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1 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสานสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน     จ.พะเยา 30 ฟรี (1 วนั)
(ผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวา)

2 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทของใช้ จ.พัทลุง 30 ฟรี (1 วนั)

ของประดับ และของทีร่ะลึก (ผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกระจูด) 
3 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทของใช้ จ.นครศรีธรรมราช 30 ฟรี (1 วนั)

ของประดับ และของทีร่ะลึก (ผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกระจูด) 
4 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสานสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จ.อุดรธานี 60 ฟรี (2 วนั)

(ผลิตภัณฑ์จักสานจากกก)
5 การพัฒนาเคร่ืองประดับจากเส้นใยพืช จ.อ่างทอง 30 ฟรี (1 วนั)

6 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทของใช้ ของประดับ จ.ชุมพร 30 ฟรี (2 วนั)
และของทีร่ะลึก (ถ่านผลไม้ดูดกล่ินและประดับตกแต่ง)

7 การพัฒนาคุณภาพกระดาษหัตถกรรมสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ จ.เชียงใหม่ 30 ฟรี (2 วนั)

ชุมชน (กระดาษสา)
8 การพัฒนาคุณภาพกระดาษหัตถกรรมสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ จ.อ่างทอง 30 ฟรี (2 วนั)

ชุมชน (กระดาษสา)
9 การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน ้าและการผลิตเคร่ืองกรองน ้า อ.หนองเสือ 30 ฟรี (4 วนั)

เพือ่การอุปโภคและบริโภค จ.ปทุมธานี
10 การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน ้าและการผลิตเคร่ืองกรองน ้า อ.บึงโขงหลง 30 ฟรี (4 วนั)

เพือ่การอุปโภคและบริโภค จังหวดับึงกาฬ
11 การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน ้า และการผลิตเคร่ืองกรองน ้า อ.กะเปอร์ 30 ฟรี (4 วนั)

เพือ่การอุปโภคและบริโภค จ.ระนอง

12 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทผ้าทอ จ.หนองคาย 30 ฟรี (3 วนั)

13 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทผ้าทอ จ.หนองคาย 30 ฟรี (3 วนั)

เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์

เทคโนโลยีสิง่ทอ
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14 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทผ้าทอ จ.อุดรธานี 30 ฟรี (3 วนั)

15 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทผ้าทอ จ.หนองบัวล้าภู 30 ฟรี (3 วนั)

16 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทผ้าทอ จ.มหาสารคาม 30 ฟรี (3 วนั)

17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอทีใ่ช้สีธรรมชาติสู่มาตรฐานชุมชน จ.ร้อยเอ็ด 30 ฟรี (2 วนั)

18 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอทีใ่ช้สีธรรมชาติสู่มาตรฐานชุมชน จ.ร้อยเอ็ด 30 ฟรี (2 วนั)

19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอทีใ่ช้สีธรรมชาติสู่มาตรฐานชุมชน จ.มหาสารคาม 30 ฟรี (2 วนั)

20 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอทีใ่ช้สีธรรมชาติสู่มาตรฐานชุมชน จ.มหาสารคาม 30 ฟรี (2 วนั)

21 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอทีใ่ช้สีธรรมชาติสู่มาตรฐานชุมชน จ.ชัยภูมิ 30 ฟรี (2 วนั)

22 การเพิม่ศักยภาพผู้ประกอบการเคร่ืองส้าอางสมุนไพรให้ได้การ จ.สงขลา 30 ฟรี (1 วนั)

รับรองมาตรฐานฮาลาล
23 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เคร่ืองส้าอางสมุนไพรเพือ่ขอ จ.สงขลา 30 ฟรี (1 วนั)

รับรองมาตรฐานฮาลาล
24 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมุนไพรทีไ่ม่ใช่ จ.พิษณุโลก 30 ฟรี (1 วนั)

อาหาร (สบูเ่หลวสมุนไพร)
25 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมุนไพรทีไ่ม่ใช่ จ.พิษณุโลก 30 ฟรี (1 วนั)

อาหาร (ลูกประคบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ล้างจาน)
26 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมุนไพรทีไ่ม่ใช่ จ.ล้าปาง 30 ฟรี (1 วนั)

