แผนงานการยกระดับOTOP ด้วย วทน. (STI for OTOP UPGRADE) วิสาหกิจชุมชนแก้วสมใจ59-61
ปี 2561
คลินิกเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ
ปี 2560
ปี 2559
โครงการการเพิ่มมูลค่ าและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มวิสาหกิจ
แก้ วสมใจ (STI for OTOP)

โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้ า
OTOPด้ ว ย ว ท น . พื ้ น ที่ จั ง ห วั ด
กาญจนบุ รี (กลุ่ มวิ ส าหกิ จ แก้ ว
สมใจ:ต่ อเนื่องปี ที่2)

โครงการพัฒนาเครื่อง
อบแห้ งปั๊ มความร้ อน
ประหยัดพลังงาน (Heat
Pump Dryer)
การใช้เครื่องอบแห้ง

ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOPให้ได้มาตรฐาน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์

มุ่งสู่

แผนการพัฒนาหมู่บ้านวิถีวทิ ย์ มะขามป้ อมอินทรี ย์ชุมชนแก้ วสมใจ
ยกระดับและพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่ วม

โครงการ ต้ นทาง งบ 933,000 บาท

1. การบริ หารจัดการทรั พยากรท้ องถิ่นเพื่ อการผลิตมะขามป้อมตามมาตรฐาน

1. การจัดการทรัพยากรท้ องถิ่นเกษตร

สินค้ าปลอดภัย (ม.มหิดล) ผศ.ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์ งบ 1 ปี 200,000 บ.

2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตมะขามป้อมและพืชปลอดภัยเพื่อ ขอรั บรอง
มาตรฐาน (มทร.สุวรรณภูมิ) ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรื อง 3 ปี งบ 733,000 บ.
โครงการ กลางทาง งบ 1,300,000 บาท

ปี 1

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อบแห้ งด้ วยเครื่ องอบแห้ งปัม้ ความร้ อน (มทร.สุวรรณภูมิ)

ปลอดภัย 2. ถ่ายทอดยีเพื่อขอรับการ
รับรองแปลง 3. การเพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์
(ชา) 4. การทาสบู่ 5. ยืดอายุเพื่อผลิต
นอกฤดูกาล 6. Appข้ อมูลการเพาะปลูก

อาจารย์ณฏั ฐ์ สิริวรรธนานนท์ งบ 1 ปี 200,000 บ.

4. การเพิ่ม มูล ค่าและพัฒนาผลิ ตภัณ ฑ์ จากมะขามป้อ มและพื ชเกษตร (มทร.

1. การผลิตมะขามป้อมและพืชปลอดภัย

สุวรรณภูมิ) อาจารย์จนั ทร์ เพ็ญ / นายณัฏฐ์ งบ 3 ปี 450,000 บ.

5. การพัฒนาน ้ามะขามป้อมเข้ มข้ นพร้ อมดื่มและสูตรผลิตภัณฑ์
น ้ามะขามป้อมเข้ มข้ น(ม.มหิดล)ผศ.ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์ งบ1 ปี 200,000 บ.

ปี 2

6. การทาผลิตภัณฑ์สบูจ่ ากมะขามป้อม (มทร.สุวรรณภูมิ)

และพืชอินทรี ย์ 2. การเพิม่ มูลค่า
ผลิตภัณฑ์(แยม) 3. น ้ามะขามป้อม
เข้ มข้ น 4. การทาสบู่ 5. App การตลาด
แบบออนไลน์ 6. พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์

อาจารย์กาญจนา พิศาภาค งบ 3 ปี 300,000 บ.

7. การยืดอายุในการเก็บรักษามะขามป้อมเพื่อใช้ ในการผลิ ตนอกฤดูกาล (มทร.

1. การขอรับรองมาตรฐาน เกษตรอินทรี ย์

สุวรรณภูมิ) อาจารย์ศริ สิทธิ์ วงศ์อิทธิกลุ งบ 1 150,000 บ.
โครงการ ปลายทาง งบ 1,179,520 บาท

8. การออกแบบ Application และ QR Code เพื่อส่งเสริ มระบบการจัดการข้ อมูล
การเพาะปลูกและการตลาดแบบออนไลน์ (มทร.สุวรรณภูมิ) ผศ. พินทุสร ปั สนะ
จะโน งบ 3 ปี 679,520 บ.

9. การพัฒนาบรรจุภณั ฑ์ที่มีเอกลักษณ์และเพิ่มมูลค่า (มทร.สุวรรณภูมิ) นายณัฏฐ์
สิริวรรธนานนท์ งบ 2 ปี 500,000 บ.
รวม 3,412,220 บาท

2. การเพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์(มะม่วงแช่

ปี 3

อิ่ม) 3.มะขามป้อมสดอบแห้ ง 4. การทา
สบู่ 5. App การตลาดแบบออนไลน์
6. พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์

