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ค าน า 
 

งำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร กองกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ น่ำน ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณจำกสถำบันถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ในกำรสนับสนุน
งบประมำณด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร และติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ น่ำน เพ่ือให้
ด ำเนินงำนส ำหรับบริหำรจัดกำรโครงกำรในระดับพ้ืนที่  และติดตำมประเมินผลควำมส ำเร็จของโครงกำรที่
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ น่ำน ได้ด ำเนินงำน ทั้งสิ้น 24 ต ำบล ในพ้ืนที่จังหวัดน่ำน เป็นระยะเวลำ 3 
เดือน ตั้งแต่ เดือนกรกฎำคม 2565  – เดือนกันยำยน 2565  และเพ่ือช่วยให้กำรขับเคลื่อนงำนโครงกำรในพ้ืนที่ 
กำรติดตำมปัญหำกำรด ำเนินงำน อุปสรรคในกำรท ำงำน ตลอดจนทรำบว่ำโครงกำรที่ได้รับกำรพิจำรณำให้ด ำเนินงำน
ในต ำบลนั้น สำมำรถด ำเนินงำนได้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยที่ต้องกำรมำกน้อยเพียงใด มีประสิทธิภำพหรือไม่ 
ซึ่งผลจำกกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรนั้น จะท ำให้ทรำบถึงข้อมูลที่แสดงเห็นถึงควำมส ำเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกำสในกำรพัฒนำต่อยอดในอนำคต และแนวทำงแก้ไขข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำน ซึ่งเป็นกำรช่วยให้กำรบริหำร
จัดกำรโครงกำรและกำรติดตำมประเมินผลโครงกำร เกิดประสิทธิภำพสูงขึ้นและเพ่ือเป็นกำรปรับปรุงให้เกิด
กระบวนกำรท ำงำนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

1. ชื่อโครงกำร  
โครงกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร และติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำก
หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ น่ำน 

2. ระยะเวลำด ำเนินงำน  
เดือนกรกฎำคม – ตุลำคม 2565 

3. กระบวนกำรด ำเนินงำน  
4. กำรด ำเนินงำนโครงกำร บริหำรจัดกำรโครงกำรและติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำน่ำน ในปีที่ 2 นี้ ได้รับ
กำรจัดสรรงบประมำณ จำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ จ ำนวน 233,100 บำท และกำร
ด ำเนินงำนในปีนี้ ได้น ำน ำปัญหำ อุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะจำกปีแรก มำพัฒนำและปรับเปลี่ยนวิธีกำร
ขับเคลื่อนงำนแบบพลิกโฉมกำรท ำงำนมุ่งเป้ำหมำยให้ส ำเร็จในระยะเวลำ 3 เดือน ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
โครงกำร ตั้งแต่กำรประสำนงำน กำรอ ำนวยกำรต่ำง ๆ ให้หัวหน้ำโครงกำรและผู้รับจ้ำงงำนท ำงำนได้อย่ำง
เป็นระบบ กำรสนับสนุนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรขับเคลื่อนโครงกำร ได้แก่กองบริหำรทรัพยำกรน่ำน กอง
กำรศึกษำน่ำน คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร น่ำน คณะบริหำรธุรกิจและศิลปะศำสตร์ น่ำน 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ น่ำน ซึ่งได้จัดสรรงบประมำณในกำรบริหำรจัดกำรออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.กำร
สนับสนุนค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนพิเศษล่วงเวลำและภำระงำนเกินภำระงำนหลักในหน้ำที่ตำมกรอบ
ระยะเวลำที่เร่งด่วน  2.กำรสนับสนุนวัสดุส ำนักงำน 6 หน่วยงำนภำยในสังกัด มทร.ล้ำนนำ น่ำน 3.กำร
ติดตำมประเมินผลและจัดท ำรำยงำนน ำเสนอต่อมหำวิทยำลัย โดยกระบวนกำรท ำงำนตำมระเบียบรำชกำร 
อย่ำงเป็นระบบตำมกรอบระยะเวลำ ที่กระทรวงกำรอุดมศึกษำวิทยำศำสตร์วิจัยและนวัตกรรมก ำหนด ได้มี
กำรประชุมชี้แจงเพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินโครงกำร ระหว่ำงหัวหน้ำโครงกำรและหน่วยงำนสนับสนุนทุกส่วน
งำนที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนงำน และมีกำรติดตำมทุกกระบวนกำรด ำเนินงำน ให้ตรงตำมกรอบระยะเวลำ และ
ตรงเป้ำวัตถุประสงค์ในทุกขั้นตอนของกำรด ำเนินโครงกำร ตั้งแต่กำรรับสมัครประชำชนและบัณฑิตจบใหม่ 
กำรติดตำมกำรท ำงำน กำรส่งงำน และกำรเรียน U2T BCG Learning รวมไปถึงกำรจัดกิจกรรม
ขับเคลื่อน U2T For BCG ในพ้ืนที่จังหวัดน่ำน กำรส่งรำยงำน ตลอดจนสนับสนุนวิทยำกรจำกส ำนักงำน
ด้ำนควำมยั่งยืนและพัฒนำชุมชน จ.น่ำน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรแนวคิดธุรกิจชุมชน
และสอนเขียนแผนธุรกิจBMC ให้สอดคล้องกับC02 แผนธุรกิจ และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงำนโครงกำร  
U2T For BCG เข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรเผยแพร่ขยำยผลกำรด ำเนินงำน ในกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมภำรกิจ
หน่วยงำนทั้งภำยในภำยนอกที่ได้จัดขึ้น เพื่อให้ทุกต ำบลมีเวทีในกำรน ำเสนองำน เช่น กิจกรรม 90 
พระชนมพรรษำสำยน้ ำล้ำนนำเทิดไท้พระพันปีหลวง ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ น่ำน 
กิจกรรมน่ำนบันดำลใจ@กำดกองน้อย ย่ำนหัวเวียงใต้ กำรโชว์ผลงำน U2T For BCG ในพ้ืนที่น่ำน กิจกรรม
งำนประชำรัฐรวมใจ พัฒนำอำหำรปลอดภัย สร้ำงรำยได้สู่ชุมชน ณ ข่วงเมืองน่ำน ร่วมแสดงผลงำนในงำน 
“ภำคีน่ำน สืบสำน ต่อยอด”โครงกำรเชื่อมโยงและต่อยอดกำรพัฒนำพ้ืนที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ จังหวัด
น่ำน ณ ลำนวัฒนธรรมข่วงน้อย ข่วงเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน ในด้ำนกำรติดตำมประเมินผลโครงกำร ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ได้ประชุมคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผล
โครงกำรและวำงแผนกำรด ำเนินงำนออกเป็น 2 ครั้ง คือครั้งที่หนึ่งติดตำมกำรด ำเนินงำน ด้ำนกำรคัดสรร
ผลิตภัณฑ์และแผนพัฒนำผลิตภัณฑ์อย่ำงน้อย 2 ชิ้นงำนต่อต ำบลในเดือนสิงหำคม 2565 ซึ่งทั้ง 24 ต ำบล 
ที่ด ำเนินงำนโดย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ น่ำน ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี ได้น ำผลิตภัณฑ์
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ของแต่ละต ำบล ที่น ำเสนอใน C01 มำจัดนิทรรศกำรในงำน 90 พระชนมพรรษำสำยน้ ำล้ำนนำเทิดไท้
พระพันปีหลวง ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ น่ำน ซึ่งมีปลัดจังหวัดน่ำนเป็นประธำน และมี
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ หัวหน้ำส่วนรำชกำร ผู้บริหำร บุคลำกร ประชำชน 
เยำวชนในจังหวัดน่ำนให้ควำมสนใจเข้ำร่วมงำนกว่ำ 200 คน และรับกำรตรวจติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำร
ด ำเนินโครงกำรครั้งที่1 จำกคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลโครงกำร และในกำรติดตำมประเมินผล
โครงกำร U2T For BCG ครั้งที่ 2 คณะกรรมกำรได้ลงพ้ืนที่ในต ำบล ทั้ง 24 ต ำบล เพ่ือติดตำมประเมินผล
กำรด ำเนินงำนกับผู้รับจ้ำงงำน ผู้ร่วมโครงกำร กลุ่มวิสำหกิจชุมชน กลุ่มประชำชนในชุมชน ผู้น ำชุมชน 
ผู้ประกอบกำร รวมถึงหน่วยงำนภำคีที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนในชุมชน เช่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน เป็นต้น ท ำให้ทรำบถึงปัญหำของบำง
พ้ืนที่ ต ำบลที่ห่ำงไกลทุรกันดำรในเรื่องของกำรท ำงำนผ่ำนระบบออนไลน์ กำรตลำดออนไลน์ สถำนที่จัด
กิจกรรมไม่เอ้ืออ ำนวย กำรรวมกลุ่มของชุมชนในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ที่เป็นไปด้วยควำมยำกล ำบำก ตำม
กรอบระยะเวลำที่สั้นๆเพียง 3 เดือน กำรส ำรวจเก็บข้อมูล TCD ในบำงต ำบลท ำได้ยำก ด้วยลักษณะพ้ืนที่
เป็นภูเขำสูงชัน และเป็นกำรท ำงำนในฤดูฝน ด้ำนข้อเสนอแนะโครงกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ล้ำนนำ น่ำน ได้รับกำรติดตำมและได้รับข้อเสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG จำก ท่ำนที่ปรึกษำรัฐมนตรีว่ำกระทรวงกำรอุดมศึกษำวิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ท่ำนนิสำกร  จึงเจริญธรรมพร้อมคณะ ในกำรลงพ้ืนที่จังหวัดน่ำน ในเรื่องกำรปรับปรุง
รำยงำนC06 ประเด็นกำรน ำองค์องค์ควำมรู้และนวัตกรรมเทคโนโลยีช่วยพัฒนำชุมชน ในกำรต้อนรับคณะ
ครั้งนี้น ำโดยหน่วยปฏิบัติกำรส่วนหน้ำ อว.ประจ ำจังหวัดน่ำน ได้ให้กำรต้อนรับคณะจำก อว. และงำนวิจัย
และบริกำรวิชำกำร ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 24 ต ำบล ที่ด ำเนินงำนโดย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ น่ำน และจัดนิทรรศกำรแสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชนภำยใต้โครงกำร U2T For BCG โดยจัด
สถำนที่ ณ กลุ่มหอมกลิ่นชุมชน ต ำบลม่วงตึ๊ด อ ำเภอภูเพียง และ โคกหนองนำโมเดลลุงสมบูรณ์ ต ำบลนำปัง 
อ ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน โดยได้เชิญตัวแทนจำก ต ำบล เมืองจัง อ ำเภอภูเพียง ต ำบลท่ำน้ำว อ ำเภอภูเพียง 
ต ำบลและ อ ำเภอทุ่งช้ำง ต ำบลยอด อ ำเภอสองแคว มำร่วมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและแสดง
ผลิตภัณฑ์ 
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บทท่ี 1  บทน า 
1. ชื่อโครงกำร  โครงกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร และติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ น่ำน 
2. ระยะเวลำด ำเนินงำนตลอดโครงกำร  กรกฎำคม  -  ตุลำคม 2565 
3. งบประมำณโครงกำร  233,100 บำท 
4. หลักกำรและเหตุผล 

            ตำมที่รัฐบำล มีแผนงำนในกำรฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-
19 ที่มุ่งเน้นกำรรักษำระดับกำรจ้ำงงำนของผู้ประกอบกำรและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับรัฐบำล
ได้ก ำหนดให้เศรษฐกิจชีวภำพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เป็นยุทธศำสตร์ชำติในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยมีกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)เป็นหน่วยงำนหลักใน
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ BCG Economy เนื่องจำกอว.มีควำมพร้อมด้ำนบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญ มีองค์
ควำมรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับนโยบำยกำรฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังสถำนกำรณ์โควิดและ
ยุทธศำสตร์ BCG Economy ส ำนักปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.)จึง
เสนอกำรด ำเนินงำนโครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจBCG ซึ่งเป็นกำร
ด ำเนินงำนเพ่ือพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกด้วยเศรษฐกิจBCG ในพ้ืนที่ 7,435 ต ำบล ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่ว
ประเทศ โดยเป็นกำรน ำองค์ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถำบันอุดมศึกษำและหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยใต้ 
อว. ไปขับเคลื่อนทั้งในภำคกำรผลิตและบริกำรในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดกำรฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ เพ่ิมและรักษำ
ระดับกำรจ้ำงงำน ในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ได้จัดท ำโครงกำรบริหำรจัดกำร
โครงกำรขับเคลื่อน เศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG เพ่ือมุง่เน้นในกำรฟ้ืนฟูและยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำรซึ่งจะประกอบด้วยองค์ประกอบหลักๆดังนี้ 1)มหำวิทยำลัยจะท ำ
หน้ำที่หน่วยงำนบูรณำกำรโครงกำร เพ่ือเพ่ิมศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและ
บริกำรด้ำน BCG ในพ้ืนที่ด้วยองค์ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ 2)มหำวิทยำลัยเป็นหน่วยจ้ำงงำนในกำร
ด ำเนินโครงกำรของหน่วยงำนต่ำงๆในต ำบล ท ำหน้ำที่ ก ำกับดูแล กำรจ้ำงงำนประชำชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่และ
นักศึกษำ เพ่ือเพ่ิมกำรจ้ำงบัณฑิตที่เพ่ิงจบกำรศึกษำและประชำชนในพ้ืนที่ และ 3)ท ำหน้ำที่บูรณำกำรและ
สนับสนุนหน่วยงำนต่ำงๆ ที่ไปด ำเนินกำรโครงกำรภำยในต ำบลในด้ำนองค์ควำมรู้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมและพัฒนำก ำลังคนให้มีทักษะพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นต่อกำรท ำงำนในปัจจุบันและทักษะที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจBCG และ4)ท ำหน้ำที่ก ำกับติดตำมกำรพัฒนำฐำนข้อมูล Thailand Community Big Data(TCD) ให้มี
ควำมสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ 

งำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร กองกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ น่ำน ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณจำกสถำบันถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ในกำรสนับสนุน
งบประมำณภำยใต้โครงกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BCG ที่ด ำเนินงำนโดยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำให้บริหำรจัดกำร ติดตำมและประเมินผลโครงกำร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG(U2T  FOR  BCG)ที่ด ำเนินงำนในพ้ืนที่   
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จังหวัดน่ำน จ ำนวน 24 ต ำบล เพ่ือประเมินผลควำมส ำเร็จของโครงกำร ตลอดจนเพ่ือให้ได้ซึ่ง กำรสรุป
บทเรียนกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้ทรำบว่ำ โครงกำรที่ได้รับกำรพิจำรณำให้ด ำเนินกำรไปนั้นสำมำรถด ำเนินงำนได้
บรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยที่ต้องกำรมำกน้อยเพียงใด มีประสิทธิภำพหรือไม่ ซึ่งผลจำกกำรติดตำมและ
ประเมินผลจะให้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงควำมส ำเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขกำร
ด ำเนินงำนซึ่งเป็นกำรช่วยให้กำรบริหำรโครงกำรมีประสิทธิภำพสูงขึ้นและเพ่ือเป็นกำรปรับปรุงให้เกิดกระบวนกำร
ท ำงำนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ของโครงกำร  
5.1 เพ่ือเพ่ิมศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำรด้ำน BCG ในพ้ืนที่ด้วย

องค์ควำมรู้และนวัตกรรม 
5.2 เพ่ือเพ่ิมกำรจ้ำงงำนบัณฑิตท่ีพ่ึงจบกำรศึกษำและประชำชนในพื้นท่ี 
5.3 พัฒนำก ำลังคนให้มีทักษะพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นต่อกำรท ำงำนปัจจุบันและทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจBCG 
5.4 เพ่ือพัฒนำฐำนข้อมูล Thailand Community Big Data(TCD) ให้มีควำมสมบูรณ์ 

          5.5 เพ่ือติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรให้เป็นไปตำมกระบวนกำรและวัตถุประสงค์ ของโครงกำรที่ก ำหนด  
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

6. เป้ำหมำยโครงกำร 
6.1 หัวหน้ำโครงกำรและคณะท ำงำนโครงกำรจ ำนวน  24 ต ำบล 
6.2 บัณฑิตจบใหม่และประชำชนทั่วไปที่ได้รับกำรจ้ำงงำน 232 คน 
6.3 ภำคีเครือข่ำย เช่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  กลุ่มผู้ประกอบกำร กลุ่มวิสำหกิจชุมชน  
6.4 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรจ ำนวน 6 ท่ำน 
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บทท่ี 2 การด าเนินงานโครงการ  
 
การด าเนินโครงการ  โครงกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร และติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ น่ำน 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ งำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร กองกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ น่ำน  
 
รายช่ือโครงการที่รับผิดชอบของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่น่าน  
1. โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ต.และ อ.ทุ่งช้ำง 
2. โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ต.ศรีษะเกษ อ.นำน้อย 
3. โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง 
4. โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ต.พงษ์ อ.สันติสุข 
5. โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ต.ศิลำเพชร อ.ปัว 
6. โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ต.สันทะ อ.นำน้อย 
7. โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ 
8. โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ต.ภูฟ้ำ อ.บ่อเกลือ 
9. โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ต.แงง อ.ปัว 
10. โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ต.พระธำตุ อ.เชียงกลำง 
11. โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ต.อวน อ.ปัว 
12. โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ต.ท่ำน้ำว อ.ภูเพียง 
13. โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ต.นำปัง อ.ภูเพียง 
14. โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง 
15. โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ต.หนองแดง อ.แม่จริม 
16. โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ต.หมอเมือง อ.แม่จริม 
17. โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ต.น้ ำมวบ อ.เวียงสำ 
18. โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ต.ปงสนุก อ.เวียงสำ 
19. โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ต.แม่ขะนิง  อ.เวียงสำ 
20. โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ต.แม่สำ อ.เวียงสำ 
21. โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ต.ยอด อ.สองแคว 
22. โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ต.สถำน อ.นำน้อย 
23. โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ต.พญำแก้ว อ.เชียงกลำง 
24. โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ต.ดงพญำ อ.บ่อเกลือ 
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กระบวนการแนวคิดการท างานแผนพัฒนาการด าเนินงาน ภำยใต้แผนงำนของสถำบันถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ซึ่งได้จัดสรรงบประมำณบริหำรจัดกำรโครงกำร ให้กำรสนับสนุน
งบประมำณส ำหรับเขตพ้ืนที่ ภำยใต้โครงกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิด
ด้วยเศรษฐกิจ BCG ที่ด ำเนินงำนโดยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เพ่ือให้เขตพ้ืนที่ได้บริหำรจัดกำร
โครงกำร พร้อมทั้งติดตำมและประเมินผลโครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BCG(U2T  FOR  BCG) ที่ด ำเนินงำนในพ้ืนที่จังหวัดน่ำน จ ำนวน 24 ต ำบล เพ่ือประเมินผลควำมส ำเร็จของโครงกำร 
ตลอดจนเพ่ือให้ได้ซึ่ง กำรสรุปบทเรียนกำรด ำเนินงำน  ซึ่งกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรและติดตำมกำรด ำเนินงำน
โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
น่ำน ในปีที่ 2 นี้ ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ จำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ จ ำนวน 233,100 บำท 
และกำรด ำเนินงำนในปีนี้ ได้น ำน ำปัญหำ อุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะจำกปีแรก มำพัฒนำและปรับเปลี่ยนวิธีกำร
ขับเคลื่อนงำนแบบพลิกโฉมกำรท ำงำนมุ่งเป้ำหมำยให้ส ำเร็จในระยะเวลำ 3 เดือน ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร 
ตั้งแต่กำรประสำนงำน กำรอ ำนวยกำรต่ำง ๆ ให้หัวหน้ำโครงกำรและผู้รับจ้ำงงำนท ำงำนได้อย่ำงเป็นระบบ กำร
สนับสนุนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรขับเคลื่อนโครงกำร ได้แก่ กองบริหำรทรัพยำกรน่ำน กองกำรศึกษำน่ำน คณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตรน่ำน คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์น่ำน และคณะวิศวกรรมศำสตร์น่ำน ซึ่ง
ได้จัดสรรงบประมำณในกำรบริหำรจัดกำรออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.กำรสนับสนุนค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนพิเศษ
ล่วงเวลำและภำระงำนเกินภำระงำนหลักในหน้ำที่ตำมกรอบระยะเวลำที่เร่งด่วน  2.กำรสนับสนุนวัสดุส ำนักงำน 6 
หน่วยงำนภำยในสังกัด มทร.ล้ำนนำ น่ำน 3.กำรติดตำมประเมินผลและจัดท ำรำยงำนน ำเสนอต่อมหำวิทยำลัย โดย
กระบวนกำรท ำงำนตำมระเบียบรำชกำร อย่ำงเป็นระบบตำมกรอบระยะเวลำ ที่กระทรวงกำรอุดมศึกษำวิทยำศำสตร์
วิจัยและนวัตกรรมก ำหนด ได้มีกำรประชุมชี้แจงเพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินโครงกำร ระหว่ำงหัวหน้ำโครงกำรและ
หน่วยงำนสนับสนุนทุกส่วนงำนที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนงำน และมีกำรติดตำมทุกกระบวนกำรด ำเนินงำน ให้ตรงตำม
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กรอบระยะเวลำ และตรงเป้ำวัตถุประสงค์ในทุกขั้นตอนของกำรด ำเนินโครงกำร ตำมแผนกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรม
ดังนี้ 
 
กิจกรรมที่ 1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน จัดประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกันระหว่ำงหัวหน้ำโครงกำรทุกต ำบล 
ผู้ปฏิบัติงำนหน่วยสนับสนุนกำรด ำเนินโครงกำร เช่น กองบริกำรทรัพยำกรน่ำน งำนคลังและพัสดุ งำนยุทธศำสตร์
และบุคลำกร กองกำรศึกษำน่ำน งำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร คณะทุกคณะ บุคลำกรทุกส่วนงำนที่เกี่ยวข้องในกำร
ขับเคลื่อนโครงกำร คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร ร่วมวำงแผนหำรือกำรก ำหนดวัน/เวลำ/สถำนที่  
ในกำรลงพ้ืนที่ติดตำมโครงกำรและแนวทำงกำรท ำงำนร่วมกัน 
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กิจกรรมที่ 2 ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโครงกำร โดยด ำเนินกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
กำรด ำเนินโครงกำร U2T FOR BCG ทั้ง 24 ต ำบล ในงำนกิจกรรม 90 พระชนมพรรษำ สำยน้ ำล้ำนนำ เทิดไท้พระ
พันปีหลวง วันที่ 22 สิงหำคม 2565 ณ อำคำรอเนกประสงค์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ น่ำน โดย
เป็นกำรจัดแสดงผลงำน จัดนิทรรศกำร น ำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้ำและบริกำร ตำมแผนพัฒนำผลิตภัณฑ์สินค้ำและ
บริกำร ทั้ง24 ต ำบล ที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ น่ำน ด ำเนินงำน 
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กิจกรรมที่ 3 ลงพ้ืนที่ติดตำมประเมินผลโครงกำร ทั้ง 24 ต ำบล โดยใช้ระเวลำ ในกำรด ำเนินงำนติดตำมประเมินผล
โครงกำร ระหว่ำงวันที่ 13 – 26 กันยำยน 2565 ใช้แบบประเมิน CIPP Model ตำมตัวชี้วัด KPI ที่มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำก ำหนดประเมินโครงกำรโดยคณะกรรมกำรประสำนงำนและติดตำมประเมินผลโครงกำร 
ตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ที่947/2565 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจBGCและคณะกรรมกำรติดตำมโครงกำร ตำมค ำสั่ง
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ น่ำนที่120/2565 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมโครงกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BGCด ำเนินกำรในรูปแบบกำรติดตำมและประเมินผลแบบเวที
ถอดบทเรียนกำรด ำเนินงำนตำมกรอบระยะเวลำ 3 เดือน ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไข ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์สินค้ำหรือบริกำร ตลอดจนถึงกำรคืนข้อมูลให้กับต ำบลชุมชน หรือ กลุ่มผู้ประกอบกำร และเยี่ยมชมกำร
น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมท่ีทีมต ำบลจัดสรร 
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กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุปและรำยงำนผลกำรติดตำมประเมินผลโครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลัง
โควิดด้วยเศรษฐกิจ BGC  ผู้เข้ำร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหำรหน่วยงำน หัวหน้ำโครงกำร งำนคลังและพัสดุ 
งำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนทุกส่วนงำนที่เกี่ยวข้องและร่วมขับเคลื่อนโครงกำร  
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กิจกรรมที ่5 จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนกำรติดตำมประเมินผลและสรุปรูปเล่มผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BGC จัดส่งไฟล์รูปแบบ PDF และ Word 
ในเวบไซต์http://chumchons.rmutl.ac.th/page/monitor2?lang=th ระบบกำรติดตำมประเมินผลโครงกำรและ
ส่งเล่มรำยงำนไปยังสถำบันถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
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ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ของวัตถุประสงค์ บรรลุ

(√)/ไม่
บรรลุ(×) 

1).เพ่ือเพ่ิมศักยภำพและ
ขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของภำคกำรผลิต
และบริกำรด้ำน BCG ใน
พ้ืนที่ด้วยองค์ควำมรู้และ
นวัตกรรม 
2).เพ่ือเพ่ิมกำรจ้ำงงำน
บัณฑิตที่พ่ึงจบกำรศึกษำ
และประชำชนในพ้ืนที่ 
3).พัฒนำก ำลังคนให้มี
ทักษะพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นต่อ
กำรท ำงำนปัจจุบันและ
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจBCG 
4).เพื่อพัฒนำฐำนข้อมูล 
Thailand Community 
Big Data(TCD)ให้มีควำม
สมบูรณ์ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1).คณำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ น่ำน พร้อมทีมงำน 
ได้ลงพื้นที่ให้บริกำรวิชำกำรเพ่ิมศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในด้ำนกำรผลิต
และบริกำร ภำยใต้กรอบกำรท ำงำนBCG ด้วยองค์ควำมรู้ในรูปแบบกำรบูรณำ
กำรศำสตร์และน ำนวัตกรรมและองค์ควำมรู้ต่ำงๆเข้ำไปช่วยส่งเสริมกำรผลิต 
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรตลำด และกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำงๆแก่ชุมชน 
2).เกิดจำกจ้ำงงำนบัณฑิตท่ีเพ่ิงจบใหม่และประชำชนในพื้นที่ให้มีโอกำสมีงำน
ท ำมีรำยได้และได้พัฒนำต ำบลตำมถิ่นฐำนที่อยู่อำศัย 
3).เกิดกำรพัฒนำทักษะและเกิดควำมรู้ใหม่ของผู้รับจ้ำงงำนและผู้ร่วมโครงกำร
ในต ำบล ทั้งประชำชนและบัณฑิต จำกกำรเรียน U2T BCG Learningสู่กำร
น ำไปใช้ในกำรพัฒนำทั้ง  3 ด้ำน ได้แก่ 
1.ด้ำนกำรคัดสรร กำรเรียนรู้BCG ผ่ำน กำรคิดและกระบวนกำร
Hackathon  เช่น แนวคิดและหลักเศรษฐกิจ BCG กำรคิดเชิงออกแบบ
Design Thinking เพ่ือให้สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำ ใช้
เหตุผล แก้ปัญหำ เชื่อมโยงให้บรรลุจุดมุ่งหมำย 
2.ด้ำนกำรพัฒนำ สินค้ำและบริกำร (Value Chain) เชน่ กำรออกแบบสินค้ำ
และบรรจุภัณฑ์ กำรวำงแผนตลำดและกำรสร้ำงแบรนด์ กำรออกแบบเรื่องรำว
สินค้ำให้น่ำสนใจ กำรเป็นผู้ประกอบกำรและกำรเติบโต 3.ด้ำนกำรสร้ำงคุณค่ำ 
กำรเพ่ิมคุณค่ำให้แก่สินค้ำและบริกำร เช่น อีคอมเมิร์ช101/กลยุทธ์รำคำ 
กำรขนส่งและซัพพลำยเชน กำรตลำดออนไลน์/ไลฟ์สดขำยสินค้ำ แนวโน้น
ธุรกิจและเครื่องมือจัดกำรสมัยใหม่เป็นต้น 
4).เพ่ิมเติมข้อมูลด้ำนกำรจัดเก็บข้อมูล Thailand Community Data(TCD) 
หรือฐำนข้อมูลรำยต ำบลขนำดใหญ่ นับได้ว่ำเป็นเป็นหัวใจส ำคัญในกำรวำงแผน 
กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลในอนำคตได้ดียิ่ง  อีกทั้งยังเป็นกำรวำงแผนขับเคลื่อน
เศรษฐกิจBCGตำมยุทธศำสตร์ชำติในอนำคต ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งในกำร
ส ำรวจข้อมูลนั้นมีหลำยชุดข้อมูลในด้ำนทรัพยำกรต่ำงๆในท้องถิ่น เช่น 
กำรเกษตรในท้องถิ่น แหล่งน้ ำในท่องถิ่น ผู้ที่ย้ำยกลับบ้ำน เนื่องจำก
สถำนกำรณ์โควิด-19 ภูมิปัญญำท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น แหล่ง
ท่องเที่ยว ร้ำนอำหำรในท้องถิ่น อำหำรที่น่ำสนใจประจ ำถิ่น และที่พัก/โรงแรม 
โดยข้อมูล TCD ที่จัดเก็บได้นั้น  เป็นโจทย์วิจัยหรือบริกำรวิชำกำรท่ี
มหำวิทยำลัยที่รับผิดชอบในพ้ืนที่นั้น จะน ำมำประมวลผลและถ่ำยทอดกำรใช้

 

บรรลุ(√) 
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5).เพื่อติดตำมกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรให้
เป็นไปตำมกระบวนกำร
และวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร ที่ก ำหนด อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ประโยชน์จำก TCD ให้ผู้ที่จะใช้ประโยชน์ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชนและชุมชนต่อไป
ในอนำคต 
5).กำรติดตำมกำรด ำเนินงำนท ำให้เห็นกระบวนกำรตั้งแต่เริ่มต้น ตั้งแต่กำรรับ
สมัคร กำรท ำงำน กำรติดตำมผู้รับจ้ำงงำนในกิจกรรมต่ำงๆ  ท ำให้ทรำบถึง
ปัญหำ อุปสรรค ของกำรท ำงำนในระยะสั้น 3 เดือน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 
กำรท ำงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เร็วและให้เกิดควำมส ำเร็จมีประสิทธิภำพและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

 
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผน ผล 

1.เชิงปริมำณ 1).กำรติดตำม
รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ
โครงกำร 24 
ต ำบล และลงพ้ืนที่
ประเมินโครงกำร
24 ต ำบล 
2).กำรขับเคลื่อน
งำนและด ำเนิน
กิจกรรมของบัณฑิต
จบใหม่และ
ประชำชนทั่วไปที่
ได้รับกำรจ้ำงงำน
และท ำงำนตำม
กรอบระยะเวลำที่
ก ำหนด 3 เดือน 

ต ำบล 

 

 

 

 

     คน 

24 ต ำบล 

 

 

 

 

232 คน 

ติดตำมประเมินผลโครงกำร  

24 ต ำบล 

 

 

 

เกิดกำรจ้ำงงำนและกำรท ำงำน
ตำมเป้ำหมำยครบทุกต ำบล
ตำมท่ีกระทรวง อว.ก ำหนด
เป้ำหมำย ครบทั้ง 24 ต ำบล 
ในต ำบลเฟสที่1 และต ำบลเฟส
ที่2 จ ำนวน 232 คน 

2.เชิงคุณภำพ 1).กำรคัดสรร 
พัฒนำสินค้ำ และ
สร้ำงคุณค่ำ ตำมใบ
งำนที่กระทรวงกำร
อุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

       - กำรติดตำมและประเมินผล
โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วย
เศรษฐกิจBCG จะท ำกำรติดตำม
และประเมินผล จ ำนวน 2 ครั้ง
ตำมกรอบแนวทำงกำร
ประเมินผลโครงกำรขับเคลื่อน

กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำครั้งที่ 
1 ในเดือนสิงหำคม 2565 ท ำ
ให้ทรำบถึง ผลิตภัณฑ์และ
สินค้ำบริกำรของต ำบลที่คัด
สรรขึ้น และแผนพัฒนำสินค้ำ
ของต ำบลอย่ำงน้อย 2 
ผลิตภัณฑ์ ที่สอดคล้องกับกำร
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2).กำรติดตำม
ประเมินผลตำม
กระบวนกำรท ำงำน
ตำมกรอบ
ระยะเวลำ  3 
เดือน 

เศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลัง
โควิดด้วยเศรษฐกิจBCG(U2T 
FOR BCG) ใช้รูปแบบCIPP 
Model ในกำรประเมินเป็นกำร
ประเมินด้ำนสภำวะแวดล้อมหรือ
ด้ำนบริบทพ้ืนที่(Context) ด้ำน
ปัจจัยน ำเข้ำ(Input) ด้ำน
กระบวนกำร(Process) ด้ำน
ผลผลิต(Product)โดยครั้งแรก
เป็นกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
โครงกำร 24 ต ำบล ในงำน
กิจกรรม 90 พระชนมพรรษำ
สำยน้ ำล้ำนนำ เทิดไท้พระพันปี
หลวง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 22 
สิงหำคม 2565 ณ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ น่ำน 
ส่วน ครั้งที่สอง ลงพ้ืนที่ติดตำม
ประเมินโครงผลโครงกำร ในพ้ืนที่ 
24 ต ำบล 

เขียนข้อเสนอโครงกำรC01 ไป
จนถึงแผนธุรกิจC02 
แผนพัฒนำสินค้ำC03 และ
รำยงำนกำรพัฒนำสินค้ำ C04
เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรติดตำม
ประเมินผลโครงกำรเมื่อเสร็จ
สิ้นในเดือนกันยำยนเชื่อมโยง
ไปถึงแผนกำรน ำสินค้ำสู่ตลำด 
C05และกำรลงพ้ืนที่ประเมิน
โครงกำรท ำให้ทรำบถึง
กระบวนกำรท ำงำนที่สัมฤทธิ์
ผลของทีมผู้รับจ้ำงงำนในแต่ละ
ต ำบล วิธีกำร กลยุทธ์ เทคนิค
ต่ำงๆที่บูรณำกำรเชื่อมโยง
ระหว่ำง มหำวิทยำลัย องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ผู้น ำชุมชน 
สมำชิกกลุ่มต่ำงๆ ภำคี
เครือข่ำยในพ้ืนที่ รวมไปถึง
ประชำชน เยำวชนในพื้นท่ี 
ท ำงำนในระยะเวลำ 3 เดือน 
ทั้งพบเจอปัญหำ อุปสรรค 
โอกำส แนวทำงแก้ไข ต่ำงๆ 
เกิดเป็นมิติใหม่ร่วมกันในกำร
พัฒนำและท ำงำนแบบพลิก
โฉมกำรท ำงำนระหว่ำง
มหำวิทยำลัย และองค์กำร
บริหำรส่วนปกครองท้องถิ่น
และชุมชน 

3.เชิงเวลำ โครงกำรแล้วเสร็จ
ตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด ไม่ต่ ำกว่ำ
ร้อยละ 100     

ร้อยละ 100 80 
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4.เชิง
ค่ำใช้จ่ำย 
(บำท) 

งบประมำณในกำร
ด ำเนินโครงกำร 

บำท 233,100 233,100 

 
ประโยชน์ที่ได้รับและกระบวนกำรมีส่วนร่วมของโครงกำร  
       กำรขับเคลื่อนโครงกำรและกำรลงพ้ืนที่ติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำก
หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ที่ด ำเนินงำนโดยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำน่ำน ท ำให้ทรำบถึงประโยชน์
ของข้อมลูTCD ที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน กำรเพ่ิมข้ึนของชุดข้อมูลเดิม กำรน ำข้อมูลไปพัฒนำต่อยอดสู่แผนงำน ของชุมชน 
หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน หรือภำคประชำสังคมที่ท ำงำนในพ้ืนที่นั้นๆ มหำวิทยำลัย 

      ทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ ที่เข้ำไปด ำเนินงำนโครงกำร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หน่วยงำนภำคีเครือข่ำย ทีมผู้รับจ้ำงงำน รวมไปถึงผู้ร่วมโครงกำรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วน ท ำให้เกิดโจทย์
โครงกำร โจทย์วิจัยใหม่ในอนำคต เช่นข้อมูล ที่พัก อำหำร แหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลด้ำนปศุสัตว์และกำรเกษตร ข้อมูล
ด้ำนสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น และกำรคัดสรรสินค้ำชุมชนสู่กำรพัฒนำต่อยอดผลิตภัณฑ์ไปถึงกำรท ำตลำดออนไลน์ ท ำให้
เกิดกำรพัฒนำตำมปัญหำควำมต้องกำรของชุมชน กำรเพ่ิมรำยได้ของชุมชน สินค้ำชุมชนเป็นที่รู้จักในวงกว้ำงขึ้นและ
ท ำให้ทรำบถึงต ำบลที่พร้อมจะยกระดับพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้ขึ้นสู้ผลิตภัณฑ์ OTOP หรือผลิตภัณฑ์ส่งออกในอนำคต  

     ทั้งนี้กำรด ำเนินโครงกำรโครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ที่
ด ำเนินงำนโดยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำน่ำน ได้ขับเคลื่อนขยำยผลกำรด ำเนินงำนไปสู่สำรณะชน สู่
สังคมรับรู้ในงำนภำคีเครือข่ำยต่ำงๆ ที่จัดขึ้นภำยฝนจังหวัดน่ำน เพ่ือแสดงผลงำน สินค้ำ และกำรให้บริกำรวิชำกำร 
รวมไปถึงกำรน ำองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ของอำจำรย์มหำวิทยำลัย ถ่ำยทอดไปสู่ชุมชน และคืนชุดข้อมูลถอดบทเรียนกำร
ท ำงำน สู่แผนพัฒนำชุมชน พัฒนำต ำบล ให้กับหน่วยงำนภำครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรพัฒนำชุมชน เช่น องค์กำร
บริหำรส่วนปกครองท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เป็นต้น 
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            วันที่ 25 กันยายน 2565 รายงานผลการด าเนินงานโครงการU2T FOR BCG  
          ต่อท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
                                 ท่านนิสากร  จึงเจริญธรรม พร้อมคณะ  
              ณ กลุ่มหอมกลิ่นชุมชน ต าบลม่วงตึ๊ด อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
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        วันที่ 25 กันยายน 2565  รายงานผลการด าเนินงานโครงการU2T FOR BCG  

    ต่อท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
                                 ท่านนิสากร  จึงเจริญธรรม พร้อมคณะ  
              ณ โคกหนองนาโมเดล ต าบลนาปัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
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                เผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการU2T FOR BCG ในที่ประชุมจังหวัดน่าน 
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ร่วมแสดงผลงำนในงำน “ภำคีน่ำน สืบสำน ต่อยอด” 
โครงกำรเชื่อมโยงและต่อยอดกำรพัฒนำพื้นท่ีต้นแบบปิดทองหลังพระฯ จังหวัดน่ำน  

ณ ลำนวัฒนธรรมข่วงน้อย ข่วงเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน 
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ร่วมกิจกรรมในงำนน่ำนบันดำลใจ ณ ย่ำนหัวเวียงใต้ อ.เมือง จังหวัดน่ำน 
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อบรมกำรจัดท ำแผนธุรกิจเพ่ือพัฒนำศักยภำพบัณฑิตจบใหม่และประชำชนในโครงกำร U2T FOR BCG
โดยส ำนักงำนด้ำนควำมยั่งยืนและพัฒนำชุมชน จ.น่ำน เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

 

 



~ 37 ~ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 3 สรุปผลการด าเนินงาน 
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3.1 สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร  

