปากตม อจาเภอเชมยงคาน จภงหวภดเลย พรคอมจภด
ทจาบรรจจภภณฑฑ และชสองทางการจจาหนสายสสนคคาระบบออนไลนฑ

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

ลดขยะ/การนจาวภตถจดสบกลภบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

จตานวนรายไดบ : 10,000
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PS65027593 : การพพฒนาบรรจลภพณฑคและการเพกสมมภลคลาจากผลกตภพณฑคผบาทอ

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

ทจาบรรจจภภณฑฑใหคมมลวดลายทมสนสาสนใจ

เปลมสยนหรดอเพสสมลวดลายผคาตามแบบทมสกจาหนดไวคไดค

การใชคสมยคอมผคาธรรมชาตส

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การขนสสงและกระจายสสนคคา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผคาทอดมหมม

รายละเออยด : ผคาทอทมสมมลายเปปนเอกลภกษณฑสามมารถนจามาใชคเปปน ผคาพภนคอ หรดอเปปนผคาคจม

ไหลสกขไดค ซขสงสมของผคายคอมมาจากสมธรรมชาตส

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ปากตม อ.เชมยงคาน จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

กจาหนดเปปาหมายและวภตถจประสงคฑของโครงการทมสชภดเจนรวมถขงการหาขคอจจากภดของโครงการ
และสรคางแนวความคสดผลสตภภณฑฑใหมสโดยรวบรวมขคอมรลจากแหลสงตสางๆ และผรคผลสตศขกษา
ขคอมรลแนวคสดผลสตภภณฑฑใหมส วภตถจดสบ กระบวนการผลสต และขคอมรลทางดคานการตลาดเพดสอนจา
สสนคคาเขคาสรสตลาด

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

ลดขยะ/การนจาวภตถจดสบกลภบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

อนจรภกษฑและตสอยอดภรมสปปญญาทคองถสสน

จตานวนรายไดบ : 7,000
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PS65027755 : โครงการพพฒนาธลระกกจมสดสภลสพงคม

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

สรคางอภตลภกษณฑใหคกภบชจมชน

แปรรรปผลสตภภณฑฑ

เพสสมชสองทางในการขาย

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวสา 3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : สบรสจากถสานไมคมะขาม

รายละเออยด : ใชคทจาความสะอาดผสวไดคอยสางลจขาลขก ไมสทจาใหคผสวแหคงตขง ชสวยลดและบรรเทาการ

เกสดสสวตสางๆ ลดรอยดจา รอยแดง ลดความมภน ขจภดแบคทมเรมย บจารจงผสว เพสสมความกระจสางใส 

ไมสทสขงสารตกคคาง สามารถใชคไดคทจกวภน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

2 คน 1 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.หาดทรายขาว อ.เชมยงคาน จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

ในปปจจจบภนเรามองเหขนถขงปปญหาของสภาพอากาศ และชสวงนมขทมสทจกคนตคองใสสแมส มภกพบเจอ
ปปญหาเดมยวกภน การทมสเราตคองเจอฝจปน เจอแดด ทจาใหคหนคาหมองคลจขา เปปนสสว มองวสาผลสตภภณฑฑ
เพดสอการดรแล ผสวพรรณเปปนสสสงจจาเปปนในชมวสตประจจาวภนทมสสามารถตอบโจทยฑความตคองการใน
เรดสองของความสวยความ งามไดค มมความคาดหวภงและตคองการใชคผลสตภภณฑฑทมสใชคแลควเหขนผลจรสง
และเหขนผลเรขว ชสวยแกคปปญหาไดคอยสางตรงจจด และไมส กสอใหคเกสดอาการแพคหรดอระคายเคดอง โดย
เฉพาะผลสตภภณฑฑเวชสาอางสารสกภดจากธรรมชาตส (Natural Cosmeceuticals) ทสมไมสทสขงสาร
ตกคคางในรสางกายยาวนานเทสาสารสกภดทางเคมม อภนเปปนหนขสงในสาเหตจ ของการกสอใหคเกสดมะเรขง

สรคางนวภตกรรมใหมสใหคกภบผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 0
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PS65027757 : โครงการธลระกกจมสดสภลแสงสวลาง

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

สรคางอภตลภกษณฑใหคกภบชจมชน

แปรรรปผลสตภภณฑฑ

เพสสมชสองทางในการขาย

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวสา 3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : สปาผสวดควยถสาน

รายละเออยด : ใชคทจาความสะอาดผสวไดคอยสางลจขาลขก ไมสทจาใหคผสวแหคงตขง ชสวยลดและบรรเทาการ

เกสดสสวตสางๆ ลดรอยดจา รอยแดง ลดความมภน ขจภดแบคทมเรมย บจารจงผสว เพสสมความกระจสางใส 

ไมสทสขงสารตกคคาง สามารถใชคไดคทจกวภน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

2 คน 1 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.หาดทรายขาว อ.เชมยงคาน จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

เปปนผลสตภภณฑฑสครภบ เกลดอขภดผสวทมสมมลภกษณะพสเศษและแตกตสางจากสครภบเกลดอทภสวไป เนดสอง
จากเปปนสครภบเกลดอทมสมมสสวนผสม ของถสานไมคมะขามเปปนสสวนผสมหลภกและมมสสวนผสมจากสาร
สกดภ ธรรมชาตส คจณสมบภตสพสเศษเฉพาะของถสานไมคมะขาม เพดสอผสวทมสขาวกระจสางใส เนมยนนจสม 
ผลภดเซลลฑผสวเกสาเผยผสวใหมส ไรค รอยผสวเหมสยวยสนและหยาบกรา คน

สรคางนวภตกรรมใหมสใหคกภบผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 0
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PS65022173 : การแปรรภปผลกตภพณฑคจากขกง

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

เทคโนโลยมในการถนอมอาหาร เพดสอยดดอายจการเกขบรภกษา

เทคโนโลยมการพภฒนากระบวนการผลสตทมสไดคมาตรฐาน

เทคโนโลยมการออกแบบทมสสภมพภนธฑกภบความตคองการของผรคบรสโภค

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : เรดสองของขสง (ขสงแกคว)

รายละเออยด : ขสงแกคว เปปนผลสตภภณฑฑทมสผสานกระบวนการแปรรรปมาจากขสง ในพดขนทมสตจาบลกก

สะทอน โดยมมสรรพคจณในการตคานโรคและเสรสมสรคางภรมสคจคมกภน ชสวยบรรเทาอาการหวภด 

ชสวยในการขภบถสาย จขงเปปนสมจนไพรอมกทางเรดสองหนขสงทมสนสาสนใจ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.กกสะทอน อ.ดสานซคาย จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

แปรรรปผลสตภภณฑฑจากขสง พภฒนาผลสตภภณฑฑ โดยใชคเทคโนโลยมในการผลสตและการยดดอายจการ
เกขบรภกษา พภฒนากระบวนการผลสตทมสไดคมาตรฐาน กลจสมลรกคคาเปปาหมาย คดอ ผรคบรสโภคทมสปลรกขสง 
ผรคบรสโภคในกลจสมทมสชดสนชอบการรภบประทานขสงเพดสอสจขภาพ ครอบครภว บจคคลทภสวไป นภกทสองเทมสยวภร
ลมโล นภกการตลาดออนไลนฑ กลจสมบจคคลทจางาน กลจสมผรคสรงอายจ ศรนยฑบรสการทสองเทมสยวทจสงดอกซา
กจระภรลมโล (ชาวเขา-เผสามคง) โดยชสองทางการจภดจจาหนสาย เชสน ศรนยฑทสองเทมสยว โฮมสเตยฑ/ทมสพภก
นภกทสองเทมสยว จจาหนสายชสองทางออนไลนฑ (Facebook FanPage/Line/กลจสมตลาดออนไลนฑ) 
รคานคคาชจมชน ตภวแทนจจาหนสายชจมชน โรงงานผลสตและรภบซดขอผลสตภภณฑฑจากขสง การออกบรธ
นสทรรศการ การจภดโครงการอบรมใหคความรรค จภดโปรโมชภสนสสวนลด และสะสมยอดการซดขอ 
บรสการ แนะนจาสรรพคจณใหคกภบลรกคคา สรคางความไวควางใจใหคกภบลรกคคาเกมสยวกภบผลสตภภณฑฑ แอป ฯ 
ในการบรสการสภสงซดขอดควยตนเอง ใหคความรรคผสานเพจ กลจสมสมาชสกผรครภบประทานขสงเพดสอสจขภาพ 
ขยายและพภฒนาผลสตภภณฑฑใหคครอบคลจมและสอดคลคองกภบความตคองการของผรคบรสโภค พภฒนา
บรรจจภภณฑฑใหคมมความนสาสนใจและสามารถดขงดรดผรคบรสโภคไดคทจกกลจสม การพภฒนาชสองทางการ
ตลาดออนไลนฑ โดยการยสง Ads ลงโฆษณาสจาหรภบรคานคคา และการใชคเทคโนโลยมในการผลสตเพดสอ
ยดดอายจการเกขบรภกษาผลสตภภณฑฑ

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 7,000
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PS65022269 : การพพฒนาบรรจลภพณฑค (ขกงแกบว)

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภภณฑฑใหคโดดเดสนและนสาสนใจ

เทคโนโลยมการออกแบบบบรรจจภภณฑฑในการถนอมอาหาร

เทคโนโลยมการออกแบบทมสสภมพภนธฑกภบความตคองการของผรคบรสโภค

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพภฒนาผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : เรดสองของขสง (ขสงแกคว)

รายละเออยด : การออกแบบและพภฒนาโลโกคบรรจจภภณฑฑใหคดขงดรดผรคบรสโภค เพสสมรายละเอมยด

ฉลากของบรรจจภภณฑฑ เชสน วภนเดดอนปปทมสผลสตและวภนหมดอายจ ราคา สรรพคจณ ปรสมาณสจทธส 

สสวนประกอบสสนคคา และสถานทมสทมสผลสตสสนคคา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.กกสะทอน อ.ดสานซคาย จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

การออกแบบและพภฒนาโลโกคบรรจจภภณฑฑใหคดขงดรดผรคบรสโภค เพสสมรายละเอมยดฉลากของบรรจจ
ภภณฑฑ เชสน วภนเดดอนปปทมสผลสตและวภนหมดอายจ ราคา สรรพคจณ ปรสมาณสจทธส สสวนประกอบสสนคคา 
และสถานทมสทมสผลสตสสนคคา โดยกลจสมลรกคคาเปปาหมาย คดอ ผรคบรสโภคทมสปลรกขสง ผรคบรสโภคในกลจสมทมสชดสน
ชอบการรภบประทานขสงเพดสอสจขภาพ ครอบครภว บจคคลทภสวไป นภกทสองเทมสยวภรลมโล นภกการตลาด
ออนไลนฑ กลจสมบจคคลทจางาน กลจสมผรคสรงอายจ ศรนยฑบรสการทสองเทมสยวทจสงดอกซากจระภรลมโล (ชาว
เขา-เผสามคง) โดยชสองทางการจภดจจาหนสาย เชสน ศรนยฑทสองเทมสยว โฮมสเตยฑ/ทมสพภกนภกทสองเทมสยว 
จจาหนสายชสองทางออนไลนฑ (Facebook FanPage/Line/กลจสมตลาดออนไลนฑ) รคานคคาชจมชน ตภว
แทนจจาหนสายชจมชน โรงงานผลสตและรภบซดขอผลสตภภณฑฑจากขสง การออกบรธนสทรรศการ การจภด
โครงการอบรมใหคความรรค จภดโปรโมชภสนสสวนลด และสะสมยอดการซดขอ บรสการ แนะนจาสรรพคจณ
ใหคกภบลรกคคา สรคางความไวควางใจใหคกภบลรกคคาเกมสยวกภบผลสตภภณฑฑ แอปฯในการบรสการสภสงซดขอดควย
ตนเอง ใหคความรรคผสานเพจ กลจสมสมาชสกผรครภบประทานขสงเพดสอสจขภาพ ขยายและพภฒนา
ผลสตภภณฑฑใหคครอบคลจมและสอดคลคองกภบความตคองการของผรคบรสโภค พภฒนาบรรจจภภณฑฑใหคมม
ความนสาสนใจและสามารถดขงดรดผรคบรสโภคไดคทจกกลจสม การพภฒนาชสองทางการตลาดออนไลนฑ 
โดยการยสง Ads ลงโฆษณาสจาหรภบรคานคคา การใชคเทคโนโลยมในการผลสตและการยดดอายจการเกขบ
รภกษาผลสตภภณฑฑ

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 7,000
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PS65027423 : การพพฒนาผลกตภพณฑคเสรกมความงามจากแกบวมพงกรเพสสอสลงเสรกมผลผลกตทางการเกษตร

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

การนจาแกควมภงกรสดในพดขนทมสมาแปรรรปโดยการผสานกรรมวสธมตสางๆ แลควนจามาผลสตเปปน

ผลสตภภณฑฑใหมสตามเปปาหมายและเหมาะสมกภบสมภยใหมสและการบรสการทมสดมขขขน

มมการทดลองพภฒนาผลสตภภณฑฑทมสทจาอยรสหาจจดบกพรสองของตภวผลสตณฑฑเพดสอใหคมมคจณภาพ

และเกสดประสสทธสภาพสรงสจดแกสผรคบรสโภคและเพดสอใหคผรคบรสโภคไดครภบสสนคคาทมสดมทมสสจดและการ

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

การขนสสงและกระจายสสนคคา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : แกควมภงกร KN

รายละเออยด : เปปนสสนคคาเครดสองสจาอางทมสแปรรรปมาจากแกควมภงกร

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

2 คน 0 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.โคกงาม อ.ดสานซคาย จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

แผนธจระกสจของทมม u2t ตจาบลโคกงาม เพดสอสสงเสรสมผลผลสตของเกษตรกรผรคปลรกแกคงมภงกรใน
พดขนทมสตจาบล เพดสอนจาสสนคคามาตสอยอดใหคเกสดประโยชนฑสจงสจดโดยการนจามาแปรรรปและพภฒนา
ผลสตภภนฑฑแกคงมภงกรดควยการแปรรรปสสนคคาสรสทคองตลาดเพดสอใหคเกสดรายไดคตสอชจมชนภายใงน
ตจาบลและใหคความรรคแกสประชาชนในพดสนทมสเพดสอใหคเกสดกสรสรคางธจรกสจสรคางรายไดคเสรสมใหคกภบคนใน
ชจมชนและเกษตรกรผรคปลรกแกควมภงกร

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 0
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PS65027436 : โครงการพพฒนาขบาวโพดตพกหงายเปปนผลกตภพณฑคในตตาบล

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

นจาเอาผลผลสตทางการเกษตรอยสางขคาวโพดมาทจาการแปรรรปโดยการผสานกรรมวสธมตสางๆ

เพดสอใหคเกสดเปปนแปปงขคาวโพดซขสงเปปนวภตถจดสบในการผลสตขคาวเกรมยบ

ทจาการทดลองเพดสอพภฒนาตภวขคาวเกรมยบใหคมมคจณภาพทมสสรงขขขนเกขบไดคนานขขขนและมมความ

สะอาดถรกสจขอนามภยตามมาตราฐานและยกระดภบการบรสการใหคมมมาตรฐาน

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

การขนสสงและกระจายสสนคคา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เกษตรปลอดภพย

   เครดอขสายเซขนเซอรฑทมสใชค IoT

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขคาวเกรมยบ KN

รายละเออยด : เปปนผลสตภภณฑฑขคาวเกรมยบทมสมมวภดถจดสบหลภกคดอขคาวโพดหรดอแปปงขคาวโพด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

2 คน 0 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.โคกงาม อ.ดสานซคาย จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

แบบแผนธจระกสจของทมม u2t ตจาบลโคกงาม เปปนการยกระดภบการผลสตและการแปรรรป
ผลสตภภณฑฑจากพดชพภนธฑ จเกษตรของเกษตรกร เชสน ขคาวโพด มาแปรรรปเพดสอเพสสมมรลคสาใหคกภบ
ผลสตภภณฑฑและยกระการบรสการทางดคานตสางๆใหคเกสดการครอบคลจมในทจกรรปแบบและเพดสอใหค
เกสดการสรคางธจระกสจและสรคางรายไดคใหคกภบชจมชนภายในตจาบลโคกงาม เพสสสอสรคางแหลสงเรมยนรรค
ภายในชจมชน
และใหคประชาชนนจาสสสงทมสเรมยนรรคไปตสอยอดใหคเกสดประโยชนฑสรงสจดและเพสสมรายไดคในครภวเรดอน

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางนวภตกรรมใหมสใหคกภบผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 0
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PS65026049 : แจลวดตา ไทดลาน (ยายตลบม)

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

นวภตกรรมเพดสอพภฒนาตภวสสนคคา เพดสอการออกแบบจากของเดสมใหคมมขคอมรลและมมมรลคสาเพสสม

มากยสสงขขขน

นวภตกรรมทมสชสวยเพสสมประสสทธสภาพใหคสสนคคาของคจณสามารถนจาไปใชคงานรสวมกภบสสนคคาตภวอดสน

ในตลาดไดคในลภกษณะทมสเกดขอหนจนกภน สสงเสรสมซขสงกภนและกภนไดคดมยสสงขขขน

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : แจสวดจา,แจสวแมงดา (ยายตจคม)

รายละเออยด : อาหารพดขนบคาน รภบประทานรสวมกภบอาหารเพดสอเพสสมอรรถรสในการรภบประทาน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 1 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ดสานซคาย อ.ดสานซคาย จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

เนดสองจากเดสมแจสวดจาและแจสวแมงดา เปปนทมสนสยมของคนพดขนบคานแถวแถบภาคอมสาน ในการรภบ
ประทานพรคอมกภบอาหารหลภกเพดสอเพสสมอรรถรสในการรภบประทานอาหาร และสสงออกในเขต
พดขนทมสสสวนใหญส 
ทางทมมงานจขงอยากตสอยอดเสรสมสรคางรายไดคใหคเพสสมมากขขขนดควยการสรคางและพภฒนาแพขคเกจ 
ดควยการออกแบบ
โลโกค สรคาง QR Code สแกนเขาหนคาเพจสสนคคา เพดสอเปปนชสองทางในการขายออนไลนฑ
ผลตอบแทนทมสคาดวสาจะไดครภบ คดอ ผลประกอบการทมสเพสสมมากขขขน การเปปนทมสรรคจภกเพสสมมากขขขนไป
อมกจากฐานเดสมและการขยายการตลาดในการสสงออกดควยการเพสสมชสองทางออนไลนฑ เพดสอ
ความสะดวกสบายยสสงขขขนในการเขคาถขงสสนคคา

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 0
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PS65026169 : ขบาวแตตน ไทดลาน

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

แพคเกจใหมส และสตสสตกเกอรฑโลโกคพรคอมจจาหนสาย

เพสสมชสองทางการจจาหนสายผสานสดสอ Social Media

ปรภบขนาดขคาวนางเลขดลง และราดซอสเตขมแผสน ใหคดรทภนสมภยขขขน

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขคาว แตตน ( KHAO TAN )

รายละเออยด : ขคาวแตตน ( KHAO TAN )  สสนคคายกระดภบชจมชนสรสผรคบรสโภคทมสทภนสมภย เพสสมรส

ชาตสใหมสๆ เชสน รสชขอกโกแลต และ รสชาเขมยว  ดควยรรปทรงทมสมมขนาดเลขกพอดมคจา สามารถ

ทานเลสนไดค หรดอทานครสกภบเครดสองดดสมไดค

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 1 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ดสานซคาย อ.ดสานซคาย จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ขคาวแตตนดสานซคายถดอวสาเปปนผลสตภภณฑฑในชจมชนอจาเภอดสานซคาย จขงอยากยกระดภบและเพสสมมรลคสา
ของขคาวแตตนดสานซคาย ดภงนมข 1. ปรภบเพจเกจใหมสใหคดจทภนสมภยยสสงขขขน 2. เพสสมรสชาตสจากเดสมจากทมส
มมแคสรสชาตสเดมยวคดอ รสนจขาแตงโม ใหคเพสสมเปปน รสชขอกโกแลต และ รสชาเขมยว 3 . ปรภบขนาดของ
ชสขนขคาวแตตนใหคมมขนาดเลขกลง ( minimal size ) เพดสอสรคางภาพลภกษณฑของสสนคคาใหคดรทภนสมภยขขขน 
ปปจจภยเหลสานมขเพดสอตอบสนองแกสผรคบรสโภคใหมสๆในยจคทมสทภนสมภยมากขขขน เจาะกลจสมตลาดของวภยรจสน
จนถขงทจกเพศทจกวภยไดคมากขขขน สามารถนจาจจาหนสายไดคจรสงตามรคานกาแฟชภขนนจา รวมไปถขง รคาน
สะดวกซดขอทภสวไป และ รคานขายของทมสระลขกในชจมชนไดค

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 0
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PS65027328 : กลบวยฉาบ

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

เครดสองซมลสรญญากาศ

ถจงสรญญากาศ

ผงปรจงรส

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพภฒนาผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : กลควยฉาบ

รายละเออยด : กลควยฉาบจะมมหลากหลายรสชาตส เชสน รสบารฑบมคสว รสชมส และรสอดสนๆจะนจามา

คลจกเคลคาปรจงรสเพดสอใหคกลควยฉาบมมรสชาตสทมสนสาอรสอยนสากสนยสสงขขขนและบรรจจภภณฑฑรรปแบบ

ใหมส

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 2 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.นาหอ อ.ดสานซคาย จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

การวางแผนเพดสอเพสสมมรลคสาของกลควยฉาบโดยการนจากลควยมาปลจงรสเพสสมเตสม และการทจาการ
ตลาดเพดสอเพสสมยอดขายและพภฒนาตสอไป

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 2,500
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PS65027378 : ขนมจอนบบานเกลา

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

สมจนไพรตสางๆ

เครดสองซมลสรญญากาศ

ถจงสรญญากาศ

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขนมจมนเสคนสมจนไพร

รายละเออยด : ขนมจมนจะมมหลากหลายสมจนไพร เชสน ขมสขน อภญชภน และรสอดสนๆจะนจามาคลจก

เคลคาปรจงรสเพดสอใหคขนมจมนมมรสชาตสทมสนสาอรสอยและสมสภนนสากสนยสสงขขขนและบรรจจภภณฑฑรรปแบบ

ใหมส

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 2 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.นาหอ อ.ดสานซคาย จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

แผนการทจาขนมจมนเสคนสมจนไพรและสมสภนตสางๆเพดสอเพสสมความนสาดขงดรดและรสชาตสทมสดม

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 3,500
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PS65031364 : ผลกตภพณฑคขนมทานเลลนพสกพนบบาน

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

ตรคอบพลภงแสงอาทสตยฑ

เพสสมชสองทางการจจาหนสายผสานสดสอsocial

เครดสองซมลสรญญากาศ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผลสตภภณฑฑขนมทานเลสนพดขนบคานขคาวเกรมยบวสาว

รายละเออยด : ยภงพภฒนาตคนแบบอยรสใชคเวลาเกสน1เดดอน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 1 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ปากหมภน อ.ดสานซคาย จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

ขคาวเกรมยบวสาวหรดอผลสตภภณฑฑฑขนมทานเลสน
พภฒนาปรภบเปลมสยนขนาดและบรรจจภภณฑฑใหคเหมาะสมกภบการขายปลมกและขายสสง
ออกแบบโลโกคและฉลากใหคเปปนทมสนสาดขงดรดของตลาดและผรคบรสโภคเพสสมมากขขขนและพภฒนา นวภต
กรรมการทจาใหคขขคาวเกรมยบวสาวใหคสจกนอกจากการปปข งยสาง

คสดคคนกระบวนการทจางานทมสงสายขขขน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

สสงเสรสมและสนภบสนจนการทสองเทมสยวชจมชน

จตานวนรายไดบ : 2,000
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PS65031392 : ผลกตภพณฑคกลบวยตาก

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

สรคางตลาดออนไลนฑ

ตรคอบพลภงงานแสงอาทสตยฑ

พภฒนาบรรจจภภณฑฑและโลโกค

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผลสตภภณฑฑกลควยตาก

รายละเออยด : กลควยนจขาวคาตากแหคง ความหวานอรสอยจากกลควยลควนๆ กสนไดคไมสมมเบดสอ ไมสใสส

นจขาตาลหรดอสารปรจงแตสงใหคความหวานใด ไมสใสสสารกภนเสมย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 1 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ปากหมภน อ.ดสานซคาย จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

พภฒนาแปรรรปกลควยนจขาวคาสจกมาทจาเปปนกลควยตากแหคง เพดสอการเกขบรภกษาไวคใหคทานไดคนานและนจา
ไปเพสสมมรลคสาทางการขาย พภฒนาบรรจจภภณฑฑและพภฒนาการจภดจจาหนสายทางออนไลนฑเพดสอ
ขยายการตลาดและสสงเสรสมใหคชจมชนสรคางธจรกสจอยสางยภสงยดน

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 5,000
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PS65026026 : น.หนพง

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

เครดสองซมลสรญญากาศ

application facebook

application canva

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยมบรรจจภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : หนภงควายแปรรรป

รายละเออยด : -หนภงควายแปรรรปเปปนวสธมวสธมถนอมอาหารดควยภรมสปปญญาชาวบคานโดยหนภง

ควายทมสผสารกรรมวมธมทจา หนภงแหคงแลควนจา มาจมสคดอทจา ใหคสจกดควยความรคอนจากเตสาถสานเหมดอน

การยสางแลควนจา มาทจบใหคเหนมยวนจสมกสอนรภบประทานอาจนจา ไปประกอบเปปนเมนรอาหารไดคอมก

หลายอยสาง

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

2 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.โปปง อ.ดสานซคาย จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

Key Partners 
การผลสตหนภงควายแปรรรของตจาบลโปปงทมสผลสตในชจมชนเปปนอาหารพดขนบคานทมสนสยมนจามาบรสโรสภค
ดภงนภขนเพดสอการพภฒนาคจณภาพและการยก
ระดภบการผลสตหนภงควายแปรรรปจขงมมการพภฒนาบรรจจภภณฑฑเพดสอยขดอายจการเกขบรภกษา
ผลสตภภณฑฑและสดวกหรดอรดเหมาะสมเพดสอเพสสมชสองทางการขายแบบออนไลนฑ
Key Activities
ผลสตภภณฑฑหนภงควายแปรรรมมการสรคางกลจสมเสรสมรสอาชมพใหคกภบชจมชนและสรคางรายไดคใหคกภบ
ชจมชน
Value Propositions
คจณคสาดคานประโยชนฑ
-หนภงควายแปรรรปเปปนวสธมวสธมถนอมอาหารดควยภรมสปปญญาชาวบคานโดยหนภงควายทมสผสารกรรมวมธม
ทจา หนภงแหคงแลควนจา มาจมสคดอทจา ใหคสจกดควยความรคอนจากเตสาถสานเหมดอนการยสางแลควนจามาทจบใหค
เหนมยวนจสมกสอนรภบประทานอาจนจา ไปประกอบเปปนเมนรอาหารไดคอมกหลายอยสาง เชสนแกงขมขเหลขก 
ยจา หนภงแกงอสอมหนภงควายเปปนตคน
Customer relationships
แนะนจา วสธมวสธมทจา การประกอบอาหารกภบลรกคคาทมสชดขอไปและมอบสสทธสพสเศษแกลรกคคาเดสม ลดราคสา 
10%
 Channels

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 995
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PS65027167 : น.หนพงแปรรภป

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

เทคโนโลยมการอบแหคงดควยลมรคอน

เทคโนโลยมการอบแหคงดควยพลภงงานแสงอาทสตยฑ

เทคโนโลยมการยขดอายจและอาหารดควยระบบแบบการบรรจจดควยเครดสองซมลสรญญากาศ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : หนภงควายแปรรรปอบกรอบ-หนภงอบกรอบ

รายละเออยด : -หนภงควายแปรรรปเปปนวสธมวสธมถนอมอาหารดควยภรมสปปญญาชาวบคานและไดคมมการ

แปรรรปใหคเปปนหนภงควายอบกรอบเพดสอนจา มาประกอบอาหารไดคงสายขขขนและลดขภขนตอนการ

ผลสต-จขงมมการแปรรรปใหคเปปนผลสตภภณฑฑหนภงควายอบกรอบ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

2 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.โปปง อ.ดสานซคาย จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

Key Partners
การผลสตหนภงควายแปรรรของตจาบลโปปงทมสผลสตในชจมชนเปปนอาหารพดขนบคานทมสนสยมนจามาบรสโรสภค
ดภงนภขนเพดสอการพภฒนาคจณภาพและการยกระดภบการผลสตหนภงควายแปรรรปจขงมมกาพภฒนาการ
แปรรรหนภงควายอบกรอบเพดสอสรคางมรลคสาเพสสมและบรรจจภภณฑฑแปรรรปเปปนหนภงอบกรอบสรคาง
รายไดคใหคกภบชจมชนเพสสมมากขขขนและเพสสมชสองทางการขายแบบออนไลนฑ
Key Activities
ผลสตภภณฑฑหนภงควายแปรรรมมการสรคางกลจสมเสรสมรสอาชมพใหคกภบชจมชนและสรคางรายไดคใหคกภบ
ชจมชน
Value Propositions
คจณคสาดคานประโยชนฑ
-หนภงควายแปรรรปเปปนวสธมวสธมถนอมอาหารดควยภรมสปปญญาชาวบคานและไดคมมการแปรรรปใหคเปปน
หนภงควายอบกรอบเพดสอนจา มาประกอบอาหารไดคงสายขขขนและลดขภขนตอนการผลสต จขงมมกาแปรรรป
ใหคเปปนผลสตภภณฑฑหนภงควายอบกรอบหรดอหนภงควายกรอบ
Customer relationships
แนะนจา วสธมวสธมทจา การประกอบ
อาหารกภบลรกคคาทมสชดขอไป
และมอบสสทธสพสเศษแกลรกคคา
เดสม ลดราคสา 10%

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 1,470
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PS65027474 : หนลอไมบแปรรภปสรบางรายไดบ

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

องคฑความรรคดคานการแปรรรปอาหาร

องคฑความรรคดคานการตลาด

องคฑความรรคดคานสดสอโซเซมยลมมเดมย

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผลสตภภณฑฑหนสอไมคแปรรรป

รายละเออยด : หนสอไมคดอง, หนสอไมคอภดถจง

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.อสปจปม อ.ดสานซคาย จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

พภฒนาหนสอไมคแปรรรปของทคองถสสนออกสรสตลาด และยกระดภบมาตรฐานความปลอดภภยของ
ผลสตภภณฑฑ ภายใตคแบรนดฑทมสมมความเปปนอภตลภกษณฑของทคองถสสน เพดสอสสงเสรสมใหคชจมชนสรคางธจรกสจ
อยสางยภสงยดน

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตานวนรายไดบ : 5,000
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PS65027535 : สรบางแบรนดคสรบางรายไดบ

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

องคฑความรรคดคานการสรคางแบรนดฑ

องคฑความรรคดคานการตลาด

องคฑความรรคดคานสดสอโซเซมยลมมเดมย

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

ทลองเทอสยวทอสเปปนมกตรตลอสกสงแวดลบอมและสลขภาพ

   ระบบขายสสนคคาหรดอบรสการผสานชสองทางออนไลนฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : แบรนดฑ "อสปจปม (I-PUM)"

รายละเออยด : เปปนแบรนดฑสสนคคาทมสมมอภตลภกษณฑทคองถสสน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.อสปจปม อ.ดสานซคาย จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

สรคางแบรนดฑและสรคางสรรคฑอภตลภกษณฑใหคกภบสสนคคาในทคองถสสน โดยทจาการออกแบบแบรนดฑเพดสอ
เพสสมมรลคสาใหคกภบสสนคคาและเพสสมความนสาเชดสอถดอของสสนคคา อมกทภขงยภงเพสสมชสองทางการตลาดใหคกภบ
สสนคคาอดสนๆ ในทคองถสสนทมสจะเกสดขขขนในอนาคตใหคเปปนทมสรรคจภกตสอไป ผสานแบรนดฑสสนคคาทมสไดคสรคางขขขน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 5,000
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PS65026286 : โครงการพพฒนากลลลมทอผบา

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

เครสดองคอมพสวเตอรฑ

ปปายโลโกค

อจปกรณฑในการทจาปปายโลโกค ทมสเจาะรร ปปนยสงปปายหคอย

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ลายโคกใหญส

รายละเออยด : สสนคคาทมสผลสตและจจาหนสาย ไดคแกส ถจงผคา ผคาพภนคอและเสดขอ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

3 คน 1 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.โคกใหญส อ.ทสาลมส จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

- โครงการพภฒนา กลจสมทอผคา
ชดสอยมสหคอ (Brand) อภงกฤษ
stripCustomer Segment - กลจสมลรกคคาเปปนกลจสมคนทมสอาศภยอยรสในภาคตะวภนออกเฉมยงเหนดอและ
อาศภยอยรสในชจมชน โดยมมอายจตภขงแตส16 – มากกวสา 45 ปปขขขนไป เพราะเปปนกลจสมคนทมสสนใจในเรดสอง
ของสวยงาม และการแตสงตภวed Khokyai
-ออกแบบตราสสนคคาทมสแสดงถขงเอกลภกษณฑของตจาบลโคกใหญส 
- กระบวนการผลสต เรสสมจากการออกแบบสจาหรภบผคาพดขนเมดองทมสจะนจาไปตสดในบรรจจภภณฑฑ  การ
จภดจจาหนสายสสนคคา
– ทรภพยากรในการผลสตประกอบไปดควย วสธมการออกแบบตราสสนคคาและบรรจจภภณฑฑ โดยใชค
คอมพสวเตอรฑในการออกแบบตราสสนคคาและบรรจจภภณฑฑ แรงงานทมสใชคในการผลสตซขสงเปปนแรงงาน
และสมาชสกในชจมชน การตลาดและการจภดจจาหนสายสสนคคา
- คจณคสาทมสลรกคคาจะไดครภบ คดอ ตราสสนคคาและบรรจจภภณฑฑทมสแสดงถขงเอกลภกษณฑของตจาบลโคก
ใหญส เพดสอใชคในการบรรจจผลสตภภณฑฑของกลจสม
-รายไดคจากการทจาธจรกสจ จะไดคจากการจภดทจาถจงผคา และเสดขอลายโคกใหญสโดยแปรรรปจากผคา
พดขนเมดองตจาบลโคกใหญส โดยจภดจจาหนสายทมสศรนยฑพภฒนาตจาบลโคกใหญส

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 3,000
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PS65031310 : โครงการทตาลวดลายกลลลมทอผบา

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

กมสหรดอ หรกทอผคา

อจปกรณฑสจาหรภบผคามภดหมมสโฮสงมภดหมมส

อจปกรณฑสจาหรภบผคาจก ประกอบดควย ไมคหลาบ

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ลายโคกใหญส

รายละเออยด : ลายโคกใหญส ทมสมมองคฑประกอบเปปนผคาพดขนเมดองตจาบลโคกใหญส  มมผลสตภภณฑฑทมส

ทจาขขขนไดคแกส ถจงผคา ผคาพภนคอ และเสดขอลายโคกใหญสเปปนตคน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

3 คน 1 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.โคกใหญส อ.ทสาลมส จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

โครงการทจาลวดลายกลจสมทอผคา
-ทอผคาพดขนเมดองทมสแสดงถขงเอกลภกษณฑของตจาบลโคกใหญส/ตภดเยขบแปรรรปเปปนถจงผคา เสดขอลาย
โคกใหญสและ ผคาพภนคอ/
การจจาหนสายสสนคคา
-วสธมแปรรรปผคาพดขนเมดองไปเปปน ถจงผคา ผคาพภนคอและเสดขอลายโคกใหญส
-แรงงานในการผลสต
-การตลาดและการจภดจจาหนสาย
-กลจสมคนทมสอาศภยในภาคตะวภนออกเฉมยงเหนดออายจตภขงแตส 16 – มากกวสา 45 ปปขขขนไป

คสดคคนกระบวนการทจางานทมสงสายขขขน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางนวภตกรรมใหมสใหคกภบผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 3,000
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PS65025571 : การพพฒนาบรรจลภพณฑคและเพกสมมภลคลาลภกอมกะทกโบราณ

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

ตคองการพภฒนาบรรจจภภณฑฑใหมส

มมรสชาตสตสางๆ

ชสองทางการจจาหนสายสสนคคาในรรปแบบ online

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ลรกอมกะทสโบราณ

รายละเออยด : สสนคคาตภวนมขเปปนลรกอมทมสทจามาจากสสวนผสมของนจขาตาลปปบ นจขากะทส และกากกะทส 

ทมสผสมผสานกภนอยสางลงตภว จขงไดครสชาตสทภขงหวาน มภน หอม อรสอย เคมขยวกรจบ ๆ จบในคจาเดมยว 

วางขายหนคารคานตนเอง และขายในชสองทาง Online

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ทสาลมส อ.ทสาลมส จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ลรกอมกะทสโบราณมมเปปาหมายคดอ พภฒนา packaging ใหคมมความนสาสนใจมากยสสงขขขน เพสสมรสชาตส
ของลรกอมใหคมมความหลากหลาย กลจสมลรกคคาเปปา ไดคแกส บจคคลทภสวไป นภกทสองเทมสยว รวมถขงผรคทมสสนใจ

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรภกษฑและตสอยอดภรมสปปญญาทคองถสสน

จตานวนรายไดบ : 2,000
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PS65026036 : ไผลสานฝปน ไททลาลอส

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

พภฒนาลายสานทมสเปปนเอกลภกษณฑของชจมชน

การตกแตสงสมของเสคนตอก/เคลดอบผสวและการรภกษาผลสตภภณฑฑ

การจจาหนสายสสนคคาผสานชสองทางOn line

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมภรมสปปญญาและวภฒนธรรมดคานการบรสการ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ไผสสานฝปน ไททสาลมส

รายละเออยด : สสนคคาประกอบดควย 1.ชะลอม 2.ตะกรคา 3.กระตสบขคาว ซขสงราคาสสนคคาจะแตกตสาง

ไปตามขนาด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ทสาลมส อ.ทสาลมส จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

พภฒนารรปแบบผลสตภภณฑฑใหคมมความนสาสนใจ มมลวดลายทมสเปปนเอกลภกษณฑประจจาถสสนของตจาบลทสา
ลมส ซขสงมมชสองทางการจจาหนสายสสนคคาทภขง Offine และOnline ทจาใหคสสนคคาเปปนทมสรรคจภกในวงกวคาง เพดสอ
เปปนการพภฒนาสสนคคา/บรสการใหคมมมรลคสาและพภฒนายกระดภบมาตรฐานใหคสรงขขขน

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรภกษฑและตสอยอดภรมสปปญญาทคองถสสน

จตานวนรายไดบ : 3,000

หนคา 38 / 174



PS65027554 : โครงการยกระดพบหนลอไมบอพดถลงจากปปาชลมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

บรรจจภภณฑฑใชคถจงอภดสรญญากาศ

นวภตกรรมสจาหรภบปปดบรรจจภภณฑฑ เพดสอรภกษาคจณภาพสสนคคา

ปรภบเปลมสยนสรตร ลดการใชคกรดมะนาวในการผลสต

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพภฒนาผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : แซสบซาง-แซสบฮวก

รายละเออยด : หนขสงถจงเทสากภบหนขสงกสโลกรภม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 3 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.นจขาแคม อ.ทสาลมส จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

เนดสองจากภายในตจาบลนจขาแคมมมผลผลสตจากปปาชจมชน(หนสอไมค) จจานวนมาก ชจมชนจขงคสด
กระบวนการและการถนอมอาหารขขขนมาในรรปแบบของการลวกอภดถจง โดยนจาผลสตภภณฑฑ
มายกระดภบการผลสตใหคผลสตภภณฑฑสะอาดปลอดภภยและสามารถเกขบรภกษาไดคนานยสสงขขขน,สรคาง
บรรจจภภณฑฑใหคสวยงามและทภนสมภย , เพสสมชสองทางการจภดจจาหนสายทภขงขายปลมกและขายสสง

