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ช่ือโครงการ :  โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน กลุมทอผาเสื้อภูไทปกลายดวยมือ ตําบลคุมเกา 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ช่ือหนวยงานรวม : องคการบริหารสวนตาํบลคุมเกา, พัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ 

ช่ือชุมชน : ตาํบลคุมเกา อําเภอเขาวง จังหวดักาฬสินธุ 

ช่ือผูรับผิดชอบ: อาจารยธเนศ ยืนสุข  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม  ตําบลตลาด อาํเภอเมือง  
จังหวัดมหาสารคาม  โทร : ๐๙๕-๒๑๕-๕๖๕๖    

ช่ือผูรวมโครงการ  
๑. ผศ.พจนศิรินทร ลิมปนันทน สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลตมิีเดียและแอนิเมชัน 
๒. อาจารย ดร.เกตนสิรี จาํปหอม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
๓. อาจารยวริุณ โมนะตระกลู สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือ่งจักรกลเกษตร 
๔. อาจารยทิพวิมล ชมภคูํา  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร 
๕. อาจารยกีรติ ทองเนตร  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๖. นายวรวุฒิ สีแดงก่าํ   นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
๗. นายปาฏิหาริย ชื่นมณ ี  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
๘. นายคงฤทธิ์ สังศักดิ ์  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
๙. นายคณิศร กาญจนะวสติ  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
๑๐. นายจุลดิส อินทมาตย  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
๑๑. นายสุพจน นะวะประโคน  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
๑๒. นายวสวตัติ ์หลวงเทพ  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
๑๓. นางสาววิมลเกษม นนทะภา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
๑๔. นางสาวกัณณิกา โคตคาํภา นักศึกษาสาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๕. นางสาวธนาภรณ กิ่งนอก  นักศึกษาสาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๖. นางสาวธดิารัตน บุญครอง นักศกึษาสาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๗. นางสาวนิตยา มีหลง   นักศึกษาสาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๘. นางสาวเบญจพร ธนะโคตร นักศึกษาสาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๙. นางสาวเบญจวรรณ เสาวะรส  นักศึกษาสาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒๐. นางสาวรวีภรณ อาษากจิ  นักศึกษาสาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒๑. นายนภสินธุ ตุมพิทักษ  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร 
๒๒. นายปญญาวุฒิ เกิดทรัพย  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร 
๒๓. นายวุฒิชัย ลานเหรียญทอง  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร 
๒๔. นายวุฒิชัย พิทูรย  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร 
๒๕. นางสาวปนอนงค วรวุฒิ  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร 
๒๖. นางสาวสริิมินตรา  โพธิส์นาม นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 



๒๗. นางสาวรสนาถ  คงสุข  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
๒๘. นางสาวจฑุามาศ  แกนวงษ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
๒๙. นางสาวอรนุช  ถวิลรักษ  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
๓๐. นางสาวปุณยาวีย  หางลาสิงห นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 

๑.  ประเด็นปญหาหลัก 

  ปญหาความยากจน      ปญหาความเหลื่อมล้ํา        ปญหาคุณภาพชีวิต 
 
๒.  พ้ืนท่ีดําเนินงาน 
 ตําบลคุมเกา เปนตําบลเกาแกของอําเภอเขาวง จงัหวัดกาฬสินธุ ประกอบดวยหมูบานในเขตเทศบาล
จํานวน 6 หมูบาน นอกเขตเทศบาล  จํานวน 7 หมูบาน ลักษณะพื้นที่เปนที่ราบลุมเหมาะสําหรับการทาํนา
และมีทุงหญาสําหรับเลี้ยงสัตว ประชาชนสวนใหญพูดภาษาภูไท  

ลักษณะพื้นที่  ลักษณะพื้นที่เปนที่ราบลุมเหมาะสําหรับการทํานาและมีทุงหญาสําหรับเลี้ยงสัตว 
ประชาชนสวนใหญพูดภาษาภูไท  

