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ประกาศรายช่ือผลงานที่ผ่านการคัดเลือก รอบแนวคิดโครงการ (Concept idea) ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม
ภายใต้ โครงการเพื่อขอรับทุนภายใต้โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation 

Driving unit) ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  
ประจำปีงบประมาณ 2565  

..................................................................................... 
 

  ตามท่ี หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  
ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือสังคม (Social Innovation Driving unit) 
ประจำพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเชิญชวนให้ผู้ประกอบการ 
วิสาหกิจชุมชน และกิจการเพ่ือสังคมที่เป็นนิติบุคคล ที่มีแนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างสุขฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคม เพ่ือช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ิมความสามารถของผู้เข้าร่วมในการแข่งขัน สร้างรายได้ และสร้าง
สังคมนวัตกรรมยั่งยืน ร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนสนับสนุน ตามรายละเอียดทราบแล้วนั้น 
  บัดนี้ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือสังคม ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ รอบแนวคิดโครงการ (Concept idea) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 86 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 
ลำดับ ชื่อผลงาน/โครงการ พื้นที่ดำเนินการ ชื่อ-สกุลผู้สมัคร 

1 
  

โครงการโรงอบแห้งพลังความร้อนจาก
แสงอาทิตย์ ฆ่าเชื้อด้วยระบบแสง UV พัฒนา
ถาดตากด้วยอลูมิเนียมเกรด304 ใช้ระบบ 
ไอโอทีเพ่ือควบคุมและวัดค่าต่าง ๆ 

มหาสารคาม    โกสินธุ์ สุวรรณภักดี 

2 
  

พัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับควบคุมดูแล
แปลงผักไฮโดรโปนิกส์ 

มหาสารคาม    ธนกฤต นครศรี 

3 โครงการสร้างโรงผลิตเนื้อครามธรรมชาติด้วย
ระบบบ่อซีเมนต์ขนาดใหญ่ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการผลิตและยกระดับมาตรฐาน
อุตสาหกรรมครามธรรมชาติ  

หนองบัวลำภู    ศิริพร ฮาดสม 

4  โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ -ชีวภาพ
และวัสดุปลูก 

หนองคาย    พิริยากร ลีประเสริฐพันธ์ 

5 การเพ่ิมมูลค่าของเสียจากฟาร์มสุกร 
โดยใช้เครื่องแยกกากมูลสัตว์ 

เลย    สารัช สุจริตชัย 

6 เพ่ิมมูลค่าสินค้าสมุนไพร มหาสารคาม    จิราณี ตรีพรหม 
7  นวัตกรรมเครื่องย้อมครามกึ่งอัตโนมัติ มหาสารคาม    ศุภกิจ จันทะพินิจ 
8  ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดร่วมกับระบบสูบ

น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 
อุดรธานี    สุรสิทธิ์ ฆารเจริญ 
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ลำดับ ชื่อผลงาน/โครงการ พื้นที่ดำเนินการ ชื่อ-สกุลผู้สมัคร 
9  เซอร์คูลาร์ นาดำ อุดรธานี    วีระพล แก้วอินทร์  
10  สร้างงานสานต่ออาชีพพ่อ เพราะสำนึกรัก

บ้านเกิด 
มหาสารคาม    บัณฑิต ศรีเศรษฐา 

11  นวัตกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์บริสุทธิ์
ข้าวเหนียวก่ำนาสีนวนแบบสมาร์ทฟาร์ม 
เพ่ือชุมชน 

มหาสารคาม    พีระยศ แข็งขัน 

12  การพัฒนา (ยกระดับ) กลุ่มผู้ประกอบการ
ย้อมผ้าย้อมครามในเขตพ้ืนที่ตำบลกุดจับ 
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

อุดรธานี    ประภาพร สุปัญญา 

13 สนับสนุนเกษตรอินทรีย์สู่การแปรรูปยุคใหม่ อุดรธานี    ศิรมณี โชติวรรณ 
14 นวัตกรรมพลังน้ำเพ่ือชีวิต  

(Hydro innovation for life) 
มหาสารคาม    วิชัย ประพฤตินอก 

15 โรงเรียนป่าไผ่ ขอนแก่น    สุชาติ มานะศรี 
16  รถตัดใบข้าวพลังงานทางเลือก บึงกาฬ ปณาวุธ แสนรัตน์ 
17 นวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากร และ

พลังงาน ทางการเกษตรกรรม (Innovation 
in resource and energy management 
in agriculture) 

มหาสารคาม    วิชัย ประพฤตินอก 

18 
  

นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ สร้างรายได้เสริม  
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