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

อนจรภกษฑสสสงแวดลคอม และมมการพภฒนาอยสางยภสงยดน

จตานวนรายไดบ : 2,450

หนคา 39 / 174



PS65027562 : โครงการยกระดพบหนลอไมบดองจากปปาชลมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

บรรจจภภณฑฑใชคกระปจก

นวภตกรรมสจาหรภบปปดบรรจจภภณฑฑ เพดสอรภกษาคจณภาพสสนคคา

ปรภบเปลมสยนสรตร โดยเพสสมแปปงขคาวเจคาในการผลสต

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพภฒนาผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : แซสบซาง-แซสบฮวก

รายละเออยด : หนขสงขวดบรรจจไดค 250 มสลลสลสตร

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 3 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.นจขาแคม อ.ทสาลมส จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

เนดสองจากภายในตจาบลนจขาแคมมมผลผลสตจากปปาชจมชน(หนสอไมค) จจานวนมาก ชจมชนจขงคสด
กระบวนการและการถนอมอาหารขขขนมาในรรปแบบของการดอง 
โดยนจาผลสตภภณฑฑมายกระดภบการผลสตใหคผลสตภภณฑฑสะอาดปลอดภภยและสามารถเกขบรภกษาไดค
นานยสสงขขขน,สรคางบรรจจภภณฑฑใหคสวยงามและทภนสมภย , เพสสมชสองทางการจภดจจาหนสายทภขงขายปลมก
และขายสสง

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

อนจรภกษฑสสสงแวดลคอม และมมการพภฒนาอยสางยภสงยดน

จตานวนรายไดบ : 2,450
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PS65027337 : โครงการพพฒนาผลกตภพณฑค เพสสอเพกสมมภลคลาผลกตภพณฑคผบาฝปายทอมสอ ต.นตพาทภน อ.ทลาลอ จ.เลย

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

นวภตกรรมเกสดเกสดการปรภบปรจงและพภฒนา เพดสอตสอยอดในการเพสสมมรลคสามากขขขน

นวภตกรรมเกสดความแปลกใหมส

นวภตกรรมมมลวดลายใหมส และสดบสานสสสงทมสมมอยรสของตจาบล

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมภรมสปปญญาและวภฒนธรรมดคานการบรสการ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผคาฝปายทอมดอ

รายละเออยด : ผคาคลจมไหลสทอมดอ มมลายทมสเปปนเอกลภกษณฑประจจาตจาบลนจขาทรน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.นจขาทรน อ.ทสาลมส จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

เพดสอเพสสมมรลคสาใหคกภบนวภฒกรรมทจามดอของชาวบคานทมสมมอยรสเดสม ใหคมมประสสทธสภาพและกสอเกสด
ประโยชนฑในดคานคจณคสาประเพณมวภฒนธรรมภายในทคองถสสนไดคอยสางสรงสจด อมกทภขงผคาฝปายยภงถดอ
เปปนเอกลภกษณฑของจภงหวภดเลยอมกดควย นภกทสองเทมสยวสสวนมากจะใหคความสนใจผคาพดขนเมดอง ดภง
นภขนการนจาผคาฝปายมาทอเปปนผคาคลจมไหลสกขจะเปปนจจดเดสนใหคตจาบลนจขาทรนอมกทางหนขสง

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สสงเสรสมและสนภบสนจนการทสองเทมสยวชจมชน

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตานวนรายไดบ : 90,000

หนคา 41 / 174



PS65027342 : โครงการสรบางอพตลพกษณคชลมชนดบวยผลกตภพณฑค จพกรสานไมบไผล ต.นตพาทภน อ.ทลาลอส จ.เลย

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

เพสสมนวภตกรรมทมสมมทภนสมภย

นวภตกรรมทมสเปปนเอกลภกษณฑของตจาบล

เพสสมชสองทางการจจาหนสายสสนคคาผสานระบบอสนเตอรฑเนขต

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : จภกรสานพระธาตจสภจจะ

รายละเออยด : เปปนของทมสระลขก ทมสผลสตจากไมคไผสโดยคนในชจมชน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.นจขาทรน อ.ทสาลมส จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

เพดสอเพสสมมรลคสาใหคกภบนวภฒกรรมทจามดอของชาวบคานทมสมมอยรสเดสม ใหคมมประสสทธสภาพและกสอเกสด
ประโยชนฑในดคานคจณคสาประเพณมวภฒนธรรมภายในทคองถสสนไดคอยสางสรงสจด โดยมมการจภกสานของ
ไมคไผส เพดสอนจามาดภดแปลงเปปนพระธาตจสภจจะ และกสอเกสดรรปทรงทมสยภงไมสเคยมมใครไดคผลสตอยสาง
เปปนทางการ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สสงเสรสมและสนภบสนจนการทสองเทมสยวชจมชน

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 40,000
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PS65027348 : โครงการออกแบบบรรจลภพณฑคสตาหรพบสครพบผกวจากเปลสอกกลบวย

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

อบดควยพลภงงานแสงอาทสตยฑ

โซเซมยลมมเดมย Facebook

ใชคเทคโนโลยมมาใชคในการออกแบบ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : บานานสา สครภบ

รายละเออยด : สสวนผสม-เปลดอกกลควยสจก 65%-มะกรรด 20%-กลจสมขมสขน 10%-อดสนๆ 5% (เบส

สบรสและนจขา)

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 0 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.หนองผดอ อ.ทสาลมส จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

�กลจสมเปปาหมาย : กลจสมวสสาหกสจชจมชนทสองเทมสยวเกษตรรภกสจขภาพทสาลมส (โฮมเหดอง) อจาเภอทสาลมส 
จภงหวภดเลย
�โอกาส/ชสองวสาง : 
    1. พภฒนาผลสตภภณฑฑใหมสจากวภตถจดสบเหลดอใชค
    2. เพสสมมรลคสาสมจนไพรในทคองถสสน
    3. ปปจจจบภนผลสตภภณฑฑทมสทจาจากวภตถจดสบธรรมชาตสกจาลภงเปปนทมสนสยม
    4. สรคางผลสตภภณฑฑใหมสและสรคางรายไดคใหคกภบชจมชน
�พดขนทมสทจางาน : ตจาบลหนองผดอ อจาเภอทสาลมส จภงหวภดเลย
�สถานการณฑปปจจจบภน 
    1. อยรสระหวสางการทดลองใชคผลสตภภณฑฑ
    2. ยภงไมสมมการออกแบบบรรจจภภณฑฑ, ตราสสนคคา และรายละอมยดสสนคคาทมสจะบรรจจ
�กสจกรรมทมสตคองทจา
    1. ออกแบบบรรจจภภณฑฑตราสสนคคา และรายละเอมยดของสสนคคาทมสจะปรากฎในบรรจจภภณฑฑ
    2. ออกแบบบรรจจภภณฑฑใหคเหมาะสมและนสาสนใจ
�เปปาหมายทมสตคองทจาใหคสจาเรขจ
    1. ไดคผลสตภภณฑฑใหมสประจจาทคองถสสน
    2. วางจจาหนสายในรรปแบบ online และ offine
�ภาพความสจาเรขจ : ตราสสนคคาผลสตภภณฑฑ "บานานสา สครภบ" เปปนทมสรรคจภกในทคองถสสน

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 16,900

หนคา 43 / 174



PS65027370 : โครงการยกระดพบผลกตภพณฑค บานานลา สครพบ

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

เทคโนโลยมคอมพสวเตอรฑในการอบรม

ใชคเทคโนโลยมในการคคนหาขคอมรล

ใชคเทคโนโลยมในการจภดทจาเอกสาร

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : บานานสา สครภบ

รายละเออยด : -เปลดอกกลควยสจก 65%-มะกรรด 20%-กลจสมขมสขน 10%-อดสนๆ 5% (เบสสบรสและ

นจขา)

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 0 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.หนองผดอ อ.ทสาลมส จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

�กลจสมเปปาหมาย : กลจสมวสสาหกสจชจมชนทสองเทมสยวเกษตรรภกสจขภาพ (โฮมเหดอง) อจาเภอทสาลมส 
จภงหวภดเลย
�โอกาส/ชสองวสาง
    1. เปปนผลสตภภณฑฑพภฒนามาจากวภตถจดสบเหลดอใชคและสมจนไพรจากธรรมชาตส
    2. สรคางมรลคสาและความนสาเชดสอถดอใหคกภบผลสตภภณฑฑ
�พดขนทมสทจางาน : ตจาบลหนองผดอ อจาเภอทสาลมส จภงหวภดเลย
�สถานการณฑปปจจจบภน : เปปนผลสตภภณฑฑใหมสของชจมชนทมสยภงขาดการยกระดภบมาตรฐานของ
ผลสตภภณฑฑ
�กสจกรรมทมสตคองทจา : ยกระดภบสสนคคาใหคไดคมาตรฐาน เชสน otop หรดอ มผช. (มาตรฐานผลสตภภณฑฑ
ชจมชน)
�เปปาหมายทมสตคองทจาใหคสจาเรขจ : สสนคคาไดครภบมาตรฐานจาก otop หรดอ มผช. (มาตรฐาน
ผลสตภภณฑฑชจมชน)
�ภาพความสจาเรขจ : ผลสตภภณฑฑ "บานานสา สครภบ" ไดครภบมาตรฐานจาก otop หรดอ มผช. (
มาตรฐานผลสตภภณฑฑชจมชน) และผลสตภภณฑฑเกสดการยอมรภบอยสางแพรสหลาย

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 16,900

หนคา 44 / 174



PS65027220 : โครงการพพฒนาผลผลกตทางการเกษตรโดยการพพฒนาผลกตภพณฑคหนลอไมบแปรรภป

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

การใชคโรงอบพลภงงานแสงอาทสตยฑในการตากหรดออบหนสอไมค

นจากระบวนการทางวสทยาศาสตรฑเขคามาทดลอง และศขกษาความเปปนไปไดคในการพภฒนา

ผลสตภภณฑฑ

การออกแบบบรรจจภภณฑฑ ปรภบปรจงรรปแบบผลสตภภณฑฑและบรรจจภภณฑฑใหคเหมาะสมเพดสอการ

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผลสตภภณฑฑหนสอไมคแปรรรป พรคอมผงปรจงรส (ซจปหนสอไมคแหคง) ภายใตค

แบรนดฑ “แกะปจปบ ซจปปปต บ”

รายละเออยด : ผลสตภภณฑฑหนสอไมคแปรรรป พรคอมผงปรจงรส (ซจปหนสอไมคแหคง) ภายใตคแบรนดฑ “

แกะปจปบ ซจปปปต บ” ใน 1 ซอง ประกอบดควยหนสอไมคแหคง 25 กรภมผงใบยสานางพรสกปปนขคาวคภสวผง

ปรจงซจป (ปลารคาผง)

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.อาฮม อ.ทสาลมส จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

จากเดสมหนสอไมคทจาในรรปแบบหนสอไมคถจงและหนสอไมคปปบเนดสองจากมมปรสมาณมากกวสาความตคองการ
ของตลาดผรคปฏสบภตสงานจขงมมการพภฒนาและแปรรรปผลสตภภณฑฑหนสอไมคกขสงสจาเรขจรรป พรคอมผง
ปรจงรส การแปรรรปหนสอไมคสดเปปนหนสอไมคแหคง เพดสอเปปนการเพสสมมรลคสาทางการเกษตร

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางนวภตกรรมใหมสใหคกภบผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 15,000

หนคา 45 / 174



PS65025531 : ออกแบบบรรจลภพณฑคขนมและตราสกนคบา

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

ใชคเทคโนโลยมออกแบบตราสสนคคา

พภฒนา Packaging Design, คจณภาพและมาตรฐานในการผลสตบรรจจภภณฑฑ

ใชคเทคโนโลยมในการตภดสตสตกเกอรฑเพดสอมาตสด Packaging

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพภฒนาผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ออกแบบบรรจจภภณฑฑและตราสสนคคา

รายละเออยด : - ออกแบบบรรจจภภณฑฑใหคกลจสมทจาขนมกรอบเคขมและทองมควน- ออกแบบ

สตสตกเกอรฑโลโกคสสนคคา วภนเดดอนปปทมสผลสต และนจขาหนภกสจทธสของขนมใหคกลจสมทจาขนมกรอบเคขม

และทองมควน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ทสาสวรรคฑ อ.นาดควง จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

Customer Segment – กลจสมลรกคคาเปปนกลจสมคนทมสอาศภยอยรสในภาคอมสาน และอาศภยอยรสในชจมชน 
ไมสจจากภดเพศ ไมสจจากภดชสวงวภย 
Customer Relationships – มมการตสดตามผลจากการกลภบมาซดขอซจขาจากลรกคคาเกสาและคอม
เมคนตฑจาก เพจเฟสบจบค และจะมมการมอบสสทธสพสเศษแกสลรกคคาดควยโปรโมชภสนซดขอสสวนลด 10 
เปอรฑเซขนตฑ 
Channels – จภดจจาหนสายผสาน Facebook ทองมควนโนนศสลา ตลาดนภด และรคานคคาทภสวไป รวมถขง
จจาหนสายทมสบคาน
Value Propositions - คจณคสาทมสลรกคคาจะไดครภบ คดอแพขคเกจจะคงความสดใหมสใหคสสนคคาลรกคคา
และสะดวกในการบรสโภคอมกทภขงยภงชสวยยดดอายจการเกขบรภกษาขนมใหคนานขขขน
Key Activities - กระบวกการผลสต เรสสมจากการจภดซดขอวภตถจดสบ การผลสตและบรรจจภภณฑฑซขสง
ระหวสางกระบวนการเหลสานมขจะทจาการเกขบขคอมรลเพดสอนจามาโปรโมทและจภดจจาหนสายสสนคคา
Key Resources – ทรภพยากรในการผลสตประกอบไปดควย สรตรในการทจาขนม วภตถจดสบในการทจา
ขนม แรงงานทมสใชคในการผลสตซขสงเปปนแรงงานและสมาชสกในชจมชน การตลาดและการจภด
จจาหนสายสสนคคา
Key Partners – ในสสวนของผรคเกมสยวใหคการสนภบสนจนและผรคเกมสยวขคองในธจรกสจ จะมมกลจสมพภฒนา
ฝปมดอแรงงานจภงหวภดเลย กลจสมอาชมวะจภงหวภดเลย กลจสมแมสบคานโนนศสลา
Cost Structure – ตคนทจนจะประกอบไปดควย คสาวภตถจดสบ คสาแรงงาน คสาบรรจจภภณฑฑ คสาการ
ตลาด และคสาสาธารณรปโภคตสางๆ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 20,000
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PS65027421 : สรบางสสสอประชาสพมพพนธคของกลลลมทตาขนมทองมบวน&กรอบเคลมโนนศกลา

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

อบรมใหคความรรคการดรแล Page Facebook ใหคกภบกลจสมแมสบคาน

จภดทจา Page Facebook ใหคกภบกลจสมแมสบคาน

ใชคเทคโนโลยมออกแบบปปายไวนสล

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การขนสสงและกระจายสสนคคา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพภฒนาผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : เพจขายขนมและสดสอประชาสภมพภนธฑ

รายละเออยด : จภดทจาเพจขายขนม และสอนวสธมการโพสตฑขายสสนคคาใหคกลจสมทจาขนมกรอบเคขม

และขนมทองมควนจภดทจาสดสอประชาสภมพภนธฑเปปนภาพอสนโฟกราฟฟปก ทจาปปายไวนสล นามบภตร 

ของกลจสมทจาขนมกรอบเคขมและขนมทองมควน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ทสาสวรรคฑ อ.นาดควง จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

Customer Segment – กลจสมลรกคคาเปปนกลจสมคนทมสอาศภยอยรสในภาคอมสาน และอาศภยอยรสในชจมชน 
ไมสจจากภดเพศ ไมสจจากภดชสวงวภย 
Customer Relationships – จภดโปรโมชภสนผสานเพจเฟสบจบค ขนมโนนศสลา โดยรมวสวผสานหนคาเพ
จจะไดครภบครปองสสวนลด
Channels – ประชาสภมพภนธฑผสานเพจเฟสบจบค ขนมโนนศสลา ตสดปปายไวนสลประชาสภมพภนธฑตาม
สถานทมสจภดจจาหนสาย
Value Propositions - คจณคสาทมสลรกคคาจะไดครภบ คดอผรคบรสโภคเขคาถขงสสนคคาไดคงสายและลรกคคาไมส
ตคองเสมยเวลามาซดขอสสนคคาเองเพราะเราสามารถจภดสสงใหคถขงทมสไดค
Key Activities – กระบวนสรคางเพจเฟสบจบค อบรมการดรแลเพจเฟสบจบคใหคแกสผรคดรแลเพจ มมการ
โพสโปรโมท
สสนคคาในทจก ๆ วภน
Key Resources – ทรภพยากรในการผลสตประกอบไปดควย อสนเทอรฑเนขต โนคตบจบค โทรศภพทฑมดอถดอ
ทมสเชดสอมตสออสนเตอรฑเนขตไดค 
Key Partners – ในสสวนของผรคเกมสยวใหคการสนภบสนจนและผรคเกมสยวขคองในธจรกสจ จะมมกลจสมพภฒนา
ฝปมดอแรงงานจภงหวภดเลย กลจสมอาชมวะจภงหวภดเลย กลจสมแมสบคานโนนศสลา
Cost Structure – ตคนทจนจะประกอบไปดควย คสาปปายไวนสลประชาสภมพภนธฑ และคสาสาธารณรปโภค
ตสาง ๆ
Revenue Streams – รายไดคจากการทจาธจรกสจ จะไดคจากการโพสขายสสนคคาผสานเพจเฟสบจบค 

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 20,000
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PS65026057 : โครงการกลบวยสตกตกเพสสอสลขภาพ

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

-  ชสวยประชาสภมพภนธฑผสานสดสอออนไลนฑ

-  ออกแบบผลสตภภณฑฑ แพขตเกจ ตราสภญลภกษณฑ

- อบรมแปรรรปกลควยนจขาหวคาในรรปแบบอาหารทานเลสนเพดสอสจขภาพใหคแกสกลจสม

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : บานานสา บภนนมส

รายละเออยด : กลควยในชจมชน ทมสนจามาแปรรรป เปปนกลควยสตสตก เพดสอสจขภาพ ทมสมมรสชาตสอรสอย 

หอม หวาน กรอบ นสารภบประทาน บรรจจในกลสองผลสตภภณฑฑปปดสนสท ปรสมาณ 200กรภม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ทสาสะอาด อ.นาดควง จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

กลควย เปปนพดชทมสนสยมปลรกกภนมากในชจมชน และเปปนพดชทมสสามารถใชคประโยชนฑไดคหลายอยสาง 
ตภขงแตสลจาตคน ใบ ดอก และผล โดยเฉพาะผลกลควยทมสสามารถนจามาบรสโภคไดคทภขงตอนดสบและตอน
สจก และยภงสามารถนจามาแปรรรปเปปนอาหารไดคหลากหลาย ทางทมมงานจขงมองเหขนวสาหากนจา
กลควยมาพภฒนาเปปนสสนคคาแปรรรปกลควยนจขาหวคาในรรปแบบอาหารทานเลสนเพดสอสจขภาพ เพดสอเพสสม
มรลคสากลควยในชจมชน และสรคางงานสรคางอาชมพใหคกภบคนในชจมชน พรคอมออกแบบผลสตภภณฑฑ 
แพขคเกจ ตราสภญลภกษณฑ และทจาการขายในรรปแบบออฟไลนฑและออนไลนฑ กขจะเปปนการสรคางราย
ไดคใหคกภบชจมชนไดค

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 17,800
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PS65026078 : โครงการถนอมอาหารหนลอไมบชลมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

มมรสชาตสเนดขอสภมผภสทมสเปปนเอกลภกษณฑ

ผลผลสตหนสอไมคเปปนแหลสงโปรตมนและใยอาหาร

ผลผลสตหนสอไมคอจดมดควยคจณคสาทางโภชนาการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : หนสอไมคดอง,หนสอไมคแทสง

รายละเออยด : -หนสอไมคดองเปรมขยว ใชคหนสอไมคจากธรรมชาตสในตจาบล รสชาตสเปรมขยวกจาลภงดม ไมส

ใสสสารกภนบรด พรคอมนจาไปปรจงอาหาร กลสสนไมสฉจน บรรจจภภณฑฑขวดพลาสตสกปปดสนสท -หนสอไมค

ตคมอภดแทสง ใชคหนสอไมคจากธรรมชาตสในตจาบล สด สะอาด รสชาตสอรสอย มมโปรตมนสรง ไมสมมสาร

กภนบรด บรรจจภภณฑฑดควยถจงสรญญากาศ เพดสอรมดอากาศออกใหคหมด และเกขบไดคนาน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ทสาสะอาด อ.นาดควง จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

หนสอไมคเปปนพดชทคองถสสนทมสพบไดคทจกภรมสภาค เปปนอาหารพดขนบคานทมสไดครภบความนสยมสรง แตสขคอจจากภด
คดอหนสอไมคตามธรรมชาตสไมสไดคมมทจกฤดรกาล เมดสอเปปนเชสนนมขชาวบคานในชจมชนจขงเกขบนจาหนสอไมค
ตามฤดรกาลมาถนอมอาหารดควยภรมสปปญญาทคองถสสนเพดสอรภกษาอาหารใหคมมอายจยดนนานมากขขขน 
โดยปกตสชาวบคานจะมมการหาหนสอไมคมาดองเกขบใสสขวดไวคกสนกภนเองอยรสแลคว ทางทมมงานมองเหขน
วสาหากนจาหนสอหนสอไมคในชจมชนมาพภฒนาใหคเกสดเปปนผลสตภภณฑฑในชจมชน เชสน นจามาสรคางแพขค
เกขจทมสเพสสมมรลคสา สรคางรรปแบบสสนคคาทมสหลากหลายใหคเกสดควสมนสาสนใจและจจดเดสนกขจะเกสด
ผลสตภภณฑฑและรายไดคใหคกภบชจมชนอมกดควย

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 11,800

หนคา 49 / 174



PS65036129 : ทอฝปน

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

-อบรมการตภดเยขบถจงประคบรคองรรปทรงตสางๆใหคแกสกลจสมชจมชน

-คสดคคนออกแบบผลสตภภณฑฑ ตราสภญลภกษณฑ แพขคเกจ

-ชสวยประชาสภมพภนธฑผสานสดสอออนไลนฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ถจงหสนประคบรคอนทอฝปน

รายละเออยด : ถจงประคบหสนรคอนทมสผสานการตภดเยขบจากผคาฝปายทอมดอ เพดสอบรรเทาอาการ

ปวดเมดขอยกลคามเนดขอ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 0 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.นาดควง อ.นาดควง จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ปปาหมายของการพภฒนาแผนธจรกสจ คดอพภฒนาผลสตภภณฑฑใหคมมความนสาสนใจและมมความโดดเดสน
แบบเรมยบงสายรวมไปถขงการสสงเสรสมการตลาดของทอฝปน คดอการนจาความรรคใหมสในการพภฒนา
ในสสวนของผลสตภภณฑฑลงสรสชมชนนาดควง เพดสอทมสผรคประกอบการในชจมชนจะไดคนจาเอาความรรคทมสไดค 
ไมสไปประยจกตฑและปรภบใชคกภบกลยจทธฑของธจรกสจตภวเอง เพดสอเปปนการตสอยอดธจรกสจ และขยาย
ตลาดใหคและขยายตลาดใหคมมความกวคางขวางมากขขขน โดยใชคโดยใชคสดสอโซเชมยลมมเดมยในการโป
รโมท และซดขอขาย รวมไปถขงผรคประกอบการยภงจะไดคเทคนสคการพภฒนาสสนคคาและบรรจจภภณฑฑทมสดขง
ดรดความสนใจจากผรคบรสโภคอมกดควย

คสดคคนกระบวนการทจางานทมสงสายขขขน

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

มมสจขภาพดมขขขน ลดโอกาสเกสดการเจขบปปวย

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 6,990

หนคา 50 / 174



PS65048153 : แบมบภ ดอไซนค

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

อบรมแปรรรปไมคไผสใหคเปปนรรปแบบโคมไฟประดภบตกแตสงแกสกลจสมชจมชน

ออกแบบผลสตภภณฑฑ แพขคเกจ โลโกคแบรนดฑ

ประชาสภมพภนธฑผสานสดสอออนไลนฑ

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : แบมบร แลมพฑ

รายละเออยด : ผลสตภภณฑฑทมสจะนจามาพภฒนาเครดสองจภกสานคดอไมคไผสทมสมมอยรสในชจมชน ในการ

พภฒนาสสนคคา จะนจาไมคไผสมาตสอยอดโดยการนจามาทจาโคมไฟ เพดสอเพสสมมรลคสาใหคแกสไมคไผส (มม

หลอดไฟใหคดควย)

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 0 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.นาดควง อ.นาดควง จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

เปปาหมายของการพภฒนาแผนธจรกสจ คดอการนจาความรรคใหมสในการพภฒนาสสวนของผลสตภภณฑฑลง
สรสชมชน เพดสอทมสผรคประกอบการในชจมชนจะไดคนจาเอาความรรคทมสไดค ไปประยจกตฑและปรภบใชคกภบกลยจทธฑ
ของธจรกสจตภวเอง เพดสอเปปนการตสอยอดธจรกสจ และขยายตลาดใหคกวคางขวางมากขขขน

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรภกษฑและตสอยอดภรมสปปญญาทคองถสสน

จตานวนรายไดบ : 2,990

หนคา 51 / 174



PS65027545 : พพฒนาลายผบาซกสน

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

คอมพสวเตอรฑ (ออกแบบผสานโปรแกรม)

สดสอออนไลนฑ เชสน Page facebook, Shopee, Lazada

บรรจจภภณฑฑรรปแบบใหมส

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผคาซสสนทอมดอ

รายละเออยด : ผคาซสสนทอมดอเปปนงานเกมสยวกภบงานฝปมดอมมการทจาลวดลายใหคมมสวยงามมากยสสง

ขขขน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 0 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.นาพขง อ.นาแหคว จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

พภฒนาทางดคานลวดลายผคาซสสนทอมดอใหคมมความหลากหลายและทภนสมภยมากขขขน เพดสอเพสสมมรลคสา
ใหคแกสชจมชนและทคองถสสน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สสงเสรสมและสนภบสนจนการทสองเทมสยวชจมชน

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตานวนรายไดบ : 25,000
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PS65027560 : ถพสวคพสวทราย

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

คอมพสวเตอรฑ ออกแบบบรรจจภภณฑฑรรปแบบใหมส

คอมพสวเตอรฑ ออกแบบปปายบรรจจภภณฑฑรรปแบบใหมส

สดสอออนไลนฑ เชสน Page Facebook, Shopee, Lazada

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยมบรรจจภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ถภสวคภสวทราย

รายละเออยด : ถภสวคภสวทรายเปปนของทานเลสน ลภกษณะทภสวไปเปปนถภสวฝปกเลขก เนดขอแนสน มภน อรสอย 1 

ฝปกมมไมสเกสน 2เมลขด ผสวเปลดอกเกลมขยงเกลา ชาวบคานจขงนจาเอาถภสวฝปกเกลมขยงมาคภสวใสสทราย ทจา

ใหคผสวขาวหนคากสน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 0 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.นาพขง อ.นาแหคว จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

การโปรโมท/การขายแบบออนไลนฑ การทจาเพจ
สสงเสรสมการสรคางรายไดคใหคชาวบคาน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 15,000
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PS65022630 : ภภมกปปญญาจพกสานไมบไผล

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

การสรคางและการออกแบบสสนคคาใหคดรทภนสมภยเขคาถขงและจดจจางสาย

นจาสสนคคาไปจจาหนสายผสาน Platform Online Facebook

การสรคางและออกแบบลวดลายใหคเปปนทมสนสยมของตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

การขนสสงและกระจายสสนคคา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ภรมสปปญญาจภกสานไมคไผส

รายละเออยด : เครดสองจภกสานเปปนผลสตภภณฑฑทมสจจาเปปนในการดจารงชมวสต มมรรปรสางทมสเหมาะสมใน

การใชคงานตสางๆ และสะทคอนใหคเหขนภรมสปปญญาของชาวบคาน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

3 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.นามาลา อ.นาแหคว จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

Customer Segment - กลจสมลรกคคาเปปนกลจสมคนทมสอาศภยอยรสในทจกพดขนทมส อาศภยอยรสในชจมชน และนภก
ทสองเทมสยว
Costomer Relationships –จะมมการมอบสสทธสพสเศษแกสลรกคคาเดสมดควยสสวนลด 5 เปอรฑเซขนตฑ
Channels – จภดจจาหนสายผสาน Facebook Page U2T ตจาบลนามาลา อจาเภอนาแหคว จภงหวภด
เลย และตลาดชจมชน รวมถขงจจาหนสายทมสบคาน 
Value Propositions - คจณคสาทมสลรกคคาจะไดครภบ ลรกคคาจะไดครภบเครดสองจภกสานทมสมมรรปรสางเหมาะ
สมในการใชคงานตสางๆในการดจารงชมวสต
Key Activities - กระบวกการผลสต เรสสมจากการจภดหาไมคไผส คภดสรร และจภกสาน ซขสงระหวสาง
กระบวนการเหลสานมขจะทจาการเกขบขคอมรลเพดสอนจามาสรคาง Content ในการโปรโมทและจภด
จจาหนสายสสนคคา
Key Resources –ทรภพยากรในการผลสตประกอบไปดควย วภตถจดสบไมคไผส อจปกรณฑการผลสต แรง
งานทมสใชคในการผลสตซขสงเปปนแรงงานและสมาชสกในชจมชน การตลาดและการจภดจจาหนสายสสนคคา
Key Partners –ในสสวนของผรคเกมสยวใหคการสนภบสนจนและผรคเกมสยวขคองในธจรกสจ จะมม คนในชจมชน
Cost Structure –ตคนทจนจะประกอบไปดควย คสาวภตถจดสบ  คสาแรงงาน คสาบรรจจภภณฑฑ คสาการ
ตลาด และคสาสาธารณรปโภคตสางๆ
Revenue Streams –รายไดคจากการทจาธจรกสจ จะไดคจากการจภกสานไมคไผสลภกษณะตสางๆ 
จจาหนสาย โดยจภดจจาหนสายทมสตลาดชจมชนทจกวภนอภงคาร จจาหนสายผสานออนไลนฑ จจาหนสายผสานทมสบคาน

คสดคคนกระบวนการทจางานทมสงสายขขขน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 2,780
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PS65022639 : หนลอไมบไรบฤดภ

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

การสรคางและการออกแบบบรรจจภภณฑฑใหคทภนสมภยเขคาถขงและจดจจางสาย

นจาสสนคคาไปจจาหนสายผสาน Platform Online Facebook

สรคางคจณคสาทางอาหารและความปลอดภภยแกสลรกคคา

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : หนสอไมคอภดปปต บ

รายละเออยด : หนสอไมคอภดปปต บ เปปนอาหารแปรรรปทมสเกขบไวคกสนไดคนานหลายปป และสามารถ

ประกอบอาหารไดคหลากหลาย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

3 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.นามาลา อ.นาแหคว จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

Customer Segment - กลจสมลรกคคาเปปนกลจสมคนทมสอาศภยอยรสในทจกพดขนทมส และอาศภยอยรสในชจมชน นภก
ทสองเทมสยวและรคานอาหาร
Costomer Relationships –จะมมการมอบสสทธสพสเศษแกสลรกคคาเดสมดควยสสวนลด 5 เปอรฑเซขนตฑ
Channels – จภดจจาหนสายผสาน Facebook Page U2T ตจาบลนามาลา อจาเภอนาแหคว จภงหวภด
เลย และตลาดชจมชน รวมถขงจจาหนสายทมสบคาน 
Value Propositions - คจณคสาทมสลรกคคาจะไดครภบ จะไดครภบหนสอไมคไวครภบประทานในครภวเรดอนและ
สามารถไวคประกอบอาหารไดคหลากหลายและเกขบไดคนาน
 Key Activities - กระบวกการผลสต เรสสมจากการรภบซดขอหนสอไมคจากคนในชจมชน คภดสรร บรรจจ 
การผลสตและบรรจจภภณฑฑ ซขสงระหวสางกระบวนการเหลสานมขจะทจาการเกขบขคอมรลเพดสอนจามาสรคาง 
Content ในการโปรโมทและจภดจจาหนสายสสนคคา
Key Resources –ทรภพยากรในการผลสตประกอบไปดควย วภตถจดสบหนสอไมค อจปกรณฑการผลสต 
แรงงานทมสใชคในการผลสตซขสงเปปนแรงงานและสมาชสกในชจมชน การตลาดและการจภดจจาหนสาย
สสนคคา
Key Partners –ในสสวนของผรคเกมสยวใหคการสนภบสนจนและผรคเกมสยวขคองในธจรกสจ จะมม คนในชจมชน
Cost Structure –ตคนทจนจะประกอบไปดควย คสาวภตถจดสบ  คสาแรงงาน คสาบรรจจภภณฑฑ คสาการ
ตลาด และคสาสาธารณรปโภคตสางๆ
Revenue Streams –รายไดคจากการทจาธจรกสจ จะไดคจากการผลสตหนสอไมคอภดปปต บ จจาหนสาย โดย
จภดจจาหนสายทมสตลาดชจมชนทจกวภนอภงคาร จจาหนสายผสานออนไลนฑ จจาหนสายผสานทมสบคาน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 2,800
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PS65019507 : ถพสวคพสวทราย

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

เพสสมอายจการเกขบสสนคคาใหคอยรสไดคนานขขขน

ปรภบปรจงรรปแบบผลสตภภณฑฑใหคดขงดรดและนสาสนใจมากขขขน

นจาสสนคคาไปจจาหนสายผสานชสองทางออนไลนฑ เชสน facebook

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพภฒนาผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ถภสวคภสวทรายนคองเกตง

รายละเออยด : สสนคคาจะแบสงเปปน 3 ราคา ตามขนาด ถจงเลขก 10บาท ถจงกลาง 20บาท ถจงใหญส

และแบบกลสอง 50บาท

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

3 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.นาแหคว อ.นาแหคว จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ถภสวลสสงเปปนพดชทมสเกษตรกรนสยมปลรกไวคเพดสอบรสโภคในครภวเรดอน ตสอมาถภสวลสสงมมราคาสรงทจาใหค
เกษตรกรหภนมาปลรกเปปนจจานวนมากจนเกสนความตคองการของตลาด ทจาใหคราคาถภสวลสสงตกตจสา 
จขงมมการคสดคคนนจามาแปรรรปทจามาเปปนสสนคคา
ถภสวคภสวทรายเปปนอาหารทมสสามารถใชคประกอบอาหาร ทานเลสน ซขสงปปญหาของสสนคคา คดอ การเกขบ
สสนคคาไดคไมสนาน จขงมมแผนทมสจะพภฒนาดคานการยดดอายจ ความสดใหมสของผลสตภภณฑฑ และออก
แบบบรรจจภภณฑฑใหคสะดจดตาและทภนสมภยมากยสสงขขขน พรคอมทภขงเพสสมชสองทางการขายสรสตลาด โดย
จะเพสสมชสองทางการขายออนไลนฑทางเพจ เวบไซตฑ  เพดสอขยายตลาดทภสวประเทศ โดยเนคนกลจสม
เปปาหมายทมส รคานอาหารตสางๆ พสอคคาปลมก รวมไปถขงรคานคคาตสางๆ เพดสอกระตจคนยอดขายใหคมากยสสง
ขขขน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตานวนรายไดบ : 25,000
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PS65025549 : ขนมจอนเสบนแหบง

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

ปรภบปรจงบรรจจภภณฑฑใหคนสาสนใจและดขงดรดมากขขขน

นจาสสนคคาจจาหนสายผสานชสองทาง Platform online (facebook)

พภฒนาผลสตภภณฑฑเพดสอใหคมมคจณภาพมากขขขน

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพภฒนาผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขนมจมนเสคนแหคงมณมวภน

รายละเออยด : จจาหนสายสสนคคาเปปนถจง 1 ถจง ปรสมาณ 8 กสโลกรภม ราคา 350 บาท/ถจง

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

3 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.นาแหคว อ.นาแหคว จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ขนมจมนเสคนแหคง เปปนผลสตภภณฑฑทมสทจาจากขคาวเจคาทมสผสานการหมภกและนจามาโมสหรดอทจาจากแปปง
ขนมจมน ทจาใหคสจก นจาไปนวด อภดเปปนเสคน แลควทจาใหคแหคง ดควยแสงแดด หรดอแหลสงพลภงงานอดสน ซขสง
ปปญหาของสสนคคา คดอ การทจาใหคแหคง เนดสองจากปรสมาณแสงแดดแตสละวภนไมสเทสากภนทจาใหคไมส
สามารถผลสตสสนคคาไดคตามจจานวนทมสตคองการ จขงมมแผนทมสจะพภฒนาเครดสองตากจากพลภงงานแสง
อาทสตยฑ และออกแบบบรรจจภภณฑฑใหคสะดจดตาและทภนสมภยมากยสสงขขขน พรคอมทภขงเพสสมชสองทางการ
ขายสรสตลาด โดยเพสสมชสองทางการขายออนไลนฑทางเพจ เวบไซตฑ เพดสอขยายตลาดทภสวประเทศ
และตสางประเทศ เพดสอใหคเปปนทมสรรคจภกและกระตจคนยอดขายใหคมากยสสงขขขน

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 26,660
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PS65027355 : พลพบ

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

บสม

หมภก

นจขา

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวสา 3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : dried persimmon

รายละเออยด : พลภบอบแหคง ผลผลสตจากโครงการสรคางปปาสรคางรายไดค ของฝากจากบคาน 

วภตถจดสบจากสวน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

3 คน 1 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.แสงภา อ.นาแหคว จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

“พลภบ” เปปนหนขสงในพดช4ชภขนเรดอนยอดทมสจะเปปนกพลภงขภบเคลดสอนในการ  “สรคางปปา  สรคางรายไดค” 
ในพดขนทมสอจาเภอนาแหควไดคอยสางยภสงยดน 

   จากการปลรกพดชเชสงเดมสยวหมจนเวมยน  ทจาใหคเกษตรกร ประสบปปญหา ผลผลสตราคาตกตจสา  
ปปจจภยการผลสตราคาสรงขขขนหลายเทสาตภว  ดสนในแปลงปลรกเสดสอมสภาพลงทจกวภน  สภาพแวดลคอม
โดยรวมเสดสอมถอย  ไมสมมโอกาสในการปลดเปลดของ หนมขสสนครภวเรดอน  ทภขงยภงกสอใหคเกสดหนมขสสนครภว
เรดอนอยสางทบทวมครณ                                     

    ในการนคอมนจาพระราชดจารส  “สรคางปปาสรคางรายไดค” ในสมเดขจพระกนสษฐา ธสราชเจคา  กรม
สมเดขจพระเทพรภตนราชสจดา ฯ สยามบรมราชกจมารม  นภบตภขงแตสปป   พ.ศ.2557 จนถขงปปจจจบภน 

     ทจาใหคไดคเหขน  โอกาส  อจปสรรค และแนวทางการพภฒนาตสอยอดโครงการสรคางปปาสรคางรายไดค  
ประกอบกภบ  “พลภบ”เปปนผลไมคชนสดหนขสงทมสมมตคนตอพรคอมเสมยบยอดเปปนพดชในทคองถสสนทมสขขขน เอง
ตามธรรมชาตสมมตคนตอพดขนถสสน  และพลภบยภงเปปนพดชทมสสรคางปปาไดคอยสางรวดเรขว   ทภขงสามารถใหคผล
ผลสตทมสสรง  มมโรคแมลงรบกวนนคอย  สามารถสสงเสรสม สมาชสก ใหคปลรก  เปปนจจานวนมากเพดสอนจามา
แปรรรป หรดอทจาการตลาดไดคงสาย  และมมปรสมาณ เพมยงพอ 