ชื่อโครงการ 

 

วัตถุประสงค์ รูปแบบหรือวิธกีารท ากจิกรรม ผลการด าเนินงาน  โดยสรุป ที่สามารถระบุได้ในเชิงนามธรรม และ รูปธรรม  

(วัดได้) (ปฏิบัติได้จริง) 

   ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) 

โครงกำรบริหำร
จัดกำรโครงกำร 
และติดตำมกำร
ด ำเนินงำน
โครงกำร
ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและ
สังคมฐำนรำก
หลังโควิดด้วย
เศรษฐกิจ BCG 
มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ 
น่ำน 
 

1).เพ่ือเพ่ิมศักยภำพและขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ภำคกำรผลิตและบริกำรด้ำน BCG 
ในพ้ืนที่ด้วยองค์ควำมรู้และ
นวัตกรรม 

2).เพ่ือเพ่ิมกำรจ้ำงงำนบัณฑิตที่พ่ึง
จบกำรศึกษำและประชำชนในพื้นที่ 

3).พัฒนำก ำลังคนให้มีทักษะ
พ้ืนฐำนที่จ ำเป็นต่อกำรท ำงำน
ปัจจุบันและทักษะที่เก่ียวข้องกับ
เศรษฐกิจBCG 

4).เพื่อพัฒนำฐำนข้อมูล Thailand 
Community Big Data(TCD)ให้มี
ควำมสมบูรณ์ 

 
 
 
 

1.วำงแผนกำรด ำเนินงำน จัดประชุม
วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกัน
ระหว่ำงคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลโครงกำร ร่วมวำงแผน
หำรือกำรก ำหนดวัน/เวลำ/สถำนที่  
ในกำรลงพ้ืนที่ติดตำมโครงกำร 

2.ตรวจเยี่ยมติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
กำรด ำเนินงำนโครงกำร U2T FOR 
BCG ทั้ง 24 ต ำบล ในงำนกิจกรรม 
90 พระชนมพรรษำ สำยน้ ำล้ำนนำ 
เทิดไท้พระพันปีหลวง ในเดือน
สิงหำคม 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.อำจำรย์และผู้
รับจ้ำงงำนภำค
ประชำชนและ
บัณฑิต ได้น ำองค์
ควำมรู้และ
เทคโนโลยีเข้ำไป 
ช่วยเหลือพัฒนำ
ยกระดับสินค้ำ/
บริกำรในชุมชน                                

2. ได้ชุดข้อมูล TCD 
เพ่ิมข้ึน และทรำบ
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

             -   

1.เกิดสินค้ำและบริกำร
ใหม่สร้ำงคุณค่ำเพ่ิมรำยได้
ให้กับชุมชน               
2.เกิดกำรจ้ำงงำนของ
บุคคลตำมถิ่นฐำนที่อยู่
อำศัยในชุมชน/ต ำบล  
3.เกิดกำรพัฒนำทักษะ
ใหม่ของคนในชุมชนและ
ต่อยอดไปสู่
ผู้ประกอบกำร/สินค้ำ
ยกระดับ 
 

- ชุม 1.ชุมชนมีรำยได้เพ่ิมข้ึนจำก
กำรส่งเสริมและพัฒนำ
ยกระดับสินค้ำและบริกำร
และได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม      

 
2.ท ำให้ทรำบถึงควำม
ต้องกำรของคนในชุมชน 
และสิ่งที่มีในชุมชน/ท้องถิ่น 
แผนพัฒนำควำมต้องกำร ต่อ
ยอด กำรส่งเสริมของกลุ่ม
ผู้ประกอบกำร กลุ่มวิสำหกิจ
ชุมชน กลุ่มเกษตรกร 
ประชำชนในท้องถิ่น 



~ 39 ~ 

 

ชื่อโครงการ 

 

วัตถุประสงค์ รูปแบบหรือวิธกีารท ากจิกรรม ผลการด าเนินงาน  โดยสรุป ที่สามารถระบุได้ในเชิงนามธรรม และ รูปธรรม  

(วัดได้) (ปฏิบัติได้จริง) 

   ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) 

 5).เพื่อติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรให้
เป็นไปตำมกระบวนกำรและวัตถุประสงค์
ของโครงกำร ที่ก ำหนด อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.ลงพื้นที่ติดตำม
ประเมินผลโครงกำร ทั้ง 24 
ต ำบล ในพ้ืนที่ด ำเนินกำร 
ในเดือนกันยำยน 2565 ใช้
แบบประเมิน CIPP Model 
ตำมตัวชี้วัดKPI ที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด 

4.ประชุมสรุปและรำยงำน
ผลกำรติดตำมประเมินผล
โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมฐำนรำกหลังโควิด
ด้วยเศรษฐกิจ BGC 

5.จัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
เสนอต่อมหำวิทยำลัย  

 
 
 
 
 
 
 
 

3.ได้สินค้ำและบริกำรที่
ผ่ำนกระบวนกำร คัดสรร 
พัฒนำ สร้ำงคุณค่ำ สู่
กำรตลำดด้วยกำรใหม่ 
ของอำจำรย์
มหำวิทยำลัยและทีมงำน
ต ำบล 

4.ได้ทรำบกระบวนกำร
ท ำงำนให้ส ำเร็จอย่ำงมี
ประสิทธิภำพภำยใต้
กรอบระยะเวลำ 3 
เดือน 

 

4.เกิดโจทย์วิจัยและ
บริกำรวิชำกำรให้กับ
นักวิชำกำรท่ีสนใจน ำมำ
ต่อยอดในปีถัดไป 
 

3.เกิดภำคีเครือข่ำยหลำย
หน่วยงำนที่ร่วมบูรณำกำร
ในกำรท ำงำน 
4. เป็นมหำวิทยำลัยที่
ให้บริกำรวิชำกำรถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้สู่ชุมชน 

 
 



~ ๔๐ ~ 

 

สรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 
ต าบลพงษ์  อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 

 วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำร โดยใช้ค่ำเฉลี่ย  X  และร้อยละเปรียบเทียบ 
กับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับควำมพึงพอใจ       

ร้อยละ  90 – 100  ควำมพึงพอใจระดับดีมำก       
ร้อยละ  80 – 89    ควำมพึงพอใจระดับมำก       
ร้อยละ  70 – 79    ควำมพึงพอใจระดับพอใช้      
ร้อยละ  60 – 69    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุง       
ร้อยละ  50 – 59    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนกำรประเมิน  
1.กำรประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร 100 คะแนน (น ำเสนอผลกำรด ำเนินโครงกำร) โดยกำรใช้เครื่องมือ CIPP 
Model เต็มรูปแบบ 

รายการประเมิน/ข้อมูลการประเมิน คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย
จากผู้ประเมิน 

X  

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด้านสภาวะแวดล้อมหรือด้านบริบทของพ้ืนที่ (Context )    25 22.50 90.00 

ด้านปัจจัยน าเข้า  (Input)  25 23.00 92.00 

ด้านกระบวนการ (Process) 20 19.50 97.50 

ด้านผลผลิต (Product)  30 29.00 96.66 

รวม 100 94.00 94.00 

  ผลกำรประเมินต ำบลพงษ์ อ ำเภอสันติสุข จังหวัดน่ำน วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำรโดยใช้ค่ำเฉลี่ย และร้อย
ละเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนนอยู่ใน ระดับดีมำก โดย
ภำพรวม มีค่ำเฉลี่ย 90 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 90 โดยมีผลกำรด ำเนินงำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทพ้ืนที่(Context) 
มีค่ำเฉลี่ย 22.50 และมีร้อยละเท่ำกับ 90 ผลกำรด ำเนินด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ มีค่ำเฉลี่ย 23 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 92 ผล
กำรด ำเนินงำนด้ำนกระบวนกำร มีค่ำเฉลี่ย 19.50 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 97.50  ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนผลผลิต  มี
ค่ำเฉลี่ย 29.00 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 96.66 และผลกำรประเมินด้ำนกระบวนกำร สูงกว่ำด้ำนอ่ืน ส ำหรับผลกำร
ด ำเนินงำนในด้ำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทพ้ืนที่(Context) ควรมีกำรพัฒนำ ปรับปรุง กระบวนกำรมีส่วนร่วมของ
ผู้น ำชุมชนและผู้เข้ำร่วมโครงกำรเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำร่วมกันอย่ำงแท้จริง 



~ ๔๑ ~ 

 

อภิปรายผล (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 

 กำรประเมินต ำบลพงษ์ อ ำเภอสันติสุข จังหวัดน่ำน ตำมรูปแบบกำรประเมินทุกขั้นตอนอย่ำงเป็นระบบ  ผลกำร
ประเมินมีควำมเชื่อมั่นเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนด คือ กำรด ำเนินงำน มีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของชุมชน สภำพ
ปัญหำ กำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์รวมไปถึงกำรวิเครำะห์ควำมพร้อมของต ำบล ประชำชน และผู้เข้ำร่วมด ำเนินโครงกำรที่มี
ควำมเชี่ยวชำญ ในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับผิดชอบอย่ำงเหมำะสมแต่ยังขำดกำรน ำเทคโนโลยี และองค์ควำมรู้ มำช่วยในกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมคุณภำพของผลิตภัณฑ์   

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

1.  ควรเพ่ิมจุดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ ์เช่นร้ำนกำแฟ ร้ำนขำยผลิตภัณฑ์ตำมเส้นทำงท่องเที่ยวต่ำงๆ และสร้ำงแบ
รนด์สินค้ำให้ดึงดูดควำมสนใจ 

 

 ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงาน 

- 
ชื่อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา (พร้อมรูปภาพ ก่อนพัฒนา-หลังพัฒนา) 

 ผลิตภัณฑ์ที่ 1โกโก้ผงสีม่วง   

  

ก่อนพัฒนำ หลังพัฒนำ 

           ผลิตภัณฑ์ที่ 2 



~ ๔๒ ~ 

 

ถ่ำนดูดกลิ่น    รูปภาพ ก่อน-หลัง 

                          

                                       ก่อนพัฒนำ                                  หลังพัฒนำ 

 

 ผลิตภัณฑ์ที่ 3 

วิปโฟม  รูปภาพ ก่อน-หลัง 

            ก่อนพัฒนำ  ขนำด 250 mL.            หลังพัฒนำ ขนำด 50 mL. 

 

 

 

 



~ ๔๓ ~ 

 

วิธีการด าเนินงาน 

 1.จัดท ำแผนกำรด ำเนินกำรในกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิด 
ด้วยเศรษฐกิจ BCG ของพ้ืนที่ต ำบลพงษ์ มีกำรประชุมเพ่ือปรึกษำหำรือเสนอควำมคิดเห็น คัดเลือกเรื่องที่จะท ำ และน ำ
ผลิตภัณฑ์เดิมมำต่อยอด ได้แก่ โกโก้ผงสีม่วง วิปโฟม และถ่ำนดูดกลิ่น ตำมวัตถุประสงค์โครงกำรข้อที่ 1 ในกำรเพ่ิม
ศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำรด้ำน BCG ใน พื้นที่ ด้วยองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

2. วิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือน ำมำ พัฒนำ ส่งเสริม และผลักดันผลิตภัณฑ์ และบริกำร BCG ของชุมชนออกสู่ตลำดอย่ำง
เป็น ระบบและยั่งยืน โดยผลิตภัณฑ์ที่ถูกคัดเลือก ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ ค้นหำกรอบแนวควำมคิดของผู้ประกอบกำรในควำม
ต้องกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์  ในเรื่องของกำรออกแบบ Packaging Design กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ และกำรส่งเสริมกำรตลำด 

3.ลงมือพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่ลูกคัดสรร ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ ตำมควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร โดยใช้กระบวนกำร
ตำมกรอบกำรพัฒนำของ BCG ด้วยองค์ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของทำงมหำลัยต้นสังกัด ที่พัฒนำเรื่องของกำร
ออกแบบ Packaging Design กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ และกำรส่งเสริมกำรตลำด 

4.จัดเก็บข้อมูล Thailand Community Big Data ในพื้นที่ต ำบลพงษ์ท่ีรับผิดชอบ 
5.ติดตำมประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และ ผลกระทบของกำรด ำเนินกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ตำมกิจกรรมขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG ของพ้ืนที่ต ำบล 
6.จัดท ำรำยงำนสรุปผลโครงกำรและผลกระทบใน ภำพรวม ผลกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ท้ัง 3 ผลิตภัณฑ์ ตำมกรอบ

กำรพัฒนำ และกิจกรรมของโครงกำร 
 

ผลการด าเนินงาน 

โดยกำรด ำเนินงำนในกำรพัฒนำสินค้ำ เรื่องของกำรออกแบบ Packaging Design กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ และกำร
ส่งเสริมกำรตลำดผลิตภัณฑ์ ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ผลิตภัณฑ์โกโก้ผงสีม่วง  ถ่ำนดูดกลิ่น วิปโฟม ผลกำรด ำเนินงำนมีผู้คนที่
สนใจ และมีกำรสั่งซื้อจำกำรขำยออนไลน์เพ่ิมมำกข้ึน และได้จัดกิจกรรมออกบูทตำมวำระโอกำสต่ำงๆ เช่น งำน90พระ
ชนมพรรษำ สำยน้ ำล้ำนนำ เทิดไท้พระพันปีหลวง โดยทั้งนี้มียอดขำยจ ำหน่ำย ดีขึ้นหลังจำกกำรปรับปรุงพัฒนำฉลำกบรรจุ
ภัณฑ์ ปรับเปลี่ยนขนำดแพคเกจ ให้เป็นจุดเด่นของตัวผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็นที่น่ำสนใจ ทั้งนี้ได้จัดแผนกำรพัฒนำสินค้ำและ
แผนกำรน ำสินค้ำออกสู่ตลำดโดยท ำกำรยกระดับผู้ประกอบกำรในชุมชนให้ได้จดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสำกิจชุมชนU2TPONG 
เพ่ือขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์สินค้ำอัตลักษณ์ชุมชนให้มีควำมต่อเนื่อง จนสำมำรถกำรยกระดับเศรษฐกิจและรำยได้ของชุมชน
ฐำนรำกได้อย่ำงยั่งยืน 
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ผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชนที่ได้มาตรฐาน และได้ออกสู่ตลาด มียอดขายเพิ่มขึ้นหรือการบริโภคเพิ่มข้ึน คิดเป็นกี่
เปอร์เซ็นต์ (โดยเก็บข้อมูลเปรียบเทียบยอดขายจริงก่อนและหลังการด าเนินการโครงการ) 

ผลิตภัณฑ์ %ROI %SROI 

1. โกโก้ผงสีม่วง 7.5 22.25 

2. วิปโฟมล้ำงมือไม่ใช้น้ ำสูตรผสมสำรสกัดจำกเปลือก
กล้วย 

9.5 34.50 

3. ผงถ่ำนดูดกลิ่นจำกซังข้ำวโพด 11.5 30.3 

 

ปัจจัยความส าเร็จ 

ควำมร่วมมือกับชุมชนทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน เพ่ือกำรได้มำซึ่งข้อมูลที่เป็นโจทย์ปัญหำและควำมต้องของ
ชุมชนอย่ำงแท้จริง รวมไปถึงกำรตกผลึกองค์ควำมรู้ที่บูรณำกำรร่วมกับชุมชนในพื้นที่ โดยอำศัยองค์ควำมรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีจำกมหำวิทยำลัย จนเกิดเป็นสินค้ำอัตลักษณ์ชุมชนที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนชุมชน และผลักดันให้เกิดควำม
ยั่งยืนโดยกำรจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสำหกิจชุมชนในพื้นที่ซึ่งจะน ำไปสู่กำรยกระดับเศรษฐกิจและรำยได้ของชุมชนฐำนรำกได้อย่ำง
ยั่งยืน 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป 

 จำกกำรลงมือปฏิบัติพบปัญหำในกระบวนกำรท ำงำน ทั้งในเรื่องระบบ U2T ในกำรกรอกข้อมูลกำรพัฒนำลงใน
ระบบ และด้วยระยะเวลำอันสั้นในกำรพัฒนำ จึงไม่สำมำรถตอบโจทย์ได้ชัดเจน 100 % และกำรลงพ้ืนที่กำรเก็บข้อมูล 
TCD มีพำยุฝนท ำให้กำรเก็บข้อมูลล ำบำก และระบบกำรเก็บข้อมูลไม่เสถียรเนื่องจำกสัญญำณมือถือ อีกท้ังปัจจัยชุมชน
บำงพ้ืนที่ยังไม่เห็นควำมส ำคัญของข้อมูล เพรำะสำเหตุมีหลำยหน่วยงำนลงมำเก็บข้อมูลแต่ชุมชนกลับไม่ได้อะไร จึงเป็น
อุปสรรคในกำรให้ข้อมูล 
 ด้วยระยะเวลำที่สั้นเกินไปและมีกิจกรรมที่ต้องลงไปพ้ืนที่โดยเฉพำะพ้ืนที่ห่ำงไกลควรเพ่ิมระยะเวลำในกำรพัฒนำ
มำกกว่ำนี้ เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืนในผลิตภัณฑ์ โดยเฉพำะเรื่องกำรตลำด และคุณภำพสินค้ำ และระบบออนไลน์ของ U2T 
ในกำรกรอกข้อมูลกำรพัฒนำลงในระบบควรพัฒนำระบบให้ง่ำยสะดวกในกำรใช้และเสถียรกว่ำนี้ 
 อยำกให้มีกำรจัดท ำแผนกิจกรรมและแจ้งไว้ล่วงหน้ำไว้ตั้งแต่เริ่มโครงกำร ไม่ควรมำเพ่ิมกิจกรรมหลังด ำเนินกำรไป
แล้ว เพื่อทำงผู้รับผิดชอบบริหำรจัดกำรท ำแผนคนแผนเงินและแผนงำน ไว้ล่วงหน้ำ 
 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณในโครงกำรควรเป็นลักษณะของงำนวิจัย เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับทำงอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบโครงกำรที่ต้องมีภำระงำนสอนเป็นหลักด้วย 
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รูปภาพกิจกรรม           

              

                วิเครำะห์ข้อมูล เพื่อน ำมำ พัฒนำ ส่งเสริม และผลักดันผลิตภัณฑ์ 

 

 

               

ส่งเสริม และพัฒนำ ผลักดันผลิตภัณฑ์น ำออกสู่ตลำด 
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                                 สง่เสริม และพัฒนำ ผลักดันผลิตภัณฑ์น ำออกสู่ตลำด 

       

                                          ส่งเสริม และพัฒนำ ผลักดันผลิตภัณฑ์ 

       

           เข้าร่วมแข่งขัน Hackathon   ร่วมประชุมวางแผนการพัฒนา 
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สรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 
ต าบลหนองแดง  อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 

 วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำร โดยใช้ค่ำเฉลี่ย  X  และร้อยละเปรียบเทียบ 
กับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับควำมพึงพอใจ       

ร้อยละ  90 – 100  ควำมพึงพอใจระดับดีมำก       
ร้อยละ  80 – 89    ควำมพึงพอใจระดับมำก       
ร้อยละ  70 – 79    ควำมพึงพอใจระดับพอใช้      
ร้อยละ  60 – 69    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุง       
ร้อยละ  50 – 59    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนกำรประเมิน  
1.กำรประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร 100 คะแนน (น ำเสนอผลกำรด ำเนินโครงกำร) โดยกำรใช้เครื่องมือ CIPP 
Model เต็มรูปแบบ 

รายการประเมิน/ข้อมูลการประเมิน คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย
จากผู้ประเมิน 

X  

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด้านสภาวะแวดล้อมหรือด้านบริบทของพ้ืนที่ (Context )    25 20.50 82.00 

ด้านปัจจัยน าเข้า  (Input)  25 21.00 84.00 

ด้านกระบวนการ (Process) 20 19.50 97.50 

ด้านผลผลิต (Product)  30 28.00 93.33 

รวม 100 89.00 89.00 

  ผลกำรประเมินต ำบลหนองแดง อ ำเภอแม่จริม จังหวัดน่ำน วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำรโดยใช้ค่ำเฉลี่ย 
และร้อยละเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนนอยู่ใน ระดับมำก 
โดยภำพรวม มีค่ำเฉลี่ย 89 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 89 โดยมีผลกำรด ำเนินงำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทพ้ืนที่
(Context) มีค่ำเฉลี่ย 20.50 และมีร้อยละเท่ำกับ 82 ผลกำรด ำเนินด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ มีค่ำเฉลี่ย 21 และมีค่ำร้อยละ
เท่ำกับ 84 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกระบวนกำร มีค่ำเฉลี่ย 19.50 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 97.50  ผลกำรด ำเนินงำนด้ำน
ผลผลิต  มีค่ำเฉลี่ย 28.00 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 93.33 และผลกำรประเมินด้ำนผลผลิต สูงกว่ำด้ำนอ่ืน ส ำหรับผลกำร
ด ำเนินงำนในด้ำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทพ้ืนที่(Context) ควรมีกำรพัฒนำ ปรับปรุง กระบวนกำรมีส่วนร่วมของ
ผู้น ำชุมชนและผู้เข้ำร่วมโครงกำรเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำร่วมกันอย่ำงแท้จริง 
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อภิปรายผล (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 

 กำรประเมินต ำบลหนองแดง อ ำเภอแม่จริม จังหวัดน่ำน ตำมรูปแบบกำรประเมินทุกขั้นตอนอย่ำงเป็นระบบ  ผล
กำรประเมินมีควำมเชื่อมั่นเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด คือ กำรด ำเนินงำน มีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของชุมชน 
สภำพปัญหำ กำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์รวมไปถึงกำรวิเครำะห์ควำมพร้อมของต ำบล ประชำชน และผู้เข้ำร่วมด ำเนินโครงกำร
ที่มีควำมเชี่ยวชำญ ในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับผิดชอบอย่ำงเหมำะสมแต่ยังขำดกำรน ำเทคโนโลยี และองค์ควำมรู้ มำช่วยใน

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมคุณภำพของผลิตภัณฑ์  ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

1. ควรหำวิทยำกรทำงด้ำนอำหำร มำช่วยพัฒนำผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ และคุณภำพของผลิตภัณฑ์ 

  ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงาน 

  - 

 

 

ชื่อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา (พร้อมรูปภาพ ก่อนพัฒนา-หลังพัฒนา) 

 ผลิตภัณฑ์ที่ 1  หนองแดงเฟรนช์ฟรำยส์ม่วง 

รูปภาพ ก่อน-หลัง 

       

                             ก่อน       หลัง 
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ผลิตภัณฑ์ที่ 2 

 หนองแดงเฟรนช์ฟรำยส์ส้ม                                                                                   . 

รูปภาพ ก่อน-หลัง 

 

 

 

 

 

 

                               ก่อน       หลัง 

วิธีการด าเนินงาน 

 - วางแผน เพิ่มปริมาณมูลค่ามันหวานญี่ปุ่น 
ได้มีกำรประชุมปรึกษำหำรือกันในกลุ่มบัณฑิตกลุ่ม U2T ต ำบลหนองแดง ต ำบลหนองแดงอ ำเภอแม่จริม จังหวัดน่ำน และ
คัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ท ำบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเหมำะสมกับผลิตภัณฑ์ประเภทของทอด โดยคัดเลือก
บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจำกใยธรรมชำติ บรรจุภัณฑ์มีลักษณะหน้ำต่ำงใสและมีซิปล็อค 
 - ออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์มันม่วง 

 ด ำเนินกำรประชุมปรึกษำหำรือกันโดยโดยคณะท ำงำน U2T ต ำบลหนองแดง ภำยใต้โครงกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ต ำบลหนองแดง อ ำเภอแม่จริม จังหวัดน่ำน มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ น่ำน ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
 - วางแผนจ าหน่ายสินค้า 

ปรึกษำหำรือกับหัวหน้ำโครงกำรในประเด็น เรื่อง กำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนแพลตฟอร์มใดบ้ำง ซึ่งได้ข้อสรุปว่ำใช้
กลยุทธ์ในกำรขำยโดยน ำเสนอสินค้ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เช่น Facebook Fanpage และ TikTok เป็นต้น 
 - จัดท าช่องทางการตลาด 
 ออกแบบและจัดท ำ Fanpage อำทิเช่น Facebook และ TikTok โดยใช้องค์ควำมรู้ในด้ำนกำรผลิตสื่อเพ่ือจัด
จ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำออนไลน์ 
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 - พัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมการขายออนไลน์ 
 ผลิตสื่อด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำยผ่ำนทำงออนไลน์โดยจะใช้โปรแกรม Inshot (SHANTANU PTE. LTD.) และใน
แพลตฟอร์ม TikTok ในกำรตัดต่อคลิปวิดีโอ โดยจะถ่ำยวิดีโอขั้นตอนกำรด ำเนินงำนและผลิตภัณฑ์ที่ได้ แล้วน ำคลิปแต่ละ
คลิปมำเรียบเรียงกันเพ่ือให้ภำพสื่อออกมำเข้ำใจง่ำยจำกนั้นโพสต์ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ 
 - น าเสนอผ่านสื่อออนไลน์ 
 โพสต์สินค้ำผ่ำนช่องทำง Facebook และ TikTok โดยใช้กำรโพสต์ข้อควำมและติดแฮชแท็กไปยังโครงกำรที่จัดท ำ 
เพ่ือดึงดูดควำมสนใจของลูกค้ำ  
 - น าผลิตภัณฑ์ออกจ าหน่วยตามชุมชน 
    ทำงสมำชิก U2T for BCG ต ำบลหนองแดงได้เริ่มน ำผลิตภัณฑ์ท่ีได้พัฒนำคุณภำพจำกเดิมน ำออกสู่ตลำดร้ำนค้ำ
ในชุมชมพื้นท่ีต ำบลหนองแดง เพ่ือท ำยอดให้ได้ตำมเป้ำหมำยตำมที่ได้ตั้งเป้ำหมำยเอำไว้ 
7.ผลการด าเนินงาน 
 - วางแผน เพิ่มปริมาณมูลค่ามันหวานญี่ปุ่น                                                                                  
            คณะผู้ด ำเนินงำน U2T ต ำบลหนองแดง ภำยใต้โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลัง 
โควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ต ำบลหนองแดง อ ำเภอแม่จริม จังหวัดน่ำน ได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์เฟรนช์ฟรำยส์ม่วงได้ขนำด 
16 x 22 เซนติเมตร ปริมำตร 250 กรัม                                                                                     
 - ออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์มันม่วง                                                                          . 
 ด ำเนินกำรประชุมปรึกษำหำรือกันโดยโดยคณะท ำงำน U2T ต ำบลหนองแดง ภำยใต้โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ต ำบลหนองแดง อ ำเภอแม่จริม จังหวัดน่ำน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ น่ำน ประจ ำปีงบประมำณ 2565 กำรด ำเนินงำนได้ใช้โปรแกรม Canva ในกำรออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์มัน
ม่วง รูปแบบทรงกลม  ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 2.2 นิ้ว หรือ 5.59 เซนติเมตร                                                                                                                       
 - วางแผนจ าหน่ายสินค้า                                                                                    . 

 คณะผู้จัดท ำทีมด ำเนินกำร U2T ต ำบลหนองแดง  ได้ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำที่ชัดเจนโดยจะใช้ช่องทำงกำรจัด
จ ำหน่ำยผ่ำน Facebook Fanpage และ TikTok ซึ่งเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของผลกำรด ำเนินงำน                                                                                                                 

 - จัดท าช่องทางการตลาด                                                                                   . 

 ได้ช่องทำงในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำน Facebook และ TikTok ซึ่งเป็นไปตำมวัตถุประสงค์หลักและ  .เป็นไปตำม
แผนกำรด ำเนินงำน                                                                                             . 
 - พัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมการขายออนไลน์                                                                                             

 ได้สื่อเพ่ือพัฒนำส่งเสริมกำรขำยออนไลน์ ซึ่งเป็นไปตำมวัตถุประสงค์หลักและเป็นไปตำมแผนกำร    .ด ำเนินงำน                                                                                                                    
. 

 - น าเสนอผ่านสื่อออนไลน์                                                                                   .        ได้
รูปแบบกำรน ำเสนอสื่อผ่ำนช่องทำงออนไลน์ที่ชัดเจน                      

                                               . 



~ ๕๑ ~ 

 

 - น าผลิตภัณฑ์ออกจ าหน่วยตามชุมชน                                                                                            
    เป้ำหมำยอำจจะไม่ถึงตำมที่ทำงต ำบลหนองแดงเคยตั้งยอดกำรต ำหน่วยไว้ แต่ยอดกำรขำยของทำงต ำบลหนองก็
ถือว่ำสูงกว่ำของเดือนที่แล้ว และแต่รับผลตอบรับจำกทำงประชำชนมำเพ่ือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีปรสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น                                                                                                         
ผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชนที่ได้มาตรฐาน และได้ออกสู่ตลาด มียอดขายเพิ่มขึ้นหรือการบริโภคเพิ่มข้ึน คิดเป็นกี่
เปอร์เซ็นต์ (โดยเก็บข้อมูลเปรียบเทียบยอดขายจริงก่อนและหลังการด าเนินการโครงการ) 
 ผลิตภัณฑ์ของต ำบลหนองแดงมียอดจำกกำรขำยให้ผู้บริโภคเพ่ิมขึ้นคิดเป็น 20% เมื่อเปรียบเทียบกับยอดกำร
ขำยจริงก่อนและหลังจำกกำรด ำเนินกำรโครงกำร                                                             . 
ปัจจัยความส าเร็จ 
 จำกกำรด ำเนินโครงกำรสำมำรถสรุปได้ว่ำปัจจัยของควำมส ำเร็จคือ ถ้ำได้รับควำมร่วมมือจำกสำขำ วิทยำศำสตร์
อำหำร จำกทำงมหำวิทยำลัยรำชมงคลล้ำนนำน่ำน จะมำสำมำรถต่อยอดและพัฒนำให้สินค้ำมี 
ประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน                                                                                                        
 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 มันหวำนญี่ปุ่นในพ้ืนที่มีรำคำตกต่ ำเมื่อเทียบกับตลำดกลำง มีเกษตรกรปลูกมันหวำนน้อยรำยเนื่องจำกขำดองค์
ควำมรู้และกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรปลูก ในชุมชนยังไม่มีกำรจัดท ำและองค์ขำดควำมรู้กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกมัน
หวำนญี่ปุ่น เมื่อเกษตรกรเห็นว่ำมีกำรรับซื้อมันหวำนเพ่ือน ำมำแปรรูป ก็จะเกิดควำมต้องกำรปลูกเพ่ือขำยมำกขึ้น ถ้ำ
เกษตรกรในพ้ืนที่ปลูกมันหวำนหลำยรำยมำกข้ึน จะท ำให้เกิด Community ที่สำมำรถต่อรองรำคำผลผลิตให้สูงขึ้นได้ และ
ยังสำมำรถส่งออกไปนอกเหนือจำกเขตพ้ืนที่ได้ (เพ่ิมมูลค่ำมันหวำนที่ตกต่ ำในพ้ืนที่ให้มีมูลค่ำสูงขึ้น) เป็นช่องทำงในกำร
เสริมสร้ำงรำยได้และอำชีพใหม่ให้แก่ประชำชนในพื้นท่ี ต ำบลหนองแดง          
 
 
 
 
 
 
 
                . 



~ ๕๒ ~ 

 

รูปภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๕๓ ~ 

 

สรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 
ต าบลหมอเมือง  อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 

 วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำร โดยใช้ค่ำเฉลี่ย  X  และร้อยละเปรียบเทียบ 
กับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับควำมพึงพอใจ       

ร้อยละ  90 – 100  ควำมพึงพอใจระดับดีมำก       
ร้อยละ  80 – 89    ควำมพึงพอใจระดับมำก       
ร้อยละ  70 – 79    ควำมพึงพอใจระดับพอใช้      
ร้อยละ  60 – 69    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุง       
ร้อยละ  50 – 59    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนกำรประเมิน  
1.กำรประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร 100 คะแนน (น ำเสนอผลกำรด ำเนินโครงกำร) โดยกำรใช้เครื่องมือ CIPP 
Model เต็มรูปแบบ 

รายการประเมิน/ข้อมูลการประเมิน คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย
จากผู้ประเมิน 

X  

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด้านสภาวะแวดล้อมหรือด้านบริบทของพ้ืนที่ (Context )    25 18.00 72.00 

ด้านปัจจัยน าเข้า  (Input)  25 21.00 84.00 

ด้านกระบวนการ (Process) 20 19.50 97.50 

ด้านผลผลิต (Product)  30 27.50 91.67 

รวม 100 86.00 86.00 

  ผลกำรประเมินต ำบลหมอเมือง อ ำเภอแม่จริม จังหวัดน่ำน วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำรโดยใช้ค่ำเฉลี่ย 
และร้อยละเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนนอยู่ใน ระดับมำก 
โดยภำพรวม มีค่ำเฉลี่ย 86.00 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 86.00 โดยมีผลกำรด ำเนินงำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบท
พ้ืนที่(Context) มีค่ำเฉลี่ย 18.00 และมีร้อยละเท่ำกับ 72 ผลกำรด ำเนินด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ มีค่ำเฉลี่ย 21.00 และมีค่ำ
ร้อยละเท่ำกับ 84.00 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกระบวนกำร มีค่ำเฉลี่ย 19.50 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 97.50  ผลกำร
ด ำเนินงำนด้ำนผลผลิต  มีค่ำเฉลี่ย 27.50 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 91.67 และผลกำรประเมินด้ำนกระบวนกำร สูงกว่ำ
ด้ำนอ่ืน ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในด้ำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทพ้ืนที่(Context) ควรมีกำรพัฒนำ ปรับปรุง 
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้น ำชุมชน,ประชำชนในชุมชน และผู้เข้ำร่วมโครงกำรเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำร่วมกันอย่ำงแท้จริง 



~ ๕๔ ~ 

 

อภิปรายผล (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 

 กำรประเมินต ำบลหมอเมือง อ ำเภอแม่จริม จังหวัดน่ำน ตำมรูปแบบกำรประเมินทุกขั้นตอนอย่ำงเป็นระบบ  ผล
กำรประเมินมีควำมเชื่อมั่นเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด คือ กำรด ำเนินงำน มีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของชุมชน 
สภำพปัญหำ กำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์รวมไปถึงกำรวิเครำะห์ควำมพร้อมของต ำบล ประชำชน และผู้เข้ำร่วมด ำเนินโครงกำร
ที่มีควำมเชี่ยวชำญ ในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับผิดชอบอย่ำงเหมำะสมแต่ยังขำดกำรน ำเทคโนโลยี และองค์ควำมรู้ มำช่วยใน
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมคุณภำพของผลิตภัณฑ์   

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

1. ควรเพิ่มควำมหลำยหลำกของรสชำติผลิตภัณฑ์ และเพ่ิมช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย  

 ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงาน 

-  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๕๕ ~ 

 

ชื่อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา  

 ผลิตภัณฑ์ที่ 1 ฟักปลำพรีไบโอติกส์ 

 

  

ก่อนพัฒนำ หลังพัฒนำ 

 

ผลิตภัณฑ์ที่ 2 บำนำน่ำชิพแอนบำร์ 

  

ก่อนพัฒนำ หลังพัฒนำ 

วิธีการด าเนินงาน 

 กำรเริ่มต้นด ำเนินโครงกำรได้เข้ำพบปะชุมชนเพ่ือระดมควำมคิดในกำรสร้ำงหรือพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยต้อง
พัฒนำมำจำกทุนเดิมของชุมชนซึ่งข้อสรุปจำกกำรหำรือคือกำรมีพืชที่ปลูกมำกในพื้นที่คือกล้วยไข่น้ ำซึ่งได้รับกำรส่งเสริมให้
ปลูกเพ่ือกำรผลิตกล้วยฉำบซึ่งในกระบวนกำรผลิตกล้วยฉำบจะมีกำรแตกหักหรือขนำดแผ่นกล้วยที่ไม่ได้ขนำด จึงมีแนวคิด
ที่จะหำแนวทำงที่จะเอำเศษกล้วยฉำบไปสร้ำงมูลค่ำต่อจึงน ำมำสู่กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์บำนำน่ำชิพแอนบำร์   และ



~ ๕๖ ~ 

 

ผลิตภัณฑ์ที่ 2 คือ ฟักปลำพรีไบโอติกส์ เป็นผลสืบเนื่องมำจำกพ้ืนที่ชุมชนมีล ำน้ ำแม่จริมและล ำน้ ำว้ำไหลผ่ำนซึ่งแหล่งน้ ำ
ดังกล่ำวมีปลำท้องถิ่นและชุมชนนิยมรับประทำนปลำท้องถิ่นและมีควำมนิยมน ำปลำขนำดเล็กมำท ำฟักปลำไว้ทำน 
โครงกำรนี้จึงได้พัฒนำผลิตภัณฑ์ 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ฟักปลำพรีไบโอติกส์ และบำนำน่ำชิพแอนบำร์ มีกระบวนกำรผลิต
ดังนี้  

 

 

                    กำรผลิตใช้วัตถุดิบ คือ ฟักปลำ ปลำส้ม และเครื่องปรุงรส น ำมำผัดให้แห้งพอประมำณปรุง
รสตำมสูตร หลังจำกนั้นบรรจุลงขวดแก้วขณะร้อน ปิดผำชวดให้สนิทแล้วต้มพำสเจอร์ไรซ์ ตั้งไว้ให้เย็นที่
อุณหภูมิห้อง ติดฉลำกสินค้ำพร้อมจ ำหน่ำย 



~ ๕๗ ~ 

 

          กำรผลิตบำนำน่ำชิพแอนบำร์ใช้วัตถุดิบ คือ กล้วยฉำบ ธัญพืช และเครื่องปรุง น ำธัญพืชไปอบสุก 
ละลำยเครื่องปรุง น้ ำตำล น้ ำผึ้งบนเตำที่อุ่น จำกนั้นน ำธัญพืชลงไปคลุกเคล้ำให้เข้ำกัน เทส่วนผสมทั้งหมด
ลงบนแบบพิมพ์รอให้เย็นแล้วตัดเป็นชิ้นบรรจุลงซองติดฉลำกสินค้ำพร้อมจ ำหน่ำย 

ผลการด าเนินงาน 

 กำรพัฒนำมีควำมพร้อมทั้งกำรพัฒนำสูตร กระบวนกำรผลิตที่สำมำรถด ำเนินงำนได้ด้วยชุมชนเอง ปัจจุบัน
ข้อจ ำกัดของชุมชนคือกำรขยำยผลเพื่อกำรจัดจ ำหน่ำย 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชนที่ได้มาตรฐาน และได้ออกสู่ตลาด มียอดขายเพิ่มขึ้นหรือการบริโภคเพิ่มข้ึน คิดเป็นกี่
เปอร์เซ็นต์ (โดยเก็บข้อมูลเปรียบเทียบยอดขายจริงก่อนและหลังการด าเนินการโครงการ) 

 กำรเพ่ิมขึ้นของยอดขำยยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนเนื่องจำกผลเบื้องต้นจำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้บริโภค 
ผู้บริโภคให้ควำมสนใจ ยอมรับในรสชำติ และจ ำหน่ำยได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ในกระบวนกำรผลิตมีข้อจ ำกัดในเรื่องของควำม
ใหม่ของประสบกำรณ์ท้ังกำรผลิตและกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ กำรเพ่ิมยอดขำยของผลิตภัณฑ์จึงไม่มีตัวเลขที่ชัดเจน 

ปัจจัยความส าเร็จ 

 ควำมส ำเร็จของโครงกำรในกำรด ำเนินงำนเป็นเรื่องของกำรด ำเนินงำนตำมกรอบเวลำและขอบเขตของโครงกำร 
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและทักษะปฏิบัติให้กับกลุ่มเป้ำหมำยเป็นไปตำมแผนงำนเป็นผลมำจำกควำมร่วมมือระหว่ำง
หน่วยงำนและภำยในหน่วยงำน อีกท้ังกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีทักษะและควำมเชี่ยวชำญของวิทยำกรมีผลต่อควำมเข้ำใจใน
กำรปฏิบัติกำรของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป 