นครพนม    ธีระ ด้วงลำพันธ์ 

19 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตดินปลูก
คุณภาพสูงเพ่ือแรงงานสตรีสูงวัย 

มหาสารคาม    ทานตะวัน สิงห์แก้ว 

20 พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
อินทรีย์และเครือข่ายปุ๋ยหมักชุมชนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนตาลและชุมชนบ้าน
หัวโนนตาล เทศบาลตำบลโนนตาล 

ร้อยเอ็ด    วีร์สุดา ผลากอง 

21 โครงการนวัตกรรมผลิตเพ่ือการท่องเที่ยววิถีสี
ชมพูศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเกษตรผสมผสาน
ดอนข่าสีชมพู 

ขอนแก่น    กองม ี  อุปฮาด 

22 โครงการผักโพนผักแพ แก้ปัญหาพ้ืนที่น้ำท่วม
ซ้ำซากชุมชนโนนหนองลาด 

ขอนแก่น    สวาท อุปฮาด 

23  ฐานข้อมูลน้ำเชื้อและการผสมเทียมเพ่ือการ
ผลิตโคเนื้อคุณภาพในจังหวัดมุกดาหาร : 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคขุนสมสะอาดมั่งมี 
อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 

มุกดาหาร    มนกานต์ อินทรกำแหง 

24 โครงการนวัตกรรมการผลิตพันธุ์ไม้เพ่ือลด
มลภาวะทางสิ่งแวดล้อม 

สกลนคร    สาโรจน ์ บังหอม 
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ลำดับ ชื่อผลงาน/โครงการ พื้นที่ดำเนินการ ชื่อ-สกุลผู้สมัคร 
25  การผสมเทียมและการปรับปรุงพันธุ์ควายใน

จังหวัดขอนแก่น : เครือข่ายชุมชนอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า อำเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

ขอนแก่น    มนกานต์ อินทรกำแหง 

26  นวัตกรรมการย้อมสีไหมจากมะขามและ 
การออกแบบลวดลายบนผืนผ้าเพ่ือสร้าง 
อัตลักษณ์ชุมชนบ้านขามเรียง  
"ลายผ้าขามเรียง" 

มหาสารคาม    ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ 

27 ฮักหมอลำ.คอม อุดรธานี    ยวิษฐา  ดาโรจน์ 
28 โรงเรือนอัจฉริยะเพ่ือการเพาะปลูกแบบ 

Smart Farm 
กาฬสินธุ์    กณิศ เมืองวงษ์ 

29 นวัตกรรมปลาส้มโปรไบโอติกสำเร็จรูปพร้อม
รับประทาน 

หนองคาย    พลอยทราย โอฮาม่า 

30  การยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพการปลูก
ผักอินทรีย์ปลอดสารผ่านระบบ IoT 

มหาสารคาม    วราวุฒิ  นาคบุญนำ 

31  การแปรรูปกัญชาเพ่ือสร้างมูลค่าให้กับ
วิสาหกิจชุมชน (ผงปรุงรสกัญชา) 

มหาสารคาม    องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย 

32 โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ
สีธรรมชาติ กลุ่มทอผ้าฝ้าย ตำบลหนองแวง  
อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม    

มหาสารคาม    อาคม เสงี่ยมวิบูล 

33 การยกระดับกระบวนการอบรมควัน
ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่  

นครพนม    สมชัย วะชุม 

34 โครงการยกระดับและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผู้เลี้ยงโค-กระบือ ด้วยเทคโนโลยี
เกษตรและนวัตกรรมแบบครบวงจร จังหวัด
บึงกาฬ 

บึงกาฬ เอกศักดิ์ เฮงสุโข 

35  แปรรูปเสื่อกก ร้อยเอ็ด    ศิริรัตน์ ไชยชิต 
36 เกษตรแปรรูป (lemon) ร้อยเอ็ด    กันต์สินี เดชาติวงศ์  

ณ อยุธยา 
37 โครงการดินปลูกต้นไม้เลี้ยงยาก ขอนแก่น    พลเวศม์ ชาญพินิจนันท์ 
38 โรงเรือนระบบน้ำอัตโนมัติ และเครื่อง

กะเทาะเมล็ดถั่วเขียว 
มหาสารคาม    อัมพร โพธิ์ทอง 

39 INKDIGO วิถีย้อมครามสร้างชุมชนยั่งยืน มุกดาหาร    กาญจนา หินเธาว ์
40  รถหยอดเมล็ดพันธุ์บังคับวิทยุเพ่ือการเกษตร บึงกาฬ วีระพล วงค์กอ 
41  ชุมแพอีหลีตี้ ขอนแก่น    วรวุฒ ิ รุ่งไมตรี 
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ลำดับ ชื่อผลงาน/โครงการ พื้นที่ดำเนินการ ชื่อ-สกุลผู้สมัคร 
42  โรงเรือนปลูกมะเขือเทศราชินีสำเร็จรูประบบ 

