
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์   
 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG 
(U2T for BCG)  

 
 

โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก
หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มทร. ล้านนา  

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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ก 

 

ค ำน ำ 
 

   สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อด าเนินงานโครงการ 
โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)   เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG  ในพื้นท่ีด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพิ่มการจ้างงานบัณฑิตท่ีพึ่งจบการศึกษาและประชาชนในพื้นท่ี และพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะ
พื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการท างานในปัจจุบันและทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG รวมทั้งการพัฒนาฐานข้อมูล 
Thailand Community Big Data (TCD) ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื้นท่ีของประเทศ  ด้วยสถาบัน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 5 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการน้ าปรุงจาก
ทุ่งนา U2T for BCG ต าบลเข่ือนผาก อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  2. โครงการยกระดับศักยภาพสินค้าและ
สร้างแบรนด์เพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอันเป็นอัตลักษณ์พื้นท่ีต าบลสัน
ทราย  อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  3. โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์กาแฟและสมุนไพรอินทรีย์ ต าบล
โหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  4. โครงการ  U2T For BCGต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่  5. โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) 
กรณีศึกษาต าบลบ้านหลวง  อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จากการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ
ดังกล่าวข้างต้นให้ผลการด าเนินงานส้ินสุดตามแผนงานท่ีก าหนดไว้และได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่บรรลุ
เป้าหมายตาท่ีก าหนดไว้   

  สถาบันได้ด าเนินการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก
หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มทร. ล้านนา โดยให้การสนับสนุนการบริหารจัดการและอ านวยความสะดวกใน
การด าเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ และได้ติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มทร. ล้านนา ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชนดังกล่าวข้างต้นให้บรรลุเป้าหมาย  
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้ด าเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลักโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มทร. ล้านนา  เพื่อมุ่งเน้นการรักษาระดับการจ้างงานของ
ผู้ประกอบการจ้างงานของผู้ประกอบการและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับรัฐบาลได้ก าหนดให้เศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG) เป็นยุทธศาสตร์ชาติในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นหน่วยงานหลักใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ BCG Economy  เน่ืองจาก อว. มีความพร้อมด้วยบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญมีองค์ความรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังสถานการณ์โควิดและยุทธศาสตร์ 
BCG Economy  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) มหาวิทยาลัยได้เสนอ
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐ กิจ BCG (U2T for BCG and Regional 
Development)   ด้วยสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ให้ด าเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลักโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มทร. ล้านนา  จ านวน 5 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการน  าปรุง
จากทุ่งนา U2T for BCG ต าบลเข่ือนผาก อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  2. โครงการยกระดับศักยภาพสินค้าและสร้าง
แบรนด์เพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอันเป็นอัตลักษณ์พื นท่ีต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่  3. โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์กาแฟและสมุนไพรอินทรีย์ ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัด
เชียงใหม่  4. โครงการ  U2T For BCGต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  5. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) กรณีศึกษาต าบลบ้านหลวง  อ าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่    

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการดังกล่าวข้างต้นให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ จึงจัดท าโครงการ โครงการสนับสนุนติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มทร. ล้านนา ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา  คือ 
สนับสนุนการด าเนินงานโครงการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มทร. 
ล้านนาให้บรรลุเป้าหมาย  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด
ด้วยเศรษฐกิจ BCG มทร. ล้านนา ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และสนับสนุนการบริหารจัดการและอ านวย  
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บทที่ 1  บทน า 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐาน
รากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มทร. ล้านนา ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา 

2. ระยะเวลาด าเนินงาน  วันท่ี 20  กันยายน  2565  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา  

     (ดอยสะเก็ด)  

3. งบประมาณท่ีได้รับ 37,625  และงบประมาณท่ีใช้จริง  37,425 บาท 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
4.1 เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานโครงการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วย

เศรษฐกิจ BCG มทร. ล้านนา ให้บรรลุเป้าหมาย 
4.2 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วย

เศรษฐกิจ BCG มทร. ล้านนา ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
 

5. ความส าเร็จของวัตถุประสงค์ 
  

วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ของวัตถุประสงค์ บรรลุ ()/ 
ไม่บรรลุ(×) 

1. เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน
รากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มทร. 
ล้านนา ให้บรรลุเป้าหมาย 

1.ผลการด าเนินงานสามารถ
ด าเนินงานได้เสร็จสิ นตามแผนงาน
ท่ีก าหนด 

 

2. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน
รากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มทร. 
ล้านนา ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชน  

1. ได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน
รากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG 
มทร. ล้านนา ของสถาบันถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน ให้น าเสนอผลการ
ด าเนินงาน 

 

2. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
อ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน
โครงการให้มีประสิทธิภาพ 

สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ 
5 โครงการ ได้ตามแผนงานท่ี
ก าหนด 
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บทที่ 2 การด าเนินงานโครงการ  
 
  การด าเนินโครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มทร. ล้านนา ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา  เพื่อสนับสนุน
โครงการภายใต้การสนับสนุนของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประกอบด้วย 1. โครงการน  าปรุงจากทุ่งนา 
U2T for BCG ต าบลเขื่อนผาก อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่   โดย ผศ.นทีชัย  ผัสดี  2. โครงการยกระดับ
ศักยภาพสินค้าและสร้างแบรนด์เพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอันเป็นอัตลักษณ์
พื นท่ีต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ผศ.ดร. สุรีวรรณ  ราชสม 3. โครงการยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์กาแฟและสมุนไพรอินทรีย์ ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสง
ใส  4.โครงการ  U2T For BCGต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่   โดย นายพิษณุ  พรมพราย 5.
โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) กรณีศึกษาต าบล
บ้านหลวง  อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  โดย นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์พรหม 

  ผลการด าเนินงานโดยรวมลดปัญหาการว่างงานเพราะมีการจ้างงานบัณฑิตท่ีพึ่งจบการศึกษา
และประชาชนในพื นท่ี 5 ต าบลๆละ 8 คน รวม 40 คน ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาต าบล และส่งผลให้ต าบล
ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื นท่ี 
ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นให้มีมูลค่าท่ีสูงขึ นและขยาย
ช่องทางการตลาดในวงกว้างในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์   รวมทั งมีการพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะพื นฐานท่ี
จ าเป็นต่อการท างานในปัจจุบันและทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCGเกิดพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะพื นฐานท่ีจ าเป็น
ต่อการท างานในปัจจุบันและทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG  สร้างฐานข้อมูล Thailand Community Big 
Data (TCD) ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื นท่ีของประเทศ  โดยสรุปผลส าเร็จรายต าบลดังนี  

 
1. โครงการน  าปรุงจากทุ่งนา U2T for BCG ต าบลเขื่อนผาก อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่   

 

ล าดับ ตัวชี วัด 
หน่วยนับ 

แผน ผล 
ความส าเร็จ 

(/,X) 

1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ผลงาน/
โครงการ 2 2 / 

2 
มียอดขายหรือการบริโภคเพิ่มขึ น
ไม่น้อยกว่า 10% 

ร้อยละ 
10 10 / 

3 
มีข้อมูลขนาดใหม่ (TCD) 
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

รายการ 
500 500 / 
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ภาพกิจกรรม 
 

วันท่ี 15 กันยายน 2565 อบรมการส่งเสริมการตลาดและหาช่องทางขายผลิตภัณฑ์และบริการ BCG 
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วันท่ี 29-30 สิงหาคม 2565 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการการผลิตและการบริการสังคม  BCG โมเดลกับการสร้าง
รายได้ 
 

 
 

วันท่ี 8-9 กันยายน 2565 พัฒนาผลิตภัณฑ์น  าปู ถั่วเน่าผง (ผงปรุงนา) 
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์
 

ผงปรุงนา (PRUNG NA) 
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2. โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์กาแฟและสมุนไพรอินทรีย์ ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว 
จังหวัดเชียงใหม่    

ล าดับ กิจกรรม ตัวชี วัด แผน ผล 
ความ 

ส าเร็จ (/,X) 

1 
การถ่ายทอดองค์
ความรู้เรื่องการ
ผลิตลูกปัดเซรามิก 

ได้ลูกปัดเซรามิกส าหรับท าหมอ
ประคบสมุนไพรเซรามิก 

ได้ผลิต 
ได้ขยาย

ผล 
/ 

2 
การเพิ่มมูลค่าให้แก่
สมุนไพรท่ีมีใน
ชุมชน 

ได้เพิ่มมูลค่าให้ชาดอกไม้ 
อินทรีย์ โดยผลิตเป็นชา พร้อม
ชง สูตรต่าง ๆ การผลิตสบู่โดย
มีส่วนผสมของสมุนไพรอินทรีย์
ให้มีอัตลักษณ์ของชุมชน การ
ผลิตลูกประคบสมุนไพรเซรามิก
ส าหรับใช้กับไมโครเวฟ 

ได้ผลผลิต
ท่ีมี

คุณภาพ3
ผลิตภัณฑ์ 

 
 
 

ได้
จ าหน่าย 

 
 
 
 

/ 

3 

การถ่ายทอดองค์
ความรู้เรื่องการ 
เพิ่มมูลค่าให้แก่
ผลิตภัณฑ์กาแฟ 

ได้เพิ่มมูลค่าให้กาแฟ ดอยเวียง 
กาแฟดริปแม่สายป่าเมี่ยง 

ได้ผลผลิต 
ท่ีมี

คุณภาพ 2 
ผลิตภัณฑ์ 

ได้
จ าหน่าย 

/ 

4 
การพัฒนา
ฐานข้อมูล 

มีข้อมูลขนาดใหญ่ 
(TCD)ครบถ้วนสมบูรณ์จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 500 รายการ 

500 502 / 
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ภาพกิจกรรม 
 

การผลิตลูกปัดเซรามิก 
 

 

 
 

การจัดท าชาดอกไม้อินทรีย์ 
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การถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองการผลิตกาแฟคุณภาพ 
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 
กาแฟ 

 

 
 

สบู่ 
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3. โครงการยกระดับศักยภาพสินค้าและสร้างแบรนด์เพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรอันเป็นอัตลักษณ์พื นที่ต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่   

 

ล าดับ กิจกรรม ตัวชี วัด แผน ผล 
ความ 
ส าเร็จ 
(/,X) 

1 การพัฒนาสินค้า
และ บริก ารให้ มี
มูลค่าสูงและการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

เชิงปริมาณ 
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
หรือการบริการไม่น้อย
กว่า 2 ผลงาน 

มีพั ฒ นาสิ น ค้ าแล ะ
บริการให้มีมู ล ค่าสู ง
และการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ เพื่อเพิ่มรายได้
ให้กับผู้ประกอบการใน
ชุมชน 

2 2 / 

เชิงคุณภาพ 

1. มี ข้อมู ลขนาดใหญ่ 
(TCD)ครบถ้วนสมบรูณ์  
จ านวนไม่น้อยกว่า 500 
รายการ 

1. ได้ ข้อมูลในต าบล
ขนาดใหญ่ ครบ ถ้วน
สมบรูณ์ 

500 500 / 

2. ข้อมูลของผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการในชุมชน
ต าบลสันทราย 1 ชุด ท่ี
หน่วยงานสามารถน า 
มาใช้เพื่อการวางแผน
ส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ 

2. ได้ข้อมูลของผู้ผลิต
และผู้ประกอบการใน
ชุมชนต าบลสันทราย
มาวางแผนเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของชุมชนต่อไป 
 

1 ชุด 1 ชุด / 

2 การส่ งเส ริมการ
ขายและการตลาด 

เชิงปริมาณ 

มี ย อ ด ข า ย ห รื อ ก า ร
บริ โภคเพิ่ ม ขึ นไม่ น้อย
กว่า 10% 

ผู้ประกอบการมียอด 
ขายสินค้าในปริมาณ 
ท่ีเพิ่มขึ นจากเดิม 10% 

10% 10% / 

  เชิงคุณภาพ 

1.การตลาดท่ีขยายเป็น
วงกว้างมากขึ น 

1.การตลาดมีการขยาย
เป็นวงกว้างท าให้ผลิต 
ภัณ ฑ์ เป็น ท่ีรู้จักของ
กลุ่มลูกค้ามากขึ น 

มีการ
ขยาย 

มีตลาด
เพิ่ม 

/ 

2. เพิ่ ม มู ล ค่ า ใ ห้ กั บ
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน 

2. ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
มีมูลค่าเพิ่มขึ นจากเดิม 

เพิ่มมูลค่า ราคา
เพิ่มขึ น 

/ 
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ภาพกิจกรรม 
 

วันท่ี 26 – 27 สิงหาคม 2565 
อบรมเชิงปฏิบติัการ “การพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมูลค่าสูงและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์” 

ณ สถานประกอบการ ต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
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วันท่ี 3 – 4 กันยายน 2565 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมการขายและการตลาด” 

ณ ศาลารวมใจเทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
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4. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) 
กรณีศึกษาต าบลบ้านหลวง  อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  

  

ล าดับ กิจกรรม ตัวชี วัด แผน ผล 
ความส าเร็จ  

(/,X) 

1 
กิจกรรมท่ี 1  การอบรมเชิง
ปฏิบัติเรื่องการพัฒนาผ้าทอ
กะเหรี่ยง ย้อมสีธรรมชาติ 

มียอดขายหรือการ
บริโภคเพิ่ม  

ร้อยละ 10 10 / 

2 
กิจกรรมท่ี 2 การอบรมเชิง 
ปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา แบ
รนด์และบรรจุภัณฑ์ 

มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
หรือการบริการ 

2 ผลงาน 2 / 

3 
กิจกรรมท่ี 3 การอบรมเชิง 
ปฏิบัติการเรื่องการโฆษณา และ
การตลาด 

มีข้อมูลขนาดใหม่ 
(TCD) ครบถ้วน
สมบูรณ์  

ไม่น้อยกว่า
500 รายการ 

500 / 

4 

กิจกรรมท่ี 4 การออกแบบและ
ท าบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
บ้านเมืองอาง  อ.จอมทอง จ.
เชียงใหม่ 

    

5 
กิจกรรมท่ี 5 ประชาสัมพันธ์
บรรจุภัณฑ์ออนไลน์ชุมชนบ้าน
อาง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

    

 
ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 

โรงปลูกผักอินทรีย์ชุมชนบ้านเมืองอาง ต าบลบ้านหลวง จังหวัดเชียงใหม่ 
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กิจกรรมอบรมเรื่องการโฆษณาและการตลาดออนไลน์ 
 

 
 

แบรนด์และบรรจุภัณฑ์ ผักอินทรีย์ของพ่อ by Muang  Ang Farm 
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  5. โครงการ  U2T For BCGต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ล าดับ กิจกรรม ตัวชี วัด แผน ผล 
ความส าเร็จ 

(/,X) 

1 
 

การพัฒนาเส้นทางและโปร
แก รมการท่องเท่ียวเช่ือมโยง
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ 

มีการส่งเสริมการสร้าง
ธุรกิจใหม่(Start-up 
/Social Enterprise)  

ไม่น้อยกว่า 2 
กลุ่ม 

2 / 

2 

การอบรมการส่งเสริม
การตลาดและหาช่องทาง
ขายผลิตภัณฑ์ของต าบลป่า
ป้อง  

มียอดขายหรือการ
บริโภคเพิ่มขึ น 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 

10 / 

3 
การอบรมการพัฒนารูปแบบ 
ผลิตภัณฑ์ของต าบลป่าป้อง 

มีข้อมูลขนาดใหม่ (TCD) 
ครบถ้วน 

ไม่น้อยกว่า 
500 รายการ 

500 / 

 
 

ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
 

วันท่ี 7 กันยายน 2565 การอบรมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของต าบลป่าป้อง 
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วันท่ี 9 กันยายน 2565 ส่งเสริมการตลาดหาช่องทางการขายผลิตภและบริการ BCG ของต าบลป่าป้อง 

 
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต าบลป่าป้อง 

 
ลูกประคบ                                                         น  ามันเหลือง 
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บทที่ 3 สรปุผลการด าเนินงาน 
 
3.1 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ  

ชื่อโครงการ 
 

วัตถุประสงค์ รูปแบบหรือวิธีการท ากิจกรรม ผลการด าเนินงาน  โดยสรุป ที่สามารถระบุได้ในเชิงนามธรรม และ รูปธรรม(วัดได้) 
(ปฏิบัติได้จริง) 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) 
1.โครงการน  าปรงุ
จากทุ่งนา U2T for 
BCG ต าบลเข่ือน
ผาก อ าเภอพร้าว 
จังหวัดเชียงใหม่   

1.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการ
ผลิตและบริการด้าน BCG  ในพื นที่ด้วย
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2.เพ่ือเพ่ิมการจ้างงานบัณฑิตที่พ่ึงจบ
การศึกษาและประชาชนในพื นที่ 
3.เพ่ือพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะพื นฐาน
ที่จ าเป็นต่อการท างานในปัจจุบันและ
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG 
4.เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูล Thailand 
Community Big Data (TCD) ให้มี
ความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื นที่ของ
ประเทศ 

1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
พื นที่ด้วยยุทธศาสตร์เศรษฐกจิ BCG 
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้การอบรมการ
ส่งเสริมการตลาดและหาช่องทางขาย
ผลิตภัณฑ์และบริการ BCG ของต าบล
เข่ือนผาก 

ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

ยกระดับผลิตภัณฑ์ และ
ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน  
มีช่องทางการตลาด
เพ่ิมขึ น 

1. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน 
2. สร้างรายได้เพ่ิม 
3. พัฒนาคนรุ่นใหม่ 

2.โครงการยกระดับ
ศักยภาพสินค้าและ
สร้างแบรนด์เพ่ือ
ส่งเสริมการตลาด
ผลิตภัณฑ์แปรรูป
ผลผลิตทาง
การเกษตรเป็นอัต
ลักษณ์พื นทีต่ าบล

1.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการ
ผลิตและบริการด้าน BCG  ในพื นที่ด้วย
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2.เพ่ือเพ่ิมการจ้างงานบัณฑิตที่พ่ึงจบ
การศึกษาและประชาชนในพื นที่ 
3.เพ่ือพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะพื นฐาน
ที่จ าเป็นต่อการท างานในปัจจุบันและ

1. ส่งเสริมการขายและการตลาด 
2. การพัฒนาสินค้าและบริการให้มี
มูลค่าสูงและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์  

1.  ได้ประเมินศักยภาพของ
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน 

2.  เกิดการส่งเสริมการขาย
และการตลาดของผลิตภัณฑ์
ในชุมชนที่ขยายเป็นวงกว้าง
มากขึ น 
3.  เกิดการพัฒนาสินค้าให้มี
มูลค่าสูงและเป็นที่ต้องการ

1. ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ป ร รู ป
ผลผลิตทางการเกษตรของ
พื นที่มีมูลค่าเพ่ิม 
2. ยอดขายผลิตภัณฑ์แปร
รูปการเกษตรอัตลักษณ์
ของพื นที่เพ่ิมขึ น 10% 
3. เ กิ ด ช่ อ ง ท า ง ก า ร
จ าหน่ายช่องทางใหม่ 

เกิดสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูป
ทางการเกษตรที่เป็น
เศรษฐกิจระดับต าบล 
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ชื่อโครงการ 
 

วัตถุประสงค์ รูปแบบหรือวิธีการท ากิจกรรม ผลการด าเนินงาน  โดยสรุป ที่สามารถระบุได้ในเชิงนามธรรม และ รูปธรรม(วัดได้) 
(ปฏิบัติได้จริง) 

สันทราย  อ าเภอ
ฝาง จังหวัด
เชียงใหม ่

ทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG 
4.เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูล Thailand 
Community Big Data (TCD) ให้มี
ความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื นที่ของ
ประเทศ 

ของกลุ่ ม ลู กค้ า เป้ าหมาย 
(กระเทียมด า และขิงผง) 
4.  เกิดการสร้างแบรนด์และ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ ในต าบล จ านวน 2 
ผลิตภัณฑ์ 
 

 

3.โครงการยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์
กาแฟและสมุนไพร
อินทรีย์ ต าบลโหล่ง
ขอด อ าเภอพร้าว 
จังหวัดเชียงใหม่    

1.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการ
ผลิตและบริการด้าน BCG  ในพื นที่ด้วย
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2.เพ่ือเพ่ิมการจ้างงานบัณฑิตที่พ่ึงจบ
การศึกษาและประชาชนในพื นที่ 
3.เพ่ือพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะพื นฐาน
ที่จ าเป็นต่อการท างานในปัจจุบันและ
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG 
4.เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูล Thailand 
Community Big Data (TCD) ให้มี
ความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื นที่ของ
ประเทศ 

