
ดร.อานนท์ คำวรณ์  

นายวัชรพล ขำคมเขตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ U2T HACKATHON 2021 จังหวัดร้อยเอ็ด 
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 



09.00 - 10.30 น.       การสัมมนาและกิจกรรมกลุ่ม “การค้นหานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐาน ในประเด็นการพัฒนา  
   4 ด้าน Circular Economy Creative Economy Technology/Healthcare และ Art & Culture”  

10.30 - 10.45 น.        รับประทานอาหารวา่ง  
10.45 - 12.00 น.       การสัมมนาและกิจกรรมกลุ่ม “แนวทางและวิธีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐาน”  
12.00 - 13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 14.30 น.       กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนการนำเสนอนวัตกรรมของแต่ละกลุ่มพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด 
14.30 - 14.45 น.       รับประทานอาหารวา่ง 
14.45 - 16.00 น.       นำเสนอผลกิจกรรมกลุ่มและรับคำแนะนำจากทีมวิทยากร 
16.00 - 16.30 น.       สรุปประเด็นสำคัญและปิดโครงการ 



1. การส่งเสริมดา้นสิ่งแวดล้อมดว้ยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  

การหมุนเวียนใช้ทรัพยากรธรรมชาติในห่วงโซ่คุณค่า และเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการของเสียวัตถุดิบสินค้าที่หมดอายุและพลังงานให้กลับไป เป็น
ทรัพยากรที่หมุนเวียนอยู่ ในระบบด้วยกระบวนการที่ เหมาะสมหรือ           
การแปลงสภาพทรัพยากรที่ถูกใช้แล้วโดยใช้หลักการของการ หรือ โดย
เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและลดปริมาณขยะโดยประยุกต์ให้กับ 
วัฒนธรรมหรือสินค้ า ในชุมชนเพือ ให้ เกิ ดความยั่ งยืน ตั วอย่ า ง             
เครื่องสำอางค์จากดิน (แพรรี่พราย) นำเสนอในรูปแบบการตลาดสีเขียว 
เพื่อความยั่งยืน  

การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม เพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน เช่น อนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชน, พัฒนาอาชีพหลักของ
เกษตรกร, การยกระดับสินค้า OTOP, การส่งเสริมอาชีพเสริมเกษตรกร



2. การสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Creative Economy)  

เป็นระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาความคิดสร้างสรรค ์จินตนาการ และไอเดียใหม่ๆ ของปัจเจกบุคคล ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ด้าน
สินค้าและบริการที่มีความใหม่ และมีลักษณะเฉพาะตัว อาจเกิดจากการนำภูมปิัญญาท้องถิ่นมาปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยหรือบริบทของ
สังคมและวัฒนธรรม เช่น กระเป๋าถือลายผ้าขาวม้า ละครแดจังกึม งานฝีมือ และหัตถกรรม เช่น สินค้า อาหาร เครื่องประดับ 
เฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ 

ตัวอย่าง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบ
การบริการอย่างหนึ่ง โดยใช้หลักเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านรูปแบบ
การท่องเที่ยวโดยสอดแทรกเรื่องวัฒนธรรมอาหารการกินถิ่นที่อยู่
หรือเอกลักษณ์ เฉพาะชุมชนตนที่มีเพื่อสร้างความแตกต่างให้เกิด
รายได้เพื่อเป็นการชับเคลื่อนเศรษกิจในชุมชน  





3. การนำองค์ความรู้ไปบริการชุมชนในดา้นเทคโนโลยีและการบริการด้านสุขภาพ (Technology/Health care) 

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาในชุมชน
หรือบริการด้านสุขภาพ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้คนใน
ชุมชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง พัฒนาคุณภาพชีวิต และ 
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และ ยังเป็นการส่งเสริม        
ให้คนในชุมชนเกิดความรู้ ความสามารถด้านการใช้ 
เทคโนโลยีนั้นๆ เพื่อเพิ่มทักษะในการสร้างอาชีพ, ส่งเสริมสุข
ภาพตามช่วงวัย หรือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.)