 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนที่จ ำกัดกำรติดต่อประสำนงำนต้องท ำอย่ำงเร่งด่วนส่งผลต่อประสิทธิภำพของผลงำน  

 

 

 

 

 

 

 



~ ๕๘ ~ 

 

รูปภาพกิจกรรม 

  

อบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือผลิตสินค้ำชุมชน ผลิตบำนำน่ำชิพแอนบำร์ 

  

บำนำน่ำชิพแอนบำร์ ฟักปลำพรีไบโอติกส์ 

  

ด ำเนินกิจกรรม ECT WEEK ด ำเนินกิจกรรม ECT WEEK 

 



~ ๕๙ ~ 

 

สรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 
ต าบลแม่ขะนิง  อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำร โดยใช้ค่ำเฉลี่ย  X  และร้อยละเปรียบเทียบ 
กับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับควำมพึงพอใจ       

ร้อยละ  90 – 100  ควำมพึงพอใจระดับดีมำก       
ร้อยละ  80 – 89    ควำมพึงพอใจระดับมำก       
ร้อยละ  70 – 79    ควำมพึงพอใจระดับพอใช้      
ร้อยละ  60 – 69    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุง       
ร้อยละ  50 – 59    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนกำรประเมิน  
1.กำรประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร 100 คะแนน (น ำเสนอผลกำรด ำเนินโครงกำร) โดยกำรใช้เครื่องมือ CIPP 
Model เต็มรูปแบบ 

รายการประเมิน/ข้อมูลการประเมิน คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย
จากผู้ประเมิน 

X  

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด้านสภาวะแวดล้อมหรือด้านบริบทของพ้ืนที่ (Context )    25 22.50 90.00 

ด้านปัจจัยน าเข้า  (Input)  25 23.00 92.00 

ด้านกระบวนการ (Process) 20 20.00 100.00 

ด้านผลผลิต (Product)  30 29.00 96.67 

รวม 100 94.50 94.50 

 ผลกำรประเมินต ำบลแม่ขะนิง อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำรโดยใช้ค่ำเฉลี่ย และ
ร้อยละเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนนอยู่ใน ระดับดีมำก โดย
ภำพรวม มีค่ำเฉลี่ย 94.50 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 94.50 โดยมีผลกำรด ำเนินงำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทพ้ืนที่
(Context) มีค่ำเฉลี่ย 22.50 และมีร้อยละเท่ำกับ 90 ผลกำรด ำเนินด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ มีค่ำเฉลี่ย 23.00 และมีค่ำร้อยละ
เท่ำกับ 92.00 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกระบวนกำร มีค่ำเฉลี่ย 20.00 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 100  ผลกำรด ำเนินงำน
ด้ำนผลผลิต  มีค่ำเฉลี่ย 29.00 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 96.67 และผลกำรประเมินด้ำนกระบวนกำร สูงกว่ำด้ำนอ่ืน 
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในด้ำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทพ้ืนที่ (Context) ควรมีกำรพัฒนำ ปรับปรุง กระบวนกำรมี
ส่วนร่วมของผู้น ำชุมชน,ประชำชนในชุมชน และผู้เข้ำร่วมโครงกำรเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำร่วมกันอย่ำงแท้จริง 



~ ๖๐ ~ 

 

อภิปรายผล (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 

 กำรประเมินต ำบลแม่ขะนิง อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน ตำมรูปแบบกำรประเมินทุกขั้นตอนอย่ำงเป็นระบบ  ผล
กำรประเมินมีควำมเชื่อมั่นเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด คือ กำรด ำเนินงำน มีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของชุมชน 
สภำพปัญหำ กำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์รวมไปถึงกำรวิเครำะห์ควำมพร้อมของต ำบล ประชำชน และผู้เข้ำร่วมด ำเนินโครงกำร
ที่มีควำมเชี่ยวชำญ ในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับผิดชอบอย่ำงเหมำะสมแต่ยังขำดกำรน ำเทคโนโลยี และองค์ควำมรู้ มำช่วยใน

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมคุณภำพของผลิตภัณฑ์  ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

1.  ควรมีแผนกำรผลิตและแผนกำรตลำด ในกำรจัดจ ำหน่ำย กำรผลิตสินค้ำและกำรขนส่ง เนื่องจำกพ้ืนที่ต ำบล
เป็นพื้นที่ห่ำงไกล 

 ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงาน 

 - 

ชื่อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา (พร้อมรูปภาพ ก่อนพัฒนา-หลังพัฒนา) 

 ผลิตภัณฑ์ที่ 1 ปลำดุกแดดเดียวต ำบลแม่ขะนิง 

 

             

 ผลิตภัณฑ์ก่อนการพัฒนา                    ผลิตภัณฑ์หลังการพัฒนา 

 

 

 

 



~ ๖๑ ~ 

 

ผลิตภัณฑ์ที่ 2 ไม้กวำดดอกหญ้ำริมทำงต ำบลแม่ขะนิง 

                                    
 

ผลิตภัณฑ์ก่อนการพัฒนา    ผลิตภัณฑ์หลังการพัฒนา 

วิธีการด าเนินงาน 

 1. กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน 
2. กำรศึกษำบริบทของชุมชน ต ำบลแม่ขะนิง อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน 

 3. กำรก ำหนดวิธีกำร กำรด ำเนินงำน และกำรลงพ้ืนที่ด ำเนินงำน 
 4. กำรศึกษำจุดเด่นของชุมชน และกำรคัดเลือกผลผลิตของชุมชนที่สำมำรถน ำมำพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
 5. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยกำรอบรม และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิต และกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนให้ได้มำตรฐำน 
 6. กำรทดสอบผลิตภัณฑ์ 
 7. กำรออกแบบตรำสินค้ำ และบรรจุภัณฑ์ให้ตรงตำมควำมต้องกำรขอองตลำด 
 8. กำรวำงแผนกำรตลำด และช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยในรูปแบบของออนไลน์ และออฟไลน์  
ผลการด าเนินงาน 

 จำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร U2T for BCG ต ำบลแม่ขะนิง อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน ในครั้งนี้พบว่ำ ปัญหำที่
เกิดข้ึนของชุมชน คือ 1) ผลผลิตปลำดุกที่ชุมชนเลี้ยงเกินควำมต้องกำรของตลำดท ำให้ชุมชนต้องรับภำระค่ำอำหำรส ำหรับ
เลี้ยงปลำดุก 2) ไม้กวำดจำกต้นก๋ง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนสำมำรถท ำได้แทบทุกหลังคำเรือน แต่รูปแบบส่วนใหญ่ที่ชุมชน
ผลิตจะเป็นไม้กวำดที่ใช้ส ำหรับกวำดบ้ำนเพียงอย่ำงเดียว ท ำให้ขำดควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์ไม้กวำด จึงท ำให้ขำยไม่
ดีเท่ำท่ีควร ดังนั้นจึงได้มีแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำผลผลิตปลำดุก โดยกำรเพ่ิมมูลค่ำให้กับปลำดุก โดยแปรรูปเป็นปลำดุก
แดดเดียว และพัฒนำบรรจุภัณฑ์ให้มีควำมใหม่ และสะอำด สำมำรถถเก็บไว้ได้นำน ส่วนผลิตภัณฑ์ไม้กวำดจำกต้นก๋งได้
พัฒนำให้ผลิตภัณฑ์มีควำมหลำกหลำย เช่น ไม้กวำดขนำดเล็กส ำหรับปัดฝุ่น ไม้กวำดด้ำมยำวส ำหรับกวำดหยำกใย่ตำม
เพดำน ฯลฯ นอกจำกนี้ได้ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เรื่องกำรออกแบบตรำสินค้ำ และบรรจุภัณฑ์ และช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย



~ ๖๒ ~ 

 

สินค้ำ ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ จำกกำรด ำเนินงำนพบว่ำสำมำรถเพ่ิมยอดขำยให้กับผลผลิตปลำดุก 20 
เปอร์เซ็นต์ และผลิตภัณฑ์ไม้กวำด 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสำมำรถช่วยแก้ปัญหำผลผลิตปลำดุกในชุมชน และผลิตภัณฑ์ไม้กวำด 
นอกจำกนี้ยังเกิดกำรรวมกลุ่มของชุมชนในกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกปลำดุก เพ่ือเป็นรำยได้เสริม และอำชีพทำงเลือกให้กับ
ชุมชนได้อีกทำงหนึ่ง 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชนที่ได้มาตรฐาน และได้ออกสู่ตลาด มียอดขายเพิ่มขึ้นหรือการบริโภคเพิ่มข้ึน คิดเป็นกี่
เปอร์เซ็นต์ (โดยเก็บข้อมูลเปรียบเทียบยอดขายจริงก่อนและหลังการด าเนินการโครงการ) 

 1. ปลำดุกแดดเดียวต ำบลแม่ขะนิง มียอดขำยเพิ่มข้ึน 20 เปอร์เซ็นต์ 
 2. ไม้กวำดดอกหญ้ำริมทำงต ำบลแม่ขะนิง มียอดขำยเพ่ิมขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ 
ปัจจัยความส าเร็จ 
 1. สมำชิกมีควำมพร้อมที่จะเข้ำรับกำรพัฒนำทักษะ และองค์ควำมรู้ 
 2. ควำมพร้อมของอุปกรณ์ และปัจจัยกำรผลิต 
 3. สมำชิกมีควำมสำมัคคี 
 4. กำรบริหำรจัดกำรภำยในกลุ่มมีควำมชัดเจน และแบ่งหน้ำที่ได้เหมำะสม 
 5. คุณภำพ และควำมใหม่ของผลิตภัณฑ์ และกระบวนกำรน ำผลิตภัณฑ์เข้ำสู่ตลำด 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป 

 1. วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตมีไม่เพียงพอ สำมำรถหำได้ในบำงฤดู 
 2. กำรรวมกลุ่มในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของชุมชน อยู่ในกระบวนกำรเริ่มต้น สมำชิกบำงส่วนจึงยังไม่สำมำรถ
บริหำรจัดกำรผลผลิตภำยในกลุ่มได้ 
 3. ในกำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์บำงชนิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ก ำลังเริ่มพัฒนำเพ่ือแก้ปัญหำให้กับชุมชน จึงยังไม่
มีกลุ่มตัวแทนในกำรบริหำรจัดกำร 
 4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนค่อนข้ำงสั้น อำจท ำให้ขำดควำมต่อเนื่องในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพ่ือจ ำหน่ำย 
 5. ควรเพิ่มระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนเพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรลงตัว และชุมชนสำมำรถดูแล และพัฒนำต่อไปได้   
 

 

 

 

 

 



~ ๖๓ ~ 

 

รูปภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

การท าปลาดุกแดดเดียว 
 

  

 

 

 
การท าไม้กวาดจากต้นก๋ง 

 

 

 

 

 
การอบรมการออกแบบตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ และการตลาด 

 
 

 

 

 

 

การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของต าบลแม่ขะนิง 



~ ๖๔ ~ 

 

สรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 
ต าบลปงสนุก  อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำร โดยใช้ค่ำเฉลี่ย  X  และร้อยละเปรียบเทียบ 
กับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับควำมพึงพอใจ       

ร้อยละ  90 – 100  ควำมพึงพอใจระดับดีมำก       
ร้อยละ  80 – 89    ควำมพึงพอใจระดับมำก       
ร้อยละ  70 – 79    ควำมพึงพอใจระดับพอใช้      
ร้อยละ  60 – 69    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุง       
ร้อยละ  50 – 59    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนกำรประเมิน  
1.กำรประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร 100 คะแนน (น ำเสนอผลกำรด ำเนินโครงกำร) โดยกำรใช้เครื่องมือ CIPP 
Model เต็มรูปแบบ 

รายการประเมิน/ข้อมูลการประเมิน คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย
จากผู้ประเมิน 

X  

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด้านสภาวะแวดล้อมหรือด้านบริบทของพ้ืนที่ (Context )    25 22.50 90.00 

ด้านปัจจัยน าเข้า  (Input)  25 24.00 96.00 

ด้านกระบวนการ (Process) 20 20.00 100 

ด้านผลผลิต (Product)  30 29.00 96.67 

รวม 100 95.50 95.50 

  ผลกำรประเมินต ำบลปงสนุก อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำรโดยใช้ค่ำเฉลี่ย และ
ร้อยละเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนนอยู่ใน ระดับดีมำก โดย
ภำพรวม มีค่ำเฉลี่ย 95.50 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 95.50 โดยมีผลกำรด ำเนินงำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทพ้ืนที่
(Context) มีค่ำเฉลี่ย 22.50 และมีร้อยละเท่ำกับ 90 ผลกำรด ำเนินด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ มีค่ำเฉลี่ย 24.00 และมีค่ำร้อยละ
เท่ำกับ 96.00 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกระบวนกำร มีค่ำเฉลี่ย 20.00 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 100  ผลกำรด ำเนินงำน
ด้ำนผลผลิต  มีค่ำเฉลี่ย 29.00 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 96.67 และผลกำรประเมินด้ำนกระบวนกำร สูงกว่ำด้ำนอ่ืน 
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในด้ำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทพ้ืนที่(Context) ควรมีกำรพัฒนำ ปรับปรุง กระบวนกำรมี
ส่วนร่วมของผู้น ำชุมชน,ประชำชนในชุมชน และผู้เข้ำร่วมโครงกำรเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำร่วมกันอย่ำงแท้จริง 



~ ๖๕ ~ 

 

อภิปรายผล (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 

 กำรประเมินต ำบลปงสนุก อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน ตำมรูปแบบกำรประเมินทุกข้ันตอนอย่ำงเป็นระบบ  ผลกำร
ประเมินมีควำมเชื่อมั่นเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนด คือ กำรด ำเนินงำน มีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของชุมชน สภำพ
ปัญหำ กำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์รวมไปถึงกำรวิเครำะห์ควำมพร้อมของต ำบล ประชำชน และผู้เข้ำร่วมด ำเนินโครงกำรที่ มี
ควำมเชี่ยวชำญ ในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับผิดชอบอย่ำงเหมำะสมแต่ยังขำดกำรน ำเทคโนโลยี และองค์ควำมรู้ มำช่วยในกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมคุณภำพของผลิตภัณฑ์   

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

1. ควรหำวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญด้ำนอำหำรมำช่วยในเรื่องคุณภำพและกำรยึดระยะเวลำกำรเก็บผลิตภัณฑ์ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงาน 

 - 

ชื่อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา (พร้อมรูปภาพ ก่อนพัฒนา-หลังพัฒนา) 

 ผลิตภัณฑ์ที่ 1 น้ าพริกมะแขว่นปลาดุกฟู 

รูปภาพ ก่อน-หลัง 

 

 

 

 

 ผลิตภัณฑ์ที่ 2 แชมพูและครีมนวดสมุนไพร 

 รูปภาพ ก่อน-หลัง   



~ ๖๖ ~ 

 

                    

 

 

 

วิธีการด าเนินงาน 

1.ศึกษำค้นคว้ำรำยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แชมพูครีมนวดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์น้ ำพริกมะแขว่นปลำดุกฟู 
2.ปรึกษำอำจำรย์เกี่ยวกับรำยละเอียดของผลิตภัณฑ์แชมพูครีมนวดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์น้ ำพริกมะแขว่นปลำ
ดุกฟู 
3.วำงแผนและเรียงล ำดับขั้นตอนกำรด ำเนินงำนเพื่อให้เข้ำใจง่ำยและเป็นไปตำมสูตร 
4.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นเพื่อให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วในกำรปฏิบัติงำน 
5.เริ่มด ำเนินกำรผลิต ผลิตภัณฑ์ตำมข้ันตอนที่เตรียมไว้ 
6.น ำวีดีโอที่ถ่ำยในกำรท ำงำนมำตัดต่อผ่ำนโปรแกรม canva 
7.เมื่อตัดต่อวีดีโอต่ำง ๆ เรียบร้อยแล้วน ำวีดีโอที่ตัดต่อน ำเสนอออกผ่ำน YouTube 
8.วีดีโอที่น ำเสนอได้ผลตำมท่ีคำดหวัง 
9.สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG 
 

 

 



~ ๖๗ ~ 

 

ผลการด าเนินงาน 

 ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและจุดประสงค์ของโครงกำรที่ตั้งไว้กำรคิดค้นและต่อยอดผลิตภัณฑ์ท ำให้
เกิดสินค้ำแปลกใหม่ไปจำกเดิมและท ำให้ผู้บริโภคสนใจมำกและสร้ำงรำยได้ให้แก่สมำชิกในกลุ่มอีกถ้ำยังช่วยให้คนในพ้ืนที่มี
รำยได้เสริมหลังจำกกำรท ำเกษตรกร 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชนที่ได้มาตรฐาน และได้ออกสู่ตลาด มียอดขายเพิ่มขึ้นหรือการบริโภคเพิ่มข้ึน คิดเป็นกี่
เปอร์เซ็นต์ (โดยเก็บข้อมูลเปรียบเทียบยอดขายจริงก่อนและหลังการด าเนินการโครงการ) 

 ผลิตภัณฑ์ของต ำบลปงสนุกมียอดขำยเพ่ิมขึ้นคิดเป็น 20% 

ปัจจัยความส าเร็จ 

 1.ควำมเข้ำใจในรำยละเอียดของโครงกำรเป็นอย่ำงดี  
 2.ทักษะและควำมสำมำรถของทีมงำน        
 3.กำรสื่อสำรและประสำนงำนที่มีประสิทธิภำพ       
 4.กำรมีส่วนร่วมของกลุ่มงำนและคนในพ้ืนที่       
 5.กำรได้รับทรัพยำกรที่เพียงพอ         
 6.กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนเป็นทีมที่ดี        

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป 

- ปัญหำและอุปสรรค           
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนของโครงกำรไม่เพียงพอต่อแผนกำรด ำเนินงำน    

- ข้อเสนอแนะ 
 ควรขยำยเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำรเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกำรด ำเนินงำน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๖๘ ~ 

 

รูปภาพกิจกรรม 
           

  

       

 

         

 



~ ๖๙ ~ 

 

         

 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๗๐ ~ 

 

สรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 
ต าบลแม่สา  อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำร โดยใช้ค่ำเฉลี่ย  X  และร้อยละเปรียบเทียบ 
กับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับควำมพึงพอใจ       

ร้อยละ  90 – 100  ควำมพึงพอใจระดับดีมำก       
ร้อยละ  80 – 89    ควำมพึงพอใจระดับมำก       
ร้อยละ  70 – 79    ควำมพึงพอใจระดับพอใช้      
ร้อยละ  60 – 69    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุง       
ร้อยละ  50 – 59    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนกำรประเมิน  
1.กำรประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร 100 คะแนน (น ำเสนอผลกำรด ำเนินโครงกำร) โดยกำรใช้เครื่องมือ CIPP 
Model เต็มรูปแบบ 

รายการประเมิน/ข้อมูลการประเมิน คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย
จากผู้ประเมิน 

X  

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด้านสภาวะแวดล้อมหรือด้านบริบทของพ้ืนที่ (Context )    25 23.50 94.00 

ด้านปัจจัยน าเข้า  (Input)  25 23.00 92.00 

ด้านกระบวนการ (Process) 20 20.00 100 

ด้านผลผลิต (Product)  30 29.00 96.67 

รวม 100 95.50 95.50 

 ผลกำรประเมินต ำบลแม่สำ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำรโดยใช้ค่ำเฉลี่ย และร้อย
ละเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนนอยู่ใน ระดับ ดีมำก โดย
ภำพรวม มีค่ำเฉลี่ย 95.50 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 95.50 โดยมีผลกำรด ำเนินงำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทพ้ืนที่
(Context) มีค่ำเฉลี่ย 23.50 และมีร้อยละเท่ำกับ 94 ผลกำรด ำเนินด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ มีค่ำเฉลี่ย 23.00 และมีค่ำร้อยละ
เท่ำกับ 92.00 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกระบวนกำร มีค่ำเฉลี่ย 20.00 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 100  ผลกำรด ำเนินงำน
ด้ำนผลผลิต  มีค่ำเฉลี่ย 29.00 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 96.67 และผลกำรประเมินด้ำนกระบวนกำร สูงกว่ำด้ำนอ่ืน 
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ ควรมีกำรพัฒนำ ปรับปรุง กำรน ำเทคโนโลยีและนวัตนกรรมมำใช้ใน
กระบวนกำรผลิต กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภำพมำยิ่งขึ้น 



~ ๗๑ ~ 

 

อภิปรายผล (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 

 กำรประเมินต ำบลแม่สำ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน ตำมรูปแบบกำรประเมินทุกขั้นตอนอย่ำงเป็นระบบ  ผลกำร
ประเมินมีควำมเชื่อมั่นเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนด คือ กำรด ำเนินงำน มีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของชุมชน สภำพ
ปัญหำ กำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์รวมไปถึงกำรวิเครำะห์ควำมพร้อมของต ำบล ประชำชน และผู้เข้ำร่วมด ำเนินโครงกำรที่ มี
ควำมเชี่ยวชำญ ในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับผิดชอบอย่ำงเหมำะสมแต่ยังขำดกำรน ำเทคโนโลยี และองค์ควำมรู้ มำช่วยในกำร

พัฒนำผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมคุณภำพของผลิตภัณฑ์  ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

 - 

 ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงาน 

- 
 

ชื่อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา (พร้อมรูปภาพ ก่อนพัฒนา-หลังพัฒนา) 

 ผลิตภัณฑ์ที่ 1 กล้วยตำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ( Solar Bried Banana ) 

 

รูปภาพ ก่อน-หลัง 

 

ผลิตภัณฑ์ก่อนพัฒนำ 

 

 

ผลิตภัณฑ์หลังพัฒนำ 
 

 



~ ๗๒ ~ 

 

ผลิตภัณฑ์ที่ 2 ปลำนิลแดดเดียว ( Dried Fish ) 

รูปภาพ ก่อน-หลัง 

 

ผลิตภัณฑ์ก่อนพัฒนำ 

 

 

ผลิตภัณฑ์หลังพัฒนำ 

 

วิธีการด าเนินงาน 

จัดกิจกรรมกำรพัฒนำสินค้ำ/บริกำร โดยกำรฝึกอบรม / สัมมนำ / ประชุมร่วมกับหน่วยงำนองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแม่สำและกลุ่มประมง อ ำเภอเวียงสำ และสิ่งที่ต้องด ำเนินกำรต่อคือให้มีกำรพัฒนำสินค้ำและบรรจุภัณฑ์ 

ผลการด าเนินงาน 

1.ระยะเวลำในกำรพัฒนำสินค้ำ 2-3 เดือน 
2.กำรฝึกอบรม/กำรสัมมนำ/จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้มีไม่น้อยกว่ำ 20 คน 
3.ผลิตภัณฑ์แปรรูปปลำนิลและผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยของชุมชนได้รับกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ตรงตำมมำตรฐำน

ผลิตภัณฑ์ OTOP จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 ผลิตภัณฑ์ได้แก่ กล้วยตำก ปลำนิลแดดเดียว น้ ำพริกปลำป่น ข้ำวเกรียบปลำ 
4.รูปแบบกำรสื่อสำรกำรตลำดแบบวิถีใหม่ของผลิตภัณฑ์ จ ำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ 
5.ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้บรรจุภัณฑ์ใหม่และดูดี มีรำคำท่ีผู้บริโภคสนใจมำกข้ึน 
6.บรรจุภัณฑ์สำมำรถเก็บรักษำผลิตภัณฑ์ไว้ได้เป็นอย่ำงดี 
7.ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำมีเพ่ิมขึ้นทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์   

 

 



~ ๗๓ ~ 

 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชนที่ได้มาตรฐาน และได้ออกสู่ตลาด มียอดขายเพิ่มขึ้นหรือการบริโภคเพิ่มข้ึน คิดเป็นกี่
เปอร์เซ็นต์ (โดยเก็บข้อมูลเปรียบเทียบยอดขายจริงก่อนและหลังการด าเนินการโครงการ) 

 ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรของชุมชนที่ได้มำตรฐำนและสินค้ำท่ีส่งออกสู่ตลำด ท ำให้ผู้บริโภคสินค้ำมีควำมต้องกำรเพ่ิม
สูงขึ้นและมียอดขำยที่เพ่ิมข้ึนจำกเดิม คิดเป็น 80 % โดยเปรียบเทียบจำกข้อมูลกำรขำยของปี 2564 

ปัจจัยความส าเร็จ 

1.  เพ่ิมควำมหลำกหลำยของบรรจุภัณฑ์ให้น่ำดึงดูดควำมน่ำสนใจของผู้บริโภค รวมไปถึงโลโก้และสัญลักษณ์ที่บ่งบอก
ตัวตนของกลุ่มปลำนิลแปลงใหญ่ 
2. ส่งเสริมภำพลักษณ์ท่ีดีต่อสินค้ำและบริกำรให้ดูดี มีรำคำเพ่ิม 
3.  เพ่ิมช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำท้ังในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ 
4.  อ ำนวยควำมสะดวกและเอ้ือต่อกำรขนส่งทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์โดยมีบรรจุภัณฑ์ที่สำมำรถปกป้องสินค้ำได้
เป็นอย่ำงดี 
 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป 
1. บุคลำกรหรือสมำชิกในกลุ่มมำไม่พร้อมเพรียงกัน เมื่อมีกำรผลิตสินค้ำหรือมีกิจกรรมภำยในกลุ่มเนื่องจำกบุคลำกรหรือ
สมำชิกในกลุ่มนั้นมีอำชีพหลักกันด้วย 
2. วัตถุดิบไม่เพียงพอ 
3.  กำรจ ำหน่ำยสินค้ำยังไม่ทั่วถึง  
4. ยังขำดกำรประชำสัมพันธ์และกำรส่งเสริมกำรขำยสินค้ำไปยังผู้บริโภคไม่ทั่วถึง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๗๔ ~ 

 

รูปภาพกิจกรรม 

          ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ปลำนิลและกล้วยตำกแปรรูปเพ่ือ
ยกระดับมำตรฐำนคุณภำพสินค้ำ และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของสินค้ำและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภำยใต้โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจ
สังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจBCG (U2T for BCG)ต ำบลแม่สำ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน อบรมวิธีกำรจัดเก็บ
และก ำกับตรวจสอบข้อมูล TCD ครั้งที1่ 

  

 

 

  อบรมวิธีกำรจัดเก็บและก ำกับตรวจสอบข้อมูล TCD ครั้งที่ 2 

 
 
       
 
 
 
 

 



~ ๗๕ ~ 

 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนำผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์แปรรูปปลำนิล และบรรจุภัณฑ์แปรรูปกล้วยตำก และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
และยกระดับมำตรฐำนคุณภำพสินค้ำ สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของสินค้ำและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น OTOP/SME  ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ปลำนิลและกล้วยตำกแปรรูปเพ่ือยกระดับมำตรฐำน
คุณภำพสินค้ำ และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของสินค้ำและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
ภำยใต้โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจBCG (U2T for BCG) ต ำบลแม่สำ อ ำเภอเวียงสำ 
จังหวัดน่ำน  วันที่ ๘ สิงหำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
  

 

กิจกรรมที่ 2 สร้ำงกำรเข้ำถึงช่องทำงกำรตลำดพร้อมทั้งยกระดับมำตรฐำนคุณภำพ เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำของผลิตภัณฑ์แปรรูป
ปลำนิล และผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยตำก ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
ปลำนิลและกล้วยตำกแปรรูปเพ่ือยกระดับมำตรฐำนคุณภำพสินค้ำ และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของสินค้ำและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  
ภำยใต้โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจBCG (U2T for BCG) ต ำบลแม่สำ อ ำเภอเวียงสำ 
จังหวัดน่ำน วันที่ ๑๘ สิงหำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

 

 

 



~ ๗๖ ~ 

 

กิจกรรมที่ 3 สร้ำงกำรเข้ำถึงช่องทำงกำรตลำดพร้อมทั้งยกระดับมำตรฐำนคุณภำพ เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำของผลิตภัณฑ์แปรรูป
ปลำนิล และผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยตำก ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
ปลำนิลและกล้วยตำกแปรรูปเพ่ือยกระดับมำตรฐำนคุณภำพสินค้ำ และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของสินค้ำและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ภำยใต้โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจBCG (U2T for BCG) ต ำบลแม่สำ อ ำเภอเวียงสำ 
จังหวัดน่ำน วันที่ ๑ กันยำยน ๒๕๖๕ เวลำ ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 4 สร้ำงกำรเข้ำถึงช่องทำงกำรตลำดพร้อมทั้งยกระดับมำตรฐำนคุณภำพ เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำของผลิตภัณฑ์แปรรูป
ปลำนิล และผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยตำกฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
ปลำนิลและกล้วยตำกแปรรูปเพ่ือยกระดับมำตรฐำนคุณภำพสินค้ำ และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของสินค้ำและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ภำยใต้โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจBCG (U2T for BCG)ต ำบลแม่สำ อ ำเภอเวียงสำ 
จังหวัดน่ำนวันที่ ๒ กันยำยน ๒๕๖๕  เวลำ ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

  

 
 



~ ๗๗ ~ 

 

สรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 
ต าบลแงง  อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

 วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำร โดยใช้ค่ำเฉลี่ย  X  และร้อยละเปรียบเทียบ 
กับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับควำมพึงพอใจ       

ร้อยละ  90 – 100  ควำมพึงพอใจระดับดีมำก       
ร้อยละ  80 – 89    ควำมพึงพอใจระดับมำก       
ร้อยละ  70 – 79    ควำมพึงพอใจระดับพอใช้      
ร้อยละ  60 – 69    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุง       
ร้อยละ  50 – 59    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนกำรประเมิน  
1.กำรประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร 100 คะแนน (น ำเสนอผลกำรด ำเนินโครงกำร) โดยกำรใช้เครื่องมือ CIPP 
Model เต็มรูปแบบ 

รายการประเมิน/ข้อมูลการประเมิน คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย
จากผู้ประเมิน 

X  

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด้านสภาวะแวดล้อมหรือด้านบริบทของพ้ืนที่ (Context )    25 21.50 86.00 

ด้านปัจจัยน าเข้า  (Input)  25 23.50 94.00 

ด้านกระบวนการ (Process) 20 20.00 100 

ด้านผลผลิต (Product)  30 28.00 93.33 

รวม 100 93.00 93.00 

 ผลกำรประเมินต ำบลแงง อ ำเภอปัว จังหวัดน่ำน วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำรโดยใช้ค่ำเฉลี่ย และร้อยละ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนนอยู่ใน ระดับดีมำกโดยภำพรวม 
มีค่ำเฉลี่ย 93.00 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 93.00 โดยมีผลกำรด ำเนินงำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทพ้ืนที่(Context) มี
ค่ำเฉลี่ย 21.50 และมีร้อยละเท่ำกับ 86.00 ผลกำรด ำเนินด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ มีค่ำเฉลี่ย 23.50 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 
94.00 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกระบวนกำร มีค่ำเฉลี่ย 20.00 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 100  ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนผลผลิต  
มีค่ำเฉลี่ย 28.00 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 93.33 และผลกำรประเมินด้ำนกระบวนกำร สูงกว่ำด้ำนอ่ืน ส ำหรับผลกำร
ด ำเนินงำนในด้ำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทพ้ืนที่(Context) ควรมีกำรพัฒนำ ปรับปรุง กระบวนกำรมีส่วนร่วมของ
ผู้น ำชุมชน,ประชำชนในชุมชน และผู้เข้ำร่วมโครงกำรเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำร่วมกันอย่ำงแท้จริง 



~ ๗๘ ~ 

 

อภิปรายผล (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 

 กำรประเมินต ำบลแงง อ ำเภอปัว จังหวัดน่ำน ตำมรูปแบบกำรประเมินทุกข้ันตอนอย่ำงเป็นระบบ  ผลกำรประเมิน
มีควำมเชื่อมั่นเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด คือ กำรด ำเนินงำน มีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของชุมชน สภำพปัญหำ 
กำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์รวมไปถึงกำรวิเครำะห์ควำมพร้อมของต ำบล ประชำชน และผู้เข้ำร่วมด ำเนินโครงกำรที่ มีควำม
เชี่ยวชำญ ในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับผิดชอบอย่ำงเหมำะสม  

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

1. ควรมีกำรปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้มีควำมหลำยหลำย เพ่ือดึงดูดกำรซื้อให้มำกกว่ำนี้ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงาน 

- 
 

 ชื่อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา  

 ผลิตภัณฑ์ที่ 1 เมืองแงง Travel Smart Web App 

    

 

 

 

 



~ ๗๙ ~ 

 

ผลิตภัณฑ์ที่ 2   เม็ดฟู่ สมุนไพรแช่เท้า ตรากลางข่วงบ้าน  

   ภำพก่อนพัฒนำผลิตภัณฑ์                           ภำพหลังพัฒนำผลิตภัณฑ์ 

 

วิธีการด าเนินงาน 

ผลิตภัณฑ์ที่ 1 เมืองแงง Travel Smart Web App 

เมืองแงง Travel Smart Web App หำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ร้ำนอำหำร สถำนที่พักและบริกำรอื่นๆ 
ในชุมชนต ำบลแงงและรวบรวมข้อมูลรูปภำพและคลิปวีดีโอเพื่อน ำไปลงโปรแกรมส ำเร็จรูปและทดลองใช้
โปรแกรมจริงโดยผ่ำนกำรสแกน QR Code ประชำสัมพันธ์โดยผ่ำนสื่อโซเซียลมีเดีย 

ผลิตภัณฑ์ที่ 2 เม็ดฟู่สมุนไพรแช่เท้าตรากลางข่วงบ้าน 

เม็ดฟู่สมุนไพรแช่เท้ำตรำกลำงข่วงบ้ำน เหมำะส ำหรับใช้แช่เท้ำ 1เม็ด ใช้ได้ 1ครั้ง โดยใส่น้ ำอุ่นปริมำณ 
1.5 ลิตร คุณสมบัติเพ่ือผ่อนคลำยลดควำมตึงเครียดของกล้ำมเนื้อช่วยเพ่ิมกำรหมุนเวียนของเลือด โดยผลิตจำก
สมุนไพร9ชนิด 

 ผลการด าเนินงาน 

ผลิตภัณฑ์ที่ 1 เมืองแงง Travel Smart Web App 

เมืองแงง Travel Smart Web App เหมำะส ำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ำมำท่องเที่ยวในต ำบลแงง ซึ่ง
มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ วัฒนธรรม มีร้ำนอำหำร ที่พัก ครบครัน นักท่องเที่ยวสำมำรถสแกนคิวอำร์โค้ด 
โดยใช้แอปพิเคชั่น ในกำรน ำทำงไปสู่แหล่องท่องเที่ยว 

 

 



~ ๘๐ ~ 

 

ผลิตภัณฑ์ที่ 2 เม็ดฟู่สมุนไพรแช่เท้าตรากลางข่วงบ้าน 

เม็ดฟู่สมุนไพรแช่เท้ำตรำกลำงข่วงบ้ำน เหมำะส ำหรับใช้แช่เท้ำ 1เม็ด ใช้ได้ 1ครั้ง โดยใส่น้ ำอุ่นปริมำณ 
1.5ลิตร คุณสมบัติเพื่อผ่อนคลำยลดควำมตึงเครียดของกล้ำมเนื้อช่วยเพิ่มกำรหมุนเวียนของเลือด โดยผลิตจำก
สมุนไพร9ชนิด 

 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชนที่ได้มาตรฐาน และได้ออกสู่ตลาด มียอดขายเพิ่มขึ้นหรือการบริโภคเพิ่มข้ึน คิดเป็นกี่
เปอร์เซ็นต์ (โดยเก็บข้อมูลเปรียบเทียบยอดขายจริงก่อนและหลังการด าเนินการโครงการ) 

 

ผลิตภัณฑ์ที่ 1 เมืองแงง Travel Smart Web App 

ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรเมืองแงง Travel Smart Web App  ของชุมชนที่ได้มำตรฐำน และได้ออกสู่ตลำด 
มียอดกำรให้บริกำรเพ่ิมข้ึน คิดเป็น 80-90 เปอร์เซ็นต์ 

 
ผลิตภัณฑ์ที่ 2 เม็ดฟู่สมุนไพรแช่เท้าตรากลางข่วงบ้าน 

ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรเม็ดฟู่สมุนไพรแช่เท้ำตรำกลำงข่วงบ้ำน ของชุมชนที่ได้มำตรฐำน และได้ออกสู่
ตลำด มียอดกำรขำยเพ่ิมขึ้น คิดเป็น 81-90 เปอร์เซ็นต์ 

ปัจจัยความส าเร็จ 

             หำควำมรู้เพ่ิมทักษะด้ำนต่ำง ๆ จำกข้อมูลข่ำวสำรใหม่ ๆ ภำยในชุมชน คิดค้นหำโอกำส ช่องทำงใหม่ๆ 
ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ และต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น  

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป 

            สถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ในบำงพ้ืนที่ต้องปรับปรุงและพัฒนำเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 



~ ๘๑ ~ 

 

รูปภาพกิจกรรม 
       ผลิตภัณฑ์ที่ 1 เมืองแงง Travel Smart Web App 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ที่ 2 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ที่ 2 เม็ดฟู่สมุนไพรแช่เท้าตรากลางข่วงบ้าน 

    

 

 

 

 

 

 



~ ๘๒ ~ 

 

สรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 
ต าบลยอด  อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน 

 วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำร โดยใช้ค่ำเฉลี่ย  X  และร้อยละเปรียบเทียบ 
กับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับควำมพึงพอใจ       

ร้อยละ  90 – 100  ควำมพึงพอใจระดับดีมำก       
ร้อยละ  80 – 89    ควำมพึงพอใจระดับมำก       
ร้อยละ  70 – 79    ควำมพึงพอใจระดับพอใช้      
ร้อยละ  60 – 69    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุง       
ร้อยละ  50 – 59    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนกำรประเมิน  
1.กำรประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร 100 คะแนน (น ำเสนอผลกำรด ำเนินโครงกำร) โดยกำรใช้เครื่องมือ CIPP 
Model เต็มรูปแบบ 

รายการประเมิน/ข้อมูลการประเมิน คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย
จากผู้ประเมิน 

X  

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด้านสภาวะแวดล้อมหรือด้านบริบทของพ้ืนที่ (Context )    25 21.00 84.00 

ด้านปัจจัยน าเข้า  (Input)  25 23.50 94.00 

ด้านกระบวนการ (Process) 20 19.50 97.50 

ด้านผลผลิต (Product)  30 27.50 91.67 

รวม 100 91.50 91.50 

 ผลกำรประเมินต ำบลยอด อ ำเภอสองแคว จังหวัดน่ำน วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำรโดยใช้ค่ำเฉลี่ย และร้อย
ละเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนนอยู่ใน ระดับ ดีมำก โดย
ภำพรวม มีค่ำเฉลี่ย 91.50 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 91.50 โดยมีผลกำรด ำเนินงำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทพ้ืนที่
(Context) มีค่ำเฉลี่ย 21.00 และมีร้อยละเท่ำกับ 84.00 ผลกำรด ำเนินด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ มีค่ำเฉลี่ย 23.50 และมีค่ำ
ร้อยละเท่ำกับ 94.00 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกระบวนกำร มีค่ำเฉลี่ย 19.50 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 97.50  ผลกำร
ด ำเนินงำนด้ำนผลผลิต  มีค่ำเฉลี่ย 27.50 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 91.67 และผลกำรประเมินด้ำนกระบวนกำร สูงกว่ำ
ด้ำนอื่น ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในด้ำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทพ้ืนที่(Context) ควรมีกำรพัฒนำ  



~ ๘๓ ~ 

 

ปรับปรุง กระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้น ำชุมชน,ประชำชนในชุมชน และผู้เข้ำร่วมโครงกำรเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำร่วมกัน
อย่ำงแท้จริง 

อภิปรายผล (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 

 กำรประเมินต ำบลยอด อ ำเภอสองแคว จังหวัดน่ำน ตำมรูปแบบกำรประเมินทุกขั้นตอนอย่ำงเป็นระบบ  ผลกำร
ประเมินมีควำมเชื่อมั่นเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนด คือ กำรด ำเนินงำน มีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของชุมชน สภำพ
ปัญหำ กำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์รวมไปถึงกำรวิเครำะห์ควำมพร้อมของต ำบล ประชำชน และผู้เข้ำร่วมด ำเนินโครงกำรที่ มี

ควำมเชี่ยวชำญ ในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับผิดชอบอย่ำงเหมำะสม  ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

1. ควรท ำสื่อประชำสัมพันธ์ ให้เห็นถึงกระบวนกำรเก็บ สู่กำรแปรรูปเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ดึงดูดกำรซื้อมำกข้ึน 

 ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงาน 

 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๘๔ ~ 

 

ชื่อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา (พร้อมรูปภาพ ก่อนพัฒนา-หลังพัฒนา) 

 ผลิตภัณฑ์ที่ 1  ซอสมะแข่น (ซอสอเนกประสงค์รสมะแข่น) 

รูปภาพ ก่อน-หลัง 

                                                             ก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลัง 

วิธีการด าเนินงาน 

1. จัดประชุมหำรือกลุ่มวำงแผนร่วมกันคิดผลิตภัณฑ์ที่จะท ำ 
2. จัดอบรมกระบวนกำรท ำซอสมะแข่น 
3. จัดอบรมกำรท ำฉลำกซอสมะแข่น 
4. ท ำซอสมะแข่นและบรรจุภัณฑ์พร้อมออกจ ำหน่ำย 
5. จัดบูทตำมงำนต่ำงๆ เพ่ือโปรโมทและประชำสัมพันธุ์ผลิตภัณฑ์ซอสมะแข่นให้เป็นที่รู้จัก 
6. จัดจ ำหน่ำยออกสู่ตลำดทั้งระบบออนไลน์ ออฟไลน์ และวำงจ ำหน่ำยตำมศูนย์ OTOP จังหวัด 

 
ผลการด าเนินงาน 
 กำรด ำเนินงำน กำรประชุม หำรือกลุ่มวำงแผนร่วมกันคิดผลิตภัณฑ์ที่จะท ำ และจัดอบรมกระบวนกำรท ำ
ผลิตภัณฑ์ซอสมะแข่น เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ กำรออกบูทโปรโมทผลิตภัณฑ์ซอสมะแข่นได้รับกำรตอบรับที่ดี เป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ส ำหรับผู้บริโภค อีกทั้งยังท ำให้ยอดขำยสูงเพ่ิมข้ึน 



~ ๘๕ ~ 

 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชนที่ได้มาตรฐาน และได้ออกสู่ตลาด มียอดขายเพิ่มขึ้นหรือการบริโภคเพิ่มข้ึน คิดเป็นกี่
เปอร์เซ็นต์ (โดยเก็บข้อมูลเปรียบเทียบยอดขายจริงก่อนและหลังการด าเนินการโครงการ) 

 ยอดขำยเพ่ิมขึ้นหรือกำรบริโภคเพ่ิมขึ้น คิดเป็น 70 เปอร์เซ็นต์ 

ปัจจัยความส าเร็จ 

1. ควำมสำมัคคี และควำมร่วมมือของอำจำรย์หัวหน้ำโครงกำรและทีม U2T ต ำบลยอด  
อ ำเภอสองแคว จังหวัดน่ำน 

2. ควำมร่วมมือของผู้น ำหมู่บ้ำนและสมำชิกในหมู่บ้ำนทั้ง 6 หมู่บ้ำนในพื้นที่ต ำบลยอด  
อ ำเภอสองแคว จังหวัดน่ำน 

3. ได้รับกำรสนับสนุนจำกทำงเทศบำลต ำบลยอดและมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ น่ำน 
 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป 

 ปัญหาและอุปสรรค 

1. ผลิตภัณฑ์ซอสมะแข่นยังไม่ได้รับมำตรฐำน อย. 
2. สถำนที่ผลิตในพ้ืนที่ต ำบลยอดทุกที่ยังไม่ผ่ำนมำตรฐำน อย. 