อบรมเชิงปฏิบัติการและการถ่ายทอด
องค์ความรู้  
1.การผลิตลูกปัดเซรามิก 
2.การเพ่ิมมูลค่าสมุนไพรให้แก่ชุมชน 
3.การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์กาแฟ 
4.ส่งเสริมการสร้างตลาดนัดชุมชน 

1.ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
และพัฒนากระบวนการ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
2.มีการส่งเสริมการสร้าง
ตลาดนัดชุมชน  

1.สามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้และยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ได้ 
2.พัฒนาช่องทาง
การตลาดและสร้างรายได้
เพ่ิมให้แก่ผู้ประกอบการ 

1.ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัต
ลักษณ์ของชุมชน 
2.สร้างรายได้เพ่ิมให้แก่
ผู้ประกอบการ 

4.โครงการ  U2T 
For BCGต าบลป่า
ป้อง อ าเภอดอย
สะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม ่

1.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการ
ผลิตและบริการด้าน BCG  ในพื นที่ด้วย
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2.เพ่ือเพ่ิมการจ้างงานบัณฑิตที่พ่ึงจบ
การศึกษาและประชาชนในพื นที่ 

1.กิจกรรมการพัฒนาเส้นทางและ
โปรแกรมการท่องเท่ียว เชื่อมโยง
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ 
2.การอบรมส่งเสริมการตลาดและหา
ช่องทางขายผลิตภัณฑ์และบริการ 
BCG ของต าบลป่าป้อง 

1.ได้เส้นทางแหล่งท่องเท่ียว
ชุมชนอย่างย่ังยืน 
2. ได้แหล่งตลาดเพ่ิมขึ น 
 

1.เพ่ิมมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
2.พัฒนาช่องทาง
การตลาดเพ่ือจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ น 

1.เพ่ิมยอดขายผลิตภัณฑ์
และสร้างรายได้เพ่ิม 
2.ยกระดับสถาน
ประกอบการในต าบลป่า
ป้อง 
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ชื่อโครงการ 
 

วัตถุประสงค์ รูปแบบหรือวิธีการท ากิจกรรม ผลการด าเนินงาน  โดยสรุป ที่สามารถระบุได้ในเชิงนามธรรม และ รูปธรรม(วัดได้) 
(ปฏิบัติได้จริง) 

3.เพ่ือพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะพื นฐาน
ที่จ าเป็นต่อการท างานในปัจจุบันและ
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG 
4.เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูล Thailand 
Community Big Data (TCD) ให้มี
ความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื นที่ของ
ประเทศ 

5.โครงการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมฐานราก
หลังโควิดด้วย
เศรษฐกิจ BCG 
(U2T For BCG) 
กรณีศึกษาต าบล
บ้านหลวง  อ าเภอ
จอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่   

1.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการ
ผลิตและบริการด้าน BCG  ในพื นที่ด้วย
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2.เพ่ือเพ่ิมการจ้างงานบัณฑิตที่พ่ึงจบ
การศึกษาและประชาชนในพื นที่ 
3.เพ่ือพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะพื นฐาน
ที่จ าเป็นต่อการท างานในปัจจุบันและ
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG 
4.เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูล Thailand 
Community Big Data (TCD) ให้มี
ความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื นที่ของ
ประเทศ 

1.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผ้าทอ
กะเหรี่ยง ย้อมสีธรรมชาติ 
2.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบรนด์
และบรรจุภัณฑ์ การโฆษณาและ
การตลาดออนไลน์ 
3.การออกแบบสินค้าสร้างภาพลักษณ์ 
อัตลักษณ์และ Brand ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์และผลิตบรรจภุัณฑ์ ต้นแบบ 2 
ผลิตภัณฑ์ 
4. จัดท า Content และสื่อส าหรับ 
Platform การตลาด และการจัด
จ าหน่ายต่างๆ 2 ผลิตภัณฑ์ 

1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้เป็น
วิทยากรรุ่นใหม่ประจ า
ท้องถ่ิน 
2.ได้พัฒนาช่องทางการตลาด 

1.มียอดขายหรือยอดการ
บริโภคเพ่ิมขึ น 
2. มีความเข้าใจแนวคิด
หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
ของต าบลบ้านหลวง 
อ าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม ่

1.ท้องถ่ินมีศูนย์การเรียนรู้
การท าผักอินทรีย์และผ้า
ทอมือกะเหรี่ยงที่ตรงตาม
ความต้องการของผู้บริโภค
และเหมาะสมกับท้องถ่ิน 
2.ประชาชนในท้องถ่ินเป็น
ผู้น ารุ่นใหม่ที่พร้อมจะ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่
คนในชุมชน 
3. ท าการตลาดออนไลน์
และการออกแบบแบรนด์ 
บรรจภุัณฑ์ ท ารายได้จา
การตลาดทั งออนไลน์-
ออฟไลน์ 
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3.2 สรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 
 สรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม แต่ละโครงการโดยมีเปน็การวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ โดยใช้ค่าเฉล่ีย  X  และร้อยละเปรียบเทียบ 
กับเกณฑ์เฉล่ียเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับผลการปฏิบัติงาน 
 

          ร้อยละ  90 – 100   ระดับดีเย่ียม 
          ร้อยละ  80 – 89     ระดับดีมาก 
          ร้อยละ  70 – 79    ระดับดี 
          ร้อยละ  60 – 69    ระดับพอใช้ 
          ร้อยละ  50 – 59    ระดับปรับปรุง 
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ผลการประเมินการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด 
ด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

(U2T for BCG) 
1.ด้านกิจกรรม   รวม 30  คะแนน 

รายการประเมิน/ข้อมูลการประเมิน คะแนน
เต็ม 

ระดับคะแนนจากผู้ประเมินค่าเฉลี่ย X  ค่าเฉลี่ย 
X  
 

ร้อยละ 

โครงการน  าปรุง
จากทุ่งนา U2T for 
BCG ต าบลเขื่อน
ผาก อ าเภอพร้าว 
จังหวัดเชียงใหม่   

โครงการ  U2T 
For BCG ต าบล
ป่าป้อง อ าเภอ
ดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่    

โครงการยกระดับศักยภาพสินค้า
และสร้างแบรนด์เพื่อส่งเสริม
การตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรอันเป็นอัต
ลักษณ์พื นที่ต าบลสันทราย  
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

โครงการยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์
กาแฟและสมุนไพร
อินทรีย์ ต าบลโหล่ง
ขอด อ าเภอพร้าว                    
จังหวัดเชียงใหม่    

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมฐานรากหลงัโควิด
ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For 
BCG) กรณีศึกษา ต าบลบ้าน
หลวง  อ าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่   

1. กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
- เป็นความต้องการของชาวบ้าน/ชุมชน 
- ชาวบ้านหรือกลุ่มเป้าหมายมีความ

พร้อมในการด าเนินงาน 

10 9.00 8.33 8.33 9.00 8.67 8.67 86.67 

2. กระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการ/ชาวบ้านหรือ

กลุ่มเป้าหมายเข้าใจกิจกรรมที่
ด าเนินงานในชุมชนหรือพื นที่ 

- การให้ความร่วมมือของผู้น าชุมชนและ
ชาวบ้าน(ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับ
ประโยชน์) 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี เช่น อบต. เทศบาล 
หน่วยงานอื่น ๆ ในระดับท้องถ่ินหรือ
ต าบล) 

10 9.33 8.00 9.00 9.33 8.00 8.73 87.33 
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รายการประเมิน/ข้อมูลการประเมิน คะแนน
เต็ม 

ระดับคะแนนจากผู้ประเมินค่าเฉลี่ย X  ค่าเฉลี่ย 
X  
 

ร้อยละ 

โครงการน  าปรุง
จากทุ่งนา U2T for 
BCG ต าบลเขื่อน
ผาก อ าเภอพร้าว 
จังหวัดเชียงใหม่   

โครงการ  U2T 
For BCG ต าบล
ป่าป้อง อ าเภอ
ดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่    

โครงการยกระดับศักยภาพสินค้า
และสร้างแบรนด์เพื่อส่งเสริม
การตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรอันเป็นอัต
ลักษณ์พื นที่ต าบลสันทราย  
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

โครงการยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์
กาแฟและสมุนไพร
อินทรีย์ ต าบลโหล่ง
ขอด อ าเภอพร้าว                    
จังหวัดเชียงใหม่    

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมฐานรากหลงัโควิด
ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For 
BCG) กรณีศึกษา ต าบลบ้าน
หลวง  อ าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่   

3. ความเชี่ยวชาญและทักษะของบุคลากร 
- มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดองค์

ความรู้ 
- มีทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นอย่างดี 
- ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

10 10.00 8.33 9.33 9.00 8.67 9.07 90.67 

 

2. ด้านผลผลิต (Product) รวม 70 คะแนน 

รายการประเมิน/ข้อมูลการประเมิน คะแนนเต็ม ระดับคะแนนจากผู้ประเมินค่าเฉลี่ย X  ค่าเฉลี่ย 
X  

ร้อยละ 

โครงการน  าปรุง
จากทุ่งนา U2T for 
BCG ต าบลเขื่อน
ผาก อ าเภอพร้าว 
จังหวัดเชียงใหม่   

โครงการ  U2T 
For BCG ต าบล
ป่าป้อง อ าเภอ
ดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่    

โครงการยกระดับศักยภาพสินค้า
และสร้างแบรนด์เพื่อส่งเสริม
การตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรอันเป็นอัต
ลักษณ์พื นที่ต าบลสันทราย  
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

โครงการยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์
กาแฟและสมุนไพร
อินทรีย์ ต าบลโหล่ง
ขอด อ าเภอพร้าว                    
จังหวัดเชียงใหม่    

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมฐานรากหลงัโควิด
ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For 
BCG) กรณีศึกษา ต าบลบ้าน
หลวง  อ าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่   

  

1. กระบวนการหรือวิธีการ 
- กระบวนการที่ใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนา

สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ 
- วิธีการด าเนินงานเพื่อยกระดับสินค้าหรือ

บริการให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
-  

10 9.33 8.00 9.00 9.00 8.33 8.73 87.33 
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รายการประเมิน/ข้อมูลการประเมิน คะแนนเต็ม ระดับคะแนนจากผู้ประเมินค่าเฉลี่ย X  ค่าเฉลี่ย 
X  

ร้อยละ 

โครงการน  าปรุง
จากทุ่งนา U2T for 
BCG ต าบลเขื่อน
ผาก อ าเภอพร้าว 
จังหวัดเชียงใหม่   

โครงการ  U2T 
For BCG ต าบล
ป่าป้อง อ าเภอ
ดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่    

โครงการยกระดับศักยภาพสินค้า
และสร้างแบรนด์เพื่อส่งเสริม
การตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรอันเป็นอัต
ลักษณ์พื นที่ต าบลสันทราย  
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

โครงการยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์
กาแฟและสมุนไพร
อินทรีย์ ต าบลโหล่ง
ขอด อ าเภอพร้าว                    
จังหวัดเชียงใหม่    

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมฐานรากหลงัโควิด
ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For 
BCG) กรณีศึกษา ต าบลบ้าน
หลวง  อ าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่   

  

2. สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ 
- มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ต่อยอดจาก

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
- ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่/ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ นโดย

โครงการ (U2T for BCG) 

30 28.33 17.00 23.00 25.00 19.33 22.53 75.11 

3. การสร้างมูลค่าเพิ่ม 
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกระดับและสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กบัชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็น
รูปธรรม 

- สินค้าบริการที่ได้รับการยกระดับและ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่าง
เป็นรูปธรรม 

20 17.00 15.33 16.67 17.00 15.33 16.27 81.33 

4. การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม  
- รูปธรรมการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

ระดับต าบลหลังด าเนินงานโครงการ U2T 
for BCG เช่น การรวมกลุ่ม /การจัดตั ง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เป็นผู้ประกอบการ
ใหม ่

10 9.00 7.33 8.67 8.67 7.67 8.27 82.67 

ร้อยละ 100 92.00 72.33 84.00 87.00 76.00 82.27 82.67 
ระดับผลการปฏิบตัิงาน  ระดับ ดีเย่ียม ระดับ ดี ระดับ ดีมาก ระดับ ดีมาก ระดับ ดี ระดับ ดีมาก 
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  ผลการประเมินโครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและ
สังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มทร. ล้านนา ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา 
และการจัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ Show & Shareรูปธรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก
หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG   

   ภาพรวมด้านการจัดกิจกรรม การด าเนินงาน  เป็นความต้องการของชาวบ้าน/ชุมชน ชาวบ้านหรือ
กลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมในการด าเนินงาน มีค่าเฉล่ีย 8.67 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 86.67 กระบวนการมี
ส่วนร่วมและความร่วมมือ ผู้เข้าร่วมโครงการ/ชาวบ้านหรือกลุ่มเป้าหมายเข้าใจกิจกรรมท่ีด าเนินงานในชุมชน
หรือพื นท่ี การให้ความร่วมมือของผู้น าชุมชนและชาวบ้าน(ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับประโยชน์) หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เช่น อบต. เทศบาล หน่วยงานอื่น ๆ ในระดับท้องถิ่นหรือต าบล) มี
ค่าเฉล่ีย 8.73 และมีค่าร้อยละกับ 87.33  มีความเช่ียวชาญและทักษะของบุคลากรมีความเช่ียวชาญในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ มีทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นอย่างดี ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 
9.07 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 90.67  ภาพรวมการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 88.22 อยู่ในระดับ ดีมาก 
  ภาพรวมผลผลิตท่ีเกิดขึ น ผลผลิตด้าน กระบวนการหรือวิธีการ กระบวนการท่ีใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนา
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์วิธีการด าเนินงานเพื่อยกระดับสินค้าหรือบริการให้กับกลุ่มเป้าหมาย มีค่าเฉล่ีย 8.73 และ
มีค่าร้อยละเท่ากับ 87.33  สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นได้
ผลิตภัณฑ์ใหม่/ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ นโดยโครงการ (U2T for BCG) มีค่าเฉล่ีย 22.53 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 
75.11  การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็น
รูปธรรมสินค้าบริการท่ีได้รับการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม มีค่าเฉล่ีย 
16.27 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 81.33 การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม รูปธรรมการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ระดับต าบลหลังด าเนินงานโครงการ U2T for BCG เช่น การรวมกลุ่ม /การจัดตั งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เป็น
ผู้ประกอบการใหม่ มีค่าเฉล่ีย 8.27 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 82.67 ภาพรวมผลผลิตท่ีเกิดขึ นคิดเป็นร้อยละ 
81.61   อยู่ในระดับ ดีมาก 
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ภาพกิจกรรม show & Share 
 
 

วันท่ี 20 กันยายน 2565 
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รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

รายงานผลการปฏิบัติงาน  

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฐานรากหลังโควิดด:วยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG)  

   

ตำบล เข่ือนผาก  อำเภอ พร2าว จังหวัด เชียงใหม> 

 

โดย 

 

 

คนรุ>นใหม>ขับเคล่ือนเข่ือนผากกับแนวคิดเศรษฐกิจ BCG 

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล2านนา 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรN วิจัยและนวัตกรรม 
 

เดือน กันยายน ปP พ.ศ 2565 

 



 

คำนำ 

“โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด>วยเศรษฐกิจ BCG” น้ี จะเป)น

การต.อยอดการดำเนินการจาก “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ” โดยจะใชF

ขFอมูล Thailand Community Big Data (TCD) ที่ไดFดำเนินการมาใน “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

รายตำบลแบบบูรณาการ” ที่บ.งบอกถึงศักยภาพและความพรFอมของทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ

และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของพื้นที่ที่จะนำมาใชFในการพัฒนารายพื้นที่ดFวยยุทธศาสตรgเศรษฐกิจ 

BCG รวมถึงการเพิ่มและรักษาระดับการจFางงานบัณฑิตและประชาชนในพื้นท่ีตำบล เขื่อนผาก อำเภอ พรFาว 

จังหวัด เชียงใหม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

 

หน,า 

สDวนท่ี 1  ข>อมูลโครงการ 

สDวนท่ี 2  กิจกรรมดำเนินงาน 

สDวนท่ี 3  สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 1 

ข>อมูลโครงการ  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม U2T FOR BCG ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร;าว จังหวัดเชียงใหมG  

2. หน4วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันถGายทอดเทคโนโลยีสูGชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล;านนา 

 

 3. สถานที่ดำเนินงาน  U2T เขื่อนผาก ตำบล เขื่อนผาก อำเภอ พร;าว จังหวัด เชียงใหมG 

 4. กำหนดการจัดโครงการ  1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565  

5.  หลักการและเหตุผล (ความต;องการของชุมชน) 

ตามที่รัฐบาล มีแผนงานในการฟ\]นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได;รับผลกระทบจากการแพรGระบาดของ COVID-

19 ที่มุ Gงเน;นการรักษาระดับการจ;างงานของผู;ประกอบการและกระตุ;นเศรษฐกิจของประเทศ  ประกอบกับที่รัฐบาลได;

กำหนดให;เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Economy) เปfน

ยุทธศาสตรhชาติในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรh วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปfน

หนGวยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรh BCG Economy เนื่องจาก อว. มีความพร;อมด;านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีองคh

ความรู; เทคโนโลยีและนวัตกรรม    

เพื่อให;สอดรับกับนโยบายการฟ\]นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังสถานการณhโควิดและยุทธศาสตรh           BCG 

Economy สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรh วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จึงเสนอการดำเนินการ “โครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด;วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)” ซึ ่งเปfนการ

ดำเนินการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ด;วยเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่ 7,435 ตำบล ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเปfน

การนำองคhความรู; เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาและหนGวยงานตGางๆ ภายใต; อว. ไปขับเคลื่อนทั้งในภาคการ

ผลิตและบริการในระดับพื้นที่ เพื่อให;เกิดการฟ\]นตัวของเศรษฐกิจ เพิ่มและรักษาระดับการจ;างงาน   อาทิเชGน การเกิดธุรกิจ

ใหมG การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตของการลงทุน การเพิ่มมูลคGาสินค;าและบริการ การเพิ่มการบริโภค เปfนต;น ทั้งนี้ อว. ได;

ดำเนินการโครงการในลักษณะเดียวกันในปv พ.ศ. 2564 ได;แกG “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณา

การ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)” ภายใต; “พ.ร.ก. ให;อำนาจกระทรวงการคลังกู;เงินเพื่อแก;ไขปwญหา เยียวยา และฟ\]นฟู

เศรษฐกิจและสังคมที่ได;รับผลกระทบจากสถานการณhการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” พ.ศ. 2563 โดยได;

ดำเนินการในพื้นที่ 3,000 ตำบลทั่วประเทศ ซึ่งผลการดำเนินการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงคhเปfนอยGางดี สามารถจ;าง

งานในพื้นที่ได;มากกวGา 58,000 คน (คิดเปfน 97.5% ของเป{าหมายที่วางไว;) มีกิจกรรมในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมกวGา 

10,088 กิจกรรม ซึ่งจากการประเมินค4าผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment) เมื่อสิ้นสุดโครงการ (31 

ธันวาคม 2564) สามารถประเมินไดZว4า “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 

มหาวิทยาลัย)” ใหZผลตอบแทนทางสังคมประมาณ 4.75 เท4าของงบประมาณที่ใชZ หรือประมาณ 50,547.7 ลZานบาท โดย

การใช;องคhความรู;และเทคโนโลยีที่สำคัญหลายด;าน อาทิเชGน เทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาความรู;ด;านสินค;า สมารhทฟารhม 

เกษตรอินทรียh การจัดการทGองเที่ยวแบบ New Normal การแปรรูปผลิตภัณฑhทางการเกษตร การทำตลาดดิจิทัล การทGองเที่ยว

ชุมชน และการสGงเสริมสุขภาพถ;วนหน;า เปfนต;น 



 

“โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดZวยเศรษฐกิจ BCG” นี้ จะเปfนการตGอยอด

การดำเนินการจาก “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ” โดยจะใช;ข;อมูล Thailand Community Big 

Data (TCD) ที่ได;ดำเนินการมาใน “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ” ที่บGงบอกถึงศักยภาพและ

ความพร;อมของทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของพื้นที่ที่จะนำมาใช;ในการ

พัฒนารายพื้นที่ด;วยยุทธศาสตรhเศรษฐกิจ BCG รวมถึงการเพิ่มและรักษาระดับการจ;างงานบัณฑิตและประชาชนในพื้นที่ 

 
 

ตำบล เขื่อนผาก อำเภอ พร;าว จังหวัด เชียงใหมG ตั้งอยูGทางทิศใต;ของอำเภอพร;าว จังหวัดเชียงใหมG ระยะทาง

หGางจากที่วGาการอำเภอพร;าวประมาณ 5 กิโลเมตร แบGงการปกครองออกเปfน 10 หมูGบ;าน สภาพภูมิประเทศสGวนใหญGเปfน