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สสงเสรสมและสนภบสนจนการทสองเทมสยวชจมชน

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 50,000
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PS65027379 : ชาเปลสอกกาแฟ

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

จภบกรด-ดสาง

อจณหภรมส

กรองนจขา

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวสา 3 เดดอน

เศรษฐกกจหมลนเวอยนลดการใชบพลพงงานเนบนนตากลพบมาใชบใหมล

   Upgradable (ยกระดภบไดค)

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : cascara tea

รายละเออยด : ชาเปลดอกกาแฟ ผลสตภภณฑฑ จากปปาสรสเมดอง ของฝากจากบคาน วภตถจดสบจากสวน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

3 คน 1 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.แสงภา อ.นาแหคว จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

การสรคางผลสตภภณฑฑเพดสอสสงเสรสมเกษตรกรในโครงการ "สรคางปปา สรคางรายไดค" เพดสอเสรสมสรคาง
ความมภสนคงทางรายไดคเพดสอใหคคนอยรสกภบปปาไดคอยสางมภสนคงและยภสงยดน โดยการนจาผลผลสตจากปปา
มาพภฒนาเปปนผลสตภภณฑฑโดยไมสมมการทสขงเสมยเปลสา เชสนเปลดอกจากเมลขดกาแฟอาราบสกคา ทมส
สามารถนจามาแปรรรปไดค และเปปนเครดสองดดสมชาcascara tea ทมสมมการแปรรรปและดดสมทภสวโลก

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

ลดขยะ/การนจาวภตถจดสบกลภบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางนวภตกรรมใหมสใหคกภบผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 20,000
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PS65021935 : แนวทางการพพฒนาผลกตภพณฑคและบรรจลภพณฑคแยมสพบปะรด

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

นวภตกรรมธจรกสจ (Business lnnovation) นวภตกรรมใชคเพดสอเปลมสยนแปลงการปรภบใขคพภฒนา

ผลสตภภณฑฑแสสนคคาและบรสการ เพดสอตอบโจทยฑความตคองการของตลาด

นวภตกรรมผลสตภภณฑฑ (Product lnnovation) การปรภบปรจงบรรจจภภณฑฑ หรดอผลสตภภณฑฑใหคมม

ความโดนเดสนและนสาสนใจดขงดรดลรกคคา

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : แยมยสขมแยคม

รายละเออยด : แยมสภบปะรดเปปนผลสตภภณฑฑของชาวบคาน ต.เหลสากอหก อ. นาแหคว จ.เลย เปปน

ผลสตภภณฑฑทมสชาวบคานทจาขขขนมาเพดสอหารายไดคเสรสมเขคาครภวเรดอน เปปนการแปรรรปผลสตภภณฑฑใหค

เกขบไวคทาบไดคนานเปปนปป

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

3 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.เหลสากอหก อ.นาแหคว จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

• กลจสมเปปาหมาย - กลจสมคนทมสอาศภยอยรสในทจกพดขนทมส และอาศภยอยรสในชจมชน นภกทสองเทมสยวและรคาน
อาหาร
• กลยจทธฑ -  การจภด โปรโมชภสน ฟรมคสาสสง  การทจาโปรฯ ฟรมคสาสสงจขงนภบวสาเปปนโปรโมชภสนทมสดขง
ดรดใจ
• ความสภมพภนธฑกภบลรกคคา - จะมมการมอบสสทธสพสเศษแกสลรกคคาเดสมดควยสสวนลด 5 เปอรฑเซขนตฑ
• โครงสรคางตคนทจน - ตคนทจนจะประกอบไปดควย คสาวภตถจดสบ  คสาแรงงาน คสาบรรจจภภณฑฑ
• ทรภพยากร - ทรภพยากรในการผลสตประกอบไปดควย วภตถจดสบสภบปะรด อจปกรณฑการผลสต แรง
งานทมสใชคในการผลสตซขสงเปปนแรงงานและสมาชสกในชจมชน 
• แหลสงรายไดค - รายไดคจากการทจาธจรกสจ จะไดคจากการผลสตแยมสภบปะรด  จจาหนสายผสานออ
นไลนฑ จจาหนสายผสานทมสบคาน
• เปปาหมาย  -  การเพสสมยอดขายใหคแกสชจมชนใหคมมรายไดคเพสสมมากขขขน และ การนจาเน
อะผลสตภภณฑฑของชจมชนใหคเปปนทมสรรคจภกในโลกออนไลนฑ
• ผลตอบแทนทมสคาดวสาจะไดครภบ - การเพสสมยอดขายใหคแกสชจมชน และ ทจาใหคผลสตภภณฑฑของ
ชจมชนเปปนทมสรรคจภกเพสสมขขขนมากกวสาเดสม

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สสงเสรสมและสนภบสนจนการทสองเทมสยวชจมชน

จตานวนรายไดบ : 4,800
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PS65062109 : ผบาขาวมบาทอมสกอ

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

อจปกรฑเกมสยวกภบการทอผคา

เครดสองทอผคา

สมยคอมผคา

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวสา 3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผคาขาวมคาคจณยาย

รายละเออยด : ผคาขาวมคาเปปนผคาทมอจานวยความสะดวก เนดสองดควยประโยชนฑของผคาขาวมคามม

มากมายทจาความสะอาดรสางกายโผกศมรษะกภนแดดใชคนจสงอาบนจขา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

3 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.เหลสากอหก อ.นาแหคว จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

กลจสมเปปาหมาย - กลจสมคนทมสอาศภยอยรสในทจกพดขนทมส และอาศภยอยรสในชจมชน นภกทสองเทมสยวและรคาน
อาหาร
กลยจทธฑ -  การจภด โปรโมชภสน ฟรมคสาสสง  การทจาโปรฯ ฟรมคสาสสงจขงนภบวสาเปปนโปรโมชภสนทมสดขงดรด
ใจ
ความสภมพภนธฑกภบลรกคคา - จะมมการมอบสสทธสพสเศษแกสลรกคคาเดสมดควยสสวนลด 5 เปอรฑเซขนตฑ
โครงสรคางตคนทจน - ตคนทจนจะประกอบไปดควย คสาวภตถจดสบ  คสาแรงงาน คสาบรรจจภภณฑฑ
ทรภพยากร - ทรภพยากรในการผลสตประกอบไปดควย วภตถจดสบเสคนฝปายด อจปกรณฑการผลสต แรง
งานทมสใชคในการผลสตซขสงเปปนแรงงานและสมาชสกในชจมชน 
แหลสงรายไดค - รายไดคจากการทจาธจรกสจ จะไดคจากการผลสตผคาขาวมคา  จจาหนสายผสานออนไลนฑ 
จจาหนสายผสานทมสบคาน
เปปาหมาย  -  การเพสสมยอดขายใหคแกสชจมชนใหคมมรายไดคเพสสมมากขขขน และ การนจาเนอะผลสตภภณฑฑ
ของชจมชนใหคเปปนทมสรรคจภกในโลกออนไลนฑ
ผลตอบแทนทมสคาดวสาจะไดครภบ - การเพสสมยอดขายใหคแกสชจมชน และ ทจาใหคผลสตภภณฑฑของชจมชน
เปปนทมสรรคจภกเพสสมขขขนมากกวสาเดสม

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตานวนรายไดบ : 5,000
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PS65027119 : โครงการสลงเสรกมความกบาวหนบาของอาชอพในชลมชนตตาบลชมเจรกญ

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

บนบรรจจภภณฑฑเปปนลภกษณะ QR code แบบสองมสตสลวดลายพสกเซลสมดจาและสมขาว

เทคโนโลยม โดยการสรคางความสภมพภนธฑกภบลรกคคาดควยการตลาดเทคโนโลยมทาง Facebook

นวภตกรรม “ไสคกะหรมสปปต บ”คดอ พภฒนาไสคใหคมมความหลากหลายตามฤดรกาลของพดชเกษตร

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การขนสสงและกระจายสสนคคา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพภฒนาผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : กะหรมสปปต บ

รายละเออยด : พภฒนาไสคใหคสามารถเลดอกหลากหลายรสชาตสและเพสสมไสคทมสเปปนผลไมคพดขนถสสนทมส

หาทานไดคตามฤดรกาลเทสานภขน นอกจากนมขตภวแปปงเหมาะสจาหรภบสายรภกสจขภาพกสนแลควไมสอควน 

เพราะ แปปงทมสเอามาผสมจะเปปนพวก resistant starch

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 2 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ชมเจรสญ อ.ปากชม จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

อาหารการกสนเปปนสสวนหนขสงของปปจจภยสมสทมสมนจษยฑทจกคนตคองกสน ตคองใชคในการดจารงชมวสตประจจา
วภน ไมสวสาจะเปปนอาหารหลภก ของกสนเลสน ขนมจจกจสก ลควนแลควตสางทมสทจกคนจะขาดไมสไดคเพดสอความ
อสสมทคอง ขนมขบเคมขยวเปปนสสสงหนขสงทมสผรคคนนสยมทานกภนอยสางมากในทจกชสวงวภย จากอดมตจนถขง
ปปจจจบภนเหขนความตคองการอาหารเพสสมมากยสสงนภบเปปนโอกาสทองของเหลสาผรคประกอบการอาหาร

ทางผรคประกอบการไดคเลขงเหขนวสาในตจาบลชมเจรสญเปปนตจาบลหนขสงทมสมมการทจากะหรมสปปต บเปปน
เพมยงรายครภวเรดอน จขงไดคมมการสสงเสรสมเพดสอใหคเกสดรายไดคในชจมชจนมากยสสงขขขน โดยการในตภวไสค
จะมมการพภฒนาใหคสามารถเลดอกหลากหลายรสชาตสและเพสสมไสคทมสเปปนผลไมคพดขนถสสนทมสหาทานไดค
ตามฤดรกาลเทสานภขน นอกจากนมขตภวแปปงเหมาะสจาหรภบสายรภกสจขภาพกสนแลควไมสอควน เพราะ แปปงทมส
เอามาผสมจะเปปนพวก resistant starch เปปนคารฑโบไฮเดรตทมสไมสเกสดพลภงงานแตสมมประโยชนฑตสอ
รสางกาย เพดสอใหคเกสดความนสาสนใจและบรรจจลงในภาชนะทมสปราศจากความชดขนและออกซสเจน

การนจากลยจทธฑการตลาดมาใชคเปปนการวสเคราะหฑ โอกาสทางการตลาด เพดสอใหคเกสดความแตก
ตสางทางการแขสงขภน ในรรปของตภวผลสตภภณฑฑ ราคา ชสองทางการจภดจจาหนสาย และการสสงเสรสม
การขายทจาใหคยอดการจจาหนสายเพสสมขขขน เชสน ออกแบบบรรจจภภณฑฑและมมสตอรมส (Story) บสงบอก
ถขงเรดสองราวตสางๆ ของผลสตภภณฑฑจากขภขนเกขบเกมสยวผลผลสตถขงบรรจจซองบนบรรจจภภณฑฑเปปน
ลภกษณะ QR code แบบสองมสตสลวดลายพสกเซลสมดจาและสมขาว

การประมาณการใชคเงสนทจนหมจนเวมยนถดอเปปนขภขนตอนสจาคภญ เพราะจะชสวยใหคผรคประกอบการ
ทราบความตคองการการใชคทรภพยากรการเงสนทจนของธจรกสจทมสดจาเนสนอยรส เพดสอจะสามารถจภดสรร
การใชคทรภพยากรสถานการณฑปปจจจบภนในดคานการแขสงขภนการตมตลาด จะตคองเพสสมศภกยภาพใน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 5,000
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PS65027128 : โครงการสลงเสรกมความกบาวหนบาของอาชอพในชลมชนตตาบลชมเจรกญ

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

นวภตกรรม “โดนภทกลควย”คดอ การนจากลควยมาแปรรรปเปปนโดนภท

เทคโนโลยม โดยการสรคางความสภมพภนธฑกภบลรกคคาดควยการตลาดเทคโนโลยมทาง Facebook

เทคโนโลยม โดยการสรคางความสภมพภนธฑกภบลรกคคาดควยการตลาดเทคโนโลยมทาง Facebook

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การขนสสงและกระจายสสนคคา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : สวมทบานานสาวคาว

รายละเออยด : กลควยนจขาหวคา ทมสนจามาแปรรรปเปปนโดนภทนจขาหวคา โดยการนจาวภตถจดสบและผลสต  ผล

ทางการเกษตร เชสน กลควย งา มะพรคาว ทมสอยรสในชจมชนนจามาผสมตภวแปปงจนแลควนจาไปทอดจน

ไดครสชาตสทมสหอม มภน อรสอย นอกจากนมขตภวเนดขอแปปงทมสทจาขนมทานแลควไมสอควน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 2 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ชมเจรสญ อ.ปากชม จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

อาหารการกสนเปปนสสวนหนขสงของปปจจภยสมสทมสมนจษยฑทจกคนตคองกสน ตคองใชคในการดจารงชมวสตประจจา
วภน ไมสวสาจะเปปนอาหารหลภก ของกสนเลสน ขนมจจกจสก ลควนแลควตสางทมสทจกคนจะขาดไมสไดคเพดสอความ
อสสมทคอง ขนมขบเคมขยวเปปนสสสงหนขสงทมสผรคคนนสยมทานกภนอยสางมากในทจกชสวงวภย จากอดมตจนถขง
ปปจจจบภนเหขนความตคองการอาหารเพสสมมากยสสงนภบเปปนโอกาสทองของเหลสาผรคประกอบการอาหาร

ทางผรคประกอบการไดคเลขงเหขนวสาในตจาบลชมเจรสญเปปนตจาบลหนขสงทมสมมการทจากลควยมาเปปน
ระยะเวลายาวนานจขงมมความสนใจทมสจะนจากลควยมาแปรรรปเพดสอใหคเกสดความแปลกใหมส และความ
นสาสนใจ จขงไดคมมการสสงเสรสมเพดสอใหคเกสดรายไดคในชจมชจนมากยสสงขขขน ผลสตภภณฑฑทมสนจามาแปรรรปเปปน
โดนภทนจขาหวคา โดยการนจาวภตถจดสบและผลสตผลทางการเกษตร เชสน กลควย งา มะพรคาว ทมสอยรสใน
ชจมชนนจามาผสมตภวแปปงจนแลควนจาไปทอดจนไดครสชาตสทมสหอม มภน อรสอย นอกจากนมขตภวเนดขอแปปง
ทมสทจาขนมทานแลควไมสอควน เพราะ แปปงทมสเอามาผสมจะเปปนพวก resistance starch เปปนคารฑโบ
ไฮเดรตทมสไมสเกสดพลภงงานแตสมมประโยชนฑตสอรสางกายและยภงชสวยบรรเทาภาวะเมตาบอลสกซสนโด
รม (Metabolic Syndrome) ดควยการลดการสรคางไขมภนเลว (Bad Cholesterol) 

การนจากลยจทธฑการตลาดมาใชคเปปนการวสเคราะหฑ โอกาสทางการตลาด เพดสอใหคเกสดความแตก
ตสางทางการแขสงขภน ในรรปของตภวผลสตภภณฑฑ ราคา ชสองทางการจภดจจาหนสาย และการสสงเสรสม
การขายทจาใหคยอดการจจาหนสายเพสสมขขขน คดอ บรรจจลงในภาชนะทมสปราศจากความชดขนและ
ออกซสเจน พรคอมทภขงออกแบบบรรจจภภณฑฑและมมสตอรมส (Story) บสงบอกถขงเรดสองราวตสางๆ ของ
ผลสตภภณฑฑจากขภขนเกขบเกมสยวผลผลสตถขงบรรจจซองบนบรรจจภภณฑฑเปปนลภกษณะ QR code แบบ
สองมสตสลวดลายพสกเซลสมดจาและสมขาว

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 5,000
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PS65027526 : กลบวยตากพลพงงานแสงอาทกตยค

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

ปรภบปรจงผลสตภภณฑฑและการจภดเกขบไวคใหคไดคนานขขขน

เพสสมชสองทางการจดภจา หนสายในชสองทางออนไลนฑ

พภฒนากลควยตากแสงอาทสตยเ ฑพดสอเพสสมมรลคสา

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การขนสสงและกระจายสสนคคา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวสา 3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : กลควยตากพลภงงานแสงอาทสตยฑ

รายละเออยด : - หวานนคอย- เปปนสสนคคาออแกนสค100%- สะดวก สะอาด พรคอมทาน- กลจสมคน

เปปนโรคเบาหวานทานไดค

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 2 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.เชมยงกลม อ.ปากชม จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

การนจาเอากลควยในชจมชนมาแปรรรปเพดสอเพสสมมรลคสาใหคกภบกลควยทจาใหคไดครสสภมผภสทมสแปลกใหมสมม
ความกลมกลสอมชสองทางการสรคางรายไดคผสานการโปรโมทหนคาเพจเฟรชบจบคไลนฑและสสงตาม
รคานคคา https://www.youtube.com/watch?v=TP4SzsMyYbc

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตานวนรายไดบ : 15,000
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PS65027529 : บานานลาทภโทน

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

ตภวกลสองบรรจจภภณฑฑ ใชคเปปนกลสองแบบพสมพฑลวดลายบนกลสอง มมความสวยงามและแขขงแรง

ทนทาน

ตภวผลสตภภณฑฑมมการพภฒนาสรตรจากกลควยกวนธรรมดามาผสมกภบตภวกลควยธภญพดช

มมการสรคางความสภมพภนธฑกภบลรกคคาดควยการตลาดเทคโนโลยม social media ตสางๆ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : บานานสาทรโทน Banana two tone

รายละเออยด : บานานสาทรโทน หรดอกลควยกวนผสมธภญพดช เปปนกลควยกวนทมสนจามาผสมกภบกลควย

ธภญพดชซขสงเปปนผลสตภภณฑฑอมกตภวหนขสงของกลจสม โดยจะทจาใหคมมความหลากหลายในรสสภมผภส มม

ความกลมกลสอมและ มมความแปลกใหมส

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 2 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.เชมยงกลม อ.ปากชม จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

บานานสาทรโทน หรดอกลควยกวนธภญพดช เกสดมาจากการนจากลควยทมสมมขนาดไมสไดคมาตรฐานจากการ
ทจากลควยตากมากวนเพดสอเพสสมมรลคสาใหคกภบกลควย และไดคมมการเพสสมกลควยธภญพดชซขสงเปปนผลสตภภณฑฑ
อมกตภวหนขสงของกลจสมมาผสมกภนทจาใหคไดครสสภมผภสทมสแปลกใหมสมมความกลมกลสอม 
แผนการพภฒนาและโปรโมชภสน 1. พภฒนาบรรจจภภณฑฑใหคมมความทภนสมภย
2. มมโปรโมชภสน 3 กลสอง 100 บาท
3. มมบรสการจภดสสงออกนอกพดขนทมสโดยคสดคสาขนสสงตามระยะทางและนจขาหนภก
การสรคางรายไดค -แปรรรปกลควยทมสมมขนาดไมสไดคมาตรฐาน เพดสอเพสสมมรลคสา และเปปนการลดขยะ
ทางอาหารโดยแปรรรปเปปนกลควยกวนธภญพดชเพดสอตอบสนองความตคองการของลรกคคากลจสมรภก
สจขภาพ และเนคนความสะดวก
-สรคางชสองทางการขายและโปรโมทสสนคคาทาง เพจ Facebook
-มมการสสงขายตามรคานคคาตสางๆในพดขนทมส

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

จตานวนรายไดบ : 15,000
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PS65027457 : การพพฒนาชลองทางการตลาดออนไลนคของผลกตภพณฆคผบาขาวมบา

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

-

-

-

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   สดสอทมสเผยแพรส ทางหนภงสดอพสมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทภศนฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : การพภฒนาชสองทางการตลาดออนไลนฑของผลสตภภณฆฑผคาขาวมคา

รายละเออยด : ผคาขาวมคา บคานหาดเบมขย ถภกทอดควยฝปายสภงเคราะหฑของกลจสมแมสบคานหาดเบมขย 

ซขสงมมหลากหลายชนสด เชสน ผคาขาวมคา ผคาคลจม ผคาพภนคอ ซขสงลวดลายจะแตกตสางกภนแลควแตส

กลจสมแมสบคาน สามารถนจาไปเปปนเครดสองนจสงหสม หรดอตภดชจดสวมใสสไดคทภขงหญสงและชาย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

เปปนการพภฒนาชสองทางการขายผลสตภภณฑฑ เนดสองจากชสองทางการขายขายเดสมคดอการวาง
ขายในงานแสดงสสนคคาโอทขอปตสางๆ จขงจะพภฒนาชสองทางการขายออนไลนฑตสางๆของผคาขาว
มคาใหคเปปนทมสรรคจภกมากยสสงขขขนผสานชสองทางการขายออนไลนฑ เชสน Facebook, Shopee หรดอ 
Lazada

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

จตานวนรายไดบ : 500
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PS65027488 : ผบาขาวมบา บบานหาดเบอพย

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

-

-

-

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผคาขาวมคา

รายละเออยด : ผคาขาวมคาบคานหาดเบมขย ถภกทอดควยฝปายสภงเคราะหฑของกลจสมแมสบคานหาดเบมขย ซขสง

มมหลากหลายชนสด เชสน ผคาขาวมคา ผคาคลจม ผคาพภนคอ ซขสงลวดลายจะแตกตสางกภนแลควแตสกลจสม

แมสบคาน โดยจะพภฒนาแพขคเกจสสนคคาใหคมมเอกลภกษณฑและสไตลฑทมสชภดเจนใหคสสนคคาเปปนทมสจดจจา

ตสอกลจสมลรกคคา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

เปปนการพภฒนาผลสตภภณฑฑแพขคเกจ ผคาขาวมคา ทมสถภกทอดควยเสคนดคายสภงเคราะหฑ ของกลจสมบคาน
หาดเบมขย  ใหคมมความนสาสนใจมากยสสงขขขน โดยพภฒนาใหคแพขคเกจสสนคคามมเอกลภกษณฑและสไตลฑทมส
ชภดเจน ใหคสสนคคาเปปนทมสจดจจาตสอกลจสมลรกคคา

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 500
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PS65025879 : ผลกตภพนฑคแปรรภปกลบวยและแกบวมพงกร

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

การอบแหคงดควยพลภงงานแสงอาทสตยฑ

การใชคเครดสองหภสนแกควมภงกรทจาใหคออกมาหนา-บางสมจสาเสมอ

แปรรรปแกควมภงกร การอบแหคงระบบดรดซภบความชดขนแบบเยขน (Freeze dry adsorption)

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวสา 3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : กลควยฉาบและแกควมภงกรแปรรรป

รายละเออยด : ผลสตภภณฑฑแปรรรปจากผลผลสตในตจาบล มมความอรสอย สะอาด ไดคมารตฐาน 

เปปนขนมขบเคมขยวทมสสามารถทานไดคทจกเพศ ทจกวภย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 1 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.หควยบสอซดน อ.ปากชม จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

โครงการพภฒนาผลสตภภนฑฑแปรรรปกลควยและแกควมภงกร ตจาบลหควยบสอซดน จภงหวภดเลย เปปนการ
แปรรรปผลผลสตทางการเกษตร เนดสองจากในตจาบลมมการปลรกกลควยและแกควมภงกรเปปนจจานวน
มาก เกสดการลคนตลาดของผลผลสตทจาใหคราคาตกตจสา จขงมมความตคองการทมสจะเพสสมมรลคสาใหคมาก
ขขขน

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตานวนรายไดบ : 7,500
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PS65048171 : การพพฒนาบรรจลภพณฑคแกบวมพงกร

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

เครดสองซมลสรญญากาศ

ออกแบบโลโกค

QR Code

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพภฒนาผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : บรรจจภภณฑฑ แกควมภงกร

รายละเออยด : บรรจจภภณฑฑแกควมภงกร

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 1 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.หควยบสอซดน อ.ปากชม จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑแกควมภงกร ชสวยสสงเสรสมการขายและเพสสมมรลคสาใหคแกสสสนคคา ผลสตภภณฑฑ 
หรดอบรสการ ประกอบดควย4P คดอ ในการเพสสมมรลคสาใหคผลสตภภณฑฑใหคความสจาคภญเรดสองคจณภาพ 
สะดวกตสอการใชคงาน รรปแบบทภนสมภย เปปนถจงซสปลขอคเพดสอเกขบรภกษาคจณภาพสสนคคาไดคนานขขขน

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 7,500
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PS65027300 : โครงการ การพพฒนาผลกตภพณฑคเหลดฟาง ตตาบลหบวยพกชพย

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

เครดสองซมลสรญญากาศ

สตสตกเกอรฑแบรนดฑสสนคคา

ถจงบรรจจภภณฑฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : เหขดเฟปยง

รายละเออยด : เหขดฟาง เปปนเหขดทมสมมรสชาตสอรสอยสามารถประกอบเปปนอาหารไดคหลากหลาย

ชนสด มมคจณคสาทางอาหารสรง การเพาะปลรกทจาไดคงสาย ชาวบคานสามารถดจาเนสนการภายในครภว

เรดอนไดค นอกจากใชคบรสโภคในระดภบครภวเรดอนแลคว ยภงสามารถจภดจจาหนสายเปปนรายไดคเสรสม

ของชาวบคานไดค โดยสสวนใหมสมภกจะวางขายตามตลาดในหมรสบคาน หรดอตลาดเปปดทคายขายของ 

เปปนตภน และเมดสอชาวบคานมมกจาลภงการผลสตทมสเพสสมมากขขขนกขจะทจาใหคมมสสนคคามากกวสาความตคอง

การ ซขสงหากสามารถพภฒนาและสสงเสรสมเกมสยวกภบการถนอมอาหาร และการบรรจจหมบหสอใหคดม 

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.หควยพสชภย อ.ปากชม จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : --

ออนไลนค : https://www.facebook.com/profle.php?id=100084431832885

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

กลจสมลรกคคาเปปนประชาชนทมสอาศภยอยรสในภาคตะวภนออกเฉมยงเหนดอ โดยเฉพาะทมสอาศภยอยรสในชจมชน
ใกลคเคมยง ไมสจจากภดเพศ ไมสจจากภดวภย เปปนหมายหลภกจะมจสงไปทมสกลจสมของคนทมสสนใจทางดคาน
สจขภาพ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 7,500
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PS65027628 : โครงการ การพพฒนาผลกตภพณฑคแคบหมภ Hpch ตตาบลหบวยพกชพย

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

เครดสองซมลสรญญากาศ

รรปแบบสตสกเกอรฑแบรนดฑผลสตภภณฑฑ

บรรจจภภณฑฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : แคบหมร Hpch

รายละเออยด : แคบหมร เปปนอาหารพดขนบคานหรดอเปปนเครดสองเคมยงสจาหรภบรภบประทานกภบนจขาพรสก 

ในบางครภขงกขมภกจะถรกนจามารภบประทานเปปนของกสนเลสน  โดยแคบหมร จะทจามาจากหนภงตสดมภน

ของหมรทมสเจมยวเอานจขามภนออกแลคว มมลภกษณะกรอบ สจาหรภบในปปจจจบภนแคบหมร นสยมนจามารภบ

ประทานเปปนเครดสองเคมยงกภบอาหารประเภทนจขาพรสกตาแดง นจขาพรสกหนจสม และทมสนสยมกภนเปปน

อยสางมากคดอในรคานกตวยเตมตยว และรคานสคมตจา อาจจะรภบประทานเฉพาะแคบหมร หรดออาจจะมม

การปรจงรสอยสางในปปจจจบภนกขนสยมเปปนอยสางมาก นอกจากนมขแคบหมรยภงเปปนแนวทางหนขสงใน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.หควยพสชภย อ.ปากชม จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : --

ออนไลนค : https://www.facebook.com/profle.php?id=100084431832885

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

Customer Segment 
กลจสมลรกคคาเปปนกลจสมทมสอาศภยในตจาบลหควยพสชภย และพดขนทมสใกลคเคมยง โดยมมอายจตภขงแตส 15 ปปขขขนไป 
เนดสองจากแคบหมรเปปนผลสตภภณฑฑบรสโภคไดคทจกเพศทจกวภย
Costomer Relationships
 มมการตสดตามผลการปรภบเปลมสยนแพขคเกจใหมสของสสนคคาจากผรคบรสโภควสามมความแตกตสางจาก
เดสมมากนคองเพมยงใด เพดสอนจามาปรภบปรจงพภฒนารรปแบบผลสตภภณฑฑใหคดมยสสงขขขน 
Channels 
จภดจจาหนสายทาง ตลาดสด รคานอาหารภายในชจมชน
Value Propositions 
 คจณคสาทมสลรกคคาจะไดครภบ คดอชสวยใหคสสนคคาทมสบรรจจอยรสภายในไมสใหคเสมยรรป หรดอคงสภาพ ปปองกภนฝจปน 
แสง ความชดสน เพดสอใหคแคบหมรยภงคงสภาพ กรอบ อรสอย รสชาตสดม เหมดอนพขสงทจาเสรขจใหมส
Key Activities 
 ผลสตแพขคเกจสจาหรภบบรรจจแคบหมร และจภดจจาหนสายสสนคคา
Key Resources                 
1. ศขกษาและออกแบบบรรจจภภณฑฑสจาหรภบแคบหมร 
2. แรงงานการผลสต
3.การตลาดและการจภดจจาหนสายฯ
Cost Structure 

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 8,000
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PS65027591 : โครงการสลงเสรกมและพพฒนาผลกตภพณฑคชลมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

เทคโนโลยม Chatbot

เทคโนโลยมทมสทจาใหคบรรจจภภณฑฑสามารถยดดอายจผลสตภภณฑฑไดค

เทคโนโลยม Social Media Facebook Fan Page

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยมการแปรรรปผลผลสตการเกษตร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : กลควยทอดรสมโขงHKP

รายละเออยด : กลควยนจขาวคาสจก นจามาทอดใหคเหลดองกรอบ และ นจามาทจาเปปนรสชาตสตสางๆ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.หาดคภมภมรฑ อ.ปากชม จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

Customer Segment - กลจสมลรกคคาเปปนกลจสมคนทมสสนใจในตภวผลสตภภณฑฑ ไมสจจากภดเพศ ไมสจจากภด
อายจเพราะเปปนสสนคคาทมสบรสโภคไดคทจกคน
Customer Relationships – สอบถามความพขงพอใจจากลรกคคาทมสซดขอ
Channels 
– Facebook Fan page และการบอกปากตสอปาก
-ตลาดในชจมชน
-รคานคคาในชจมชน
Value Propositions
 – ชสวยใหคสสนคคาทมสอยรสภายในบรรจจภภณฑฑไมสเสมยรรปทรง 
- มมรายละเอมยดสสนคคาและสสวนผสม
Key Activities 
– ผลสตแพขคเกจสจาหรภบบรรจจกลควยทอด

Key Resources 
– ศขกษาและออกแบบบบรรจจภภณฑฑกลควยทอด
- แรงงานการผลสต
- การตลาดและจภดจจาหนสาย
Key Partners

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางนวภตกรรมใหมสใหคกภบผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 140,000
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PS65027744 : โครงการสลงเสรกมและพพฒนาอาชอพการเลอพยงจกพงหรอด

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

เทคโนโลยมทมสทจาใหคบรรจจภภณฑฑสามารถยดดอายจผลสตภภณฑฑไดค

เทคโนโลยม Social Media Facebook Fan Page

เทคโนโลยมทมสทจาใหคจสขงหรมดทมสลวกแลควยดดอายจไดคนานขขขน

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : จสขงหรมดออนเซขน

รายละเออยด : จสขงหรมดลวก สดใหมส สะอาด ปลอดภภย ภายใตคแบนดฑจสขงหรมดออนเซขน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.หาดคภมภมรฑ อ.ปากชม จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

กลจสมลรกคคาเปปนกลจสมคนทมสสนใจในตภวผลสตภภณฑฑ ไมสจจากภดเพศ ไมสจจากภดอายจ เพราะเปปนสสนคคาทมส
บรสโภคไดคทจกคน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางนวภตกรรมใหมสใหคกภบผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 5,000
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PS65027393 : ผลกตภพณฑคพรมเชลดเทบา

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

จภดจจาหนสายสสนคคา ผสานทางอสนเตอรฑเนขต

การออกแบบผลสตภภณฑฑใหคมมความสวยงาม

ศขกษา พภฒนา ผลสตภภณฑฑใหคมมความทภนสมภย

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : พรมเชขดเทคา

รายละเออยด : ทจาจากเศษผคาทมสไมสไดคใชคประโยชนฑจากภาคอจตสาหกรรม นจามาถภกเปปนพรมเชขด

เทคาใหคมมความแขขงแรง และเกขบกภกละอองฝจปนไดคคสอนขคางดม ระยะเวลาในการทจา 1 ผดนใชคเวลา

ประมาณ 5-6 ชภสวโมง

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

3 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ทสาชคางคลคอง อ.ผาขาว จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

กลจสมพรมเชขดเทคาไดคมมมาตภขงแตสปปพ.ศ.2557 มมชดสอกลจสมหรดอชดสอแบรนดฑวสา “ดอกทานตะวภน“ การ
ถภกพรมเชขดเทคาเปปนการใชคทภกษะและงานฝปมดอ ลวดลายตสาง ๆ ไดคคสดและจสนตนาการตามความ
ชอบของลรกคคา และอมกทภขงยภงเปปนการนจาเศษผคายดดจากโรงงานอจตสาหกรรมขนาดยสอมโดย
การนจากลภบมาใชคใหมส และยภงชสวยลดปรสมาณขยะทมสเปปนมลพสษตสาง ๆ เชสน เกสดภาวะโลกรคอนใน
ปปจจจบภนอมกทภขงยภงเปปนการนจาสสสงของทมสเหลดอใชคมาทจาใหคเกสดประโยชนฑพรคอมทภขงคจณคสามากขขขนโดย
มมความคสดรสเรสสมทมสจะชสวยลดปรสมาณของขยะทมสไมสใชคประโยชนฑมาทจาใหคเกสดประโยชนฑ กลจสมเปปา
หมายหลภก คดอประชาชนทภสวไปในพดขนทมส และนอกพดขนทมส ชสองทางในการจภดจจาหนสายผลสตภภณฑฑ รคาน
คคาในชจมชน  และ การขายออนไลนฑทมสเคยสภสง ผสานทาง เฟสบจบค และโทรสภสงออเดอรฑผสานเบอรฑมดอ
ถดอ เพดสอเพสสมยอดขายไมสวสาจะเปปนชสองทางออนไลนฑหรดอออฟไลนฑใหคมมยอดขายเพสสมขขขนและเปปน
การเพสสมมรลคสาใหคกภบผลสตภภณฑฑและดขงดรดลรกคคากลจสมใหมส ๆ ทมสมมความสนใจในผลสตภภณฑฑ

ลดขยะ/การนจาวภตถจดสบกลภบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรรคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 30,000
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PS65027425 : การพพฒนาบรรจลภพณฑคนตพาสบมควพนไมบ

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

จภดจจาหนสายสสนคคา ผสานชสองทางออนไลนฑ

เตาเผาถสาน ทมสใชคเฉพาะสกภดนจขาสคมควภนไมค

ใชคเทคโนโลยมในการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เกษตรปลอดภพย

   สารกจาจภดศภตรรพดชทางชมวภาพ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจขาสคมควภนไมค

รายละเออยด : นจขาสคมควภนไมคคดอผลผลสตทมสไดคจากกระบวนการเผาถสานมมลภกษณะเหลวสมนจขาตาล

แดงหรดอสมเหลดองอมนจขาตาลไดคจากการควบแนสนของควภนไฟ ประโยชนฑของนจขาสคมควภนไมค

สามารถนจาไปใชคไดคหลายอยสางไมสวสาจะเปปนทางดคานการเกษตร ครภวเรดอน และปศจสภตวฑ 

ปรสมาณสจทธส 100 ml. ราคา 120 บาท

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

3 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ทสาชคางคลคอง อ.ผาขาว จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ในตจาบลทสาชคางคลคอง ประชาชนสสวนใหญส ประกอบอาชมพดคานการเกษตร แตสทจกวภนนมขมมการใชค
สารเคมมในปรสมาณมาก ซขสงสสงผลกระทบตสอสภาพแวดลคอมและสจขภาพรสางกายของคนใน
ชจมชนและอมกทภขงพวกสารเคมม ปจปยเคมม มมราคาแพงไมสคจคมกภบผลผลสตทมสไดค ชาวบคานจขงไดคเลขงเหขน
ความสจาคภญในการทมสจะลดปรสมาณการใชคสารเคมม และในชจมชนมมการเผาถสานใชคในครภวเรดอนกภน
เองเพดสอประหยภดพวกกบาซหจงตคม นายสจรสยภนตฑไดคศขกษาดรเกมสยวกภบนจขาสคมควภนไมคและไดคลองทจา
ผลสตภภณฑฑใชคเองปรากฏวสาผลตอบรภบดมมากในการนจามาใชคในการเกษตรและไดคเผยแพรสใหค
ความรรคการใชคประโยชนฑจากนจขาสคมควภนไมคใหคกภบคนในชจมชนและมมหลายครภวเรดอนทมสสนใจทจาและไดค
ผลสตนจขาสคมควภนไมคใชคเองและยภงมมการจภดจจาหนสายอมกดควย
ในการออกแบบและพภฒนาบรรจจภภณฑฑใหคมมความนสาสนใจโดยการเพสสมรายละเอมยดตสาง ๆ ลงใน
ฉลากบรรจจภภณฑฑไมสวสาจะเปปนวสธมการใชค ประโยชนฑ ราคา ปรสมาณสจทธส และสถานทมสผลสต เปปนตคน 
โดยกลจสมลรกคคาเปปาหมายคดอกลจสมทมสทจาเกษตรกรเปปนหลภก และกลจสมทมสชอบปลรกพดชผภกสวนครภวทมส
ปลอดสารพสษไวคกสนเอง และมมชสองทางการจภดจจาหนสายไมสวสาจะผสานทางออนไลนฑ เชสน 
Facebook Line กลจสมตลาดซดขอขายออนไลนฑ และทางออฟไลนฑ โดยการขายตรง รคานคคาชจมชน 
รคานคคาการเกษตร

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

มมสจขภาพดมขขขน ลดโอกาสเกสดการเจขบปปวย

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตานวนรายไดบ : 3,750
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PS65022573 : ยกระดพบการแปรรภปผลกตภพณฑคจากเหลด

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

B=สรคางมรลคสาเพสสมดควยการเปลมสยนดอกเหขดเปปนผลสตภภณฑฑขคาวเกรมยบเหขด

B=เปปนการสรคางอาชมพทมสเสรสมสรคางความมภสนคงดคานรายไดคใหคกภบชจมชนอยสางยภสงยดน

C=ใชควภตถจดสบทมสมมและหาไดคงสายในชจมชนเปปนสสวนประกอบในการผลสตขคาวเกรมยบเหขดเพดสอใชค

ทรภพยากรอยสางคจคมคสา เชสน ใบเตย ฟปกทอง เปปนตคน

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขคาวเกรมยบเหขด

รายละเออยด : การแปรรรปเหขดเปปนขคาวเกรมยบเหขด เรสสมตคนจากเหขดสามารถนจามาแปรรรปไดค

หลากหลาย และยภงสามารถนจามาเพสสมคจณคสาทางอาหาร เชสน ขคาวเกรมยบเหขดรสงา ขคาว

เกรมยบเหขดรสฟปกทอง ขคาวเกรมยบเหขดรสมภนมสวง เปปนตคน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