4. การพัฒนาสัมมาอาชีพและการสรา้งอาชีพใหม่ด้วยศิลปะและวัฒนธรรม ท้องถิ่นในชุมชน (Art and Culture) 

การสร้างสรรค์และพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการในชุมชน 
เช่น สินค้า OTOP อาจมีการออกแบบลวดลายเพื่อนำเสนอ
ให้เห็น ถึงเอกลักษณ์ และความสะดวกสบายในการใช้ผลิต
ภัณฑ์โดยคํานึงถึงกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมกับสินค้าของชุมชน
เราเป็นหลัก  



กรณศีกึษา

WESECTA



โมเดลธุรกิจ Business Model อธิบายความเกี่ยวข้องอย่างเป็นเหตุเปน็ผล 
ว่าธุรกิจนั้น สร้าง ส่งมอบ และเก็บเกี่ยวคุณค่าได้อย่างไร



 เกณฑ์หลักของการประเมินการแข่งขัน  

1. ความสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่

 2. ความคิดสรา้งสรรค ์ความสามารถในการนำแนวคิดไปใช้ได้จริง

3.  แนวทางการดำเนินงาน

 4. ชุมชนได้รับคุณค่า/มูลค่าเพิ่ม

 5. การมีความร่วมมือกับคนและชุมชน เพื่อสร้างความยั่งยืน

 6. ผลลัพธ์ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม หรือคุณภาพชีวิต

 ดังนั้น ...

 ความชัดเจนของปัญหา

 ความชัดเจนของแนวคิด/วิธีการแก้ไขปัญหา

ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

 กรอบการดำเนินงานและผลลัพธ์

 แผนธุรกิจ/โมเดลธุรกิจ

 การบอกเล่าเรื่องราวและการนำเสนอ



กิจกรรม 1 การค้นหานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐาน ในประเด็นการพัฒนา 4 ด้าน 1. Circular Economy  
              2. Creative Economy 3. Technology/Healthcare และ 4. Art & Culture

ให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกแนวคิดที่จะนำไปใช้ในการแขง่ขัน UT2 HACKATHON 2021  

โดยระบุถึงปัญหา/แนวทางทางแก้ไขปัญหา ให้ได้มากกว่า 12 แนวคิด 

กิจกรรมนี้จะให้เวลาในการทำ 30 นาที หลังจากนั้นจะให้แต่ละกลุ่มนำเสนอ 3 นาที 



RULES  กฎ

quantity-over-quality 
เนน้ปรมิาณมากกวา่คณุภาพ 

ban on distractions (phones) 
ระวงัสิง่รบกวน 

a mindset of “There are no bad ideas”(except the ones that  
are not shared!) 

ใหม้ ีMindset ไมม่คีวามคดิทีไ่มด่ ี
(แตส่ิง่ทีไ่มด่กีค็อืการใมน่ำเสนอความคดิ)



BE	BOLD		
AND		
CURIOUS

BE	BOLD		
AND		
CURIOUS

มีความกล้าและ 
อยากรู้อยากเห็น



Brainstorming 

คณุสรา้งไอเดยีดีๆ จากไอเดยีทีแ่ปลกใหมข่องกนั
และกนั จากการคยุรว่มกนั 

Braindumping 

คลา้ย Brainstorming แตท่ำของแตล่ะคน แลว้นำ
มาคยุรวมกนั 

Brainwriting 

คลา้ย Brainstorming แตท่กุคนเขยีนและสง่ตอ่
ความคดิใหค้นอืน่เพิม่ กอ่นทีจ่ะมาคยุรวมกนั 

เทคนิคการสร้างความคิด CRAZY 8 
8 IDEAS in 8 MINUTES

CRAZY 6 
 6 IDEAS in 6 MINUTES







การพัฒนาข้ามสายพันธ์ (Cross-Industry) 
เลยีนแบบแนวคดิทีใ่ชไ้ดจ้ากอตุสาหกรรมอืน่ ๆ 



“ไกช่งิชา้สวรรค”์ หนึ1งเดยีวในโลก!



กิจกรรม 2 การค้นหานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐาน ในประเด็นการพัฒนา 4 ด้าน 1. Circular Economy  
              2. Creative Economy 3. Technology/Healthcare และ 4. Art & Culture

ให้แต่ละกลุ่มคัดเลือก 2 แนวคิดที่จะนำไปใช้ในการแข่งขัน UT2 HACKATHON 2021 โดย ... 