อาหาร (ลูกประคบสมุนไพร)

เทคโนโลยีสมุนไพร
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27 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมุนไพรทีไ่ม่ใช่ จ.ล้าปาง 30 ฟรี (1 วนั)
อาหาร (แชมพูและผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม)

28 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมุนไพร จ.สกลนคร 30 ฟรี (1 วนั)
ทีไ่ม่ใช่อาหาร (แชมพูสมุนไพร)

29 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมุนไพร จ.สกลนคร 30 ฟรี (1 วนั)
ทีไ่ม่ใช่อาหาร (ลูกประคบสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ปรับสภาพ
เส้นผมสมุนไพร)

30 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมุนไพร จ.สุราษฎร์ธานี 30 ฟรี (1 วนั)
ทีไ่ม่ใช่อาหาร (ผลิตภัณฑ์ล้างจาน)

31 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมุนไพร จ.สุราษฎร์ธานี 30 ฟรี (1 วนั)
ทีไ่ม่ใช่อาหาร (แชมพูสมุนไพร และลูกประคบสมุนไพร)

32 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมุนไพร จ.สมุทรสงคราม 35 ฟรี (1 วนั)
ทีไ่ม่ใช่อาหาร (ผลิตภัณฑ์หมักผม)

33 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมุนไพร จ.สมุทรสงคราม 35 ฟรี (1 วนั)
ทีไ่ม่ใช่อาหาร (ผลิตภัณฑ์บ้ารุงผิว และลิบบาล์ม)

34 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากน ้าแร่ธรรมชาติ       จ.ระนอง 30 ฟรี (2 วนั)
 “(การเขียนแผนธรุกิจ สบูก่้อนกาแฟ  และเกลือขัดผิวกาแฟ)”

35 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากน ้าแร่ธรรมชาติ         จ.ระนอง 30 ฟรี (2 วนั)

“(การจัดสถานทีใ่ห้ถูกสุขลักษณะ สบูก่้อนมังคุด 
และผลิตภัณฑ์บ้ารุงผิว)”

36 การพัฒนาคุณภาพสินค้าอาหาร และเคร่ืองด่ืมเพื่อยื่นขอการรับรอง จ.นครศรีธรรมราช 35 ฟรี (1 วนั)

มาตรฐานฮาลาล
37 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้มของผู้ประกอบการ OTOP จ.เชียงราย 30 ฟรี (2 วนั)

38 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหาร จ.สงขลา 100 ฟรี (1 วนั)

(ขนมไทย ผัก  และผลไม้ทอดกรอบ น ้าพริกและเคร่ืองแกง)

เทคโนโลยีอาหาร
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39 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร จ.สงขลา 60 ฟรี (2 วนั)
(น ้าพริกและเคร่ืองแกง)

40 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร    จ.นครศรีธรรมราช 60 ฟรี (1 วนั)

(ผลไม้กวน ผักและผลไม้ทอดกรอบ)
41 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหารให้ได้ จ.หนองคาย 80 ฟรี (1 วนั)

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (อาหารทอดปลาร้าแปรรูป
และข้าวแปรรูป)

42 การพัฒนากระบวนการผลิตอาหารแปรรูปให้ได้มาตรฐาน จ.อุดรธานี 30 ฟรี (2 วนั)
 (ปลาแปรรูป)

43 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะเขือเทศแปรรูปสู่เชิงพาณิชย ์ จ.หนองคาย 30 ฟรี (2 วนั)

44 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร จ.อยธุยา 30 ฟรี (2 วนั)
(อาหารทอดและข้าวแปรรูป)

45 การผลิตหมูยอไขมันต้่าด้วยเอนไซม์ จ.เชียงราย 30 ฟรี (1 วนั)

46 การผลิตหมูยอไขมันต้่าด้วยเอนไซม์ จ.พะเยา 30 ฟรี (1 วนั)

47 ผลไม้ในน ้าเชือ่มบรรจุถุงรีทอร์ต จ.กรุงเทพฯ 15 1,200 บาท/คน (1 วนั)

48 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้ และพัฒนาคุณภาพ จังหวดัชุมพร. 30 ฟรี (2 วนั)
เพือ่เพิม่ศักยภาพการผลิต