เขตพื้นที่ 
ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลกุดปลาคาว อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ 
ทิศใต ติดกับ ตําบลนาโก อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ 
ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลสงเปลือย อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ 
ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลกุดสิมคุมใหม อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ 
อาชีพ 
อาชีพหลัก เกษตรกรรม ทํานา ทําไร 
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว หัตถกรรม ทอผา ทําเครื่องจักสาน และไมกวาด 
 

๓.  รายละเอียดชุมชน 
 ขอมูลพื้นฐาน  กลุมทอผาเสื้อภูไทปกลายดวยมือ  สถานที่ตั้ง 15 หมู10 บานกุดตอแกน  ต.คุมเกา อ.
เขาวง จ.กาฬสินธุ   หัวหนากลุมคือนางวารี ศรีประไหม  ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 50 คน มากจาก 38 
ครัวเรือน  
 ขอมูลศักยภาพ/ทรพัยากร   ผลติภัณธเสื้อภูไทปกลายดวยมือ สมาชิกในกลุมสามารถปกลายผาเปน
ลวดลายดอกไม 5 รูปแบบ และตัดแบบเสื้อได 5 รูปแบบ  
 ขอมูลประเด็นปญหา  กลุมทอผาเสื้อภูไทปกลายดวยมอืขาดการประชาสมัพันธและการสงเสริมทาง
การตลาดที่ชัดเจนสงผลใหผลประกอบการยังไมเปนที่นาพอใจ ทางกลุมตองการชองทางในการสงเสริมการ
ขายและการผลิตเพื่อใหสามารถยกระดับคุณภาพชีวติของคนในชุมชนได นอกจากน้ีทางกลุมยังมคีวามตองการ
ใหเสื้อภูไทปกลายดวยมอืของบานกุดตอแกน  ต.คุมเกา อ.เขาวง จ.กาฬสนิธุ มีลวดลายการปกที่มอีัตลักษณ
ของกลุมที่ชัดเจนเพื่อใหเกิดจุดเดนและสามารถใชเปนจุดขายสินคาไดอยางยั่งยืน 
 
 



๔. องคความรูหรือนวัตกรรมที่ใชในการดําเนินโครงการ 
1. การออกแบบลวดลายปกของเสื้อผาภูไทและบรรจุภัณ โดยใชตนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสรางอัต

ลักษณและเรื่องราวของตัวสินคา     

2. เทคโนโลยีดานวิศวกรรมเครื่องกลโดยใชนวัตกรรมเครื่องตัดลวดลายผาดวยเลเซอรแบบสองแกน 

3. การใชเทคโนโลยีในยุค 4.0 สงเสริมการขายสินคาเสื้อผาภูไท 

4. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน สําหรับคนในชุมชนสําหรับการสื่อสารในการขายสินคาผานทางชองทาง

ออนไลน  

 

 
๕. รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันรัฐบาลภายใตการนําของพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มีการกําหนด
ยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาประเทศใหมีความสามารถในการแขงขันที่สูงข้ึนในทุกมิติเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยไปสู
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และจากวิสัยทัศนและแนวทางตามยุทธศาสตรชาติ การศึกษาเปนสิ่งสําคัญในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไดจัดทําโครงการอาสา
ประชารัฐเพื่อมุงเนนผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพ และการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับ
การปฏิบัติงานจริงเพื่อใหนักศึกษาไดนําองคความรูที่เรียนสูการปฏิบัติงานตรงตามวิชาชีพของตนเองโดยมี
ชุมชนเปนฐานในการฝกปฏิบัติ และมุงเนนผลลัพธของการแกปญหาดานความยากจน ความเหลื่อมล้ํา และ
ปญหาคุณภาพชีวิต เปนรูปธรรมอยางยั่งยืน  

อําเภอเขาวงเปนอําเภอหน่ึงของจังหวัดกาฬสินธุ พื้นที่สวนใหญทําการเกษตร ปลูกขาวเหนียวและ
ขาวเจา ประชากรสวนใหญเปนชาวภูไท พูดภาษาภูไท มีอาชีพเกษตรกรรม ทํานา ทําไร เลี้ยงสัตว และ