 แนวทางการพัฒนา  

1. พัฒนำผลิตภัณฑ์ซอสมะแข่นให้มีรสชำติที่หลำกหลำยมำกขึ้น (เผ็ดน้อย เผ็ดกลำง เผ็ดมำก) 
2. ด ำเนินกำรขอมำตรฐำน อย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๘๖ ~ 

 

รูปภาพกิจกรรม 
อบรมกระบวนการท าซอสมะแข่น 

  

 

 

 

  



~ ๘๗ ~ 

 

ออกบูทงาน สายน้ าล้านนา เทิดไทพระพันปีหลวง ณ มหาวิทยาลัยล้านาน่าน 

 

 

ออกบูทงานของดีอ าเภอสองแคว อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน 

 

ออกบูทงานประชารัฐร่วมใจพัฒนา อาหารปลอดภัย สร้างรายได้สู่ชุมชน  จังหวัดน่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๘๘ ~ 

 

ผลิตภัณฑ์ที่ 2 ธูปผิวมะนำว 

รูปภาพ ก่อน-หลัง 

ก่อน 

 

 

 

 

หลัง 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินงาน 

1. จัดประชุมหำรือกลุ่มวำงแผนร่วมกันคิดผลิตภัณฑ์ที่จะท ำ 
2. วำงแผนกำรด ำเนินงำนครั้งที่ 1 หำวิธีกำรทดลองท ำด้วยตัวเอง ศึกษำวิธีกำรท ำจำกช่องทำงYoutube 
3. ด ำเนินกำรทดลองท ำธูป ครั้งที่ 1 โดยศึกษำวิธีกำรท ำจำกช่องทำงYoutube 
4. วำงแผนกำรด ำเนินงำนครั้งที่ 2 เรียนรู้วิธีท ำธูปจำกวิทยำกร 
5. จัดอบรมกระบวนกำรท ำธูปผิวมะนำวครั้งที่ 2 จำกวิทยำกร ทำงมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำน่ำน 

 

 

 



~ ๘๙ ~ 

 

ผลการด าเนินงาน 

 จัดประชุมหำรือกลุ่มวำงแผนร่วมกันคิดผลิตภัณฑ์ที่ต้องกำรผลิตเป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ วำงแผนกำรด ำเนินงำน
ครั้งที่ 1 หำวิธีกำรทดลองท ำด้วยตัวเองและด ำเนินกำรทดลองท ำธูปผิวมะนำว ครั้งที่ 1 โดยศึกษำวิธีกำรท ำจำกช่องทำง
Youtube ผลปรำกฏว่ำ ธูปมีเนื้อหยำบและแข็งจนเกินไป ธูปไม่ติดไม้และขึ้นรำสีขำว ในกำรทดลองท ำครั้งที่ 2 จึงเชิญ
วิทยำกรจำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำน่ำนมำให้ควำมรู้เรื่องกำรท ำธูป เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ เนื่องจำก
ช่วงที่ท ำธูปผิวมะนำวเป็นฤดูฝนในกระบวนกำรท ำธูปผิวมะนำวต้องใช้วัตถุดิบที่แห้ง 100 เปอร์เซ็นต์ จึงเป็นอุปสรรคใน
กำรตำกวัตถุดิบ จึงเกิดควำมล่ำช้ำในกำรผลิต 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชนที่ได้มาตรฐาน และได้ออกสู่ตลาด มียอดขายเพิ่มขึ้นหรือการบริโภคเพิ่มขึ้น คิดเป็นกี่
เปอร์เซ็นต์ (โดยเก็บข้อมูลเปรียบเทียบยอดขายจริงก่อนและหลังการด าเนินการโครงการ) 

 - 

ปัจจัยความส าเร็จ 

- ควำมสำมัคคี และควำมร่วมมือของอำจำรย์หัวหน้ำโครงกำรและทีม U2T ต ำบลยอด อ ำเภอสองแคว จังหวัด
น่ำน 

- ควำมร่วมมือของผู้น ำหมู่บ้ำนและสมำชิกในหมู่บ้ำนทั้ง 6 หมู่บ้ำนในพ้ืนที่ต ำบลยอด อ ำเภอสองแคว จังหวัด
น่ำน 

- ได้รับกำรสนับสนุนจำกทำงเทศบำลต ำบลยอดและมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ น่ำน 
 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป 

 ปัญหาและอุปสรรค 

1. ปัญหำเกี่ยวกับสภำพอำกำศในช่วงฤดูฝนไม่มีแสงแดดแต่ในกำรท ำธูปจ ำเป็นที่จะต้องใช้แสงแดดเพ่ือตำกวัตถุดิบให้
มีควำมแห้ง 100 เปอร์เซ็นต์ 

2. ทดลองจุดแล้วไม่ได้กลิ่นตำมที่ต้องกำร 
3. ขำดเครื่องมือในกำรผลิต เช่น เครื่องบกละเอียดสูง  เครื่องนวดแป้ง เครื่องแม่พิมพ์ธูป เป็นต้น 

 

 

 

 

 



~ ๙๐ ~ 

 

รูปภาพกิจกรรม 

ทดลองท าด้วยตัวเอง ศึกษาวิธีการท าจากช่องทาง Youtube 

 

ทดลองท าด้วยตัวเอง ศึกษาวิธีการท าจากวิทยากร ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน 



~ ๙๑ ~ 

 

ทดลองท าด้วยตัวเอง ศึกษาวิธีการท าจากวิทยากร ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๙๒ ~ 

 

สรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 
ต าบลและ  อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 

 วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำร โดยใช้ค่ำเฉลี่ย  X  และร้อยละเปรียบเทียบ 
กับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับควำมพึงพอใจ       

ร้อยละ  90 – 100  ควำมพึงพอใจระดับดีมำก       
ร้อยละ  80 – 89    ควำมพึงพอใจระดับมำก       
ร้อยละ  70 – 79    ควำมพึงพอใจระดับพอใช้      
ร้อยละ  60 – 69    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุง       
ร้อยละ  50 – 59    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนกำรประเมิน  
1.กำรประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร 100 คะแนน (น ำเสนอผลกำรด ำเนินโครงกำร) โดยกำรใช้เครื่องมือ CIPP 
Model เต็มรูปแบบ 

รายการประเมิน/ข้อมูลการประเมิน คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย
จากผู้ประเมิน 

X  

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด้านสภาวะแวดล้อมหรือด้านบริบทของพ้ืนที่ (Context )    25 23.50 94.00 

ด้านปัจจัยน าเข้า  (Input)  25 24.00 96.00 

ด้านกระบวนการ (Process) 20 20.00 100 

ด้านผลผลิต (Product)  30 29.50 98.33 

รวม 100 97.00 97.00 

 ผลกำรประเมินต ำบลและ อ ำเภอทุ่งช้ำง จังหวัดน่ำน วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำรโดยใช้ค่ำเฉลี่ย และร้อยละ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนนอยู่ใน ระดับ ดีมำก โดย
ภำพรวม มีค่ำเฉลี่ย 97.00 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 97.00 โดยมีผลกำรด ำเนินงำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทพ้ืนที่
(Context) มีค่ำเฉลี่ย 23.50 และมีร้อยละเท่ำกับ 94.00 ผลกำรด ำเนินด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ มีค่ำเฉลี่ย 24.00 และมีค่ำ
ร้อยละเท่ำกับ 96.00 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกระบวนกำร มีค่ำเฉลี่ย 20.00 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 100  ผลกำร
ด ำเนินงำนด้ำนผลผลิต  มีค่ำเฉลี่ย 29.50 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 98.33 และผลกำรประเมินด้ำนกระบวนกำร สูงกว่ำ
ด้ำนอ่ืน ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในด้ำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทพ้ืนที่(Context) ควรมีกำรพัฒนำ ปรับปรุง 
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้น ำชุมชน,ประชำชนในชุมชน และผู้เข้ำร่วมโครงกำรเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำร่วมกันอย่ำงแท้จริง 



~ ๙๓ ~ 

 

อภิปรายผล (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 

 กำรประเมินต ำบลและ อ ำเภอทุ่งช้ำง จังหวัดน่ำน ตำมรูปแบบกำรประเมินทุกขั้นตอนอย่ำงเป็นระบบ  ผลกำร
ประเมินมีควำมเชื่อมั่นเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนด คือ กำรด ำเนินงำน มีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของชุมชน สภำพ
ปัญหำ กำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์รวมไปถึงกำรวิเครำะห์ควำมพร้อมของต ำบล ประชำชน และผู้เข้ำร่วมด ำเนินโครงกำรที่ มี
ควำมเชี่ยวชำญ ในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับผิดชอบอย่ำงเหมำะสม  

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

1.  ควรมีกำรท ำกำรตลำดสินค้ำ ให้เป็นที่รู้จักมำกยิ่งขึ้น 

 ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงาน 

-  

 ชื่อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา (พร้อมรูปภาพ ก่อนพัฒนา-หลังพัฒนา) 

 ผลิตภัณฑ์ที่ 1  ผลิตภัณฑ์ทาขนมปังส้มสีทอง หรือ แยมส้มส้มสีทอง ตรา ขันค า 

  ผลิตภัณฑ์ทำขนมปังส้มสีทอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่น ำส้มสีทองซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชนมำผ่ำนกระบวนกำร
แปรรูปพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์สินค้ำอัตลักษณ์ชุมชนต ำบลและที่สำมำรถจ ำหน่ำยเป็นของฝำกจังหวัดน่ำนได้  ( แสดงกำร
พัฒนำด้ำนฉลำกบรรจุภัณฑ์ทั้งก่อนและหลังเข้ำร่วมโครงกำร) 

   

(ก)ก่อนเข้ำร่วมโครงกำร (ข)ร่วมโครงกำร U2T ระยะที่ 1 (ค) ร่วมโครงกำร U2T for BCG 

ผลิตภัณฑ์ทำขนมปังส้มสีทอง หรือ แยมส้มสีทอง ที่ได้รับกำรพัฒนำภำยใต้โครงกำร U2T for BCG 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ที่ 2 ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพอกสมุนไพร ตรา ไข่เค็มบ้านศาลา 



~ ๙๔ ~ 

 

 ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพอกสมุนไพรได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงกำรแปรรูป โดยกำรพัฒนำด้ำนบรรจุ
ภัณฑ์ ส่งผลต่อยอดกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เพ่ิมมำกขึ้น(ภำพที่ 2) 

 

 

  

(ก)ก่อนเข้ำร่วมโครงกำร (ข)ร่วมโครงกำร U2T ระยะที่ 1 (ค) ร่วมโครงกำร U2T for BCG 

ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพอกสมุนไพรที่ได้รับกำรพัฒนำภำยใต้โครงกำร U2T for BCG 

วิธีการด าเนินงาน 

 1.ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินกำรในกิจกรรมต่ำงๆ ภำยใต้โครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำก
หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ของพ้ืนที่ต ำบลและ ประชุม ปรึกษำหำรือเสนอควำมคิดเห็น ประเมินศักยภำพผู้ประกอบกำร
และได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนำมำต่อยอด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทำขนมปังส้มสีทอง และไข่เค็มพอกสมุนไพร ตำม
วัตถุประสงค์โครงกำรในกำรเพ่ิมศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำรด้ำน BCG ใน 
พ้ืนที่ ด้วยองค์ควำมรู้ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2. วิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือกำรพัฒนำส่งเสริมผลักดันผลิตภัณฑ์สินค้ำอัตลักษณ์และบริกำร BCG ของชุมชนออกสู่
ตลำดอย่ำงเป็นระบบ ค้นหำกรอบแนวควำมคิดของผู้ประกอบกำรในควำมต้องกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์  เน้นเรื่องของ
กระบวนกำรผลิตที่มีคุณภำพ กำรออกแบบปรับเปลี่ยน ฉลำกสินค้ำและบรรจุภัณฑ์ เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมกำรตลำด 

3.พัฒนำผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนกำรคัดสรร โดยใช้กระบวนกำรตำมกรอบกำรพัฒนำของ BCG ด้วยองค์ควำมรู้ 
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของทำงมหำวิทยำลัย  

4.จัดเก็บข้อมูล Thailand Community Big Data ในพ้ืนที่ต ำบลและ อ ำเภอทุ่งช้ำง  

5.ติดตำมประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และ ผลกระทบของกำรด ำเนินกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ตำมกิจกรรมขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG ของพ้ืนที่ต ำบล 

6.จัดท ำรำยงำนสรุปผลโครงกำรและผลกระทบใน ภำพรวม ผลกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตำมกรอบกำร
พัฒนำ และกิจกรรมของโครงกำร 

ผลการด าเนินงาน  



~ ๙๕ ~ 

 

ผลกำรด ำเนินงำนในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สินค้ำอัตลักษณ์ชุมชน กำรออกแบบฉลำกและบรรจุภัณฑ์ และกำร
ส่งเสริมกำรตลำดผลิตภัณฑ์ ทั้งผลิตภัณฑ์ทำขนมปังส้มสีทอง และไข่เค็มพอกสมุนไพร พบว่ำเมื่อมีกำรส่งเสริมกำรตลำด
โดยผ่ำนกระบวนกำรวำงแผน Business Model Canvas กำรส่งเสริมกำรขำยและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่ำนสื่อสังคม
ออนไลน์และออฟไลน์ ท ำให้มีผู้ที่สนใจบริโภคสินค้ำ ขยำยฐำนตลำดได้กว้ำงขึ้น พบว่ำมีทั้งประชำชนภำยในจังหวัดและ
ต่ำงๆจังหวัดได้รู้จักผลิตภัณฑ์สินค้ำชุมชน ก่อให้ชุมชนเกิดกำรลดรำยจ่ำย กำรสร้ำงอำชีพ กำรมีรำยได้และเพ่ิมกำรใช้
ทรัพยำกรภำยในชุมชนมำกขึ้น  โดยผลกำรด ำเนินงำนท ำให้มีผู้คนที่สนใจ และมียอดกำรสั่งซื้อผ่ำนกำรขำยออนไลน์และ
ออฟไลน์เพ่ิมมำกขึ้น  นอกจำกนี้ยังได้มีโอกำสกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้ำอัตลักษณ์ชุมชนผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆที่หน่วยงำน
รำชกำรจัดขึ้น  

ผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชนที่ได้มาตรฐาน และได้ออกสู่ตลาด มียอดขายเพิ่มขึ้นหรือการบริโภคเพิ่มข้ึน คิดเป็นกี่
เปอร์เซ็นต์ (โดยเก็บข้อมูลเปรียบเทียบยอดขายจริงก่อนและหลังการด าเนินการโครงการ) 

1.ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพอกสมุนไร ตรำ ไข่เค็มบ้ำนศำลำ มียอดขำยเพ่ิมข้ึน คิดเป็น 26 เปอร์เซ็นต์ 
2.ผลิตภัณฑ์แยมผสมเปลือกส้ม ตรำ แยมส้มขันค ำ มียอดขำยเพิ่มขึ้น คิดเป็น 15 เปอร์เซ็นต์ 

ปัจจัยความส าเร็จ 

 1. กำรใช้ทรัพยำกรภำยในท้องถิ่นได้อย่ำงคุ้มค่ำ 

 2. กระบวนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สินค้ำชุมชนเป็นไปตำมหลักทำงวิชำกำร 

 3. ควำมร่วมมือจำกคนในชุมชนที่ต้องกำรพัฒนำและยกระดับเศรษฐกิจจนก่อให้เกิดอำชีพ และรำยได้ที่เพ่ิมขึ้น 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป 

ปัญหาอุปสรรค 

ผู้ประกอบกำรขำดแรงงำนในกำรผลิตสินค้ำ มีผลท ำให้ก ำลังกำรผลิตไม่เพียงพอในขณะที่ยอดกำรสั่งซื้อมีเพ่ิมขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้สถำนที่ผลิตยังไม่พร้อมต่อกำรยื่นขอรับรองมำตรฐำนเนื่องจำกยังจ ำเป็นที่ต้องใช้งบประมำณ
ค่อนข้ำงสูงในกำรปรับปรุงสถำนที่ผลิต ทั้งนี้ผู้ประกอบกำรมีควำมต้องกำรควำมรู้ในกำรใช้เทคโนโลยีต่ำงๆเพ่ือใช้ในกำร
ประชำสัมพันธ์หรือติดต่อกับลูกค้ำ เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ 



~ ๙๖ ~ 

 

ระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำรสั้นเกินไป ท ำให้ขำดควำมต่อเนื่องในกำรพัฒนำ 

แนวทางการพัฒนาต่อไป 

1. ขยำยฐำนตลำดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สินค้ำชุมชนเป็นที่รู้จักในกลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆเพ่ิมมำกข้ึน  
2. ด ำเนินกำรวำงแผนกำรผลิตให้สัมพันธ์กับยอดกำรสั่งซื้อ  
3. ท ำกำรกำรตลำดออฟไลน์และออนไลน์ให้เป็นไปอย่ำงต่อเพ่ือสร้ำงกำรจดจ ำสินค้ำให้แก่ผู้บริโภค 
4. Live ผ่ำนช่องทำงสื่อออนไลน์ต่ำงๆ และท ำ Content ของผลิตภัณฑ์ เพื่อลงโปรโมทผ่ำนช่องทำงFacebook 
5. อบรมเรื่องกำรยิงแอดโฆษณำผ่ำนช่องทำงFacebook 

รูปภาพกิจกรรม 

   

เข้ำร่วมจัดแสดงสินค้ำงำน "90 พระชนมพรรษำ สำยน้ ำล้ำนนำ เทิดไท้พระพันปีหลวง"  มทร.ล้ำนนำ น่ำน 

 

   

เข้ำร่วมจัดจ ำหน่ำยสินค้ำท่ีงำน “ประชำรัฐร่วมใจ พัฒนำอำหำรปลอดภัย สร้ำงรำยได้สู่ชุมชน 

 

   



~ ๙๗ ~ 

 

กิจกรรมไลฟ์สดแนะน ำและขำยสินค้ำเพ่ือกระตุ้นยอดขำยให้สินค้ำ 
    

   

เรียนรู้กฎหมำยเพ่ือกำรท ำธุรกิจออนไลน์และเทคนิคกำรถ่ำยภำพผลิตภัณฑ์สินค้ำเพ่ือกำรตลำด 
 

   

เทคนิคกำรท ำกำรตลำดเชิงรุก เพ่ือเพ่ิมยอดขำยสินค้ำผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน 
 

   

กำรตรวจประเมินผลกำรด ำเนินงำน โครงกำร U2T for BCG ณ ศูนย์กำรเรียนรู้ปศุสัตว์อินทรีย์                               
(วิสำหกิจชุมชนเกษตรท ำเงินเลี้ยงเป็ดบ้ำนศำลำ) 

 
สรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 
ต าบลพญาแก้ว  อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

 วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำร โดยใช้ค่ำเฉลี่ย  X  และร้อยละเปรียบเทียบ 
กับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับควำมพึงพอใจ       

ร้อยละ  90 – 100  ควำมพึงพอใจระดับดีมำก       
ร้อยละ  80 – 89    ควำมพึงพอใจระดับมำก       



~ ๙๘ ~ 

 

ร้อยละ  70 – 79    ควำมพึงพอใจระดับพอใช้      
ร้อยละ  60 – 69    ควำมพึงพอใจระดบัปรับปรุง       
ร้อยละ  50 – 59    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนกำรประเมิน  
1.กำรประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร 100 คะแนน (น ำเสนอผลกำรด ำเนินโครงกำร) โดยกำรใช้เครื่องมือ CIPP 
Model เต็มรูปแบบ 

รายการประเมิน/ข้อมูลการประเมิน คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย
จากผู้ประเมิน 

X  

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด้านสภาวะแวดล้อมหรือด้านบริบทของพ้ืนที่ (Context )    25 21.50 86.00 

ด้านปัจจัยน าเข้า  (Input)  25 21.50 86.00 

ด้านกระบวนการ (Process) 20 19.50 97.50 

ด้านผลผลิต (Product)  30 27.50 91.67 

รวม 100 90.00 90.00 

 ผลกำรประเมินต ำบลพญำแก้ว อ ำเภอเชียงกลำง จังหวัดน่ำน วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำรโดยใช้ค่ำเฉลี่ย 
และร้อยละเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนนอยู่ใน ระดับดีมำก 
โดยภำพรวม มีค่ำเฉลี่ย 90.00 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 90.00 โดยมีผลกำรด ำเนินงำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบท
พ้ืนที่(Context) มีค่ำเฉลี่ย 21.50 และมีร้อยละเท่ำกับ 86.00 ผลกำรด ำเนินด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ มีค่ำเฉลี่ย 21.50 และมี
ค่ำร้อยละเท่ำกับ 86.00 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกระบวนกำร มีค่ำเฉลี่ย 19.50 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 97.50  ผลกำร
ด ำเนินงำนด้ำนผลผลิต  มีค่ำเฉลี่ย 27.50 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 91.67 และผลกำรประเมินด้ำนกระบวนกำร สูงกว่ำ
ด้ำนอ่ืน ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในด้ำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทพ้ืนที่(Context) และด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ ควรมีกำร
พัฒนำ ปรับปรุง กระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้น ำชุมชน,ประชำชนในชุมชน และผู้เข้ำร่วมโครงกำรเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำ
ร่วมกันอย่ำงแท้จริง ควรน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ในกระบวนกำรผลิต กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น 
อภิปรายผล (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 

 กำรประเมินต ำบลพญำแก้ว อ ำเภอเชียงกลำง จังหวัดตำมรูปแบบกำรประเมินทุกขั้นตอนอย่ำงเป็นระบบ  ผลกำร
ประเมินมีควำมเชื่อมั่นเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนด คือ กำรด ำเนินงำน มีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของชุมชน สภำพ
ปัญหำ กำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์รวมไปถึงกำรวิเครำะห์ควำมพร้อมของต ำบล ประชำชน และผู้เข้ำร่วมด ำเนินโครงกำรที่ มี
ควำมเชี่ยวชำญ ในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับผิดชอบอย่ำงเหมำะสม 

  



~ ๙๙ ~ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

1. ควรแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อเพ่ิมมูลค่ำ และสร้ำงควำมน่ำสนใจ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงาน 

 - 

ชื่อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา (พร้อมรูปภาพ ก่อนพัฒนา-หลังพัฒนา) 

 5.1 ผลิตภัณฑ์ที่ 1 ล ำไยสดก้ำนสั้น 

รูปภำพ ก่อน-หลัง 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ที่ 2 แยมล าไยขิง 

รูปภาพ ก่อน-หลัง 

 

 

 

BEFORE 

AFTER 

BEFORE 



~ ๑๐๐ ~ 

 

 

 

 

 

  

 

วิธีการด าเนินงาน 

1. ประชุมปรึกษำหำรือ เสนอควำมคิดเห็น และคัดเลือกเรื่องท่ีจะท ำผลิตภัณฑ์ 
2. แบ่งหน้ำที่ของสมำชิกในกลุ่มและหำข้อมูลในกำรด ำเนินงำน 
3. รวบรวมข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำมำท ำเป็นผลิตภัณฑ์ 
4. ทดลองท ำผลิตภัณฑ์ 
5. น ำผลิตภัณฑ์ไปปรึกษำและขอค ำแนะน ำจำกอำจำรย์เพ่ือพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
6. จัดหำโปรแกรมท ำเว็บเพื่อขำยสินค้ำ ออกบูธ เข้ำร่วมงำนต่ำงๆ 
7. สร้ำงผลิตภัณฑ์จริง 
8. น ำเสนอผลิตภัณฑ์แก่คณะกรรมกำร 
9. จัดท ำรำยงำน 

ผลการด าเนินงาน  
ชุมชนได้รับผลประโยชน์จำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรสรรสร้ำงพัฒนำสินค้ำแปรรูปก่อให้เกิดรำยได้อย่ำงยั่งยืน 

ส่งเสริมเศรษฐกิจในพ้ืนที่ต ำบลพญำแก้วสร้ำงรำยได้แก่เกษตรกรและตอบโจทย์กำรพัฒนำอย่ำงแท้จริง 
 

 

 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชนที่ได้มาตรฐาน และได้ออกสู่ตลาด มียอดขายเพิ่มขึ้นหรือการบริโภคเพิ่มข้ึน คิดเป็น    
กี่เปอร์เซ็นต์ (โดยเก็บข้อมูลเปรียบเทียบยอดขายจริงก่อนและหลังการด าเนินการโครงการ) 

 เนื่องจำกผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดขึ้นมำใหม่จึงไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบยอดขำยก่อนด ำเนินโครงกำร 
จึงสรุปยอดขำยหลังกำรด ำเนินกำรโครงกำร (สิงหำคม-กันยำยน 2565) ดังนี้ 

AFTER 



~ ๑๐๑ ~ 

 

 ล ำไยสดก้ำนสั้น ยอดขำยรวมทั้งหมด 5,395 บำท มีต้นทุนกำรผลิตสินค้ำ 2,200 บำท ก ำไรสุทธิ 3,195 บำท 
และ ROI 12.78% 
 แยมล ำไยขิง ยอดขำยรวมทั้งหมด 350 บำท ต้นทุนกำรผลิตสินค้ำ 185 บำท ก ำไรสุทธิ 165 บำท และ ROI 
0.47% 
ปัจจัยความส าเร็จ 

- กำรสนับสนุนของผู้เข้ำร่วมโครงและสมำชิกในกลุ่มให้ควำมร่วมมือ 
- มีควำมคิดและมีผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน 
- กำรมอบหมำยหน้ำที่ให้กับสมำชิกในกลุ่ม 
- สร้ำงคุณค่ำสินค้ำให้มีคนรู้จัก เพ่ิมรำยได้ให้กับคนในต ำบล 
- ระมัดระวังเรื่องหำผลประโยชน์ให้ตนเองแทนที่จะเป็นของต ำบล 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป 

- เนื่องจำกผลิตภัณฑ์ของทำงกลุ่มเป็นผลิตทำงกำรเกษตรที่ออกตำมฤดูกำล โดยใน 1 ปี จะออกผลผลิต 1 ครั้ง 
ท ำกำรจัดท ำผลิตภัณฑ์นอกฤดูเก็บเกี่ยวไม่เป็นตำมที่ต้องกำร 

- เนื่องจำกบริษัทขนส่งจัดส่งล ำไยให้กับลูกค้ำปลำยทำงมีควำมล่ำช้ำ จึงท ำให้สินค้ำเกิดกำรเน่ำเสีย 
- สถำนที่ท ำงำนเป็นพ้ืนที่ส่วนบุคคล ท ำให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมได้น้อย 
- สภำพอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวยแก่กำรเก็บเก่ียวผลผลิตส่งสินค้ำ 
- ผู้ปฏิบัติติงำนมีจ ำนวนน้อย ซึ่งไม่มีเพียงพอต่อกำรปฏิบัติติงำน 
- ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนน้อยเกินไป ท ำให้กำรด ำเนินงำนกระชั้นชิด 

รูปภาพกิจกรรม 

กิจกรรมไม้ผลอัตลักษณ์คุณภำพดีและของดีเชียงกลำง ณ ต ำบลเปือ อ ำเภอเชียงกลำง จังหวัดน่ำน  
วันที่ ๐๖ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
 

 
 

 

อบรมเชิงปฏิบัติกำร “ส่งเสริมและพัฒนำกำรตลำด on line marketing: web site e-commerce และ line OA 
ส ำหรับส่งเสริมกำรขำยสินค้ำ” ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ น่ำน  
 

 

 



~ ๑๐๒ ~ 

 

 

 

อบรมเชิงปฏิบัติกำร “ส่งเสริมและกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ ฉลำก และตรำสินค้ำให้ได้มำตรฐำน สำมำรถแข่งขันใน
เชิงพำณิชย์” ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ น่ำน วันที่ ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
  

 
 
 
 
 
กิจกรรมออกบูรงำน 90 พระชนมพรรษำสำยน้ ำล้ำนนำเทิดไท้พระพันปีหลวงและกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ 

ของงำนในกำรดำเนินโครงกำร U2T for BCG ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำน่ำน  
 

 
 
 
 
 
กิจกรรม“ Open House ศพอ. ทรงคุณค่ำเรียนรู้รักษำต่อยอดอัตลักษณ์ชุมชนจังหวัดน่ำนศู นย์ศึกษำ

พระพุทธศำสนำวัดพญำแก้ว ณ บ้ำนพญำแก้ว ต ำบลพญำแก้ว อ ำเภอเชียงกลำง จังหวัดน่ำน  
วันที่ ๒๘ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
 

 

 

กิจกรรม ECT WEEK พบกรรมกำรศูนย์ ณ ที่ท ำกำรศส. ปชต. (กศน. ต ำบล) ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล และส่งมอบแบบ
รำบงำนสรุปผลกำรลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลให้กับครู กศน.ต ำบลพญำแก้ว วันที่ 5 – 9 กันยำยน 2565 

  

 

 



~ ๑๐๓ ~ 

 

 

 

 

ส ำรวจพื้นที่เก็บข้อมูล TCD  

 

 

 

 

ลงข้อมูล C01-C06  

 

 

 

 

 

สรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 
ต าบลพระธาตุ  อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

 วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำร โดยใช้ค่ำเฉลี่ย  X  และร้อยละเปรียบเทียบ 
กับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับควำมพึงพอใจ       

ร้อยละ  90 – 100  ควำมพึงพอใจระดับดีมำก       
ร้อยละ  80 – 89    ควำมพึงพอใจระดับมำก       
ร้อยละ  70 – 79    ควำมพึงพอใจระดับพอใช้      



~ ๑๐๔ ~ 

 

ร้อยละ  60 – 69    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุง       
ร้อยละ  50 – 59    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนกำรประเมิน  
1.กำรประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร 100 คะแนน (น ำเสนอผลกำรด ำเนินโครงกำร) โดยกำรใช้เครื่องมือ CIPP 
Model เต็มรูปแบบ 

รายการประเมิน/ข้อมูลการประเมิน คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย
จากผู้ประเมิน 

X  

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด้านสภาวะแวดล้อมหรือด้านบริบทของพ้ืนที่ (Context )    25 21.00 84.00 

ด้านปัจจัยน าเข้า  (Input)  25 22.50 90.00 

ด้านกระบวนการ (Process) 20 19.50 97.50 

ด้านผลผลิต (Product)  30 28.00 93.33 

รวม 100 91.00 91.00 

 ผลกำรประเมินต ำบลพระธำตุ อ ำเภอเชียงกลำง จังหวัดน่ำน วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำรโดยใช้ค่ำเฉลี่ย และ
ร้อยละเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนนอยู่ใน ระดับดีมำก โดย
ภำพรวม มีค่ำเฉลี่ย 91.00 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 91.00 โดยมีผลกำรด ำเนินงำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทพ้ืนที่
(Context) มีค่ำเฉลี่ย 21.00 และมีร้อยละเท่ำกับ 84.00 ผลกำรด ำเนินด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ มีค่ำเฉลี่ย 22.50 และมีค่ำ
ร้อยละเท่ำกับ 90.00 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกระบวนกำร มีค่ำเฉลี่ย 19.50 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 97.50  ผลกำร
ด ำเนินงำนด้ำนผลผลิต  มีค่ำเฉลี่ย 28.00 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 93.33 และผลกำรประเมินด้ำนกระบวนกำร  สูงกว่ำ
ด้ำนอ่ืน ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในด้ำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทพ้ืนที่(Context)  ควรมีกำรพัฒนำ ปรับปรุง 
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้น ำชุมชน,ประชำชนในชุมชน และผู้เข้ำร่วมโครงกำรเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำร่วมกันอย่ำงแท้จริง  

อภิปรายผล (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 

 กำรประเมินต ำบลพระธำตุ อ ำเภอเชียงกลำง จังหวัดน่ำน ตำมรูปแบบกำรประเมินทุกขั้นตอนอย่ำงเป็นระบบผล
กำรประเมินมีควำมเชื่อมั่นเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด คือ กำรด ำเนินงำน มีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของชุมชน 
สภำพปัญหำ กำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์รวมไปถึงกำรวิเครำะห์ควำมพร้อมของต ำบล ประชำชน และผู้เข้ำร่วมด ำเนินโครงกำร
ที่มีควำมเชี่ยวชำญ ในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับผิดชอบอย่ำงเหมำะสมแต่ยังขำดกำรน ำเทคโนโลยี และองค์ควำมรู้ มำช่วยใน

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมคุณภำพของผลิตภัณฑ์  ข้อเสนอแนะ 



~ ๑๐๕ ~ 

 

 ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

1. ควรเพิ่มสมำชิกกลุ่ม เพ่ือเพ่ิมก ำลังกำรผลิต และกำรต่อรองตลำดในกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงาน 

 - 

ชื่อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา (พร้อมรูปภาพ ก่อนพัฒนา-หลังพัฒนา) 

  ผลิตภัณฑ์ที่ 1 ข้ำวแต๋นสะปะเห็ด 

รูปภาพ ก่อน-หลัง 

           

 

 

 

            ผลิตภัณฑ์ที่ 2 เห็ดทอดสมุนไพรสะปะเห็ด 

รูปภาพ ก่อน-หลัง 

          

 

 

 

 

วิธีการด าเนินงาน 

- ก ำหนดคุณค่ำสินค้ำ  
- มีข้ันตอนกำรแปรรูปชัดเจน  
- มำตรฐำนควำมสะอำด สวมหมวกคลุมผมกันเส้นผมหล่นใส่สินค้ำเสมอ  
- ก ำหนดสูตรสินค้ำแน่นอน รสชำติคงที่  
- วิธีกำรแพคสินค้ำ 



~ ๑๐๖ ~ 

 

- แพคสินค้ำด้วยกำรคีบใส่ถุง ปิดปำกถุง และเย็บอีกครั้งป้องกันควำมเสียหำย 
ผลการด าเนินงาน 

 กำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ , กำรรับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี , กำรฝึกอบรม/สัมมนำ /ประชุมร่วมกับหน่วยงำน
อ่ืน, กำรส ำรวจตลำด/คู่แข่ง, กำรส ำรวจและเก็บข้อมูลลูกค้ำ, กำรวิเครำะห์/ประเมินคุณภำพสินค้ำ/บริกำร, กำรทดสอบ
สินค้ำ/บริกำรหลังกำรพัฒนำกับลูกค้ำ, กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำต่อสินค้ำ/บริกำร, อ่ืน ๆ 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชนที่ได้มาตรฐาน และได้ออกสู่ตลาด  

มียอดขำยเพ่ิมข้ึนหรือกำรบริโภคเพ่ิมข้ึน คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ (โดยเก็บข้อมูลเปรียบเทียบยอดขำยจริงก่อนและ
หลังกำรด ำเนินกำรโครงกำร) 
 ยอดขำยสินค้ำต่อเดือน (บำท) 

- 45,000 บำท 
ต้นทุนกำรผลิตสินค้ำ/บริกำรของท่ำนก่ีบำท 
- 18,000 บำท 
ก ำไรสุทธิ 27,000 คิดเป็น 180% 

ปัจจัยความส าเร็จ 
- พัฒนำกำรขำยอยู่เสมอ 
- ปรำรถนำที่จะประสบควำมส ำเร็จ  
- สร้ำงกำรขำยในแบบฉบับของคุณเอง 
- สร้ำงพันธมิตร 
- เป็นคนที่มองโลกตำมควำมเป็นจริง และมีควำมรับผิดชอบ 
- บริหำรเวลำ เป้ำหมำย และตัวเองให้ดี 
- มีทัศนคติเชิงบวก 
- มีทักษะในกำรปฏิสัมพันธ์และกำรสื่อสำร 
- มีควำมสำมำรถในกำรโน้มน้ำวใจ 
 