EVAP artificial light (LED and 
Fluorescent)  

บึงกาฬ ปณัฐพงศ์ ชิณแสน 

43  ผลิตมอลต์จากข้าวในท้องถิ่นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  

ขอนแก่น    พงศธร อ่างยาน 

44 นวัตกรรมชุมชนสมุนไพร สร้างสุข บ้านโนน 
ตำบลขามป้อม 

มหาสารคาม    ฤทธิวรรณ สมศรี 

45 การพัฒนาระบบตลาดเขียวเคลื่อนที่อัจฉริยะ
เมอืงมหาสารคาม 

มหาสารคาม    ชัยสิทธิ์  แนวน้อย 

46  ประยุกต์ใช้นวัตกรรมเครื่องหั่นข้าวเกรียบ
แบบกึ่งอัตโนมัติเพ่ือยกระดับการผลิต 

มุกดาหาร    อมรรัตน์ คำมุงคุณ 

47 ชีวิตใหม่ New life การฟ้ืนฟูผู้ป่วยที่มีแผล
เปิดเรื้อรัง ให้มีอาการที่ดีขึ้น ด้วยครีมสมาน
แผล (Rehabilitation of patients with 
open wounds with cream that heals 
wounds faster) 

สกลนคร    สุรเชษฐ์ งิ้วพรหม 

48  หอสมุดเมืองท้องถิ่นอัจฉริยะ  
จังหวัดสกลนคร (Smart city library  
Sakon Nakhon Province) แพลตฟอร์ม 
เว็บไซด์ที่ขัดเก็บฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อ 
การเรียนรู้ในรูปแบบผสมผสานนวัตกรรม
เทคโนโลยี AR, VR  

สกลนคร    สุรเชษฐ์ งิ้วพรหม 

49  การพัฒนาวัสดุปลูกคุณภาพสูง 
ด้วยการอบไอน้ำ 

เลย    นฤดี ทองวัตร 

50 สมุนไพร วังยาว มหาสารคาม    ชนะชล  ภูจิตต์ทอง 
51 การพัฒนาและดัดแปลงสามล้อปั่นถีบเป็น

สามล้อปั่นไฟฟ้าเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 

สกลนคร    เกียรติคุณ ทองแดง 

52 เครื่องควบคุมอุณหภูมิก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า  บึงกาฬ อนิวัตร บุญเสริฐ 
53  รถหว่านปุ๋ยเดินตามเพ่ือการเกษตร บึงกาฬ วีระพล วงค์กอ 
54 สร้างโอกาสเข้าสู่การตลาดดิจิทัลด้วยระบบ 

AI Omnichannel Platform  
มุกดาหาร    จักรพล รักสัตย์ 

55  การสื่อสารการตลาดท่องเที่ยวชุมชน  
อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น  
โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 

ขอนแก่น    สุมณฑา เกษมวิลาศ 

56  กายอุปกรณ์ปลูกผักสำหรับมนุษย์ล้อ เลย    ปิ่นมนัส โคตรชา 
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ลำดับ ชื่อผลงาน/โครงการ พื้นที่ดำเนินการ ชื่อ-สกุลผู้สมัคร 
57 การประยุกต์ใช้นวัตกรรมโรงอบแห้งขนาด

เล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพและมูลค่าผลิตภัณฑ์
สมุนไพรตรีผลา 

สกลนคร    กฤษฎา พัชรเนตร 

58 ชุดควบคุมระบบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร  บึงกาฬ วีระพล วงค์กอ 
59  Organic Compost Smart ขอนแก่น    ศตวรรษ นามแสง 
60 ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจฐานธรรม  สุข มั่น 

สากล นคร (Sakon Nakhon Knowledge 
Center model) 

สกลนคร    พิพัฒน์ วิญโก 

61  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปข้าว
ท้องถิ่นให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารคาว-หวานกึ่ง
สำเร็จรูปสู่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนอง
ม่วงส้ม ตำบลโหรา จังหวัดร้อยเอ็ด 

ร้อยเอ็ด    ทัศนีย์  อาจศรี 

62 โรงแปรรูปสินค้ามาตรฐาน GMP เพ่ือแปรรูป
สมุนไพร 

สกลนคร    สมศิลป์ ผลาจันทร์ 

63  พัฒนาและสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ใน
ฟ้าเสกข์ในกระบวนการผลิตและการตลาด 