พื้นที่ราบและพื้นที่ราบเชิงเขา มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 80 เปอรhเซ็นตh มีประชากรทั้งสิ้น 4,547 คน 2,120 ครัวเรือน 

ประชากรสGวนใหญGร;อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และร;อยละ 20 มีอาชีพรับจ;าง ค;าขาย และอื่นๆ ซึ่งในผลผลิต

ทางการเกษตรที่มีปริมาณมากในพื้นที่ที่โดดเดGนคือ “ลำไย” ซึ่งเกษตรกรจะมีการจำหนGายสGวนใหญGเปfนผลสดไมGคGอยมีการ

แปรรูปผลผลิต ซึ่งในบางครั้งเมื่อมีผลผลิตจำนวนมากเกินความต;องการของตลาดทำให;ไมGสามารถจำหนGายได;ทัน ทำให;ต;อง

สูญเสยีทรัพยากรไปโดยเปลGาประโยชนh หรือหากมีการแปรรูปก็จะเปfนในรูปแบบของลำไยอบแห;งซึ่งใช;แคGสGวนเนื้อของ

ลำไยและทิ้งเมล็ดไป ดังนั้นหากสามารถนำเมล็ดลำไยมาแปรรูปและพัฒนาสินค;าให;สามารถเพิ่มมูลคGาได;ก็จะเปfนการใช;

ทรัพยากรที่มีอยูGในชุมชนให;เกิดประโยชนhเพื่อสร;างรายได;เพิ่มขึ้นได;เปfนอยGางดี นอกจากนั้นยังพบวGาคนสGวนใหญGในชุมชนมี

เครื่องปรุงประจำครัวเรือนที่ผลิตใช;เองและซื้อขายกันเฉพาะในชุมชนนั่นก็คือ “น้ำป”ู และ “ถั่วเนGาแผGน” เนือ่งจากน้ำปูและ

ถั่วเนGาบรรจุในบรรจุภัณฑhที่ทำให;ไมGสามารถเก็บได;นานอีกทั้งยังมีลักษณะและกลิ่นที่ไมGอำนวยตGอการพกพาและใช;งาน

นอกพื้นที ่ ดังนั้นหากสามารถสGงเสริมและพัฒนาสินค;าเหลGานี้ให;มีมาตรฐานที่ดีขึ้นได;ก็จะสามารถสร;างมูลคGาเพิ่มให;กับ

สินค;าเพิ่มขึ้นอีกด;วย 

เกษตรกรผู(ปลูกลำไย

และประชาชนใน

ตำบลเขื่อนผาก 

ผลผลิตมีจำนวนมาก 

และเป?นทรัพยากรที่

หาได(งFายในท(องถิ่น 

ตำบล เขื่อนผาก อำเภอ พร(าว 

จังหวัดกำแพงเพชร 

1. พัฒนาผลิตภัณฑNสินค(าแปรรูปจากเมล็ดลำไย 

2. การพัฒนาผลิตภัณฑNสินค(าน้ำปูและถั่วเนFาแผFนให(มีเอกลักษณNและ

ออกแบบบรรจุภัณฑNที่เหมาะสม 

3. พัฒนาความรู(จากทรัพยากรที่มีอยูFให(กับชุมชน  

4. ออกแบบตราสินค(า/บรรจุภัณฑN 

5. พัฒนาชFองทางการจัดจำหนFายรูปแบบใหมF (ออนไลนN) 

1. มีผลิตภัณฑ/ชุมชนท่ีพัฒนาแล9วเพ่ิมข้ึน 2 

ผลิตภัณฑ/ 

2. สร9างผลิตภัณฑ/ใหมEที่สามารถจำหนEาย

ผEานชEองทางออนไลน/ได9และสินค9าได9รับการ

รับรองมาตรฐาน 

3. เพิ่มพูนความรู9ในการพัฒนาผลิตภัณฑ/

ให9กับคนในชุมชน 

4. สามารถนำทรัพยากรท่ีมีอยูEในท9องถ่ินมา

สร9างมูลคEาเพิ ่มและหมุนเวียนใช9ให9เกิด

ประโยชน/ 
 

1. ผลิตภัณฑ/สินค9าแปรรูปจากเมล็ดลำไย

ในรูปแบบชาท่ีโดดเดEน 

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ/น้ำปูและถั ่วเนEา

แผEน ให9สะดวกตEอการใช9งานและพกพา  

1. ขาดบุคลากรที่มีความรู9ในการสกัด

สารจากเมล็ดลำไย 

2. เนื ่องจากเปYนสินค9าที ่สร9างใหมEจึง

ขาดความพร 9อมในเร ื ่ องอ ุปกรณ/

เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต 

 



 

6. ความสำเร็จของวัตถุประสงคa 

 6.1 วัตถุประสงคaของโครงการ 

วัตถุประสงคa ผลลัพธaของวัตถุประสงคa บรรลุ(√)/ไม4บรรลุ(×) 

 1) เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ

ในการแขGงขันของภาคการผลิตและบริการ

ด ; า น  BCG ใ นพื้ น ท ี ่ ด ; ว ย อ งค h ค ว าม รู;  

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ได;นำความรู;ด;านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา

เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการ

แขGงขันภาคการผลิตและบริการด;านBCG ใน

พื้นที ่

√ 

2) เพื ่อเพิ ่มการจ;างงานบัณฑิตที ่พึ ่งจบ

การศึกษาและประชาชนในพื้นที ่

บัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษาและประชาชนใน

พื้นทีม่ีสGวนรGวมในการทำกิจกรรมตGางๆทั้ง

ภาครัฐและชุมชนอีกทั้งยังมีสGวนในการ

พัฒนาผลิตภัณฑhที่เกี่ยวข;องกับเศรษฐกิจ 

BCG 

√ 

3) พัฒนากำลังคนให;มีทักษะพื้นฐานที่จำเปfน

ต Gอการทำงานในป wจจ ุบ ันและท ักษะที่

เกี่ยวข;องกับเศรษฐกิจ BCG 

ได;นำทักษะที่เกี่ยวข;องกับเศรษฐกิจ BCG 

มาพัฒนากำลังคนให;มีทักษะพื้นฐานที่

จำเปfนและสอดคล;องกับการทำงานใน

ปwจจุบัน 

√ 

4 ) เ พื่ อ พั ฒ น า ฐ า น ข ; อ ม ู ล  Thailand 

Community Big Data (TCD) ให;มีความสมบูรณh

ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศ 

ได;เปfนสGวนหนึ่งในการรวบรวมข;อมูลใน

ท;องถิ่นเพื่อพัฒนาฐานข;อมูล Thailand 

Community Big Data (TCD) ให;มีความ

สมบูรณhและครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศ 

√ 

 

6.2 รูปแบบกิจกรรมที่จะเขZาไปดำเนินการในพื้นที่ (ให;ระบุกิจกรรมและงบประมาณ ต;องสอดคล;องกับงบประมาณ

ในข;อ 8) 

กิจกรรมที่ 1 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมสร;างความรู; ความเข;าใจ และสร;างการมีสGวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในพื้นที่ด;วยยุทธศาสตรhเศรษฐกิจ BCG  

กิจกรรมที่ 2 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา สGงเสริมและผลักดันผลิตภัณฑhและบริการ BCG ของชุมชนอยGางเปfนระบบ

และยั่งยืน (ผลิตภัณฑhนำปู�ผง),(ผลิตภัณฑhลองแกนชา) 

กิจกรรมที่ 3 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสGงเสริมการตลาดและหาชGองทางขายผลิตภัณฑhและบริการ BCG ของตำบลเขื่อน

ผาก  

 

 



 

 

8.ผลการเบิกจDายงบประมาณ 

เสนอขออนุมัติ 

(บาท) 

เบิกจDายจริง เหลือจDาย 

บาท ร>อยละ บาท ร>อยละ 

96,750 96,750 100 0 - 

 

8. งบประมาณ 384,750 บาท (สามแสนแปดหม่ืนส่ีพันเจ็ดร>อยห>าสิบบาทถ>วน) งบดำเนิน 96,750 บาท 

หมวดงบประมาณ จำนวนเงิน 

1.คDาตอบแทน 

กิจกรรมท่ี 1 

- ค.าตอบแทนวิทยากร 8 ช่ัวโมง * 2 คน *300 บาท * 2 วัน   

กิจกรรมท่ี 2 

- ค.าตอบแทนวิทยากร 8 ช่ัวโมง * 2 คน *300 บาท * 2 วัน  

กิจกรรมท่ี 3 

- ค.าตอบแทนวิทยากรทดสอบความปลอดภัยดFานอาหาร  8 ช่ัวโมง * 2 คน *300 บาท  

          28,800 

 

9,600 

 

9,600 

 

9,600 

2.คDาใช>สอย 

1. การจ>างเหมาบริการตามภารกิจตDาง ๆ ของมหาวิทยาลัย สำหรับประชาชนท่ัวไป

และบัณฑิตจบใหมD 

      1) จFางงานบัณฑิตจบใหม. จำนวน 4 อัตรา (15,000 บาท x 4 อัตรา x 3 เดือน) 

      2) จFางงานประชาชนท่ัวไป จำนวน 4 อัตรา (9,000 บาท x 4 อัตรา x 3 เดือน) 

2. คDาใช>จDายสำหรับการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรม 

ท่ีจะเข>าไปดำเนินการในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ  

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมสรFางความรูF ความเขFาใจ และสรFางการมีส.วนรวมในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนท่ีดFวยยุทธศาสตรgเศรษฐกิจ BCG  

การอบรมการถ.ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบริการ 

- ค.าอาหารกลางวัน อาหารว.างและเคร่ืองด่ืมในการประชุม/ถ.ายทอดองคgความรูF  

(อาหารกลางวัน 80บาท * 35 คน * 2 ม้ือ  =5,600 บาท) 

(อาหารว.างและเคร่ืองด่ืม 25 บาท * 35 คน * 4 ม้ือ=3,500) 

-ค.าอาหารเย็น (100*35*1=3,500) 

- ค.าชดเชยน้ำมันเช้ือเพลิงรถยนตgส.วนบุคคล 2 เท่ียวไป-กลับ 

(106 กม. กิโลเมตรละ 4 บาท 2 คัน * 2 เท่ียวไป-กลับ =1,696 บาท) 

67,950 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,496 

 

 

 

 

 

 



 

- ค.าเบ้ียเล้ียงคณะทำงาน 80 บาท *  2 วัน * 5 คน = 800 บาท 

- ค.าท่ีพัก 800 บาท * 3 หFอง * 1 คืน =2,400 บาท 

 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมการพัฒนา ส.งเสริมและผลักดันผลิตภัณฑgและบริการ BCG ของ

ชุมชนอย.างเป)นระบบและย่ังยืน (ผลิตภัณฑgนำปู|ผง),(ผลิตภัณฑgลองแกนชา) 

- ค.าอาหารกลางวัน อาหารว.างและเคร่ืองด่ืมในการประชุม/ถ.ายทอดองคgความรูF  

(อาหารกลางวัน 80บาท * 30 คน * 2 ม้ือ  =4,800 บาท) 

(อาหารว.างและเคร่ืองด่ืม 25 บาท * 30 คน * 4 ม้ือ=3,000) 

-ค.าอาหารเย็น (100*30*1=3,500) 

- ค.าชดเชยน้ำมันเช้ือเพลิงรถยนตgส.วนบุคคล 2 เท่ียวไป-กลับ 

(106 กม. กิโลเมตรละ 4 บาท 2 คัน * 2 เท่ียวไป-กลับ =1,696 บาท) 

- ค.าเบ้ียเล้ียงคณะทำงาน 80 บาท *  2 วัน * 5 คน = 800 บาท 

- ค.าท่ีพัก 800 บาท * 3 หFอง * 1 คืน =2,400 บาท 

-ค.าจFางเหมาตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย (ผลิตภัณฑgนำปู|ผง),(ผลิตภัณฑgลองแกน

ชา) 

กิจกรรมท่ี 3 การอบรมการส.งเสริมการตลาดและหาช.องทางขายผลิตภัณฑgและบริการ 

BCG ของตำบลเข่ือนผาก  

- ค.าอาหารกลางวัน อาหารว.างและเคร่ืองด่ืมในการประชุม/ถ.ายทอดองคgความรูF  

(อาหารกลางวัน 80บาท * 35 คน * 2 ม้ือ  =5,600 บาท) 

(อาหารว.างและเคร่ืองด่ืม 25 บาท * 35 คน * 4 ม้ือ=3,500) 

-ค.าอาหารเย็น (100*35*1=3,500) 

- ค.าชดเชยน้ำมันเช้ือเพลิงรถยนตgส.วนบุคคล 2 เท่ียวไป-กลับ 

(106 กม. กิโลเมตรละ 4 บาท 2 คัน * 2 เท่ียวไป-กลับ =1,696 บาท) 

- ค.าเบ้ียเล้ียงคณะทำงาน 80 บาท *  2 วัน * 5 คน = 800 บาท 

- ค.าท่ีพัก 800 บาท * 3 หFอง * 1 คืน =2,400 บาท 

-ค.าจFางเหมาจัดทำบรรจุภัณฑg (ผลิตภัณฑgนำปู|ผง),(ผลิตภัณฑgลองแกนชา) 

 

 

 

24,696 

 

 

15,696 

 

 

 

 

 

 

9,000 

 

25,758 

 

16,536 

 

 

 

 

 

 

 

9,222 

3.คDาวัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 

กิจกรรมท่ี 2 

กิจกรรมท่ี 3   

 

- 

- 

- 

4.คDาบริหารโครงการ 10 %  

จำนวนเงิน 96,750 
 



 

9. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชZจ4ายงบประมาณ (แผนเงิน) และ ตัวชี้วัดเปeาหมายผลผลิต 

รายละเอียดกิจกรรม 
ป3 พ.ศ. 2565 งบประมาณ ผลลัพธ@ของกิจกรรม 

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน   

กิจกรรมที่ 1 อบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
กิจกรรมสร;างความรู; 
ความเข;าใจ และสร;าง
การมีสGวนรวมในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในพื้นที่ด;วย
ยุทธศาสตรhเศรษฐกิจ 
BCG  

กิจกรรมที่ 2 อบรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

การพัฒนา สGงเสริม

และผลักดันผลิตภัณฑh

และบริการ BCG ของ

ชุมชนอยGางเปfนระบบ

และยั่งยืน (ผลิตภัณฑh

นำปู�ผง),(ผลิตภัณฑh

ลองแกนชา) 

กิจกรรมที่ 3 อบรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

การสGงเสริมการตลาด

และหาชGองทางขาย

ผลิตภัณฑhและบริการ 

BCG ของตำบลเขื่อน

ผาก  

 

- ศึกษาป)ญหาและสำรวจ

ชุมชน 

- จัดประชุมเตรียมความ

พร@อมและถCายทอดความรู@

ในการทำกระบวนการกลุCม 

- สรุปแนวคิด ชื่อ

ผลิตภัณฑO ออกแบบตรา

สัญลักษณO 

- สรุปข@อมูล เตรียม

กำลังคน และความพร@อม 

 

 

 

 

 

 

 

- ทดลองทำผลิตภัณฑOใน

รูปแบบตCางๆ 

- พัฒนาสินค@าและบริการ 

- วิเคราะหOและประเมิน

คุณภาพสินค@า 

- สำรวจตลาดและคูCแขCง 

-การคิดบัญชีต@นทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- อบรม/สัมมนา /ประชุม

รCวมกับหนCวยงานอื่น 

- ทำการโปรโมทและ

จัดทำโปรโมชั่น 

- สร@างชCองทางการขาย

สินค@าทั้งออฟไลนOและ

ออนไลนO 

- นำสินค@าออกสูCตลาด 

 

27,096 

 

 

 

 

 

 

34,296 

 

 

 

 

 

 

35,358 

-ผู@เข@าประชมและรCวม

แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นได@ข@อสรุป

เกี่ยวกับชื่อและ

รูปแบบของผลิตภัณฑO

ชุมชน และได@องคO

ความรู@เบื้องต@นในด@าน

การใช@ทรัพยากร

หมุนเวียนที่มีอยูCใน

ชุมชนให@เกิดประโยชนO 

การบริหารจัดการและ

กระบวนการกลุCม 

-ได@ผลิตภัณฑOใหมC ที่มี

มาตรฐานความ

ปลอดภัย จำนวน 2 

ผลิตภัณฑO 

-ได@อัตลักษณOแบรนดO

สินค@าเฉพาะ ของ

ตำบลเขื่อนผาก 2  

แบรนดO  

 

-ได@ชCองทางการขาย

ผCานเพจเด็กขาย เพจ

facebook 

และวางขายในตลาด

ชุมชน 

 

 

 

 



 

10. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวช้ีวัด หนDวยนับ แผน ผล 

1.พัฒนาผลิตภัณฑg ผลงาน/

โครงการ 

2 2 

2.มียอดขายหรือการบริโภคเพ่ิมข้ึนไม.นFอย

กว.า 10% 

รFอยละ 10 10 

3.มีขFอมูลขนาดใหม. (TCD) ครบถFวนสมบูรณg 

 

รายการ 500 500 

 

 

ส-วนที่ 2  กิจกรรมที่ดำเนินงาน  

ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรม โดยมีคำอธิบายประกอบท่ีส่ือความหมายท่ีเขFาใจ 

1. ข>อมูลตำบลโปรไฟลj (บริบทชุมชน การมีสDวนรDวม การขยายผล การสัมภาษณjผู>ชุมชน และพิกัด

ชุมชน เปkนต>น) 

แบบฟอร=มผลิตภัณฑ=ชุมชน (Product) 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด,วยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG and Regional Development) U2T ระยะที่ 2 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล,านนา 

 

1.ข>อมูลโครงการ 

 1.1 ช่ือโครงการ U2T FOR BCG ตำบลเข่ือนผาก อำเภอพรFาว จังหวัดเชียงใหม. 

 2.2 ช่ือทีม  คนรุ.นใหม.ขับเคล่ือนเข่ือนผากกับแนวคิดเศรษฐกิจ BCG 

2.รายละเอียดสินค>า/บริการ 

 2.1 ช่ือสินคFา/ผลิตภัณฑg  ลองแก.นชา (LONGGAN TEA) , ปรุงนา (PRUNG NA) 

 2.2 ประเภทสินคFา  อาหารและเคร่ืองด่ืม 



 

 2.3 รายละเอียดสินคFา  

   - ลองแก.นชา (LONGGAN TEA) ผลิตภัณฑgชาสำเร็จรูปจากเมล็ดลำไย ลำไยเป)นผลผลิตทาง

การเกษตรอันดับหน่ึงในตำบลเข่ือนผากซ่ึงไดFมีการนำเน้ือลำไยมาแปรรูปในรูปแบบลำไย

อบแหFงแต.ใชFเพียงเน้ือลำไยเท.าน้ันส.วนเมล็ดลำไยไดFนำไปท้ิงและไม.ไดFมีการนำมาใชFใหFเกิด

ประโยชนg แต.ทางทีม U2T เข่ือนผากไดFทำการศึกษาสรรพคุณของเมล็ดลำไยและเล็งเห็นถึง

ประโยชนgจึงไดFนำเมล็ดลำไยมาสกัดในรูปแบบผงชาสำเร็จรูป เพ่ือง.ายต.อการบริโภคและ

ตัดสินใจซ้ือ 

   - ปรุงนา (PRUNG NA) ผงปรุงรสจากทFองนา น้ำปูและถ่ัวเน.าแผ.นเป)นการแปรรูปอาหารจาก

ภูมิป�ญญาชาวบFานส.วนมากมักจะนำมาเป)นเคร่ืองปรุงในการทำอาหารประจำทFองถ่ิน แต.

กระน้ันน้ำปูและถ่ัวเน.าเป)นผลิตภัณฑgท่ีไม.สามารถเก็บไวFไดFไม.นานเน่ืองจากรูปแบบของบรรจุ

ภัณฑgอีกท้ังยังรวมไปถึงลักษณะและกล่ินท่ีไม.อำนวยต.อการพกพาและเก็บรักษา ซ่ึงทางผูFจัดทำ

โครงการไดFเล็งเห็นป�ญหาดังกล.าวจึงพัฒนาลักษณะโดยการนำมาอบแหFงและบดใหFเป)นรูปแบบ

ผงอีกท้ังยังออกแบบบรรจุภัณฑgท่ียืดอายุผลิตภัณฑgอีกท้ังยังง.ายต.อการใชFงานและพกพาสะดวก 

 2.4 ราคาสินคFา 

 ลองแก.นชา (LONGGAN TEA) มี 2 ขนาด  

 - ขนาดทดลอง 3 ซอง ขนาดซองละ 2.1 กรัม รวมท้ังหมดกล.องละ 6.3 กรัม ราคา 75 บาท 

 - ขนาดจริง 12 ซอง ขนาดซองละ 2.1 กรัม รวมท้ังหมดกล.องละ 25.2 กรัม ราคา 199 บาท 

 ปรุงนา (PRUNG NA)  

- ปรุงนาน้ำพริกถ่ัวเน.าอบแหFง ขนาด 45 กรัม ราคา 49 บาท 

- ปรุงนาน้ำพริกน้ำปูอบแหFงขนาด 45 กรัม ราคา 49 บาท 

 2.5 ท่ีอยู.ติดต.อ, เบอรgโทรศัพทg 

   ท่ีอยูD เลขท่ี 152 หมู.ท่ี 5 ตำบลเข่ือนผาก อำเภอพรFาว จังหวัดเชียงใหม.  