 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป 

ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยี/นวัตกรรม  : ขำดตู้อบลมร้อน หำกอำศัยกำรตำกแห้งอย่ำงเดียวจะท ำให้ผลิตสินค้ำไม่
เพียงพอ  

ปัจจัยด้ำนสถำนที่กำรผลิต  : ขำดพ้ืนที่กำรผลิตที่เป็นสัดส่วนแน่นอน   
ปัจจัยด้ำนงบประมำณ   : ขำดอุปกรณ์ในกำรท ำสินค้ำ เช่น กระทะ เตำแก๊สหุงต้ม  



~ ๑๐๗ ~ 

 

ปัจจัยด้ำนข้อมูล  : ขำดข้อมูลในส่วนของแหล่งรับซื้อทั้งในและนอกชุมชน ยังไม่มีฐำนลูกค้ำ  
 

รูปภาพกิจกรรม 

 

 

   

 

 

หัวหน้ำโครงกำรพบผู้รับจ้ำง 

 

 

 

 

 

 

กำรจัดแผนธุระกิจ BMC เพ่ือท ำแผนพัฒนำยกระดับผลิตภัณฑ์ สินค้ำและบริกำรของชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๐๘ ~ 

 

 

 

อบรมส่งเสริมและพัฒนำกำรตลำด On Line Marketing: Web site e- commerce และ Line OA                   
ส ำหรับส่งเสริมกำรขำยสินค้ำ 

 

 

  

  

 
  

เข้ำร่วมงำน"90 พระชนมพรรษำ สำยน้ ำล้ำนนำ เทิดไท้พระพันปีหลวง" 

 

 

 

 

  

 

กิจกรรมกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ภำยใต้โครงกำร U2T for BCG โดยให้ผู้รับจ้ำงงำนโครงกำร  

U2TforBCG ปฏิบัติงำนร่วมกับคณะกรรมกำรศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตย (ศส.ปชต) 
  

 

 

  



~ ๑๐๙ ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะติดตำมงำนลงพ้ืนที่ติดตำมประเมินผลควำมส ำเร็จโครงกำร  

สัมภำษณ์ ผู้รับจ้ำงงำน กลุ่มผู้ผลิตสินค้ำหรือบริกำร ท่องเที่ยว ตลำด 
 
 
 
สรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 
ต าบลท่าน้าว  อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

 วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำร โดยใช้ค่ำเฉลี่ย  X  และร้อยละเปรียบเทียบ 
กับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับควำมพึงพอใจ       

ร้อยละ  90 – 100    ควำมพึงพอใจระดับดีมำก       



~ ๑๑๐ ~ 

 

ร้อยละ  80 – 89    ควำมพึงพอใจระดับมำก       
ร้อยละ  70 – 79    ควำมพึงพอใจระดับพอใช้      
ร้อยละ  60 – 69    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุง       
ร้อยละ  50 – 59    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนกำรประเมิน  
1.กำรประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร 100 คะแนน (น ำเสนอผลกำรด ำเนินโครงกำร) โดยกำรใช้เครื่องมือ CIPP 
Model เต็มรูปแบบ 

รายการประเมิน/ข้อมูลการประเมิน คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย
จากผู้ประเมิน 

X  

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด้านสภาวะแวดล้อมหรือด้านบริบทของพ้ืนที่ (Context )    25 22.00 88.00 

ด้านปัจจัยน าเข้า  (Input)  25 22.00 88.00 

ด้านกระบวนการ (Process) 20 19.50 97.50 

ด้านผลผลิต (Product)  30 28.00 93.33 

รวม 100 91.50 91.50 

 ผลกำรประเมินต ำบลท่ำน้ำว อ ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำรโดยใช้ค่ำเฉลี่ย และร้อย
ละเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนนอยู่ใน ระดับดีมำก โดย
ภำพรวม มีค่ำเฉลี่ย 91.50 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 91.50 โดยมีผลกำรด ำเนินงำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทพ้ืนที่
(Context) มีค่ำเฉลี่ย 22.00 และมีร้อยละเท่ำกับ 88.00 ผลกำรด ำเนินด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ มีค่ำเฉลี่ย 22.00 และมีค่ำ
ร้อยละเท่ำกับ 88.00 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกระบวนกำร มีค่ำเฉลี่ย 19.50 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 97.50  ผลกำร
ด ำเนินงำนด้ำนผลผลิต  มีค่ำเฉลี่ย 28.00 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 93.33 และผลกำรประเมินด้ำนกระบวนกำร สูงกว่ำ
ด้ำนอ่ืน ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในด้ำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทพ้ืนที่(Context) และด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ ควรมีกำร
พัฒนำ ปรับปรุง กระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้น ำชุมชน,ประชำชนในชุมชน และผู้เข้ำร่วมโครงกำรเพ่ื อให้เกิดกำรพัฒนำ
ร่วมกันอย่ำงแท้จริง และควรน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มำช่วยในด้ำนกำรผลิต 

อภิปรายผล (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 

 กำรประเมินต ำบลท่ำน้ำว อ ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน ตำมรูปแบบกำรประเมินทุกขั้นตอนอย่ำงเป็นระบบ  ผลกำร
ประเมินมีควำมเชื่อมั่นเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนด คือ กำรด ำเนินงำน มีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของชุมชน สภำพ
ปัญหำ กำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์รวมไปถึงกำรวิเครำะห์ควำมพร้อมของต ำบล ประชำชน และผู้เข้ำร่วมด ำเนินโครงกำรที่ มี



~ ๑๑๑ ~ 

 

ควำมเชี่ยวชำญ ในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับผิดชอบอย่ำงเหมำะสมแต่ยังขำดกำรน ำเทคโนโลยี และองค์ควำมรู้ มำช่วยในกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมคุณภำพของผลิตภัณฑ์   

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

1. ควรเพิ่มรูปแบบผลิตภัณฑ์ และช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยให้หลำกหลำย ตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภค  

2.  ควรน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มำช่วยในด้ำนกำรผลิต 

 ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงาน 

- 
 

ชื่อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา (พร้อมรูปภาพ ก่อนพัฒนา-หลังพัฒนา) 

  ผลิตภัณฑ์ที่ 1 หวดดริปกำรแฟไม้ไผ่ 

รูปภาพ ก่อน-หลัง 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

ผลิตภัณฑ์ที่ 2  ไซดักทรัพย์ 

     รูปภาพ ก่อน-หลัง 



~ ๑๑๒ ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินงาน 

 1. เริ่มจำกกำรลงพ้ืนที่ส ำรวจทรัพยำกรภำยในชุมชน เพื่อจะได้น ำทรัพยำกรเหล่ำนั้นมำพัฒนำต่อยอดเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่อไป 
 2. จำกกำรลงพ้ืนที่ส ำรวจทรัพยำกรภำยในชุมชนพบว่ำ ต ำบลท่ำน้ำว มีทรัพยำกรทำงธรรมชำติ ที่เป็นไม้ไผ่จ ำนวน
มำก ทำงกลุ่ม U2T จึงได้ระดมควำมคิดกันในกำรน ำไม้ไผ่มำท ำเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 3. จำกกำรระดมควำมคิดและลงพ้ืนที่ส ำรวจพบว่ำภำยในชุมชนมีกำรน ำไม้ไผ่มำท ำเป็นเครื่องจักสำนเพ่ือน ำมำใช้
ในชีวิตประจ ำวันและกำรเกษตร อำทิเช่น กำรสำนไซเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรดักปลำ สำนไม้ไผ่เพื่อท ำเป็นหวดส ำหรับนึ่ง
ข้ำว สำนกระด้งเพ่ือใช้ใส่สิ่งของ 
 4. ทำงกลุ่ม U2T ต ำบลท่ำน้ำวจึงเห็นว่ำ น่ำจะน ำผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้มำต่อยอดและพัฒนำเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำให้กับ
สินค้ำและยังเป็นกำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำจักสำน อีกท้ังยังเป็นกำรสร้ำงรำยได้ให้กับคนในชุมชน ผู้สูงอำยุในชุมชน นั้นคือกำร
น ำหวดนึ่งข้ำวและไซส ำหรับดักปลำที่แต่เดิมมีขนำดใหญ่ มำท ำเป็นหวดส ำหรับ ดริปกำแฟและไซดักทรัพย์เพ่ือเป็นกำรเพ่ิม
มูลค่ำให้กับสินค้ำ  

5. ลงพ้ืนที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบุคลำกรที่มีองค์ควำมรู้ในด้ำนกำรจักสำนภำยในต ำบลท่ำน้ำว  
ผลการด าเนินงาน 

 ได้ผลิตภัณฑ์ตำมเป้ำหมำยและจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ คือหวดดริปกำแฟไม้ไผ่  และไซดักทรัพย์ ได้สินค้ำที่มีควำม
แปลกใหม่ไปจำกเดิม ท ำให้ผู้บริโภคสนใจมำกยิ่งขึ้น สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำที่หลำกหลำยสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้แก่
สมำชิกในกลุ่ม และคนในชุมชน อีกทั้งยังใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวสำมำรถใช้ประโยชน์ และใช้
งำนได้จริง 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชนที่ได้มาตรฐาน และได้ออกสู่ตลาด มียอดขายเพิ่มขึ้นหรือการบริโภคเพิ่มข้ึน คิดเป็นกี่
เปอร์เซ็นต์ (โดยเก็บข้อมูลเปรียบเทียบยอดขายจริงก่อนและหลังการด าเนินการโครงการ) 

 - เนื่องจำกผลิตภัณฑ์อยู่ระหว่ำงกำรท ำกำรตลำด และกำรวำงจ ำหน่ำยยังไม่มีกำรซื้อขำย 



~ ๑๑๓ ~ 

 

 ปัจจัยความส าเร็จ 

 1. กำรได้รับควำมร่วมมือจำกชำวบ้ำนและคนในชุมชน ผู้น ำชุมชน ในกำรน ำสินค้ำมำพัฒนำและต่อยอด 
 2. ผลิตภัณฑ์ที่มีควำมโดดเด่นและแปลกใหม่ 
 3. กำรร่วมมือกันของสมำชิกในกลุ่ม ในกำรระดมควำมคิด 
 4. กำรมีบุคลำกรที่มีองค์ควำมรู้ทำงด้ำนกำรจักสำนภำยในชุมชน 
10.ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป 

 ปัญหาและอุปสรรค 

 1. สินค้ำต้องใช้ระยะเวลำในกำรผลิตเนื่องจำกเป็นผลิตภัณฑ์แฮนด์เมด ท ำชิ้นต่อชิ้น และต้องใช้ควำมช ำนำญใน
กำรท ำ 
 2. บุคลำกรที่มีควำมสำมำรถในกำรจักสำนในปัจจุบันมีจ ำนวนน้อยและส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอำยุ 
 3. ผลิตภัณฑ์มีอำยุกำรใช้งำนที่ค่อนข้ำงสั้น (ใช้ได้ประมำณ 3-5 ครั้ง) เพรำะเนื่องจำกไม้ไผ่เมื่อถูกน้ ำจะท ำให้เกิด
เชื้อรำได้ง่ำย 
 แนวทางในการพัฒนา 

1. ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรจักสำนให้กับคนในชุมชนหรือบุคคลที่สนใจ เพ่ือเป็นกำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น เพื่อเป็นกำรเพ่ิมก ำลังในกำรผลิตสินค้ำ 

2. แนวทำงในกำรเพ่ิมอำยุกำรใช้งำน ท ำได้โดยกำรใช้สำรละลำยโซเดียมเบนโซเอต เพ่ือป้องกันกำรเกิดเชื้อรำ 
โดยกำรน ำสำรละลำยดังกล่ำวผสมกับน้ ำ จำกนั้นน ำตอกไม้ไผ่ มำแช่และน ำไปตำกให้แห้ง จึงน ำมำสำรเป็น
หวดดริป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๑๔ ~ 

 

รูปภาพกิจกรรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



~ ๑๑๕ ~ 

 

สรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 
ต าบลนาปัง  อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

 วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำร โดยใช้ค่ำเฉลี่ย  X  และร้อยละเปรียบเทียบ 
กับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับควำมพึงพอใจ       

ร้อยละ  90 – 100  ควำมพึงพอใจระดับดีมำก       
ร้อยละ  80 – 89    ควำมพึงพอใจระดับมำก       
ร้อยละ  70 – 79    ควำมพึงพอใจระดับพอใช้      
ร้อยละ  60 – 69    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุง       
ร้อยละ  50 – 59    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนกำรประเมิน  
1.กำรประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร 100 คะแนน (น ำเสนอผลกำรด ำเนินโครงกำร) โดยกำรใช้เครื่องมือ CIPP 
Model เต็มรูปแบบ 
 

รายการประเมิน/ข้อมูลการประเมิน คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย
จากผู้ประเมิน 

X  

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด้านสภาวะแวดล้อมหรือด้านบริบทของพ้ืนที่ (Context )    25 21.00 84.00 

ด้านปัจจัยน าเข้า  (Input)  25 22.50 88.00 

ด้านกระบวนการ (Process) 20 19.50 97.50 

ด้านผลผลิต (Product)  30 26.00 86.67 

รวม 100 89.00 89.00 

 ผลกำรประเมินต ำบลนำปัง อ ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำรโดยใช้ค่ำเฉลี่ย และร้อย
ละเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนนอยู่ใน ระดับมำก โดย
ภำพรวม มีค่ำเฉลี่ย 89.00 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 89.00 โดยมีผลกำรด ำเนินงำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทพ้ืนที่
(Context) มีค่ำเฉลี่ย 21.00 และมีร้อยละเท่ำกับ 84.00 ผลกำรด ำเนินด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ มีค่ำเฉลี่ย 22.50 และมีค่ำ
ร้อยละเท่ำกับ 88.00 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกระบวนกำร มีค่ำเฉลี่ย 19.50 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 97.50  ผลกำร
ด ำเนินงำนด้ำนผลผลิต  มีค่ำเฉลี่ย 26.00 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 86.67 และผลกำรประเมินด้ำนกระบวนกำร สูงกว่ำ
ด้ำนอ่ืน ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในด้ำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทพ้ืนที่(Context)  ควรมีกำรพัฒนำ ปรับปรุง 
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้น ำชุมชน,ประชำชนในชุมชน และผู้เข้ำร่วมโครงกำรเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำร่วมกันอย่ำงแท้จริง 



~ ๑๑๖ ~ 

 

อภิปรายผล (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 

 กำรประเมินผลกำรประเมินต ำบลนำปัง อ ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำนตำมรูปแบบกำรประเมินทุกขั้นตอนอย่ำงเป็น
ระบบ  ผลกำรประเมินมีควำมเชื่อมั่นเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด คือ กำรด ำเนินงำน มีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำร
ของชุมชน สภำพปัญหำ กำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์รวมไปถึงกำรวิเครำะห์ควำมพร้อมของต ำบล ประชำชน และผู้เข้ำร่วม
ด ำเนินโครงกำรที่มีควำมเชี่ยวชำญ ในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับผิดชอบอย่ำงเหมำะสมแต่ยังขำดกำรน ำเทคโนโลยี และองค์
ควำมรู้ มำช่วยในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมคุณภำพของผลิตภัณฑ์   

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

1.  ควรปรับปรุงด้ำนกำรตั้งรำคำผลิตภัณฑ์ ให้เหมำะสมกับบรรจุภัณฑ์ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงาน 

-  

ชื่อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา (พร้อมรูปภาพ ก่อนพัฒนา-หลังพัฒนา) 

 ผลิตภัณฑ์ที่ 1: เมฆสวย น่ำน ข้ำวปลอดสำรพิษ 

 

 

 

 

   ก่อน       หลัง   

 ผลิตภัณฑ์ที่ 2: ผลิตภัณฑ์จำกโคกหนองนำโมเดล 

 

 

 

    

                                  ก่อน                                             หลัง   



~ ๑๑๗ ~ 

 

วิธีการด าเนินงาน 
1. ศึกษำและค้นคว้ำข้อมูลเรื่องที่สนใจ 
2. วำงแผนกำรท ำงำนในทีม 
3. ปฏิบัติงำนตำมแผนที่วำงไว้ 
4. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
5. สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

 
ผลการด าเนินงาน 

 เมฆสวย น่าน ข้าวปลอดสารพิษ  
ได้เมล็ดข้ำวขนำดที่ต้องกำร ท ำให้เพิ่มมูลค่ำสินค้ำได้มำกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ยังมีบรรจุภัณฑ์ท่ีทันสมัย ดึงดูดกำร
ซื้อของลูกค้ำมำกยิ่งข้ึน 

 ผลิตภัณฑ์จากโคกหนองนาโมเดล 
เป็นที่รู้จักในสื่อออนไลน์ มีกำรสั่งซื้อเพ่ิมมำกข้ึน เป็นที่รู้จักแก่ลูกค้ำขำจร ท ำให้มียอดขำยเพิ่มมำกข้ึน 

 
ผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชนที่ได้มาตรฐาน และได้ออกสู่ตลาด มียอดขายเพิ่มขึ้นหรือการบริโภคเพิ่มข้ึน คิดเป็นกี่
เปอร์เซ็นต์  

 เมฆสวย น่ำน ข้ำวปลอดสำรพิษ มียอดขำยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 
 ผลิตภัณฑ์จำกโคกหนองนำโมเดล มียอดขำยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 

ปัจจัยความส าเร็จ 
 กำรช่วยเหลือกันในทีม โดยมีกำรวำงแผนก่อนลงมือปฏิบัติจริง มีกำรแบ่งหน้ำที่กันภำยในทีมในกำรท ำงำน เพ่ือให้
งำนออกมำส ำเร็จ ลุล่วงออกมำได้ดี นอกจำกนี้ยังมีหัวหน้ำโครงกำรที่คอยในค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำในกำรท ำงำน และแก้ไข
ปัญหำต่ำงๆ ท ำให้งำนที่ได้รับมอบหมำยส ำเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่ำงดี 
 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 เมฆสวย น่าน ข้าวปลอดสารพิษ 

ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยี  :  ไม่มีเครื่องมือที่เหมำะสมในกำรคัดแยกเมล็ดข้ำว 
ปัจจัยด้ำนงบประมำณ   :  งบประมำณในกำรจัดซื้อเครื่องคัดแยกเมล็ดข้ำว และ 

จัดท ำบรรจุภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง 
แนวทำงกำรพัฒนำ  : จัดหำเครื่องคัดแยกเมล็ดข้ำวเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำและ 

จัดท ำบรรจุภัณฑ์ให้น่ำดึงดูดลูกค้ำ 
 
 

  



~ ๑๑๘ ~ 

 

ผลิตภัณฑ์จากโคกหนองนาโมเดล 

           ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยี            :         ไม่มีประชำสัมพันธ์ในกำรขำยออนไลน์ 
 ปัจจัยด้ำนสถำนที่กำรผลิต : พ้ืนที่มีจ ำนวนจ ำกัด ไม่สำมำรถปลูกพืชผักได้หลำยชนิด  

ท ำให้บำงช่วงเวลำไม่มีผลผลิตในกำรวำงจ ำหน่ำย 
 แนวทำงกำรพัฒนำ  : จัดท ำพ้ืนที่โฆษณำให้มำกยิ่งข้ึน ทั้งในสื่อออนไลน์ และสื่อ 

สิ่งพิมพ์หน้ำร้ำน และวำงแผนกำรปลูกผลผลิตให้สอด 
คล้อง ต่อเนื่องในกำรเก็บเก่ียว เพ่ือให้มีผลผลิตในกำร 
วำงขำยตลอด 
 

รูปภาพกิจกรรม 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



~ ๑๑๙ ~ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



~ ๑๒๐ ~ 

 

สรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 
ต าบลเมืองจัง  อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

 วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำร โดยใช้ค่ำเฉลี่ย  X  และร้อยละเปรียบเทียบ 
กับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับควำมพึงพอใจ       

ร้อยละ  90 – 100  ควำมพึงพอใจระดับดีมำก       
ร้อยละ  80 – 89    ควำมพึงพอใจระดับมำก       
ร้อยละ  70 – 79    ควำมพึงพอใจระดับพอใช้      
ร้อยละ  60 – 69    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุง       
ร้อยละ  50 – 59    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนกำรประเมิน  
1.กำรประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร 100 คะแนน (น ำเสนอผลกำรด ำเนินโครงกำร) โดยกำรใช้เครื่องมือ CIPP 
Model เต็มรูปแบบ 

รายการประเมิน/ข้อมูลการประเมิน คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย
จากผู้ประเมิน 

X  

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด้านสภาวะแวดล้อมหรือด้านบริบทของพ้ืนที่ (Context )    25 22.00 88.00 

ด้านปัจจัยน าเข้า  (Input)  25 22.50 90.00 

ด้านกระบวนการ (Process) 20 20.00 100 

ด้านผลผลิต (Product)  30 27.50 91.67 

รวม 100 92.00 92.00 

 ผลกำรประเมินต ำบลเมืองจัง อ ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำรโดยใช้ค่ำเฉลี่ย และร้อย
ละเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนนอยู่ใน ระดับดีมำก โดย
ภำพรวม มีค่ำเฉลี่ย 92.00 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 92.00 โดยมีผลกำรด ำเนินงำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทพ้ืนที่
(Context) มีค่ำเฉลี่ย 22.50 และมีร้อยละเท่ำกับ 88.00 ผลกำรด ำเนินด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ มีค่ำเฉลี่ย 22.50 และมีค่ำ
ร้อยละเท่ำกับ 90.00 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกระบวนกำร มีค่ำเฉลี่ย 20.00 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 100  ผลกำร
ด ำเนินงำนด้ำนผลผลิต  มีค่ำเฉลี่ย 27.50 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 91.67 และผลกำรประเมินด้ำนกระบวนกำร สู งกว่ำ
ด้ำนอ่ืน ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในด้ำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทพ้ืนที่(Context)  ควรมีกำรพัฒนำ ปรับปรุง 
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้น ำชุมชน,ประชำชนในชุมชน และผู้เข้ำร่วมโครงกำรเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำร่วมกันอย่ำงแท้จริง 



~ ๑๒๑ ~ 

 

อภิปรายผล (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 

 กำรประเมินต ำบลเมืองจัง อ ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน ตำมรูปแบบกำรประเมินทุกขั้นตอนอย่ำงเป็นระบบ  ผลกำร
ประเมินมีควำมเชื่อมั่นเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนด คือ กำรด ำเนินงำน มีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของชุมชน สภำพ
ปัญหำ กำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์รวมไปถึงกำรวิเครำะห์ควำมพร้อมของต ำบล ประชำชน และผู้เข้ำร่วมด ำเนินโครงกำรที่ มี
ควำมเชี่ยวชำญ ในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับผิดชอบอย่ำงเหมำะสม 
  

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

1. ควรเพิ่มช่องทำงจัดจ ำหน่ำยออนไลน์ และเพ่ิมข้อควำมอธิบำยผลิตภัณฑ์ในฉลำก ให้เป็นที่น่ำสนใจ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงาน 

-  

ชื่อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา (พร้อมรูปภาพ ก่อนพัฒนา-หลังพัฒนา) 
  ผลิตภัณฑ์ที่ 1 - ชุดผักแกงแค 

 ก่อนพัฒนา     หลังพัฒนา 
          

 

 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



~ ๑๒๒ ~ 

 

ผลิตภัณฑ์ที่ 2 - น้ าพริกแกงแคก้อน 
               ก่อนพัฒนา     หลังพัฒนา 

            

วิธีการด าเนินงาน 
 - กำรวำงแผน และส่งเสริมพัฒนำควำมต้องกำรของชุมชนต ำบลเมืองจัง 
 - กลุ่มเป้ำหมำย และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำน 
 - กำรลงพ้ืนที่ท ำกิจกรรมพัฒนำส่งเสริม ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ นวัตกรรม 
 - ผลิตภัณฑ์ผ่ำนกำรจ ำหน่ำยทำงกำรตลำดวิสำหกิจชุมชนเกิดรำยได้อย่ำงยั่งยืน 
ผลการด าเนินงาน 
- สร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
- สมำชิกกลุ่ม U2T ต ำบลเมืองจัง และชุมชนได้รับประโยชน์จำกโครงกำร U2T for BCG 
- โครงกำรฯ สรรค์สร้ำงมูลค่ำ พัฒนำ ส่งเสริม น ำสู่ชุมชน เกิดกำรพัฒนำและสร้ำงรำยได้อย่ำงยั่งยืน 
- ส่งเสริมเศรษฐกิจในพ้ืนที่ให้เกิดกำรสร้ำงรำยได้และตอบโจทย์ของกำรพัฒนำอย่ำงแท้จริง 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชนที่ได้มาตรฐาน และได้ออกสู่ตลาด มียอดขายเพิ่มขึ้นหรือการบริโภคเพิ่มข้ึน คิดเป็นกี่
เปอร์เซ็นต์ (โดยเก็บข้อมูลเปรียบเทียบยอดขายจริงก่อนและหลังการด าเนินการโครงการ) 

- ยอดขำยก่อนด ำเนินโครงกำร  
- ชุดผักแกงแค ขำยได้ 200 ชุดต่อเดือน  
- น้ ำพริกแกงแคก้อน ไม่มีกำรขำย 
- ยอดขำยหลังด ำเนินโครงกำร 
- ชุดผักแกงแค ขำยได้ 400 ชุดต่อเดือน 
- น้ ำพริกแกงแคก้อน ขำยได้ 100 กล่องต่อเดือน 
- สรุปยอดขำยชุดผักแกงแคเพ่ิมข้ึน 50% 
- สรุปยอดขำยน้ ำพริกแกงแคก้อนเพ่ิมข้ึน 100% 



~ ๑๒๓ ~ 

 

ปัจจัยความส าเร็จ 
- มียอดขำยเพ่ิมมำกขึ้น 
- สินค้ำได้เป็นที่รู้จักมำกขึ้น 
- ส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนให้มีรำยได้มำกข้ึน 
 

               ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป 
- ปัญหำและอุปสรรค ด้ำนพ้ืนที่ตั้งกลุ่มวิสำหกิจ งบประมำณ และพืชผักตำมฤดูกำล 
- อนำคต เพิ่มปริมำณกำรจ ำหน่ำย สร้ำงช่องทำงกำรตลำดให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมมำกข้ึน 

รูปภาพกิจกรรม 

    

    

 

    

 

     



~ ๑๒๔ ~ 

 

สรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 
ต าบลม่วงตึ๊ด  อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

 วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำร โดยใช้ค่ำเฉลี่ย  X  และร้อยละเปรียบเทียบ 
กับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับควำมพึงพอใจ       

ร้อยละ  90 – 100  ควำมพึงพอใจระดับดีมำก       
ร้อยละ  80 – 89    ควำมพึงพอใจระดับมำก       
ร้อยละ  70 – 79    ควำมพึงพอใจระดับพอใช้      
ร้อยละ  60 – 69    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุง       
ร้อยละ  50 – 59    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนกำรประเมิน  
1.กำรประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร 100 คะแนน (น ำเสนอผลกำรด ำเนินโครงกำร) โดยกำรใช้เครื่องมือ CIPP 
Model เต็มรูปแบบ 

รายการประเมิน/ข้อมูลการประเมิน คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย
จากผู้ประเมิน 

X  

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด้านสภาวะแวดล้อมหรือด้านบริบทของพ้ืนที่ (Context )    25 24.00 96.00 

ด้านปัจจัยน าเข้า  (Input)  25 24.00 96.00 

ด้านกระบวนการ (Process) 20 20.00 100 

ด้านผลผลิต (Product)  30 29.00 96.67 

รวม 100 97.00 97.00 

  ผลกำรประเมินต ำบลม่วงตึ๊ด อ ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำรโดยใช้ค่ำเฉลี่ย และ
ร้อยละเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนนอยู่ใน ระดับดีมำก โดย
ภำพรวม มีค่ำเฉลี่ย 97.00 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 97.00 โดยมีผลกำรด ำเนินงำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทพ้ืนที่
(Context) มีค่ำเฉลี่ย 24.00 และมีร้อยละเท่ำกับ 96.00 ผลกำรด ำเนินด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ มีค่ำเฉลี่ย 24.00 และมีค่ำ
ร้อยละเท่ำกับ 96.00 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกระบวนกำร มีค่ำเฉลี่ย 20.00 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 100  ผลกำร
ด ำเนินงำนด้ำนผลผลิต  มีค่ำเฉลี่ย 29.00 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 91.67 และผลกำรประเมินด้ำนกระบวนกำร สูงกว่ำ
ด้ำนอ่ืน ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในด้ำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทพ้ืนที่(Context) และด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ ควรมีกำร
พัฒนำ ปรับปรุง กระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้น ำชุมชน,ประชำชนในชุมชน และผู้เข้ำร่วมโครงกำรเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำ
ร่วมกันอย่ำงแท้จริง 



~ ๑๒๕ ~ 

 

อภิปรายผล (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 

 กำรประเมินต ำบลม่วงตึ๊ด อ ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน ตำมรูปแบบกำรประเมินทุกขั้นตอนอย่ำงเป็นระบบ  ผลกำร
ประเมินมีควำมเชื่อมั่นเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนด คือ กำรด ำเนินงำน มีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของชุมชน สภำพ
ปัญหำ กำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์รวมไปถึงกำรวิเครำะห์ควำมพร้อมของต ำบล ประชำชน และผู้เข้ำร่วมด ำเนินโครงกำรที่ มี

ควำมเชี่ยวชำญ ในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับผิดชอบอย่ำงเหมำะสม  ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

1. ควรปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ ให้มีควำมหลำกหลำย น่ำสนใจ และดึงดูดผู้บริโภค 
 ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงาน 

  - 

 ชื่อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา (พร้อมรูปภาพ ก่อนพัฒนา-หลังพัฒนา) 

  ผลิตภัณฑ์ที่ 1 เทียนล้านนาปีเถาะ 
                  ก่อน                                                                        หลัง 

 

 

 

       
 ผลิตภัณฑ์ที่ 2 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอล้านนา 
                     ก่อน                                                                        หลัง 

 



~ ๑๒๖ ~ 

 

วิธีการด าเนินงาน 

- เข้ำพบเจ้ำหน้ำที่ อบต. ม่วงตึ๊ด เพ่ือแจ้งและรำยงำนตัวถึงกำรด ำเนินงำนในพื้นที่ที่ก ำลังจะเกิดขึ้น พร้อมหำรือ
เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับชุมชน 

- ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล และส ำรวจชุมชน พร้อมเข้ำไปพูดคุยส ำรวจผลิตภัณฑ์และควำมต้องกำรของกลุ่มกิจกรรม
ของผู้คนในพ้ืนที่ ได้แก่  
1) กลุ่มฟ่ันเทียนบ้ำนหนองเต่ำ-แช่แห้ง  
2) กลุ่มเทียนส่งเครำะห์ สืบชะตำ บ้ำนศรีบุญเรือง  
3) กลุ่มหอมกลิ่นชุมชน บ้ำนม่วงตึ๊ด  
4) กลุ่มเย็บผ้ำสัมมำชีพชุมชนบ้ำนป่ำหัด  
5) กลุ่มทอผ้ำลำยโบรำณบ้ำนหนองเต่ำ 

- น ำข้อมูลที่ได้มำหำข้อสรุปร่วมกันในทีม เลือกผลิตภัณฑ์ที่พอจะท ำได้ใน 3 เดือน และกลับเข้ำไปยืนยันกับ
ชุมชนอีกครั้ง พร้อมกับเริ่มพัฒนำผลิตภัณฑ์ 

- ผลิตภัณฑ์ที่ 1 เทียนล้ำนนำปีเถำะ 
- ออกแบบแพ็คเกจกล่องบรรจุภัณฑ์เทียนล้ำนนำปีเถำะ พร้อมค ำอธิบำยสินค้ำ และออกแบบโลโก้กลุ่ม

ผู้สูงอำยุบ้ำนหนองเต่ำ-แช่แห้ง  
-ปรับควำมคงที่ของสี ในเทียนกระต่ำยที่มีหลำยสีสัน โดยเปรียบเทียบระหว่ำงกำรใช้สีเทียน สีผง และสี

น้ ำ พบว่ำ กำรใช้สีแบบผง ให้ควำมคงที่ของสีมำกกว่ำกำรใช้สีเทียน (ในหนึ่งกล่องมีหลำยสี แต่สีที่ใช้
ในกำรท ำกระต่ำย จะใช้เฉพำะสีประจ ำวันเกิด (7สี) เท่ำนั้น) 

-ทดสอบหำวัสดุที่จะใช้ในกำรท ำเทียน ที่สำมำรถหำซื้อได้ในจังหวัด 
-ส่งเสริมกำรขำยโดยจัดท ำเป็นแพ็คเกจ ในรูปแบบของฝำกและบูชำไหว้พระธำตุแช่แห้งประจ ำปีเถำะ

ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มชุมชน และเพ่ิมช่องทำงออนไลน์เพื่อหำรำยได้กลับสู่ต ำบล 
-สร้ำง QR code ค ำสวดบูชำไว้ข้ำงกล่อง  

- ผลิตภัณฑ์ที่ 2 ผลิตภัณฑ์จำกผ้ำทอล้ำนนำ  
-หลังจำกกำรลงพ้ืนที่ส ำรวจควำมพร้อมและผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ของชุมชนพบว่ำกลุ่มที่มีควำมโดดเด่นและ

เพ่ิงเริ่มต้นท ำผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มหอมกลิ่นชุมชน (บ้ำนม่วงตึ๊ด) ซึ่งในกำรพัฒนำต่อยอดผลิตภัณฑ์
ได ้

-เลือกต่อยอดจำกผลิตภัณฑ์จำกกลุ่มถุงหอมชุมชน โดยออกแบบถุงบรรจุกลิ่น ให้มีลวดลำยพ้ืนเมือง 
สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดน่ำน 

-ติดต่อกลุ่มเย็บผ้ำสัมมำชีพบ้ำนป่ำหัด เพ่ือเป็นส่วนช่วยเหลือในกำรเย็บผลิตภัณฑ์ถุงหอมจำกผ้ำทอ
ล้ำนนำ ที่ U2T ออกแบบไว้ และสำมำรถต่อยอดจำกผลิตภัณฑ์ถุงหอม เป็นกำรน ำเศษผ้ำทอมำขึ้น
รูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น สำยคล้องแมส ยำงรัดผม กระเป๋ำผ้ำทอล้ำนนำ และพวงกุญแจ เป็นต้น 



~ ๑๒๗ ~ 

 

-ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และกำร์ดแสดงรำยละเอียดของผลิตภัณฑ์ พร้อมแสดงรำยละเอียดส่วนผสม 
และกำรใช้งำน เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำให้แก่ผลิตภัณฑ์ 

     ผลการด าเนินงาน 
- ได้บรรจุภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น และช่วยเพิ่มมูลค่ำให้กับผลิตภัณฑ์ 
- มีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยมำกข้ึน เช่น เพจ และได้กลุ่มลูกค้ำเพ่ิมมำกข้ึน 
- สร้ำงอำชีพ ควำมรู้ ให้แก่ผู้สูงอำยุ สร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน และสนับสนุนกำรท่องเที่ยวในชุมชน 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชนที่ได้มาตรฐาน และได้ออกสู่ตลาด มียอดขายเพิ่มขึ้นหรือการบริโภคเพิ่มข้ึน 
คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ (โดยเก็บข้อมูลเปรียบเทียบยอดขายจริงก่อนและหลังการด าเนนิการโครงการ) 
- ความพร้อมออกสู่ตลาด: พร้อมขำย/ขำยแล้ว 
- ยอดขายเพิ่มขึ้น คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์  

1) ผลิตภัณฑ์เทียนล้านนาปีเถาะ: มียอดขำยเพ่ิมข้ึนจำกเดิม 81.25% 
2) ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอล้านนา: มียอดขำยเพ่ิมขึ้นจำกเดิม  

 สำยคล้องแมส 32.4% 
 พวงกุญแจ 26.8% 

สำยคล้องแมสเล็ก 23.9% 
ถุงหอม 16 %  

- ปัจจัยความส าเร็จ ได้รับกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนจำกหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน ได้แก่ 
1) กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน สถำนที่ และบุคลำกรจำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ น่ำน 
2) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลม่วงตึ๊ด ให้ควำมอนุเครำะห์ สถำนที่ในกำรปฏิบัติงำน (ศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้ำนร้องตอง 

ต ำบลม่วงตึ๊ด) บุคลำกรที่ช่วยอนุเครำะห์ประสำนงำนในแต่ละกลุ่ม 
3) กลุ่มผู้สูงอำยุบ้ำนหนองเต่ำ-แช่แห้ง, กลุ่มหอมกลิ่นชุมชน, กลุ่มเย็บผ้ำสัมมำชีพ บ้ำนป่ำหัด, กลุ่มผ้ำทอโบรำณ

บ้ำนหนองเต่ำ ที่ให้ควำมอนุเครำะห์ข้อมูล บุคลำกร และสถำนที่ในกำรเข้ำติดต่อประสำนงำน 
4) กำรด ำเนินงำนอย่ำงเข้มแข็งของทีมสมำชิก U2T ต ำบลม่วงตึ๊ด อ ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน 
5) สมำชิกชุมชน ต ำบลม่วงตึ๊ด อ ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน ที่อนุเครำะห์ข้อมูลในกำรส ำรวจข้อมูลพื้นฐำนชุมชน 



~ ๑๒๘ ~ 

 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป 

ปัญหาและอุปสรรค 
1) ปัจจัยด้านสถานที่การผลิต 

กลุ่มเทียนล้ำนนำปีเถำะ – สถำนที่ผลิตเทียน กำรเก็บรักษำเทียนหลังจำกผลิตเสร็จและรอ
จ ำหน่ำย 

กลุ่มหอมกลิ่นชุมชน – สถำนที่ในกำรตำกสมุนไพร ที่จ ำเป็นจะต้องควบคุมกระบวนกำรผลิตทั้ง
เรื่องของสี และควำมชื้น เพ่ือให้สมุนไพรดังกล่ำวสำมำรถเก็บไว้ได้นำนโดยไม่เกิดเชื้อรำ และสำมำรถคง
กลิ่นไว้ได้นำน 

2) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
กลุ่มเทียนล้ำนนำปีเถำะ – ตัวแทนกลุ่มจ ำเป็นต้องมีทักษะในด้ำนกำรขำยออนไลน์ ในกรณีของ

กำรเปิดกลุ่มลูกค้ำต่ำงจังหวัด เนื่องจำกกลุ่มผู้สูงอำยุเดิม อำจจะยังไม่สำมำรถตอบสนองกำรขำยแบบ
ออนไลน์ได้ 

กลุ่มหอมกลิ่นชุมชน – เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมด้ำนกำรคงอยู่ของกลิ่น เพ่ือให้กลิ่นสำมำรถคง
อยู่ได้นำนขึ้น  

 ข้อเสนอแนะ: แจ้งหน่วยงำนในท้องถิ่นให้รับรู้และรับทรำบถึงชุดข้อมูลผลิตภัณฑ์ และกลุ่มที่มีอยู่ เพื่อที่จะได้
บรรจุแนวทำงกำรพัฒนำต่ำง ๆ เข้ำแผนของ อบต. และประสำนกับหน่วยงำนภำครัฐ หรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอรับ
สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอันจะท ำให้กำรท ำงำนของกลุ่มสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น และจะท ำให้กลุ่มคงอยู่ต่อไป
ในระยะยำว 
 
รูปภาพกิจกรรม 
 1 กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ “เทียนล้านนาปีเถาะ” ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านหนองเต่า ต าบลภู
เพียง จังหวัดน่าน 
 

 

  

 

 

 

 

         



~ ๑๒๙ ~ 

 

2 กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอล้านนา บ้านหนองเต่า ต าบลม่วงตึ๊ด 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3 การถ่ายภาพเพื่อการส่งเสริมการขาย และช่องทางการจ าหน่ายแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาน่าน  

 

 



~ ๑๓๐ ~ 

 

4 การน าเสนอผลงานและเผยแพร่ 

 

 



~ ๑๓๑ ~ 

 

สรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 
ต าบลสันทะ  อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

 วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำร โดยใช้ค่ำเฉลี่ย  X  และร้อยละเปรียบเทียบ 
กับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับควำมพึงพอใจ       

ร้อยละ  90 – 100  ควำมพึงพอใจระดับดีมำก       
ร้อยละ  80 – 89    ควำมพึงพอใจระดับมำก       
ร้อยละ  70 – 79    ควำมพึงพอใจระดับพอใช้      
ร้อยละ  60 – 69    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุง       
ร้อยละ  50 – 59    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนกำรประเมิน  
1.กำรประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร 100 คะแนน (น ำเสนอผลกำรด ำเนินโครงกำร) โดยกำรใช้เครื่องมือ CIPP 
Model เต็มรูปแบบ 

รายการประเมิน/ข้อมูลการประเมิน คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย
จากผู้ประเมิน 

X  

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด้านสภาวะแวดล้อมหรือด้านบริบทของพ้ืนที่ (Context )    25 23.50 94.00 

ด้านปัจจัยน าเข้า  (Input)  25 25 100 

ด้านกระบวนการ (Process) 20 20 100 

ด้านผลผลิต (Product)  30 29 96.67 

รวม 100 97.50 97.50 

 ผลกำรประเมินต ำบลสันทะ อ ำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำรโดยใช้ค่ำเฉลี่ย และร้อย
ละเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนนอยู่ใน ระดับดีมำก โดย
ภำพรวม มีค่ำเฉลี่ย 97.50 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 97.50 โดยมีผลกำรด ำเนินงำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทพ้ืนที่
(Context) มีค่ำเฉลี่ย 23.50 และมีร้อยละเท่ำกับ 94.00 ผลกำรด ำเนินด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ มีค่ำเฉลี่ย 25.00 และมีค่ำ
ร้อยละเท่ำกับ 100 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกระบวนกำร มีค่ำเฉลี่ย 20.00 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 100  ผลกำร
ด ำเนินงำนด้ำนผลผลิต  มีค่ำเฉลี่ย 29.00 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 96.67 และผลกำรประเมินด้ำนปัจจัยน ำเข้ำและด้ำน
กระบวนกำร สูงกว่ำด้ำนอ่ืน ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในด้ำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทพ้ืนที่(Context) ควรมีกำร
พัฒนำ ปรับปรุง กระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้น ำชุมชน,ประชำชนในชุมชน และผู้เข้ำร่วมโครงกำรเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำ
ร่วมกันอย่ำงแท้จริง 



~ ๑๓๒ ~ 

 

อภิปรายผล (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 

 กำรประเมินต ำบลสันทะ อ ำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน ตำมรูปแบบกำรประเมินทุกขั้นตอนอย่ำงเป็นระบบ  ผลกำร
ประเมินมีควำมเชื่อมั่นเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนด คือ กำรด ำเนินงำน มีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของชุมชน สภำพ
ปัญหำ กำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์รวมไปถึงกำรวิเครำะห์ควำมพร้อมของต ำบล ประชำชน และผู้เข้ำร่วมด ำเนินโครงกำรที่ มี

ควำมเชี่ยวชำญ ในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับผิดชอบอย่ำงเหมำะสม ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

1. ควรผลักดันผลิตภัณฑ์และกลุ่มเข้ำไปในแผนพัฒนำของอบต. 

 ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงาน 

-  

 ชื่อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา 

ผลิตภัณฑ์ที่ 1 ผลิตภัณฑ์ผ้ำไขผึ้ง (ผ้ำไขผึ้ง เป็นผลิตภัณฑ์สำมำรถน ำมำใช้แทนพลำสติกได้ ช่วยลดจ ำนวนพลำสติก
แบบใช้แล้วทิ้ง ซึ่งผ้ำไขผึ้งสำมำรถน ำกลับมำใช้ซ้ ำได้ อำยุกำรใช้งำนนำนถึง 3 ปี ) 

รูปภาพก่อนพัฒนา (รังผึ้งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หลังจำกกรองน้ ำผึ้ง จำกนั้นน ำมำแปรรูปเป็นไขผึ้ง เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ
ให้กับรังผึ้ง) 

 

 

 

รูปภาพหลังพัฒนา (ได้ผลิตภัณฑ์ผ้ำไขผึ้งที่พร้อมใช้งำนในกำรห่อขนม หรือห่ออำหำรเพ่ือช่วยถนอมอำหำร) 

   

 

 

 ผลิตภัณฑ์ที่ 2 ผลิตภัณฑ์เทียนไขผึ้ง (เทียนไขผึ้ง เป็นเทียนที่ขึ้นรูปด้วยไขผึ้งมีด้ำยดิบเป็นไส้ ให้กลิ่นหอมของวัตถุดิบ
ท้องถิ่น เช่น ชำ สมุนไพรต่ำงๆ เมื่อถูกเผำไหม้ จะเผำไหม้ได้นำนกว่ำปกติ และไหม้ได้อย่ำงสมบูรณ์โดยไม่มีสำรตกค้ำงหรือ
เขม่ำ) 



~ ๑๓๓ ~ 

 

รูปภาพก่อนพัฒนา (น ำรังผึ้งมำแปรรูปเป็นไขผึ้งเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ และใส่สมุนไพรต่ำงๆ ลงในเทียนไขผึ้ง เพื่อช่วยให้
เทียนไขผึ้งมีกลิ่นหอม ช่วยเพิ่มทำงเลือกให้กับลูกค้ำได้) 

 

 

 

รูปภาพหลังพัฒนา (ได้ผลิตภัณฑ์เทียนไขผึ้งที่มีกลิ่นหอมของสมุนไพรต่ำงๆ ช่วยในกำรผ่อนคลำยให้กับลูกค้ำที่
สนใจสินค้ำ) 

 

 

 

 ผลิตภัณฑ์ที่ 3 ผลิตภัณฑ์กล้วยดองน้ ำผึ้ง (กล้วยดองน้ ำผึ้ง คุณค่ำทำงอำหำรของกล้วยจะมีทั้งโปรตีน กรดอะมิโน อำร์
จินิน อิสติดิน และวิตำมินที่จ ำเป็นต่อร่ำงกำย ถ้ำน ำมำหมักกับน้ ำผึ้ง จะช่วยให้มีคุณประโยชน์ยิ่งขึ้น โดยน้ ำผึ้งจะมีสำร
ต่อต้ำนอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอวัย ช่วยลดและป้องกันกำรเกิดริ้วรอย ช่วยบ ำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง และช่วยบรรเทำ
อำกำรของโรคต่ำงๆ ให้ดีขึ้น) 

รูปภาพก่อนพัฒนา (น้ ำผึ้งจำกกลุ่มวิสำหกิจชุมชนสันทะรักษ์ผึ้งป่ำเป็นน้ ำผึ้งแท้จำกธรรมชำติ , กล้วยน้ ำว้ำของ
เกษตรกรในชุมชนและสมุนไพรต่ำงๆ ที่มีอยู่ในชุมชน เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำให้กับวัตถุดิบจึงน ำมำพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
เพ่ือให้คนในชุมชนสำมำรถใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในครัวเรือนสร้ำงรำยได้ให้กับคนในครอบครัว) 

 

 

 

รูปภาพหลังพัฒนา (ได้ผลิตภัณฑ์กล้วยดองน้ ำผึ้งที่พร้อมจ ำหน่ำยให้กับกลุ่มลูกค้ำที่สนใจในเรื่องสุขภำพ โดยกล้วย
ดองผึ้งช่วยชะลอวัย เป็นยำอำยุวัฒนะ) 

  

 
 
 

 
 



~ ๑๓๔ ~ 

 

วิธีการด าเนินงาน 

 - ประชุมวำงแผนกำรท ำงำนพัฒนำผลิตภัณฑ์ร่วมกับกลุ่มวิสำหกิจชุมชนสันทะรักษ์ผึ้งป่ำ 
 - ลงพื้นที่เพ่ือส ำรวจวัตถุดิบ เพ่ือให้มีวัตถุดิบเพียงพอต่อกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์  
 - ส ำรวจแหล่งผลิต รวมไปถึงกำรหำช่องทำงกำรตลำดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 
- ออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบของต ำบล ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มำจำกผลผลิตของคนใน

ชุมชน โดยใช้วัตถุดิบหลักจำกของเหลือที่ไม่ได้น ำมำใช้ประโยชน์ และได้ข้อสสรุปเป็น 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผ้ำไขผึ้ง, เทียนไข
ผึ้ง และกล้วยดองน้ ำผึ้ง 

 - ด ำเนินกำรทดลองท ำผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้รู้แนวทำงกำรแก้ไขและพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
 - หำควำมรู้ใหม่ๆ เพ่ือให้กำรผลิตเป็นไปตำมแบบที่ก ำหนดไว้ 
 - ทดลองกำรใช้งำนจริง พร้อมทั้งออกแบบบรรจุภัณฑ์และโลโก้แบรนด์เพ่ือสร้ำงตัวตนให้เป็นที่รู้จัก จนเป็นผลลิต

ภัณฑ์ที่มีคุณภำพในระดับหนึ่ง  
 - น ำผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภำพจัดแสดงสินค้ำ ทั้งได้รับควำมสนใจและได้รับค ำแนะน ำจำกนักวิชำกำรอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้

ผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภำพมำกขึ้น 
 - ได้น ำค ำแนะน ำจำกนักวิชำกำรมำปรับแก้ไขในผลิตภัณฑ์ท้ัง 3 ผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งได้จัดอบรมให้ควำมรู้แก่คนใน

ชุมชนที่มีควำมสนใจในผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้คนในชุมชนได้รู้ว่ำวัตถุดิบหรือผลผลิตที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์สำมำรถน ำมำพัฒนำเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับคนในชุมชนได้  

ผลการด าเนินงาน 

- ผ้ำไขผึ้ง เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบของต ำบล และเนื่องจำกมีระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนจ ำกัด 
จึงท ำให้ผลิตภัณฑ์ผ้ำไขผึ้งเป็นเพียงต้นแบบผลิตภัณฑ์จำกผ้ำบำงชนิด รูปแบบกำรแปรรูปผ้ำไขผึ้งเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ยัง
ไม่ได้ด ำเนินกำร จึงท ำให้ผลิตภัณฑ์ผ้ำไขผึ้งยังไม่เป็นที่รู้จักอย่ำงกว้ำงขวำง จ ำเป็นต้องใชระยะเวลำและงบประมำณเพ่ือ
พัฒนำเพิ่มเติมต่อไป 

- เทียนไขผึ้ง เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทำงทีม U2T ต ำบลสันทะได้ท ำกำรพัฒนำเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ มีกลิ่น
หอมของสมุนไพร และสร้ำงควำมผ่อนคลำยให้กับลูกค้ำ มีรูปลักษณ์ท่ีสวยงำมเหมำะกับกำรใช้ในงำนพิธีทำงภำคเหนือ 

- กล้วยดองน้ ำผึ้ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้ำงรำยได้ให้กับกลุ่มวิสำหกิจชุมชนสันทะรักษ์ผึ้งป่ำและกลุ่มเกษตรกรที่ปลูก
กล้วยและสมุนไพรต่ำงๆ อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภำพของผู้บริโภค 
 
ผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชนที่ได้มาตรฐาน และได้ออกสู่ตลาด มียอดขายเพิ่มขึ้นหรือการบริโภคเพิ่มข้ึน คิดเป็นกี่
เปอร์เซ็นต์ (โดยเก็บข้อมูลเปรียบเทียบยอดขายจริงก่อนและหลังการด าเนินการโครงการ) 

 เนื่องจำกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้พัฒนำขึ้นมำใหม่ จำกวัตถุดิบในชุมชน ซึ่งก่อนด ำเนินกำรไม่ได้น ำวัตถุดิบดังกล่ำวมำใช้
ประโยชน์ ซึ่งได้แก่ ไขผึ้งจำกรังผึ้งหลังจำกกำรกรองน้ ำผึ้งแล้ว และกล้วยน้ ำว้ำที่มีในชุมชนจ ำนวนมำกและมีรำคำถูก 
หลังจำกน ำมำพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์ผ้ำไขผึ้ง เทียนไขผึ้ง และกล้วยดองน้ ำผึ้ง ท ำให้ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวมี



~ ๑๓๕ ~ 

 

มูลค่ำเพ่ิมขึ้น โดยมียอดขำยเพ่ิมขึ้นหรือกำรบริโภคเพ่ิมขึ้น 6.16 % คิดเป็นเปรียบเทียบยอดขำยจริงก่อนและหลังกำร
ด ำเนินกำรโครงกำร 
ปัจจัยความส าเร็จ 

- หัวหน้ำโครงกำร คณำจำรย์ผู้ร่วมโครงกำรและทีมงำน U2T ต ำบลสันทะมีควำมตั้งใจ ร่วมมือร่วมใจกันเพ่ือให้
กำรด ำเนินงำนประสบผลส ำเร็จ 

-    งบประมำณท่ีสนับสนุนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ จ ำนวน 130,500 บำท 
-    ทรัพยำกรธรรมชำติ วัตถุดิบและผลผลิตในชุมชน ได้แก่ ไขผึ้ง กล้วย สมุนไพรต่ำงๆ  
-    กำรให้ควำมรู้ และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนจำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ น่ำน  
-    กำรสนับสนุนจำกองค์กรต่ำงๆ เช่น วิทยำลัยชุมชนน่ำน, อบต.สันทะ, เครือข่ำย CBMC น่ำน 
- กลุ่มวิสำหกิจชุมชนสันทะรักษ์ผึ้งป่ำที่เห็นควำมส ำคัญในกำรน ำผลพลอยได้จำกกำรเลี้ยงผึ้งมำพัฒนำเป็น

ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป 

ปัญหาและอุปสรรค 
- ปัจจัยด้านระยะเวลา 

  ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำรมีจ ำกัด กำรศึกษำค้นคว้ำหำข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรสร้ำง/กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ย่อม
ไม่เพียงพอ 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี/นวัตกรรม  
เนื่องจำกเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้ำงขึ้นใหม่ จ ำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมใช้เพ่ือน ำมำเป็นเครื่องมือใน

กำรด ำเนินงำน แต่เนื่องจำกมีงบประมำณและจ ำกัดด้วยระยะเวลำ ท ำให้กำรศึกษำ/พัฒนำเทคโนโลยียังไม่สมบูรณ์
ครบถ้วนเหมำะสม จึงท ำให้กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์มีควำมล่ำช้ำ 
  ปัจจัยด้านวัตถุดิบ 
  วัตถุดิบไม่เพียงพอ เช่น เมื่อผ่ำนพ้นฤดูเก็บน้ ำผึ้งเป็นเวลำนำนท ำให้ไขผึ้งมีจ ำนวนน้อยลง  
  ปัจจัยด้านข้อมูล  
  เนื่องจำกเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ท ำให้มีข้อจ ำกัดด้ำนข้อมูล ขำดองค์ควำมรู้ในกำรผลิต จึงต้องได้รับกำรพัฒนำและ
กำรต่อยอดท่ีเหมำะสม 

- แนวทางการพัฒนาต่อไป 
กล้วยดองน้ าผึ้ง 
พัฒนำรูปแบบให้ทำนง่ำยขึ้น ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนจำกองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ผ้าไขผึ้ง 
ส่งเสริมให้คนในชุมชนใช้ผ้ำไขผึ้งแทนกำรใช้พลำสติก น ำไปประกอบกำรจัดเบรก จัดอำหำรว่ำงในกำรประชุม กำร

อบรมต่ำงๆ เพ่ือเป็นกำรโปรโมทสินค้ำ พัฒนำแพ็คเกจมีขนำดกระทัดรัดใช้งำนง่ำย ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนจำกองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 
          



~ ๑๓๖ ~ 

 

  น้ าผึ้งโพรงป่า  
จัดตั้งกลุ่มเพ่ือผลิตสินค้ำและขำยสินค้ำ มีกำรรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง เพ่ือกระบวนกำรผลิตที่มีคุณภำพปฏิบัติตำม

ขั้นตอนที่ได้มำตรฐำน มีมติหรือข้อตกลงร่วมกัน 
เทียนไขผึ้ง 
ส่งเสริมวิถีชุมชนให้มีรำยได้จำกกำรท ำเทียน เพ่ือวำงจ ำหน่ำยให้กับกลุ่มศิษยำนุศิษย์ คณะศรัทธำพระครูบำน้อย 

และนักท่องเที่ยวทั่วไป น ำเสนอและแสดงวิธีกำรท ำเทียนแบบคนท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม รวมไปถึงกิจกรรมให้
นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม เช่น กำรท ำเทียนด้วยตนเอง เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๓๗ ~ 

 

รูปภาพกิจกรรม 

  

 

 

 

 

 



~ ๑๓๘ ~ 

 

สรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 
ต าบลศรีษะเกษ  อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

 วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำร โดยใช้ค่ำเฉลี่ย  X  และร้อยละเปรียบเทียบ 
กับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับควำมพึงพอใจ       

ร้อยละ  90 – 100  ควำมพึงพอใจระดับดีมำก       
ร้อยละ  80 – 89    ควำมพึงพอใจระดับมำก       
ร้อยละ  70 – 79    ควำมพึงพอใจระดับพอใช้      
ร้อยละ  60 – 69    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุง       
ร้อยละ  50 – 59    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนกำรประเมิน  
1.กำรประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร 100 คะแนน (น ำเสนอผลกำรด ำเนินโครงกำร) โดยกำรใชเครื่องมือ CIPP 
Model เต็มรูปแบบ 

รายการประเมิน/ข้อมูลการประเมิน คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย
จากผู้ประเมิน 

X  

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด้านสภาวะแวดล้อมหรือด้านบริบทของพ้ืนที่ (Context )    25 23.50 94.00 

ด้านปัจจัยน าเข้า  (Input)  25 24.00 96.00 

ด้านกระบวนการ (Process) 20 20.00 100 

ด้านผลผลิต (Product)  30 29.00 96.67 

รวม 100 96.50 96.50 

  ผลกำรประเมินต ำบลศรีษะเกษ อ ำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำรโดยใช้ค่ำเฉลี่ย 
และร้อยละเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนนอยู่ใน ระดับดีมำก 
โดยภำพรวม มีค่ำเฉลี่ย 96.50 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 96.50 โดยมีผลกำรด ำเนินงำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบท
พ้ืนที่(Context) มีค่ำเฉลี่ย 23.50 และมีร้อยละเท่ำกับ 94.00 ผลกำรด ำเนินด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ มีค่ำเฉลี่ย  24.00 และมี
ค่ำร้อยละเท่ำกับ 96.00 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกระบวนกำร มีค่ำเฉลี่ย 20.00 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 100  ผลกำร
ด ำเนินงำนด้ำนผลผลิต  มีค่ำเฉลี่ย 29.00 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 96.67 และผลกำรประเมินด้ำนกระบวนกำร สูงกว่ำ
ด้ำนอ่ืน ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในด้ำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทพ้ืนที่(Context) ควรมีกำรพัฒนำ ปรับปรุง 
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้น ำชุมชน,ประชำชนในชุมชน และผู้เข้ำร่วมโครงกำรเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำร่วมกันอย่ำงแท้จริง 



~ ๑๓๙ ~ 

 

อภิปรายผล (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 

 กำรประเมินต ำบลศรีษะเกษ อ ำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน ตำมรูปแบบกำรประเมินทุกขั้นตอนอย่ำงเป็นระบบ  ผล
กำรประเมินมีควำมเชื่อมั่นเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด คือ กำรด ำเนินงำน มีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของชุมชน 
สภำพปัญหำ กำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์รวมไปถึงกำรวิเครำะห์ควำมพร้อมของต ำบล ประชำชน และผู้เข้ำร่วมด ำเนินโครงกำร
ที่มีควำมเชี่ยวชำญ ในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับผิดชอบอย่ำงเหมำะสมแต่ยังขำดกำรน ำเทคโนโลยี และองค์ควำมรู้ มำช่วยใน
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมคุณภำพของผลิตภัณฑ์   

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

1. ควรจัดท ำแผนกำรตลำด ตำมฤดูกำล และขยำยช่องทำงจัดจ ำหน่ำยเพื่อกระจำยกลุ่มลูกค้ำ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงาน 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๔๐ ~ 

 

ชื่อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา (พร้อมรูปภาพ ก่อนพัฒนา-หลังพัฒนา) 

ผลิตภัณฑ์ที่ 1 การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

  ก่อน                                                       หลัง 

                     

 

  

   

ผลิตภัณฑ์ที่ 2 กาดซะป๊ะ 
       ก่อน      หลัง 

-   

-  

-  

-  

 

 
วิธีการด าเนินงาน 
ผลิตภัณฑ์ที่ 1  การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
1.กำรศึกษำข้อมูลศักยภำพชุมชน 
2.กำรประชุมหำรือเพ่ือคัดเลือกวัตถุดิบหรือทุนของชุมชนเพ่ือยกระดับพัฒนำต่อยอดให้เกิดมูลค่ำที่เพ่ิมข้ึน 
3.ออกแบบกิจกรรมเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกับกลุ่มเป้ำหมำย เลือกพ้ืนที่เป้ำหมำยและกลุ่มเป้ำหมำย 
4.ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำคีต่ำงๆในกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรร่วมพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
5.กำรยกระดับทักษะพัฒนำศักยภำพกลุ่มเป้ำหมำยและร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์ 
6.กำรทดสอบทำงกำรตลำด 
7.กำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์/กำรจัดท ำโบชัวร์/เพจ 
8.กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือกำรพัฒนำและกำรปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตอบควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำง
สม่ ำเสมอ 



~ ๑๔๑ ~ 

 

ผลิตภัณฑ์ที่ 2  กาดซะปะ 
1.กำรศึกษำข้อมูลศักยภำพชุมชน 
2.กำรประชุมหำรือเพ่ือคัดเลือกวัตถุดิบหรือทุนของชุมชนเพ่ือยกระดับพัฒนำต่อยอดให้เกิดมูลค่ำที่เพ่ิมข้ึน 
3.รวบรวมข้อมูลแหล่งผลิตภัณฑ์ในต ำบล 
4.วำงแผนกำรพัฒนำพื้นที่และกำรปรับภูมิทัศน์ 
5.กำรประสำนงำนกับท้องถิ่นเพ่ือด ำเนินกำรด้ำนกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
6.กำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์/กำรจัดท ำโบชัวร์/เพจ 
7.กำรเตรียมกำรเพ่ือเปิดตลำดให้บริกำร 
ผลการด าเนินงาน 
ด้านเศรษฐกิจ 
1.ท ำให้เกิดกำรหมุนเวียนและกำรกระจำยรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเข้ำสู่กลุ่มต่ำงๆในชุมชน 
2.ท ำให้กลุ่มคนทุกช่วงวัยสำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวได้  
3.ท ำให้เกิดพ้ืนที่รวบรวมสินค้ำชุมชนและเป็นพ้ืนที่จัดจ ำหน่ำยให้กับนักท่องเที่ยวหรือบุคคลที่สนใจผลิตภัณฑ์
ชุมชน  โดยเป็นพื้นที่ให้คนในชุมชนสำมำรถน ำผลิตภัณฑ์มำขำย หรือฝำกขำยโดยมีทั้งระบบหน้ำร้ำนและกำร
ท ำเพจเพ่ือขำยออนไลน์ ซึ่งจะท ำให้ลดปัญหำด้ำนกำรตลำดและเกิดกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของชุมชน เกิดเป็น
พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ของชุมชน 

               ด้านสังคม 
1.) ท ำให้เกิดกำรริเริ่มกำรด ำเนินงำนโดยควำมสมัครใจของแกนน ำชุมชนไม่ได้เกิดจำกค ำสั่งกำรของผู้มีอ ำนำจ 
จึงท ำให้กำรด ำเนินงำนเป็นลักษณะของกำรปรึกษำหำรือควำมร่วมมือ  กำรยินยอมที่จะเสียสละโดยเต็มใจท ำ
ให้เกิดกำรพัฒนำอำชีพของตนเอง  สำมำรถสร้ำงผู้น ำโดยธรรมชำติและดึงศักยภำพแกนน ำมำพัฒนำให้มี
ควำมสำมำรถเพ่ิมขึ้น 
2.) เกิดกำรเชื่อมโยงประสำนควำมร่วมมือ กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือของหลำยส่วนซึ่งเป็นกระบวนกำรใน
กำรท ำงำนที่ไม่สร้ำงภำระซ้ ำซ้อนให้กับชุมชนมีกำรเติมเต็มจำกหน่วยงำนต่ำงๆที่ไม่ซ้ ำรูปแบบกันแต่มี
เป้ำหมำยเดียวกันท ำให้แกนน ำชุมชนได้รับกำรพัฒนำที่หลำกหลำยครบถ้วน  
3.) ท ำให้คนในชุมชนเกิดแนวคิดแบบองค์รวมมำกขึ้นเห็นกำรเชื่อมโยงของกลุ่มต่ำงๆที่มีควำมสัมพันธ์กันท ำ
ให้เกิดควำมร่วมมือและควำมพร้อมที่จะพัฒนำยกระดับกลุ่มของตนให้ดียิ่งขึ้น 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เกิดรูปแบบกำรท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศน์  เช่นกำรท่องเที่ยวคำร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ที่มี
ระบบกำรให้บริกำรกำรท่องเที่ยวที่ไม่ใช้พลำสติกแบบใช้ทิ้ง  มีกำรแยกขยะอย่ำงชัดเจน  มีกำรให้บริกำร
อำหำรแต่พอดีไม่ให้มีของเสียเหลือทิ้ง  ใช้ระบบขนส่งที่ลดกำรเผำไหม้ของพลังงำน  ใช้อำหำรที่ประกอบจำก
วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นหลัก   กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพที่ค ำนึงถึงสุขภำพของนักท่องเที่ยว  กำรใช้วัตถุดิบจำก
แปลงเกษตรอินทรีย์ที่เป็นระบบกำรผลิตที่ไม่ท ำลำยสิ่งแวดล้อม   



~ ๑๔๒ ~ 

 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชนที่ได้มาตรฐาน และได้ออกสู่ตลาด มียอดขายเพิ่มขึ้นหรือการบริโภค
เพิ่มข้ึน คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ (โดยเก็บข้อมูลเปรียบเทียบยอดขายจริงก่อนและหลังการด าเนินการ
โครงการ) 
กำรท่องเที่ยวโดยชุมชนท ำให้ยอดขำยพืชผักที่ปลูกแบบอินทรีย์เพิ่มขึ้นจำกข้อมูลยอดขำยเดิมปี 2564  ที่มี
ยอดรำยได้จำกกำรขำยพืชผักอินทรีย์ในกำดเมืองงั่ว  ทั้งสิ้น  241,200 บำท ข้อมูลกำรกำรซื้อมำประกอบ
อำหำรและยอดขำยให้กับนักท่องเที่ยวจ ำนวน  3 ทริป เป็นเงินทั้งสิ้น  1,300  บำท คิดเป็น ร้อยละ 0.53 
มียอดขำยเครื่องจักสำนฝีมือชำวบ้ำนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 จำกยอดกำรขำยปี 2564 ทั้งกลุ่ม จ ำนวน 13,400 
บำท  มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรกำรท่องเที่ยวจ ำนวน 3 ทริปคิดเป็น ร้อยละ 100  เนื่องจำกที่ผ่ำนมำชุมชน
ไม่เคยมีรำยได้จำกกำรประกอบกำรกำรท่องเที่ยวมำก่อน  
ปัจจัยความส าเร็จ 
1.กำรมีแกนน ำเกษตรกรที่มีใจในกำรริเริ่มในกำรรวมตัวกันเป็นผู้ประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวชุมชนและ
ร่วมพัฒนำแพคเกจร่วมกับโครงกำร U2T for BCG 
2.มีข้อมูลและมีกำรศึกษำ ศักยภำพและทุนชุมชน  แนวโน้มและโอกำสในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์
ตัวชี้วัดของโครงกำรก่อนกำรตัดสินใจพัฒนำผลิตภัณฑ์ตำมระยะเวลำ 
3.มีหน่วยงำนภำคีควำมร่วมมือที่บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับโครงกำร U2T for BCG เช่น  มจธ.   TEATA  
ททท.น่ำน   กองนวัตกรรมและอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว   ททท.ส่วนกลำง   อพท.น่ำน   วชช.น่ำน 
4.มทร.น่ำนท ำกำรพัฒนำส่งเสริมขับเคลื่อนกำรท ำเกษตรอินทรีย์แบบมีมำตรฐำนที่มีกำรท ำงำนร่วมกับชุมชน
ต ำบลศรีษะเกษมำเป็นระยะเวลำกว่ำ  4  ปีจึงท ำให้มีกลุ่มเป้ำหมำยที่มีควำมเข้ำใจกระบวนกำรพัฒนำอย่ำง
เป็นล ำดับขั้นตอนจำกกำรได้รับองค์ควำมรู้อย่ำงสม่ ำเสมอจำก มทร.น่ำน 
5.แกนน ำเกษตรกรได้รับกำรปูพื้นฐำนด้ำนกำรท่องเที่ยวจำกโครงกำร U2T ปี 2564  
6.จังหวะและโอกำสเชิงนโยบำยด้ำนกำรท่องเที่ยวของจังหวัดน่ำน  ที่มีกำรขยำยกำรท่องเที่ยวของน่ำนใต้ 
7.กำรมีสื่อสำรโซเซี่ยลมิเดียที่สำมำรถกระจำยข่ำวสำรสู่สำธำรณะได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
8.พ้ืนที่ต ำบลเป็นพื้นที่เป้ำหมำยที่ถูกคัดเลือกให้เป็นพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนของหน่วยงำน  
สถำนที่และผลิตภัณฑ์ชุมชน   ผลผลิตทำงกำรเกษตร   ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ที่สำมำรถออกแบบเส้นทำง
ท่องเที่ยวได้หลำกหลำยและสำมำรถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ำมำเยี่ยมชมได้ 
10.มีภำคเอกชนที่มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรท่องเที่ยวเข้ำมำเป็นพี่เลี้ยง 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป 

1.) ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำรสั้นท ำให้เกดิข้อจ ำกัดในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจและผลสัมฤทธ์ิของโครงกำรที่ชัดเจนจึงควร
มีกำรขยำยโครงกำรให้สำมำรถพัฒนำได้เต็มประสิทธิภำพ 

2.) งบประมำณในกำรพัฒนำมีจ ำนวนจ ำกัดและมีข้อจ ำกัดเรื่องวิธีงบประมำณของระบบรำชกำรท ำให้เกิดอุปสรรคในกำร
ด ำเนินงำน 

3.) ภำระหน้ำที่ของบุคคลำกรระดับชุมชนท่ีเป็นผู้น ำท ำให้เกดิข้อจ ำกัดเรื่องกำรเรียนรู้ร่วมและกำรพฒันำทักษะควำมรู้อย่ำง
สม่ ำเสมอท ำให้เกดิปัญหำด้ำนกำรสื่อสำรและควำมเข้ำใจส่งผลต่อกำรให้ควำมร่วม 



~ ๑๔๓ ~ 

 

4.) สภำพภูมิอำกำศทีไ่ม่เหมำะสมมีฝนตกอย่ำงสม่ ำเสมอในช่วงเวลำ 3 เดือนที่มีกำรด ำเนินโครงกำร 

รูปภาพกิจกรรม 
 

-  

-  

 

 

-  

-  

-  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๔๔ ~ 

 

สรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 
ต าบลสถาน  อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

 วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำร โดยใช้ค่ำเฉลี่ย  X  และร้อยละเปรียบเทียบ 
กับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับควำมพึงพอใจ       

ร้อยละ  90 – 100  ควำมพึงพอใจระดับดีมำก       
ร้อยละ  80 – 89    ควำมพึงพอใจระดับมำก       
ร้อยละ  70 – 79    ควำมพึงพอใจระดับพอใช้      
ร้อยละ  60 – 69    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุง       
ร้อยละ  50 – 59    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนกำรประเมิน  
1.กำรประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร 100 คะแนน (น ำเสนอผลกำรด ำเนินโครงกำร) โดยกำรใช้เครื่องมือ CIPP 
Model เต็มรูปแบบ 

รายการประเมิน/ข้อมูลการประเมิน คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย
จากผู้ประเมิน 

X  

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด้านสภาวะแวดล้อมหรือด้านบริบทของพ้ืนที่ (Context )    25 22.50 90.00 

ด้านปัจจัยน าเข้า  (Input)  25 23.50 94.00 

ด้านกระบวนการ (Process) 20 19.50 97.50 

ด้านผลผลิต (Product)  30 28.50 95.00 

รวม 100 94.00 94.00 

 ผลกำรประเมินต ำบลสถำน อ ำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำรโดยใช้ค่ำเฉลี่ย และร้อย
ละเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนนอยู่ใน ระดับดีมำก โดย
ภำพรวม มีค่ำเฉลี่ย 94.00 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 94.00 โดยมีผลกำรด ำเนินงำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทพ้ืนที่
(Context) มีค่ำเฉลี่ย 22.50 และมีร้อยละเท่ำกับ 90.00 ผลกำรด ำเนินด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ มีค่ำเฉลี่ย 23.50 และมีค่ำ
ร้อยละเท่ำกับ 94.00 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกระบวนกำร มีค่ำเฉลี่ย 19.50 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 97.50  ผลกำร
ด ำเนินงำนด้ำนผลผลิต  มีค่ำเฉลี่ย 28.50 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 95.00 และผลกำรประเมินด้ำนกระบวนกำร สูงกว่ำ
ด้ำนอ่ืน ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในด้ำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทพ้ืนที่(Context) ควรมีกำรพัฒนำ ปรับปรุง 
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้น ำชุมชน,ประชำชนในชุมชน และผู้เข้ำร่วมโครงกำรเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำร่วมกันอย่ำงแท้จริง 



~ ๑๔๕ ~ 

 

อภิปรายผล (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 

 กำรประเมินต ำบลสถำน อ ำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน ตำมตำมรูปแบบกำรประเมินทุกขั้นตอนอย่ำงเป็นระบบ  ผล
กำรประเมินมีควำมเชื่อมั่นเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด คือ กำรด ำเนินงำน มีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของชุมชน 
สภำพปัญหำ กำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์รวมไปถึงกำรวิเครำะห์ควำมพร้อมของต ำบล ประชำชน และผู้เข้ำร่วมด ำเนินโครงกำร
ที่มีควำมเชี่ยวชำญ ในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับผิดชอบอย่ำงเหมำะสมแต่ยังขำดกำรน ำเทคโนโลยี และองค์ควำมรู้ มำช่วยใน

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมคุณภำพของผลิตภัณฑ์  ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

1.  ควรพัฒนำต่อยอดผลิตภัณฑ์ ให้สมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น และเพ่ิมช่องทำงกำรตลำดเพ่ือเข้ำสู่กลุ่มเป้ำหมำยที่
หลำกหลำยมำกขึ้น 

 ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงาน 

ชื่อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา (พร้อมรูปภาพ ก่อนพัฒนา-หลังพัฒนา) 

ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบผักอินทรีย์ เป็นผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่แล้ว น ำมำพัฒนำเพิ่มเติม 

     

         ก่อนพัฒนำ                  หลังพัฒนำ 

 

 

 



~ ๑๔๖ ~ 

 

 ผลิตภัณฑ์แผ่นแป้งผักอินทรีย์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนำขึ้นใหม่  

 

 

ผลิตภัณฑ์หน่อไม้อบแห้ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนำขึ้นใหม่ 

 

 



~ ๑๔๗ ~ 

 

วิธีการด าเนินงาน 

 ข้าวเกรียบผักอินทรีย์ เป็นผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่แล้ว ที่มีกำรจ ำหน่ำยแบบข้ำวเกรียบดิบและข้ำวเกรียบทอด ไม่มี
ฉลำก จึงพัฒนำบรรจุภัณฑ์เพ่ิมเติม รวมถึงออกแบบฉลำกให้สวยงำม  

แผ่นแป้งผักอินทรีย์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนำขึ้นใหม่ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้เป็นผลิตภัณฑ์อำหำรเพ่ือสุขภำพ เป็น
แผ่นแป้งที่มีส่วนผสมของผักอินทรีย์ที่ผลิตโดยกลุ่มเกษตรอินทรีย์ต ำบลสถำน จึงเป็นผลิตภัณฑ์อำหำรที่ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์แผ่นแป้งเหมำะส ำหรับท ำสลัดโรล ซึ่งเป็นอำหำรที่เหมำะกับผู้ที่ควบคุมน้ ำหนัก หรืออำหำรเพ่ือสุขภำพ
ที่ได้รับควำมนิยมในปัจจุบัน กำรรับประทำนแผ่นแป้งนอกจำกให้ควำมอ่ิมท้อง ยังได้รับสำรส ำคัญจำกผักผลไม้อินทรีย์ที่
เติมลงไป ทั้งพฤกษเคมีต่ำงๆ เช่น คลอโรฟิลล์ แคโรทีนอยด์ ฟีนอลิก วิตำมินแร่ธำตุต่ำงๆ รวมถึงเส้นใยอำหำรอีกด้วย 
นอกจำกนี้ผลิตภัณฑ์แผ่นแป้งเป็นของแห้ง จึงช่วยยืดอำยุกำรเก็บรักษำได้นำน เก็บรักษำไม่ยุ่งยำก มีน้ ำหนักเบำ จึงช่วย
ประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งได้ดี 

หน่อไม้อบแห้ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนำขึ้นใหม่ จำกข้อมูลชุมชนพบว่ำมีหน่อไม้จ ำนวนมำกในฤดูฝน จึงมีแนวคิด
น ำมำแปรรูปเพ่ือยืดอำยุกำรเก็บรักษำให้มีหน่อไม้รับประทำนนอกฤดูกำล หน่อไม้อบแห้งปลูกธรรมชำติไม่ใช้สำรเคมี จึง
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค กำรน ำมำอบแห้งช่วยยืดอำยุกำรเก็บรักษำ และท ำให้ผลิตภัณฑ์มีน้ ำหนักเบำ เก็บรักษำง่ำย และ
ขนส่งสะดวก  
ผลการด าเนินงาน 

ข้าวเกรียบผักอินทรีย์ ได้สูตรที่เหมำะสม สำมำรถน ำไปผลิตเพื่อจ ำหน่ำยได้แล้ว มีกำรออกแบบฉลำกให้สวยงำม 
พร้อมจ ำหน่ำย 

แผ่นแป้งผักอินทรีย์ ได้สูตรของผลิตภัณฑ์ แต่ต้องปรับปรุงวิธีกำรท ำแห้งเพ่ือให้ได้แผ่นแป้งที่มีรูปทรงสวยงำม
สม่ ำเสมอ และต้องปรับปรุงสูตรเพื่อลดระยะเวลำคืนรูป และมีกำรออกแบบฉลำกและเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมำะสม เพื่อ
เตรียมกำรออกสู่ตลำดเพื่อจ ำหน่ำยต่อไป 

หน่อไม้อบแห้ง ได้สูตรและกระบวนกำรผลิต แต่ยังไม่สำมำรถผลิตเพ่ือจ ำหน่ำยได้เนื่องจำกขำดเครื่องมืออุปกรณ์
กำรท ำแห้ง ไม่สำมำรถอำศัยแสงแดดเพ่ือท ำแห้งได้เนื่องจำกเป็นฤดูฝน ฝนตกจนไม่สำมำรถท ำแห้งผลิตภัณฑ์ได้ และมีกำร
ออกแบบฉลำกและเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมำะสม เพ่ือเตรียมกำรออกสู่ตลำดเพื่อจ ำหน่ำยต่อไป                  
 
ผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชนที่ได้มาตรฐาน และได้ออกสู่ตลาด มียอดขายเพิ่มขึ้นหรือการบริโภคเพิ่มข้ึน คิดเป็นกี่
เปอร์เซ็นต์ (โดยเก็บข้อมูลเปรียบเทียบยอดขายจริงก่อนและหลังการด าเนินการโครงการ) 

ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ยังไม่ได้รับรองมำตรฐำนอำหำร เนื่องจำกช่วงเวลำ 3 เดือน ผลิตภัณฑ์อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ
ปรับปรุงสูตรและกระบวนกำรผลิต ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ออกสู่ตลำด ท ำให้ไม่สำมำรถประเมินยอดขำยของผลิตภัณฑ์ได้ 
ปัจจัยความส าเร็จ 
 ควำมส ำเร็จของโครงกำรในกำรด ำเนินงำนเป็นเรื่องของกำรด ำเนินงำนตำมกรอบเวลำและขอบเขตของโครงกำร 
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและทักษะปฏิบัติให้กับกลุ่มเป้ำหมำยเป็นไปตำมแผนงำนเป็นผลมำจำกควำมร่วมมือระหว่ำง
หน่วยงำนและภำยในหน่วยงำน อีกท้ังกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีทักษะและควำมเชี่ยวชำญของวิทยำกรมีผลต่อควำมเข้ำใจใน
กำรปฏิบัติกำรของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 



~ ๑๔๘ ~ 

 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนที่จ ำกัด กำรติดต่อประสำนงำนต้องท ำอย่ำงเร่งด่วนส่งผลต่อประสิทธิภำพของผลงำน  
รูปภาพกิจกรรม 

 

 

ภำพกิจกรรมกำรส ำรวจข้อมูล และลงข้อมูล TCD 
 

 

 

 

  

ภำพกิจกรรม กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรแปรรูปข้ำวเกรียบผักอินทรีย์ แผ่นแป้งผักอินทรีย์ หน่อไม้อบแห้งและกำรพัฒนำ
และออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือยืดอำยุกำรเก็บรักษำอำหำร 



~ ๑๔๙ ~ 

 

สรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 
ต าบลน้ ามวบ  อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำร โดยใช้ค่ำเฉลี่ย  X  และร้อยละเปรียบเทียบ 
กับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับควำมพึงพอใจ       

ร้อยละ  90 – 100  ควำมพึงพอใจระดับดีมำก       
ร้อยละ  80 – 89    ควำมพึงพอใจระดับมำก       
ร้อยละ  70 – 79    ควำมพึงพอใจระดับพอใช้      
ร้อยละ  60 – 69    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุง       
ร้อยละ  50 – 59    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนกำรประเมิน  
1.กำรประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร 100 คะแนน (น ำเสนอผลกำรด ำเนินโครงกำร) โดยกำรใช้เครื่องมือ CIPP 
Model เต็มรูปแบบ 

รายการประเมิน/ข้อมูลการประเมิน คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย
จากผู้ประเมิน 

X  

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด้านสภาวะแวดล้อมหรือด้านบริบทของพ้ืนที่ (Context )    25 22.00 88.00 

ด้านปัจจัยน าเข้า  (Input)  25 22.00 88.00 

ด้านกระบวนการ (Process) 20 20.00 100 

ด้านผลผลิต (Product)  30 28.00 93.33 

รวม 100 93.00 93.00 

 ผลกำรประเมินต ำบลน้ ำมวบ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำรโดยใช้ค่ำเฉลี่ย และ
ร้อยละเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนนอยู่ใน ระดับดีมำก โดย
ภำพรวม มีค่ำเฉลี่ย 93.00 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 93.00 โดยมีผลกำรด ำเนินงำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทพ้ืนที่
(Context) มีค่ำเฉลี่ย 22.00 และมีร้อยละเท่ำกับ 88.00 ผลกำรด ำเนินด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ มีค่ำเฉลี่ย 22.00 และมีค่ำ
ร้อยละเท่ำกับ 88.00 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกระบวนกำร มีค่ำเฉลี่ย 20.00 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 100  ผลกำร
ด ำเนินงำนด้ำนผลผลิต  มีค่ำเฉลี่ย 28.00 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 93.33 และผลกำรประเมินด้ำนกระบวนกำร สูงกว่ำ
ด้ำนอ่ืน ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในด้ำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทพ้ืนที่(Context)และด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ ควรมีกำร
พัฒนำ ปรับปรุงกระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้น ำชุมชน,ประชำชนในชุมชน และผู้เข้ำร่วมโครงกำรเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำ
ร่วมกันอย่ำงแท้จริง 



~ ๑๕๐ ~ 

 

อภิปรายผล (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 

 กำรประเมินต ำบลน้ ำมวบ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน ตำมรูปแบบกำรประเมินทุกขั้นตอนอย่ำงเป็นระบบ  ผลกำร
ประเมินมีควำมเชื่อมั่นเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนด คือ กำรด ำเนินงำน มีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของชุมชน สภำพ
ปัญหำ กำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์รวมไปถึงกำรวิเครำะห์ควำมพร้อมของต ำบล ประชำชน และผู้เข้ำร่วมด ำเนินโครงกำรที่ มี
ควำมเชี่ยวชำญ ในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับผิดชอบอย่ำงเหมำะสมแต่ยังขำดกำรน ำเทคโนโลยี และองค์ควำมรู้ มำช่วยในกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมคุณภำพของผลิตภัณฑ์   

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

1.  ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นงำนเฉพำะกลุ่มเกินไป ควรดัดแปลงแบบ ลวดลำย ให้เข้ำสู่ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย 

 ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงาน 

-  

ชื่อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา (พร้อมรูปภาพ ก่อนพัฒนา-หลังพัฒนา) 

 ผลิตภัณฑ์ที่ 1 พัฒนารูปแบบและผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ 

  

                      ก่อน                                                        หลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๕๑ ~ 

 

ผลิตภัณฑ์ที่ 2 พัฒนาลวดลายและผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับกลุ่มจักสานไม้ไผ่ 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินงาน 
     ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมกำร ผู้ร่วมโครงกำรร่วมประชุมปรึกษำและหำข้อสรุปเพ่ือก ำหนดวัตถุประสงค์  
วำงแผนงำน  ก ำหนดขอบเขตกำรท ำงำนและก ำหนดบทบำทหน้ำที่กำรท ำงำนของสมำชิกในโครงกำร 
          ระยะที่  2   ขั้นปฏิบัติกำร  สมำชิกภำยในกลุ่มติดต่อประสำนงำนก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนเพ่ือขออนุญำตใน
กำรปฏิบัติกิจกรรมในโครงกำร  จำกนั้นสมำชิกร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมตำมแผนกำรด ำเนินงำนของโครงกำรที่
ได้ก ำหนดไว้ 
          ระยะที่ 3   ขั้นสรุปผลกำรด ำเนินงำน  เมื่อสิ้นสุดกำรปฏิบัติกิจกรรมตำมแผนกำรด ำเนินโครงกำรได้
สรุปผลกำรด ำเนินงำน เป็นควำมส ำเร็จตำมเกณฑ์กำรประเมินผล 
          ระยะที่ 4   น ำเสนอโครงกำรที่ได้มีกำรด ำเนินงำน 

ผลิตภัณฑ์ที่ 1 พัฒนารูปแบบและผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ 
- ออกแบบแพ็คเกจกล่องบรรจุภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ให้มีควำมเหมำะสม 
- หำรูปแบบกำรท ำดอกไม้ทั้งแบบดอกและแบบขึ้นช่อ 
- ทดสอบหำวัสดุที่จะใช้ในกำรท ำดอกไม้ประดิษฐ์ ที่สำมำรถหำซื้อได้ในจังหวัด 
- ส่งเสริมกำรขำยโดยจัดท ำเป็นแพ็คเกจ ในรูปแบบของฝำกและดอกไม้แสดงควำมยินดีเนื่องในโอกำสต่ำง และ

เพ่ิมช่องทำงออนไลน์เพื่อหำรำยได้กลับสู่ต ำบล 
- ออกแบบป้ำยแท็กสินค้ำให้กลุ่มชุมชนต ำบลน้ ำมวบ 

 

ผลิตภัณฑ์ที่ 2 พัฒนาลวดลายและผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับกลุ่มจักสานไม้ไผ่ 
- หลังจำกกำรลงพ้ืนที่ส ำรวจควำมพร้อมและผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ของชุมชนพบว่ำกลุ่มที่มีควำมโดดเด่นและเพ่ิง

เริ่มต้นท ำผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มจักสำนผู้สูงอำยุบ้ำนน้ ำมวบซึ่งใช้ในกำรพัฒนำต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้ 



~ ๑๕๒ ~ 

 

- เลือกต่อยอดจำกผลิตภัณฑ์จำกกลุ่มจักสำนชุมชน โดยออกแบบพัฒนำลวดลำยผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับกลุ่มจัก
สำนผู้สูงอำยุต ำบลน้ ำมวบ 

- ติดต่อวิทยำกรจำกศูนย์ภูฟ้ำ บ้ำนห่ำงทำงหลวง อ ำเภอบ่อเกลือ เพ่ือเป็นส่วนช่วยเหลือในกำรพัฒนำลวดลำย
ใหม่ให้กับกลุ่มจักสำนต ำบลน้ ำมวบ ที่ U2T ได้ประมำณกำรไว้ และสำมำรถต่อยอดจำกผลิตภัณฑ์พัฒนำ
ลวดลำย เป็นกำรน ำพ้ืนฐำนกำรท ำลวดลำยที่มีอยู่แล้วน ำมำพัฒนำลวดลำยใหม่ให้มีควำมสวยงำนมำกยิ่งขึ้น 

- ออกแบบป้ำยแท็กสินค้ำให้กลุ่มชุมชนต ำบลน้ ำมวบ 
ผลการด าเนินงาน 

-  ได้บรรจุภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น และช่วยเพิ่มมูลค่ำให้กับผลิตภัณฑ์ 
- มีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยมำกข้ึน เช่น เพจ และได้กลุ่มลูกค้ำเพ่ิมมำกข้ึน 
- สร้ำงอำชีพ ควำมรู้ ให้แก่ผู้สูงอำยุ สร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน และสนับสนุนกำรท่องเที่ยวในชุมชน ผลกำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและจุดประสงค์ของโครงงำนที่ตั้งไว้ กำรผลิตภัณฑ์ท ำให้ เกิดสินค้ำแปลกใหม่
ไปจำกเดิมและท ำให้ผู้บริโภคสนใจมำกและสร้ำงรำยได้ให้แก่สมำชิกในชุมชน อีกทั้งยังใช้เวลำว่ำงให้เกิด
ประโยชน์ และยังสำมำรถน ำผลิตภัณฑ์มำต่อยอดอีกด้วย 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชนที่ได้มาตรฐาน และได้ออกสู่ตลาด มียอดขายเพิ่มขึ้นหรือการบริโภคเพิ่มข้ึน 
คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ (โดยเก็บข้อมูลเปรียบเทียบยอดขายจริงก่อนและหลังการด าเนนิการโครงการ) 

ความพร้อมออกสู่ตลาด: พร้อมขำย/ขำยแล้ว 
ยอดขายเพิ่มขึ้น คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์  

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์: มียอดขำยเพิ่มข้ึนจำกเดิม 60% 
ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จักสาน: มียอดขำยเพ่ิมขึ้นจำกเดิม 80%  

ปัจจัยความส าเร็จ ได้รับกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนจำกหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน ได้แก่ 
- กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน สถำนที่ และบุคลำกรจำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ น่ำน 
- องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำมวบให้ควำมอนุเครำะห์ สถำนที่ในกำรปฏิบัติงำน (ศูนย์ USO NETบ้ำนน้ ำมวบ 

ต ำบลน้ ำมวบ) บุคลำกรที่ช่วยอนุเครำะห์สถำนที่และประสำนงำนในแต่ละกลุ่ม 
- ชมรมจักสำนผู้สูงอำยุบ้ำนน้ ำมวบ ที่ให้ควำมอนุเครำะห์ข้อมูล บุคลำกร และสถำนที่ในกำรเข้ำติดต่อ

ประสำนงำน 
- กำรด ำเนินงำนอย่ำงเข้มแข็งของทีมสมำชิก U2T ต ำบลน้ ำมวบ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน 
- สมำชิกชุมชน ต ำบลน้ ำมวบ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน ที่อนุเครำะห์ข้อมูลในกำรส ำรวจข้อมูลพื้นฐำนชุมชน 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป 

ปัญหาและอุปสรรค 
- ควำมรู้ควำมเข้ำใจโครงกำร 
- กำรติดต่อประสำนงำน 
- ด้ำนพื้นที่ และอ่ืนๆ 



~ ๑๕๓ ~ 

 

ข้อเสนอแนะ: โครงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงอำชีพใหม่กำรท ำจักสำน ข้อเสนอแนะต่อกำรด ำเนินงำนระดับต ำบล 
อยำกให้มีกำรประสำนงำนและผลักดันกำรจัดท ำผลิตภัณฑ์จักสำนให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของต ำบลน้ ำมวบ เพ่ือ
เป็นองค์ควำมรู้ต่อยอดกำรส่งเสริมสร้ำงอำชีพของคนในชุมชนต ำบลน้ ำมวบต่อไป โครงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงอำชีพ
ใหม่กำรท ำดอกไม้ประดิษฐ์ อยำกให้มีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดโครงกำรอบรมให้ควำมรู้และถ่ำยทอดข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรท ำดอกไม้ประดิษฐ์ให้แก่ประชำชนในท้องถิ่นเพ่ือน ำไปพัฒนำต่อยอดและส่งเสริมสร้ำงสัมมำอำชีพของคนใน
ชุมชนต ำบลน้ ำมวบต่อไป 

รูปภาพกิจกรรม 
 พัฒนารูปแบบและผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ บ้านน้ ามวบ อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๕๔ ~ 

 

พัฒนาลวดลายและผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับกลุ่มจักสานไม้ไผ่ ต าบลน้ ามวบ อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           การน าเสนอผลงานและเผยแพร่ 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๕๕ ~ 

 

สรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 
ต าบลดงพญา  อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

 วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำร โดยใช้ค่ำเฉลี่ย  X  และร้อยละเปรียบเทียบ 
กับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับควำมพึงพอใจ       

ร้อยละ  90 – 100  ควำมพึงพอใจระดับดีมำก       
ร้อยละ  80 – 89    ควำมพึงพอใจระดับมำก       
ร้อยละ  70 – 79    ควำมพึงพอใจระดับพอใช้      
ร้อยละ  60 – 69    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุง       
ร้อยละ  50 – 59    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนกำรประเมิน  
1.กำรประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร 100 คะแนน (น ำเสนอผลกำรด ำเนินโครงกำร) โดยกำรใช้เครื่องมือ CIPP 
Model เต็มรูปแบบ 

รายการประเมิน/ข้อมูลการประเมิน คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย
จากผู้ประเมิน 

X  

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด้านสภาวะแวดล้อมหรือด้านบริบทของพ้ืนที่ (Context )    25 19.00 76.00 

ด้านปัจจัยน าเข้า  (Input)  25 20.50 82.00 

ด้านกระบวนการ (Process) 20 19.00 95.00 

ด้านผลผลิต (Product)  30 26.00 86.67 

รวม 100 84.50 84.50 

 ผลกำรประเมินต ำบลดงพญำ อ ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำรโดยใช้ค่ำเฉลี่ย และ
ร้อยละเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนนอยู่ใน ระดับมำก โดย
ภำพรวม มีค่ำเฉลี่ย 84.50 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 84.50 โดยมีผลกำรด ำเนินงำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทพ้ืนที่
(Context) มีค่ำเฉลี่ย 19.00 และมีร้อยละเท่ำกับ 76.00 ผลกำรด ำเนินด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ มีค่ำเฉลี่ย 20.50 และมีค่ำ
ร้อยละเท่ำกับ 82.00 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกระบวนกำร มีค่ำเฉลี่ย 19.00 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 95.00  ผลกำร
ด ำเนินงำนด้ำนผลผลิต  มีค่ำเฉลี่ย 26.00 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 86.67 และผลกำรประเมินด้ำนกระบวนกำร สูงกว่ำ
ด้ำนอ่ืน ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในด้ำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทพ้ืนที่(Context) ควรมีกำรพัฒนำ ปรับปรุง 
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้น ำชุมชน,ประชำชนในชุมชน และผู้เข้ำร่วมโครงกำรเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำร่วมกันอย่ำงแท้จริง 



~ ๑๕๖ ~ 

 

อภิปรายผล (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 

 กำรประเมินผลกำรประเมินต ำบลดงพญำ อ ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน ตำมรูปแบบกำรประเมินทุกขั้นตอนอย่ำง
เป็นระบบ  ผลกำรประเมินมีควำมเชื่อมั่นเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด คือ กำรด ำเนินงำน มีกำรวิเครำะห์ควำม
ต้องกำรของชุมชน สภำพปัญหำ กำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์รวมไปถึงกำรวิเครำะห์ควำมพร้อมของต ำบล ประชำชน และ
ผู้เข้ำร่วมด ำเนินโครงกำรที่มีควำมเชี่ยวชำญ ในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับผิดชอบยังเหมำะสมและยังขำดกำรน ำเทคโนโลยี และ
องค์ควำมรู้ มำช่วยในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมคุณภำพของผลิตภัณฑ์   

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

1. จำกบริบทพ้ืนที่ ซึ่งพ้ืนที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ควรจัดเป็นทริปท่องเที่ยว พร้อมที่พัก   

 ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงาน 

-  

ชื่อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา (พร้อมรูปภาพ ก่อนพัฒนา-หลังพัฒนา) 
ผลิตภัณฑ์ที่ 1  กาแฟห้วยโทน 
รูปภาพ ก่อนพัฒนา                                        รูปภาพ หลังพัฒนา 
 

 

 

  

 

 

 

 

 



~ ๑๕๗ ~ 

 

ผลิตภัณฑ์ที่ 2  หวายดงพญา 
รูปภาพ ก่อนพัฒนา                                                        รูปภาพ หลังพัฒนา 
  

 
  
 
 
 
 

 
ผลิตภัณฑ์ที่ 3 โฮมสเตย์บ้านห้วยโทน 
                                 รูปภาพ ก่อนพัฒนา 

 
 



~ ๑๕๘ ~ 

 

                                 รูปภาพ หลังพัฒนา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินงาน 
1.ศึกษำและค้นคว้ำหำข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่สนใจ 
2.วำงแผนแบ่งหน้ำที่ของสมำชิกในกลุ่มและหำข้อมูลในกำรด ำเนินงำน 
3.รวบรวมข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำน ำมำวิเครำะห์ 
4.ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
5.สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
 
ผลการด าเนินงาน 
ผลิตภัณฑ์กาแฟ 
กำแฟบ้ำนห้วยโทนเป็นกำแฟสำยพันธ์อำรำบิก้ำท่ีปลูกอยู่บนพื้นที่สูง มีอำคำรแปรรูปที่ได้มำตรำฐำน GMP 
นอกจำกนี้ยังมีบรรจุภัณฑ์ท่ีทันสมัยดึงดูดควำมสนใจให้กับกลุ่มเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น 
 เฟอร์นิเจอร์หวาย 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกำรผลิตจำกธรรมชำติ และมีกำรผลิตสินค้ำท่ีหลำกหลำยรูปแบบ เช่น โต๊ะ เก้ำอ้ี เตียง 
ขันโตก ตะกร้ำ ฯลฯ จึงท ำให้กลุ่มเป้ำหมำยเกิดควำมสนใจสั่งซื้อสินค้ำขึ้น 

 



~ ๑๕๙ ~ 

 

                โฮมสเตย์บ้านห้วยโทน 
เป็นหมู่บ้ำนเล็กๆ กลำงหุบเขำโอบล้อมไปด้วยธรรมชำติ นอกจำกนี้ยังมีกำรออกแบบตรำสินค้ำและท ำกำร    
โปรโมทให้เป็นที่รู้จักในสื่อออนไลน์ท ำให้มีกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ิมมำกขึ้น 
   
ผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชนที่ได้มาตรฐาน และได้ออกสู่ตลาด มียอดขายเพิ่มขึ้นหรือการบริโภค
เพิ่มข้ึน คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ (โดยเก็บข้อมูลเปรียบเทียบยอดขายจริงก่อนและหลังการด าเนินการ
โครงการ) 

 ยอดขำยของผลิตภัณฑ์กำแฟ เฟอร์นิเจอร์หวำย และโฮมสเตย์บ้ำนห้วยโทนมียอดขำยเพ่ิมขึ้นและคิดเป็นร้อย
ละ 71.43%  มีก ำไรเพิ่มขึ้นจำกกำรขำย 5%  

ปัจจัยความส าเร็จ 
มีกำรออกแบบตรำสินค้ำให้กับผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิด เพ่ือสร้ำงควำมโดดเด่นและน่ำจดจ ำ เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำย
ได้รับรู้และเกิดควำมสนใจในกำรสั่งซื้อสินค้ำเพ่ิมมำกขึ้น อีกทั้งยังเป็นกำรสร้ำงรำยได้ให้กับชำวบ้ำนในต ำบล
ดงพญำ อ ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน รวมถึงกำรแบ่งหน้ำที่ในกำรท ำงำนกันในทีมและมีกำรวำงแผนในกำร
ท ำงำน นอกจำกนี้ยังมีหัวหน้ำโครงกำรให้ค ำแนะน ำและคอยให้ค ำปรึกษำแก้ไขปัญหำต่ำงๆในกำรท ำงำน ท ำ
ให้งำนที่ได้รับมอบหมำยส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป 

กาแฟ  
ปัญหา ผลิตภัณฑ์กำแฟบ้ำนห้วยโทนมีตรำสินค้ำและสัญญำลักษณ์ที่ไม่โดดเด่นอำจท ำให้สินค้ำไม่เกิดควำม
น่ำสนใจ 
ข้อเสนอแนะ-แนวทางการพัฒนาต่อ มีกำรปรับเปลี่ยนตรำสินค้ำให้กับผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์โดดเด่น
และเป็นที่รู้จักให้กับกลุ่มเป้ำหมำย 

                
               เฟอร์นิเจอร์หวาย 

ปัญหา ไม่สำมำรถผลิตสินค้ำให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของตลำดเนื่องจำกมีก ำลังในกำรผลิตน้อย 
ข้อเสนอแนะ-แนวทางการพัฒนาต่อ ควรมีกำรเพ่ิมจ ำนวนคนในกำรผลิตสินค้ำและหำช่องทำงในกำรจัด
จ ำหน่ำยที่หลำกหลำยและท ำกำรตลำดอย่ำงต่อเนื่อง 
 

โฮมสเตย์บ้านห้วยโทน 
 ปัญหา เนื่องจำกมีท่ีพักจ ำนวนจ ำกัดท ำให้ไม่สำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ำมำพักจ ำนวนมำกได้ 
ข้อเสนอแนะ-แนวทางการพัฒนาต่อ ควรมีกำรสร้ำงที่พักไว้ส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ำมำใช้บริกำร
จ ำนวนมำกรวมถึงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ 



~ ๑๖๐ ~ 

 

        รูปภาพกิจกรรมสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 



~ ๑๖๑ ~ 

 

ต าบลบ่อเกลือเหนือ  อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
 วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำร โดยใช้ค่ำเฉลี่ย  X  และร้อยละเปรียบเทียบ 

กับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับควำมพึงพอใจ       
ร้อยละ  90 – 100  ควำมพึงพอใจระดับดีมำก       
ร้อยละ  80 – 89    ควำมพึงพอใจระดับมำก       
ร้อยละ  70 – 79    ควำมพึงพอใจระดับพอใช้      
ร้อยละ  60 – 69    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุง       
ร้อยละ  50 – 59    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนกำรประเมิน  
1.กำรประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร 100 คะแนน (น ำเสนอผลกำรด ำเนินโครงกำร) โดยกำรใช้เครื่องมือ CIPP 
Model เต็มรูปแบบ 

รายการประเมิน/ข้อมูลการประเมิน คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย
จากผู้ประเมิน 

X  

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด้านสภาวะแวดล้อมหรือด้านบริบทของพ้ืนที่ (Context )    25 23.50 94.00 

ด้านปัจจัยน าเข้า  (Input)  25 23.50 94.00 

ด้านกระบวนการ (Process) 20 20.00 100 

ด้านผลผลิต (Product)  30 29.00 96.67 

รวม 100 96.00 96.00 

  ผลกำรประเมินต ำบลบ่อเกลือเหนือ อ ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำรโดยใช้
ค่ำเฉลี่ย และร้อยละเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนนอยู่ใน 
ระดับดีมำก โดยภำพรวม มีค่ำเฉลี่ย 96.00 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 96.00 โดยมีผลกำรด ำเนินงำนสภำวะแวดล้อมหรือ
ด้ำนบริบทพ้ืนที่(Context) มีค่ำเฉลี่ย 23.50 และมีร้อยละเท่ำกับ 94.00 ผลกำรด ำเนินด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ มีค่ำเฉลี่ย 
23.50 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 94.00 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกระบวนกำร มีค่ำเฉลี่ย 20.00 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 
100  ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนผลผลิต  มีค่ำเฉลี่ย 29.00 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 96.67 และผลกำรประเมินด้ำน
กระบวนกำร สูงกว่ำด้ำนอ่ืน ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในด้ำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทพ้ืนที่(Context) และด้ำน
ปัจจัยน ำเข้ำ ควรมีกำรพัฒนำ ปรับปรุง กระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้น ำชุมชน,ประชำชนในชุมชน และผู้เข้ำร่วมโครงกำร
เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำร่วมกันอย่ำงแท้จริง และควรมีกำรน ำนวัตกรรมแล้งองค์ควำมรู้ ถ่ำยทอดให้ประชำชนและผู้ร่วม
โครงกำร เพ่ือใช้ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 



~ ๑๖๒ ~ 

 

อภิปรายผล (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 

 กำรประเมินต ำบลบ่อเกลือเหนือ อ ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน ตำมรูปแบบกำรประเมินทุกขั้นตอนอย่ำงเป็นระบบ  
ผลกำรประเมินมีควำมเชื่อมั่นเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด คือ กำรด ำเนินงำน มีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของชุมชน 
สภำพปัญหำ กำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์รวมไปถึงกำรวิเครำะห์ควำมพร้อมของต ำบล ประชำชน และผู้เข้ำร่วมด ำเนินโครงกำร
ทีม่ีควำมเชี่ยวชำญ ในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับผิดชอบอย่ำงเหมำะสม  

ข้อเสนอแนะ 

 

 ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

- 

 ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงาน 

    - 

ชื่อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา (พร้อมรูปภาพ ก่อนพัฒนา-หลังพัฒนา) 

 ผลิตภัณฑ์ที่ 1 โปสกำร์ดเกลืองหอมมงคลตำมสีวัน 

 

  

ก่อนพัฒนา หลังพัฒนา 

            

 

 



~ ๑๖๓ ~ 

 

ผลิตภัณฑ์ที่ 2 สบู่กำแฟสครับผิวจำกกำกเมล็ดกำแฟสูตรผสมเกลือสินเธำว์โบรำณ 

  

ก่อนพัฒนา หลังพัฒนา 

วิธีการด าเนินงาน 
 1) กิจกรรมที่ 1 กำรคัดเลือกและพัฒนำสินค้ำอัตลักษณ์ชุมชน ภำยใต้โมเดลยุทธศำสตร์เศรษฐกิจ BCG 
  1.1) กำรจัดประชุมคัดเลือกสินค้ำอัตลักษณ์ชุมชนร่วมกับหน่วยงำนและภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในต ำบล 
  1.2) กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรพัฒนำสินค้ำอัตลักษณ์ชุมชน 
 2) กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมกำรสร้ำงแบรนด์และพัฒนำออกแบบบรรจุภัณฑ์ส ำหรับสินค้ำอัตลักษณ์ชุมชนเพ่ือสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิม 
  2.1) กำรสร้ำงแบรนด์สินค้ำอัตลักษณ์ชุมชนที่มีเรื่องรำวที่น่ำสนใจ (story telling)  
  2.2) กำรพัฒนำออกแบบสินค้ำและบรรจุภัณฑ์ 
 3) กิจกรรมที่ 3 กำรส่งเสริมกำรตลำดและประชำสัมพันธ์สินค้ำอัตลักษณ์ชุมชนเพ่ือสร้ำงคุณค่ำทำงเศรษฐกิจ 
  3.1) กำรพัฒนำช่องทำงกำรขำยสินค้ำอัตลักษณ์ชุมชนผ่ำนระบบออนไลน์ 
  3.2) กำรพัฒนำช่องทำงกำรขำยสินค้ำอัตลักษณ์ชุมชนผ่ำนระบบออฟไลน์ 

ผลการด าเนินงาน 

จำกกำรได้ลงพ้ืนที่ร่วมกับชุมชน ในต ำบลบ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่ำน ท ำให้เห็นศักยภำพของแหล่งท่องเที่ยว
ทำงธรรมชำติและวิถีวัฒนธรรมของชุมชนที่สำมำรถน ำมำต่อยอดและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำและบริกำรเพ่ือชูจุดเด่น
ควำมเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนในพ้ืนที่ ตำมเศรษฐกิจ BCG Model ได้แก่ เกลือสินเธำว์โบรำณ และกำรเป็นแหล่งผลิต
กำแฟชั้นดี ที่ชื่อว่ำ “กำแฟภูพันเก้ำบ้ำนห้วยขวำก” ดังนั้นจึงเกิดกำรตกผลึกองค์ควำมรู้ที่บูรณำกำรร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่ 
โดยอำศัยองค์ควำมรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีจำกมหำวิทยำลัย เกิดเป็นสินค้ำอัตลักษณ์ชุมชน คือ ผลิตภัณฑ์โปสกำร์ด
เกลือหอมมงคล และ สบู่กำแฟสครับผิวจำกกำกเมล็ดกำแฟสูตรผสมเกลือสินเธำว์โบรำณ โดยผลิตจำกกำกเมล็ดกำแฟบ้ำน
ห้วยขวำกที่เหลือทิ้งจำกร้ำนกำแฟใน ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวยังสำมำรถเชื่อมโยงกับภำคกำรผลิตอ่ืน เช่น กำรท่องเที่ยวและ
บริกำร โรงแรมที่พัก กำรขนส่ง ร้ำนอำหำรและเครื่องดื่มในชุมชน ผ่ำนกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำสินค้ำและแผนกำรน ำ
สินค้ำออกสู่ตลำด ได้ท ำกำรขับเคลื่อนให้ชุมชนจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสำกิจ 



~ ๑๖๔ ~ 

 

ชุมชนฅนธรรมเกลือ เมื่อวันที่ 7 กันยำยน 2565 เพ่ือส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้ำอัตลักษณ์ชุมชนให้มีควำมต่อเนื่อง 
จนสำมำรถกำรยกระดับเศรษฐกิจและรำยไดข้องชุมชนฐำนรำกได้อย่ำงยั่งยืน 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชนที่ได้มาตรฐาน และได้ออกสู่ตลาด มียอดขายเพิ่มขึ้นหรือการบริโภคเพิ่มข้ึน คิดเป็นกี่
เปอร์เซ็นต์ (โดยเก็บข้อมูลเปรียบเทียบยอดขายจริงก่อนและหลังการด าเนินการโครงการ) 

ผลิตภัณฑ์ %ROI %SROI 

1. โปสกำร์ดเกลืองหอมมงคลตำมสีวัน 10.00 8.00 

2. สบู่กำแฟสครับผิวจำกกำกเมล็ดกำแฟสูตรผสมเกลือ
สินเธำว์โบรำณ 

12.67 10.67 

 
ปัจจัยความส าเร็จ 

ควำมร่วมมือกับชุมชนทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน เพ่ือกำรได้มำซึ่งข้อมูลที่เป็นปัญหำและควำมต้องของชุมชน
อย่ำงแท้จริง รวมไปถึงกำรตกผลึกองค์ควำมรู้ที่บูรณำกำรร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่ โดยอำศัยองค์ควำมรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีจำกมหำวิทยำลัย จนเกิดเป็นสินค้ำอัตลักษณ์ชุมชนที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนชุมชน และผลักดันให้เกิดควำม
ยั่งยืนโดยกำรจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสำหกิจชุมชนในพื้นที่ซึ่งจะน ำไปสู่กำรยกระดับเศรษฐกิจและรำยได้ของชุมชนฐำนรำกได้อย่ำง
ยั่งยืน 

 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป 

 จำกกำรลงมือปฏิบัติพบปัญหำในกระบวนกำรท ำงำน ทั้งในเรื่องระบบ U2T ในกำรกรอกข้อมูลกำรพัฒนำลงใน
ระบบ และด้วยระยะเวลำอันสั้นในกำรพัฒนำ จึงไม่สำมำรถตอบโจทย์ได้ชัดเจน 100 % และกำรลงพ้ืนที่กำรเก็บข้อมูล  
TCD มี่พำยุฝนท ำให้กำรเก็บข้อมูลล ำบำก และระบบกำรเก็บข้อมูลไม่เสถียรเนื่องจำกสัญญำณมือถือ  อีกทั้งปัจจัยชุมชน
บำงพ้ืนที่ยังไม่เห็นควำมส ำคัญของข้อมูล เพรำะสำเหตุมีหลำยหน่วยงำนลงมำเก็บข้อมูลแต่ชุมชนกลับไม่ได้อะไร จึงเป็น
อุปสรรคในกำรให้ข้อมูล 

 ด้วยระยะเวลำที่สั้นเกินไปและมีกิจกรรมที่ต้องลงไปพ้ืนที่โดยเฉพำะพ้ืนที่ห่ำงไกลควรเพ่ิมระยะเวลำในกำรพัฒนำ
มำกกว่ำนี้ เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืนในผลิตภัณฑ์ โดยเฉพำะเรื่องกำรตลำด และคุณภำพสินค้ำ และระบบออนไลน์ของ  U2T 
ในกำรกรอกข้อมูลกำรพัฒนำลงในระบบควรพัฒนำระบบให้ง่ำยสะดวกในกำรใช้และเสถียรกว่ำนี้ 

 อยำกให้มีกำรจัดท ำแผนกิจกรรมและแจ้งไว้ล่วงหน้ำไว้ตั้งแต่เริ่มโครงกำร ไม่ควรมำเพ่ิมกิจกรรมหลังด ำเนินกำรไป
แล้ว เพื่อทำงผู้รับผิดชอบบริหำรจัดกำรท ำแผนคนแผนเงินและแผนงำน ไว้ล่วงหน้ำ 

 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณในโครงกำรควรเป็นลักษณะของงำนวิจัย เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับทำงอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบโครงกำรที่ต้องมีภำระงำนสอนเป็นหลักด้วย 



~ ๑๖๕ ~ 

 

 

 

รูปภาพกิจกรรม        

  

  

กำรส่งส ำรวจพื้นที่และวิเครำะห์ข้อมูลชุมชน เพื่อน ำมำพัฒนำ ส่งเสริม และผลักดันผลิตภัณฑ์ 

  

  



~ ๑๖๖ ~ 

 

กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมกระบวนกำรผลิตและต่อยอดสินค้ำอัตลักษณ์ชุมชนเชิงพำณิชย์ 
 

  

งำนพัฒนำ ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ และช่วยเหลือชุมชน 

  



~ ๑๖๗ ~ 

 

  

ส่งเสริม และพัฒนำ ผลักดันผลิตภัณฑ์น ำออกสู่ตลำดออนไลน์และออฟไลน์ 

  

กำรเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์สินค้ำอัตลักษณ์ชุมชนกับสถำนที่แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 



~ ๑๖๘ ~ 

 

 

 

 
กำรยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้ำอัตลักษณ์ชุมชนโดยกำรจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสำหกิจชุมชนในพื้นที่ 

ซึ่งจะน ำไปสู่กำรยกระดับเศรษฐกิจและรำยได้ของชุมชนฐำนรำกได้อย่ำงยั่งยืน 
 
 

                 

 

 

 

สรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 
ต าบลภูฟ้า  อ าเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน 

 วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำร โดยใช้ค่ำเฉลี่ย  X  และร้อยละเปรียบเทียบ 
กับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับควำมพึงพอใจ       

ร้อยละ  90 – 100  ควำมพึงพอใจระดับดีมำก       
ร้อยละ  80 – 89    ควำมพึงพอใจระดับมำก       
ร้อยละ  70 – 79    ควำมพึงพอใจระดับพอใช้      
ร้อยละ  60 – 69    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุง       
ร้อยละ  50 – 59    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุงเร่งด่วน 



~ ๑๖๙ ~ 

 

คะแนนกำรประเมิน  
1.กำรประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร 100 คะแนน (น ำเสนอผลกำรด ำเนินโครงกำร) โดยกำรใช้เครื่องมือ CIPP 
Model เต็มรูปแบบ 

รายการประเมิน/ข้อมูลการประเมิน คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย
จากผู้ประเมิน 

X  

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด้านสภาวะแวดล้อมหรือด้านบริบทของพ้ืนที่ (Context )    25 22.50 90.00 

ด้านปัจจัยน าเข้า  (Input)  25 22.00 88.00 

ด้านกระบวนการ (Process) 20 19.50 97.50 

ด้านผลผลิต (Product)  30 28.00 93.33 

รวม 100 92.00 92.00 

  ผลกำรประเมินต ำบลภูฟ้ำ อ ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำรโดยใช้ค่ำเฉลี่ย และ
ร้อยละเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนนอยู่ใน ระดับดีมำก โดย
ภำพรวม มีค่ำเฉลี่ย 92.00 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 92.00 โดยมีผลกำรด ำเนินงำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทพ้ืนที่
(Context) มีค่ำเฉลี่ย 22.50 และมีร้อยละเท่ำกับ 90.00 ผลกำรด ำเนินด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ มีค่ำเฉลี่ย 22.00 และมีค่ำ
ร้อยละเท่ำกับ 88.00 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกระบวนกำร มีค่ำเฉลี่ย 19.50 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 97.50  ผลกำร
ด ำเนินงำนด้ำนผลผลิต  มีค่ำเฉลี่ย 28.00 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 93.33 และผลกำรประเมินด้ำนกระบวนกำร สูงกว่ำ
ด้ำนอ่ืน ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ ควรมีกำรพัฒนำ ปรับปรุง กระบวนกำร กำรน ำนวัตกรรมแล้งองค์
ควำมรู้ ถ่ำยทอดให้ประชำชนและผู้ร่วมโครงกำร เพ่ือใช้ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 

อภิปรายผล (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 

 กำรประเมินต ำบลภูฟ้ำ อ ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน ตำมรูปแบบกำรประเมินทุกขั้นตอนอย่ำงเป็นระบบ  ผลกำร
ประเมินมีควำมเชื่อมั่นเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนด คือ กำรด ำเนินงำน มีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของชุมชน สภำพ
ปัญหำ กำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์รวมไปถึงกำรวิเครำะห์ควำมพร้อมของต ำบล ประชำชน และผู้เข้ำร่วมด ำเนินโครงกำรที่ มี
ควำมเชี่ยวชำญ ในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับผิดชอบอย่ำงเหมำะสมแต่ยังขำดกำรน ำเทคโนโลยี และองค์ควำมรู้ มำช่วยในกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมคุณภำพของผลิตภัณฑ์  โดยเฉพำะกำรค ำนวณต้นทุน 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการ/กิจกรรม 



~ ๑๗๐ ~ 

 