1. ระบุถึงปัญหาและแนวทางทางแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน 

2. บอกถึงเหตุผลในเลือกแนวคิดนี้ และระบุว่าเป็นประเด็นการพัฒนาด้านใด 

กิจกรรมนี้จะให้เวลาในการทำ 30 นาที หลังจากนั้นจะให้แต่ละกลุ่มนำเสนอ 3 นาที 



กิจกรรม 3 แนวทางและวิธีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐาน

ให้แต่ละกลุ่มเลือก 1 แนวคิดที่ได้มาเตรียมตัวนำเสนอ โดยแสดงให้เห็นถึงเรื่องต่างๆดังนี้ 
 

กิจกรรมนี้จะให้เวลาในการทำ 45 นาที หลังจากนั้นจะให้แต่ละกลุ่มนำเสนอ 6 นาที 

1. ความสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่

 2. ความคิดสรา้งสรรค์ ความสามารถในการนำแนวคิดไปใช้ได้จริง

3.  แนวทางการดำเนินงาน

 4. ชุมชนได้รับคุณค่า/มูลค่าเพิ่ม

 5. การมีความร่วมมือกับคนและชุมชน เพื่อสร้างความยั่งยืน

 6. ผลลัพธ์ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม หรือคุณภาพชีวิต



การบอกเล่าเรื่องราว Storytelling

“When dealing with people, remember you are not dealing with 
creatures of logic, but creatures of emotion.” 

Dale Carnegie

“ เมื่อเราต้องยุ่งเกี่ยวกับคน จำไว้เสมอว่าคนไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่เหตุและผล  
แต่คนเป็นสิ่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วยอารมณ์และความรู้สึก ”



		แหล่งของ	
เรื่องราว

o Employee    - - - - - - - -  

o Customer     - - - - - - - -  

o Offering        - - - - - - - -  

o Founder        - - - - - - - - 

ความตั้งใจ / ความมุ่งมั่น 

คุณสมบัติ / ส่วนประกอบ

ประวัติบริษัท เมือง / ความเป็นท้องถิ่น

เทคโนโลยี / กรรมวิธี

เรื่องราวของลูกค้า

เรื่องราวดีๆที่พนักงานทำ



CONTENT MARKETING

BAD BOY  
VALLEY 

หุบเขาคนโฉด

ร้านอาหาร	หุบเขาคนโฉด			
เชียงใหม่	อาหารโฮมเมด		
เน้นความเป็นธรรมชาติ	
ผสมผสานกับศิลปะ		



อาหารทุกจานคืองานคราฟต์ชิ้นดีที่มาอาร์ติส
เป็นพี่ยศถูกเสิร์ฟ มารัว ๆ ทันทีที่เราเข้าไปถึง
ร้าน ซึ่งเจ้าอาหารในหลาย ๆ จานถือเป็นซิก
เนเจอร์ที่จะถูกเสิร์ฟประจำทั้งคอร์สมื้อเที่ยง
และคอร์สดินเนอร์ อาทิ เมนูน้อยใจยา เมี่ยง
ดอกไม้ที่ถูกตั้งชื่อตามบทละครซอจากล้านนา 
ประกอบไปด้วยดอกไม้ที่พี่กุ่ยและพี่ยศปลูก
เองกว่า 20 ชนิด ห่อมาในแผ่นแป้งข้าวเจ้า
สไตล์เวียดนาม เคียงด้วยซอสมะขามกับสละ
เพื่อเพิ่มรสเปรี้ยวหวานให้จานนี้ทานง่ายขึ้น







กิจกรรม 4 การพัฒนาแผนการนำเสนอนวัตกรรมของแต่ละกลุ่มพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด

ให้แต่ละกลุ่มนำเสนออีกครั้ง โดยบอกเล่าเป็นเรื่องราวที่น่าติดตาม 
 

กิจกรรมนี้จะให้เวลาในการทำ 45 นาที หลังจากนั้นจะให้แต่ละกลุ่มนำเสนอ 6 นาที 

1. ความสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่

 2. ความคิดสรา้งสรรค์ ความสามารถในการนำแนวคิดไปใช้ได้จริง

3.  แนวทางการดำเนินงาน

 4. ชุมชนได้รับคุณค่า/มูลค่าเพิ่ม

 5. การมีความร่วมมือกับคนและชุมชน เพื่อสร้างความยั่งยืน

 6. ผลลัพธ์ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม หรือคุณภาพชีวิต