   เบอรjโทรศัพทj 093-1862422 

 

 



 

 2.6 รูปทีม  

  

2.7 รูปผลิตภัณฑg 5-7 รูป 

 

  

  

  



 

 

2.8 รูปชุมชน  

  

 

2. ผลิตภัณฑjชุมชนอะไรมีท่ีพัฒนา 

แบบฟอร=มข,อมูลตำบลโปร=ไฟล= (Tambon Profile) 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด,วยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG and Regional Development) U2T ระยะที่ 2 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล,านนา 

2.1.บริบทชุมชน 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คำอธิบาย(Story telling village) 

ตำบลเข่ือนผาก มีตำนานเล.าสืบกันมาจากการสอบถามผูFสูงอายุในตำบล ไดFบอกเล.าเร่ืองราวท่ีมาของ 

ช่ือตำบลเข่ือนผากในป�จจุบันน้ัน เป)นช่ือเรียกท่ีเปล่ียนมาจากคำว.า เข้ินผาก ซ่ึงเป)นภาษาลFานนา ซ่ึงมี 

ความหมายว.า “เหลือคร่ึงหน่ึง” เน่ืองจากชุมชนด้ังเดิมไดFล.มจมลงกลายเป)นหนองนำา เน่ืองจากรับประทาน 

ปลาไหลเผือก ทำใหFเกิดเร่ืองประหลาดข้ึน โดยพ้ืนท่ีบริเวณหมู.บFานด้ังเดิมไดFล.มจมลงไปในพ้ืนดิน ท้ังบFานเรือน 

ผูFคนและสัตวgเล้ียง ซ่ึงป�จจุบันคือบริเวณบFานหนองล.มหรือบFานหนองเศรษฐี เป)นหมู.บFานฝาก (หมู.บFานสาขา) 

ของบFานทรายมูล หมู.ท่ี 5 ตำบลเข่ือนผาก ทำใหFพ้ืนท่ีตำบลแบ.งออกเป)นสองส.วนโดยมีถนนสายแม.โจF – พรFาว 

ผ.านกลางพ้ืนแบ.งเป)นฟากตะวันออกและฟากตะวันตกของถนน จากสภาพชุมชนด้ังเดิมท่ีประกอบการเกษตร 

แบบยังชีพรับจFางทำไมFจากบริษัท สัมปทานป�าไมF ซ่ึงต.อมาไดFเหลือไวFแต.พ้ืนท่ีป�าโปร.งโล.งเตียมและแหFงแลFง 

ครอบคลุมอำเภอพรFาว 

ต.อมาในป� พ.ศ.2511 รัฐบาลไดFดำเนินการประกาศต้ังสหกรณgท่ีดินข้ึน โดยกระทรวงเกษตรกรและ 

สหกรณgกรมส.งเสริมสหกรณgการเกษตรในพ้ืนท่ีตำบลเข่ือนผาก จำนวน 2 แปลง คือ สหกรณgแปลง 1 และ 

สหกรณgแปลง 2 ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังตำบล 10 หมู.บFาน โดยมีการยกกฎเกณฑgในการจัดสรรท่ีดิน ท่ีมีสภาพป�า 

เส่ือมโทรม นำมาจัดสรรใหFราษฎรในพ้ืนท่ีอำเภอท้ังหมด จำนวน 6 แปลง ซ่ึงอยู.ในพ้ืนท่ีตำบลเข่ือนผาก 2 

แปลงครอบคลุมพ้ืนท่ีในแปลงท่ี 1 เป)นพ้ืนท่ีจัดสรรฝากทิศตะวันตกของถนนสาย แม.โจF – พรFาว จำนวน 5 

4 หมู.บFาน ขณะท่ีฝากทิศตะวันออกของถนน เป)นพ้ืนท่ีจัดสรรของสหกรณgแปลงท่ี 2 จำนวน 5 หมู.บFาน โดย

แบ.งพ้ืนท่ีจัดสรรใหFราษฎรเขFาเป)นสมาชิกสหกรณg ซ่ึงจะมีการจัดสรรท่ีดินท ทำกินใหFครอบครัวละ 20 ไร. เพ่ือ

เป)นพ้ืนท่ีทำกินและจัดสรรพ้ืนท่ีอาศัย รวม 360 ไร. เพ่ือแบ.งใหFสมาชิกใชFเป)นท่ีอยู.อาศัย ครอบครัวละ 1 ไร. 

(บริเวณโดยรอบตลอดชุมชนสหกรณgแปลง 2 ป�จจุบัน) 

2.2.การมีสDวนรDวม 

ลำดับ หนDวยงาน ช่ือหนDวยงาน การทำงานบูรณาการอยDางมีสDวนรDวม 

1. องคgการบริหารส.วน

ตำบลเข่ือนผาก 

สภาเด็กและเยาวชน

ตำบลเข่ือนผาก 

 U2T เข่ือนผาก ร.วมกับ สภาเด็กและเยาวชน

ตำบลเข่ือนจัดกิจกรรมระบบ Siy 6+1 

2. เทศบาลอำเภอพรFาว กศน.ตำบลเวียง ออกบูธกิจกรรม “คาราวานคลินิกเทคโนโลยี” ไดF

นำสินคFาและของดีประจำตำบลเข่ือนผากมาวาง

จัดจำหน.าย  

- ยาดมสมุนไพรหอมฉุยจากสภาเด็กและเยาวชน

ตำบลเข่ือนผาก 



 

- น้ำปูผลิตภัณฑgประจำทFองถ่ินจากภูมิป�ญญา

ชาวบFาน 

- น้ำอFอยผงการแปรรูปผลิตภัณฑgของเกษตรกร

สวนอFอย 

3. ท่ีว.าการอำเภอพรFาว ท่ีว.าการอำเภอพรFาว จัดกิจกรรม “Longan festival in Phrao” 

ร.วมกับท่ีว.าการอำเภอพรFาวและสหกรณg

การเกษตรพรFาว เพ่ือใหFความรูFเก่ียวกับการดูแล

ลำไยต้ังแต.กระบวนการเร่ิมตFนจนถึงกระบวนการ

เก็บเก่ียว ใหFแก.เด็กนักเรียนท่ีเขFาร.วมกิจกรรม 

4. โรงเรียนพรFาว

วิทยาคม 

โรงเรียนพรFาว

วิทยาคม 

ทาง U2T เข่ือนผากไดFเชิญเขFาร.วมกิจกรรมของ

ทางโรงเรียนพรFาววิทยาคม "โครงการปลูกวันแม.

เก่ียววันพ.อ" ตามรอยพ.อของปวงชนชาวไทย 

5 กศน.ตำบลเข่ือนผาก ศส.ปชต.ตำบลเข่ือน

ผาก 

ไดFเขFาพบ ศส.ปชต.ตำบลเข่ือนผากเพ่ือซักถาม

และแลกเปล่ียนพูดคุยถึงบทบาทหนFาท่ีและการ

ดำเนินงานของ ศส.ปชต. ในการขับเคล่ือนและ

สรFางเครือข.ายการทำงานในพ้ืนท่ีตำบล 

 

      

    



 

 

2.3.ผลการดำเนินงาน 

ลำดับ ดFาน กระบวนการพัฒนา ผลการดำเนินกิจกรรม 

1. ดFานสังคม ส.งเสริมความรูFใหFกับคน

ในชุมชน 

คนในชุมชนเขFาร.วมกิจกรรมและไดFรับความรูF 

2. ดFานการเกษตร พัฒนาและใหFความรูF

ดFานเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมใหม.ๆใหFกับ

เกษตรกร 

ไดFนำความรูFดFานเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา

พัฒนาการเกษตรในชุมชน 

3. ดFานบริการ นำเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมมาใชFใน

กระบวนการขายสินคFา 

จากการใชFเทคโนโลยีทำใหFมีความสะดวกสบายใน

การทำธุรกิจในช.องทางออนไลนgมากข้ึน 

 

2.4.การขยายผล ข>อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิ 

 การเป)นส.วนหน่ึงในการพัฒนาชุมชน ทำใหFผูFดำเนินโครงการไดFพัฒนาตนเองและชุมชนท้ังทางดFาน

การเกษตร การบริการ และสังคม การเขFาไปมีส.วนร.วมในชุมชนน้ันทำใหFเราคำนึงถึงป�ญหาและผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนจริงในชุมชน ตำบลเข่ือนผากเป)นชุมชนท่ีอุดมสมบูรณgเต็มไปดFวยทรัพยากรท่ีมีคุณค.า หากนำเทคโนโลยี

และนวัตกรรมสมัยใหม.ท่ีมีอยู.นำมาพัฒนาทรัพยากรเหล.าน้ัน จะทำใหFคนในชุมชนสามารถสรFางรายไดFและนำ

ความรูFไปตอยอดในการประกอบอาชีพและธุรกิจของตนเองใหFย่ังยืน 

                

 

 



 

2.5.ความรู>สึกจากชุมชน 

ลำดับ ช่ือผูFกล.าว ความรูFสึกจากชุมชน แนบรูปผูFกล.าว 

1. นาง แกFวใจ กิดา รูFสึกดีใจท่ีเป)นส.วนหน่ึงในการใหF

ขFอมูลกับนFอง ๆ U2T เพ่ือจะไดF

นำกลับมาพัฒนาชุมชน 

 

2. นางสาว รุFงวรรณณา พรมจันทรg ยินดีท่ีเด็ก ๆ รุ.นใหม.สนใจในการ

กลับมาพัฒนาบFานเกิด และไม.

เพิกเฉยต.อภูมิป�ญญาชาวบFาน 

 

3. นาง กาบใบ กิดา ดีมากท่ีเด็ก ๆ ไดFนำมาความรูFมา

เผยแพร.ใหFกับคนในชุมชน ไดFรับ

ความรูFใหม.ๆ จากนFอง ๆ เยอะ

มาก 

 

 

2.6.พิกัดทางภูมิศาสตรj 

 2.6.1 รายละเอียดหมู.บFาน/ชุมชน  

ตำบลเข่ือนผาก ต้ังอยู.เลขท่ี 152 หมู.ท่ี 5 บFานทรายมูล มีเน้ือท่ีท้ังหมด 38 ตารางกิโลเมตร หรือ 

20,750 ไร. โดยอยู.ทางทิศใตFของอำเภอพรFาว ระยะทางห.างจากท่ีว.าการอำเภอพรFาวถึงท่ีทำการองคgการ

บริหารส.วนตำบลเข่ือนผาก ประมาณ 5 กิโลเมตร 

ทิศเหนือมีอาณาเขตติดกับตำบลทุ.งหลวง ป�าตุFม น้ำแพร. อำเภอพรFาว จังหวัดเชียงใหม. 



 

ทิศตะวันออกติดต.อตำบลแม.แวน แม.ป��ง อำเภอพรFาว จังหวัดเชียงใหม. 

ทิศใตFติดต.อตำบลแม.แวน ตำบลแม.ป��ง อำเภอพรFาว จังหวัดเชียงใหม. 

ทิศตะวันตกติดต.อตำบลน้ำแพร. อำเภอพรFาว จังหวัดเชียงใหม. 

ลักษณะภูมิประเทศส.วนใหญ.เป)นท่ีราบ และท่ีราบเชิงเขามีพ้ืนท่ีเพาะปลูกประมาณ 80 เปอรgเซ็นตg 

การคมนาคมขนส.ง ใชFเสFนทางการคมนาคมทางบกเป)นหลัก มีถนนติดต.อระหว.างหมู.บFาน 

และตำบลส.วนใหญ.เป)นถนนลูกรังและหินคลุก มีถนนคอนกรีตและลาดยางในหมู.บFานเป)นบางช.วง 

และมีเสFนทางติดต.อกับอำเภอและจังหวัด ดังน้ี 

o เสFนทางติดต.อกับอำเภอ 1 สาย - ถนนลาดยาง สันทราย – พรFาว ระยะทาง 5 กิโลเมตร 

o เสFนทางติดต.อกับจังหวัด 2 สาย - ถนนลาดยาง พรFาว - สันทราย - เชียงใหม. ระยะทาง 97 

กิโลเมตร - ถนนลาดยาง พรFาว - เชียงดาว - เชียงใหม. ระยะทาง 117 กิโลเมตร 

ลักษณะภูมิอากาศเป)นลักษณะอากาศแบบมรสุมเขตรFอนไดFรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตFและลมตะ 

วันออกเฉียงเหนือ จึงทำใหFมีฝนตกชุกในช.วงเดือนพฤษภาคมถึงประมาณตFนเดือนตุลาคมและจะเร่ิมมีอากาศ

รFอนอบอFาวต้ังแต.เดือนมีนาคมจนถึงปลายเดือนเมษายนท้ังน้ีในแต.ละป�ลักษณะอากาศอาจเปล่ียนแปลงไดFตาม

ลักษณะอากาศโดยรวมของภูมิภาค 

ทรัพยากรน้ำ 

ในพ้ืนท่ีองคgการบริหารส.วนตำบลเข่ือนผากจะมีแหล.งน้ำธรรมชาติ คือ ลำน้ำแม.งัด ลำน้ำแม.ระงอง 

และลำเหมืองสายเล็ก ๆ ท่ีส.งน้ำเขFาพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

ทรัพยากรดิน 

ท่ีดินส.วนใหญ.ในเขตองคgการบริหารส.วนตำบลเข่ือนผากจะเป)นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมโดยส.วนใหญ.ในแต.

ละป�จะมีการปลูกขFาวเป)นพ้ืนหลักและสามารถปลูกไดFป�ละ 2 คร้ัง 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลFอมสภาพแวดลFอมท่ัวไปขององคgการบริหารส.วนตำบลเข่ือนผาก 

สภาพโดยรวมอยู.ในเกณฑgท่ีดีแต.ยังขาดองคgประกอบดFานทัศนียภาพ เช.น สถานท่ีพักผ.อนหย.อนใจ และการ

ปรับปรุงสวนสาธารณะ 

2.6.2เลขละติจูด Latitude 19.2958839  และเลขลองจิจูด Longitude 19.2958839 



 

2.6.3 รูปแผนท่ีชุมชน / รูปภาพแผนธุรกิจชุมชน / Project idea 

 

 

 

 

 

 

 

3. ถอดบทเรียนชุมชน 

แบบฟอร=มถอดบทเรียนชุมชน (องค=ความรู,ชุมชน) 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด,วยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG and Regional Development) U2T ระยะที่ 2 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล,านนา 

3.1.ช่ือโครงการ   U2T for BCG ตำบล เข่ือนผาก อำเภอ พรFาว จังหวัด เชียงใหม. 

3.2.ช่ือทีม คนรุ.นใหม.ขับเคล่ือนเข่ือนผากกับแนวคิดเศรษฐกิจ BCG 

3.3.ผู>รับผิดชอบโครงการ 

หัวหน>าโครงการ ผศ.นทีชัย ผัสดี 

ผู>รDวมโครงการ อาจารยg ดร ลมัย ผัสดี/อาจารยg ดร.มาลัยพร วงศgแกFว/อาจารยgคทาชา  ศรีฟ�าเล่ือน/

อาจารยgช.อทิพยg  นิมิตรกุล  

หนDวยงานท่ีรับผิดชอบ สถาบันถ.ายทอดเทคโนโลยีสู.ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลFานนา 

3.4.สร>างคุณคDาให>กับชุมชนอยDางไร (ประโยชนjท่ีเกิดตDอพ้ืนท่ี/ชุมชนได>ประโยชนjอะไรบ>าง/การมีสDวน

รDวมและบทบาทของคนในชุมชน) 

โครงการ U2T for BCG ตำบลเข่ือนผากไดFร.วมกับชุมชนสรFางผลิตภัณฑgท่ีมีอยู.ในทFองถ่ินโดยไดF

ทำการศึกษาวัตถุดิบท่ีมีอยู.ในชุมชนว.าสามารถพัฒนาและสานต.อภูมิป�ญญาชาวบFานใหFเกิด

ผลิตภัณฑgใหม.และต.อยอดผลิตภัณฑgเดิมไดFอย.างไร หลังจากทำการศึกษาและแลกเปล่ียนความรูF

กับคนชุมชนทำใหFไดFผลิตภัณฑgท้ังหมด 2 ผลิตภัณฑg ผลิตภัณฑgแรกเป)นการต.อยอดจากภูมิ

 

 

รูปภาพ 



 

ป�ญญาชาวบFานในการแปรรูปอาหารน่ันคือ ผลิตภัณฑg “ปรุงนา” และ ผลิตภัณฑgท่ีสอง “ลอง

แก.นชา” ชาสำเร็จรูปจากเมล็ดลำไย ดังท่ีกล.าวมาน้ันจากการเขFาสู.ชุมชน ชุมชนไดFท้ังความรูF

และผลิตภัณฑgท่ีไดFมาตรฐานอีกท้ังยังผ.านการรับรองสามารถสรFางรายไดFใหFกับคนในชุมชนไดF

ต.อไป 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 3 สรุปผลการดำเนินโครงการ  

 

สDวนท่ี 1 ขFอมูลโครงการ 

1.1 ช่ือทีม.....คนรุ.นใหม.ขับเคล่ือนเข่ือนผากกับแนวคิดเศรษฐกิจ BCG............... 

1.2 ทีมและสมาชิก 

สมาชิกลำดับท่ี 1  

ช่ือ-สกุล ผศ.นทีชัย ผัสดี 

ท่ีอยู. 

234/35 หมู.บFานรุ.งธนา 5 หมู. 15 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอย

สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม. 50220  

รูปถ.าย (Optional)  

 
 

สถานะ (เลือก) สมาชิิก (ผูFรับผิดชอบโครงการ) 

เบอรgโทร 089-7566486 

สมาชิกลำดับท่ี 2  

ช่ือ-สกุล นาย กันตพัฒนg นันติ 

ท่ีอยู. 9/1 หมู.3 ต.เข่ือนผาก อ.พรFาว จ.เชียงใหม. 50190 

รูปถ.าย (Optional)  



 

 
 

สถานะ (เลือก) สมาชิิก (บัณฑิต) 

เบอรgโทร 093-1862422 

อีเมล kobkulnicky@gmail.com 

สมาชิกลำดับท่ี 3  

ช่ือ-สกุล นางสาวสุนิษา  เน้ืออุ.น 

ท่ีอยู. 53 หมู. 2 ตำบลป�าตุFม อำเภอพรFาว จังหวัดเชียงใหม. 50190 

รูปถ.าย (Optional) 

 
สถานะ (เลือก) สมาชิิก (บัณฑิต) 

เบอรgโทร 082-8898847 

สมาชิกลำดับท่ี 4  

ช่ือ-สกุล นายธนวัฒนg  วรรณดี 

ท่ีอยู. 33 หมู. 6 ตำบลน้ำแพร. อำเภอพรFาว จังหวัดเชียงใหม. 50190 



 

รูปถ.าย (Optional) 

 
สถานะ (เลือก) สมาชิิก (บัณฑิต) 

เบอรgโทร 090-7619599 

อีเมล thanawatwand@gmail.com 

สมาชิกลำดับท่ี 5  

ช่ือ-สกุล นางสาว จิรนันทg อินต¥ะพรหม 

ท่ีอยู. 79 ม.5 บFานโล¥ะป�าตอง อ.พรFาว จ.เชียงใหม. 50190 

รูปถ.าย (Optional)  

 
 

สถานะ (เลือก) สมาชิิก (บัณฑิต) 

เบอรgโทร เบอรgโทร 099-2958141 

อีเมล Jiranant1409@gmail.com  

สมาชิกลำดับท่ี 6  

ช่ือ-สกุล นางอภิญญา จันทรา 

ท่ีอยู. 

137ม.2 ต.เข่ือนผาก อ.พรFาว จ.เชียงใหม. 

50190 

รูปถ.าย (Optional)  



 

 
 

สถานะ (เลือก) สมาชิิก (ประชาชน) 

เบอรgโทร 0857245020 

อีเมล apinyajuntar@gmail.com 

สมาชิกลำดับท่ี 7  

ช่ือ-สกุล นาย สุระชาติ ประทุม 

ท่ีอยู. 110หมู.7 บFานทรายทอง ต.เข่ือนผาก อ.พรFาว จ.เชียงใหม. 