นครพนม    สุธนา บุญเหลือ 

64  พัฒนานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์เพื่อความ
มั่นคงทางอาหารในลุ่มน้ำพระธาตุบังพวน 

หนองคาย    สุชาติ เครือเขือนเพชร 

65 นวัตกรรมมีเดียมาเก็ตติ้งแพลทฟอร์มเพ่ือการ
ขายและการท่องเที่ยวเพ่ือยกระดับความ
สร้างสรรค ์สนุกสนานของวิสาหกิจชุมชน  
(Innovation Agriproduct Tourism 
Creative Media) Marketing Platform) 

มหาสารคาม    ธนัญนพ แซ่ฮอ 

66 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ พัฒนาผ้าสีธรรมชาติ
จากเปลือกไม้ 

ร้อยเอ็ด    สุดาวรรณ์ ดาวเรือง 

67  นวัตกรรมระบบเครือข่ายโรงเรือนอัจฉริยะ 
การติดตามและจำหน่ายผลผลิต 
แบบครบวงจร 

นครพนม    ฉัตรชัย  ฉัตรชัยการ 

68 การพัฒนาการผลิตพืชระบบเกษตรอัจฉริยะ
วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนตำบลหนองแคน 
อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ร้อยเอ็ด    ญาณกร เขตศิริสุข 

69 โครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
จากต้นครามในเขตพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 

สกลนคร    วสันต์ มุลเมืองแสน 

70 ผลิตภัณฑ์ข้าวปอแก้ว ร้อยเอ็ด    สำรวย บางสร้อย 
71 ผลิตภัณฑ์ข้าวทิพมนต์ อุดรธานี    พวงเพ็ชร อุดรเขต 
72 ผลิตภัณฑ์ข้าวแม่เกษ 

 
นครพนม เกษแก้ว เขื่อนคำ 
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ลำดับ ชื่อผลงาน/โครงการ พื้นที่ดำเนินการ ชื่อ-สกุลผู้สมัคร 
73  นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ สร้างรายได้เสริม  

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
ร้อยเอ็ด    สุภาพร สรรพคุณ 

74  นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ สร้างรายได้เสริม  
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

อุดรธานี    บุญธรรม ประดิษฐ์เดช 

75 นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ สร้างรายได้เสริม  
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

ร้อยเอ็ด    วีรยุทธ สุวัฒน ์

76  นวัตกรรมเครื่องสีครบวงจรในเครื่องเดียว นครพนม    ประสิทธิ์ วงษ์ตา 
77 นวัตกรรมเครื่องสีครบวงจรในเครื่องเดียว นครพนม    ปราโมท แสงสว่าง 
78 เลี้ยงโคเนื้อเพ่ือสังคม มหาสารคาม    อรรถพล สิงพิลา 
79 การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับ

การเพ่ิมผลผลิตการผลิตแคปหมูสูตรโบราณ  
วิสาหกิจชุมชนแม่ปราณี 

ขอนแก่น    เฉลิมพล บุญทศ 

80 เครื่องหยอดเมล็ดพืชพลังงานแสงอาทิตย์ บึงกาฬ อนิวัตร บุญเสริฐ 
81 เพาะเห็ดจาก ตอซังข้าว และเศษกิ่งไม้ใบไม้ ร้อยเอ็ด    สุรีรัตน์ อรุณไกร 
82 โรงเรือนปลูกผักอินทรีย์ขนาด 8 * 20 มหาสารคาม    กรุง ดวงเงิน 
83 แปรรูปข้าวอินทรีย์ครบวงจร ร้อยเอ็ด    น้ำอ้อย นามทะจันทร์ 
84 โรงเรือนหลังคาโปร่งแสงเพ่ือตาก 

มันสำปะหลัง 
มหาสารคาม    อธิภัทร ศรีวิเศษ 

85 แปรรูปสมุนไพร มหาสารคาม    ขวัญทอง เทียมเทศแก้ว 
86 พัฒนาพืชสมุนไพรต้นน้ำสู่ปลายน้ำ มหาสารคาม    วานิช ชิณสุทธิ 

 
 ทั้งนี้ ขอให้ทุกผลงานที่ผ่านการคัดเลือกข้างต้น เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ หัวข้อ “การเขียนข้อเสนอ
โครงการแบบ Full Proposal อย่างไรให้ได้ทุนสนับสนุนจาก SID-Esan” ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (รูปแบบออนไลน์) โดยจะแจ้งลิงก์การอบรบให้ทราบอีกครั้ง 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซ้ิม) 
หัวหน้าหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม  

ประจำพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 