กลจสมวสสาหกสจชจมชนบคานหนองอมเปปข ย มมการแปรรรปเหขดเปปนขคาวเกรมยบเหขด โดยเพสสมคจณคสาทาง
อาหารใหคมมหลากหลายรสชาตส เชสน ขคาวเกรมยบเหขดรสงา ขคาวเกรมยบเหขดรสฟปกทอง ขคาวเกรมยบ
เหขดรสมภนมสวง เปปนตคน ซขสงขคาวเกรมยบเหขดอยรสในรรปแบบพรคอมทานไดคทภนทมสามารถเอาไวคเปปนของ
ทานเลสนยามวสางหรดอระหวสางทจากสจกรรมตสางๆไดค รรปแบบชสองทางการจภดจจาหนสาย คดอ ขายออ
นไลนฑ (Facebook Fanpage/ Line/ สดสอออนไลนฑอดสนๆ) รคานคคาชจมชน ตภวแทนจจาหนสายชจมชน 
ออกบรทของอจาเภอ มมบรสการจภดสสงถขงบคานทมสใกลคเคมยง

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 4,000
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PS65022592 : โครงการอบรมการทตาเพจและจตาหนลายสกนคบาชลมชนผลานระบบออนไลนค

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

B = ใชคเทคโนโลยมเขคามาชสวยเพสสมประสสทธสภาพการจภดจจาหนสายสสนคคา

C = Page ทมสใชคจภดจจาหนสายสสนคคา สามารถใชคงานไดคตลอดไมสมมวภนหมดอายจการใชคงาน และ

สามารถปรภบเปลมสยนหรดอเพสสมขคอมรลใหมส ๆ ไดคตลอดเวลา

G = ลดการใชคกระดาษจากการตสดปปายประกาศจจาหนสายสสนคคา โดยลงรายละเอมยดตสาง ๆ 

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การขนสสงและกระจายสสนคคา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : NPD Page

รายละเออยด : ผรคประกอบการในตจาบลโนนปอแดงโดยสสวนมากยภงขาดทภกษะการจภดจจาหนสาย

สสนคคาผสานชสองทางออนไลนฑ จขงไดคมมการจภดตภขงโครงการอบรมทจาเพจและจจาหนสายสสนคคา

ชจมชนผสานระบบออนไลนฑ Facebook Fanpage / Line

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

ผรคประกอบการในตจาบลโนนปอแดงโดยสสวนมากยภงขาดทภกษะการจภดจจาหนสายสสนคคาผสานชสอง
ทางออนไลนฑ ซขสงทจาใหคผรคประกอบการสามารถเขคาถขงผรคบรสโภคไดคทจกเพศ ทจกวภย ทจกอาชมพ จขงไดคมม
การจภดตภขงโครงการอบรมทจาเพจและจจาหนสายสสนคคาชจมชนผสานระบบออนไลนฑ Facebook 
Fanpage / Line ซขสงจภดใหคผลสตภภณฑฑทมสสนใจเขคารสวม เชสน ผลสตภภณฑฑกลควยอบ ผลสตภภณฑฑขคาว
เกรมยบเหขด ฯลฯ ทจาใหคผรคประกอบการสามารถจภดจจาหนสายชสองทางออนไลนฑไดคดควยตภวเอง 
ตสดตาม ดรแล ตอบคจาถามผรคบรสโภคไดคโดยตรง และเปปนการเพสสมรายไดคเสรสมอมกหนขสงชสองทาง

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 16,000
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PS65022471 : การพพฒนาผลกตภพณฑคดพกแดบอบแหบงดบวยหมบออบลมรบอน

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

-

-

หมอทอดไรคนจขามภน

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : บมข(ดภกแดค)นคอยลอยลม

รายละเออยด : ดภกแดคอบกรอบ ไมสทอด ไรคนจขามภน หอมสมจนไพร อจดมไปดควยโปรตมนสรงจาก

ธรรมชาตส บรรจจในซองสจญญากาศ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.โนนปปาซาง อ.ผาขาว จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ดภกแดคอบแหคงเปปนธจรกสจประเภทอาหารโดยจภดตภขงเพดสอหาวสธมถนอมอาหารเพดสอตอบสนองความ
ตคองการของผรคบรสโภคทมสตคองการบรสโภคดภกแดคนอกฤดรกาล ซขสงกลจสมลรกคคาจะเปปนประชาชนใน
ชจมชนและลรกคคาในตลาดออนไลนฑ โดยจะนจาผลสตภภณฑฑไปวางจจาหนสายกภบรคานคคาภายในชจมชน
และเพจทมสจภดทจาขขขน ในผลสตภภณฑฑจะเปปนดภกแดคทมสอบแหคงและทจาการปรจงเพดสอใหคมมรสชาตสทมสหลาก
หลายกสอนนจาบรรจจลงบรรจจภภณฑฑ
ในสสวนของแผนการเงสนธจรกสจนมขถรกจภดตภขงขขขนภายใตคโครงการ u2t ซขสงมมเงสนหมจนเวมยนสจาหรภบ
ผลสตภภณฑฑไมสนคอยกวสา 90000 บาท และคสาบรสการไมสนคอยกวสา 10000 บาท โดยมมเปปาหมายเพดสอ
เพสสมมรลคสาของผลสตภภณฑฑ ภายในระยะเวลา 3 เดดอน

คสดคคนกระบวนการทจางานทมสงสายขขขน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 100
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PS65022501 : สลงเสรกมการตลาดดกจกทพลสตาหรพบผลกตภพณฑคดพกแดบอบแหบง

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

-

-

แพลตฟอรฑมออนไลนฑตสางๆ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพภฒนาผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : บมข(ดภกแดค)นคอยลอยลม

รายละเออยด : ดภกแดคอบกรอบ ไมสทอด ไรคนจขามภน หอมสมจนไพร อจดมไปดควยโปรตมนสรงจาก

ธรรมชาตส บรรจจในซองสจญญากาศ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.โนนปปาซาง อ.ผาขาว จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ผลสตภภณฑฑจจาเปปนตคองมมการประชาสภมพภนธฑทภขงสดสอออฟไลนฑและสดสอดสจสทภลเพดสอใหคเขคาถขงคน
ทจกกลจสม ดภงนภขนจจาเปปนจะตคองสสงเสรสมการพภฒนาสดสอดสจสทภลสจาหรภบผลสตภภณฑฑดภกแดคอบแหคง

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 5,900
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PS65026344 : การพพฒนาผลกตภพณฑคหนลอไมบอบแหบงดบวยนวพตกรรมตภบอบแหบงพลพงงานแสงอาทกตยค

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

กระบวนการเปลมสยนรรปลภกษณฑหนสอไมคใหครภบประทานงาน

เทคโนโลยมตรคอบพลภงงานแสงอาทสตยฑ

การแปรรรปหนสอไมค

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยมการแปรรรปผลผลสตการเกษตร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : หนสอไมคอบแหคง

รายละเออยด : หนสอไมคอบแหคง ใชคปรจงประกอบอาหารงสาย ๆ ดควยการนจาผลสตภภณฑฑไปแชสนจขาใหค

นสสมแลควนจาไปประกอบอาหาร

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.บคานเพสสม อ.ผาขาว จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

หนสอไมคอบแหคง เนคนขายคนในเมดอง และตสางจภงหวภดในพดขนทมสทสมไมสสามารถปลรก หรดอไมสสะดวกใน
การหาหนสอไมคมาปรจงประกอบอาหาร ผสานแอพพลสเคชภสนขายของออนไลนฑ

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

ลดเวลาในการสรคางผลผลสตเพดสอจภดจจาหนสายสสนคคา / บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางนวภตกรรมใหมสใหคกภบผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 3,038
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PS65027893 : พพฒนาบรรจลภพณฑคดบวยการบรรจลถลงสภญญากาศรวมถถงพพฒนาตราสกนคบาเพสสอสลงเสรกมการ

ขาย

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

การผลสตสตสขกเกอรฑตราสสนคคา

การใชคคอมพสวเตอรฑในการออกแบบตราสสนคคา

วภสดจและอจปกรณฑทางดคานเทคโนโลยมบรรจจภภณฑฑดควยระบบสรญญากาศ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพภฒนาผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : หนสอไมคอบแหคง ตรานภวแนสนอน (nua-nae-non (tasty))

รายละเออยด : หนสอไมคอบแหคง ตรานภวแนสนอน (nua-nae-non (tasty)) การออกแบบบรรจจ

ภภณฑฑทมสเปปนเอกลภกษณฑของตจาบลบคานเพสสม พรคอมบรรจจลงในถจงสจญญากาศ ใชคปรจง ประกอบ

อาหารงสายๆ เพมยงฉมก แชส ตคม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.บคานเพสสม อ.ผาขาว จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

หนสอไมคอบแหคง ตรานภวแนสนอน (nua-name-non (tasty)) ออกแบบบรรจจภภณฑฑใหคมมความโดด
เดสน บรรจจลงในถจงสจญญากาศ จภดจจาหนสายบนแอพพลสเคชภนซดขอ-ขายของออนไลนฑ พรคอมเพสสม
ยอดการขายจากการซดขอโฆษณาบนสดสอออนไลนฑ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 3,038
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PS65027559 : การพพฒนาผลกตภพณฑคจากถพสว 5 สอ

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

จากเดสมเปปนนจขาพภฒนาใหคเปปนผง

ใชค Social Midia  Facbook,Line,Instagram,Twitter ในการโปรโมทสสนคคาและซดขอ-ขาย 

(Online)

พภฒนา Package Design รรปแบบผลสตภภณฑฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

การขนสสงและกระจายสสนคคา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพภฒนาผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : Loei Soy

รายละเออยด : ขวดขนาด 220 cc ราคา /15.-

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

โครงการ นจขาเตคาหรคถภสว 5 สม โดยการแปรรรป
 ถภสวเหลดอง,ถภสวดจา,ถภสวแดง,ถภสวเขมยว,ถภสวลสสง,(ถภสว5สม) ใหคอยรสในรรปแบบ “นจขาเตคาหรคผงจากถภสว5 สม” เพดสอ
ใหคสามารถตอบโจทยฑผรคบรสโภคเพดสอใหคสามารถรภบประทานไดคสะดวกยสสงขขขน และยภงคงคจณคสาทาง
โภชนาการอาหารอมกทภขงเปปนการยดดอายจการเกขบรภกษาผลสตภภณฑฑไดคนานขขขน ซขสงธภญญาพดชทภขง 5 
ชนสด นภขน เพดสอนจามารภบประทานรสวมกภนจะเปปนสจดยอดของเครดสองดดสมเพดสอสจขภาพ ตคานมะเรขง ,
ชสวยขภบถสายและแถมชสวยลดนจขาหนภกไดคอมกดควย

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตานวนรายไดบ : 27,500
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PS65047204 : โครงการพพฒนารภปแบบบรรจลภพณฑคจากถพสว 5 สอ

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

ปปองกภนความชดขนจากภายนอก

ใชคเทคโนโลยมทมสถนอมอาหาร

ออกแบบ พภฒนาบรรจจภภณฑฑ แพขคเกจใหคมมความทภนสมภยและเปปนทมสตคองการของตลาด

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

การขนสสงและกระจายสสนคคา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพภฒนาผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : loei Soy

รายละเออยด : ใชคบรรจจภภณฑฑทมสมมคจณภาพดม ฝาปปดแนสนดมไซนฑโปรสงใสเพดสอใหคสามารถดร

ผลสตภภณฑฑภายในไดค ใชคบรรจจภภณฑฑทมสรภกษาความสดใหมส ปปองกภนความชดขนจากภายนอกใชค

บรรจจภภณฑฑทมสถนอมอาหาร ยดดอายจการเกขบรภกษาไดคนานมากยสสงขขขน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ทมมงานเลขงเหขนความสจาคภญของ Packaging ทมสเปรมยบเสมดอนหนคาตา สรคางภาพลภกษณฑใหคกภบ
สสนคคา เพสสมมรลคสาใหคกภบผลสตภภณฑฑ สรคางความแตกตสาง ตลอดจนชสวยสสงเสรสมการขาย
ผลสตภภณฑฑนภขนๆ การออกแบบตคองพสจารณาถขงภาพลภกษณฑ ของผลสตภภณฑฑ การดขงดรดสายตา 
ความนสาเชดสอถดอ

คสดคคนกระบวนการทจางานทมสงสายขขขน

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

มมสจขภาพดมขขขน ลดโอกาสเกสดการเจขบปปวย

จตานวนรายไดบ : 27,500
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PS65026073 : การออกแบบอพตลพกษณคผลกตภพณฑคไหมพรมผานกเคบา

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

ใชคโปรแกรมออกแบบผลสตภภณฑฑ

-

-

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : Nokhook

รายละเออยด : บรรจจภภณฑฑหมวกไหมพรมนกฮรก

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

3 คน 1 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ผานกเคคา อ.ภรกระดขง จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : กลจสมทภกทอไหมพรมผานกเคคา

ออนไลนค : U2T Nokhook – Loei หมวกไหมพรมชจมชนบคานผานกเคคา

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ ใหคมมความสวยงามเปปนทมสสนใจของลรกคคาในการเลดอกซดขอผลสตภภณฑฑ เพสสม
มรลคสาใหคกภบผลสตภภณฑฑไหมพรมชจมชนผานกเคคา ตจาบลผานกเคคา อจาเภอภรกระดขง จภงหวภดเลย

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สสงเสรสมและสนภบสนจนการทสองเทมสยวชจมชน

จตานวนรายไดบ : 20,000
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PS65026104 : การพพฒนาบรรจลภพณฑคไหมพรมผานกเคบา

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

-

-

-

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : Nokhook

รายละเออยด : หมวกไหมพรมนกฮรก

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

3 คน 1 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ผานกเคคา อ.ภรกระดขง จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : กลจสมทภกทอไหมพรมผานกเคคา

ออนไลนค : U2T Nokhook – Loei หมวกไหมพรมชจมชนบคานผานกเคคา

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

การออกแบบอภตลภกษณฑผลสตภภณฑฑไหมพรมผานกเคคา ใหคมมอภตลภกษณฑเฉพาะชจมชนผานกเคคา 
พภฒนาสสนคคาใหคมมมรลคสาสรง เพดสอเปปนทมสรรคจภกทภสวไทยและสรคางรายไดคใหคแกสชจมชน ในตจาบลผานกเคคา 
อจาเภอภรกระดขง จภงหวภดเลย
ความเปปนมาของธจรกสจ หมรสบคานผานกเคคา เปปนเมดองหนคาดสานเขคาสรสจภงหวภดเลย และมมจจดชมวสวผา
นกเคคาตคอนรภบนภกทสองเทมสยวทมสเดสนทางมาเทมสยวภรกระดขงในชสวงฤดรหนาว ชาวบคานจขงไดครวมกลจสม
กภนคสดคคนประดสษฐฑสสนคคามาขาย ผลสตภภณฑฑจากไหมพรม กลจสมถภกทอไหมพรมผานกเคคา 
ผลสตผลงานดควยกรรมวสธมการถภก และการทอ รวมกลจสมกภนเปปนงานหภตถกรรมในครภวเรดอน เพราะ
กระบวนการตสางๆ ไมสตคองการพดขนทมสมาก แตสละขภขนตอนทจาคนเดมยวไดค จขงเปปนงานทมสไมสซภบซคอนยจสง
ยากมากนภก แตสเปปนรายไดคเสรสมทมสดมของชจมชนเสมอมา สจาหรภบผลงานหมวกไหมพรม สรคางชดสอ
เสมยงและรายไดคใหคชจมชนไดคเปปนอยสางดม โดยมมการสสงขายไปยภงจภงหวภดทมสมมแหลสงทสองเทมสยวทมสเปปน
ทมสนสยมไดคแกส เชมยงใหมส สกลนคร นครพนม 

วภตถจประสงคฑ
1. เพดสอใหคมมเอกลภกษณฑและเปปนทมสรรคจภกทภสวไทย ใหคแกสชจมชนบคานผานกเคคา ตจาบลผานกเคคา อจาเภอภร
กระดขง จภงหวภดเลย
2. เพดสอสรคางรายไดค ใหคแกสชจมชนและครอบครภว ในชจมชนบคานผานกเคคา ตจาบลผานกเคคา อจาเภอภร
กระดขง จภงหวภดเลย

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สสงเสรสมและสนภบสนจนการทสองเทมสยวชจมชน

จตานวนรายไดบ : 20,000
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PS65026017 : แหนมหนลอไมบ

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

นจาหนสอไมคสดมาแปรรรปเปปนแหนมหนสอไมค

เลดอกใชคใบตองมาเปปนบรรจจภภณฑฑ

สสงเสรสมการขายดควยการนจาเทคโนโลยมมาใชคโดยเนคนขายผสานชสองทางออนไลนฑมากขขขน

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวสา 3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : แหนมหนสอไมค

รายละเออยด : หนสอไมคแปรรรปเปปนแหนมหนสอไมค

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ภรกระดขง อ.ภรกระดขง จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

แปรรรปหนสอไมคเปปนผลสตภภณฑฑแหนมหนสอไมคหรดอสคมหนสอไมค

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 0
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PS65027182 : ไผลสาน

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

นจาเอาโครงเหลขกทมสไมสใชคแลควมาดภดแปลงเปปนเครดสองขรดตอกเพดสอทจาใหเตอกอสอนบาง และสวย

งามพรคอมสาน

นจาสมยคอมไหม เพดสอใชคในการยคอมเสคนตอกเพดสอทจาลวดลายกสองขคาวใหคสวยงามยสสงขขขน

มมการตกแตสงฝากบนของกสองขคาวและขอบของหวดนขสงขคาว ดควยการใชคเชดอกไนลอนทจาคสขว

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การขนสสงและกระจายสสนคคา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมภรมสปปญญาและวภฒนธรรมดคานการบรสการ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ไผสสาน

รายละเออยด : 1. กสองขคาว   เรสสมขายทมสราคา 100- 300 บาท / ตสอชสขน2. หวดนขสงขคาว เรสสมขายทมส

ราคา  50 บาท / ตสอชสขน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ภรกระดขง อ.ภรกระดขง จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

มจสงพภฒนาชสองทางการจภดจจาหนสายสสนคคาออนไลนฑมากขขขน และมจสงพภฒนาใหคเปปนธจรกสจชจมชน 
โดยการจภดทจาวมดมโด(VDO) กระบวนการทจาผลสตภภณฑฑ การออกแบบผลสตภภณฑฑ เนคนการอนจ
รภกษณฑภรมสปปญญาชาวบคาน ลงในสภงคมออนไลนฑ เชสน Facebook ,youtube เพดสอโปรโมทสสนคคา 
และเพดสอใหคชจมชนมมรายไดคอยสางยภสงยดน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

ลดขยะ/การนจาวภตถจดสบกลภบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางนวภตกรรมใหมสใหคกภบผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 4,000
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PS65027150 : การออกแบบตราสพญลพกษณคและบรรจลภพณฑคเพสสอสลงเสรกมผลกตภพณฑคไสบเดสอนดกน

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

นวภตกรรมทางธจรกสจ ตภวผลสตภภณฑฑมรลไสคเดดอนทมสไดครภบการออกแบบตราสภญลภกษณฑและ

บรรจจภภณฑฑผลสตภภณฑฑ จะถรกนจาไปขายในแพลตฟอรฑมขายของออนไลนฑ เพดสอใหคเขคาถขงกลจสม

ลรกคคาไดคหลากหลายกลจสมมากขขขน

นวภตกรรมจากจากการผลสต ตราสภญลภกษณฑและบรรจจภภณฑฑผลสตภภณฑฑของมรลไสคเดดอนดสน 

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เกษตรปลอดภพย

   สารกจาจภดศภตรรพดชทางชมวภาพ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : มรลไสคเดดอนดสนตจาบลศรมฐาน

รายละเออยด : ปจปยมรลไสคเดดอนดสน มมธาตจอาหารหลภก NPK และธาตจอาหารรองทมสจจาเปปนตสอการ

เจรสญเตสบโตของพดชอจดมไปดควยจจลสนทรมยฑทมสเปปนประโยชนฑชสวยใหคพดชเจรสญเตสบโตเรขวทนตสอ

โรค มมฮสวมภส ชสวยกภกเกขบธาตจอาหาร และปรภบโครงสรคางดสนทจาใหคดสนรสวนซจยเรสงรากเรสงดอก

บจารจงตคนผลและใบ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ศรมฐาน อ.ภรกระดขง จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

แผนธจรกสจทมม
ทมสมาของวภตถจดสบผลสตภภณฑฑ/บรสการ คดอ รภบซดขอมรลไสคเดดอนดสนจากชาวบคาน เพดสอสรคางรายไดค

ใหคชาวบคาน
ผลสตภภณฑฑ / บรสการของคจณคดอ การออกแบบตราสภญลภกษณฑและบรรจจภภณฑฑมรลไสคเดดอน

ดสน
ขายใหคใคร? 

- เกษตรกรทมสทจาเกษตรอสนทรมยฑ
- ธจรกสจรคานตคนไมค
- กลจสมคนปลรกตคนไมคทมสไมสตคองการสารเคมม

ชสองทางการจจาหนสาย / การทจาการตลาด ไดคแกส
facebook , instagram , shopee , line

แผนการพภฒนาผลสตภภณฑฑ/บรสการ ไดคแกส
- ปจปยมรลไสคเดดอนดสนอภดเมขด
- นจขาหมภกมรลไสคเดดอนดสน

จจดแขขง/ขคอไดคเปรมยบ สามารถใชคแทนปจปยเคมมไดค
วสธมการสรคางรายไดค ซดขอวภตถจดสบ นจามาผลสต และจภดจจาหนสายทภขงแบบปลมก และสสง

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 5,000
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PS65027151 : การเพกสมมภลคลาผลกตภพณฑคไสบเดสอนดกน ดบวยการขายออนไลนค

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

นวภตกรรมทางธจรกสจ ตภวผลสตภภณฑฑมรลไสคเดดอนทมสไดครภบการออกแบบตราสภญลภกษณฑและ

บรรจจภภณฑฑผลสตภภณฑฑ จะถรกนจาไปขายในแพลตฟอรฑมขายของออนไลนฑ เพดสอใหคเขคาถขงกลจสม

ลรกคคาไดคหลากหลายกลจสมมากขขขน

นวภตกรรมจากจากการผลสต ตราสภญลภกษณฑและบรรจจภภณฑฑผลสตภภณฑฑของมรลไสคเดดอนดสน 

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เกษตรปลอดภพย

   สารกจาจภดศภตรรพดชทางชมวภาพ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : มรลไสคเดดอนดสนตจาบลศรมฐาน

รายละเออยด : ปจปยมรลไสคเดดอนดสน มมธาตจอาหารหลภก NPK และธาตจอาหารรองทมสจจาเปปนตสอการ

เจรสญเตสบโตของพดชอจดมไปดควยจจลสนทรมยฑทมสเปปนประโยชนฑชสวยใหคพดชเจรสญเตสบโตเรขวทนตสอ

โรค มมฮสวมภส ชสวยกภกเกขบธาตจอาหาร และปรภบโครงสรคางดสนทจาใหคดสนรสวนซจยเรสงรากเรสงดอก

บจารจงตคนผลและใบ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ศรมฐาน อ.ภรกระดขง จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

แผนธจรกสจทมม
ทมสมาของวภตถจดสบผลสตภภณฑฑ/บรสการ คดอ รภบซดขอมรลไสคเดดอนดสนจากชาวบคาน เพดสอสรคางรายไดค

ใหคชาวบคาน
ผลสตภภณฑฑ / บรสการของคจณคดอ การเพสสมมรลคสาผลสตภภณฑฑไสคเดดอนดสน ดควยการขายออ

นไลนฑ
ขายใหคใคร? 

- เกษตรกรทมสทจาเกษตรอสนทรมยฑ
- ธจรกสจรคานตคนไมค
- กลจสมคนปลรกตคนไมคทมสไมสตคองการสารเคมม

ชสองทางการจจาหนสาย / การทจาการตลาด ไดคแกส
facebook , instagram , shopee , line

แผนการพภฒนาผลสตภภณฑฑ/บรสการ ไดคแกส
- ปจปยมรลไสคเดดอนดสนอภดเมขด
- นจขาหมภกมรลไสคเดดอนดสน

จจดแขขง/ขคอไดคเปรมยบ สามารถใชคแทนปจปยเคมมไดค
วสธมการสรคางรายไดค ซดขอวภตถจดสบ นจามาผลสต และจภดจจาหนสายทภขงแบบปลมก และสสง

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

จตานวนรายไดบ : 5,000
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PS65027152 : การยกระดพบผลกตภพณฑคหนลอไมบสลกดบวยเทคโนโลยอบรรจลภพณฑคสลญญากาศ

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

เทคโนโลยมปปดผนขก

เทคโนโลยมฝานเสคนหนสอไมค

เทคโนโลยมบดผง

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยมบรรจจภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : หนสอไอนามภยซจาบสาง

รายละเออยด : หนสอไมคอนามภยซจาบสางมมผลสตภภณฑฑ 2 แบบคดอหนสอไมคตคมซมลสจญญากาศหนขสงถจง

บรรจจ 500 กรภมและ 1 กสโลกรภมหนสอไมคเสคนซมลถจงสจญญากาศหนขสงถจงบรรจจ 500 กรภม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

3 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.หควยสคม อ.ภรกระดขง จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

หนสอไมคอนามภยซจาบสางมมผลสตภภณฑฑ 2 รรปแบบ 
หนสอไมคตคมชมลถจงสรญญากาศ 1 ถจงบรรจจ 500 กรภม
ราคาขาย 35 บาท/ถจง  3 ถจง = 100 บาท
หนสอไมคเสคนชมลถจงสรญญากาศ 1 ถจงบรรจจ 500 กรภม
ราคาขาย 35 บาท/ถจง 3 ถจง = 100 บาท
มมงบลงทจน 50,000

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

จตานวนรายไดบ : 2,600
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PS65027157 : การพพฒนาผลกตภพณฑคกลบวยผงดบวยเทคโนโลยออบแหบงพลพงงานแสงอาทกตยค

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

ตรคอบแหคง

อจปกรณฑบดผง

อจปกรณฑปปดผนขกสรญญากาศ

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยมบรรจจภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : กลควยผงผาฆคอง

รายละเออยด : กลควยผงแบบกระปจก 250 กรภม ราคา 200กลควยผงแบบถจง 500 กรภม ราคา 

150                      100 กรภม ราคา  40กลควยผงแบบซอง 20 ซอง(15 กรภม) 250

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

3 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.หควยสคม อ.ภรกระดขง จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

กลควยผงผาฆคอง มมบรรจจภภณฑฑ 3 แบบ แบบกลสอง แบบกระปจกและแบบถจง งบลงทจน 50,000 
บาท จากขคอมรลเมดสอปป65 บรรจจภภณฑฑทภขง 3 แบบ ไดควางจจาหนสายไดคอยสางละ 10  รายไดคตสอเดดอน 
6,400 ระยะการคดนทจน 7 เดดอน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 2,160
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PS65027383 : โครงการพพฒนาผลกตภพณฑคจพกรสาน ไมบไผลและไมบกวาดตตาบลทลาศาลา อตาเภอภภเรสอ จพงหวพดเลย

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

พภฒนา สสนคคาใหคมมความแขขงแรง และทนทาน มมมาตรฐาน

อบรมอมคอมเมสรฑช Page Facebook Line Platform

กลจสมลรกคคาในพดขนทมสและใกลคเคมยง และแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

การขนสสงและกระจายสสนคคา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ไมคกวาดดอกหญคา ตรา ไผสยสขม

รายละเออยด : ไมคกวาดดอกหญคา ตรา ไผสยสขม แขขงแรง ทนทาน ใชคงานไดคสะดวก ผลสต

จากดอกหญคาธรรมชาตส

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ทสาศาลา อ.ภรเรดอ จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

Customer Segment - กลจสมลรกคคาเปปนกลจสมคนทมสอาศภยอยรสในภาคตะวภนออกเฉมยงเหนดอ และ
อาศภยอยรสในชจมชน ไมสจจากภดเพศ ชสวงอายจ 20 -60 ปป เพราะเปปนผลสตภภณฑฑทมสจจาเปปนตคองใชคภาย
ในบคาน 
Costomer Relationships – มมการตสดตามผลความพขงพอใจกภบลรกคคาทมสซดขอไป วสาหลภงใชคงาน
แลควมมความคงทน คจคมคสาตรงตามความตคองการมากเพมยงใด และนจาผลความพขงพอใจ มาชสวย
ในการ review สสนคคาดควย และจะมมการมอบสสทธสพสเศษแกสลรกคคาทมสกลภบมาซดขอซจขาสสวนลด 10 
เปอรฑเซขนตฑ 
Channels – จภดจจาหนสายผสาน Facebook U2T for BCG ตจาบลทสาศาลา อจาเภอภรเรดอ จภงหวภด
เลย และshopee รวมถขงจจาหนสายทมสบคาน ตามรคานคคาในชจมชน
Value Propositions - คจณคสาทมสลรกคคาจะไดครภบ คดอไมคกวาดดอกหญคา ทมสผลสตจากวภสดจ
ธรรมชาตส โดยถสายทอดภรมสปปญญาทคองถสสน ทมสมมความเปปนเอกลภกษณฑ 
Key Activities - กระบวกการผลสต เรสสมจากการการเกขบเกมสยวดอกหญคา ไปสรสการคภดสรร การ
ผลสต ซขสงระหวสางกระบวนการเหลสานมขจะทจาการเกขบขคอมรลเพดสอนจามาสรคาง Content ในการโปรโม
ทและจภดจจาหนสายสสนคคา
Key Resources – ทรภพยากรในการผลสตประกอบไปดควย วสธมการถภกไมคกวาดดอกหญคา 
วภสดจดอกหญคาจากธรรมชาตส แรงงานทมสใชคในการผลสตซขสงเปปนแรงงานและสมาชสกในชจมชน การ
ตลาดและการจภดจจาหนสายสสนคคา
Key Partners – ในสสวนของผรคเกมสยวใหคการสนภบสนจนและผรคเกมสยวขคองในธจรกสจ จะมม  พาณสชยฑ

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

อนจรภกษฑและตสอยอดภรมสปปญญาทคองถสสน

จตานวนรายไดบ : 1,650
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PS65027388 : โครงการพพฒนาผลกตภพณฑคแปรรภปจากกลบวยตตาบลทลาศาลา อตาเภอภภเรสอ จพงหวพดเลย

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

พภฒนา Packaging Design, คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลสตภภณฑฑ

อบรมอมคอมเมสรฑช Page Facebook และ Line Platform

กลจสมลรกคคาทภขงในพดขนทมส และใกลคเคมยง ตลอดจนบนแพลทฟอรฑมออนไลนฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : 1. กลควยฉาบนมสด ตรา ลสงยสขมแฉสง

รายละเออยด : 1. กลควยฉาบนมสด ตรา ลสงยสขมแฉสง หอม กรอบ อรสอย ทอดใหมสๆ ผลสตจาก

กลควยออแกนสค

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ทสาศาลา อ.ภรเรดอ จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

Customer Segment - กลจสมลรกคคาเปปนกลจสมคนทมสอาศภยอยรสในภาคตะวภนออกเฉมยงเหนดอ และ
อาศภยอยรสในชจมชน ไมสจจากภดเพศ ทจกชสวงอายจ เพราะเปปนผลสตภภณฑฑทมสทจกคน สามารถรภบประทาน
เปปนอาหารวสางไดค Costomer Relationships – มมการตสดตามผลความพขงพอใจกภบลรกคคาทมสซดขอ
ไป วสาหลภงรภบประทานแลควชอบมากนคอยเพมยงใด และนจาผลความพขงพอใจ มาชสวยในการ review 
สสนคคาดควย และจะมมการมอบสสทธสพสเศษแกสลรกคคาเดสมดควยสสวนลด 10 เปอรฑเซขนตฑ Channels – 
จภดจจาหนสายผสาน Facebook U2T for BCG ตจาบลทสาศาลา อจาเภอภรเรดอ จภงหวภดเลย Shoppee 
และตลาดนภดทสาศาลา รวมถขงจจาหนสายทมสบคาน ตามรคานคคาในชจมชน Value Propositions - คจณ
คสาทมสลรกคคาจะไดครภบ คดอกลควยฉาบนมสด เปปนอาหารวสางสจาหรภบทานเลสน เปปนของฝากไดค และ
ปลอดภภยเพราะผลสตจากกลควยออแกนสค ปลอดสารพสษ Key Activities - กระบวกการผลสต 
เรสสมจากการปลรกกลควยจากแปลงทมสไดคมาตรฐานปลอดสาร ไปสรสการเกขบเกมสยว การคภดสรร การ
ผลสตและบรรจจภภณฑฑ ซขสงระหวสางกระบวนการเหลสานมขจะทจาการเกขบขคอมรลเพดสอนจามาสรคาง 
Content ในการโปรโมทและจภดจจาหนสายสสนคคา Key Resources – ทรภพยากรในการผลสต
ประกอบไปดควย สรตรในการทจากลควยฉาบนมสด วภตถจดสบกลควยปลอดสารพสษ แรงงานทมสใชคในการ
ผลสตซขสงเปปนแรงงานและสมาชสกในชจมชน การตลาดและการจภดจจาหนสายสสนคคา Key Partners – 
ในสสวนของผรคเกมสยวใหคการสนภบสนจนและผรคเกมสยวขคองในธจรกสจ จะมม องคฑการบรสหารสสวนตจาบลทสา
ศาลา เกษตรอจาเภอภรเรดอ พาณสชยฑจภงหวภดเลย พภฒนาชจมชนอจาเภอภรเรดอ พภฒนาชจมชน
จภงหวภดเลย ม.ราชภภฏเลย Cost Structure – ตคนทจนจะประกอบไปดควย คสาวภตถจดสบ ตคนทจนในการ
ปลรก คสาแรงงาน คสาบรรจจภภณฑฑ คสาการตลาด และคสาสาธารณรปโภคตสางๆ Revenue Streams 

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตานวนรายไดบ : 12,000

หนคา 93 / 174



PS65022350 : คอนเฟลกธพญพสชแมคคาเดเมอยนพท

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

ความแปลกใหมส

ขนมขบเคมขยวทมสไมสใชสแคสของกสนเลสน

ทานแลควรรคสขกดม มมประโยชนฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพภฒนาผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : คอนเฟลกเเมคคาเดเมมยนภท

รายละเออยด : คอนเฟลกเเมคคาเดเมมยนภท เปปนอาหารเชคาทมสมมไขมภนตจสา และสามารถทานเลสน

ไดค ทจามาจากธภญพดชหลายชนสด เชสน ขคาวสาลม ขคาวโพด ขคาวโอบต ขคาวบารฑเลยฑ บดเปปนแผสนขคาว

โพดอบแหคง จนกรจบกรอบ โดย อจดมไปดควยวสตามสน ไฟเบอรฑ แรสธาตจ และใยอาหารสรง

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ปลาบสา อ.ภรเรดอ จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

เพดสอเปปนการนจาผลผลสตทางการเกษตรภายในทคองถสสนมาพภฒนาเพดสอเพสสมมรลคสาใหคกภบสสนคคา และ
เพสสมชสองทางการจภดจจาหนสาย

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางนวภตกรรมใหมสใหคกภบผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 6,900

หนคา 94 / 174



PS65027706 : สบภลถลานแมคคาเดเมอย

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

สบรส Hand made

เพสสมมรลคสาจากเศษเหลดอทสขงใหคสามารถนจากลภบมาใชคประโยชนฑไดคใหมส

สรคางความตสาง ตอบโจทยฑลรกคคายจคใหมส

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : สบรสแมคคาเดเมมย

รายละเออยด : สบรสถสานเเมคคาเดเมมย พรคอมบรรจจภภณฑฑ ใชคเฉพาะภายนอก

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ปลาบสา อ.ภรเรดอ จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

เพดสอเพสสมมรลคสาใหคกภบเศษกะลาแมคคาเดเมมย ทมสทสขงไวค พรคอมทภขงนจากลภบมาใชคใหคเกสดประโยชนฑสรง
สจด เนดสองจากเศษกะลาแมคคาเดเมมยถคาผสานการเผา จะสามารถเพสสมแรสธาตจทมสมมประโยชนฑตสอ
รสางกายไดค ลดความมภนไดคดม ดรดซภบสารพสษ เลดอดลมหมจนเวมยนดม และชสวยใหคผสวพรรณกระจสาง
ใส

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

ลดขยะ/การนจาวภตถจดสบกลภบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตานวนรายไดบ : 28,000

หนคา 95 / 174



PS65026145 : โครงการยกระดพบผลกตภพณฑคแปรรภปจากแกบวมพงกรสภลตลาดเชกงพาณกชยค

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

สรคางรายไดคจากการขายใหคกภบกลจสมวสสาหกสจชจมชน

เพสสมชสองทางการจจาหนสาย

พภฒนาผลสตภภณฑฑทมสมมอยรสในชจมชนใหคมมมรลคสาเพสสมขขขน

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : เยลลมสแกควมภงกร

รายละเออยด : ขนมเยลลมสผลไมค ขนาดบรรจจ: 220 กรภมปรสมาณแคลอรมส: 124 แคลอรมสสสวนผสม

ผลไมค: แกควมภงกร

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 1 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.รสองจสก อ.ภรเรดอ จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

การนจาผลสตภภณฑฑเยลลมสแกควมภงกรทมสมมอยรสในชจมชนมาพภฒนาตสอยอดจากเดสมซขสงเปปนผลสตภภณฑฑ
จากโครงการ U2T ปปทมส1โดยพภฒนาเยลลมสแกควมภงกรเปปนวจคนกรอบแกควมภงกรเพดสอยดดอายจการเกขบ
รภกษาผลสตภภณฑฑและชะลอการเสดสอมเสมยของผลสตภภณฑฑ รวมถขงพภฒนาโลโกคและบรรจจภภณฑฑและ
การสรคางชสองทางการขายผสานทางออนไลนฑ โดยใชคเพจเฟสบจบค

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 10,000

หนคา 96 / 174



PS65026267 : การพพฒนาผลกตภพณฑคขกงผงเพสสอเพกสมคลณคลาทางการตลาด

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

เพสสมชสองทางการจจาหนสายสสนคคา

สรคางรายไดคจากการขายใหคกภบกลจสมวสสาหกสจ

พภฒนาผลสตภภณฑฑสสนคคา

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยมบรรจจภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขสงผงสจาเรขจรรป

รายละเออยด : ขสงผงในบรรจจภภณฑฑ ทมสสามารถตภกชงเพดสอดดสม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 1 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.รสองจสก อ.ภรเรดอ จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

เปปนการพภฒนาผลสตภภณฑฑโดยทจาการปรภบปรจงการออกแบบโลโกคและบรรจจภภณฑฑใหคมมความนสา
สนใจมากขขขน พรคอมทภขงเพสสมชสองทางในการขายออนไลนฑผสานทางเพจเฟสบจบคขสงจากยอดภร ตรา
อสงภรอสงผา

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 10,000
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PS65027333 : โครงการสลงเสรกมอาชอพ โดยผลกตภพณฑคจากไหมพรม การแปรรภปสกนคบาทางการเกษตรประเภท

ขกงและพพฒนาบรรจลภพณฑค

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

นวภตกรรมการยดดอายจผลสตภภณฑฑ

รรปแบบบรรจจภภณฑฑทมสทนสมภยและนสาสนใจ

เครดสองซมลกระปปอง

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพภฒนาผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขสงดอง ผคาพภนคอและผคาคลจมไหลสไหมพรม

รายละเออยด : ขสงดอง เปปนการแปรรรปจากสสนคคาทางการเกษตรเพดสอถนอมอาหารและ

พภฒนาภรมสปปญญาของชาวบคานและสสงเสรสมรายไดคใหคแกสชจมชน ผคาพภนคอและผคาคลจมไหลสไหม

พรม เปปนการสรคางทภกษะอาชมพใหคกภบชจมชนเพดสอสรคางรายไดคและทภกษะใหคกภบชาวบคานในชจมชน

เนดสองจากในชจมชนมมอากาศทมสหนาวเยขน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