รูปถ.าย (Optional)  

 
 

สถานะ (เลือก) สมาชิิก (ประชาชน) 

เบอรgโทร 0988415006 

อีเมล ballball11715@gamil.com 

สมาชิกลำดับท่ี 8  

ช่ือ-สกุล นายอดุลยgกิตตg ธรรมมาตร 

ท่ีอยู. ท่ีอยู. 215 ม.3 ต.ป�าตุFม อ.พรFาว จ.เชียงใหม. 

รูปถ.าย (Optional)  



 

 
 

สถานะ (เลือก) สมาชิิก (ประชาชน) 

เบอรgโทร 0622518643 

อีเมล Sesshomaru11@outlook.co.th  

สมาชิกลำดับท่ี 9  

ช่ือ-สกุล นางสาวสธนธร สัมฤทธ์ิ 

ท่ีอยู. 124 หมู. 1 ต.เวียง อ.พรFาว จ.เชียงใหม. 

รูปถ.าย (Optional)  

 
 

สถานะ (เลือก) สมาชิิก (ท่ีปรึกษา) 

เบอรgโทร 083-6545991 

อีเมล genderm2524@gmail.com 

สมาชิกลำดับท่ี 10  

ช่ือ-สกุล อาจารยg ลมัย ผัสดี 



 

ท่ีอยู. 

234/35 หมู.บFานรุ.งธนา 5 หมู. 15 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอย

สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม. 50220  

รูปถ.าย (Optional)  

 
 

สถานะ (เลือก) สมาชิิก (ท่ีปรึกษา) 

เบอรgโทร 089-7566486 

สมาชิกลำดับท่ี 11  

ช่ือ-สกุล อาจารยg มาลัยพร วงศgแกFว 

ท่ีอยู. 

98 หมู.ท่ี 8 ตำบล ป�าป�อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม. 

50220 

รูปถ.าย (Optional)  
สถานะ (เลือก) สมาชิก (ท่ีปรึกษา) 

เบอรgโทร 0869212325 

อีเมล malaiporn@rmutl.ac.th 

สมาชิกลำดับท่ี 12  

ช่ือ-สกุล นายคทาชา  ศรีฟ�าเล่ือน 

ท่ีอยู. 

98 หมู.ท่ี 8 ตำบลป�าป�อง อำเภอดอยสะเก็ด  

จังหวัดเชียงใหม. 50220 



 

รูปถ.าย (Optional)  
สถานะ (เลือก) สมาชิก (ท่ีปรึกษา) 

เบอรgโทร 0855391445 

อีเมล buncha001@rmutl.ac.th 

สมาชิกลำดับท่ี 13  

ช่ือ-สกุล อาจารยg ช.อทิพยg  นิมิตรกุล 

ท่ีอยู. 

หมู.บFานพิมุกตg1 บFานเลขท่ี501/88 ม.3 ซอย4/3 ต.สันทราย

นFอย อ.สันทราย จ.เชียงใหม. 50210 

รูปถ.าย (Optional)  
สถานะ (เลือก) สมาชิก (ท่ีปรึกษา) 

เบอรgโทร 087-7461425 

อีเมล chor.nimitkul@gmail.com 

 

 

 



 

สDวนท่ี 2 รายละเอียดสินคFาและบริการ 

2.1 รายละเอียดสินคFา/บริการ 

ช่ือย่ีหFอ (Brand) 

รูปภาพประกอบ 

ปรุงนา (PRUNG NA) 

 

 
ประเภทธุรกิจท.านตรงกับขFอใดมากท่ีสุด  

(เลือกไดF 3 ขFอ) 

o กระเป|า 

o กลFองและโดรน 

o การท.องเท่ียวและกิจกรรม 

o เกมและอุปกรณgเสริม 

o คอมพิวเตอรg 

o เคร่ืองเขียน 

o เคร่ืองใชF และอุปกรณgตกแต.งบFาน 

o เคร่ืองใชFไฟฟ�าในบFาน 

o เคร่ืองประดับ 

o เคร่ืองเสียง 

o ดนตรี งานอดิเรกและของสะสม 

o ดีลใกลFตัว 



 

o ต๋ัวและบัตรกำนัล 

o นา©ิกา 

o ผลิตภัณฑgบำรุงและเสริมความงาม 

o ผลิตภัณฑgสัตวgเล้ียง 

o มือถือและอุปกรณgเสริม 

o แม.และเด็ก 

o รถมอเตอรgไซตg 

o รถยนตg 

o รองเทFา 

o สัตวgเล้ียง 

o สุขภาพ 

o เส้ือผFา 

o หนังสือและนิตยสาร 

o อาหารและเคร่ืองด่ืม 

o อ่ืนๆ โปรดระบุ......... 
 

2.2 การสรFางคุณค.าใหFกับชุมชน 

2.2.1 ใหFท.านระบุว.าผลิตภัณฑg/บริการของท.านสรFางคุณค.าใหFกับชุมชนไดFอย.างไร (เลือกไดFหลายขFอ) 

o คิดคFนกระบวนการทำงานท่ีง.ายข้ึน 

o ใชFผลผลิตทางการเกษตรใหFเกิดประโยชนgสูงสุด 

o นำเทคโนโลยีมาปรับใชFใหFเกิดประโยชนg 

o เพ่ิมมูลค.าผลผลิต/ผลิตภัณฑg/บริการ 

o มีสุขภาพดีข้ึน ลดโอกาสเกิดการเจ็บป�วย 

o ลดขยะ/การนำวัตถุดิบกลับมาใชFใหม. [Reduce/Reuse/Recycle] 

o ลดเวลาในการสรFางผลผลิตเพ่ือจัดจำหน.ายสินคFา/บริการ 

o ส.งเสริมและสนับสนุนการท.องเท่ียวชุมชน 

o สรFางความรูFใหFชุมชน 

o สรFางงานสรFางอาชีพ 

o สรFางนวัตกรรมใหม.ใหFกับผลผลิต/ผลิตภัณฑg/บริการ 

o สรFางรายไดFใหFชุมชน 

o อนุรักษgและต.อยอดภูมิป�ญญาทFองถ่ิน 

o อนุรักษgส่ิงแวดลFอม และมีการพัฒนาอย.างย่ังยืน 

o อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................................... 



 

2.3 การขายและรายไดF 

2.3.1 ผลิตภัณฑg/บริการของท.านเคยสรFางรายไดFจากการจำหน.ายไดFแลFวหรือไม.?   

o สรFาง 

o ไม.สรFาง 

2.3.2 ท.านคาดหวังรายไดFต.อเดือน เดือนละก่ีบาท?  

o 0-50,000 บาท 

o 50,001-100,000 บาท 

o 100,001-500,000 บาท 

o 500,001-1,000,000 บาท 

o >1,000,000 บาท 

สDวนท่ี 3 แผนธุรกิจ 

3.1  ใหFท.านอธิบายแผนธุรกิจของทีมท.านพอสังเขปพรFอมแนบ Link 

ลองแกDนชา(LONGAN TEA) 

           ลำไยเป)นผลผลิตทางการเกษตรท่ีสำคัญกับประชากรตำบลเข่ือนผาก ผลผลิตจากลำไยสามารถสรFาง

รายไดFใหFกับประชากรตำบลเข่ือนผากไดFมากมาย จากการส.งออกและแปรรูปในรูปแบบต.างๆ ท้ังการอบแหFง

และลำไยกระป|อง ซ่ึงการแปรรูปส.วนมากน้ันไดFใชFเพียงเน้ือของลำไย และไดFท้ิงเมล็ดลำไยอย.างไรFคุณค.าจน

กลายเป)นขยะไปในท่ีสุดท้ังท่ีเมล็ดลำไยมีสรรพคุณมากมายซ่ึงเป)นประโยชนgต.อร.างกาย ลดอาการปวดเม่ือย 

บรรเทาอาการปวดแสบในกระเพาะอาหารอีกท้ังยังมีสารต.อตFานอนุมูลอิสระสูงซ่ึงเหมาะสำหรับผูFสูงวัยและคน

รักสุขภาพอย.างย่ิง  แต.ป�จจุบันตลาดหลักของธุรกิจเก่ียวกับลำไยอย.างประเทศจีนซ่ึงเป)นประเทศท่ีรับซ้ือลำไย

จากประเทศไทยมากท่ีสุดน้ันไดFป®ดรับการส.งออกจากไทยในบางช.วงหากสินคFาลFนตลาด และผูFรับซ้ือรายใหญ.ใน

ประเทศรับซ้ือนFอยลงจนทำใหFราคาของลำไยตกลงในรอบหลายป�ทำใหFรายไดFของชาวสวนตกต่ำลงและมีการกด

ราคาจากพ.อคFาคนกลาง อีกท้ังชาวบFานยังขาดความรูFในการประยุกตgใชFส่ิงท่ีมีอยู. ดFวยเหตุน้ีผูFจัดโครงการไดF

เล็งเห็นป�ญหาดังกล.าวจึงไดFนำนวัตกรรมมาสรFางสรรคgเป)นผลิตภัณฑgชาจากเมล็ดลำไยเพ่ือสรFางความ

หลากหลายและลดป�ญหาผลผลิตท่ีมีมากกว.าความตFองการของทFองตลาด อีกท้ังยังเป)นการใหFความรูFใหม.กับ

ชุมชน 

https://drive.google.com/drive/folders/1bUwUqqwoZvYcesTe-41wbo85t0873YSI?usp=sharing 

 

 

 



 

ปรุงนา (PRUNG NA) 

           น้ำปูท่ีทำมาจากปูนากับถ่ัวเน.าแผ.นท่ีทำมาจากถ่ัวเน.าน้ันลFวนเป)นนวัตกรรมท่ีมาจากภูมิป�ญญาของ

ชาวบFานท่ีเป)นเอกลักษณgของคนภาคเหนือ โดยท้ังสองตัวน้ีเปรียบดังเคร่ืองปรุงประจำครัวของแต.กลับบFาน แต.

เน่ืองดFวยตัวรูปลักษณgลักษณะของท้ัง 2 ผลิตภัณฑgน้ีน้ันไม.สามารถเก็บรักษาไวFอย.างยาวนานไดF จึงมีการนำมา

ปรับและยกระดับเพ่ือใหFสามารถเก็บท้ังสองพันน้ีไวFไดFอย.างยาวนานโดยใชFนวัตกรรมการแปรรูปเป)นผงเพ่ือง.าย

และสะดวกต.อการใชFงาน และยังสามารถขนส.งไปยังท่ีต.างๆไม.ว.าจะในประเทศและต.างประเทศไดF โดยในการทำ

ธุรกิจผลิตภัณฑgน้ีเรามุ.งเนFนไปในกลุ.มคนท่ีมีไลฟ́สไตลgในการรับประทานอาหารเหนือ แต.ตFองสามารถ ตอบโจทยg

ในเร่ืองของความสะดวกสบายในการใชFผลิตภัณฑgรวมไปถึงเร่ืองของกล่ินท่ีเป)นเอกลักษณgของผลิตภัณฑgท่ีมีกล่ิน

ฉุน ทำใหFใครหลายๆ คนง้ันไม.ค.อยสะดวกท่ีจะรับประทาน จึงเกิดเป)นแนวคิดท่ีจะทำน้ำปูผงและถ่ัวเน.าผงใหFอยู.

คู.กับครัวคนเหนือและกลุ.มคนท่ีสนใจพรFอมใชFพรFอมทานสะดวกพกพาง.ายและตอบโจทยgกับไลฟ́สไตลgของคนท่ีมี

พ้ืนท่ีจำกัด 

 

3.2 การสรFางรายไดFของธุรกิจของท.าน 

3.2.1  วิธีการสรFางรายไดFจากสินคFา/บริการของท.าน (เลือกไดFมากกว.า 1 ขFอ) 

o เก็บค.าบริการ/สินคFาท่ีใหFลูกคFาใชFอย.างต.อเน่ือง (Subscription Model) 

o ขายแพคเกจบริการ 

o จำหน.ายวัตถุดิบ 

o ซ้ือมาขายไป 

o ผลิตสินคFา และจัดจำหน.าย 

3.3 ธุรกิจของท.านมีช.องทางการจัดจำหน.ายและบริการของท.าน  

3.3.1 ช.องทางการจัดจำหน.าย  

o ออนไลนg 

o ออฟไลนg 

สDวนท่ี 4 การพัฒนาสินคFาและบริการ 

4.1 โปรดระบุวัตถุประสงคgการพัฒนาสินคFา และบริการของท.าน  

o ออกแบบสินคFา/บริการใหม.  

o ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑgใหม. 

o พัฒนาสินคFา/บริการใหFมีมูลค.าสูง  

4.2 เป�าหมายการพัฒนาสินคFา และบริการของท.านคืออะไร 

o ไดFสินคFา/บริการใหม.  

o ไดFสินคFา/บริการท่ีมีบรรจุภัณฑgใหม. 



 

o ไดFนำสินคFา/บริการท่ีจำหน.ายออนไลนgไดF 

o ไดFสินคFา/บริการท่ีไดFรับการรับรองมาตรฐาน 

o อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………….. 

4.3  โปรดระบุเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีท.านใชFมา 3 ขFอ 

ลองแกDนชา (LONGAN TEA) 

1. เคร่ือง Spray drying 

2.เคร่ืองชีลถุงบรรจุภัณฑg 

3.เคร่ืองค่ัวเมล็ด 

ปรุงนา (PRUNG NA) 

1. Core Process นวัตกรรมท่ีมาเปล่ียนแปลงกระบวนการทำงานหลักของธุรกิจใหFมีความแปลกใหม.และโดด

เด.นแตกต.าง 

2.พัฒนา Packaging Design คุณภาพและมาตรฐานในการบรรจุผลิตภัณฑg 

3. อบรมอีคอมเมิรgซ Page Facebook เเละ Line Platform เพ่ือขยายตลาดสินคFาออนไลนg 

 

4.4  โปรดอธิบายหลักการและข้ันตอนการพัฒนาของสินคFาและบริการของท.านพอสังเขป 

1. การสรFางความคิดใหม.ใหFต.อยอดจากธุรกิจท่ีมีอยู.ใหFหลากหลายและแตกต.างจากเดิม 

2. ทดสอบแนวความคิดคำนึงถึงความเป)นไปไดFของผลิตภัณฑgและความตFองการของกลุ.มเป�าหมาย 

3. วางแผนกลยุทธgทางการตลาดเช.นเป�าหมายการทำกำไร ยอดขายระยะยาว วางแผนกลยุทธgการจัด

จำหน.าย  

4. วิเคราะหgธุรกิจโดยคำณวนหาตFนทุนกำไรและวิเคราะหgความเส่ียงของผลิตภัณฑgโดยใชFโมเดลธุรกิจท่ีใชF

ในการบริการจะใชFหลักการของB2C(BusinesstoCustomer)และB2B (Business to Business) เป)นการทำ

ธุรกิจท่ีใชFเครือข.ายท่ีเป)นหน.วยงานหรือองคgกรภาคีของเข่ือนผากใหFเกิดประโยชนgสูงสุด 

5. การพัฒนาสินคFาโดยการแปรรูปจากความคิดเพ่ือนำมาสู.ผลิตภัณฑg 

6. ทดสอบตลาดเพ่ือดูการตอบสนองของกลุ.มเป�าหมาย 

7. การนำผลิตภัณฑgออกสู.ตลาด 

 



 

4.5 ท.านใชFงบประมาณในการดำเนินการพัฒนาสินคFาและบริการก่ีบาท 

o นFอยกว.า 50,000  

o 50,000-100,000 

o 100,000-150,000 

o มากกว.า 150,000 

สDวนท่ี 5 ผลสำเร็จของการพัฒนาสินคFาและบริการ 

5.1 การพัฒนาสินคFาและบริการของท.านมีความกFาวหนFาก่ีเปอรgเซ็นตg 

o <50%  

o 50-70% 

o 71-80% 

o 81-90% 

o 90% 

5.2 ใหFท.านอธิบายรายละเอียดความกFาวหนFาของงานพอสังเขป (แนบรูปภาพผ.านไฟลgหรือภาพถ.ายประกอบ) 

ลองแกDนชา (LONGAN TEA) 

          ทางทีมงานไดFศึกษาคFนควFาวิธีการทำชาจากเมล็ดลำไยและไดFทดลองทำผลิตภัณฑgตัวอย.าง โดยใชF

วัตถุดิบและวัสดุในการทำท่ีหาไดFง.ายในชุมชน โดยนำเมล็ดลำไยมาแกะเปลือกดFานนอกสีดำออก ลFางน้ำใหF

สะอาด อบและค่ัวใหFหอม จากน้ันนำมาบดเป)นผงพรFอมกับหญFาหวาน และบรรจุใส.ซองชาเย่ือกระดาษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปรุงนา (PRUNG NA) 

        -  ส.งผลิตภัณฑgเขFาหFองแลปเพ่ือพัฒนา 

        -  ออกแบบและพัฒนาแพ็คเกจของผลิตภัณฑg 

        -  ปรับปรุงสูตรของสินคFาใหFมีมาตรฐาน 

  

 

 

 

 



 

5.3 ไดFรับการรับรองมาตรฐานสินคFาและบริการดFานใด 

ลองแกDนชา (LONGAN TEA) 

เน่ืองจากยังเป)นผลิตภัณฑgใหม. ท่ีทางชุมชนไดFเล็งเห็นถึงป�ญหาและไดFนำมาแกFไข เพ่ือสรFางเป)นผลิตภัณฑgใหม.จึง

ทำใหFยังไม.ไดFผ.านการรับรองมาตรฐานสินคFา แต.ทางทีมงานไดFศึกษาคFนควFาหาขFอมูลเก่ียวกับตัววัตถุดิบคือเมล็ด

ลำไย ซ่ึงมีงานวิจัยท่ีไดFทำการทดลองเก่ียวกับตัวสารสกัดจากเมล็ด รวมไปถึงการทำชาจากเมล็ดลำไยท่ีมี

ประโยชนgและสรรพคุณมากมายต.อร.างกาย 

ปรุงนา (PRUNG NA) 

เน่ืองจากยังเป)นผลิตภัณฑgท่ีพัฒนาใหม. จึงยังไม.มีการรับรองมาตรฐานสินคFาเพราะยังไม.ไดFเป)นวิสาหกิจชุมชน 

 

สDวนท่ี 6 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

6.1 ยอดขายต.อเดือน (บาท) 28,000 

6.2 ตFนทุนการผลิตสินคFา/บริการ (บาท) 12,000 

6.3 กำไรสุทธิ (บาท) 16,000 

6.4 ROI (%) 10 

 

สDวนท่ี 7 ผลกระทบทางสังคม 

ธุรกิจของท.านสรFางผลกระทบทางสังคมอะไรบFาง 

7.1 จำนวนคนท่ีถูกจFางงานก.อนทำโครงการ (คน) 20 

7.2 จำนวนคนท่ีถูกจFางงานหลังทำโครงการ (คน) 8 

7.3 รายไดFเดือนของทุกคนรวมกันก.อนทำโครงการ (บาท)  72,000 

7.4 รายไดFต.อเดือนของทุกคนรวมกันหลังทำโครงการ (บาท)  120,000 

7.5 ลดค.าใชFดFานการจัดการส่ิงแวดลFอมต.อเดือน (บาท) 5,000 

7.6 SROI (%) 10 



 

 

สDวนท่ี 8 ข>อเสนอแนะหรือการดำเนินงานให>เกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีย่ังยืน  

- ให;มีการสนับสนุนในการจัดตั้งวิสาหกิจแปรรูปและรGวมมือกับกลุGมวิสาหกิจปูนาในชุมชนเพื่อจะได;มีวัตถุดิบหลักใน

การผลิตได;ทั้งปv และสามารถนำไปพัฒนาตGอได; 

- เพิ่มการโฆษณาและประชาสัมพันธhเชGน การจัดบูธ ตามงานตGางๆ และโพสโฆษณาผGานชGองทางออนไลนh เพื่อให;

บุคคลภายนอกรู;จกัตัวผลิตภัณฑhมากยิ่งขึ้น 

 

ผลกระทบที่ไดZรับ (Impact) (ผลกระทบที่ไดZรับจากผลลัพธaของโครงการ/กิจกรรม) 

จากการได;ทำโครงการทางผู;จัดได;รับอิทธิผลจากแนวคิดเศรษฐกิจ BCG มาเปfนแบบแผนในการดำเนินโครงการดังนั้นใน

กระบวนการคิดค;นและผลิตสินค;าจึงได;มีการคำนึงถึงทรัพยากรและความยั่งยืนของตัวสินค;าและชุมชนเปfนหลัก อีกทั้งยัง

คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด;วย 

สDวนท่ี 9 ปzญหา อุปสรรค และแนวทางแก>ไข (บรรยายพอสังเขป) 

1.วัตถุดิบหลักไมGมีตลอดทั้งปv จึงยากในการจำหนGายทั่วไป จึงต;องจัดทำไว;ที่ละมากๆ และทำให;มีอายุยาวนานมากยิ่งขึ้น 