1.  ขนำดของผลิตภัณฑ์ควรมีหลำกหลำย ให้ผู้บริโภคได้เลือกซ้ือ  
2.  ควรให้กลุ่มเข้ำรับกำรอบรมด้ำนกำรค ำนวณต้นทุนในกำรท ำผลิตภัณฑ์ก่อนออกจ ำหน่ำย 

 ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงาน 

 - 

ชื่อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา (พร้อมรูปภาพ ก่อนพัฒนา-หลังพัฒนา) 
 ผลิตภัณฑ์ที่ 1 คุกกี้บัควีต 
 คุกกี้บักวีต เป็นผลิตภัณฑ์ที่รังสรรค์จำกเมล็ดบักวีตที่ปลูกด้วยหัวใจ มีรสชำตินุ่มนวล กลิน่หอมละมุน ปลอดภัย
จำกสำรเคมีต่ำงๆ ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จำกกำรปลูกโดยชำวนำบ้ำนนำกอก ต ำบลภูฟ้ำ จ.น่ำน อย่ำงพิถีพิถัน ภำยในเมล็ดบัก
วีมีฟลำโวนอยน์ ซึ่งเป็นสำรต้ำนอนุมูลอิสระ สำมำรถช่วยชะลอวัยได้ บ ำรุงหัวใจ และลดควำมดันโลหิตได้ กำรอุดหนุน
ผลิตภัณฑ์คุกกี้บักวีตนอกจำกจะได้รับคุณประโยชน์มำกมำย ยังได้ช่วยชำวนำให้มีรำยได้เสริมจำกกำรปลูกบักวีตสลับกับ
กำรท ำนำได้อีกด้วย 
รูปภาพ ก่อน-หลัง 

รูปภาพผลิตภัณฑ์คุกกี้ก่อนมีโครงการ U2T for BCG 
ไม่มีรูปภำพ เนื่องจำก คุกก้ีบัควีตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หวังว่ำจะได้ช่วยให้ชุมชนบ้ำนนำกอกได้มีรำยได้

เพ่ิมข้ึนจำกกำรน ำไปขำยตำมร้ำนคำเฟ่ต่ำงๆในแหล่งชุมชนและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
รูปภาพผลิตภัณฑ์คุกกี้หลังมีโครงการ U2T for BCG 

  

ผลิตภัณฑ์ที่ 2 ทองม้วนบัควีต 

 ทองม้วนบัควีต  เป็นผลิตภัณฑ์ที่รังสรรค์จำกเมล็ดบักวีตที่ปลูกด้วยหัวใจ มีรสชำตินุ่มนวล กลิ่นหอมละมุน 
ปลอดภัยจำกสำรเคมีต่ำงๆ ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จำกกำรปลูกโดยชำวนำบ้ำนนำกอก ต ำบลภูฟ้ำ จ.น่ำน อย่ำงพิถีพิถัน ภำยใน
เมล็ดบักวีมีฟลำโวนอยน์ ซึ่งเป็นสำรต้ำนอนุมูลอิสระ สำมำรถช่วยชะลอวัยได้ บ ำรุงหัวใจ และลดควำมดันโลหิตได้ กำร
อุดหนุนผลิตภัณฑ์ทองม้วนบัควีตนอกจำกจะได้รับคุณประโยชน์มำกมำย ยังได้ช่วยชำวนำให้มีรำยได้เสริมจำกกำรปลูกบัก
วีตสลับกับกำรท ำนำได้อีกด้วย 
รูปภาพ ก่อน-หลัง 
 รูปภาพผลิตภัณฑ์ทองม้วนก่อนมีโครงการ U2T for BCG 



~ ๑๗๑ ~ 

 

ไม่มีรูปภำพ เนื่องจำก คุกกี้บัควีตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หวังว่ำจะได้ช่วยให้ชุมชนบ้ำนนำกอกได้มีรำยได้
เพ่ิมข้ึนจำกกำรน ำไปขำยตำมร้ำนคำเฟ่ต่ำงๆในแหล่งชุมชนและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
รูปภาพผลิตภัณฑ์ทองม้วนหลังมีโครงการ U2T for BCG 

            
ผลิตภัณฑ์ที่ 3 ชาบัควีต 

 ชำบัควีต ได้จำกเมล็ดบัควีต น ำมำอบและคั่ว ต่อต้ำนมะเร็ง ลดควำมดันโลหิตสูง ไขมันในเลือด เพ่ิม
ภูมิคุ้มกัน ช่วยบ ำรุงตับ มีฤทธิ์เป็นยำระบำยอ่อนๆ ลดอำกำรท้องผูก มีงำนวิจัยว่ำ บัควีตมีส่วนช่วยลดควำมเสี่ยงในกำรเป็น
โรคเบำหวำนได้ เดิมประเทศไทยมีกำรน ำเข้ำจำกประเทศญี่ปุ่นและจีน 

รูปภาพ ก่อน-หลัง 
รูปภาพผลิตภัณฑ์ชาบัควีตก่อนมีโครงการ U2T for BCG 

 
 

รูปภาพผลิตภัณฑ์ชาบัควีตหลังมีโครงการ U2T for BCG 



~ ๑๗๒ ~ 

 

                        

วิธีการด าเนินงาน 
เดือน กรกฏำคม พ.ศ.2565 
 - ประชุมแนวทำงกำรพัฒนำบัควีตสู่ผลิตภัณฑ์และหำรือกับเจ้ำของธุรกิจที่พัก ร้ำนค้ำ ในต ำบล 
 - ส่งตัวแทนอบรมกำรจัดท ำแผนธุรกิจ 
 - ลงพื้นที่ส ำรวจจุดเช็คอิน เก็บข้อมูล TCD จ ำนวน 50 ข้อมูล 
เดือน สิงหำคม พ.ศ.2565 
 - อบรบเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำเทคนิควิธีกำรท ำผลิตภัณฑ์จำกบักวีต 

- อบรมหลักสูตรกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกบักวีตบูรณำกำรร่วมกับกำรท่องเที่ยวต ำบลภูฟ้ำ : กำรพัฒนำบรรจภุัณฑ์และฉลำก
ผลิตภณัฑ์ และกระบวนกำรสร้ำงและขยำยตลำดดิจิทลัให้กับผลิตภณัฑ์และแหล่งท่องเที่ยวภำยในต ำบลภูฟ้ำ 

- จัดบูธภำยในงำน “๙๐ พระชนมพรรษำ สำยน้ ำล้ำนนำ เทิดไท้พระพันปีหลวง” ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ น่ำน 

- ลงพื้นที่ส ำรวจจุดเช็คอิน เก็บข้อมูล TCD ไม่น้อยกว่ำ 225 ข้อมูล 
เดือน กันยำยน พ.ศ.2565 
 - จัดบูธกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทำงกำรตลำดในกำรสร้ำงรำยได้จำกกิจกำรอำหำรปลอดภัยและกิจกรรมส่งเสริม
ช่องทำงกำรตลำดอำหำรปลอดภัย ร่วมกับส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดน่ำน ณ บริเวณข่วงเมืองน่ำน 
 - ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ECT-WEEK 
 - ลงพื้นที่ส ำรวจจุดเช็คอิน เก็บข้อมูล TCD ไม่น้อยกว่ำ 225 ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 
 - กลุ่มวิสำหกิจชุมชนผู้ปลูกบักวีตบ้ำนนำกอก ได้รับกำรพัฒนำเทคนิควิธีกำรท ำผลิตภัณฑ์จำกบักวีต 
 - สร้ำงแบรนด์และโลโก้ของผลิตภัณฑ์ที่มีควำมเฉพำะตัว 
 - สร้ำงผลิตภัณฑ์จำกบักวีตใหม่ 2 ชนิด คือ คุกกี้บักวีต และทองม้วนบักวีต 
 - ได้ประชำสัมพันธ์ชุมชนและกิจกรรมผ่ำนทำงเพจ  “U2T ต ำบลภูฟ้ำ”  

- ปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้แก่ผลิตภัณฑ์เดิม (ชำบักวีต) และสร้ำงบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำร
พัฒนำขึ้นมำ (คุกก้ีและทองม้วน) 

 - ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่ำง ๆ จำกกำรส ำรวจพื้นที่และบันทึกข้อมูล TCD ลงในเพจ “U2T ต ำบลภูฟ้ำ” 



~ ๑๗๓ ~ 

 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชนที่ได้มาตรฐาน และได้ออกสู่ตลาด มียอดขายเพิ่มขึ้นหรือการบริโภคเพิ่มข้ึน คิดเป็นกี่
เปอร์เซ็นต์ (โดยเก็บข้อมูลเปรียบเทียบยอดขายจริงก่อนและหลังการด าเนินการโครงการ) 

 ผลิตภัณฑ์ยังไม่สำมำรถสร้ำงยอดขำยที่ชัดเจนได้ ภำยใต้ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 3 เดือน ซึ่งเป็นช่วงเวลำที่สั้น
เกินกว่ำจะประชำสัมพันธ์บักวีตให้เป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำย ถึงแม้ว่ำกลุ่มจะมีผลิตภัณฑ์เดิมอยู่แต่ทำงกลุ่มวิสำหกิจชุมชน
ผู้ปลูกบักวีตยังไม่เคยมีกำรจัดจ ำหน่ำยภำยนอกชุมชน เพรำะขำดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ทั้งทำงออฟไลน์และ
ออนไลน์ ในระยะเวลำกำรด ำเนินงำนของโครงกำร U2T for BCG ต ำบลภูฟ้ำ ได้มีกำรจัดกิจกรรมเสริมควำมรู้ให้ในช่วง
ท้ำยของกำรด ำเนินโครงกำรฯ ท ำให้ไม่สำมำรถแสดงออกยอดขำยที่เป็นผลก ำไรชัดเจนได้ อย่ำงไรก็ตำมหำกมีกำรขยำย
เวลำด ำเนินโครงกำรจะเปป็นผลดีอย่ำงยิ่งส ำหรับชุมชน 

ปัจจัยความส าเร็จ 
กำรรับรู้ถึงปัญหำในสิ่งที่ชุมชนมี 
กำรลงพ้ืนจริงเพ่ือปรึกษำถึงควำมต้องกำรที่แท้จริงของชุมชน 
กำรวำงแผนที่รอบคอบรัดกุมให้อยู๋ในกรอบระยะเวลำที่ก ำหนด 
ควำมสำมัคคีในชุมชนและทำงกลุ่มU2T 
ควำมตั้งใจจริงที่จะสร้ำงผลิตภัณฑ์จนสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้ในชุมชนได้จริง 

 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป 
ปัญหา 

ปัจจัยด้ำนกำรผลิต  : สถำนที่ยังไม่เอ้ืออ ำนวยเท่ำที่ควร  
ปัจจัยด้ำนงบประมำน : งบประมำนไม่เพียงพอต่อกำรพัฒนำให้มีควำมมั่นคง 
ปัจจัยด้ำนเวลำ   : ระยะเวลำ 3 เดือน ยังน้อยเกินไปส ำหรับกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ใหม่ 

ข้อเสนอแนะ 

 ระยะเวลำในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่สั้นเกินกว่ำจะประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้ำงและสร้ำงรำยได้ให้
เกษตรกรในชุมชนได้ ไว้ว่ำจะเป็นช่วงเวลำปกติหรือช่วงเวลำที่ประสบปัญหำภัยพิบัติก็ตำม เพื่อให้โครงกำรฯบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่ำงสมบูรณ์ ควรมีขยำยระยะเวลำให้ยำวนำนขึ้นไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน และเพ่ิมงบประมำณให้สัมพันธ์กับ
เป้ำหมำยที่ตั้งไว้เพ่ือให้โครงกำรประสบควำมส ำเร็จอย่ำงแท้จริง 

แนวทางการพัฒนา 

ขยำยกำรตลำดจำกกำรขำยตำมท้องถิ่นโดยกำรเพ่ิมตลำดทำงออนไลน์จำก Facebook Page “U2T ต ำบลภูฟ้ำ” ในส่วน
ของรูปแบบแพ็คเก็จผลิตภัณฑ์จะมีหลำกหลำยรำคำหลำกหลำยขนำดมำกยิ่งขึ้น เพ่ือเพ่ิมอ ำนำจกำรซื้อให้กับลูกค้ำและ
สินค้ำมีสีสันสะดุดตำเพ่ือเป็นจุดดึงดูดควำมสนใจของลูกค้ำ 



~ ๑๗๔ ~ 

 

รูปภาพกิจกรรม 
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๗๕ ~ 

 

สรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 
ต าบลอวน  อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

 วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำร โดยใช้ค่ำเฉลี่ย  X  และร้อยละเปรียบเทียบ 
กับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับควำมพึงพอใจ       

ร้อยละ  90 – 100  ควำมพึงพอใจระดับดีมำก       
ร้อยละ  80 – 89    ควำมพึงพอใจระดับมำก       
ร้อยละ  70 – 79    ควำมพึงพอใจระดับพอใช้      
ร้อยละ  60 – 69    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุง       
ร้อยละ  50 – 59    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนกำรประเมิน  
1.กำรประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร 100 คะแนน (น ำเสนอผลกำรด ำเนินโครงกำร) โดยกำรใช้เครื่องมือ CIPP 
Model เต็มรูปแบบ 

รายการประเมิน/ข้อมูลการประเมิน คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย
จากผู้ประเมิน 

X  

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด้านสภาวะแวดล้อมหรือด้านบริบทของพ้ืนที่ (Context )    25 24.00 96.00 

ด้านปัจจัยน าเข้า  (Input)  25 23.50 94.00 

ด้านกระบวนการ (Process) 20 20.00 100 

ด้านผลผลิต (Product)  30 29.00 96.67 

รวม 100 96.50 96.50 

  ผลกำรประเมินต ำบลอวน อ ำเภอปัว จังหวัดน่ำน วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำรโดยใช้ค่ำเฉลี่ย และร้อยละ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนนอยู่ใน ระดับ ดีมำก โดย
ภำพรวม มีค่ำเฉลี่ย 96.50 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 96.50 โดยมีผลกำรด ำเนินงำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทพ้ืนที่
(Context) มีค่ำเฉลี่ย 24.00 และมีร้อยละเท่ำกับ 96.00 ผลกำรด ำเนินด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ มีค่ำเฉลี่ย 23.50 และมีค่ำ
ร้อยละเท่ำกับ 94.00 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกระบวนกำร มีค่ำเฉลี่ย 20.00 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 100  ผลกำร
ด ำเนินงำนด้ำนผลผลิต  มีค่ำเฉลี่ย 29.00 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 96.67 และผลกำรประเมินด้ำนกระบวนกำร สู งกว่ำ
ด้ำนอ่ืน ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ ควรมีกำรพัฒนำ ปรับปรุง กระบวนกำร กำรน ำนวัตกรรมและองค์
ควำมรู้ ถ่ำยทอดให้ประชำชนและผู้ร่วมโครงกำร เพ่ือใช้ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 



~ ๑๗๖ ~ 

 

อภิปรายผล (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 

 กำรประเมินต ำบลอวน อ ำเภอปัว จังหวัดน่ำน ตำมรูปแบบกำรประเมินทุกขั้นตอนอย่ำงเป็นระบบ  ผลกำร
ประเมินมีควำมเชื่อมั่นเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนด คือ กำรด ำเนินงำน มีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของชุมชน สภำพ
ปัญหำ กำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์รวมไปถึงกำรวิเครำะห์ควำมพร้อมของต ำบล ประชำชน และผู้เข้ำร่วมด ำเนินโครงกำรที่มี
ควำมเชี่ยวชำญ ในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับผิดชอบอย่ำงเหมำะสมแต่ยังขำดกำรน ำเทคโนโลยี และองค์ควำมรู้ มำช่วยในกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมคุณภำพของผลิตภัณฑ์   

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

- 

 ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงาน 

  - 

ชื่อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา (พร้อมรูปภาพ ก่อนพัฒนา-หลังพัฒนา) 

 ผลิตภัณฑ์ที่ 1 ปลำต้นน้ ำแดดเดียว (Sun-dried fish). 

รูปภาพ ก่อน-หลัง 

 

 

 

 

 

 

 

      ก่อน       หลัง 

 
 
 



~ ๑๗๗ ~ 

 

ผลิตภัณฑ์ที่ 2 
 ต้นแบบพิพิธภัณฑ์ปลำต้นน้ ำระดับครัวเรือน (Household Aquarium Models). 
รูปภาพ ก่อน-หลัง 

ก่อน                                                                หลัง 
 

วิธีการด าเนินงาน 

 - วางแผน เพิ่มปริมาณมูลค่าปลาต้นน้ า 

 ร่วมประชุมวำงแผนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ควำมต้องกำรผู้บริโภคมำกขึ้นโดยกลุ่มบัณฑิต U2T  ต ำบล
อวน อ ำเภอปัว จังหวัดน่ำน และคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่สำมำรถเก็บรักษำให้ผลิตภัณฑ์ปลำแดดเดียวสำมำรถถนอม
ผลิตภัณฑ์ให้มีอำยุในกำรเก็บรักษำได้ยำวนำนและคัดสรรบรรจุภัณฑ์ที่มีขนำดที่เหมำะสมกับกำรท ำพิพิธภัณฑ์ปลำต้นน้ ำ
ระดับครัวเรือน 

 - ออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ปลาต้นน้ า 

ปรึกษำและวำงแผนกำรออกแบบตรำผลิตภัณฑ์โดยคณะท ำงำน U2T ต ำบลอวน ภำยใต้โครงกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ต ำบลอวน อ ำเภอปัว จังหวัดน่ำน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ น่ำน ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

 

 

 



~ ๑๗๘ ~ 

 

 - วางแผนจ าหน่ายสินค้า 

วำงแผนและปรึกษำกับหัวหน้ำโครงกำรเกี่ยวกับกำรจัดจ ำหน่ำย น ำเสนอข้อมูลสินค้ำผ่ำนช่องทำงใดที่ผู้บริโภค
เข้ำถึงได้มำกที่สุด ผลสรุปที่ได้ออกมำนั้น คือมีกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนช่องทำง Online โดยใช้กลยุทธ์ในกำรขำยโดยกำร
น ำเสนอสินค้ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เช่น Facebook Fanpage และ  เป็นต้น 

  - จัดท าช่องทางการตลาด 

 ออกแบบและจัดท ำสื่ออนไลน์ที่ผู้บริโภคสำมำรถเข้ำถึงได้มำกที่สุด อำทิเช่น เพจFacebook  โดยใช้องค์ควำมรู้ใน
ด้ำนกำรผลิตสื่อเพ่ือจัดจ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำออนไลน์ 
  - พัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมการขายออนไลน์ 

 ผลิตสื่อด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำยผ่ำนทำงออนไลน์โดยจะใช้โปรแกรม  VLLO ในกำรตัดต่อคลิปวิดีโอโดยจะถ่ำยวิดีโอ
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนและผลิตภัณฑ์ที่ได้ แล้วน ำคลิปแต่ละคลิปมำเรียบเรียงกันเพ่ือให้ภำพสื่อออกมำเข้ำใจง่ำยจำกนั้น
โพสต์ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ 
 - น าเสนอผ่านสื่อออนไลน์ 

 โพสต์สินค้ำผ่ำนช่องทำง Facebook  โดยใช้กำรโพสต์ข้อควำมและติดแฮชแท็กไปยังโครงกำรที่จัดท ำ เพ่ือดึงดูด
ควำมสนใจของลูกค้ำและง่ำยต่อกำรค้นหำผลิตภัณฑ์  
 - น าผลิตภัณฑ์ออกจ าหน่วยตามชุมชน 

    ทำงสมำชิก U2T for BCG ต ำบลอวนได้เริ่มน ำผลิตภัณฑ์ที่ได้พัฒนำคุณภำพจำกเดิมน ำออกสู่ตลำดร้ำนค้ำต่ำงๆ
ในชุมชมพื้นท่ีต ำบลอวน เพื่อท ำยอดให้ได้ตำมเป้ำหมำยตำมที่ได้ก ำหนดเอำไว้ 

ผลการด าเนินงาน 

 - วางแผน เพิ่มปริมาณมูลค่าปลาต้นน้ า. 

            คณะผู้ด ำเนินงำน U2T ต ำบลอวน ภำยใต้โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลัง 

โควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ปลำต้นน้ ำแดดเดียวได้ขนำดควำมกว้ำง×ยำว = 20 × 30 เซนติเมตร 
ปริมำตร 250 กรัม และออกแบบตู้ปลำส ำหรับพิพิฑภณัฑ์ปลำตน้น้ ำโดยใช้ตู้กระจกขนำด 30×20×20 หนำ 5 มิลลิเมตร                                                                                     

 - ออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ปลาต้นน้ า                                                                          .
 ด ำเนินกำรประชุมปรึกษำและวำงแผนโดยโดยคณะท ำงำน U2T ต ำบลอวน ภำยใต้โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ต ำบลอวน อ ำเภอปัว จังหวัดน่ำน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ล้ำนนำ น่ำน ประจ ำปีงบประมำณ 2565 กำรด ำเนินงำนได้ใช้โปรแกรม Canva ในกำรออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ปลำต้นน้ ำ 
รูปแบบทรงกลม  ขนำด 5 เซนติเมตรหรือ50มิลลิเมตรเพ่ือติดเข้ำกับบรรจุภัณฑ์ 

 



~ ๑๗๙ ~ 

 

 - วางแผนจ าหน่ายสินค้า                                                                                    . 

 คณะผู้จัดท ำทีมด ำเนินกำร U2T ต ำบลอวน  ได้ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำที่ชัดเจนโดยจะใช้ช่องทำงกำรจัด
จ ำหน่ำยผ่ำน Facebook Fanpage ซึ่งได้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของผลกำรด ำเนินงำน                                                                                                                
.         - จัดท าช่องทางการตลาด                                                                                   . 

 ได้ช่องทำงในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำน Facebook  ซึ่งเป็นไปตำมวัตถุประสงค์หลักและ.เป็นไปตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนที่คณะผู้จัดท ำได้คำดหวังไว้               
                                                                             . 
 - พัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมการขายออนไลน์                                                                                            . 
 ได้สื่อเพ่ือพัฒนำส่งเสริมกำรขำยออนไลน์ ซึ่งเป็นไปตำมวัตถุประสงค์หลักและเป็นไปตำมแผนกำร    .ด ำเนินงำน                                                                                                                    
. 
 - น าเสนอผ่านสื่อออนไลน์                                                                                   . 
 ได้รูปแบบกำรน ำเสนอสื่อผ่ำนช่องทำงออนไลน์ที่ชัดเจนและผู้บริโภคสำมำรถเข้ำถึงได้มำกที่สุด                                                                    

. 

 - น าผลิตภัณฑ์ออกจ าหน่วยตามชุมชน                                                                                           . 

    เป้ำหมำยกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ตำมชุมชนอำจจะไม่เป็นไปตำมที่ทำงต ำบลอวนเคยตั้งยอดกำรจ ำหน่ำยไว้ แต่
ยอดกำรขำยทำงต ำบลอวนก็ถือว่ำสูงกว่ำของเดือนที่แล้วและได้รับผลตอบรับค ำติชมและค ำแนะน ำจำกทำงประชำชนมำ
เพ่ือให้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีปรสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น                                                                                                         
ผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชนที่ได้มาตรฐาน และได้ออกสู่ตลาด มียอดขายเพิ่มขึ้นหรือการบริโภคเพิ่มข้ึน คิดเป็นกี่
เปอร์เซ็นต์ (โดยเก็บข้อมูลเปรียบเทียบยอดขายจริงก่อนและหลังการด าเนินการโครงการ) 

 ผลิตภัณฑ์ของต ำบลอวนมียอดจำกกำรขำยให้ผู้บริโภคเพ่ิมขึ้นคิดเป็น 15% เมื่อเปรียบเทียบกับยอดกำรขำยจริง
ก่อนและหลังจำกกำรด ำเนินกำรโครงกำร                                                             . 

ปัจจัยความส าเร็จ 
 จำกกำรด ำเนินโครงกำรสำมำรถสรุปได้ว่ำปัจจัยของควำมส ำเร็จคือ กำรที่ทีมงำนประชำชนและกลุ่มบัณฑิตมีกำร
แบ่งงำนตำมควำมสำมำรถและควำมถนัดมีกำรประชุมวำงแผนทุกครั้งก่อนกำรด ำเนินงำนและกำรให้ควำมร่วมมือจำกทุก
หน่วยงำนท ำให้ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลแต่ถ้ำหำกได้รับควำมร่วมมือจำกสำขำ
วิทยำศำสตร์กำรอำหำรและสำขำประมงอีกท้ังยังมีงบประมำณในกำรจัดจ้ำงที่มีระยะเวลำมำกข้ึนจำกทำงมหำวิทยำลัยรำช
มงคลล้ำนนำน่ำน จะมำสำมำรถต่อยอดและพัฒนำให้สินค้ำมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น                                                                                                       
. 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 ปัญหำที่พบในพ้ืนที่จัดท ำต้นแบบพิพิธภัณฑ์ปลำตต้นน้ ำ กล่ำวคือ ในช่วงเดือน พฤษภำคม-กลำงเดือนสิงหำคม 
เป็นช่วงฤดูฝน ท ำให้เกิดฝนตกน้ ำท่วมหนัก ท ำให้ตลิ่งและแหล่งที่อยู่ของปลำต้นน้ ำสูญ เสียเป็นอย่ำงมำก ท ำให้สูญเสีย
ระบบนิเวศในพ้ืนที่อนุรักษ์พันธ์ปลำต้นน้ ำซึ่งส่งผลต่อกำรผลิตปลำแดดเดียว ซึ่งวัตถุดิบที่น ำมำจำกปลำไม่เพียงพอต่อกำร



~ ๑๘๐ ~ 

 

ผลิตตลอดทั้งปีและปลำต้นน้ ำแดดเดียวไม่สำมำรถเก็บรักษำไว้ได้นำนในถุงบรรจุภัณฑ์ เนื่องจำกอำจจะเกิดเชื้อรำหรือเน่ำ 
เก็บรักษำได้นำนสูงสุดไม่เกิน 3-4วัน 
. แต่เมื่อเกษตรกรที่ท ำกำรประมงเห็นว่ำมีกำรรับซื้อปลำต้นน้ ำแดดเดียวและมีกำรเพำะพันธ์ปลำต้นน้ ำเพ่ือกำร
ขยำยพันธุ์และกำรจัดจ ำหน่ำย ก็จะเกิดควำมต้องกำรอยำกจะเพำะพันธ์ปลำต้นน้ ำมำกขึ้นเพ่ือกำรจ ำหน่ำยพันธ์ปลำและ
กำรเพ่ิมวัตถุดิบในกำรผลิตปลำต้นน้ ำแดดเดียว.ถ้ำหำกเกษตรกรในพื้นที่มีกำรเพำะพันธ์ปลำต้นน้ ำมำกขึ้นแทนกำรหำตำม
แหล่งธรรมชำติจะท ำให้เกิด Community ที่สำมำรถต่อรองรำคำผลผลิตให้สูงขึ้นได้ และยังสำมำรถส่งออกไป
นอกเหนือจำกเขตพ้ืนที่ได้ (เพ่ิมมูลค่ำปลำต้นน้ ำที่ตกต่ ำและไม่ได้เป็นที่รู้จักมำกนักในพ้ืนที่ให้มีมูลค่ำสูงขึ้น) เป็นช่องทำงใน
กำรเสริมสร้ำงรำยได้และอำชีพใหม่ให้แก่ประชำชนในพื้นที่ ต ำบลอวน อ ำเภอปัว จังหวัดน่ำน     

                      . 
                                                    รูปภาพกิจกรรม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



~ ๑๘๑ ~ 

 

สรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 
ต าบลศิลาเพชร  อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

 วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำร โดยใช้ค่ำเฉลี่ย  X  และร้อยละเปรียบเทียบ 
กับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับควำมพึงพอใจ       

ร้อยละ  90 – 100  ควำมพึงพอใจระดับดีมำก       
ร้อยละ  80 – 89    ควำมพึงพอใจระดับมำก       
ร้อยละ  70 – 79    ควำมพึงพอใจระดับพอใช้      
ร้อยละ  60 – 69    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุง       
ร้อยละ  50 – 59    ควำมพึงพอใจระดับปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนกำรประเมิน  
1.กำรประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร 100 คะแนน (น ำเสนอผลกำรด ำเนินโครงกำร) โดยกำรใช้เครื่องมือ CIPP 
Model เต็มรูปแบบ 

รายการประเมิน/ข้อมูลการประเมิน คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย
จากผู้ประเมิน 

X  

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด้านสภาวะแวดล้อมหรือด้านบริบทของพ้ืนที่ (Context )    25 22.00 88.00 

ด้านปัจจัยน าเข้า  (Input)  25 24.00 96.00 

ด้านกระบวนการ (Process) 20 19.50 97.50 

ด้านผลผลิต (Product)  30 28.50 95.00 

รวม 100 94.00 94.00 

 ผลกำรประเมินต ำบลศิลำเพชร อ ำเภอปัว จังหวัดน่ำน วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำรโดยใช้ค่ำเฉลี่ย และร้อย
ละเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์กำรให้คะแนนอยู่ใน ระดับ ดีมำก โดย
ภำพรวม มีค่ำเฉลี่ย 94.00 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 94000 โดยมีผลกำรด ำเนินงำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทพ้ืนที่
(Context) มีค่ำเฉลี่ย 22.00 และมีร้อยละเท่ำกับ 88.00 ผลกำรด ำเนินด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ มีค่ำเฉลี่ย 24.00 และมีค่ำ
ร้อยละเท่ำกับ 96.00 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกระบวนกำร มีค่ำเฉลี่ย 19.50 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 97.50  ผลกำร
ด ำเนินงำนด้ำนผลผลิต  มีค่ำเฉลี่ย 28.50 และมีค่ำร้อยละเท่ำกับ 95.00 ผลกำรประเมินด้ำนด้ำนกระบงนกำรสูงกว่ำ
ด้ำนอ่ืน และผลกำรประเมินด้ำนด้ำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทพ้ืนที่ (Context) ควรมีกำรพัฒนำ ปรับปรุง 
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้น ำชุมชน,ประชำชนในชุมชน และผู้เข้ำร่วมโครงกำรเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำร่วมกันอย่ำงแท้จริง  



~ ๑๘๒ ~ 

 

อภิปรายผล (แต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ) 

 กำรประเมินศิลำเพชร อ ำเภอปัว จังหวัดตำมรูปแบบกำรประเมินทุกขั้นตอนอย่ำงเป็นระบบ  ผลกำรประเมินมี
ควำมเชื่อมั่นเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด คือ กำรด ำเนินงำน มีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของชุมชน สภำพปัญหำ 
กำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์รวมไปถึงกำรวิเครำะห์ควำมพร้อมของต ำบล ประชำชน และผู้เข้ำร่วมด ำเนินโครงกำรที่ มีควำม
เชี่ยวชำญ ในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับผิดชอบอย่ำงเหมำะสมแต่ยังขำดกำรน ำเทคโนโลยี และองค์ควำมรู้ มำช่วยในกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อเพ่ิมคุณภำพของผลิตภัณฑ์   
 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

1.  ควรเพิ่มช่องทำงในกำรจัดจ ำหน่ำย และประชำสัมพันธ์สินค้ำมำกขึ้น 

 ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงาน 

 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๘๓ ~ 

 

ชื่อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา (พร้อมรูปภาพ ก่อนพัฒนา-หลังพัฒนา)  
ผลิตภัณฑ์ที่ 1 น้ าพริกทุ่งโพธิ์ทอง@ศิลาเพชร  

 
 
 
 ผลิตภัณฑ์ที่ 2 ไข่ไก่สมุนไพร@ศิลาเพชร 

 

 
 
 



~ ๑๘๔ ~ 

 

วิธีการด าเนินงาน  
1. ออกแบบแพ็คเกจกล่องบรรจุภัณฑ์สร้ำง QR Code ปรับเปลี่ยนโลโก้ของผลิตภัณฑ์ให้สวยงำม เพ่ือพัฒนำ

แพ็คเกจให้โดดเด่นดึงดูดลูกค้ำในชุมชนและนักท่องเที่ยวมำกข้ึน  
2. ส่งเสริมกำรขำยโดยจัดท ำเป็นแพ็คเกจในรูปแบบของฝำกประจ ำต ำบลให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยว และ เพ่ิม
ช่องทำง 

ต่ำงจังหวัด  
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรท่องเที่ยวในชุมชน ให้รู้จักเป็นที่กว้ำงขวำงมำกยิ่งขึ้น และสร้ำงสินค้ำ ท้องถิ่นเพ่ือ 

จ ำหน่ำยแก่กลุ่มนักท่องเที่ยว  
 
ผลการด าเนินงาน  

1. ได้บรรจุภัณฑ์ใหม่ที่โดดเด่น และช่วยเพิ่มมูลค่ำให้กับผลิตภัณฑ์  
2. มีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยมำกขึ้น และได้กลุ่มลูกค้ำเพ่ิมมำกขึ้น  
3. สร้ำงอำชีพ สร้ำงควำมรู้ สร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน และสนับสนุนกำรท่องเที่ยวในชุมชน 

 
 ผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชนที่ได้มาตรฐาน และได้ออกสู่ตลาด มียอดขายเพิ่มขึ้นหรือการบริโภค เพิ่มข้ึน คิดเป็นกี่
เปอร์เซ็นต์(โดยเก็บข้อมูลเปรียบเทียบยอดขายจริงก่อนและหลังการด าเนินการโครงการ)  

1. ความพร้อมออกสู่ตลาด : พร้อมขำย/ขำยแล้ว  
2. ยอดขายเพิ่มขึ้น คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์  
ผลิตภัณฑ์น้ าพริกทุ่งโพธิ์ทอง มียอดขายเพิ่มขึ้นจากเดิม 24.94 %  
ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่จุลินทรีย์มียอดขายเพิ่มขึ้นจากเดิม 58.00 %  

 
ปัจจัยความส าเร็จ  

1. ได้รับควำมสนับสนุนของหน่วยงำนต่ำง ๆ เช่น อบต.ต ำบลศิลำเพชร , กศน.ต ำบลศิลำเพชร ที่เข้ำ มำช่วยใน
เรื่องของสถำนที่ท ำงำน บริษัท Bioaxel เกษตรกร ที่สนับสนุนวัคซีนลัมปีสกิลและวิตำมินเสริม และ โครงกำรมั่งคั่งเรียล
โอสเตจ ซอยทรัพย์เจริญที่ช่วยพัฒนำสูตรน้ ำพริกและโปรโมทสินค้ำออนไลน์ 

2. ได้รับควำมร่วมมือของกลุ่มน้ ำพริกทุ่งโพธิ์ทอง , ฟำร์มไข่ไก่ และฟำร์มโคเนื้อ ในเรื่องของกำรให้ ข้อมูลต่ำง ๆ 
และให้ทำงโครงกำร U2T ได้เข้ำไปพัฒนำต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้จำกเดิมที่มีอยู่ให้ดูโดดเด่นเพ่ือเพ่ิม มูลค่ำให้กับผลิตภัณฑ์
เพ่ิมช่องทำงกำรจ ำหน่ำยมำกข้ึนและได้กลุ่มลูกค้ำเพ่ิมมำกข้ึน  

3. กำรน ำข้อมูลนวัตกรรมและผลงำนวิจัยที่ผ่ำนกำรทดสอบและได้ผลดีแล้วลงมำบูรณำกำรกับกำร ผลิต เช่น กำร
น ำนวัตกรรมกำรผลิตจุลินทรีย์จำกใบหญ้ำและกำรใช้จุลินทรีย์ในไก่ไข่เพ่ือผลิตไข่ไก่จุลินทรีย์  

4. กำรเชื่อมโยงข้อมูลและถ่ำยทอดข้อมูลผ่ำนวิทยำกรที่ประสบควำมส ำเร็จและมีควำมเชี่ยวชำญใน ด้ำนที่กลุ่ม
ชุมชนต้องกำร  

5. กำรเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรผลิตและกำรตลำดผ่ำนหน่วยงำนรัฐ เช่น อบต. ผ่ำนหน่วยงำนเอกชน เช่น บริษัทไบ
โอเอกซ์เซล จ ำกัด และผ่ำนตัวแทนพ่อค้ำผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 
 
 
 



~ ๑๘๕ ~ 

 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป  
ปัญหาอุปสรรค  

1. ปัจจัยด้ำนบุคลำกร : ต้องกำรบุคลำกรหรือหน่วยงำนมำช่วยเหลือกำรเลี้ยงไก่ไข่จุลินทรีย์ให้ได้รับ  
มำตรฐำน 

2. ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยี/นวัตกรรม : ต้องกำรบุคลำกรที่มีควำมช ำนำญในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ำมำ  
ช่วยในกำรโปรโมทสินค้ำและบริกำร ข้อเสนอแนะ หำบุคลำกรหรือหน่วยงำนมำช่วยเหลือกำรเลี้ยงไก่ไข่จุลินทรีย์ให้ได้รับ
มำตรฐำน และหำบุคลำกรที่มี ควำมช ำนำญในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกำรโปรโมทสินค้ำและบริกำร  

แนวทางการพัฒนา  
1. ผลักดันกำรจัดท ำผลิตภัณฑ์น้ ำพริกทุ่งโพธิ์ทองให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของต ำบลศิลำเพชร เพ่ือ เป็น 

องค์ควำมรู้ต่อยอดกำรส่งเสริมสร้ำงสัมมำอำชีพของคนในชุมชนต ำบลศิลำเพชรต่อไป  
2. ส่งเสริมและพัฒนำประสิทธิภำพกำรเลี้ยง ลดอัตรำกำรตำย เพ่ิมปริมำณผลผลิต เพ่ิมคุณภำพของ  

ผลผลิต ลดต้นทุนค่ำอำหำร และสร้ำงควำมเป็นเอกลักษณ์และควำมคุ้มค่ำของผลิตภัณฑ์โดยกำรเพ่ิม สำรอำหำรส ำคัญใน
ไข่โดยกำรท ำในรูปของไข่สมุนไพร รวมถึงกำรแปรรูปเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ใน รูปแบบของผลิตภัณฑ์ไข่ไก่พร้อม
ทำน  

3. ส่งเสริมและพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและร่วมมือกันผลักดันสถำนที่ท่องเที่ย วในชุมชนให้รู้จัก 
เป็น 

ที่กว้ำงขวำงมำกยิ่งขึ้น สร้ำงสินค้ำท้องถิ่นและน ำเสนอสู่นักท่องเที่ยว เพ่ือสร้ำงควำมประทับใจให้เกิดกับ สินค้ำชุมชน กำร
คิดพัฒนำกิจกรรมกำรท่องเที่ยวใหม่ ๆ เพ่ือดึงดูดควำมสนใจและให้มีกำรใช้อินเทอร์เน็ต และ  Social Media เพ่ือสื่อสำร
เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๘๖ ~ 

 

รูปภาพกิจกรรม  
กิจกรรมจัดอบรมการพัฒนาการผลิต การยืดอายุการเก็บรักษา และการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ น้ าพริกทุ่งโพธิ์ทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมจัดอบรมการผลิตไข่ไก่สมุนไพร การป้องกันและรกัษาโรคไก่ไข่เบื้องต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๘๗ ~ 

 

 กิจกรรมจัดอบรมการผลิตโคเน้ือ การป้องกันและรักษาโรคไก่ไขเ่บ้ืองต้น 
 

 
 

Youtube : https://youtu.be/eCMf9xXtfFU 

 

 

https://youtu.be/eCMf9xXtfFU


~ ๑๘๘ ~ 

 

ภาคผนวก 



~ ๑๘๙ ~ 

 

 



~ ๑๙๐ ~ 

 

 



~ ๑๙๑ ~ 

 

 
 

การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักบริการวิชาการดีเด่น บุคลากรที่มีจิตอาสา บริการวิชาการ        ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพ ให้กับสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม      ฐานรากหลังโควิดด้วย

เศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG) 



~ ๑๙๒ ~ 
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~ ๒๑๗ ~ 

 

 

 



~ ๒๑๘ ~ 

 

 