3 คน 2 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ลาดคสาง อ.ภรเรดอ จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ผลสตภภณฑฑขสงดอง เปปนการแปรรรปจากสสนคคาทางการเกษตรเพดสอถนอมอาหารและพภฒนา
ภรมสปปญญาของชาวบคานและสสงเสรสมรายไดคใหคแกสชจมชน ผลสตภภณฑฑจากไหมพรม เปปนการสรคาง
ทภกษะอาชมพใหคกภบชจมชนเพดสอสรคางรายไดคและทภกษะใหคกภบชาวบคานในชจมชนเนดสองจากในชจมชนมม
อากาศทมสหนาวเยขน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

มมสจขภาพดมขขขน ลดโอกาสเกสดการเจขบปปวย

สสงเสรสมและสนภบสนจนการทสองเทมสยวชจมชน

สรคางความรรคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 1,000
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PS65029246 : โครงการสลงเสรกมและพพฒนาบรรจลภพณฑค การแปรรภปผลกตภพณฑคหนลอไมบอพดถลง

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

เครดสองซมลสรญญากาศ

วสธมการทจาใหคผลสตภภณฑฑเกขบไวคใหคนานยสสงขขขน

รรปแบบบรรจจภภณฑฑทมสทภนสมภยและนสาสนใจ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : หนสอไมคอภดถจง

รายละเออยด : หนสอไมคอภดถจงเปปนการถนอมอาหารของชาวบคานในตจาบลลาดคสาง ทมสเปปน

ภรมสปปญญาของชาวบคานทมสนจาหนสอไมคมาตคมเกขบไวคในถจงเพดสอเกขบไวคกสนในชสวงทมสไมสมมหนสอไมคกสน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

3 คน 2 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ลาดคสาง อ.ภรเรดอ จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

หนสอไมคอภดถจงเปปนการถนอมอาหารของชาวบคานในตจาบลลาดคสาง ทมสเปปนภรมสปปญญาของชาว
บคานทมสนจาหนสอไมคมาตคมเกขบไวคในถจงเพดสอเกขบไวคกสนในชสวงทมสไมสมมหนสอไมคกสน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

มมสจขภาพดมขขขน ลดโอกาสเกสดการเจขบปปวย

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตานวนรายไดบ : 500
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PS65028217 : โครงการแปรรภปสมลนไพรบบานหนองแซง

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

ออกแบบบรรจจภภณฑฑทมสมมความทภนสมภย

การสรคางโลโกคใหมส เพดสอใหคจดจจางสาย

การสรคางเพจใหมส เพดสอเพสสมยอดขาย

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : หนองแซงเฮสรฑบ

รายละเออยด : สมจนไพรแปรรรป กระชายดจาผง  สมจนไพรดองนจขาผขขง ขสงผง ตะไครคผง ดอก

คจาฝอยผง หญคาหนวดแมว มะตรมผง

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 2 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.สานตม อ.ภรเรดอ จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

แผนการตลาด
1. ปรภบภาพลภกษณฑของสสนคคา เชสน บรรจจภภณฑฑ โลโกค 
2. สรคางเพจ Facebook และ Website 
3. ถสายรรปผลสตภภณฑฑเพดสอโปรโมทสสนคคา
4. สสงเสรสมการขาย การประชาสภมพภนธฑ เทคนสคการเขมยนโพสตฑและลงรรปใหคมมความหนคาสนใจ

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

มมสจขภาพดมขขขน ลดโอกาสเกสดการเจขบปปวย

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตานวนรายไดบ : 2,000
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PS65028231 : โครงการปลปยอกนทรอยคแสนสลข

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

การออกแบบตราสภญลภกษณฑใหมสทมสจดจจางสาย

บรรจจภภณฑฑทมสดรทภนสมภย

ชสองทางการขายทมสหลากหลาย

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปจปยอสนทรมยฑแสนสจข

รายละเออยด : ปจปยอสนทรมยฑอภดเมขด นจขาหนภก 5 กสโลกรภม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 2 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.สานตม อ.ภรเรดอ จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

สสงเสรสมเพสสมมรลคสาการขายของปจปยอสนทรมยฑ โดยการออกแบบบรรจจภภณฑฑ ตราสภญลภกษณฑ ชสอง
ทางการจภดจจาหนสาย ภายใตคชดสอ อสนทรมยฑแสนสจข

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 30,000

หนคา 101 / 174



PS65025605 : โครงการพพฒนาการแปรรภปผลกตภพณฑคจากเหลด

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

การเปลมสยน Packaging (แพคเกจจสขง) ยดดอายจผลสตภภณฑฑ

การถนอมอาหาร

แนวคสดขยะเหลดอศรนยฑ (Zero Waste)

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : แหนมเหขด

รายละเออยด : แหนมเหขด 1 แพขค มม 5 ชสขน แพขคละ 50 บาท

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.หนองบภว อ.ภรเรดอ จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

บคานหนองบงเปปนชจมชนทมสมมการเพาะปลรกเหขดหอม เหขดนางฟปา และเหขดหรหนร คสอนขคางมาก หมรส
บคานนมขจขงขขขนชดสอเรดสองเหขด ทภขงเรดสองการขายสสง และเปปนของฝาก  คจณภาพของเหขดมมหลายเกรด
หลายราคา เราจขงนจาเหขดเกรดรองลงมาจากเกรดเอ มาแปรรรปเปปนแหนมเหขด เปปนการถนอม
อาหารใหคสามารถเกขบไดคนานมากยสสงขขขน ทภขงยภงเปปนการชสวยเหลดอผรคประกอบการฟารฑมเหขดใน
ชจมชนใหคมมรายไดค

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตานวนรายไดบ : 20,000
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PS65025711 : โครงการสลงเสรกมชลองทางการจพดจตาหนลายการแปรรภปผลกตภพณฑคจากเหลด ในรภปแบบ Online 

และ Offine

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

การโปรโมทสสนคคาลงในแพลตฟอรฑมตสสางๆบนอสนเทอรฑเนขต

การสสงเสรสมการขายในรรปแบบออนไลนฑและออฟไลนฑ

บรรจจภภณฑฑทมสเหมาะกภบการขนสสงและการกระจายสสนคคา

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การขนสสงและกระจายสสนคคา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : แหนมเหขด

รายละเออยด : แหนมเหขด  มมจจานวน 5 ชสขนตสอ 1 แพขค แพขคละ 50 บาท

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.หนองบภว อ.ภรเรดอ จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

บคานหนองบงเปปนชจมชนทมสมมการเพาะปลรกเหขดหอม เหขดนางฟปา และเหขดหรหนร คสอนขคางมาก หมรส
บคานนมขจขงขขขนชดสอเรดสองเหขด ทภขงเรดสองการขายสสง และเปปนของฝาก คจณภาพของเหขดมมหลายเกรด
หลายราคา เราจขงนจาเหขดเกรดรองลงมาจากเกรดเอ มาแปรรรปเปปนแหนมเหขด เปปนการถนอม
อาหารใหคสามารถเกขบไดคนานมากยสสงขขขน ทภขงยภงเปปนการชสวยเหลดอผรคประกอบการฟารฑมเหขดใน
ชจมชนใหคมมรายไดค โดยการจภดจจาหนสายในรรปแบบ Online จจาหนสายทาง Page Facebook, Line, 
Shopee เปปนตคน และรรปแบบ Offine จจาหนสายทาง รคานคคาในชจมชน, รคานอาหาร, ศรนยฑจจาหนสาย
สสนคคา OTOP, ตลาดนภด เปปนตคน

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตานวนรายไดบ : 20,000
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PS65062114 : สลงเสรกมการทลองเทอสยวแหลลงนตพาตตาบลแกลงศรอภภมก

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

เทคโนโลยมดคานสดสอ

เทคโนโลยมดคานการตลาด

นวภตกรรมคมนาคม

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

ทลองเทอสยวทอสเปปนมกตรตลอสกสงแวดลบอมและสลขภาพ

   ธจรกสจการทสองเทมสยวออนไลนฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : The River Adventur Kang Sri Phoom

รายละเออยด : แพขคเกจรถนจาเทมสยวในหมรตบคานและอาหารปปส นโตพดขนบคานไวคทานระหวสางการเดสน

ทาง

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

1 คน 10 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.แกสงศรมภรมส อ.ภรหลวง จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

แผนธจรกสจถรกสรคางขขขนดควยอบรมใหคความรรคและปลรกฝปงความรภกความภรมมสใจแกสบคานเกสดของตน
และมมการสรคางการผจญภภยใหคแกสนภกทสองเทมสยวทมสมาเทมสยวไปยภงจจดสถานทมสตสางๆทมสนสาสนใจโดยมม
การตคอนรภบจากชาวบคานในชจมชนเปปนอยสางดมมมแผนทมสใหคนภกทสองเทมสยวทมสมมความสนใจอชทภขงใกลค
และไกลไดคทสองเทมสยวโดยมมการจภดกสจกรรมควบครสกภบโครงการเดอะฟปชสตอรมสทมสศรนยฑกลางเรมยนรรค
ควบครสกภนไปดควยเพดสอเปปนแหลสงรายไดคอมกหนขสงอยสางของชาวบคานทจาใหคนภกทสองเทมสยวมมของฝาก
ตสดไมคตสดมดอจากการมาเทมสยวกลภบบคานดควย
ซขสงในธจรกสจทสองเทมสยว ราคาไมสใชสปปจจภยกจาหนดเสมอไป สจาหรภบหลายๆมจสงเนคนไปทมสความ
สจขระหวสางการเดสนทางและการจภดทรสปโดยรวม จจาเปปนตคองสรคางนโยบายการกจาหนดราคาทมส
ยดดหยจสน สรคางโปรโมชภสน สสวนลด และเสนอทภวรฑยอดนสยมใหคกภบลรกคคา พรดงสายๆ กขคดอ ทจกสสสงทมส
สามารถดขงดรดลรกคคาโดยมมการโฆษณาใหคไดครภบรรค แตสยภงกจาหนดความเปปนไปไดคของการเตสบโต
ของรายไดคดควย 
จจาหนสายแผสนพภบ... การโฆษณาประเภทนมขมมประโยชนฑหลากหลาย ทางทมสดมควรแจกจสายใบปลสวใน
ใจกลางเมดองและใกลคสจานภกงานตภวแทนการสรคางเวขบไซตฑทมสจะดขงดรดผรคคนจจานวนมากใชคอสนเทอรฑ
เนขต หลายคนไมสตคองการไปทมสสจานภกงาน การโฆษณาตามบรสบทโดยทภสวไป การโฆษณาบนอสน
เทอรฑเนขตเปปนทมสนสยม ครอบคลจมประชากรจจานวนมากดขงดรดพวกเขา นจาหนคาเวขบไซตฑไปไวคดคาน
บนสจดของผลการคคนหาในผรคมมโอกาสเปปนลรกคคามากขขขน.

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

สสงเสรสมและสนภบสนจนการทสองเทมสยวชจมชน

จตานวนรายไดบ : 6,000
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PS65062115 : สลงเสรกมผลกตภพณฑคแปรรภปปลาจากอลางเกลบนตพาเลย

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

เทคโนโลยมดคานการตลาด

นวภตกรรมการแปรสสนคคาสภตวฑนจขา

เทคโนโลยมดคานบรรจจภภณฑฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : เดอะฟปชสตอรมสแกสงศรมภรมส

รายละเออยด : ปลาสคมและปลาแดดเดมยว

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

1 คน 10 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.แกสงศรมภรมส อ.ภรหลวง จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

เนดสองจากตจาบลแกสงศรมภรมสมมอสางเกขบนจขาทมสสามารถหาปลาไดคจจานวนมากจขงมมรรปแบบกสจกรรม
การแปรรรปปลาใหคเปปนผลสตภภณฑฑปลาสคมและปลาแดดเดมยวเปปนการเสรสมสรคางรายไดคและเปปน
การสรคางอาชมพใหคแกสประชาชนในชจมชน

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 10,000

หนคา 105 / 174



PS65027441 : รบาน บานานาแลนดค

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

ใชคเทคโนโลยมอสนเตอรฑเนขต ในการประชาสภมพภนธฑผคาฝปายและบรสการ

การยคอมสมผคาจากธรรมชาตส เชสน เปลดอกตคนกระโดนสมนจขาตาลดจา หภวขมสขนสมเหลดอง  ดอกคราม

สมแดงและสมชมพร

การทคอผคาฝปายเปปนลวดลาย

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผลสตภภณฑฑพดขนบคาน

รายละเออยด : ผคาทอมดอ สสสงจภกสานของชจมชน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ภรหอ อ.ภรหลวง จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

บรสการรภบผลสตภภณฑฑสสนคคาในชจมชน มาจภดจจาหนสาย ในชสองทางออฟไลนฑและออนไลนฑ หาคนทมส
สนใจปลรกพดชผภกผลไมคขาย หรดอเครดสองจภกสาน ผคาทอมดอ ของชจมชนเพดสอเปปนศรนยฑรวมสสนคคา
ชจมชน

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สสงเสรสมและสนภบสนจนการทสองเทมสยวชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 0

หนคา 106 / 174



PS65027522 : ผพกผลไมบออแกนกค

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

นจาผลผลสตของชวนบคานมาพภฒนา ใหคมมคจณคสา และสสงออก

มมการบรสการสสงเพดสอความสะดวกสบายของลรกคคา

การโพสตฑขายออนไลนฑ เพดสอใหคคนเขคาถขงงสาย

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผภกผลไมค

รายละเออยด : พดชผภก ผมไมคตามฤดรกาล

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ภรหอ อ.ภรหลวง จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

ปลรกผภกผลไมคขายกภบรคานบานานาแลนดฑ

คสดคคนกระบวนการทจางานทมสงสายขขขน

มมสจขภาพดมขขขน ลดโอกาสเกสดการเจขบปปวย

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตานวนรายไดบ : 0
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PS65025780 : ขบาวแตตนนตพาแตงโม

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

1. พภฒนา Packaging Design, คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลสตภภณฑฑ

2.จภดอบรมใหคความรรคการขายสสนคคาผสาน Page Facebook

3. กลจสมลรกคคาในพดขนทมส นภกทสองเทมสยว และออนไลนฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยมการแปรรรปผลผลสตการเกษตร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขคาวแตตนนจขาแตงโม By ตคนนจขาเลย

รายละเออยด : ขคาวแตตนนจขาแตงโม ทจามาจากขคาวเหนมยวนขสงแลควนจาไปผสมกภบนจขาแตงโม กสอน

นจามากดลงพสมพฑตากใหคแหคงแลควนจาไปทอด จากนภขนตกแตสงหนคาทมสเราตคองการ ทางเรามมหนคา 

นจขาตาลอคอย,หมรหยองพรสกเผา,หนคาธภญพดช นจาไปใสสบรรจจภภณฑฑของแบรนดฑ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.เลยวภงไสยฑ อ.ภรหลวง จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

Customer Segment - กลจสมลรกคคาเปปนกลจสมคนทมสเปปนนภกทสองเทมสยว และบจคคลทมสอาศภยอยรสใน
ชจมชน ไมสจจากภดเพศ ไมสจจากภดอายจ เพราะเปปนกลจสมคนทมสสนใจในอาหารและขนมขบเคมขยว
Costomer Relationships – มมการตสดตามผลการใชคงานกภบลรกคคาทมสซดขอไป วสาหลภงจากไดครภบ
ประทานแลควไดคผลเปปนอยสางไร มมรสชาตสถรกปาก ชอบขคาวแตตนนจขาแตงโมหนคาใดมากกวสากภน 
เพราะอะไร และนจาผลการทมสไดคมาชสวยในการ review สสนคคา 
Channels – จภดจจาหนสายผสาน Facebook หรดอชสองทางการจจาหนสายทางออนไลนฑตสางๆ รวม
ถขงจจาหนสายทมสรคานคคาชจมชน แหลสงทสองเทมสยว 
Value Propositions - คจณคสาทมสลรกคคาจะไดครภบ คดอ ชสวยใหคลรกคคาไดคเพลสดเพลสนกภบการกสนและ
ไดครภบสารประโยชนฑจากธภญพดช
Key Activities – กระบวนการผลสต นจาขคาวเหนมยวไปนขสง โดยในนจขาตคมใสสใบเตยลงไปเพดสอใหคหอม 
แลควนจาแตงโมปปส นใหคละเอมยด กรองดควยผคาขาวบาง ใสสหภวกะทส นจขาตาลทรายขาว และเกลดอปปนลง
ไป คนใหคเขคากภน นจาขคาวเหนมยวทมสนขสงสจกแลควเทลงไป คลจกเคลคาใหคเขคากภน จากนภขนอภดใสสพสมพฑและ
ตากแดดไวค นจาขคาวทมสตากแดดมาทอดใหคขคาวฟร  สภงเกตใหคมมลภกษณะเหลดองกรอบ สามารถนจาขขขน
ไดคเลย จากนภขนตกแตสงหนคาตามทมสเราตคองการ แลควนจามาบรรจจใสสบรรจจภภณฑฑ
Key Resources – ทรภพยากรในการผลสตประกอบไปดควย สรตรในการทจาขคาวแตตนนจขาแตงโม 
วภตถจดสบจากธรรมชาตสทมสปลอดสารพสษ แรงงานทมสใชคในการผลสตซขสงเปปนสมาชสกในชจมชน การ
ตลาดและการจภดจจาหนสายสสนคคา
Key Partners – ในสสวนของผรคเกมสยวขคองใหคการสนภบสนจนและผรคเกมสยวขคองในสมาชสกชจมชนตจาบล

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

จตานวนรายไดบ : 6,000
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PS65025871 : ยลามผบาฝปายทอมสอ

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

1. พภฒนา Packaging Design, คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลสตภภณฑฑ

2.จภดอบรมใหคความรรคการขายสสนคคาผสาน Page Facebook

3. กลจสมลรกคคาในพดขนทมส นภกทสองเทมสยว และออนไลนฑ

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : กระเปปายสามผคาฝปายทอมดอ

รายละเออยด : กระเปปายสามผคาฝปายทอมดอ มมลายทภขงสองดคาน ดมไซนฑเกตสวยไมสซจขาใคร ใชคสะพาย

ของตสางๆ ลดการใชคถจงพลาสตสกเพดสอสสสงแวดลคอมสมเขมยว

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.เลยวภงไสยฑ อ.ภรหลวง จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

Customer Segment - กลจสมลรกคคาเปปนกลจสมคนทมสเปปนนภกทสองเทมสยว และบจคคลทมสอาศภยอยรสใน
ชจมชน ไมสจจากภดเพศ ไมสจจากภดอายจ เพราะเปปนกลจสมคนทมสสนใจในกระเปปายสามผคาฝปาย
Costomer Relationships – มมการตสดตามผลการใชคงานกภบลรกคคาทมสซดขอไป วสาหลภงจากการใชค
งานเปปนอยสางไร มมความพขงพอใจมากนคอยเพมยงใด นจาผลการทมสไดคมาชสวยในการ review สสนคคา 
Channels – จภดจจาหนสายผสาน Facebook หรดอชสองทางการจจาหนสายทางออนไลนฑตสางๆ รวม
ถขงจจาหนสายทมสรคานคคาชจมชน แหลสงทสองเทมสยว 
Value Propositions - คจณคสาทมสลรกคคาจะไดครภบ คดอ ชสวยใหคลรกคคาไดคใชคกระเปปายสามผคาฝปายทด
แทนถจงพลาสตสก ลดขยะและมลพสษ
Key Activities – กระบวนการผลสต นจาเสคนฝปายมายคอมสมจากธรรมชาตสตามตคองการ แลควนจา
มาทอมดอใหคเปปนรรปรสางกระเปปายสาม มมสายสะพายขคางและปปกโลโกคทางแบรนดฑ 
Key Resources – ทรภพยากรในการผลสตประกอบไปดควย เสคนฝปาย เครดสองทอฝปาย
Key Partners – ในสสวนของผรคเกมสยวขคองใหคการสนภบสนจนและผรคเกมสยวขคองในสมาชสกชจมชนตจาบล
เลยวภงไสยฑ
Cost Structure – ตคนทจนจะประกอบไปดควย คสาวภตถจดสบ คสาแรงงาน คสาบรรจจภภณฑฑ คสาการ
ตลาด และคสาสาธารณรปโภคตสางๆ
Revenue Streams – รายไดคจากการทจาธจรกสจ จะไดคจากการผลสตกระเปปายสามผคาฝปาย จจาหนสาย 
โดยผสานออนไลนฑ รคานคคาชจมชน และแหลสงทสองเทมสยวประจจาตจาบล

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

ลดเวลาในการสรคางผลผลสตเพดสอจภดจจาหนสายสสนคคา / บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 8,000
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PS65022523 : ลภกประคบมกนก

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

พภฒนาบรรจจภภณฑฑและตราสภญลภกษณ

เพสสมชสองทางการขาย

โปรโมทสสนคคาผสานสดสอออนไลนฑ

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ลรกประคบมสนส

รายละเออยด : สมจนไพรตากแหคง สภบละเอมยด บรรจจในหสอผคาฝปายและขวดแกคว ใชคสรดดมเพดสอ

บรรเทาอาการวสงเวมยนศมรษะและใชคนขสงหรดอเขคาเตาไมโครเวฟสจาหรภบประคบเฉพาะจจด เชสน 

ขมภบ ตคนคอ หรดอ สสวนอดสน ๆ ของรสางการตามตคองการ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

3 คน 1 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.หนองคภน อ.ภรหลวง จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

แผนการพภฒนาลรกประคบมสนสเพดสอใชคจจดแขขงของกลจสมผรคสรงอายจในพดขนทมสตจาบลหนองคภน ทภขงดคาน
วภตถจดสบ ทภกษะ แรงงาน ประสบการณฑและความเชมสยวชาญ ประกอบกภบการสนภบสนภนจาก
โครงการ u2t ในการใหคความรรคและรสวมกภนพภฒนาผลสตภภณฑฑรรปแบบใหมส เพดสอเพสสมโอกาสและ
ชสองทางการตลาดและการขาย ใหคมมรายไดคแบบขายปลมกมากยสสงขขขน

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางนวภตกรรมใหมสใหคกภบผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 4,900
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PS65022534 : การพพฒนาบรรจลภพณฑคและตราสพญลพกษณคลภกประคบมกนก

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

เพสสมชสองทางการขาย

พภฒนารรปแบบบรรจจภภณฑฑและตราสภญลภกษณฑ

โปรโมทสสนคคาผสานสดสอออนไลน

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ลรกประคบมสนสในบรรจจภภณฑฑและตราสภญลภกาณฑใหมส

รายละเออยด : ลรกประคบมสนสในบรรจจภภณฑฑขวดแกควขนาดพกพาชสวยเกขบรภกษากลสสนหอม 

เหมาะสจาหรภบการใชคงานเพดสอสรดดม ตราสภญลภกลภกญณฑบนสตสตกเกอรฑปปดบนฝาขวดและขคาง

ขวด พรคอมฉลากขคอบสงใชค

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

3 คน 1 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.หนองคภน อ.ภรหลวง จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

แผนธจรกสจลรกประคบมสนสในบรรจจภภณฑฑและตราสภญลภกษณฑใหมส บนพดขนฐานของผลสตภภณฑฑลรก
ประคบดภขงเดสม และลรกประคบรรปแบบใหมส เพสสมโอกาสการเปปนทมสรรคจภกของกลจสมลรกคคาทมสหลากหลาย
มากยสสงขขขนภายใตคการสสงเสรสมของโครงการ u2t ในการใหคความรรคและรสวมกภนพภฒนารรปแบบ
บรรจจภภณฑฑและตราสภญลภกษณฑเฉพาะทมสมมอภตลภกษณฑเฉพาะตภว มมการระบจรายละเอมยดสสนคคา สสวน
ประกอบ วสธมการใชคงาน และชสองทางการตสดตสอ ซขสงจะทจาใหคเกสดโอกาสในการสรคางอาชมพเพสสม
รายไดคและอนจรภกษฑไวคซขสงภรมสปปญญาทคองถสสน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

ลดเวลาในการสรคางผลผลสตเพดสอจภดจจาหนสายสสนคคา / บรสการ

สรคางนวภตกรรมใหมสใหคกภบผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 4,900

หนคา 111 / 174



PS65022505 : พพฒนาสภตรปลารบาบองกระชายขาวและบรรจลภพณฑคเพสสอเพกสมมภลคลาสรบางภภมกปปญญาทบองถกสน

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

ออกแบบผลสตภภณฑฑใหมสใหคสามารถยดดอายจการเกขบรภกษาและสะดวกตสอการพกพา

พภฒนาสรตรปลารคาบองเพดสอเพสสมมรลคสา

เพสสมชองทางการจภดจจาหนสายในชสองทางออนไลนฑ สสงเสรสมการกระจายรายไดคสรสทคองถสสน

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพภฒนาผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : นคองบองปลารคาสภบ

รายละเออยด : นจขาพรสกปลารคาสภบ ทมมสอภดเเนสนไปดควยสมจนไพรทคองถสสนนานาชนสด เพสสมความหอม

และสรรพคจณโดย กระชายขาวอบแหคง ทจาใหคนจขาพรสกปลารคาสภบมมความหอมกลมกลสอมนสารภก

ประทานมากยสสงขขขน  บรรจจในบรรจจภภณฑฑขนาด 2 ออนซฑ แบบรภบประทานอสสม1 มดขอ และ ขนาด 4 

ออนซฑ แบบรภบประทานไดค 2-3 มดขอ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.หควยสมเสมยด อ.ภรหลวง จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : รคานคคาชจมชน ตลาดนภดในชจมชน ปากตสอปาก

ออนไลนค : U2T หควยสมเสมยด

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

วสถมชมวสตวภฒนธรรมการบรสโภคของคนในชจมชนพบวสา นสยมบรสโภคนจขาพรสกกภนทจกคนเรดอนซขสงมภก
จะขาดไมสไดคในการรภบประทานอาหารในแตสละมดขอ นจขาพรสกประกอบดควย การนจาสมจนไพร ทมสนสยม
ปลรกเปปนผภกสวนครภวตามทคองถสสน หรดอวภตถจดสบทมสหาไดคงสายมาใชคเปปนสสวนประกอบ ชาวอมสานนสยม
นจาปลารคามาเปปนสสวนประกอบในการทจานจขาพรสกเรมยกวสาแจสวบอง 
นจขาพรสกปลารคากระชายขาวเปปนการพภฒนาสรตรนจขาพรสกปลารคาของชาวบคานตจาบลหควยสมเสมยดทมส 
มมการทจาและจภดจจาหนสายมาเปปนเวลามากกวสา5 ปป 
มมการพภฒนาสรตรโดยการนจากระชายขาวทมสมมสรรพคจณทมสหลากหลายเชสน บจารจงรสางกาย ชสวยใน
เรดสองของระบบไหลเวมยนโลหสต ทคองอดดทคองเฟปอ เปปนทมสนสยมและหาซดขอไดคงสาย และมมการพภฒนา
บรรจจภภณฑฑใหคทภนสมภยพกพาสะดวก สามารถพกพาไวคประกอบครสกภบอาหารไดคในทจกทจกมดขอ มมอายจ
เกขบรภกษาไดคนาน รสชาตสอรสอย หอมกลสสนสมจนไพรทมสมมประโยชนฑตสอรสางกาย ราคาถรก เหมาะ
สจาหรภบทจกเพศทจกวภย
นจขาพรสกปลารคาบองกระชายขาวจจาหนสายสองรรปแบบคดอขนาดสองออนราคา 12 บาทเหมาะ
สจาหรภบการรภบประทานกภบ 1ทสาน 1มดขออาหาร 
ขนาด4ออนซฑราคา 24 บาท  เหมาะสจาหรภบรภบประทานภายในครอบครภวและเปปนของฝาก
มมการจภดจจาหนสายในชสองทางทมสหลากหลายอาทสเชสนหนคารคานตลาดศรนยฑโอทบอปเพจยรทรทมหรดอกภบ
กลจสมแมสบคานโดยตรงและจะมมการขยายชสองทางการตลาดโดยตภวแทน

คสดคคนกระบวนการทจางานทมสงสายขขขน

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตานวนรายไดบ : 19,710
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PS65022607 : การพพฒนาสภตรปลารบาบองอบแหบงและบรรจลภพณฑคเพสสอเพกสมมภลคลา สรบางภภมกปปญญาทบองถกสน

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

ออกแบบผลสตภภณฑฑใหมสใหคสามารถยดดอายจการเกขบรภกษาและสะดวกตสอการพกพา

พภฒนาสรตรปลารคาบองโดยการอบแหคง เพดสอยดดอายจการเ ขบรภกษา

เพสสมชสองทางการจภดจจาหนสายในชสองทางออนไลนฑ สสงเสรสมการกระจายรายไดคสรสทคองถสสน

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : นคองบองปลารคาสภบ

รายละเออยด : นจขาพรสกปลารคาสภบสรตรอบแหคง เปปนการนจาพดชสมจนไพรและปลารคาทมสมมในทคองถสสน

มาถนอมอาหาร ยดดอายจการเกขบรภกษาดควยนวภตกรรมการอบแหคง ใสสกากหมรเจมยวเพดสอเพสสม

มรลมรลคสา บรรจจในบรรจจภภณฑฑขนาด 250 กรภม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.หควยสมเสมยด อ.ภรหลวง จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : ตลาดนภดทคองถสสน ฝากขายหนคารคานขายสสนคคาในชจมชน ปากตสอปาก

ออนไลนค : U2T หควยสมเสมยด

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

นจขาพรสกถดอเปปนอาหารครสกภบชาวไทยทจกภาคมายาวนาน เหขนไดคจากในมดขออาหารจะตคองมมนจขาพรสก 
ประกอบบนโตบะอาหาร 
อดมตเรามภกจะประกอบนจขาพรสกทานกภนเองในครภวเรดอนแตสเมดสอยจคสมภยเปลมสยนเเปลง ทจกคนมม
ความเรสงรมบและเหนขดเหนดสอยจากการทจางาน  ทจาใหคไมสมมเวลาประกอบอาหาร ในปปจจจบภนจขงทจาใหค
เกสดผลสตภภณฑฑนจขาพรสกสจาเรขจรรปจจาหนสายตามทคองตลาดเปปนจจานวนมากซขสงวภตถจดสบแตสละชนสดกข
จะแตกตสางกภนไป
ผลสตภภณฑฑนจขาพรสกปลารคาบองกากหมร เปปนการรสวมพภฒนาสรตรของกลจสมชาวบคานตจาบลสมเสมยด 
โดยการนจานจขาพรสกปลารคากระชายขาว วภตถจดสบจากสมจนไพรพดขนบคาน มาอบแหคงและบด เพสสม
สมสภนรสชาตส กรจบกรอบดควยการนจากากหมรมาเปปนสสวนผสม 
เหมาะสจาหรภบ ทจกชสวงวภย สามารถรภบประทานไดคตภขงแตสกลจสมวภยรจสนกลจสมคนวภยทจางานรวมถขงกลจสมผรค
สรงวภย ชสวงอายจ 19 ถขง 55 ปปขขขนไป 
สจาหรภบผรคทมสไมสมมไมสมมเวลาประกอบอาหาร กลจสมลรกคคาทมสชอบความอรสอยและรสชาตสแปลกใหมส  
นจขาพรสกปลารคากากหมรบรรจจในถจงซสปลขอก ปรสมาณ 250 กรภม เพดสอเกสดความสะดวกในการรภบ
ประทาน สะอาดปลอดภภยยดดระยะเวลาในการเกขบรภกษาโดยไมสเสมยรสชาตส  จจาหนสายในราคาถจง
ละ 49 บาท จภดจจาหนสายชสองทาง เชสน หนคารคาน ตลาดนภดชจมชน Facebook ตภวแทนขาย และ
เบอรฑตสดตสอ 0611246939

คสดคคนกระบวนการทจางานทมสงสายขขขน

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตานวนรายไดบ : 9,000
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PS65027524 : โครงการออกแบบและพพฒนาผลกตภพณฑคกลบวยทอดหลากรส

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

เพสสมมรลคสาใหคกภบสสนคคาใหคเปปนทางเลดอกแกสผรขบรสโภคมากยสสงขขขน

พภฒนาบรรจจภภณฑฑและผลสตภภณฑฑใหคเหมาะแกสการจจาหนสาย

ชสองทางโปรโมท เชสนFacebook, line

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : กลควยทอดหลากรส

รายละเออยด : กลควยทอดเคลดอบชขอกโกแลตและกลควยทอดคลจกผงหมาลสา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 0 คน 11 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.กกดรส อ.เมดองเลย จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

เพสสมรสชาตสทมสเปปนทางเลดอกใหคแกสผรคบรสโภค ไดคแกส กลควยทอดคลจกผงหมาลสา และกลควยทอด
เคลดอบชขอกโกแลต และออกแบบผลสตภภณฑฑใหคมมความนสาสนใจ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางนวภตกรรมใหมสใหคกภบผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 4,000

หนคา 114 / 174



PS65027527 : โครงการพพฒนาภภถตพาพระสภลแหลลงทบองเทอสยวใหมลตตาบลกกดภล

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

พภฒนาสถานทมสใหคเปปนทมสรรคจภกมากขขขน

เพสสมรายไดคใหคแกสสถานทมสทสองเทมสยวโดยการเพสสมมรลคสาใหคแกสสสนคคาทมสนจามาจจาหนสายมากขขขน

ชสองทางโปรโมทสถานทมสทสองเทมสยว เชสน Facebook, Tiktok, youtube

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

ทลองเทอสยวทอสเปปนมกตรตลอสกสงแวดลบอมและสลขภาพ

   ธจรกสจการทสองเทมสยวออนไลนฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : พวงมาลภยและธงใยแมงมจม

รายละเออยด : พวงมาลภยดอกดาวเรดองธงใยแมงมจมขนาดตสางๆ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 0 คน 11 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.กกดรส อ.เมดองเลย จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

พภฒนาลภกษณะทางกายภาพและชมวภาพใหคมมความนสาสนใจมากยสสงขขขน มมชสองทางโปรโมทการ
ทสองเทมสยวทางออนไลนฑ ทจาใหคสถานทมสทสองเทมสยวเปปนทมสรรคจภกในวงกวคางเขคาถขงไดคทจกชสวงวภย เพดสอสสง
เสรสมและสนภบสนจนการทสองเทมสยวของชจมชน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

สสงเสรสมและสนภบสนจนการทสองเทมสยวชจมชน

อนจรภกษฑสสสงแวดลคอม และมมการพภฒนาอยสางยภสงยดน

จตานวนรายไดบ : 2,000

หนคา 115 / 174



PS65027515 : ปปายไมพ

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

นวภตกรรมภรมสปปญญาศสลปหภตถกรรมการแกะสลภกปปายไมค

ใชคเทคโนโลยมในการโฆษณาสสนคคา

ใชคเทคโนโลยมในการออกแบบตภวอภกษร

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปปายไมค

รายละเออยด : ออกแบบ เขมยน แกะสลภกปปายไมค

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 0 คน 11 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.กกทอง อ.เมดองเลย จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

มมการออกแบบรสวมกภนกภบลรกคคา มมบรสการดรแลและตสดตามหลภงการขาย กลจสมลรกคคามมทภขงกลจสม
ลรกคคาทภสวไปและกลจสมลรกคคาทมสมมความสนใจและสนภบสนจนสสนคคาจากชจมชน มมการจภดจจาหนสายทมสหนคา
รคาน(บคาน) และชสองทางออนไลนฑ

คสดคคนกระบวนการทจางานทมสงสายขขขน

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตานวนรายไดบ : 8,500
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PS65027542 : นวดแผนไทย

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

ใชคเทคโนโลยมในการประชาสภมพภนธฑผสานชสองทางออนไลนฑ

ใชคเทคโนโลยมในการศขกษาเกมสยวกภบการนวดแผนไทย

เทคโนโลยมภรมสปปญญากภบการนวดแผนไทย

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมภรมสปปญญาและวภฒนธรรมดคานการบรสการ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : นวดแผนไทย

รายละเออยด : เปปนงานประเภทการบรสการ (นวดแผนไทย) ราคาเรสสมตคน 200-300 บาท/

ชภสวโมง

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 0 คน 11 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.กกทอง อ.เมดองเลย จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

จภดอบรมใหคความรรคเรดสองการนวดแผนไทยใหคแกสผรคเขคารสวมอบรมเพดสอใหคผรครสวมอบรมนจาความรรคไป
ตสอยอดและสรคางอาชมพไดค โดยจภดใหคมมศรนยฑบรสการเปปนหลภกแหลสงเพดสอความสะดวกในการใหคการ
ตสดตสอและบรสการลรกคคา และใชคสดสอออนไลนฑชสวยในการตลาดและการประชาสภมพภนธฑเพดสอใหคกลจสม
ลรกคคาเขคาถขงไดคงสายและทภสวถขง

คสดคคนกระบวนการทจางานทมสงสายขขขน

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตานวนรายไดบ : 9,000
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PS65025963 : โครงการพพฒนารภปแบบบรรจลภพณฑคเพสสอสรบางแบรนดคยาหมลองกลลลมแมลบบาน บบานนาหนองและ

พพฒนาศพกยภาพเยาวชนเพสสอการเรอยนรภบภภมกปปญญาสมลนไพรทบองถกสน ตตาบลกลดปปอง

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

สรคางการรภบรรคแบรนดฑดควยการผลสตโลโกคและบรรจจภภณฑฑใหมสดควยphotoshop

ทจาสดสอประชาสภมพภนธฑเปปนแผสนพภบและวมดมโอดควยโทรศภพทฑมดอถดอ

ใชคเฟสบจบคเพจเปปนชสองทางการขายทางออนไลนฑ

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   สดสอทมสเผยแพรส ทางหนภงสดอพสมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทภศนฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ยาหมสองไพล

รายละเออยด : ยาหมสองไพลคจณภาพ " ใสสใจ เหมดอนใชคเอง" โดยวภตถจดสบคภดสรรจาก

ธรรมชาตส ไมสใสสสม และวภตถจกภนเสมย มมบรรจจภภณฑฑทภขงแบบขวดแกควใหมส และขวดแกควแบรนดฑมา

จากการบรสจาคขวดแบรนดฑทมสใชคแลคว ลดขยะเปปนการนจามากลภบมาใชคใหมส โดยผสานกระบวน

การความรคอนและบรรจจยาหมสองลงขวด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.กจดปปอง อ.เมดองเลย จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

1. การพภฒนารรปแบบบรรจจภภณฑฑเพดสอสรคางการรภบรรคแบรนดฑ ยาหมสองไพลกลจสมแมสบคานนา
หนอง โดยมมผลสตภภณฑฑ 2 อยสางไดคแกส ยาหมสองไพลและยาหมสองนจขา, บรรจจภภณฑฑทมสจะเขคาพภฒนา
ไดคแกส สตสตกเกอรฑ กลสองกระดาษบรรจจภภณฑฑ แผสนความรรคและโบชภวรฑประชาสภมพภนธฑทมสเกมสยวขคอง
กภบสสนคคา และทจาการโปรโมทสสนคคาผสานทางชสองทางออนไลนฑ เพจตจาบล และออกบรธทมสตลาด
เลาะเลย
2. กสจกรรมพภฒนาศภกยภาพเยาวชนเพดสอการเรมยนรรคภรมสปปญญาสมจนไพรทคองถสสน ตจาบลกจด
ปปอง โดยผรคประกอบการเปปนวสทยากรใหคกภบเยาวชนในตจาบลกจดปปอง เรมยนรรคการทจายาหมสอง โดย
มมกลจสมเปปาหมายเปปนนภกเรมยน หรดอเยาวชนตจาบลกจดปปอง จจานวน 30 คน รวมผรคปฏสบภตสงาน โดย
แบสงกสจกรรมออกเปปน 2 รอบ

ลดขยะ/การนจาวภตถจดสบกลภบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

จตานวนรายไดบ : 5,000
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PS65027373 : การพพฒนาพรมเชลดเทบาถพกมสอสภลพรมอเนกประสงคค กลลลมโรงเรอยนผภบสภงอายลพลทธรพกษา ชลมชนภภ