2.งบประมาณในการพัฒนาผลิตภัณฑh มีความลGาช;าในการเบิกจGายจึงทำให;ผลิตภัณฑhออกสูGตลาดไมGตรงตามวัตถุประสงคhของ

โครงการ 

3.สถานที่ในการรวมตัวในการทำงานควรมีการจัดเปfนสถานที่ที่เปfนหลักเปfนแหลGงและมีการรับรองจากทางหนGวยงานที่เปfนตัว

ลายลักษณhอักษรอยGางเปfนกิจลักษณะ 

4.ความไมGแนGนอนของแผนงาน/มีการเปลี่ยนแปลงกะทันหันจนบางทีทำให;การทำงานเกิดความลGาช;า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก 

การดำเนินโครงการการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดFวยเศรษฐกิจ BCG  

ตำบลเข่ือนผาก อำเภอพรFาว จังหวัดเชียงใหม. 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมสร;างความรู; ความเข;าใจ และสร;างการมีสGวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่

ด;วยยุทธศาสตรhเศรษฐกิจ BCG การถGายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบริการ  

ระหว.างวันท่ี  ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ตำบลเข่ือนผาก อำเภอพรFาว จังหวัดเชียงใหม. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

การพัฒนา ผลิตภัณฑhน้ำปูผง ถั่วเนGาผง (ผงปรุงนา) เพื่อสGงเสริมและผลักดันผลิตภัณฑhและบริการ BCG ของชุมชนอยGางเปfน

ระบบและยั่งยืน 

ผลิตภัณฑg แปรรูปจากน้ำปู| และถ่ัวเน.า  

(ผงปรุงนา) 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการดำเนินโครงการการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดFวยเศรษฐกิจ BCG  



 

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา ผลิตภัณฑhน้ำปูผง ถั่วเนGาผง (ผงปรุงนา) และผลิตภัณฑhลองแกGนชา เพื่อสGงเสริม

และผลักดันผลิตภัณฑhและบริการ BCG ของชุมชนอยGางเปfนระบบและยั่งยืน 

ระหว.างวันท่ี ๘-๙ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ศูนยgพัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเข่ือนผาก อำเภอพรFาว จังหวัดเชียงใหม. 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ U2T ปี2565 
 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ส่วนที่ 1. บทน า 
1. ชื่อโครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์กาแฟและสมุนไพรอินทรีย์ ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัด

เชียงใหม่ 
2. หัวหน้าโครงการ นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส 

 3. สถานทีด่ าเนินงาน ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
 4. ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565 
5. งบประมาณโครงการ 96,750 บาท 
6. วัตถุประสงค์หลักของโครงการ   

1) เพื่อเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ใน
พ้ืนที่ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 2) เพื่อเพ่ิมการจ้างงานบัณฑิตที่พ่ึงจบการศึกษาและประชาชนในพื้นท่ี 
 3) พัฒนาก าลังคนให้มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการท างานในปัจจุบันและทักษะที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจ BCG 
 4) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุก
พ้ืนที่ของประเทศ 
7. บทสรุป ผลจากการด าเนินต าบลโหล่งขอดยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้วยการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ
วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์พระอริยสงฆ์สายวิปัสนากรรมฐานในปีที่ผ่านมา ความร่วมมือ
กับ 5 ภาคีเครือข่ายการกระตุ้นจิตส านึกของประชาชนในชุมชน ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามกรอบแนวคิด 
“โหล่งขอดโมเดล” และจากการส ารวจพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่จ้างงานโครงการ U2T For BCG ต าบลโหล่งขอด มี
ความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 ประเภท ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์กาแฟ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการ
สี การคั่วกาแฟ การบดกาแฟ การสร้างผลิตภัณฑ์กาแฟให้ทันสมัย เช่น กาแฟดริป 2) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีใน
ชุมชน ได้แก่ ชาดอกไม้อินทรีย์ ลูกประคบสมุนไพรแบบทันสมัย และสบู่สมุนไพร และการส่งเสริมด้าน
การตลาด การเพ่ิมช่องทางการขายผ่านตลาดออนไลน์ และการสร้างตลาดนัดชุมชน “กาดก้อมของดี วิถีชุมชน 
อ าเภอป๊าว” 
 ส่วนที่ 2. ผลการด าเนินงาน (แยกเป็นรายกิจกรรม) 

กิจกรรมที่ 1. ชื่อกิจกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการผลิตลูกปัดเซรามิก วัตถุประสงค์การท า
กิจกรรม การท าลูกปัดเซรามิกส าหรับท าหมอนประคบสมุนไพรเซรามิกส าหรับใช้กับไมโครเวฟ 

1. กลุ่มเป้าหมาย ผู้จ้างงาน U2T ต าบลโหล่งขอด 
2. ผลการด าเนินงาน  

2.1 ผลผลิต (Output)  กลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการผลิตลูกปัดเซรา
มิก 

2.2 ผลลัพธ์  (Outcome) ไดลู้กปัดเซรามิกส าหรับท าหมอนประคบสมุนไพรเซรามิก 
2.3 ผลกระทบ (Impact) สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการผลิตลูกปัดเซรามิกให้แก่

ผู้ประกอบการสามารถหมอนประคบสมุนไพรเซรามิกส าหรับใช้กับไมโครเวฟได้ 
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3. รูปภาพกิจกรรม   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรม ที่ 2. ช่ือกิจกรรม การเพิ่มมูลค่าให้แก่สมุนไพรที่มีในชุมชน 
1. วัตถุประสงค์การท ากิจกรรม การเพ่ิมมูลค่าให้ชาดอกไม้อินทรีย์ โดยผลิตเป็นชาพร้อมชง สูตรต่าง 

ๆ  การผลิตสบู่โดยมีส่วนผสมของสมุนไพรอินทรีย์ให้มีอัตลักษณ์ของชุมชน  การผลิตลูกประคบ
สมุนไพรเซรามิก ส าหรับใช้กับไมโครเวฟ 

2. กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ ชาสมุนไพรฮักมี สบู่สมุนไพรบ้านหลวง หมอนประคบสมุนไพรเซรา
มิกส าหรับใช้กับไมโครเวฟ 

3. ผลการด าเนินงาน  
3.1 ผลผลิต (Output)  มีการพัฒนากระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ 
3.2 ผลลัพธ์  (Outcome) ไดเ้พ่ิมมูลค่าให้ชาดอกไม้อินทรีย์ โดยผลิตเป็นชาพร้อมชง สูตรต่าง ๆ  

การผลิตสบู่โดยมีส่วนผสมของสมุนไพรอินทรีย์ให้มีอัตลักษณ์ของชุมชน  การผลิตลูกประคบ
สมุนไพรเซรามิก ส าหรับใช้กับไมโครเวฟ 

3.3 ผลกระทบ (Impact) ไดผ้ลิตภัณฑ์สมุนไพรอินทรีย์ให้มีอัตลักษณ์ของชุมชน   
4 รูปภาพกิจกรรม   

 

   
 

กิจกรรม ที่ 3. ชื่อกิจกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์กาแฟ 
1. วัตถุประสงค์การท ากิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคการตาก การสีเมล็ดกาแฟ และการคัด
เมล็ดกาแฟ เทคนิคการคั่วบดกาแฟ และการท ากาแฟดริป 
2. กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ กาแฟดอยเวียง กาแฟดริปแม่สายป่าเมี่ยง 
3. ผลการด าเนินงาน  

3.1 ผลผลิต (Output)  มีการพัฒนากระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ 
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3.2 ผลลัพธ์  (Outcome) ไดเ้พ่ิมมูลค่าให้กาแฟดอยเวียง กาแฟดริปแม่สายป่าเมี่ยง 
3.3 ผลกระทบ (Impact) ไดผ้ลิตภัณฑ์กาแฟให้มีอัตลักษณ์ของชุมชน   

4. รูปภาพกิจกรรม   

   
 

กิจกรรม ที่ 4. ชื่อกิจกรรม การติดตามและประเมินโครงการและส่งเสริมการสร้างตลาดนัดชุมชน 
1. วัตถุประสงค์การท ากิจกรรม การติดตามและประเมินโครงการและส่งเสริมการสร้างตลาดนัดชุมชน 
2. กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ ชาสมุนไพรฮักมี สบู่สมุนไพรบ้านหลวง หมอนประคบสมุนไพรเซรา
มิกส าหรับใช้กับไมโครเวฟ กาแฟดอยเวียง กาแฟดริปแม่สายป่าเมี่ยง 
3. ผลการด าเนินงาน  

3.1 ผลผลิต (Output)  มีการส่งเสริมการสร้างตลาดนัดชุมชน 
3.2 ผลลัพธ์  (Outcome) ไดเ้พ่ิมยอดขายแก่ผู้ประกอบการ 
3.3 ผลกระทบ (Impact) สร้างรายได้เพ่ิมให้แก่ผู้ประกอบการ  

4. รูปภาพกิจกรรม   

  
  
ส่วนที่ 3 ตัวช้ีวัด ตามโครงการ 
ล าดับ   กิจกรรม ตัวช้ีวัด แผน ผล ความส าเร็จ 

(/,X) 
1  การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการ

ผลิตลูกปัดเซรามิก 
ได้ลูกปัดเซรามิกส าหรับ
ท าหมอนประคบ
สมุนไพรเซรามิก 

ได้ผลิต ได้ขยาย
ผล 

 

2 การเพ่ิมมูลค่าให้แก่สมุนไพรที่มีใน
ชุมชน 

ไดเ้พ่ิมมูลค่าให้ชาดอกไม้
อินทรีย์ โดยผลิตเป็นชา
พร้อมชง สูตรต่าง ๆ  

ไดผ้ลผลิต
ที่มี
คุณภาพ 

ได้
จ าหน่าย 
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การผลิตสบู่โดยมี
ส่วนผสมของสมุนไพร
อินทรีย์ให้มีอัตลักษณ์
ของชุมชน  การผลิตลูก
ประคบสมุนไพรเซรามิก 
ส าหรับใช้กับไมโครเวฟ 

3 
ผลิตภัณฑ์ 

3 
การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการ
เพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์กาแฟ 
 

ไดเ้พ่ิมมูลค่าให้กาแฟ
ดอยเวียง กาแฟดริปแม่
สายป่าเมี่ยง 

ไดผ้ลผลิต
ที่มี
คุณภาพ 
2 
ผลิตภัณฑ์ 

ได้
จ าหน่าย 

 

4 การติดตามและประเมินโครงการ
และส่งเสริมการสร้างตลาดนัด
ชุมชน 

มียอดขายหรือการบริโภค
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10% 

 

เพิ่ม
ยอดขาย
10% 

เพิ่ม
ยอดขาย
มากกว่า
10% 

 

  มีข้อมูลขนาดใหญ่
(TCD)ครบถ้วนสมบรูณ์ 
จ านวน ไม่น้อยกว่า 500 
รายการ 

500 502  

 
ส่วนที่ 4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

หมวดงบประมาณ เบิกจ่ายจริง เหลือจ่าย 
บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

1. ค่าตอบแทน 18,000 100 0 0 

2. ค่าจ้าง     

3. ค่าใช้สอย 54,020 
 

100 0 0 

4. ค่าวัสดุ 24,730 100 0 0 

รวม 96,750 100 0 0 

 
สรุปอภิปรายผล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะโครงการ (บรรยายพอสังเขป) 

1. ปัญหาเวลาในการท างานกระชั้นเกินไป ตอนรับสมัครงาน งบประมาณยังไม่ได้รับ มีเวลาท างาน จริง ๆ 
ประมาณ 1 เดือน ต้องเร่งปิดงบประมาณ 

2. การท างานในช่วงฤดูฝนท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง ความชื้นเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และช่วงมรสุมปัญหาในการ ส่งเสริมการตลาด “กาดก้อมของดี วิถีชุมชน อ าเภอป๊าว” 

3. การมอบหมายงานเพ่ิมเติม เช่น ETC Week ท าให้กระทบต่อแผนการท างาน 
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4. อยากให้มีช่องทางในการขอสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐาน 

5.  
ประโยชน์ที่ประชาชน/สาธารณชนได้รับ 
กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้เพ่ิมให้กับประชาชนในชุมชน 
 
รูปภาพการด าเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
วันที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ร่วมงานกิจกรรมคาราวานคลินิกเทคโนโลยีและกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงาน กศน. ทต.เวียงพร้าว 
 

   
 
วันที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 ร่วมเปิดงานล าไยและของดีอ าเภอพร้าว ณ สหกรณ์การเกษตรอ าเภอพร้าว 
 

   
 
วันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 เข้าร่วมอบรมเทคนิคการถ่ายภาพสินค้าและโปรโมทการท่องเที่ยว 
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วันที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 เข้าร่วมการแข่งขันส้มต าลีลา ณ กาดก้อมวิถีของดีเมืองป้าว ต าบลโหล่งขอด 
 

  
 
 
 

………………………………………………………………. 
           ((นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส) 

       หวัหน้าโครงการ 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ U2T ป2565 
 สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
สวนท่ี 1. บทนํา 
1. ช่ือโครงการ ยกระดับศักยภาพสินคาและสรางแบรนดเพ่ือสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตรอันเปนอัตลักษณพ้ืนท่ีตําบลสันทราย อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
2. หัวหนาโครงการ.......ผศ.ดร.สุรีวรรณ  ราชสม................................................................................................. 

 3. สถานท่ีดําเนินงาน.......ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม.................................................................................... 
 4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ ตั้งแตวันท่ี.........1 กรกฎาคม 2565.........ถึงวันท่ี.....30 กันยายน 2565...... 
5. งบประมาณโครงการ........96,750.....บาท 
6. วัตถุประสงคหลักของโครงการ 

วัตถุประสงค ผลลัพธของวัตถุประสงค บรรลุ(/) / ไมบรรลุ(×) 
6.1 วั ต ถุ ป ระส งค ข อ งโค รงก าร /
กิจกรรมในการดําเนินการ 
1. เพ่ื อ เพ่ิ ม ศักยภ าพและขีดความ 
สามารถในการแขงขันของภาคการผลิต
และบริการดาน BCG ในพ้ืนท่ี ดวยองค
ความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 
 
1.เกิดศักยภาพและขีดความ สามารถใน
การแขงขันของภาคการผลิตและบริการ
ด าน  BCG ใน พ้ืน ท่ี  ด วยองคความรู
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

บรรลุ(/) 

2. เพ่ือเพ่ิมการจางงานบัณฑิตท่ีพ่ึงจบ
การศึกษาและประชาชนในพ้ืนท่ี 

2. เกิดการจางงานบัณฑิตท่ีพ่ึงจบการ 
ศึกษาและประชาชนในพ้ืนท่ี 

บรรลุ(/) 

3. พัฒนากําลังคนใหมีทักษะพ้ืนฐานท่ี
จําเปนตอการทํางานในปจจุบันและ
ทักษะท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจ BCG 

3. เกิดพัฒนากําลังคนใหมีทักษะพ้ืนฐานท่ี
จําเปนตอการทํางานในปจจุบันและทักษะ
ท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจ BCG 

บรรลุ(/) 

4. เพ่ื อ พัฒ นาฐานขอ มูล  Thailand 
Community Big Data ( TCD)  ใ ห มี
ความสมบูรณครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ีของ
ประเทศ 

4 . เ กิ ด ก าร พั ฒ น าฐ าน ข อ มู ล ข อ ง 
Thailand Community Big Data 
(TCD) ใหมีความสมบูรณครอบคลุมใน
ทุกพ้ืนท่ีของประเทศ 

บรรลุ(/) 

 
7. บทสรุป 

สําหรับโครงการยกระดับศักยภาพสินคาและสรางแบรนดเพ่ือสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรอันเปนอัตลักษณพ้ืนท่ีตําบลสันทราย อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม โดยกิจกรรมท่ีเขาไป
ดําเนินการในพ้ืนท่ี แบงออกเปน 2 กิจกรรมไดแก 

1. กิจกรรมการพัฒนาสินคาและบริการใหมีมูลคาสูง และการพัฒนาบรรจุภัณฑ โดยไดมีการใหความรู
และทักษะเรื่องการพัฒนาสินคาและบริการใหมีมูลคาสูง และการพัฒนาบรรจุภัณฑในพ้ืนท่ีตําบลสันทราย  
เพ่ือเกิดการสรางแบรนดผลิตภัณฑแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ี ทําใหเกษตรกรและผูผลิตมีทักษะ
ในการพัฒนาสินคาและบริการให มีมูลคาสูง และพัฒนาบรรจุภัณฑใหอยูในรูปแบบทันสมัยและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการแขงขันทางการตลาดในยคุปจจบุัน 
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2. กิจกรรมการสงเสริมการขายและการตลาด โดยไดมีการใหความรูเรื่องการสงเสริมการขายและ
การตลาดใหกับผูผลิตกระเทียมดําและขิงผงในพ้ืนท่ีตําบลสันทราย เพ่ือใหเกิดชองทางการตลาดในหลาย
ชองทาง ปจจุบันตลาดออนไลนไดชวยใหผูซ้ือและผูขายเขาถึงตัวรานคาและตัวผลิตภัณฑไดงายมากข้ึน  

 
สวนท่ี 2. ผลการดําเนินงาน (แยกเปนรายกิจกรรม) 

กิจกรรท่ี 1. ช่ือกิจกรรม การพัฒนาสินคาและบริการใหมีมูลคาสูงและการพัฒนาบรรจุภัณฑ 
1. วัตถุประสงคการทํากิจกรรม  

- เพ่ือเพ่ิมการเรียนรูตลาดในยุคปจจุบัน 
- เพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑมีผลอยางไรตอตัวสินคา 
- เพ่ือใหไดภาพลักษณของบรรจุภัณฑมีผลตอองคกร 
- เพ่ือไดบรรจุภัณฑท่ีสรางจุดสะดุดตาใหกับตัวสินคา 
- เพ่ือไดเรียนรูหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ 
- เพ่ือไดคําแนะนําและคําปรึกษาดานการออกแบบบรรจุภัณฑใหแกผลิตภัณฑในชุมชน 
 

2. กลุมเปาหมาย ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลสันทราย อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
  

3.    ผลการดําเนินงาน 
3.1 ผลผลิต (Output)  

1.  ไดประเมินศักยภาพของผลิตภัณฑในชุมชน 
2.  เกิดการสงเสริมการขายและการตลาดของผลิตภัณฑในชุมชนท่ีขยายเปนวงกวางมากข้ึน 
3.  เกิดการพัฒนาสินคาใหมีมูลคาสูงและเปนท่ีตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย (กระเทียมดํา 

และขิงผง) 
4.  เกิดการสรางแบรนดและพัฒนาบรรจุภัณฑเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑในตําบล จํานวน 2 ผลิตภัณฑ 

3.2 ผลลัพธ  (Outcome) 
1. ผลิตภัณฑแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของพ้ืนท่ีมีมูลคาเพ่ิม 
2. ยอดขายผลิตภัณฑแปรรูปการเกษตรอัตลักษณของพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 10% 
3. เกิดชองทางการจําหนายชองทางใหม 

3.3 ผลกระทบ (Impact)  
1. เกิดสินคาผลิตภัณฑแปรรูปทางการเกษตรท่ีเปนเศรษฐกิจระดับตําบล 
 

4.  รูปภาพกิจกรรม  
4.1 ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสินคาและบริการใหมีมูลคาสูง และการ

พัฒนาบรรจุภัณฑ 
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กิจกรรท่ี 2. ช่ือกิจกรรม การสงเสริมการขายและการตลาด 
1. วัตถุประสงคการทํากิจกรรม  

- เพ่ือไดเทคนิคการเรียนรูการเปดรานบน Lazada/Shopee 
- เพ่ือเพ่ิมการเชื่อมโยงการขายสินคาและเพลตฟอรมอ่ืน ๆ เชน Faceook 
- เพ่ือเพ่ิมการเรียนรูและพัฒนาการสรางและออกแบบโปรไฟลใหลูกคาสนใจ 
- เพ่ือเรียนรูการแตงภาพ ตัดตอคลิป 
- เพ่ือเรียนรูการสรางหนารานบนรานคาออนไลนใหลูกคาคนหาเจอ 
- พัฒนาคนใหมีทักษะในการการเรียนรูการยิงแอดบนรานคาออนไลน 
 

2. กลุมเปาหมาย ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลสันทราย อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม  

3. ผลการดําเนินงาน  
3.1 ผลผลิต (Output)  

1.  ไดประเมินศักยภาพของผลิตภัณฑในชุมชน 
2.  เกิดการสงเสริมการขายและการตลาดของผลิตภัณฑในชุมชนท่ีขยายเปนวงกวางมากข้ึน 
3.  เกิดการพัฒนาสินคาใหมีมูลคาสูงและเปนท่ีตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย (กระเทียมดํา 