49 การแปรรูปผลไม้ และการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ จังหวดัชุมพร. 30 ฟรี (1 วนั)
เพือ่ขอรับรองคุณภาพ

50 เทคนิคการตกแต่งสีตุ๊กตาเพือ่เพิม่มูลค่า จ.เชียงใหม่ 20 ฟรี (2 วนั)

51 เทคนิคการแกะลวดลาย และตกแต่งสีเพือ่เพิม่มูลค่าผลิตภัณฑ์ จ.นครศรีธรรมราช 20 ฟรี (2 วนั)

เทคโนโลยีเซรามิก
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52 เทคนิคการปัน้แป้นหมุนและปัน้ลอยตัว จ.ขอนแก่น 20 ฟรี (3 วนั)

53 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่เพิม่มูลค่า (Double glaze จ.เชียงราย 30 ฟรี (3 วนั)
แกะลายและเขียนสีรูปแบบใหม่)

54 เทคนิคการปัน้แป้นหมุน และการเผาด้วยเตาแก๊ส จ.สตูล 20 ฟรี (3 วนั)

55 เทคนิคการปัน้แป้นหมุน ปัน้ต้นแบบ และการเผาด้วยเตาแก๊ส จ.ล้าพูน 30 ฟรี (3 วนั)

56 เทคนิคการท้าแบบพิมพ์ เคลือบ และการเผาด้วยเตาแก๊ส จ.ระนอง 30 ฟรี (3 วนั)

57 การสร้างงานศิลปะบนแก้ว  จ.นครปฐม 20 ฟรี (3 วนั)
 

58 การสร้างงานศิลปะบนแก้ว  จ.ราชบุรี 20 ฟรี (3 วนั)

59 การสร้างงานศิลปะบนแก้ว  จ.สุพรรณบุรี 20 ฟรี (3 วนั)

60 การปัน้แป้นหมุนและการตกแต่ง จ.เชียงใหม่ 20 ฟรี (3 วนั)

61 การปรับปรุงการผลิต การบ้ารุงรักษาเตา และการศึกษาดูงาน บ้านกุดนาขาม 50 ฟรี (4 วนั)
 จ.สกลนคร

62 เทคนิคการผลิต การตกแต่ง และการปัน้ดอกไม้ และศึกษาดูงาน ทักษิณราชนิเวศน์ 50 ฟรี (4 วนั)
จ.นราธวิาส

63 การใช้งานเคร่ือง Ram Press  เคร่ือง Roller Machine บ้านทุง่จี 50 ฟรี (4 วนั)
จ.ล้าปาง

64 การใช้งานเคร่ือง Roller Machine เทคนิคการตกแต่ง บ้านแม่ต ้า 50 ฟรี (4 วนั)
จ.ล้าปาง

โครงการศูนย์ศิลปาชีพฯ
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ระยะเวลาการฝึกอบรม

65 เทคนิคการผลิตและตกแต่ง และการศึกษาดูงาน รอตันบาตู 50 ฟรี (4 วนั)
จ.นราธวิาส

66 การปรับปรุงประสิทธภิาพบุคลากรและเตาเผา บ้านกุดนาขาม 20 ฟรี (4 วนั)
จ.สกลนคร

67 เทคนิคการท้าพิมพ์ส้าหรับเคร่ือง Roller Head บ้านแม่ต ้า 20 ฟรี (4 วนั)
 และการเพิม่ประสิทธภิาพเตา จ.ล้าปาง

68 การขึ นรูป การท้าพิมพ์ ทักษิณราชนิเวศน์ 40 ฟรี (4 วนั)
การตกแต่งสี และการปรับปรุงบ้ารุงเตา จ.นราธวิาส

69 การท้าพิมพ์ Silicone และความรู้เร่ืองเตาเผาเซรามิก บ้านทุง่จี 30 ฟรี (4 วนั)
จ.ล้าปาง

70 การขึ นรูปด้วยจิก๊เกอร์ บ้านรอตันบาตู 30 ฟรี (4 วนั)
การปรับปรุงและซ่อมบ้ารุงเคร่ืองมือ จ.นราธวิาส