บลอบกด

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

ใชคเฟสบจบคเพจเปปนชสองทางการขายทางออนไลนฑ

สรคางการรภบรรคแบรนดฑดควยการผลสตโลโกคและบรรจจภภณฑฑใหมสดควยphotoshop

ทจาสดสอประชาสภมพภนธฑเปปนแผสนพภบและวมดมโอดควยโทรศภพทฑมดอถดอ

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   สดสอทมสเผยแพรส ทางหนภงสดอพสมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทภศนฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : พรมอเนกประสงคฑถภกมดอ

รายละเออยด : พรมอเนกประสงคฑถภกมดอ จากเศษผคาเหลดอใชคทมสโรงงาน ถภกโดยกลจสมผรคสรงอายจ

ในชจมชน พรมอเนกประสงคฑสามารถใชคไดคตามความตคองการ ไมสวสาจะรองนภสง เชขดเทคา หรดอ

ตกแตสงบคาน ดควยลวดลายแตสละผดนทมสสวยไมสซจขากภนหรดอจะเรมยกแบบเกตๆวสางาน Hand-Craft 

กขไดค

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.กจดปปอง อ.เมดองเลย จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

การนจาสสสงเหลดอใชคจากโรงงานอยสาง "เศษผคาทจาถจงเทคา" และ "เวลาวสาง" ยามวสางเวคนจากการทจา
งานหลภกของกลจสมผรคสรงอายจในชจมชน มาสรคางรายไดคและเปปนอาชมพเสรสม โดยพภฒนาสสนคคาจาก
พรมเชขดเทคา สรสการเปปน พรมเอนกประสงคฑ ทมสสามารถใชคทภขงรองนภสง หรดอตกแตสงบคาน ใหคเขคาถขง
กลจสมวภยรจสนคนเมดองมากขขขน
โดยนจาสสนคคาทมสพภฒนาออกบรธ ประชาสภมพภนธฑลงขายในชสองทางออนไลนฑ และจภดกสจกรรม "หา
รายไดคเสรสมดควยกสจกรรมยามวสาง" เชสญชวนคนในชจมชน เขคามาเรมยนรรคเพดสอศขกษาและทดลอง
ทจาเปปนอาชมพเสรสมไดค

ลดขยะ/การนจาวภตถจดสบกลภบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

จตานวนรายไดบ : 3,800
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PS65022525 : การพพฒนาผลกตภพณฑคผบาฝปาย กลลลมทอผบาไทเลย บบานกบางปลา ต.ชพยพฤกษค อ.เมสองเลย จ.เลย

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

ออกแบบชจดผคาฝปาย

ตภดเยขบชจดผคาฝปาย

ทจาสดสอประชาสภมพภนธฑผลสตภภณฑฑและชสองทางการขาย

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ชจดผคาฝปาย

รายละเออยด : ชจดผคาฝปายสจาหรภบผรคหญสงผรคชาย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 1 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ชภยพฤกษฑ อ.เมดองเลย จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : กลจสมทอผคาไทเลย บคานกคางปลา

ออนไลนค : กลจสมทอผคาไทเลย บคานกคางปลา

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

Business Model Canvas
Customer Segments  กลจสมลรกคคา
- เปปนกลจสมทมสอาศภยอยรสในภาคตะวภนออกเฉมยงเหนดอ
- โดยมมอายจระหวสาง 16 – 40 ปป
Customer Relationship การตสดตามผลการใชคงานหลภงการขาย
- ภายหลภงจากทมสซดขอผลสตภภณฑฑแลควมมขนาดคภบหรดอหลวมสามารถนจามาแกคไขขนาดไดคโดยไมส
เสมยคสาใชคจสายหรดอการตภดเยขบทมสไมสเรมยบรคอยสารถนจามาซสอมแซมไดคโดยไมสเสมยคสาใชคจสาย
Channel ชสองทางการจภดจจาหนสาย
- จภดจจาหนสายผสานทาง Facebook
- จภดจจาหนสายทมสกลจสมทอผคา
Value Proposition คจณคสาทมสลรกคคาจะไดครภบ 
- ชจดผคาฝปายทมสมมความทภนสมภย เพสสมกลจสมลรกคคาชสวงอายจนคอยลง
Key activities กระบวนการผลสต 
- การพภฒนาชจดผคาฝปาย จากใชคผคาฝปายทมสมมอยรสแลควในกลจสมทอผคาไทเลยบคานกคางปลา หรดอ จาก
แหลสงอดสนเพดสอเปปนตภวอยสางสจาหรภบมาทจาเปปนชจดตคนแบบ โดยเชสญผรคเชมสยวชาญในเรดสองการออก
แบบชจดผคาฝปาย มาเปปนวสทยากรใหคความรรคแกสสมาชสกในกลจสมทอผคาฯ จากนภขนทจาการสรคางสดสอ
ประชาสภมพภนธฑ ผลสตภภณฑฑทมสกลจสมไดคจภดทจาขขขน ไดคแกส การทจาคลสปวมดมโอ การทจาแผสนพภบหรดอ info 
graphic สรคางเพจแนะนจากลจสมทอผคาฯ และผลสตภภณฑฑ

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรภกษฑและตสอยอดภรมสปปญญาทคองถสสน

จตานวนรายไดบ : 50,000
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PS65028179 : การสรบางสสสอประชาสพมพพนธคเพสสอสลงเสรกมการตลาดดกจกทพล กลลลมทอผบาไทเลย บบานกบางปลา ต.ชพย

พฤกษค อ.เมสองเลย จ.เลย

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

สรคางเพจสจาหรภบประชาสภมพภนธฑผลสตภภณฑฑ

สรคางคลสปวมดมโอประชาสภมพภนธฑผลสตภภณฑฑ

สรคางแผสนพภบประชาสภมพภนธฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

ทลองเทอสยวทอสเปปนมกตรตลอสกสงแวดลบอมและสลขภาพ

   ระบบขายสสนคคาหรดอบรสการผสานชสองทางออนไลนฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : สดสอประชาสภมพภนธฑผลสตภภณฑฑกลจสมทอผคาไทเลย บคานกคางปลา

รายละเออยด : ออกแบบสดสอประชาสภมพภนธฑและสรคางเพจเพดสอเพสสมชสองทางการจภดจจาหนสาย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 1 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ชภยพฤกษฑ อ.เมดองเลย จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : กลจสมทอผคาไทเลย บคานกคางปลา

ออนไลนค : กลจสมทอผคาไทเลย บคานกคางปลา

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

Business Model Canvas
Customer Segments  กลจสมลรกคคา
- เปปนกลจสมทมสอาศภยอยรสในภาคตะวภนออกเฉมยงเหนดอ
- โดยมมอายจระหวสาง 16 – 40 ปป
Customer Relationship การตสดตามผลการใชคงานหลภงการขาย
- ภายหลภงจากทมสซดขอผลสตภภณฑฑแลควมมขนาดคภบหรดอหลวมสามารถนจามาแกคไขขนาดไดคโดยไมส
เสมยคสาใชคจสายหรดอการตภดเยขบทมสไมสเรมยบรคอยสารถนจามาซสอมแซมไดคโดยไมสเสมยคสาใชคจสาย
Channel ชสองทางการจภดจจาหนสาย
- จภดจจาหนสายผสานทาง Facebook
- จภดจจาหนสายทมสกลจสมทอผคา
Value Proposition คจณคสาทมสลรกคคาจะไดครภบ 
- ชจดผคาฝปายทมสมมความทภนสมภย เพสสมกลจสมลรกคคาชสวงอายจนคอยลง
Key activities กระบวนการผลสต 
- การพภฒนาชจดผคาฝปาย จากใชคผคาฝปายทมสมมอยรสแลควในกลจสมทอผคาไทเลยบคานกคางปลา หรดอ จาก
แหลสงอดสนเพดสอเปปนตภวอยสางสจาหรภบมาทจาเปปนชจดตคนแบบ โดยเชสญผรคเชมสยวชาญในเรดสองการออก
แบบชจดผคาฝปาย มาเปปนวสทยากรใหคความรรคแกสสมาชสกในกลจสมทอผคาฯ จากนภขนทจาการสรคางสดสอ
ประชาสภมพภนธฑ ผลสตภภณฑฑทมสกลจสมไดคจภดทจาขขขน ไดคแกส การทจาคลสปวมดมโอ การทจาแผสนพภบหรดอ info 
graphic สรคางเพจแนะนจากลจสมทอผคาฯ และผลสตภภณฑฑ

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

สสงเสรสมและสนภบสนจนการทสองเทมสยวชจมชน

สรคางความรรคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 50,000

หนคา 121 / 174



PS65039145 : โครงการพพฒนาปลปยคอกหมพกมภลวพว ตตาบลนาแขม

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

นวภตกรรมการนจามรลวภวมาดภดแปลงทจาเปปนปจปยคอก

นวภตกรรมการนจามรลวภวมาผสมเปปนปจปยคอกหมภกใชคเองเพดสอลดตคนทจนการใชคปจปยเคมม

นวภตกรรมการเพสสมมรลคสาใหคมรลวภว สามารถขายมรลวภวไดคในราคาทมสสรงขขขน

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เกษตรปลอดภพย

   การตสดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปจปยคอกหมภกมรลวภว ชจมชนนาแขม

รายละเออยด : เปปนสสนคคาดคานเกษตร“ปจปยคอกหมภกมรลวภว” ชสวยปรภบปรจงบจารจงดสน ดสนทมสกจาลภง

จะเสดสอมโทรม เรสงการเจรสญเตสบโตของพดช ใชคเสรสมหนคาดสนใหคดรสมดจลไดค นอกจากเสรสมหนคา

ดสนแลควยภงทจาใหคดสนดมดสนงามปลรกอะไรกขเจรสญงอกงามเปปนผลดม ขนาดบรรจจ 25 กสโลกรภม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.นาแขม อ.เมดองเลย จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

พภฒนาปจปยคอกหมภกมรลวภว เพดสอเพสสมธาตจอาหารทมสจจาเปปนสจาหรภบพดช เปปนการเพสสมมรลคสาของมรลวภว 
สามารถขายปจปยคอกหมภกมรลวภวไดคในราคาทมสสรงขขขน จากเดสมกระสอบละ 50 บาท เปปน 100-150 
บาท สสงผลใหคเกษตรกรผรคเลมขยงวภวมมรายไดคจากการขายปจปยคอกหมภกมรลวภวสรงขขขน

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

อนจรภกษฑสสสงแวดลคอม และมมการพภฒนาอยสางยภสงยดน

จตานวนรายไดบ : 80,000
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PS65039148 : โครงการขพบเคลสสอนเศรษฐกกจและสพงคมฐานรากหลพงโควกดดบวยเศรษฐกกจ BCG ตตาบลนาแขม 

อตาเภอเมสอง จพงหวพดเลยตตาบล นาแขม

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

นวภตกรรมการสรคางตลาด Online ในแพทฟอรฑมตสาง ๆ เพดสอสรคางชสองทางการขาย

นวภตกรรมการออกแบบตราสสนคคาใหคทภนสมภยเปปนเอกลภกษณฑของผลสตภภณฑฑ

นวภตกรรมการสรคางแบรนดฑพรคอมพภฒนาบรรจจภภณฑฑใหมส ใหคมมความนสาสนใจใหคเหมาะสมแกสผรค

บรสโภค

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เกษตรปลอดภพย

   สารกจาจภดศภตรรพดชทางชมวภาพ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปจปยหมภกมรลวภวออแกนสค ชจมชนนาแขม

รายละเออยด : เปปนสสนคคาดคานเกษตร“ปจปยหมภกมรลวภวออแกนสค” ชสวยปรภบปรจงบจารจงดสน ดสนทมส

กจาลภงจะเสดสอมโทรม เรสงการเจรสญเตสบโตของพดช ใชคเสรสมหนคาดสนใหคดรสมดจลไดค นอกจาก

เสรสมหนคาดสนแลควยภงทจาใหคดสนดมดสนงามปลรกอะไรกขเจรสญงอกงามเปปนผลดม ขนาดบรรจจ 1 

กสโลกรภม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.นาแขม อ.เมดองเลย จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

การนจาปจปยมรลวภวมาเพสสมมรลคสา จากเดสมทมสขายเปปนกระสอบ จขงไดคมมการพภฒนาตราสสนคคาและ
บรรจจภภณฑฑ ใหคเหมาะสมกภบกลจสมเปปาหมายผรคบรสโภคกลจสมครภวเรดอน และมมการสรคางชสองทางการ
จภดจจาหนสายเพดสอใหคเขคาถขงผรคบรสโภคในยจคปปจจจบภน สสงผลใหคมมรายไดคจากการขายสสนคคาใหคกลจสมเปปา
หมายใหมสและจากชสองทางการจภดจจาหนสายอดสน ๆ

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 100,000
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PS65026345 : ตะกรบาเสรกมสรบางอาชอพ

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

การสรคางลวดลายสสนคคาแบบใหมส

การนจาสสนคคาจภดจจาหนสายผสานสดสอโซเซมยล

การออกแบบบรรจจภภณฑฑสสนคคา (โลโกค)

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ตะกรคารภกษฑโลก

รายละเออยด : ตะกรคาเปปนงานหภตถกรรมอยสางหนขสง และนภบเปปนงานศสลปะประเภททภศนศสลปป 

การสานเปปนการประดสษฐฑและนจาวภสดจขนาดเลขกยาว มาขภด หรดอสานใหคเกสดเปปนชสขนงาน  ซขสงมม

ลวดลายทมสสวยงามและมมสมสภนทมสหลากหลาย เปปนตะกรคาทมสมมความแขขงแรง ทนทาน มมหลาก

หลายขนาด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 0 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.นาดสนดจา อ.เมดองเลย จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

มมกลจสมเปปาหมายลรกคคา/ จภดจจาหนสายโดยการปรภบเปลมสยนลวดลายของสสนคคาใหคมมความทภนสมภย
ขขขน สามารถเขคาถขงไดคหลากหลายกลจสม หรดอเปปดการสภสงจองตามลวดลายและสมทมสลรกคคาตคอง
การ/ รายไดคจากการทจาธจรกสจเกสดจากการจจาหนสายตะกรคา โดยจภดจจาหนสายผสานโซเซมยล เชสน 
facebook, Line, Instagram

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

อนจรภกษฑและตสอยอดภรมสปปญญาทคองถสสน

อนจรภกษฑสสสงแวดลคอม และมมการพภฒนาอยสางยภสงยดน

จตานวนรายไดบ : 2,730
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PS65026352 : การพพฒนาการแปรรภปสมลนไพรทบองถกสน

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

การนจาสสนคคสจภดจจาหนสายผสานสดสอโซเซมยล

การออกแบบบรรจจภภณฑฑสสนคคา

การนจาวสทยากรมาใหคความรรค

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ยาหมสองสมจนไพร

รายละเออยด : หยจดทจกอาการปวด -อจดมไปดควยสมจนไพร-ใชคไขผขขงบรสสจทธสฑจากธรรมชาตส-

กลสสนหอมสดชดสนไมสใสสสมผสมสรรพคจณบรรเทาอาการปวดเมดสอยเคลขดขภดยอก ลดอาการปวด

บวม บรรเทาพสษจากแมลงสภตวฑกภดตสอยขนาด 50 กรภม ราคา 50 บาท

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 0 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.นาดสนดจา อ.เมดองเลย จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

พดขนทมสในตจาบลนาดสนดจาพบวสามมสมจนไพรพดขนบคานจจานวนมากและหลากหลายชนสดเพดสอเปปนการ
สรคางรายไดคใหคกภบชจมชนจขงนจาสมจนไพรทมสมมอยรสมาใชคเพดสอใหคเกสดประโยชนฑสรงสจดโดยไดคนจา
สมจนไพรพดขนบคานในชจมชนมาแปรรรปเปปนผลสตภภณฑฑยาหมสองสมจนไพรเพดสอชสวยยาหมสองสมจนไพร
บรรเทาอาการปวดเมดสอยเคลขดขภดยอก ลดอาการปวดบวม บรรเทาพสษจากแมลงสภตวฑกภดตสอย

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

มมสจขภาพดมขขขน ลดโอกาสเกสดการเจขบปปวย

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 490
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PS65026395 : นตพาผถพงและผลกตภพณฑค

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

การนจาวสทยากรมาถสายทอดความรรคในการผลสตสสนคคา

การออกแบบบรรจจภภณฑฑสสนคคา

การนจาสสนคคาจภดจจาหนสายผสานสดสอโซเซมยล

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : Honey soap

รายละเออยด : เปปนสบรสทมสทจาจากนจขาผขขงแทค ใชคทจาความสะอาดไดคทจกสสวน ชสวยเพสสมความสดชดสนใหค

แกสรสางกายมมสารตสอตคานอนจมรลอสสระ ชสวยชะลอวภย ปปองกภนการเกสดรสขวรอยกสอนวภย คงความ

ชจสมชดขนและความอสอนเยาวฑ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 0 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.นาดสนดจา อ.เมดองเลย จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

จภดตภขงกลจสมเปปาหมายเพดสอทจาโครงการ เสนอโครงการแกสกลจสมเปปาหมาย จภดหาวภสดจและอจปกรณฑ
ทมสจะพภฒนาผลสตภภณฑฑใหคกภบชจมชน จภดทจาผลสตภภณฑฑ จภดจภดหนสายผลสตภภณฑฑทางสดสอโซเซมยล 
เชสน facebook, Line, Instagram และผสานรคานคคาชจมชนหรดอรคานคคาทภสวไป

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 590
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PS65027312 : เหลดแปรรภปจากตตาบลสภลชลมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

หมคอทอดไรคนจขามภน

เครดสองดรดความชดขน

เครดสองซมลสรญญากาศ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : แหนมเหขด เหขดหยองหรดอเหขดฝอย(อาหารเจ)

รายละเออยด : แหนมเหขดทรงเครดสองหอมอรสอยมมรสเคขมตามดควยรสเปรมขยว อรสอยกลมกลสอม

นจาสสนคคาบรรจจ ในpackageทมสทภนสมภยสามารถหยสบซดขอหยสบทานไดคสะดวกเหขดหยองหรดอเหขด

ฝอย (อาหารเจ) เปปนเมนรพภฒนามาจากหมรหยอง แตสกรรมวสธมไมสยจสงยาก และเปปนไดคทภขงมดขอ

หลภกและมดขอรองของอาหารเจ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 1 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.นาโปปง อ.เมดองเลย จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

อยากทจาเปปนบรรจจภภณฑฑทมสสามารถเกขบไดคนานและนจาเขคาสรสตลาดออนไลนฑผสานแอพพลสเคชภสน
ตสางๆ เชสน Facebook, instargram, offcial line

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 6,000
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PS65062124 : กบอนเชสพอเหลดมหพศจรรยค

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

เครดสองอภดถจงวภสดจ

เครดสองตมเหขดระบบเครดสองยนตฑ

เครดสองนขสงไอนจขาแบบไอโอนสก

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : กคอนเชดขอเหขดมหภศจรรยฑ

รายละเออยด : กคอนเชดขอเหขดทมสมมคจณภาพ ปลอดสารพสษ ดอกเหขดใหญสไดคมาตรฐาน รวมถขง

วภสดจทมสใชคในการผลสตเปปนวภสดจทมสดมมมคจณภาพผสานการรภบรองจากผรคเชมสยวชาญแลคว

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 1 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.นาโปปง อ.เมดองเลย จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ตคองการทจากคอนเชดขอเหขดทมสไดคคจณภาพ ใหคผลผลสตทมสดมตามตคองการ ดอกมมความ แขขงแรง ปลอด
สารพสษไรคสารเคมม ใชคสสวนผสมตามสรตรมาตรฐานทมสผสานการทดสอบรภบรองแลคว และนจาเขคาสรส
ตลาดออนไลนฑผสานแอพพลสเคชภสน tiktok Facebook shoppee เปปนการเพสสมชสองทางกาจภด
จจาหนสายเพดสอขยายฐานลรกคคาและตลาดมากขขขน

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 10,000

หนคา 128 / 174



PS65027242 : การพพฒนาผลกตภพณฑคงานไวบอาลพยโดยใชบวพสดลธรรมชาตก ชลมชนนาอบอ

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

มมรรปแบบดอกไมคจภนทนฑและพวงหรมดใหคเลดอกหลากลาย

ใชคสดสอออนไลนฑ Facebook ชสวยสสงเสรสมการขาย

ออกแบบบรรจจภภณฑฑใหคทภนสมภยสามารถปปองกภนความชดขนและฝจปนละอองไดค

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผลสตภภณฑฑงานไวคอาลภย โดย ชจมชนนาอคอ

รายละเออยด : พวงหรมด ดอกไมคจภนทนฑ โดยตจาบลนาอคอ ผลสตโดยกลจสมชจมชนโดยจจาหนสายใน

ราคาชจด100ดอกราคาขาย50บาทสสวนพวงหรมดราคา500บาท ในปปจจจบภนทางกลจสมยภงขาย

ไดคเเคสกภบคนในพดขนทมสจภงหวภดเลย ยภงไมสมมชสองทางการขายอดสน อมกทภขงยภงไมสมมบรรจจภภณฑฑทมสดขง

ดรดลรกคคามากพอ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 2 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.นาอคอ อ.เมดองเลย จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

การวางแผนการพภฒนาขภขนแรกชสวยปรภบปรจงบรรจจภภณฑฑใหคกภบสสนคคาขภขนสองสรคางเพ
จfacebook ใหคกภบทางชจมชน พรคอมกภบสอนการเขมยนcontentการถสายรรปใหคกภบทางชจมชน

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 11,800
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PS65027271 : การพพฒนาผลกตภพณฑคผบาคลลมไหลล ชลมชนนาอบอ

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

ขายสสนคคาผสานกลจสมเฉพาะผคขาคลจมไหลสผสาน facebook

ขายสสนคคาผสานเพจ Facebook

ใชคโปรแกรม Photoshop เพดสอออกแบบบรรจจภภณฑฑใหมส

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผคาคลจมไหลส ชจมชนนาอคอ

รายละเออยด : ผคาคลจมไหลส โดย ตจาบลนาอคอ ผลสตโดยกลจสมชจมชนนาอคอ โดยจจาหนสายในราคา

ผดนละ 700 - 800 บาท ในปปจจจบภนทางกลจสมยภงขายไดคเเคสกภบคนในพดขนทมสตจาบลนาอคอ ยภงไมสมม

ชสองทางการขายอดสน อมกทภขงยภงไมสมมบรรจจภภณฑฑใสสสสนคคาทมสดขงดรดลรกคคามากพอ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 2 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.นาอคอ อ.เมดองเลย จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

การวางแผนการพภฒนาขภขนแรกชสวยปรภบปรจงบรรจจภภณฑฑใหคกภบสสนคคา ขภขนสองสรคางเพจ 
facebook ใหคกภบทางชจมชน พรคอมกภบสอนการเขมยน content การถสายรรป ใหคกภบทางชจมชน

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 11,370
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PS65027238 : พพฒนารสชาตกและวพตถลดกบผลกตภพณฑคแหนมนาอาน

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

การผสานรสชาตสจากหลากหลายวภตถจดสบมาอยรสในแหนม เพดสอใหคไดคสนชาตสทมสแปลกใหมส

การนจาเอาแนวคสดการถนอมอาหารของคนสมภยกสอนมาพภฒนาใหคเขคากภบรรปแบบการบรสโภค

ของคนรจสนใหมส

การนจาเอาวภตถจดสบทมสสสงเสรสมใหคมมสจขภาพทมสดมยสสงขขขน เชสน เหขด มาเปปนวภตถจดสบหลภกในการแปร

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : แหนมเหขดนาหนองหวคา

รายละเออยด : เปปนการพภฒนาแหนมออกมาใหคตอบโจทยฑของผรคบรสโภคในปปจจจบภนมากยสสงขขขน 

เชสน การนจาเอาวภตถจดสบจากธรรมชาตสมาพภฒนาเปปนแหนมรสชาตสใหมสและการนจาเอาวภตถจดสบ

เดสมทมสมมอยรสแลควมาผสานใหคเกสดรสชาตสทมสหลากหลายและแปลกใหมส

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 2 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.นาอาน อ.เมดองเลย จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : รคานคคาชจมชน

ออนไลนค : บคานแหลสงควาย ตจาบลนาอาน อจาเภอเมดอง จภงหวภดเลย ยสนดมตคอนรภบทจกทสาน

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

เปปาหมายของแผนธจรกสจคดอการพภฒนารสชาตสและวภตถจดสบแหนมนาอานโดยการนจาความรรคใหมส
ลงสรสชจมชนนาอาน เพดสอทมสผรคประกอบการในชจมชนจะไดคนจาเอาความรรคทมสไดคไปพภฒนาตสอยอดธจรกสจ
ของตนเองอมกทภขงผรคบรสโภคจะไดคสสนคคาทมสมมคจณภาพสมราคาและตอบสนองความตคองการของผรค
บรสโภค

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 8,400
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PS65027268 : พพฒนาบรรจลภพณฑคและสลงเสรกมการตลาดของผลกตภพณฑคแหนมนาอาน

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

การนจาเอาเทคโนโลยมสมภยใหมสมาปรภบใชคในกระบวนการสสงเสรสมการบรรจจภภณฑฑ เชสน การใชค

เครดสองสจญญากาศ

การนจาเอาเทคนสคทางการตลาดมาชสวยใหคผรคบรสโภคจดจจาสสนคคาไดค เชสน การออกแบบ

โลโกคแบรนดฑสสนคคา

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : แหนมเหขดนาหนองหวคา

รายละเออยด : การพภฒนาบรรจจภภณฑฑใหคมมความทภนสมภย ดขงดรดลรกคคา มมการใชคโลโกคเพดสอใหคเกสด

ความสวยงามของสสนคคามากยสสงขขขนและยภงขยายการตลาดผสานชสองทางการใชคสดสอออนไลนฑ 

เชสน เพจ Facebook

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 2 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.นาอาน อ.เมดองเลย จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : รคานคคาชจมชน

ออนไลนค : บคานแหลสงควาย ตจาบลนาอาน อจาเภอเมดอง จภงหวภดเลย ยสนดมตคอนรภบทจกทสาน

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

เปปาหมายของแผนธจรกสจคดอการพภฒนาบรรจจภภณฑฑและสสงเสรสมการตลาดของผลสตภภณฑฑ
แหนมนาอาน คดอ การนจาความรรคใหมสในการพภฒนาบรรจจภภณฑฑและสสงเสรสมการตลาดของ
ผลสตภภณฑฑแหนมลงสรสชจมชนนาอาน เพดสอทมสผรคประกอบการในชจมชนจะไดคนจาเอาความรรคทมสไดคไป
พภฒนาตสอยอดธจรกสจของตนเองในการขยายตลาดผสานหลากหลายชสองทาง เชสน การใชค 
social media ในการโปรโมทและซดขอขาย อมกทภขงผรคประกอบการยภงจะไดคเทคนสคการพภฒนาบรรจจ
ภภณฑฑทมสดขงดรดความสนใจของผรคบรสโภคอมกดควย

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางนวภตกรรมใหมสใหคกภบผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 8,400
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PS65026182 : การทลองเทอสยวเชกงวพฒนธรรมชลมชน วนอลทยานภภผาลบอม

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

การนจาแพลตฟอรฑมเทคโนโลยม และแอพพลสเคชภสนตสาง ๆ การสรคางชสองทางการสดสอสารผสาน

สดสอสภงคมออนไลนฑ

ใชคโปรแกรมเทคโนโลยมออกแบบสสนคคา/บรสการใหมสและพภฒนาบรรจจภภณฑฑใหมส ลดขภขนตอน

การผลสต เพดสอใหคทภนสมภยและดขงดรดนภกทสองเทมสยวมากยสสงขขขน

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

ทลองเทอสยวทอสเปปนมกตรตลอสกสงแวดลบอมและสลขภาพ

   ธจรกสจการทสองเทมสยวออนไลนฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : นวมน (Naween)

รายละเออยด : ภาพถสาย โปสการฑด ของทมสระลขกภรผาลคอม ถดอเปปนการบภนทขกความทรงจจาวสา

ครภขงหนขสงเคยมาทสองเทมสยวทมสตจาบลนจขาสวย พรคอมทภขงชดสนชมธรรมชาตสและบรรยากาศทมสสวย

งามภายในตจาบลนจขาสวยแหสงนมข

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 2 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.นจขาสวย อ.เมดองเลย จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

• Customer Segment - กลจสมลรกคคาเปปนกลจสมคนทมสอาศภยอยรสในภาคอมสาน และอาศภยอยรสในชจมชน 
ไมสจจากภด เพศ โดยมมอายจ 15 ปปขขขนไป เพราะเปปนกลจสมอยากเดสนทางเพดสอคคนหาอะไรใหมสๆ ไดคเรมยนรรค
ธรรมชาตส กลจสมนภกทสองเทมสยวทมสเดสนทางมาทสองเทมสยวจภงหวภดเลยแลควอยากเทมสยวศขกษาธรรมชาตส 
หรดอสถานทมสทสองเทมสยวใหมสๆทมสนคอยคนจะรรคจภก
• Customer Relationships – มมการตสดตามผลการทสองเทมสยว ดร feedback ของนภกทสองเทมสยว
หลภงจากมาเทมสยวแลควรรคสขกอยสางไรผสานทางชสองทางโซเชมยลมมเดมยอาจจะผสานทางคอมเมคนใตคคลส
ปในยรทรป หรดอขคอความสสวนตภวทมสนภกทสองเทมสยวฝากไวค และดขงดรดความสนใจโดยการสรคางคลสปวสดส
โอแนะนจา วนอจทยานภรผาลคอม เพดสอใหคผรคคนสนใจทมสจะมาทสองเทมสยวหลภงจากไดคชมความสวยงาม
ของ วนอจทยานภรผาลคอม และจภดกสจกรรมใหคผรคคนสนใจและอยากรสวมสนจกโดยการ สรคาง 
content การถสายภาพเพดสอโปรโมทการทสองเทมสยว โดยมมรางวภลสจาหรภบผรคทมสถสายภาพโดนใจ
• Channels – จภดการโปรโมทสถานทมสทสองเทมสยวเชสญชวนใหคคนมาเทมสยวผสานชสองทางโซเชมยลมม
เดมย Facebook  Line TikTok Youtube Instagram รวมถขงจจาหนสายของทมสระลขกทมสวนอจทยาน
ภรผาลคอม
• Value Propositions - คจณคสาทมสลรกคคาจะไดครภบ คดอการทสองเทมสยวจะชสวยใหครสางกายคจณรรคสขกดม
ขขขน ชสวยคจณลดความเครมยด ไดคอยรสกภบตภวเองมากขขขนรรคจภกตภวเองมากขขขน ไดคพบเจอรรคจภกกภบคน
ใหมสๆ เพสสมประสสทธสผลการทจางานอาการเหนดสอยลคาในการทจางาน ถดอเปปนหนขสงในปปญหาทมสพบไดค
อยสางแพรสหลายในทมสทจางาน ทจาใหคประสสทธสผลการทจางานลดนคอยลง หากไดครภบการพภกผสอน กข
พรคอมทมสจะเรสสมทจางานไดคมมประสสทธสภาพมากขขขน และยภงชสวยกระตจคนความคสดสรคางสรรคฑ

มมสจขภาพดมขขขน ลดโอกาสเกสดการเจขบปปวย

สสงเสรสมและสนภบสนจนการทสองเทมสยวชจมชน

จตานวนรายไดบ : 1,000
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PS65026197 : โครงการผลกตภพณฑคลภกประคบสมลนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

การพภฒนารรปแบบผลสตภภณฑฑแบบบรรจจภภณฑฑใหมสของลรกประคบสมจนไพรเพดสอใหคผลสตภภณฑฑ

เกสดความโดดเดสน มมความทภนสมภยเพสสมมากขขขน

การสรคางนวภตกรรมการโปรโมทผลสตภภณฑฑและการใหคบรสการโดยการนจาระบบอสนเตอรฑเนขต

มาใชคผสานชสองทาง Facebook หรดอทาง Line

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

การขนสสงและกระจายสสนคคา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

ทลองเทอสยวทอสเปปนมกตรตลอสกสงแวดลบอมและสลขภาพ

   ระบบภรมสสารสนเทศ (GIS)

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : นวมน (Naween)

รายละเออยด : ลรกประคบสมจนไพร ภายใตคแบรนดฑ นวมน (Naween) ชสวยบรรเทาอาการปวด

เมดสอย คลายกลคามเนดขอ แกคฟกชจขา แกคเคลขดขภดยอก และยภงชสวยใหคผรคใชครรคสขกผสอนคลาย   และ

ปลอดภภยเพราะผลสตจากสมจนไพร ปลอดสารไดครภบรองมาตรฐาน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 2 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.นจขาสวย อ.เมดองเลย จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

• Customer Segment - กลจสมลรกคคาเปปนกลจสมคนทมสอาศภยอยรสในภาคอมสาน และอาศภยอยรสในชจมชน 
ไมสจจากภด เพศ โดยมมอายจ 35 ปปขขขนไป เพราะเปปนกลจสมคนทมสสนใจในสจขภาพ และมมอาการปวดเมดสอย
ลคาจากการทจางาน เนดสองจากสภาพรสางกายทมสเสดสอมถอยลง
• Customer Relationships - มมการตสดตามผลการใชคงานกภบลรกคคาทมสซดขอไป วสาหลภงจากใชคแลคว
ไดคผลเปปน อยสางไร ดมขขขนหรดอไมส ชสวยบรรเทาอาการทมสเปปนอยรสหรดอไมส และนจาผลการใชคมาชสวยใน
การ review สสนคคาดควย และจะมมการมอบสสทธสพสเศษแกสลรกคคาเดสมดควยสสวนลด 10 เปอรฑเซขนตฑ 
และลรกคคาใหมสทมสมาจากการแนะนจาของลรกคคาเดสม
• Channels – จภดจจาหนสายผสานทางชสองทางโซเชมสยลมมเดมย Facebook  Line TikTok Youtube 
Instagram รวมถขงจจาหนสายทมสบคาน ซขสงเปปนศรนยฑเรมยนรรคดคานสมจนไพรของตจาบลนจขาสวย 
• Value Propositions - คจณคสาทมสลรกคคาจะไดครภบ คดอลรกประคบจะชสวยบรรเทาอาการปวดเมดสอย 
คลายกลคามเนดขอ แกคฟกชจขา แกคเคลขดขภดยอก และยภงชสวยใหคผรคใชครรคสขกผสอนคลาย และปลอดภภย
เพราะผลสตจากสมจนไพร ปลอดสารไดครภบรองมาตรฐาน
• Key Activities - กระบวนการผลสต เรสสมจากการปลรกสมจนไพรจากแปลงทมสไดคมาตรฐาน
ปลอดสาร ไปสรสการเกขบเกมสยว การคภดสรร การตาก การผลสตและบรรจจภภณฑฑ ซขสงระหวสางกระบวน
การเหลสานมขจะทจาการเกขบขคอมรลเพดสอ นจามาสรคาง Content ในการโปรโมทและจภดจจาหนสายสสนคคา
• Key Resources - ทรภพยากรในการผลสตประกอบไปดควย สรตรในการทจาลรกประคบ วภตถจดสบ
สมจนไพรปลอด สารพสษ แรงงานทมสใชคในการผลสตซขสงเปปนแรงงานและสมาชสกในชจมชน การตลาด
และการจภดจจาหนสายสสนคคา

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

มมสจขภาพดมขขขน ลดโอกาสเกสดการเจขบปปวย

สสงเสรสมและสนภบสนจนการทสองเทมสยวชจมชน

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตานวนรายไดบ : 1,500
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PS65027427 : สพบปะรดแปรรภป

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

พภฒนาการผลสตสสนคคาใหคมมรรปแบบใหมสทมสทภนสมภยและสะดวกมากขขขน

พภฒนาบรรจจภภณฑฑ

เพสสมแพลตฟอรฑมการขายออนไลนฑ ในรรปแบบเฟซบจบกแฟนเพจ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : กวนบส

รายละเออยด : นจาสภบปะรดกวนทมสเปปนสสนคคาในชจมชน มาแปรรรปเปปนลรกอมสภบปะรดกวน เพดสอ

ความสะดวกในกาพกพา และนสารภบประทาน เปปนลรกอมทมสมมรสชาตสทมสอรสอย หอม หวาน บรรจจใน

กลสองผลสตภภณฑฑทมสปปดสนสท สะอาด มมความสวยงาม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 0 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.นจขาหมาน อ.เมดองเลย จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

โครงการพภฒนาผลสตภภณฑฑแปรรรปสภบปะรดกวน จะพภฒนาผลสตภภณฑฑใหคเปปนลรกอมขนาดเลขก
พอดมคจา ภายใตคแบรนดฑ "กวนบส" ใหคพกพางสาย สะดวก ตสอการรภบประทานและออกแบบบรรจจ
ภภณฑฑ ตราสภญลภกษณฑสสนคคาใหคมมความทภนสมภย นสาสนใจดขงดรดความสนใจของผรคซดขอ และแนะนจา
ชสองทางทจาการตลาดทภขงในออนไลนฑ และออฟไลนฑ เพดสอเพสสมโอกาสในการสรคางงาน 
สรคางรายไดคใหคแกสชจมชน

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 5,000
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PS65027435 : เอลนเอลมคลกกอพสพบปะรด

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

พภฒนาบรรจจภภณฑฑ

พภฒนาการผลสตสสนคคาใหคมมรรปแบบใหมสทมสทภนสมภยและสะดวกมากขขขน

เพสสมแพลตฟอรฑมการขายออนไลนฑ ในรรปแบบแฟนเพจเฟซบจบก

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพภฒนาผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : เอขนเอขมทารฑตสภบปะรด

รายละเออยด : สภบปะรดในชจมชน ทมสนจามาแปรรรป เปปนทารฑตสอดไสคสภบปะรดกวน เพดสอเปปน

อาหารวสาง ของทานเลสนครสกภบกาแฟหรดอเครดสองดดสมชนสดอดสนๆ ทมสมมรสชาตสอรสอย หอม หวาน นสา

รภบประทาน บรรจจในกลสองผลสตภภณฑฑทมสปปดสนสท สะอาด มมความสวยงาม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 0 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.นจขาหมาน อ.เมดองเลย จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

บรรจจภภณฑฑเปปนอมกปปจจภยทมสสสงผลตสอการรภกษาคจณภาพและการเลดอกซดขอของผรคบรสโภคดภงนภขน
เพดสอใหคสสนคคาของตจาบลเปปนทมสรรคจภกมากขขขนจขงเกสดการพภฒนาแบรนดฑโลโกคและบรรจจภภณฑฑของ
สสนคคาใหคมมความโดดเดสนมมเอกลภกษณฑของตจาบลแนะนจาชสองทางทจาการตลาดทภขงในออนไลนฑและ
ออฟไลนฑ

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 6,000
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PS65021872 : โครงการ ขบาวหลาม

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

ตคองการออกแบบเพขกเกจสสนคคาใหคมมความทภนสมภยแบะนสาสนใจมากขขขน

การสสงเสรสมการขายและการตลาดใหคเปปนทมสรรคจภกในชสองทางออนไลนฑ

การสสงเสรสมความปลอดภภยและสจขอนามภยของผลสตภภณฑฑ (Safety Food) ดคานชมวภาพ ดคาน

เคมม และดคานกายภาพ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขคาวหลาม บคานสามแยก

รายละเออยด : เปปนผลสตภภณฑฑทมสไดคจากขคาวเหนมยวกะทส นจขาตาลและเกลดอโดยนจาไปเผาในโอสง

เพดสอเพสสมความหอมของขคาวหลาม โดยขคาวเหนมยวและไสคทจาสดใหมสทจกวภน ไมสใชควภตถจกภนเสมย 

และสารแตสงกลสสน  มมไสคทภขงหมดไดคแกส ไสคสภงขยา ,ไสคเผดอก ,ไสคถภสวแดง  ใชคขคาวเหนมยวเปปนสสวน