และขิงผง) 
4.  เกิดการสรางแบรนดและพัฒนาบรรจุภัณฑเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑในตําบล จํานวน 2 ผลิตภัณฑ 

3.2 ผลลัพธ  (Outcome) 
1. ผลิตภัณฑแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของพ้ืนท่ีมีมูลคาเพ่ิม 
2. ยอดขายผลิตภัณฑแปรรูปการเกษตรอัตลักษณของพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 10% 
3. เกิดชองทางการจําหนายชองทางใหม 

3.3 ผลกระทบ (Impact)  
1. เกิดสินคาผลิตภัณฑแปรรูปทางการเกษตรท่ีเปนเศรษฐกิจระดับตําบล 
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4. รูปภาพกิจกรรม   

   

   

 

 

 

 

 

 
สวนท่ี 3 ตัวช้ีวัด ตามโครงการ 
 

ลําดับ กิจกรรม ตัวช้ีวัด แผน ผล 
ความสําเร็จ 

(/,X) 

1 การพัฒนาสินคาและ
บริการให มี มูลค า สู ง
และการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ 

เชิงปริมาณ 
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ
หรือการบริการไมนอย
กวา 2 ผลงาน 

มี พั ฒ น าสิ น ค าแ ล ะ
บริการให มี มูลค าสู ง
และการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ เพ่ือเพ่ิมรายได
ใหกับผูประกอบการใน
ชุมชน 

2 2 / 

เชิงคุณภาพ 

1. มีขอ มูลขนาดใหญ 
(TCD)ครบถวนสมบรูณ  
จํานวนไมนอยกวา 500 
รายการ 

1. ได ข อ มูล ในตํ าบล
ขนาดใหญ ครบถ วน
สมบรูณ 

/ / / 
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2. ขอมูลของผูผลิตและ
ผูประกอบการในชุมชน
ตําบลสันทราย 1 ชุด ท่ี
หนวยงานสามารถนํา 
มาใชเพ่ือการวางแผน
ส ง เส ริ ม แล ะ พั ฒ น า
ผลิตภัณฑของชุมชนได 

2. ไดขอมูลของผูผลิต
และผูประกอบการใน
ชุมชนตําบลสันทราย

มาวางแผนเพ่ือสงเสริม
และพัฒนาผลิตภัณฑ

ของชุมชนตอไป 
 

/ / / 

3. เกิดการพัฒนามาตร 
ฐ าน ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ข อ ง
ชุมชน 

3. ผลิตภัณฑในชุมชน
เกิดการพัฒนามาตร 
ฐานผลิตภัณฑ 

/ / /   

4. สรางเอกลักษณของ
ผลิตภัณฑในชุมชนให
เปนท่ีรูจัก 

4.ชุมชนมีเอกลักษณ
ของผลิตภัณฑในชุมชน
ใหเปนท่ีรูจักมากข้ึน 

/ / /  

เชิงเวลา 

1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565 / / / 

เชิงคาใชจาย 
61,975 (หกหม่ืนหนึ่งพันเการอยเจ็ดสิบหาบาท
ถวน) 

/ / / 

2 การสงเสริมการขาย
และการตลาด 

เชิงปริมาณ 

มี ย อ ด ข าย ห รื อ ก า ร
บริโภคเพ่ิมข้ึนไมนอย
กวา 10% 

ผูประกอบการมียอด 
ขายสินคาในปริมาณ 
ท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิม 10% 

10% 10% / 

  เชิงคุณภาพ 

1.การตลาดท่ีขยายเปน
วงกวางมากข้ึน 

1.การตลาดมีการขยาย
เปนวงกวางทําใหผลิต 
ภัณ ฑ เปน ท่ี รู จั กของ
กลุมลูกคามากข้ึน 

/ / / 

2. เ พ่ิ ม มู ล ค า ให กั บ
ผลิตภัณฑในชุมชน 

2. ผลิตภัณฑในชุมชนมี
มูลคาเพ่ิมข้ึนจากเดิม 

/ / / 

เชิงเวลา 

1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565 / / / 

เชิงคาใชจาย 
34,775 (สามหม่ืนสี่พันเจ็ดรอยเจ็ดสิบหาบาท
ถวน) 

/ / / 
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สวนท่ี 4. ผลการเบิกจายงบประมาณ 

หมวดงบประมาณ 
เบิกจายจริง เหลือจาย 

บาท รอยละ บาท รอยละ 
1. คาตอบแทน (21,600 บาท)     

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาสินคาและบริการใหมีมูลคาสูง และการพัฒนา
บรรจุภัณฑ  

    

  - คาตอบแทนวิทยากรภายนอก  14,400 100% - - 
  2 วัน x 6 ชั่วโมง x 1,200 บาท x 1 คน     
กิจกรรมท่ี 2 การสงเสริมการขายและการตลาด     
  - คาตอบแทนวิทยากรภายนอก  7,200 100% - - 
  2 วัน x 6 ชั่วโมง x 300 บาท x 2 คน       
2. คาจาง - - - - 
3. คาใชสอย (71,120 บาท)     

คาใชจายสําหรับการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรม 
ท่ีจะเขาไปดําเนินการในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ  

    

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาสินคาและบริการใหมีมูลคาสูง และการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ 

45,560    

  - คาเบี้ยเลี้ยง  160 บาท x 7 คน x 2 วัน                    1,920 79% 520 21% 
  - คาอาหารวาง  25 บาท x 40 คน x 4 ม้ือ 4,000 100% - - 
  - คาอาหารกลางวัน 80 บาท x 47 คน x 2 ม้ือ 6,420 85% 1,120 15% 
  - คาเชารถตู 1,800 บาท x 1 คัน x 2 วัน 3,600 100% - - 
  - คาน้ํามันเชื้อเพลิง 3,000 บาท x 1 ครั้ง   3,000 100% 
  - คาท่ีพัก 800 บาท x 5 หอง x 1 ครั้ง 3,200 80% 800 20% 
  - คาจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม 25 บาท x 40 เลม 1,000 100% - - 
  - คาจางเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ 2 ผลิตภัณฑ x 5,000 บาท 10,000 100% - - 
 - คาจางเหมาจัดทําบรรจุภัณฑตนแบบ 2 ผลิตภัณฑ x 5,000 บาท 10,000 100% - - 

กิจกรรมท่ี 2 การสงเสริมการขายและการตลาด 25,560    
- คาเบี้ยเลี้ยง  160 บาท x 7 คน x 2 วัน                    1,600 66% 840 34% 
- คาอาหารวาง  25 บาท x 40 คน x 4 ม้ือ 4,000 100% - - 

  - คาอาหารกลางวัน 80 บาท x 47 คน x 2 ม้ือ 7,520 100% - - 
  - คาเชารถตู 1,800 บาท x 1 คัน x 2 วัน 3,600 100% - - 
  - คาน้ํามันเชื้อเพลิง 3,000 บาท x 1 ครั้ง 1,320 44% 1,680 56% 

  - คาท่ีพัก 800 บาท x 5 หอง x 1 ครั้ง 3,200 80% 800 20% 
  - คาจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม 25 บาท x 40 เลม 1,000 100% - - 

4. คาวัสดุ (4,030 บาท)     
กิจกรรมท่ี 1 การสงเสริมการขายและการตลาด      
- กระดาษปรุฟ (38 แผน x 5 บาท) 190 100% - - 
- กระดาษ A4 ( 5 ริม x 115 บาท) 575 100% - - 
- ปากกา (1 กลอง x 250 บาท) 250 100% - - 
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 - แฟมใสใสเอกสาร (50 อัน x 20 บาท) 1,000 100% - - 
กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาสินคาและบริการใหมีมูลคาสูงและการพัฒนา
บรรจุภัณฑ 

    

- กระดาษปรุฟ (38 แผน x 5 บาท) 190 100% - - 
- กระดาษ A4 (5 ริม x 115 บาท) 575 100% - - 

 - ปากกา (1 กลอง x 250 บาท)  250 100% - - 
- แฟมใสใสเอกสาร ( 50 อัน x 20 บาท) 1,000 100% - - 

รวม (96,750 บาท) 87,990 91% 8,760 9% 
 

 
สรุปอภิปรายผล ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะโครงการ (บรรยายพอสังเขป) 
 1.  คนในชุมชนสวนใหญเปนผูสูงวัยทําใหพบปญหาในหลายดาน เชน ไมมีแนวคิดในการพัฒนาสินคา
และบรรจุภัณฑใหทันสมัย ขาดการบริหารและความเขาใจในเรื่องของการตลาด ซ่ึงตลาดในปจจุบันแตกตาง
จากตลาดในอดีตมาก ท้ังในดานของการตลาดท่ีตองอาศัยความรวดเร็ว และพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนไป
ตามยุคสมัย  
 2. คนในชุมชนมีเวลาวางท่ีไมตรงกัน ทําใหยากตอการนัดหมายและรวมตัวเพ่ือจะไดแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ถายทอดความรูและแชรประสบการณท่ีผานมาของผูประกอบการแตละราย 
 3. การรวมตัวของคนในชุมชนมีความยากลําบากมากข้ึน เนื่องจากสถานการณโควิด – 19 ในปจจุบัน 
 

ประโยชนท่ีประชาชน/สาธารณชนไดรับ 
 1. ไดทดลองการแปรรูปผลิตภัณฑในชุมชนเพ่ือทําการศึกษาและพัฒนาตัวผลิตภัณฑใหพรอมออกสูตลาดเพ่ิมข้ึน 
 2. เพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑแปรรูปสินคาเกษตร (กระเทียมดํา) ถึง 20 เทา 
 3. ไดเรียนรูเพ่ิมเติมในการแปรรูปกระเทียมโทนเปนกระเทียมดํา เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับผลผลิต
การเกษตรของชุมชน 
 4. ไดเรียนรูการออกแบบบรรจุภัณฑเพ่ือนําไปตอยอดในการพัฒนาสินคาออกสูตลาด 
 5. ไดเรียนรูการทําการตลาดออนไลนเพ่ือนําไปตอยอดในการขยายตลาดขายสินคาสูภายนอกมากยิ่งข้ึน 
 6. ไดเรียนรูการขายออนไลนผานแอพพลิเคชั่นรานคาออนไลนเพ่ือนําไปตอยอดในการขยายชอง
ทางการขายสินคาผานรานคาออนไลน 
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รูปภาพการดําเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 

การประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การพัฒนาสินคาและบริการใหมีมูลคาสูงและการพัฒนาบรรจุภัณฑ”  

ตําบลสันทราย อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
 

 
 
 
 

การประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การสงเสริมการขายและการตลาด”  

ตําบลสันทราย อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
 

 
 
 

 
 



แบบรายงานโครงการ U2T (สถช.) 

 
9 

 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสินคาและบริการใหมีมูลคาสูงและการพัฒนาบรรจุภัณฑ” 
วันท่ี 26 – 27 สิงหาคม 2565 

ณ สถานประกอบการ ตําบลสันทราย อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
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กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสงเสริมการขายและการตลาด” 
วันท่ี 3 – 4 กันยายน 2565 

ณ ศาลารวมใจเทศบาลตําบลสันทราย อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 

  

  

  

  

  
 
 

………………………………………………………………. 
             (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรีวรรณ ราชสม)   

     หัวหนาโครงการ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ U2T ป ี2565 
 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ส่วนที่ 1. บทน า 
1. ชื่อโครงการ U2T for BCG ต ำบลป่ำป้อง อ ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
2. หัวหน้าโครงการ นำยพิษณุ พรมพรำย 
3. สถานทีด่ าเนินงาน  ต ำบลป่ำป้อง อ ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
4. ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎำคม 2565 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน 2565 
5. งบประมาณโครงการ ……96,750…… บำท 
6. วัตถุประสงค์หลักของโครงการ  
 6.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมในการด าเนินการ 

 1) เพื่อเพิ่มศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและ
บริกำรด้ำน BCG ในพื้นท่ี ด้วยองค์ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 2) เพื่อเพิ่มกำรจ้ำงงำนบัณฑิตท่ีพึ่งจบกำรศึกษำและประชำชนในพื้นท่ี 
 3) พัฒนำก ำลังคนให้มีทักษะพื้นฐำนท่ีจ ำเป็นต่อกำรท ำงำนในปัจจุบันและทักษะท่ี

เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG 
  4 ) เพื่ อพัฒนำฐำนข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้มีควำมสมบูรณ์
ครอบคลุมในทุกพื้นท่ีของประเทศ 

6.2 รูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ (ให้ระบุกิจกรรมและงบประมำณ ต้อง
สอดคล้องกับงบประมำณในข้อ 8) 
 1) กำรจ้ำงงำนตำมภำรกิจต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย จ ำนวน 8 อัตรำ งบประมำณ 288,000 บำท 
 2) กิจกรรมกำรพัฒนำเส้นทำงและโปรแกรมกำรท่องเท่ียว เช่ือมโยงผลผลิตและผลิตภัณฑ์  
 3) กิจกรรมกำรอบรมกำรส่งเสริมกำรตลำดและหำช่องทำงขำยผลิตภัณฑ์และบริกำร BCG ของ
ต ำบลป่ำป้อง  
 4) กิจกรรมกำรอบรมกำรพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์ของต ำบลป่ำป้อง  
7. บทสรุป 
 พื้นท่ีต ำบลป่ำป้อง อ ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ชำวบ้ำนในพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ประกอบ
อำชีพทำงกำรเกษตร และกลุ่มผู้สูงอำยุวัยเกษียณกำรท ำงำน ในกำรท ำงำนโครงกำรปีท่ีผ่ำนมำมีกำรเข้ำมำช่วย
เรื่องกำรสร้ำงอำชีพให้กับกลุ่มชำวบ้ำนต ำบลป่ำป้อง คือกำรท ำสินค้ำลูกประคบสมุนไพร ท้ังยังมีกำรส ำรวจ
แหล่งท่องเท่ียวภำยในชุมชนป่ำป้อง เพื่อจัดท ำให้มีเส้นทำงกำรท่องเท่ียวภำยในชุมชน ซึ่งในกำรท ำงำนของ
โครงกำรปีนี้มีกำรคิดเข้ำไปอบรมกำรสร้ำงเส้นทำงกำรท่องเท่ียวภำยในชุมชน เพื่อกำรจัดท ำให้พื้นท่ีต ำบลป่ำ
ป้องเป็นแหล่งท่องเท่ียวในอนำคต และช่วยพัฒนำกำรสร้ำงแบรนด์สินค้ำ กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์  เพื่อรองรับ
กำรขอมำตรฐำนสินค้ำต่ำง ๆ ในอนำคต และส่งเสริมกำรขำยและกำรตลำดเพื่อน ำไปต่อยอดกับตลำดในยุค
ปัจจุบัน  
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 ส่วนที่ 2. ผลการด าเนินงาน (แยกเป็นรายกิจกรรม) 
กิจกรรที่ 1 การพัฒนาเส้นทางและโปรแกรมการท่องเที่ยว เชื่อมโยงผลผลิตและผลิตภัณฑ์ 

1. วัตถุประสงค์กำรท ำกิจกรรม  
- เพื่อให้เกิดเส้นทำงแหล่งท่องเท่ียวชุมชนอย่ำงยั่งยืน 
- เพื่อกระจำยรำยได้ให้แก่ชุมชน 
- เพื่อสร้ำงควำมสำมัคคีและกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงผู้ประกอบกำรกับชำวบ้ำนในชุมชน 
- เพื่อกำรจัดท ำให้พื้นท่ีต ำบลป่ำป้องเป็นแหล่งท่องเท่ียวในอนำคต 

2. กลุ่มเป้ำหมำย ผู้น ำชุมชน ประชำชนต ำบลป่ำป้อง และผู้ประกอบในพื้นท่ีต ำบลป่ำป้อง  
3. ผลกำรด ำเนินงำน  

3.1 ผลผลิต (Output)   
1. ได้เกิดเส้นทำงแหล่งท่องเท่ียวชุมชนอย่ำงยั่งยืน 
2. ได้สร้ำงควำมสำมัคคีและกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงผู้ประกอบกำรกับชำวบ้ำนในชุมชน 
3. ได้ท ำให้พื้นท่ีต ำบลป่ำป้องเป็นแหล่งท่องเท่ียวในอนำคต 

3.2 ผลลัพธ์  (Outcome)  

 
  1. ได้โปรแกรมกำรท่องเท่ียวชุมชนป่ำป้อง 2 แบบ คือ กำรท่องเท่ียวแบบ One Trip และ 
โปรแกรมแบบ 2 วัน 1 คืน 
  2. กำรมีส่วนร่วมระหว่ำงผู้ประกอบกำรกับชำวบ้ำนในชุมชน 

3.3 ผลกระทบ (Impact)  
1.ชุมชนเกิดจิตส ำนึกด้ำนอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม สำมำรถบริหำรจัดกำรวัสดุเหลือท้ิงทำง

กำรเกษตร ให้แก่ประชำชนต ำบลป่ำป้องได้อย่ำงยั่งยืน เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีสำมำรถจ ำหน่ำยได้ 
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4. รูปภำพกิจกรรม   

  
 

  
  
 กิจกรรมที่ 2 การอบรมการส่งเสริมการตลาดและหาช่องทางขายผลิตภัณฑ์และบริการ BCG ของ
ต าบลป่าป้อง 

1. วัตถุประสงค์กำรท ำกิจกรรม  
- ได้เทคนิคกำรเปิดร้ำนบน Line official account 
- เช่ือมโยงกำรขำยสินค้ำและเพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Faceook 
- กำรสร้ำงและออกแบบโปรไฟล์ให้ลูกค้ำสนใจ 
- กำรแต่งภำพ ตัดต่อคลิป 
- กำรสร้ำงหน้ำร้ำนบนออนไลน์ลูกค้ำค้นหำเจอ 

2. กลุ่มเป้ำหมำย ผู้น ำชุมชน ประชำชนต ำบลป่ำป้อง  
3. ผลกำรด ำเนินงำน  

3.1 ผลผลิต (Output)   
1. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับช่องทำงกำรตลำดออนไลน์เพื่อจ ำหน่ำย  
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2. ได้มีช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยทำงออนไลน์เพิ่มขึ้น 
3. ได้เพิ่มมูลค่ำให้แก่สินค้ำและผลิตภัณฑ์มำกขึ้น 

 
3.2 ผลลัพธ์  (Outcome)  

 
3.3 ผลกระทบ (Impact)  

1. ผู้ประกอบกำรได้รับกำรเรียนรู้ในกำรพฒันำผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับมำตรฐำน 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับมำตรฐำน และสำมำรถจ ำหน่ำยในตลำดท่ีเป็นมำตรฐำนสำกลมำกขึ้น 

2. ชุมชนเกิดจิตส ำนึกด้ำนอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม สำมำรถบริหำรจัดกำรวัสดุเหลือท้ิงทำง
กำรเกษตร ให้แก่ประชำชนต ำบลป่ำป้องได้อย่ำงยั่งยืน เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีสำมำรถจ ำหน่ำยได้ 

4. รูปภำพกิจกรรม   
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 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมการอบรมการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของต าบลป่าป้อง 
1. วัตถุประสงค์กำรท ำกิจกรรม  

- ท ำให้สินค้ำมีรูปแบบหลำกหลำยมำกขึ้น 
- กำรสร้ำงและออกแบบสินค้ำให้ดึงดูดลูกค้ำ 
- กำรสร้ำงแบรนด์สินค้ำ  
- กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดึงดูดกลุ่มเป้ำหมำย   

2. กลุ่มเป้ำหมำย ผู้น ำชุมชน ประชำชนต ำบลป่ำป้อง  
3. ผลกำรด ำเนินงำน  

3.1 ผลผลิต (Output)   
    1. ได้มีพัฒนำสินค้ำให้มีรูปแบบเพิ่มขึ้น 

2. ได้เพิ่มมูลค่ำให้แก่สินค้ำและผลิตภัณฑ์มำกขึ้น 
3. ได้พัฒนำกำรสร้ำงแบรนด์สินค้ำ กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์   

3.2 ผลลัพธ์  (Outcome)  
  1. สินค้ำมีรูปแบบหลำกหลำยเพิ่มข้ึน 

2. แบรนด์สินค้ำ กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์   
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3.3 ผลกระทบ (Impact)  
1. ผู้ประกอบกำรได้รับกำรเรียนรู้ในกำรพฒันำผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับมำตรฐำน ผลิตภัณฑ์

ชุมชนได้รับมำตรฐำน และสำมำรถจ ำหน่ำยในตลำดท่ีเป็นมำตรฐำนสำกลมำกขึ้น 
2. ชุมชนเกิดจิตส ำนึกด้ำนอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม สำมำรถบริหำรจัดกำรวัสดุเหลือท้ิงทำง