ผสมหลภก

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 11 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.เมดอง อ.เมดองเลย จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

เพสสมชสองทางการจจาหนสายทางออนไลนฑ ,ทจา Logo สสนคคา

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

อนจรภกษฑและตสอยอดภรมสปปญญาทคองถสสน

จตานวนรายไดบ : 10,000
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PS65022276 : โครงการ กลบวยฉาบ

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

ตคองการออกแบบแพขกเกจสสนคคาใหคมมความทภนสมภยและนสาสนใจมากขขขน

การสสงเสรสมการขายและการตลาดใหคเปปนทมสรรคจภกในชสองทางออนไลนฑ

การสสงเสรสมความปลอดภภยและสจขอนามภยของผลสตภภณฑฑ (Safety Food) ดคานชมวภาพ ดคาน

เคมม และดคานกายภาพ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : กลควยฉาบตจาบลเมดอง

รายละเออยด : การนจากลควยทภขงแบบสจกและแบบดสบมาประแปรรรปเปปนกลควยทอดหรดอกลควย

ฉาบ โดยกลควยทมสใชคเปปนการรภบซดขอการคนในชจมชน เพดสอเปปนการสรคางรายไดคใหคคนในชจมชน 

โดยในการไปพภฒนาครภขงนมข ทางทมมงาน U2Tจะเขคามาพภฒนาในดคานของชสองทางการขายออ

นไลรฑเพดสอเปปนทมสรรคจภกแพรสพลาย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 10 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.เมดอง อ.เมดองเลย จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

จากขคอเสนอโครงการ c01 ทมสไดคสสงไปในหภวขคอการทจากลควยฉาบ ซขสงเปปนผลสตภภณฑฑทมสคนในชจมชน
รสวมกภนจภดทจาและขายเปปนสสนคคาประจจาชจมชนบคานกจาเนสดเพชร หมรส 12 ตจาบลเมดอง อจาเภอเมดอง 
จภงหวภดเลย พวกเราทมมงาน U2T ตจาบลเมดอง จขงอยากเขคาไปเสนอชสองทางการขายสสนคคาทาง
ออนไลนฑ โดยการทจาเพจ และทจาปปายประกาศใหคเปปนทมสรรคจภกของผรคทมสสนใจ อมกทภขงยภงจะเสนอแนว
ทางการเพสสมรรปแบบบรรจจถภณฑฑของกลควยฉาบ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรภกษฑและตสอยอดภรมสปปญญาทคองถสสน

จตานวนรายไดบ : 5,000
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PS65025874 : การพพฒนาผลกตภพณฑคผบามพดยบอมสอธรรมชาตก ต.ศรอสองรพก อ.เมสองเลย จ.เลย

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

สมยคอมจากธรรมชาตส

สรคางลวดลายโดยใชคเทคนสค Eco Print จากใบไมค

ผงสมจากธรรมชาตสเพดสอเพสสมลรกเลสน

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

การขนสสงและกระจายสสนคคา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : เสดขอยดดมภดยคอม

รายละเออยด : เสดขอยดดมภดยคอมสจาหรภบทจกเพศทจกวภย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ศรมสองรภก อ.เมดองเลย จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

จากทมสผรคบรสโภคประสบปปญหาเกมสยวกภบผลสตภภณฑฑผคามภดยคอมคดอปปญหารรปแบบหรดอตภวผคามภด
ยคอมไมสตอบโจทยฑในกลจสมวภยรจสนมากนภก เนดสองดควยรรปทรงหรดอรรปแบบของผลสตภภณฑฑผคามภดยคอม
ในปปจจจบภนมมเพมยงแคสเสดขอยดด เดรสสจาหรภบผรคหญสง ผคาคลจมและผคาพภนคอเทสานภขน อมกทภขงขนาดของ
เสดขอผคามมไมสหลากหลาย ทจาใหคผรคบรสโภคทมสสนใจซดขอไมสสามารถใสสพอดมตภวไดค บวกกภบตอบสนอง
ความตคองการของลรกคคาบางกลจสมทมสตคองการผคาจากสมธรรมชาตสไมสไดค ทางทมมเราจขงออกแบบ
ผลสตภภณฑฑทมสสามารถตอบสนองความพขงพอใจของผรคบรสโภคเพดสอเพสสมยอดขายโดยการเพสสมรรป
แบบเสดขอผคาใหคทภนสมภยมากขขขนโดยทจาเปปนเสดขอฮรคดทมสใสสไดคทภขงชายและหญสง สกรมนโลโกคลงบนเสดขอ
เพดสอความเปปนอภตลภกษณฑ ใชคสมยคอมจากธรรมชาตสหรดอพดชธรรมชาตส เชสน มะเกลดอ คจาแสด สมจาก
สนสม เปปนตคน โดยกลจสมบรสโภคหลภกทางเราเจาะจงลงไปทมสกลจสมวภยรจสนเปปนหลภก ไปจนถขงอายจไมส
เกสน 45 ปป ทมสสามารถเขคาถขงสดสอ Social Network ไดคโดยงสายและรวดเรขว ซขสงทางเราคาดวสา
สามารถผลสตไดค 100 ตภวตสอเดดอนโดยเฉลมสย
Key Partners 
1)คนในชจมชนตจาบลศรมสองรภก
2)อบต.ศรมสองรภก
3)เครดอขสายรคานคคาหรดอครสคคาตามสถานทมสทสองเทมสยวตสาง ๆ
Key Activities 
1)ทจาเสดขอฮรคดมภดยคอมจากสมธรรมชาตส
2)รวมกลจสมจากคนในชจมชมเพดสอสรคางกลจสมผรคผลสตผคามภดยคอมทมสเขคมแขขง

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางนวภตกรรมใหมสใหคกภบผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 35,000
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PS65025891 : การพพฒนาหวดประยลกตคสรบางอาชอพ ต.ศรอสองรพก อ.เมสองเลย จ.เลย

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

ใชคเปลดอกไมคไผสมาจภกสานรสวมกภบไมคไผสทจาใหคเกสดลวดลาย

ตสดตสอเพดสอขอความอนจเคราะหฑจากหนสวยงานตสาง ๆ เพดสอชสวยประชาสภมพภนธฑหรดอโปรโม

ทผลสตภภณฑฑลงบนเวขบไซตฑของหนสวยงาน

ใชคเทคโนโลยมเพดสอขายสสนคคาบนชสองทาง Social Network

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมภรมสปปญญาและวภฒนธรรมดคานมานจษยวสทยา

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : หวดนขสงขคาวเหนมยว

รายละเออยด : หวดนขสงขคาวเหนมยวธรรมดา มมตภขงแตสขนาดเลขกราคา 20 บาทไปจนถขงขนาด

ใหญส 40 บาท สามารถผลสตไดค 50-200 ใบ/เดดอน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ศรมสองรภก อ.เมดองเลย จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

Key Partner
-คนในชจมชนตจาบลศรมสองรภก
-พสอคคาคนกลางและรคานทมสรภบซดขอ
Key Activity
-เพสสมคจณภาพและความทนทาน
-เพสสมจจานวนการผลสตใหคมากยสสงขขขนเพดสอเพสสมรายไดคแกสชจมชน
-รวมกลจสมชาวบคานในชจมชนเพดสอสรคางความเขขมแขขงกลจสมจภกสานหวด
Key Resources
-ไมคไผส
-แรงงาน/ชสางฝปมดอ
Value Propositions
-แขขงแรง ทนทาน ไดคมาตรฐาน
Customer Relationship
-จภดโปรโมชภสนตสาง ๆ
Channels
-รคานคคาในชจมชน
-สสงขายพสอคคาคนกลาง
-จภดสสงใหคแกสกลจสมจภกสานในหมรสบคานหรดอชจมชนตสาง ๆ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรภกษฑและตสอยอดภรมสปปญญาทคองถสสน

จตานวนรายไดบ : 13,200
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PS65022600 : โครงการสลงเสรกมผลกตภพณฑคจพกสานตตาบลเสอพยวสภลตลาดออนไลนค

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

พภฒนา Packaging Design คจณภาพและมาตรฐานของบรรจจภภณฑฑ

อบรมอมคอมเมสรฑซ Page Facebook  และ line platform

ใชควภสดจในการเยขบบลขอกเพดสอเพสสมประสสทธสภาพใหคไมคกวาดไมสหลจดลจสย

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ไมคกวาด ตจาบลเสมขยว

รายละเออยด : -ไมคกวาดดอกหญคาแขขงแรงทนทาน ผลสตจากดอกหญคาหนา ขนไมสหลจดรสวง

งสาย -เหมาะสจาหรภบทจาความสะอาดภายในบคานพดขนเรมยบ พดขนปรน พดขนกระเบดของ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 2 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.เสมขยว อ.เมดองเลย จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

เดสมทมพดขนทมสในตจาบลเสมขยวมมตคนดอกหญคาเกสดขขขนมาจจานวนมาก ชาวบคานจขงนจามาทจาใชคในครภว
เรดอน เมดสอมมการผลสตมากขขขนชาวบคานเรสสมนจามาวางขายใหคกภบคนทมสเดสนทางสภญจรผสานถนนเลย-
ดสานซคาย ซขสงอยรสในเขตของตจาบลเสมขยว เนดสองจากตจาบลเสมขยวเปปนทางผสานสถานทมสทสองเทมสยวและ
เสคนทางสรสภาคเหนดอและภาคกลาง จนกระทภสงในปปจจจบภน ชาวบคานไดคเรสสมผลสตไมคกวาดสสงออกใหค
กภบพสอคคาคนกลาง โดยมมรถมารภบกภบชาวบคานทมสอยรสในตจาบลเสมขยว เพดสอนจาไปขายตสางอจาเภอและ
ตสางจภงหวภด 
           จะเหขนไดควสาไมคกวาดดอกหญคาถดอเปปนอจปกรณฑทจาความสะอาดทมสสจาคภญ ทจกครภวเรดอนจจา
เปปนตคองใชคในการทจาความสะอาดบคาน ดภงนภขนทางทมมจขงไดคเลขงเหขนความสจาคภญของวภสดจทมสมมอยรสใน
พดขนทมสชจมชน เพดสอนจามาตสอยอดการขายเขคาสรสตลาดออนไลนฑ เปปนการเพสสมรายไดคใหคกภบคนใน
ตจาบลเสมขยว
           จจดเดสนของไมคกวาดตจาบลเสมขยว มมวสธมการเยขบดอกหญคาหลายชภขนมากขขขน เพสสมความหนา
แนสน เพดสอลดการหลจดรสวงของดอกหญคา ทจาใหคมมความแขขงแรงสามารถใชคงานไดคยาวนานขขขน 
เปปนสสนคคา O-top ทมสมมราคาถรกกวสาทคองตลาดและหาซดขอไดคงสาย คจคมคสา คจคมราคา

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

ลดเวลาในการสรคางผลผลสตเพดสอจภดจจาหนสายสสนคคา / บรสการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรภกษฑและตสอยอดภรมสปปญญาทคองถสสน

จตานวนรายไดบ : 2,400
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PS65026366 : โครงการถลายทอดความรภบผลกตภพณฑคเงาะแปรรภปสภลชลมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

อบรมอมคอมเมสรฑซ Page Facebook และ line platform

พภฒนา Packaging คจณภาพมาตรฐานในการบรรจจผลสตภภณฑฑ

นวภตกรรมการแปรรรปผลสตเพดสอยดดอายจการขาย และสรคางมรลคสาเพสสมใหคกภบสสนคคา

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : เงาะอบแหคง

รายละเออยด : ผลสตภภณฑฑแปรรรปเพดสอเพดสอยดดอายจการขายและชสวยสรคางมรลคสาเพสสมใหคกภบเงาะ

ในชจมชน โดยจะขายในราคา 25กรภม ตสอราคา 35บาท

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 2 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.เสมขยว อ.เมดองเลย จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ในปปจจจบภนชาวบคานในพดขนทมสในตจาบลเสมขยวหภนมาปลจกเงาะเพราะเปปนไมคผลเศรษฐกสจอยสางแพรส
หลาย ทจาใหคมมจจานวนเงาะเพสสมมากขขขนจนลคนตลาด สสงผลใหคราคาเงาะสดในตลาดลดลง จขงไดค
เลขงเหขนวสธมการยดดอายจของเงาะ โดยนจามาจภดทจาเปปนผลสตภภณฑฑแปรรรปเปปนเงาะอบแหคง เพดสอชสวย
สรคางมรลคสาเพสสมใหคกภบเงาะในชจมชนตจาบลเสมขยว

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางนวภตกรรมใหมสใหคกภบผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 2,340
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PS65025640 : การสลงเสรกมจตาหนลายผบาฝปายบบานนาหนองบง

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

การใชคเทคโนโลยมในการจภดจจาหนสายผสานทางชสองทางตสางๆ

ใชคเทคโนโลยมในการออกแบบโลโกค

ใชคเทคโนโลยมในการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผคาพภนคอ

รายละเออยด : ขนาดผคา หนคากวคาง 55 เซนตสเมตร ความยาว 2 เมตร

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.เขาหลวง อ.วภงสะพจง จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

เพดสอเปปนการสสงเสรสมผคาฝปายทมสมมการผลสตการทอในพดขนทมสใหคเปปนทมสรรคจภกมากยสสงขขขน และเปปนการสสง
เสรสมการหารายไดคใหคกภบชจมชนโดยตรง จขงไดคทจาการรมแบรนดฑทมสทางชจมชนไดคทจาไวคแตสไมสมมใครทจา
การตสอยอดพภฒนา ซขสงจะทจาชดสอแบรนดฑและโลโกคใหมสใหคเขคากภบยจคสมภยปปจจจบภน และเพสสมแพคเกจ
บรรจจภภณฑฑใหคเปปนทมสนสาสนใจตสอตลาดทภสวประเทศ พรคอมทภขงการโปรโมทในชสองทางออนไลนฑ
ตสางๆ ทภขงทาง facebook ,line และการออกบรบทตามงานตสางๆ

คสดคคนกระบวนการทจางานทมสงสายขขขน

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สสงเสรสมและสนภบสนจนการทสองเทมสยวชจมชน

จตานวนรายไดบ : 20,000
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PS65025688 : การแปรรภปหนลอไมบบบานนาหนองบง

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

การใชคตรคอบพลภงงานแสงอาทสตยฑ

การใชคการซมลสรญญากาศ

ใชคเทคโนโลยมในการออกแบบโลโกค

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวสา 3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : หนสอไมคแหคง

รายละเออยด : 1 ถจง ปรสมาณ 100 กรภม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.เขาหลวง อ.วภงสะพจง จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

การสสงเสรสมการจภดจจาหนสายหนสอไมคแหคงในชจมชนทมสมมหนสอไมคตามฤดรกาลจจานวนมากและเปปน
อาหารทมสมมเกขบไวคตามบคานเรดอนตสางๆอยรสแลคว นจามาเพสสมมรลคสาและหารายไดคเขคาชจมชน  โดยการ
จภดหาจภดทจาบรรจจภภณฑฑถจงพลาสตสกและเครดสองสรญญากาศมาใชคเปปนบรรจจภภณฑฑในการจภด
จจาหนสายเพดสอทจาใหคผลสตภภณฑฑเกขบไวคบรสโภคไดคเปปนระยะเวลานานมากขขขน และการโปรโมทสสนคคา 
จะใชคชสองทางออนไลนฑและการออกบรบท ตามตลาดตสางๆทภขงในพดขนทมส และงานกาชาดทมสเปปนงงาน
ประจจาจภงหวภด

คสดคคนกระบวนการทจางานทมสงสายขขขน

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

ลดเวลาในการสรคางผลผลสตเพดสอจภดจจาหนสายสสนคคา / บรสการ

จตานวนรายไดบ : 1,500
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PS65026135 : โครงการสลงเสรกมและพพฒนาผลกตภพณฑคผบาฝปายทอมสอ

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

เครดสองทอผคาโดยใชคฝปมดอแรงงานคน

นวภตกรรมการแปรรรปดอกฝปายใหคเปปนเสคนฝปายสจาหรภบทภกทอ

นวภตกรรมการทภกทอเปปนลวดลายตสาง ๆ โดยฝปมดอคนทจา

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เศรษฐศาสตรฑและการจภดการ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผคาฝปายคลจมไหลส

รายละเออยด : เปปนผคาฝปายทมสทอขขขนดควยฝปมดอของคนในกลจสมทอผคา เปปนผคาฝปายทมสมมความพสเศษ

ถภกทอดควยความปราณมตและยคอมสมผคาฝปายวภตถจดสบจากธรรมชาตส ยกตภวอยสางสมมสวงมากจาก

เปลดอกมภงคจย สมเหลดองมาจากดอกดาวเรดอง เปปนตคน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 2 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.โคกขมสขน อ.วภงสะพจง จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

เพสสมมรลคสาสสนคคาผคาฝปายทอมดอโดยปรภบเปลมสยนแพคเกจจสสง โลโกคแบรนดฑ เพสสมคอนเทนตฑการ
โพสตฑใหคขคอมรลและขายสสนคคา เพสสมชสองทางการขาย ตภขงกลจสมเปปาหมายใหคชภดเจน โดยทมสกลสาวไป
จะทจาใหคสสนคคามมเรดสองราวและคจณคสามากขขขน ทจาใหคมรลคสาเพสสมมากขขขนตามไปดควย

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 60,000

หนคา 145 / 174



PS65026149 : โครงการยกระดพบผลกตภพณฑคไสบกรอกดบวยพสชสมลนไพรกพญชง

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

เครดสองยภดไสค

เครดสองปปส นบด

เครดสองดรดสรญญากาศ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : หมจสากรอกกภญ

รายละเออยด : สสนคคาประเภทอาหารแปรรรป

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 2 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.โคกขมสขน อ.วภงสะพจง จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ไสคกรอกกภญชงเปปนผลสตภภณฑฑแปรรรปอาหารทมสนจาสมจนไพรกภญชงมาสรคารายไดคใหคกภบชจมชน

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

มมสจขภาพดมขขขน ลดโอกาสเกสดการเจขบปปวย

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตานวนรายไดบ : 55,000
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PS65025720 : แคปหมภไรบมพน ตตาบลทรายขาว

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

เทคโนโลยมในการใหคความรคอน

พภฒนา packageing Design คจณภาพในการบรรจจภภณฑฑ

กลจสมลรกในพดขนทมส บรสเวณใกลคเคมยงและตลาดทางออนไลนฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

การขนสสงและกระจายสสนคคา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพภฒนาผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : แคปหมรไรคมภนตจาบลทรายขาว

รายละเออยด : นจาหนภงหมรแผสนมาผสานการแปรรรปใหคหนภงหมรเปปนเสคนๆแลควผสมผงปรจงรสเพดสอ

ใหคมมรสชาตสทมสหลากหลาย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 1 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ทรายขาว อ.วภงสะพจง จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

พภฒนาผลสตภภณฑฑใหคไดคมาตรฐานและแพคเกจใหคมมความนสาสนใจเพดสอใหคเปปนทมสรรคจภกในทคองตลาด

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

ลดขยะ/การนจาวภตถจดสบกลภบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตานวนรายไดบ : 12,000
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PS65027324 : กลบวยฉาบ ตตาบลทรายขาว

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

เทคโนโลยมการใหคความรคอน

พภฒนา Packaging Desing คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจภภณฑฑ

กลจสมลรกคคาทภขงในพดขนทมส บรสเวณใกลคเคมยงและตลาดออนไลนฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

การขนสสงและกระจายสสนคคา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพภฒนาผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : กลควยฉาบตจาบลทรายขาว

รายละเออยด : นจากลควยทมสรภบซดขอจากชาวบคานในตจาบลมาผสานการแปรรรปใหคเปปนกลควยฉาบ แลคว

ผสมปรจงรสเพดสอใหคไดครสชาตสทมสหลากหลาย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 1 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ทรายขาว อ.วภงสะพจง จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

สสงเสรสมพภฒนารรปแบบบรรจจภภณฑใหคมมความนสาสนใจทภนสมภยพภฒนาสสนคคาใหคมมความหลากหลาย
ทางรสชาตส

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

ลดขยะ/การนจาวภตถจดสบกลภบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางนวภตกรรมใหมสใหคกภบผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 15,000
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PS65025856 : ผลกตภพณฑคจากพรกกทอด

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

-

-

-

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   ผลสตภภณฑฑผภกและอาหารแปรรรป

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผลสตภภณฑฑพรสกทอด

รายละเออยด : ผลสตภภณฑฑพพลรสกทอดโดยการนจาพดชผภกสวนครภวทคองถสสนมาเปปนวภตถจดสบหลภก

เพดสอเพสสมมรลคสาพภฒนาสรตรและรสชาตสใหคมมเอกลภกษณฑเฉพาะออกแบบบรรจจภภณฑฑใหคนสาสนใจ

สะดวกในการรภบประทานและจภดเกขบสะอาดไดคมาตรฐานถรกหลภกอนามภยใสสใจคภดสรรวภตถจดสบ

ภายในชจมชน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 1 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ปากปวน อ.วภงสะพจง จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : พมพมพรสกทอด

ออนไลนค :  บU2T ต.ปากปวน จ.เลย

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ผลสตภภณฑฑพรสกทอด โดยการนจาพดชผภกสวนครภวทคองถสสนมาเปปนวภตถจดสบหลภกเพดสอเพสสมมรลคสา 
พภฒนาสรตรและรสชาตสใหคมมเอกลภกษณฑเฉพาะออกแบบบรรจจภภณฑฑใหคนสาสนใจสะดวกในการรภบ
ประทานและจภดเกขบสะอาดไดคมาตรฐานถรกหลภกอนามภย

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตานวนรายไดบ : 13,500
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PS65025921 : ผลกตภพณฑคจากผบาฝปาย

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

ใชคคอมพสวเตอรฑและโปรแกรมในการออกแบบลายผคา

ใชคมอเตอรฑไฟฟปาในกระบวนการปปส นดคาย

ใชคสดสอออนไลนฑในการโฆษณาและขายสสนคคา

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผคาทอมรนมภงแมส

รายละเออยด : เครดสองนจสงหสม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 1 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ปากปวน อ.วภงสะพจง จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : กลจสมทอผคามรนมภงแมส

ออนไลนค : ผคาทอมรนมภงแมส

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

การสสงเสรสมและตสอยอดผลสตภภณฑฑผคาฝปายทอมดอของกลจสมแมสบคานโนนสวสาง ตจาบลปากปวน 
อจาเภอวภงสะพจง จภงหวภดเลย ใหคมมมรลคสาเพสสมขขขน และเปปนทมสรรคจภดอยสางแพรสหลาย  ทภขงภาคอมสาน 
ภาคเหนดอ ภาคกลาง

คสดคคนกระบวนการทจางานทมสงสายขขขน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางนวภตกรรมใหมสใหคกภบผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 15,000

หนคา 150 / 174



PS65027264 : เพกสมมภลคลาปลปยอกนทรอยคเพสสอการจตาหนลาย ตตาบลผานบอย

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

3. เพสสมชสองทางโดยนจาสสนคคาไปจจาหนสายผสาน Platform Online Facebook

1. ปรภบปรจงรรปแบบผลสตภภณฑฑและบรรจจภภณฑฑใหคมมคจณภาพ เหมาะสม มมความนสาสนใจ

2. เพสสมคจณคสาในผลสตภภณฑฑใหคมมประสสทธสภาพ และเนคนใชคผลผลสตทางการเกษตรในทคองถสสนตน

เอง เชสน อคอย เปปนตคน

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เกษตรปลอดภพย

   การตสดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปจปยอสนทรมยฑ

รายละเออยด : เปปนปจปยอสนทรมยฑของวสสาหกสจชจมชนตจาบลผานคอย ใชคจจลสนทรมยฑ/ผลผลสตทมสไดค

จากการทจาการเกษตรทมสสามารถนจามาใชคประโยชนฑ โดยการนจามาทจาปจปยอสนทรมยฑ เชสน นจขาตาล 

ขมขอคอย นจขาหมภกปลา จจลสนทรมยฑ เซรภสมนมสด นจขา มรลคคางคาว

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 1 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ผานคอย อ.วภงสะพจง จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

Customer Segment – กลจสมลรกคคาเปปนกลจสมเกษตรกรผรคใชคปจปยอสนทรมยฑในการทจาการเกษตร ทมสไมส
นสยมใชคสารเคมมในผลผลสต เพราะเปปนกลจสมคนทมสสนใจในสจขภาพระยะยาวในการบรสโภคพดชผล
ตสางๆ ทมสไดครภบจากปจปยใสสเพดสอบจารจงผลผลสต
Customer Relationships – มมการตสดตามผลการใชคงานกภบลรกคคาทมสซดขอไป จากความคสดเหขน
ของผรคใชคโดยตรงวสาหลภงจากใชคแลควไดคผลเปปนอยสางไร ดมขขขนหรดอไมส ชสวยในการบจารจงผลผลสตทาง
การเกษตรใหคงอกงามหรดอไมส มมผลกระทบอะไรบคาง และนจาผลการใชคมาชสวยในการ รมวสวสสนคคา
ดควย 
Channels – จภดจจาหนสายผสานเครดอขสายลรกคคาเดสม, Facebook, ตสดปปายโฆษณา รวมถขง
จจาหนสายทมสบคาน ซขสงเปปนศรนยฑกลางชจมชนในการจภดจจาหนสาย
Value Propositions - คจณคสาทมสลรกคคาจะไดครภบ คดอกลจสมวสสาหกสจชจมชนปจปยอสนทรมยฑทมสมมคจณภาพ
ทางดคานผลสตภภณฑฑในตจาบล สามารถสรคางรายไดคใหคคนในชจมชนไดค จากการนจาวภตถจดสบทมสเหลดอ
ทางการเกษตรมาขายใหคกภบกลจสมวสสาหกสจชจมชน
Key Activities - กระบวกการผลสต เรสสมจากการผลสตปจปยอสนทรมยฑทมสมมประสสทธสภาพ สรคางรายไดค
ใหคคนในกลจสมวสสาหกสจ และเพสสมชสองทางการจภดจจาหนสายปจปยอสนทรมยฑ
Key Resources – ทรภพยากรในการผลสตประกอบไปดควย ผลผลสตทมสเหลดอจากการทจาการ
เกษตร
วภตถจดสบในการทจาปจปย เชสน นจขาตาล ขมขอคอย นจขาหมภกปลา จจลสนทรมยฑ เซรภสมนมสด นจขา มรลคคางคาว
Key Partners – ในสสวนของผรคเกมสยวใหคการสนภบสนจนและผรคเกมสยวขคองในธจรกสจ จะมม กลจสมวสสาหกสจ

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 15,000
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PS65027275 : ปลปยอกนทรอยค By. กลลลมวกสาหกกจชลมชน ตตาบลผานบอย

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

3. เพสสมชสองทางโดยนจาสสนคคาไปจจาหนสายผสาน Platform Online Facebook

1. ปรภบปรจงรรปแบบผลสตภภณฑฑและบรรจจภภณฑฑใหคมมคจณภาพ เหมาะสม มมความนสาสนใจ

2. เพสสมคจณคสาในผลสตภภณฑฑใหคมมประสสทธสภาพ และเนคนใชคผลผลสตทางการเกษตรในทคองถสสนตน

เอง เชสน อคอย เปปนตคน

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เกษตรปลอดภพย

   การตสดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปจปยอสนทรมยฑ By. กลจสมวสสาหกสจชจมชน

รายละเออยด : เปปนปจปยอสนทรมยฑของวสสาหกสจชจมชนตจาบลผานคอย ทมสผลสตจากผลผลสตทมสเหลดอ

จากการทจาการเกษตร เชสน นจขาตาล ขมขอคอย นจขาหมภกปลา จจลสนทรมยฑ เซรภสมนมสด นจขา มรลคคางคาว

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 1 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ผานคอย อ.วภงสะพจง จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

Customer Segment – กลจสมลรกคคาเปปนกลจสมเกษตรกรผรคใชคปจปยอสนทรมยฑในการทจาการเกษตร ทมสไมส
นสยมใชคสารเคมมในผลผลสต เพราะเปปนกลจสมคนทมสสนใจในสจขภาพระยะยาวในการบรสโภคพดชผล
ตสางๆ ทมสไดครภบจากปจปยใสสเพดสอบจารจงผลผลสต
Customer Relationships – มมการตสดตามผลการใชคงานกภบลรกคคาทมสซดขอไป จากความคสดเหขน
ของผรคใชคโดยตรงวสาหลภงจากใชคแลควไดคผลเปปนอยสางไร ดมขขขนหรดอไมส ชสวยในการบจารจงผลผลสตทาง
การเกษตรใหคงอกงามหรดอไมส มมผลกระทบอะไรบคาง และนจาผลการใชคมาชสวยในการ รมวสวสสนคคา
ดควย 
Channels – จภดจจาหนสายผสานเครดอขสายลรกคคาเดสม, Facebook, ตสดปปายโฆษณา รวมถขง
จจาหนสายทมสบคาน ซขสงเปปนศรนยฑกลางชจมชนในการจภดจจาหนสาย
Value Propositions - คจณคสาทมสลรกคคาจะไดครภบ คดอกลจสมวสสาหกสจชจมชนปจปยอสนทรมยฑทมสมมคจณภาพ
ทางดคานผลสตภภณฑฑในตจาบล สามารถสรคางรายไดคใหคคนในชจมชนไดค จากการนจาวภตถจดสบทมสเหลดอ
ทางการเกษตรมาขายใหคกภบกลจสมวสสาหกสจชจมชน
Key Activities - กระบวกการผลสต เรสสมจากการผลสตปจปยอสนทรมยฑทมสมมประสสทธสภาพ สรคางรายไดค
ใหคคนในกลจสมวสสาหกสจ และเพสสมชสองทางการจภดจจาหนสายปจปยอสนทรมยฑ
Key Resources – ทรภพยากรในการผลสตประกอบไปดควย ผลผลสตทมสเหลดอจากการทจาการ
เกษตร
วภตถจดสบในการทจาปจปย เชสน นจขาตาล ขมขอคอย นจขาหมภกปลา จจลสนทรมยฑ เซรภสมนมสด นจขา มรลคคางคาว
Key Partners – ในสสวนของผรคเกมสยวใหคการสนภบสนจนและผรคเกมสยวขคองในธจรกสจ จะมม กลจสมวสสาหกสจ

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 15,000
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PS65022432 : โครงการผพกปลอดสารพกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

สดสอออนไลนฑ

ออกแบบบรรจจภภณฑฑของสสนคคาเพดสอเพสสมราคาสสนคคาใหคมมมรลคสามากขขขนกวสาเดสม

เพสสมชสองทางการขายใหคกภบชจมชนและการเขคาถขงทมสงสายมากขขขนสะดวกตสอการบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การขนสสงและกระจายสสนคคา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เกษตรปลอดภพย

   การตสดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผภกปลอดสารพสษ

รายละเออยด : ผภกบจคงขาย กจาละ 10 บาทตอนนมขจะปลรกผภกตามฤดรเทสานภขน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.วภงสะพจง อ.วภงสะพจง จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ปปจจจบภนผรคบรสโภคหภนมาใสสใจดรแลสจขภาพกภนมากยสสงขขขน นอกเหนดอการออกกจาลภงกายเพดสอ 
สจขภาพแลคว การรภบประทานอาหารกขเปปนอมกทางเลดอกหนขสงทมสผรคบรสโภคใหคความสาคภญเปปนอยสาง
มาก โดยเฉพาะอยสางยสสงการรภบประทานผภกออรฑแกนสค ขคอมรลจากEuro Monitor 
International(2018) เปปดเผยถขงตภวเลขขนาดตลาดผภกออรฑแกนสคของไทย ในปป2560 มมจาน
วนถขง 23,600ตภน โดยมมอภตราการ เตสบโตจากปป2559 รคอยละ 18.3 และมมอภตราการเตสบโตเฉลมสย
รคอยละ 13.8 ตสอปป
ผรคจภดปฏสบภตสงานจขงมองเหขนโอกาสในการจภดทจาแผนธจรกสจฟารฑมผภกออรฑแกนสค ประกอบกภบการ
ทมสพดขนทมสตจาบลหมรสบคานมมพดขนทมส บคานหนองเงสน ตจาบลวภงสะพจง จภงหวภดเลย ซขสงเหมาะแกสการเพาะ
ปลรก จขงมมการจภดทจาแผนธจรกสจฟารฑมผภกออรฑแก นสค เปปนธจรกสจฟารฑมผภกออรฑแกนสคโดยมมรรป
แบบธจรกสจเพาะปลรกและ จภดจจาหนสายผภกออรฑแกนสค เนคนการสสงมอบผภกสลภดออรฑแกนสคทมสไมสใชค
สารเคมมและปจปยเคมมใดๆตลอด กระบวนการปลรก  ผรคบรสโภคจะไดครภบประทานผภกสลภดออรฑแกนสคทมส
สด สะอาด ปลอดภภย ไมสมมสารเคมม เพดสอสจขภาพทมสดมของผรคบรสโภคและคนในครอบครภว

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตานวนรายไดบ : 3,000
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PS65022479 : โครงการผบาทอมสอ

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

ระบบอสนเตอรฑเนขตทมสใชคในการโปรโมทสสนคคา เพดสอใหคเปปนทมสรรคจภก

มมการสรคางสรรคฑบรรจจภภณฑฑทมสมมความนสาสนใจ เพดสอใหคเกสดความประทภบใจจากลรกคคา

มมผรคผลสตทมสสามารถใชคงานโซเชมยลไดคในระดภบหนขสง เพดสอเพสสมชสองทางการขายใหคมมความหลาก

หลาย เกสดผลดมตสอขายของ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวสา 3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผคาทอมดอ

รายละเออยด : ผลสตภภณทจกชสขน ผลสตเองทจกชสขน ผคาพภนคอ ราคา 100-150บาทถจงยสาม 

ราคา50-100บาทผคาถจง ผดนละ300บาทผคาตภดเสดขอ เมตรละ 120 บาท

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.วภงสะพจง อ.วภงสะพจง จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

กลจสมผคาทอมดอ ชจมชนจอมมณม บคานปากเปปง ม.4 ไดคดจาเนสนการจภดตภขงมาแลคว6-7ปป โดยจะมมการ
ทอผคา เพดสอใชคตภดเสดขอและผคาถจง และตสอมาไดคมมการพภฒนาตสอยอดเปปนผคาพภนคอ ถจงยสาม นจาออก
จจาหนสายในสสวนของผคาทอตภดเสดขอมมการจจาหนสายเปปนเมตร โดย 1ผดนจะมมความยาวอยรสทมส2เมตร 
ขายในราคา 250 บาท
ผคาพภนคอ 100-150บาท
ผคาถจง ผดนลสะ 300 บาท
ถจงยสาม 50-100 บาท
สาเหตจทมสราคาสสนคคาแตสชสขนจะตสางกภน เกสดจากความยากงสายของลายผคา รายไดคจากการ
จจาหนสายสสนคคาจะนจามาเปปนทจนหมจนเวมยนในการซดขอวภสดจอจปกรณฑในการทอผคาตสอไป กลจสมผคาทอ
มดอมมการพภฒนาแปรรรปสสนคคาใหคออกมาเปปนในรรปแบบตสางๆ เพดสอเพสสมความหลากหลายแกสผรค
บรสโภค เชสน การนจาผคาพภนมาทจาเปปนพวงมาลภย พวงหลมด และอดสนๆอมกมากมาย ทางกลจสมผคาทอ
มดออยากตสอยอดในการผลสตและการจภดจจาหนสาย เพสสมตลาดรองรภบสสนคคาเพดสอวางจจาหนสายตสอ
ไป ผรคจภดจขงมองเหขนถขงการจภดอบรมเชสงปฏสบภตสการใหคกภบกลจสมแมสบคานผคาทอมดอและคนทมสสนใจ
อยากมาเรมยนรรคงานผคาทอมดอ สอนการสรคางเพจเพดสอนจาสสนคคาขายออกขายผสานทางเพจ และ
การเพสสมศภกยภาพของผคาทอมดอใหคมมการผลสตทมสหลากหลาย และสรคางจจดขายใหคแกสธจรกสจใน
อนาคต

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 2,000

หนคา 154 / 174



PS65027748 : ขบาวหลามแปรรภปเพสสอคนรพกสลขภาพ

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

นจาสสนคคาจภดจจาหนสาย ผสาน Platform Online

ปรภบปรจงรรปแบบผลสตภภณฑฑและบรรจจภภณฑฑใหคเหมาะสมเพดสอจภดจจาหนสาย

เพสสมมรลคสาใหคกภบขคาวหลาม โดยนจามาแปรรรปสะดวกตสอการรภบประทานและจภดเกขบไดคนานมาก

ขขขน สรคางจจดขายใหคกภบสสนคคา

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพภฒนาผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ชสฟฟอนขคาวหลามและขคาวหลามแพขคสจญญากาศ

รายละเออยด : ขคาวหลามใชคขคาวไรเบอรฑรมสผสมไสคธภญพดช โรยหนคาดควยเนดขอมะพรคาวฝอย ใสสถควย

ฟอยลฑสรตรนขสงในหมคออบลมรคอนพรคอมรภบประทาน และแพขคสจญญากาศเพดสอใหคสสนคคาเกขบไดค

นานขขขน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 2 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ศรมสงคราม อ.วภงสะพจง จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

เนดสองจากปปจจจบภนจจานวนของผรคประกอบการในพดขนทมส ทมสดจาเนสนการประกอบธจรกสจเกมสยวกภบขคาว
หลามซขสงเปปนสสนคคาประเภทสสนคคาอจปโภคบรสโภค มมจจานวนมากในพดขนทมส แตสยภงขาดความหลาก
หลายและความนสาสนใจของตภวผลสตภภณฑฑ  ดภงนภขนจขงไดคมมการพภฒนาตภวสสนคคาและบรรจจภภณฑฑ 
เพดสอทมสจะทจาใหคสสนคคามมความหลากหลายและเพสสมตภวเลดอกใหคกภบผรคบรสโภคและทจาใหคตภวสสนคคา
สามารถเกขบรภกษาไดคนานมากขขขน รวมไปถขงการเพสสมมรลคสาของตภวสสนคคาและความนสาสนใจในตภว
สสนคคาใหคมากขขขน เพดสอตอบสนองตสอความตคองการของผรคบรสโภคทมสมมความหลากหลายและมม
จจานวนมากขขขน

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 7,000
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PS65030109 : ขบาวหลามแปรรภป

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

นจาสสนคคาจภดจจาหนสาย ผสาน Platform Online

ปรภบปรจงรรปแบบผลสตภภณฑฑและบรรจจภภณฑฑใหคเหมาะสมเพดสอจภดจจาหนสาย

เพสสมมรลคสาใหคกภบขคาวหลาม โดยนจามาแปรรรปสะดวกตสอการรภบประทานและจภดเกขบไดคนานมาก

ขขขน สรคางจจดขายใหคกภบสสนคคา

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพภฒนาผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ชสฟฟอนขคาวหลามและขคาวหลามแพขคสจญญากาศ

รายละเออยด : ขคาวหลามใชคขคาวขาวและขคาวกจสาผสมถภสวดจาและเผดอก โรยหนคาดควยเนดขอมะพรคาว

ฝอย ใสสถควยฟอยลฑสรตรนขสงในหมคออบลมรคอนพรคอมรภบประทาน และแพขคสจญญากาศเพดสอใหค

สสนคคาเกขบไดคนานขขขน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 2 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ศรมสงคราม อ.วภงสะพจง จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