กำรเกษตร ให้แก่ประชำชนต ำบลป่ำป้องได้อย่ำงยั่งยืน เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีสำมำรถจ ำหน่ำยได้ 
4. รูปภำพกิจกรรม   
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ส่วนที่ 3 ตัวชี้วัด ตามโครงการ 

ล าดับ กิจกรรม ตัวชี้วัด แผน ผล 
ความส าเร็จ 

(/,X) 
1 ก ำรพั ฒ น ำ เส้ น ท ำง แ ล ะ

โป รแ ก รม ก ำร ท่ อ ง เท่ี ย ว
เ ช่ื อ ม โ ย ง ผ ล ผ ลิ ต แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์ 

1.เชิงปริมาณ 
  1. มี ก ำร ส่ ง เส ริ ม ก ำรส ร้ ำ ง   
ธุ ร กิ จ ใ ห ม่ (Start-up /Social 
Enterprise) ไม่น้อยกว่ำ 2 กลุ่ม  
2. มี ยอดขำยหรือกำรบริ โภค
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำ 10% 
3. มี ข้ อ มู ล ข น ำด ให ม่  (TCD) 
ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่น้อย 500 
รำยกำร 
2.เชิงคุณภาพ 
1. ได้พัฒนำเป็นต ำบลท่ีมีเส้นทำง
ก ำ ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง อ นุ รั ก ษ์
ธรรมชำติและวัฒนธรรม 
2 . ไ ด้ พั ฒ น ำ รู ป แ บ บ สิ น ค้ ำ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและเพิ่มมูลค่ำ
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้
ได้รับมำตรฐำนในแต่ละด้ำนท่ี
เกี่ ยวข้อ ง และกำรตลำดเพื่ อ
จ ำหน่ำย 
3. เกิดฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ของ
ชุ ม ช น ร ำ ย ต ำ บ ล  Thailand 

√ √ √ 

2 ก ำ ร อ บ ร ม ก ำ ร ส่ ง เส ริ ม
กำรตลำดและหำช่องทำงขำย
ผลิตภัณฑ์ ของต ำบลป่ำป้อง 

√ √ √ 

3 กำรอบรมกำรพัฒนำรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ของต ำบลป่ำป้อง 
 

√ √ √ 
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Community Big Data ( TCD) 
ให้สำมำรถเป็นข้อมูลวิเครำะห์
และตัดสินใจในกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจนแบบมี เป้ำหมำย
ชัดเจน และเป็นแผนงำนในกำร
บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วน ท้องถิ่ น  รวมถึ ง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องในอนำคต 
3. เชิงเวลา 3 เดือน 
ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎำคม 2565 ถึง 
วั น ท่ี  30กั น ย ำยน  256 5  (3 
เดือน) 
4. เชิงค่าใช้จ่าย (บาท)  
96,750 บำท (เก้ำหมื่นหกพันเจ็ด
ร้อยห้ำสิบบำทถ้วน) 
 

 
 
ส่วนที่ 4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

หมวดงบประมาณ 
เบิกจ่ายจริง เหลือจ่าย 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 
1. ค่าตอบแทน 

กิจกรรมท่ี 1 กำรพัฒนำเส้นทำงและโปรแกรมกำรท่องเท่ียว 
เช่ือมโยงผลผลิตและผลิตภัณฑ์  
- ค่ำตอบแทนวิทยำกรภำยนอก  
8 ช่ัวโมง * 1 คน *1200 บำท * 1 วัน   
กิจกรรมท่ี 2 กำรอบรมกำรส่งเสริมกำรตลำดและหำช่องทำงขำย
ผลิตภัณฑ์และบริกำร BCG ของต ำบลป่ำป้อง  
- ค่ำตอบแทนวิทยำกรภำยใน  
8 ช่ัวโมง * 1 คน *300 บำท * 1 วัน  
 
กิจกรรมท่ี 3 กำรอบรมกำรพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์ของต ำบลป่ำ
ป้อง  
- ค่ำตอบแทนวิทยำกรภำยนอก  

16,800 
9,600 

 
 
 

2,400 
 
 
 
 

4,800 

100% 
100% 

 
 
 

100% 
 
 
 
 

100% 
 

0 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 

0 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
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8 ช่ัวโมง * 1 คน *600 บำท * 1 วัน  

2. ค่าจ้าง - - - - 

3. ค่าใช้สอย 
ค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบ
กิจกรรมที่จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  
กิจกรรมท่ี 1 กำรพัฒนำเส้นทำงและโปรแกรมกำรท่องเท่ียว 
เช่ือมโยงผลผลิตและผลิตภัณฑ์ 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเครื่องด่ืมในกำรประชุม/
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้  
(อำหำรกลำงวัน 80 บำท * 1 มื้อ * 50 คน = 4,000 บำท) 
(อำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม 25 บำท * 2 มื้อ * 50 คน =2,500 บำท) 
 
กิจกรรมท่ี 2 กำรอบรมกำรส่งเสริมกำรตลำดและหำช่องทำงขำย
ผลิตภัณฑ์และบริกำร BCG ของต ำบลป่ำป้อง  
- ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเครื่ องด่ืมในกำรประชุม/
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้  
(อำหำรกลำงวัน 80 บำท * 1 มื้อ * 50 คน = 4,000 บำท) 
(อำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม 25 บำท * 2 มื้อ * 50 คน =2,500 บำท) 
- ค่ำจ้ำงเหมำออกแบบตรำผลิตภัณฑ์ 2 ผลิตภัณฑ์ (4,500*2 = 
9,000 บำท) 
- ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ 2 ผลิตภัณฑ์ (4,500*2= 
9,000 บำท) 
 
กิจกรรมท่ี 3 กำรอบรมกำรพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์ของต ำบลป่ำ
ป้อง  
- ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเครื่องด่ืมในกำรประชุม/
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้  
(อำหำรกลำงวัน 80 บำท * 1 มื้อ * 50 คน = 4,000 บำท)(อำหำร
ว่ำงและเครื่องด่ืม 25 บำท * 2 มื้อ * 50 คน =2,500 บำท) 

37,500 
 

 
6,500 

 
 
 

4,000 
6,500 

 
 
 
 
 

24,500 
4,000 
2,500 
 
9,000 
9,000 

 
6,500 
 
 

4,000 
2,500 

100% 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 

0 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
0 

0 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
0 

4. ค่าวัสดุ 
กิจกรรมท่ี 1 กำรพัฒนำเส้นทำงและโปรแกรมกำรท่องเท่ียว 
เช่ือมโยงผลผลิตและผลิตภัณฑ์ 
- ค่ำวัสดุส ำนักงำน 

42,450 
7,880 

 
5,000 

100% 
100% 

 
 

0 
0 
 
 

0 
0 
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- ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ 

กิจกรรมท่ี 2 กำรอบรมกำรส่งเสริมกำรตลำดและหำช่องทำงขำย
ผลิตภัณฑ์และบริกำร BCG ของต ำบลป่ำป้อง  
-ค่ำวัสดุส ำนักงำน 
-ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 

กิจกรรมท่ี 3 กำรอบรมกำรพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์ของต ำบลป่ำ
ป้อง 
-ค่ำวัสดุส ำนักงำน 
-ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ 
-ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 

2,880 
 

15,785 
2,000 
13,785 
 

18,785 
 
2,000 
3,000 
13,785 

 
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 

 
 
0 
 
 
 
0 

 
 
0 
 
 
 
0 

รวม 96,750 100% 0 0 

 
สรุปอภิปรายผล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะโครงการ (บรรยายพอสังเขป) 
 1. เวลำในกำรด ำเนินโครงกำรมีระยะเวลำเพิ่ง 3 เดือน ท ำให้กำรปฏิบัติงำนยังไม่สำมำรถบรรลุ
วัตถุประสงค์ตำมท่ีก ำหนดไว้  
 2. ชำวบ้ำนในต ำบลส่วนมำกเป็นกลุ่มผู้สูงอำยุท ำให้กำรรวมกลุ่มยังมีควำมเป็นได้ยำก 
 3. กำรด ำเนินโครงกำรขำดควำมต่อเนื่องท ำให้ชำวบ้ำนขำดควำมสนใจท่ีจะเข้ำร่วม 
 4. ชำวบ้ำนยังขำดควำมเข้ำใจในเรื่องกำรขำดแบบออนไลน์  
ประโยชน์ที่ประชาชน/สาธารณชนได้รับ 
 1.  ได้รับกำรเรียนรู้ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับมำตรฐำน 
 2.  ชุมชนได้มีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเพิ่มข้ึน 
 3.  ได้ควำมรู้และเข้ำในเกี่ยวกำรตลำดออนไลน์ และช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในยุคปัจจุบัน 
 4.  สำมำรถน ำควำมรู้ในกำรจัดกำรอบรมไปสร้ำงรำยได้ให้แก่ตนเองได้ 
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รูปภาพการด าเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอืน่ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

 กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาเส้นทางและโปรแกรมการท่องเที่ยว เชื่อมโยงผลผลิตและผลิตภัณฑ์ 
วันอังคาร ท่ี ๖ กันยายน 2565 
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กิจกรรมที่ ๓  การอบรมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของต าบลป่าป้อง 

วันพุธ ที่ ๗ กันยายน 2565 
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ผลงานของผู้เข้าร่วมการอบรมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของต าบลป่าป้อง 
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กิจกรรมท่ี ๒ ส่งเสริมการตลาดหาช่องทางการขายผลิตภัณฑ์  

และ บริการ BCG ของต าบลป่าปอ้ง 
วันพฤหัสบดี ท่ี ๙ กันยายน 2565 
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ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มชาวบ้านเทศบาลป่าป้อง 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ลูกประคบสมุนไพร 
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น้ ามันเหลือง 

 
 

      ……………………………………………………… 
(นำยพิษณุ พรมพรำย) 

หัวหน้ำโครงกำร 
 



แบบรายงานโครงการ U2T (สถช.) 

 
1 

 

 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ U2T ปี2565 

 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ส่วนที่ 1. บทน า 
1. ชื่อโครงการ    โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T  

   For BCG) กรณีศึกษาต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จงัหวัดเชียงใหม ่
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

หัวหน้าโครงการ  นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์พรหม 
 3. สถานทีด่ าเนินงาน  ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 4. ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
5. งบประมาณโครงการ 96,750 บาท 
6. วัตถุประสงค์หลักของโครงการ  

1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ใน 
พ้ืนที่ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

2. เพ่ือเพ่ิมการจ้างงานบัณฑิตที่พ่ึงจบการศึกษาและประชาชนในพืน้ที ่ 
3. พัฒนาก าลังคนให้มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการท างานในปัจจุบันและทักษะที่เก่ียวข้องกับ 

เศรษฐกิจ BCG  
4. เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุม ใน

ทุกพ้ืนที่ของประเทศ 
7. บทสรุป ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการพัฒนาแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ รวมถึงเรื่องการโฆษณา
และการตลาดออนไลน์มากขึ้นกว่าเดิมและชุมชนมีแบรนด์และบรรจุภัณฑ์เป็นของชุมชน 
  
ส่วนที่ 2. ผลการด าเนินงาน (แยกเป็นรายกิจกรรม) 

กิจกรรที่ 1. ช่ือกิจกรรม ผักอินทรีย์ของพ่อ by Muang Ang Farm. 
1. วัตถุประสงค์การท ากิจกรรม   

1. เพ่ือการส่งเสริมการขายและการตลาด 
2. เพ่ือการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมูลค่าสูง 
3. เพ่ือการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

2. กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มคนรักสุขภาพ  
3. ผลการด าเนินงาน  ผักอินทรีย์ของพ่อ by Muang Ang Farm. 

3.1 ผลผลิต (Output)   
1. ผู้เข้าร่วมโครงการและได้รับประโยชน์ในโครงการไม่ต่ ากว่า 20 คน 
2. เกิดวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับผักอินทรีย์ จ านวน 1 แห่ง 
3. เกิดวิทยากรรุ่นใหม่ประจ าท้องถิ่นจ านวนไม่ต่ ากว่า 1 คน  

3.2 ผลลัพธ์  (Outcome)  
1. มียอดขายหรือยอดการบริโภคเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 10 % ของผลิตภัณฑ์ต าบลบ้านหลวง 

อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
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2. ได้จ านวนแนวคิดหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการ ของต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

3.   ได้ข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ (TCD) ของต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

3.3 ผลกระทบ (Impact)  
1. หน่วยงานของรัฐได้ใช้ฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและได้เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ ใช้ข้อมูล

ท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
2. ท้องถิ่นมีศูนย์การเรียนรู้การท าผักอินทรีย์ และผ้าทอมือกระเหรี่ยง มีคู่มือการเรียนรู้ที่

ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคและเหมาะสมกับท้องถิ่น 
3. ท้องถิ่นมีองค์ความรู้การวางแผนส าหรับการท่องเที่ยวหลังโควิด 
4.   ประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้น ารุ่นใหม่ที่พร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คนในชุมชนเอง
และชุมชนอื่น 
 

4. รูปภาพกิจกรรม   
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การขายและการขนส่ง - จัดส่ง ผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์ ของวิสาหกิจชุมชน บ้านเมืองอาง 
 

  
 

สมาชิกทีมเข้าพบผู้น าชุมชนหมู่ที่9 บ้านเมืองอาง เพ่ือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผักอินทรีย์ 
 

   
 

แบรนด์และบรรจุภัณฑ์ ผักอินทรีย์ของพ่อ by Muang Ang Farm. 
 

   
 

  
 

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ 
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กิจกรรมการอบรมเรื่องการโฆษณาและการตลาดออนไลน์ 
 

  
 

    
 

โรงปลูกผักอินทรีย์ชุมชนบ้านเมืองอาง ต าบลบ้านหลวง จังหวัดเชียงใหม่ 
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กิจกรรที่ 2. ชื่อกิจกรรม  ผ้าทอมือ @บ้านเมืองอาง 
1. วัตถุประสงค์การท ากิจกรรม   

1. เพ่ือการส่งเสริมการขายและการตลาด 
2. เพ่ือการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมูลค่าสูง 
3. เพ่ือการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

2. กลุ่มเป้าหมาย   กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวชาวไทย 
3. ผลการด าเนินงาน  ผ้าทอมือ @บ้านเมืองอาง  

3.1 ผลผลิต (Output)   
1. ผู้เข้าร่วมโครงการและได้รับประโยชน์ในโครงการไม่ต่ ากว่า 20 คน 
2. เกิดวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับผักอินทรีย์ จ านวน 1 แห่ง 
3. เกิดวิทยากรรุ่นใหม่ประจ าท้องถิ่นจ านวนไม่ต่ ากว่า 1 คน  

3.2 ผลลัพธ์  (Outcome)  
1. มียอดขายหรือยอดการบริโภคเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 10 % ของผลิตภัณฑ์ต าบลบ้านหลวง 

อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
2. ได้จ านวนแนวคิดหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการ ของต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัด

เชียงใหม่ 
3. ได้ข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ (TCD) ของต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

3.3 ผลกระทบ (Impact)  
1. หน่วยงานของรัฐได้ใช้ฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและได้เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ ใช้ข้อมูลท้องถิ่นให้

เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
2. ท้องถิ่นมีศูนย์การเรียนรู้การท าผักอินทรีย์ และผ้าทอมือกระเหรี่ยง มีคู่มือการเรียนรู้ที่ตรงต่อ

ความต้องการของผู้บริโภคและเหมาะสมกับท้องถิ่น 
3. ท้องถิ่นมีองค์ความรู้การวางแผนส าหรับการท่องเที่ยวหลังโควิด 
4. ประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้น ารุ่นใหม่ที่พร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คนในชุมชนเองและ

ชุมชนอ่ืน 
 

รูปภาพกิจกรรม   
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การปกัลายผ้ากระเหรี่ยงกลุ่มแม่บา้น ชุมชนบ้านเมืองอาง ต าบลบ้านหลวง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
 

การย้อมลายผ้าซิ่น 
 

   
 

การทอผ้ากระเหรี่ยงกลุ่มสตรีแม่บา้น โดยใช้กี่เอวในการทอ 
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กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผ้าทอกะเหรี่ยง ย้อมสีธรรมชาติ” 
 

  
 

                
 

แบรนด์และบรรจุภัณฑ์ ผ้าทอมือออปู @เมืองอาง 
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ส่วนที่ 3 ตัวช้ีวัด ตามโครงการ 
 

ล าดับ กิจกรรม ตัวช้ีวัด แผน ผล 
ความส าเร็จ 

(/,X) 
1 กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิง

ปฏิบัติเรื่องการพัฒนาผ้า
ทอกะเหรี่ยง ย้อมสี
ธรรมชาติ 

เชิงปริมาณ 
1. มียอดขายหรือการบริโภคเพ่ิมข้ึน
ไม่น้อยกว่า 10% 
2. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการ
บริการไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน 
3. มีข้อมูลขนาดใหม่ (TCD)ครบถว้น
สมบูรณ์ จ านวน ไม่น้อยกว่า 500 
รายการ 
เชิงคุณภาพ 
1. หน่วยงานของรัฐได้ใช้ฐานข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันและได้เรียนรู้วิธีการ
วิเคราะห์ ใช้ข้อมูลท้องถิ่นให้เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน 
2. ท้องถิ่นมีศูนย์การเรียนรู้การปลูก
ผักและทอผ้า มีการเรียนรู้ด้านการ
การปลูกผักและทอผ้าที่ตรงต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคและเหมาะสม
กับท้องถิ่น 
3. ท้องถิ่นมีองค์ความรู้การวางแผน
ส าหรับการท่องเที่ยวหลังโควิด 
4. ประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้น ารุ่น
ใหม่ที่พร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้แก่คนในชุมชนเองและชุมชนอื่น 
เชิงเวลา 3 เดือน 
(เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน)      

กรกฎาคม ตามแผน (√) 

2 กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
แบรนด์และบรรจุภัณฑ์ 

สิงหาคม ตามแผน (√) 

3 กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการโฆษณา
และการตลาด 

กันยายน ตามแผน (√) 

4 กิจกรรมที่ 4 ค่าจ้างเหมา
ออกแบบและท าบรรจุ
ภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขุมชน
บ้านเมืองอาง  
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

กรกฎาคม-
กันยายน 

ตามแผน (√) 

5 กิจกรรมที่ 5 ค่าจ้างเหมา
จัดท าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์บรรจุภัณฑ์
ออนไลน์ชุมชนบ้านเมือง
อาง อ.จอมทอง จ.
เชียงใหม่ 

กรกฎาคม-
กันยายน 

ตามแผน (√) 
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ส่วนที่ 4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

หมวดงบประมาณ เบิกจ่ายจริง เหลือจ่าย 
บาท รอ้ยละ บาท ร้อยละ 

1. ค่าตอบแทน 6000 100   

2. ค่าจ้าง - -   

3. ค่าใช้สอย 73,576 100   

4. ค่าวัสดุ 17,174 100   

รวม 96,750    

 
สรุปอภิปรายผล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะโครงการ (บรรยายพอสังเขป) 

- สมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ประกอบกับลักษณะ สภาพสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนไป 
- กลุม่ผู้ผลิตผักอินทรีย์ขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยี มีเพียงสมาชิกในกลุ่มเพียงไม่กี่คนนักที่มี

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้และขาดความรู้เรื่องการท าตลาดออนไลน์ 
- เนื่องจากชุมชนบ้านเมืองอาง ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือและสัญญาณอินเทอร์เน็ต ท าให้ท าการ

ติดต่อสื่อสารและการท าตลาดออนไลน์ได้ยาก 
 
ประโยชน์ที่ประชาชน/สาธารณชนได้รับ 

- การย้อมสีจากธรรมชาติ 100%  
- การท าตลาดออนไลน์ และการออกแบบแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการโฆษณาและการตลาด 
- การท ารายได้จากการตลาดทั้งออนไลน์-ออฟไลน์ 

 
รูปภาพการด าเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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งานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีต าบลบ้านหลวง ประจ าปีงบประมาณ 2565 (กิจกรรมส่งเสริม
การพัฒนาทักษะอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได ้ให้กับกลุ่มพัฒนาสตรีต าบลบ้านหลวง) ณ ลานอเนกประสงค์ 

เทศบาลต าบลบ้านหลวง 
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- ด าเนินการตามกิจกรรม ECT Week ภายใตโ้ครงการ U2T ลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านในชุมชน  
- เข้าพบกรรมการ ศส.ปชต. ต าบลบ้านหลวง จังหวัดเชียงใหม่ 
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โปสเตอรป์ระชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์และผ้าทอ ต าบลบ้านหลวง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก าหนดการ อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แบรนด์และบรรจุภัณฑ์ การตลาดออนไลน์ 
ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านเมืองอาง หมู่ ๙ ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 
 
 

………………………………………………………………. 
(……นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์พรหม…….) 

            หวัหน้าโครงการ 



31 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCGมทร. ล้านนา 
ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา 
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