เนดสองจากปปจจจบภนจจานวนของผรคประกอบการในพดขนทมส ทมสดจาเนสนการประกอบธจรกสจเกมสยวกภบขคาว
หลามซขสงเปปนสสนคคาประเภทสสนคคาอจปโภคบรสโภค มมจจานวนมากในพดขนทมส แตสยภงขาดความหลาก
หลายและความนสาสนใจของตภวผลสตภภณฑฑ ดภงนภขนจขงไดคมมการพภฒนาตภวสสนคคาและบรรจจภภณฑฑ 
เพดสอทมสจะทจาใหคสสนคคามมความหลากหลายและเพสสมตภวเลดอกใหคกภบผรคบรสโภคและทจาใหคตภวสสนคคา
สามารถเกขบรภกษาไดคนานมากขขขน รวมไปถขงการเพสสมมรลคสาของตภวสสนคคาและความนสาสนใจในตภว
สสนคคาใหคมากขขขน เพดสอตอบสนองตสอความตคองการของผรคบรสโภคทมสมมความหลากหลายและมม
จจานวนมากขขขน

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 7,000

หนคา 156 / 174



PS65021630 : การพพฒนารภปแบบผลกตภพณฑคของทอสระลถกจากผบาฝปายอกนทรอยคเหลสอใชบบบานกกบก

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

กสตบ/โบวฑทมสประดสษฐฑจากผคาฝปายอสนทรมยฑเหลดอใชคบคานกกบก

พวงกจญแจทมสประดสษฐฑจากผคาฝปายอสนทรมยฑเหลดอใชคบคานกกบก

ตสางหรทมสประดสษฐฑจากผคาฝปายอสนทรมยฑเหลดอใชคบคานกกบก

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวสา 3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : กสตบ กสตฟทฑ

รายละเออยด : สสนคคาเปปนงานแฮนเมดฝปมดอชาวบคาน สวย เดสน ลายเปปนเอกลภกษณฑของผคา

ฝปายอสนทรมยฑเหลดอใชคบคานกกบก สามารถอธสบายเรดสองราวและทมสมาของสสนคคาไดค

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.หนองงสขว อ.วภงสะพจง จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : ทมสระลขกกกบก

ออนไลนค : ทมสระลขกกกบก

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

- การผลสตและออกแบบสสนคคาใหคตรงกภบความตคองการของลรกคคา และพภฒนาสสนคคาใหคมมความ
หลากหลาย สวยงามเปปนทมสสนใจ - งานแฮนเมดฝปมดอชาวบคาน สวย เดสน ลายเปปนเอกลภกษณฑของ
ผคาฝปายอสนทรมยฑเหลดอใชคบคานกกบก สามารถอธสบายเรดสองราวและทมสมาของสสนคคาไดค

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

ลดขยะ/การนจาวภตถจดสบกลภบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

จตานวนรายไดบ : 700
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PS65054128 : การประดกษฐคของตกแตลงจากผบาฝปายอกนทรอยคบบานกกบก

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

ตจงทมสประดสษฐฑจากผคาฝปายอสนทรมยฑบคานกกบก

ธงหลากสมทมสประดสษฐฑจากผคาฝปายอสนทรมยฑบคานกกบก

ธงสามเหลมสยมทมสประดสษฐฑจากผคาฝปายอสนทรมยฑบคานกกบก

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวสา 3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ตจงชนสดตสางๆ

รายละเออยด : ตจงใชคประดภบตกแตสงชจมชน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.หนองงสขว อ.วภงสะพจง จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : ไมสมมการขายเนดสองจากเปปนการทจาการประดสษฐฑเพดสอตกแตสงตามความตคองการของ

ชจมชน

ออนไลนค : ทมสระลขกกกบก

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

-การสอบถามความตคองการของคนในชจมชนทมสจะตสอยอดผลผลสตจากผคาฝปายอสนทมยฑบคานกกบก
ใหคแสดงความเปปนเอกลภกษณฑของชจมชน
-คจาตอบทมสไดคคดอชาวบคานในชจมชนตคองการประดสษฐฑตจงหรดอธงแบบตสางๆทมสไดคจากผคาฝปาย
อสนทรมยฑมาตกแตสงณจจดชมวสวภรหสนกองซขสงเปปนเสคนทางสภญจรและจจดแวะพภกของต.หนองงสขวและ
มมตลาดชจมชนในบรสเวณใกลคเคมยง
-ออกแบบตจงธงชนสดตสางๆใหคเหมาะสมกภบชนสดของผคา
-นจาไปตกแตสง ณ จจดชมวสว ภรหสนกองเพดสอสรคางความเปปนเอกลภกษณฑของผคาฝปายอสนทรมยฑ

ลดขยะ/การนจาวภตถจดสบกลภบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

อนจรภกษฑและตสอยอดภรมสปปญญาทคองถสสน

จตานวนรายไดบ : 0
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PS65022404 : จพกสานบบานกลาง

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

เครดสองรมควภนไมค

เครดสองขภด

เครดสองกลขง

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมภรมสปปญญาและวภฒนธรรมดคานสภงคมวสทยา

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : กระเปปาจภกสานไทเลย

รายละเออยด : ผลสตภภณฑฑเปปนงานปราณมต สวยงาม เปปนงานฝปมดอทมสมมความละเอมยดอสอน โดย

มาจากภรมสปปญญาของชาวบคานซขสงใชคสมรมควภนจากซภงขคาวโพดมาผลสตเปปนไมคไผสรมควภนซขสง

เปปนเอกลภกษณฑของชจมชน สามารถใชคงานไดคจรสงทภขงวภยรจสนและวภยกลางคน มมความทภนสมภย

และตอบโจทยฑตสอผรคบรสโภคไดคดม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.หนองหญคาปลคอง อ.วภงสะพจง จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

เปปนงานปราณมตสวยงามทจาจากไมคไผสใชคสมรมควภนจากซภงขคาวโพดมาผลสตเปปนไมคไผสรมควภนอาทส
กระเปปาสานไมคไผสกระตสบขคาวเหนมยวจจาหนสายทมสกลจสมจภกสานบคานกลางLineและFacebook"
จภกสานไทเลยU2Tหนองหญคาปลคอง"เปปนการสสงเสรสมการขายในอมกชสองทางและเพสสมกลจสม
ลรกคคาใหคหลากหลาย

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางนวภตกรรมใหมสใหคกภบผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 64,000
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PS65051147 : กระตกบจพกสาน

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

เครดสองกลขง

เครดสองขภด

เครดสองรมควภนไมค

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมภรมสปปญญาและวภฒนธรรมดคานสภงคมวสทยา

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : กระตสบจภกสาน

รายละเออยด : ผลสตภภณฑฑเปปนงานปราณมต สวยงาม เปปนงานฝปมดอทมสมมความละเอมยดอสอน โดย

มาจากภรมสปปญญาของชาวบคานซขสงใชคสมรมควภนจากซภงขคาวโพดมาผลสตเปปนไมคไผสรมควภนซขสง

เปปนเอกลภกษณฑของชจมชน สามารถใชคงานไดคจรสงทภขงวภยรจสนและวภยกลางคน มมความทภนสมภย

และตอบโจทยฑตสอผรคบรสโภคไดคดม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.หนองหญคาปลคอง อ.วภงสะพจง จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : จภกสานบคานกลาง

ออนไลนค : จภกสานบคานกลาง ตจาบลหนองหญคาปลคอง อจาเภอวภงสะพจง จภงหวภดเลย

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

เปปนงานปราณมตสวยงามทจาจากไมคไผสใชคสมรมควภนจากซภงขคาวโพดมาผลสตเปปนไมคไผสรมควภนอาทส
กระตสบขคาวเหนมยวกระเปปาจภกสานโดยจจาหนสายทมสกลจสมจภกสานบคานกลางLineและFacebook"
จภกสานไทเลยU2Tหนองหญคาปลคอง"เปปนการสสงเสรสมการขายในอมกชสองทางและเพสสมกลจสม
ลรกคคาใหคหลากหลาย

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางนวภตกรรมใหมสใหคกภบผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 22,000
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PS65025969 : โครงการปภนปปพ นสรบางอาชอพสภลชลมชนตตาบลตาดขลา

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

เทคโนโลยมทางการผลสต การใชคแมสพสมพฑเปปนรรปและลวดลายตสางๆเพดสอเพสสมความนสาสนใจ

เทคโนโลยมทางการตลาดสภงคม

เทคโนโลยมทางการคคา

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : กระถางปรนปปข นปปนรภก

รายละเออยด : กระถางปรนปปข นปปนรภก เปปนกระถางปรนเพดสอใชคในการปลรกตคนไมค ดอกไมค เพดสอใชคใน

การประดภบตกแตสงบคานเรดอนหรดอสถานทมสตสางๆใหคเกสดความสวยงาม กระถางมมแขขงแรง ไมส

แตกหภกงสาย ทนนจขา ทนฝน และระบายนจขาไดคดม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 7 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ตาดขสา อ.หนองหสน จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

Customer Segments
-ลรกคคาทภสวไป ทจกเพศทจกวภย
-ลรกคคาทมสสนใจผลสตภภณฑฑจากปรน

Value Propositions
-มมบรสการสสงออนไลนฑ
-ผลสตภภณฑฑคสอนขคางแขขงแรง ไมสแตกหภกงสาย ทนนจขา ทนฝน และระบายนจขาไดคดม

Channels 
-ปปายโฆษณา
-social media 
-หนคารคาน

Customer Relationships
-Social media 
-เพจประชาสภมพภนธฑ
-โปรโมชภสนพสเศษ ลดราคา

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 5,000
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PS65026024 : โครงการสลงเสรกมและพพฒนาผลกตภพณฑคถพกสานตตาบลตาดขลา

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

เทคโนโลยมทางการผลสต การเพสสมลวดลายใหคทภนสมภย

เทคโนโลยมทางตลาดสภงคม

กลจสมลรกคคาทภขงในพดขนทมส และใกลคเคมยง ตลอดจนบทแพลท ฟอรฑมออนไลนฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผลสตภภณฑฑถภกสานเสคนพลาสตสก

รายละเออยด : เปปนผลสตภภณฑฑทมสผลสตดควยมดอลควนมมหลายรรปแบบมมความคงทนแขขงแรงนจขาหนภก

เบา ดคานกวคาง 11 ซม. = ความกวคางหารขนาดของเสคน (11/1.2 = 9 เสคน)ดคานยาว 29 ซม. = 

ความยาวหารขนาดของเสคน+0.2 (29/1.4 = 21 เสคน)ดคานสรง 33 ซม. = ความสรงหารขนาดของ

เสคน (33/1.2 = 27 เสคน)

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ตาดขสา อ.หนองหสน จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

Customer Segment – กลจสมลรกคคาเพศหญสงทภสวไปและลรกคคาทมสสนใจผลสตภภณฑฑถภกสาน
Costomer Relationships - มมการตสดตามผลการใชคงานกภบลรกคคาทมสซดขอไปวสาหลภงจากใชคแลควไดค
ผลเปปนอยสางไรการใชคงานของสสนคคามมความคงทนดมหรดอไมสและนจาผลการใชคมาชสวยในการ 
review สสนคคาดควยและจะมมการมอบสสทธสพสเศษแกสลรกคคาเดสมดควยสสวนลด 10 เปอรฑเซขนตฑ
Channels – จภดจจาหนสายผสาน Facebook เพจ U2T ตจาบลตาดขสา จภงหวภดเลย เคลดอขสายทาง
ออนไลนฑและจจาหนสายทมสชจมชนและชจมชนใกลคเคมยง
Value Propositions – คจณคสาทมสลรกคคาจะไดครภบมมความแขขงแรงทนทานโครงสรคางไดครภบการ
ออกแบบอยสางดมประหยภดเวลาคจคมคสาไดคอนจรภกษฑธรรมชาตสและมมอายจการใชคงานยาวนานสามารถ
รภบนจขาหนภกไดคดม
Key Activities – กระบวนการผลสต เรสสมจากการเตรมยมเสคนพลาสตสกและวภสดจอจปกรณฑทมสใชคใน
การสาน การคภดเลดอกลาย การกจาหนดขนาด เมดสอสานเสรขจกขนจาชสขนสสวนตสางๆมาประกอบกภน
เปปนรรปทรงตสางๆหลากหลายรรปแบบใหคทภนสมภย มมสมสภนสวยงาม ซขสงระหวสางกระบวนการเหลสานมขจะ
ทจาการเกขบขคอมรลเพดสอนจามาสรคาง content ในการโปรโมทและจภดจจาหนสายสสนคคา
Key Resources – ทรภพยากรในการผลสตประกอบไปดควยวภสดจอจปกรณฑและแรงงานทมสใชคในการ
ผลสตซขสงเปปนแรงงานและสมาชสกในชจมชน
Key Partners – ในสสวนของผรคเกมสยวใหคการสนภบสนจนและผรคเกมสยวขคองในธจรกสจ องคฑการบรสหาร
สสวนตจาบลตาดขสา มหาวสทยาลภยราชภภฏเลยและกลจสมแมสบคานตจาบลตาดขสา
Cost Structure – ตคนทจนจะประกอบไปดควย คสาวภสดจอจปกรณฑและคสาสาธารณรปโภคตสางๆ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 8,600
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PS65027612 : โครงการสลงเสรกมและพพฒนาการแปรรภปหนลอไมบเพสสอเพกสมมภลคลา

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

การดองโดยใสสสมจนไพรเพดสอเพสสมกลสสนและรสชาตส และมมสรรพคจณทมสชสวยในเรดสองระบบยสอย

การปรภบปรจงผลสตภภณฑฑและบรรจจภภณฑฑแบบใหมสเพดสอความสะอาด

นจาสสนคคาจจาหนสายผสาน platform online

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ฟรจสหนสอไมคดอง

รายละเออยด : แกงหนสอไมคดอง ซจปหนสอไมคดอง แจตวหนสอไมคดอง ผภดพรสกแกงหนสอไมคดอง

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ปวนพจ  อ.หนองหสน จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

เนดสองจากในพดขนทมสตจาบลปวนพจเปปนภรเขาซขสงมม ปปาหนสอไมค ทมสเกสดขขขนตามธรรมชาตสเปปนจจานวนมาก 
ดภงนภขนจขงนจาหนสอไมค ทมสมมในพดขนทมสมาแปรรรปเปปนอาหาร เชสน การนจาไปดองใสสสมจนไพร สมจนไพรในทมส
นมข คดอกระชายขาว และขสง ซขสงเปปนพดชสมจนไพรทมสพบไดคทภสวไปในพดขนทมสเชสนกภน เพดสอเปปนการเพสสม
มรลคสาใหคกภบผลสตภภณฑฑทมสมมในชจมชนและเปปนการสรคางรายไดคใหคแกสคนในพดขนทมส โดยการออกแบบ
สสนคคาใหมสและพภฒนาบรรจจภภณฑฑใหมส จากโครงการดภงกลสาวจะทจาใหคชจมชนมมรายไดคเพสสมมากขขขน
และเปปนการสรคางอาชมพเสรสมใหคแกสคนในพดขนทมส รวมทภขงทจาใหคผลสตภภณฑฑทมสมมเปปนทมสรรคจภกมากยสสงขขขน 
กลจสมเปปาหมายการทจาโครงการในครภขงนมขคดอประชากรตจาบลปวนพจ  โดยมมกลจสมตภวอยสาง 20 คน 
โดยเปปนการคภดเลดอกแบบเจาะจง โดยจภดกสจกรรมการอบรมเชสงปฏสบภตสการ ใหคผรคทมสเขคาอบรมมม
สสวนรสวมในการทจาหนสอไมคแปรรรป โดยเรสสมจากการนจาหนสอไมคมาแกะเปลดอก ลคางนจขาใหคสะอาดจาก
นภขนสภบเปปนชสขนๆ ขยจาหนสอไมคกภบเกลดอ ลคางนจขาใหคสะอาด บมบใหคสะเดขดนจขา จากนภขนใสสลงในโหลหรดอ
ภาชนะดอง นจานจขาซาวขคาวมาผสมกภบเกลดอ เทลงไปในหนสอไมคและปปดฝาใหคสนสท ดองประมาณ 
2-3 วภน หนสอไมคจะเรสสมเปปนหนสอไมคดอง

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 12,000
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PS65027632 : โครงการพพฒนาผลกตภพณฑคผบาคลลมไหลลจากฝปายพสพนเมสอง

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

นจาสสนคคาจจาหนสายผสาน platform online

การปรภบปรจงผลสตภภณฑฑและบรรจจภภณฑฑแบบใหมสเพดสอเพสสมมนเสนสหฑ สรคางจจดขายใหคแกสสสนคคา

การทภกดควยมดอเพดสอเสรสมสรคางความเปปนอภตลภกษณฑเพดสอเพสสมมรลคสาใหคสสนคคา

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมภรมสปปญญาและวภฒนธรรมดคานการบรสการ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : คจณหมสงฝปายถภก

รายละเออยด : ผคาคลจมไหลส ผคาพภนคอ หมวก ผคาอเนกประสงคฑ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ปวนพจ  อ.หนองหสน จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ภรมสปปญญาการผลสตผคาฝปายถภกมดอของตจาบลปวนพจถดอเปปนภรมสปปญญาทมสมมคจณคสาและเอกลภกษณฑ
แสดงถขงมรดกทางวภฒนธรรม แสดงถขงประเพณมและวสถมชมวสตของคนในชจมชนทมสมมความเจรสญ
ครภขงในอดมตเมดสอยจคสมภยไดคเปลมสยนไปทจาใหคคสานสยมความประณมต เอกลภกษณฑทมสสภสงสมมานภขนถรก
หลงลดมและจางหาย โครงการนมขจภดขขขนเพดสอพภฒนาสสนคคาการบรสการใหคมมมรลคสาเพสสมขขขนตสอยอด
เปปนผลสตภภณฑฑทมสตอบสนองตสอชมวสตประจจาวภนไดคมากขขขน มจสงพภฒนาผคาทอใหคตรงกภบภรมสปปญญา
ทคองถสสนตลอดจนเพสสมทภกษะดคานความคสดดคานฝปมดอและสรคางองคฑความรรคการออกแบบ เพดสอนจา
มาเปปนจจดขายและสรคางรายไดคใหคกภบชจมชน
ผคาคลจมไหลสผคาฝปายเปปนผคาคลจมไหลสทมสเปปนผคาทมสมมการระบายไดคดม เนดขอผคาสามารถซภบนจขาหรดอเหงดสอ
ไดคในระดภบดมเยมสยม สวมใสสสบายและคลสองตภว เนดขอผคาจะเปปนผคาทมสมมลภกษณะเปปนผคาดคาน ซขสงนสยมนจา
มาทจาเปปนผคาพภนคอหรดอผคาคจลมไหลส ทจาใหคผคาคจลมไหลสมมราคาทมสคสอนขคางสรง แตสผคาคลจมไหลสทมสทจา
มาจากผคาฝปายนภขน ยภงมมขคอบกพรสอง นภสนคดอ ผคาคลจมไหลสสามารถยภบหรดอเปปนรอยไดคงสาย และเมดสอ
ทจาความสะอาดดควยการซภกเครดสองบสอยๆ จะทจาใหคผคายควยไดค ผคาคลจมไหลสผคาฝปายเหมาะสมกภบผรคทมส
ตคองการใชคงานในพดขนทมสโลสงแจคง ซขสงจะตคองโดดแดดบสอยๆ ยสสงถคาตคองการผคาคลจมไหลสทมสสไตลฑ
หรรหรา ราคาอาจจะสรงเพสสมมายสสงขขขน
กลจสมเปปาหมายการทจาโครงการในครภขงนมขคดอประชากรตจาบลปวนพจ  บคานเหลสาใหญส หมรสทมส 2  มมกลจสม
ถภกทอผคา โดยมมกลจสมตภวอยสาง 20 คน โดยเปปนการคภดเลดอกแบบเจาะจง โดยจภดกสจกรรม
การอบรมเชสงปฏสบภตสการ ใหคผรคทมสเขคาอบรมมมสสวนรสวมในการถภกผคาคลจมไหลสจากผคาฝปายพดขนเมดอง

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 12,500
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PS65027340 : ลภกประคบสมลนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

การใชคเทคโนโลยมดคานการขายสสนคคาออนไลนฑทาง เพจ Facebook U2T ตจาบลหนองหสน

เทคโนโลยมทางการผลสตเพดสอการจภดเกขบทมสยาวนานขขขน

พภฒนา Packaging,Design คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลสตภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ลรกประคบรภกษฑสมจนไพร

รายละเออยด : ลรกประคบสมจนไพรวภงวสสช สรรพคจณ  ชสวยบรรเทาอาการปวดเมดสอย ชสวยลด

อาการบวม อภกเสบของกลคามเนดขอขคอตสอหลภงประคบ 24-48 ชภสวโมง ลดอาการเกรขง

ของกลคามเนดขอ ชสวยใหคกลคามเนดขอ พภงผดด ยดดตภวออก ชสวยเพสสมการไหลเวมยนของโลหสต โดย

ผลสตจากสมจนไพรกวสา 10 ชนสด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.หนองหสน อ.หนองหสน จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

Customer Segment - กลจสมลรกคคาคดอกลจสมคนทมสอาศภยอยรสในภาคตะวภนออกเฉมยงเหนดอ และ
อาศภยอยรสในชจมชน ไมสจจากภดเพศ โดยมมอายจ 30 ปปขขขนไป เพราะเปปนกลจสมคนทมสสนใจในสจขภาพ และ
มมอาการปวดเมดสอยลคาจากการทจางาน เนดสองจากสภาพรสางกายทมสเสดสอมถอยลง
Costomer Relationships – มมการตสดตามผลการใชคงานกภบลรกคคาทมสซดขอไป วสาหลภงจากใชคแลคว
ไดคผลเปปนอยสางไร ดมขขขนหรดอไมส ชสวยบรรเทาอาการทมสเปปนอยรสหรดอไมส และนจาผลการใชคมาชสวยใน
การ review สสนคคาดควย และจะมมการลดราคาใหคกภบลรกคคาเดสมทมสซดขอตามจจานวน
Channels – จภดจจาหนสายผสาน Facebook LINE  และสถานมอนามภยเฉลสมพระเกมยรตสหนองหสน
Value Propositions - คจณคสาทมสลรกคคาจะไดครภบคดอลรกประคบจะชสวยบรรเทาอาการปวดเมดสอย 
ชสวยบรรเทาอาการปวดเมดสอย ชสวยลดอาการบวม อภกเสบของกลคามเนดขอขคอตสอหลภงประคบ 
24-48 ชภสวโมง ลดอาการเกรขงของกลคามเนดขอ ชสวยใหคกลคามเนดขอ พภงผดด ยดดตภวออก ชสวยเพสสมการ
ไหลเวมยนของโลหสต ลดอาการปวด และปลอดภภยเพราะผลสตจากสมจนไพรปลอดสาร ไดครภบรอง
มาตรฐาน
Key Activities - กระบวกการผลสต เรสสมจากการปลรกสมจนไพรจากแปลงทมสไดคมาตรฐานปลอด
สาร ไปสรสการเกขบเกมสยว การคภดสรร การตาก การผลสตและบรรจจภภณฑฑทมสหลากหลาย ซขสงระหวสาง
กระบวนการเหลสานมขจะทจาการเกขบขคอมรลเพดสอนจามาสรคาง Content ในการโปรโมทและจภด
จจาหนสายสสนคคา
Key Resources – ทรภพยากรในการผลสตประกอบไปดควย สรตรในการทจาลรกประคบ วภตถจดสบ
สมจนไพรปลอดสารพสษ แรงงานทมสใชคในการผลสตซขสงเปปนแรงงานและสมาชสกในชจมชน การตลาด

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

มมสจขภาพดมขขขน ลดโอกาสเกสดการเจขบปปวย

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางนวภตกรรมใหมสใหคกภบผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

อนจรภกษฑและตสอยอดภรมสปปญญาทคองถสสน

จตานวนรายไดบ : 5,000
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PS65027376 : ผลกตภพณฑคจากการเผาถลาน

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

เทคโนโลยมทางการผลสต การใชคเตาเผาถสานเกขบนจขาสคมควภนไมค

เทคโนโลยมทางการตลาดสภงคม

เทคโนโลยมทางการคคา

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

เศรษฐกกจหมลนเวอยนลดการใชบพลพงงานเนบนนตากลพบมาใชบใหมล

   Upgradable (ยกระดภบไดค)

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ถสานหจงตคม

รายละเออยด : ผลสตภภณฑฑจากถสานชจมชน ใชคเปปนเชดขอเพลสง ดรดซภบกลสสนและความชดขน บจารจงดสน

และตคนไมค และนจขาสคมควภนไมคใชคในการเกษตร

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.หนองหสน อ.หนองหสน จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

Customer Segment - กลจสมลรกคคาเปปนกลจสมลรกคคาทภสวไป และอาศภยอยรสในชจมชน ไมสจจากภดเพศ ไมส
จจากภดอายจ 
Costomer Relationships – มมการตสดตามผลการใชคงานกภบลรกคคาทมสซดขอไปวสาใชคไปแลควเปปน
อยสางไรบคาง มมโปรโมชภสน จภดสสงฟรมหากซดขอตามกจาหนด
Channels – จภดจจาหนสายผสาน Facebook Line ขายทมสบคานและในชจมชนตจาบลหนองหสน
Value Propositions - คจณคสาทมสลรกคคาจะไดครภบ คดอผลสตภภณฑฑจากถสานใชคเปปนเชดขอเพลสง ดรดซภบ
กลสสนและความชดขน บจารจงดสนและตคนไมค นจขาสคมควภนไมคใชคในการเกษตรทมสปลอดภภย สสงเสรสมเกษตร
อสนทรมยฑในชจมชน 
Key Activities - กระบวนการผลสต เรสสมจากการจภดหาไมค ตากไมค ใหคความรรคเกมสยวกภบเตาเผาถสาน
คจณภาพของถสานนจขาสคมควภนไมค การเกขบและประโยชนฑ และบรรจจภภณฑฑ ซขสงระหวสางกระบวนการ
เหลสานมขจะทจาการเกขบขคอมรลเพดสอนจามาสรคาง Content ในการโปรโมทและจภดจจาหนสายสสนคคา
Key Resources – ทรภพยากรในการผลสตประกอบไปดควย ไมคทมสใชคในการเผาถสาน แรงงานทมสใชคใน
การผลสตซขสงเปปนแรงงานและสมาชสกในชจมชน การตลาดและการจภดจจาหนสายสสนคคา
Key Partners – ในสสวนของผรคเกมสยวใหคการสนภบสนจนและผรคเกมสยวขคองในธจรกสจ จะมม ชจมชนในตจาบล
หนองหสน และวสทยากรจากคณะวสทยาศาสตรฑมหาวสทยาลภยราชภภฏเลย
Cost Structure – ตคนทจนจะประกอบไปดควย คสาวภตถจดสบ ตคนทจนในการรภบซดขอไมค คสาแรงงานในการ
ปรภบปรจงหรดอสรคางเตาเผา คสาบรรจจภภณฑฑ คสาการตลาด และคสาสาธารณรปโภคตสางๆ
Revenue Streams – รายไดคจากการทจาธจรกสจ จะไดคจากการผลสตถสานหจงตคม ถสานดรดกลสสน นจขา

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางนวภตกรรมใหมสใหคกภบผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 5,200
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PS65026279 : การพพฒนาและเพลกมมภลคลาผลกตภพณฑคชลมชน : เสสสอกก และลวดลายอพตลพกษณคเชกงสรบางสรรคค

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

ฟปมทอเสดสอ

ไมคสอดกก

โฮมทอเสดสอ

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : เสดสอกก ลวดลายอภตลภกษณฑเชสงสรคางสรรคฑ

รายละเออยด : ผลสตภภณฑฑจภกสานโดยมมวภตถจดสบหลภกจากตคนกก เปปนการแปรรรปวภตถจดสบจาก

เสคนกก นจามายคอมสมและสานทอเปปนผลสตภภณฑฑทมสนจาไปใชคประโยชนฑไดคในรรปแบบตสางๆ เชสน เสดสอ

กก และอดสนๆ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ทรภพยฑไพวภลยฑ อ.เอราวภณ จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

การนจาเอาเทคโนโยลมมาชสวยในการสรคางสรรคฑลวดลายทมสเปปนอภตลภกษณฑชจมชนใหคแกสผลสตภภณฑฑ
เสดสอกกเพดสอเพสสมมลรคสา และสรคางรายไดคใ คชจมชน

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางนวภตกรรมใหมสใหคกภบผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 10,000
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PS65026303 : การพพฒนาตราสกนคบาและบรรจลภพณฑค สตาหรพบผลกตภพณฑคแปรรภปจากกลบวย

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

เครดสองสไลดฑกลควย

วภสดจอจปกรณฑ

เครดสองซมลถจง

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสสนคคาและบรสการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพภฒนาผลสตภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : กลควยฉาบโบราณ

รายละเออยด : ผลสตภภณฑฑแปรรรปสสนคคาทางการเกษตรประเภทกลควย โดยการนจากลควยมา

แปรรรปเปปนผลสตภภณฑฑชนสดตสางๆ เชสน กลควยฉาบโบราณ กลควยปรจงรส กลควยฉาบกรอบ และ

อดสนๆ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ทรภพยฑไพวภลยฑ อ.เอราวภณ จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

ออกแบบและพภฒนาบรรจจภภณฑฑของผลสตภภณฑฑในชจมชนทรภพยฑไพรวภลยฑ ใหคมมความโดดเดสนและ
เพสสมมลรคสาใหคกภบสสนคคา

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 7,000
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PS65027848 : สลงเสรกมและพพฒนาผลกภพณฑคชลมชนตตาบลผาสามยอดสภลตลาดออนไลนค

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

เครดสองผสม

เครดสองซมลสรญญากาศ

เครดสองบรรจจภภณฑฑ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การขนสสงและกระจายสสนคคา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : แจสวบองโฮมฮภก

รายละเออยด : นจขาพรสกปลารคาปลจกสจก

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ผาสามยอด อ.เอราวภณ จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ออกแบบและพภฒนาบรรจจภภณฑฑใหมส, พภฒนาสสนคคา/บรสการใหคมมมรลคสาสรง, ยกระดภบมาตรฐาน
สสนคคา/บรสการ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางความรรคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 15,000
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PS65027861 : สลงเสรกมและพพฒนาผลกภพณฑคชลมชนตตาบลผาสามยอดสภลตลาดออนไลนค

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

เครดสองสไลดฑกลควย

เครดสองซมลสรญญากาศ

ตรคอบ

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

การขนสสงและกระจายสสนคคา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : แจสวบองโฮมฮภก

รายละเออยด : นจขาพรสกปลารคาปลจกสจก

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ผาสามยอด อ.เอราวภณ จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

การเพสสมมรลคสาของสสนคคา พรคอมเพสสมชสองทางการจภดหนสายทางออฟไลนฑและออนไลนฑใหคมากขขขน 
การวางแผนบรรจจภภณฑฑใหคดรโดดเดสนนสาสนใจ และเพสสมควา หลายหลายใหคกภบสสนคคา

ใชคผลผลสตทางการเกษตรใหคเกสดประโยชนฑสรงสจด

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

จตานวนรายไดบ : 12,000
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PS65027357 : โครงการพพฒนาผลกตภพณฑคและบรรจลภพณฑคสกนคบาโอทอป

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

ใชคแพลตฟอรฑม Facebook เพดสอเพสสมยอดขายและโปรโมทสสนคคา

ใชคเครดสองจภกรเพดสอลดตคนทจนและประหยภดเวลา

การออกแบบสสนคคาใหคตรงกภบความตคองการของลรกคคาโดยใหคแพลตฟอรฑม เชสน Facebook 

เพดสอสจารวจความตคองการของลรกคคา

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกกจสรบางสรรคคจากภภมกปปญญาและวพฒนธรรมทบองถกสน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภภณฑฑ

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผลสตภภณฑฑผคาไหม มมด และชจดเครดสองครภวจากไมคสภก

รายละเออยด : สสนคคาเปปนงานฝปมดอทมสใชควภตถจดสบทมสมมในทคองถสสน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 3 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ผาอสนทรฑแปลง อ.เอราวภณ จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขาย หรดอขายแลคว

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ เพดสอเสรสมผลสตภภณฑฑเดสมใหคมมมรลคสามากยสสงขขขน จากเดสมทมสขายแคสชสขนงาน
ฝปมดอ โดยการพภฒนาบรรจจภภณฑฑ จะชสวยเพสสมมรลคสาใหคกภบงานฝปมดอ ซขสงในแผนงานทมสวางไวคจะทจา
การพภฒนาบรรจจภภณฑฑใหคมมความนสาสนใจและเปปนเอกลภกษณฑใหคกภบต.ผาอสนทรฑแปลง นอกจากนมข
ยภงมมการเพสสมการสดสอสารทางออนไลนฑ เพดสอชสวยในการโปรโมทสสนคคา และเพสสมชสองทางการเขคา
ถขงของลรกคคาไดคมากขขขนอมกดควย

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางนวภตกรรมใหมสใหคกภบผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 40,000
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PS65051138 : โครงการพพฒนาบรรจลภพณฑคกะหรอสปปต บ

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑใหมสใหคนสาสนใจ และเพสสมมรลคสาใหคสสนคคา

การนจาสสนคคาเขคาสรสตลาดออนไลนฑ ขายผสานชสองทาง เพจ Facebook , Line เพสสมชสองทางใหค

แกสผรคบรสโภคไดคเลดอกซดขอสะดวกรวดเรขว

การใชคโปรแกรมคอมพสวเตอรฑในการออกแบบ กราฟปก / ดมไซนฑ ในการผลสตบรรจจภภณฑฑใหมสใหค

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : กระหรมสปปต บโครงการบคานเลขกในปปาใหญส

รายละเออยด : กระหรมสปปต บโฮมเมด มมทภขงหมด 4 ใสค -เคขม-ถภสว-สภบปะรด-หมรหยองพรสกเผา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 3 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.ผาอสนทรฑแปลง อ.เอราวภณ จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ปปจจจบภนกระหรมสปปต บของโครงการบคานเลขกในปปาใหญสกจาลภงเปปนทมสสนใจของกลจสมรคานคคาทภสวไป รคาน
อาหาร เปปนตคน ทางกลจสมพภฒนาผาอสนทรฑแปลงจขงอยากชสวยพภฒนาบรรจจภภณฑฑใหคเปปนทมสนสาสนใจ 
และดขงดรดใหคนสาซดขอมากขขขน และสสงเสรสมใหคเปปนของฝากของตจาบลผาอสนทรฑแปลง และเพสสมชสอง
ทางการจจาหนสายทางออนไลนฑเพดสอเพสสมยอดขาย

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางนวภตกรรมใหมสใหคกภบผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 150,000
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PS65028251 : การพพฒนาและเพกสมมภลคลาผลกตภพณฑคเพสสอความยพสงยสนของตตาบลเอราวพณ อตาเภอเอราวพณ 

จพงหวพดเลย

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

ใชคกระดาษซภพมภนหสอผลสตภภณฑฑเพดสอเพสสมคจณภาพสสนคคาและใหคดรมมความโดดเดสน

สรคาง QR-Code แสดงคจณคสาและโภชนาการ

ทจาโลโกคใหคสสนคคาดรโดเดสนและมมความนสาเชดสอถดอและจดจจาไดคงสาย

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การพภฒนาบรรจจภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ดมดมสลภด

รายละเออยด : ดมดมสลภด ราคาตสอชสขน 35 บาท

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.เอราวภณ อ.เอราวภณ จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

เนดสองจากในปปจจจบภนผรคคนสสวนใหญสหภนมาใสสใจกภบสจขภาพมากยสสงขขขนโดยเฉพาะดคาน
อาหารและโภชนาการ ไดคมมการสรรหาอาหารทมสดมและมมประโยชนฑตสอสจขภาพ ดภงนภขนผลสตภภณฑฑ
สลภดผภกรวม สลภดโรล และธภญพดช จขงเปปนอมกชสองทางหนขสงในการประกอบธจรกสจ โดยเนคนการ
สรคางความแตกตสางของผรคบรสโภคเปปนหลภก ผลสตภภณฑฑสลภดผภกรวม สลภดโรล และธภญพดช 
สามารถทจาไดคงสายเพราะใชคเงสนลงทจนตจสา จขงทจาใหคธจรกสจนมขมมครสแขสงทางการตลาดคสอนขคางมาก ดภง
นภขนเราจขงตคองสรคางความแตกตสางใหคกภบผลสตภภณฑฑเพดสอเพสสมยอดขายใหคสรงขขขน ทจาใหคเกสดความ
ไดคเปรมยบทางการแขสงขภน โดยผลสตภภณฑฑสลภดผภกรวม สลภดโรล และธภญพดช ทจามาจากผภกออรฑ
แกนสค ธภญพดชและผลไมคทมสมมคจณภาพและมมความสดใหมสเปปนหลภก สสวนนจขาสลภดนภขนจะทจาใหคมมรสชาตส
ทมสหลากหลาย โดยมมสสวนผสมของผภกและผลไมค ทมสมมประโยชนฑตสอสจขภาพ และมมรสชาตสกลม
กลสอมไมสหวานมาก มมไขมภนตจสา มมคอเลสเตอรอลตจสา จขงเหมาะสาหรภบผรคทมสใสสใจและรภกสจขภาพทจก
เพศทจกวภย

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชคใหคเกสดประโยชนฑ

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

ลดขยะ/การนจาวภตถจดสบกลภบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สสงเสรสมและสนภบสนจนการทสองเทมสยวชจมชน

สรคางความรรคใหคชจมชน

จตานวนรายไดบ : 120,000
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PS65028253 : พพฒนาชลองทางการจพดจตาหนลายเพสสอเพกสมรายไดบสภลชลมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรลปโครงการ

พภฒนาชสองทางการจภดจจาหนสายออนไลนฑ

พภฒนาชสองทางการจภดจจาหนสายออฟไลนฑ

กลจสมวสสาหกสจชจมชนและรคานคคาโอทบอปและอดสนๆ

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลสตและบรสการ

การสสงเสรสมการขายและการตลาด

การพภฒนาสสนคคาและบรสการใหคมมมรลคสาสรง

การขนสสงและกระจายสสนคคา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นคอยกวสา 1 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรรปอาหาร

ชสสอผลกตภพณฑค/บรกการ : ดมดมสลภด

รายละเออยด : 1. ผลสตภภณฑฑสลภดผภกรวม, สลภดโรล และธภญพดช2. นจขาสลภด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดบตลอเดสอน (บาท)

03 : วพตถลประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคบา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทลานสรบางคลณคลาใหบกพบชลมชนไดบอยลางไร

05 : แผนธลรกกจ

08 : ชลองทางการขาย และความพรบอมออกสภลตลาด

ประชาชน
มหาวสทยาลภยราชภภฏเลย

ต.เอราวภณ อ.เอราวภณ จ.เลย

04 : องคคความรภบ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รรปกสอน รรปหลภงรภปสกนคบา/บรกการ

ออฟไลนค : 

ออนไลนค : 

ความพรบอมออกสภลตลาด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

เนดสองจากในปปจจจบภนชสองทางการจภดจจาหนสายแบบออฟไลนฑทจาใหคเขคาถขงผรคบรสโภคไมสทภสวถขง จขง
ตคองการเพสสมชสองทางการจภดจจาหนสายแบบออนไลนฑ เพดสอใหคเขคาถขงผรคบรสโภคมากยสสงขขขน สามารถ
เปปนทางเลดอกทมสหลากหลายใหคกภบผรคบรสโภคในการซดขอสสขนคคา ทจาใหคยอดขายเพสสมขขขน และตอบโจทยฑ
ความตคองการของลรกคคาในยจคปปจจจบภนทมสตคองการซดขอสสนคคาออนไลนฑมากยสสงขขขน ทภขงยภงลดขภขนตอน
ทมสยจสงยากในการซดขอสสนคคา สสงผลใหคธจรกสจดจาเนสนการไดคอยสางมมประสสทธสภาพและเกสดความยภสงยดน

คสดคคนกระบวนการทจางานทมสงสายขขขน

เพสสมมรลคสาผลผลสต/ผลสตภภณฑฑ/บรสการ

สสงเสรสมและสนภบสนจนการทสองเทมสยวชจมชน

สรคางความรรคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จตานวนรายไดบ : 120,000
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โครงการพัฒนาระบบการบริหารและจัดการเครือข่ายข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG
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