หัตถกรรม ทอผา ทําเครื่องจักสาน และไมกวาด และในตําบลคุมเกาไดมีการกอตั้งกลุมทอผาเสื้อภูไทปกลาย
ดวยมือ  ตั้งอยูที่บานเลขที่ 15 หมู 10 บานกุดตอแกน  ตําบลคุมเกา อําเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ  เพื่อเปน
การสรางอาชีพเสริมใหแกกลุมแมบานของบานกุดตอแกน นําโดยคุณวารี ศรีประไหม หัวหนากลุม หลังวาง
จากการทําการเกษตร กลุมทอผาเสื้อภูไทปกลายดวยมือไดมีการพัฒนาสินคาหลักคือเสื้อภูไทปกลายดวยมือ มี
รูปแบบเสื้อหลากหลายรูปแบบตามที่มีรายการสั่งของลูกคา จากการสัมภาษณคุณอัจฉราวุฒิ ศรีประไหม หน่ึง
ในสมาชิกของกลุม พบวา ทางกลุมยังขาดองคความรูดานหลากหลายดานที่ตองการใหหนวยงานของรัฐบาล
หรือสถานศึกษาเขามาชวยเพื่อใหเกิดความเปนอยูที่ดีข้ึน ดังเชน ภาพลักษณของผายอมครามสกลนคร เปนตน  
ความตองการใหผาภูไทปกลายดวยมือมีการยอมรับและเปนที่รูจักจากกลุมลูกคาทั้งภายในและตางประเทศ 
นับวาเปนโจทยทาทายที่ทางคณะดําเนินงานเล็งเห็น และอยากนําองคความรูจากทั้งศาสตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ วิศวกรรมเครืองกล ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาททางการออกแบบ การ
ผลิต การตลาด การประชาสัมพันธ และการขาย มุงสรางอัตลักษณเรื่องราว (Storytelling) ใหกับสินคา
สงเสริมการประชาสัมพันธและการขายสินคาของกลุมทอผาเสื้อภูไทปกลายดวยมือ สรางไดรายแกคนในชุมชน 
เพื่อใหคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีข้ึน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไดตระหนักถึงภารกิจดานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยตลอดมา 

การบริการวิชาการแกชุมชนเปนอีกภารกิจหน่ึงที่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามให

ความสําคัญ การจัดทําโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนกลุมทอผาเสื้อภูไทปกลายดวยมือ ตําบลคุมเกา 

อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ น้ี คณะดําเนินงานไดเล็งเห็นความเชี่ยวชาญของอาจารยและนักศึกษาจาก 

หลากหลายสาขาวิชาดวยกันทั้งดานการออกแบบมัลติมีเดีย ดานวิศวกรรมเครืองกล ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดานภาษาอังกฤษ ซ่ึงสามารถนําองคความรูเขามามีบทบาทกับกิจกรรมการดําเนินโครงการตางๆ 

ดังน้ี การออกแบบลายปกเสื้อภูไทดวยมือที่สื่อถึงอัตลักษณของจังหวัดกาฬสินธุ การออกแบบบรรจุภัณฑเสื้อ

เสื้อภูไทปกลายดวยมือ การถายทอดเทคโนโลยีการใชเครื่องตัดลวดลายผาดวยเลเซอรแบบสองแกน การใช

ภาษาอังกฤษสําหรับการขายสินคาออนไลน การใชสื่อโฆษณาประชาสัมพันธและการสงเสริมการขายสินคา

ผานทางเว็บไซตและสังคมออนไลนดวยสื่อมัลติมีเดีย คณะผูดําเนินงานมีแนวคิดนําความสามารถในดานตางๆ 

เหลาน้ีสูการถายทอดองคความรูแกคนในชุมชนบานกุดตอแกน  ตําบลคุมเกา อําเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ 

โดยบูรณาการรวมกับการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ของอาจารยแตละทานเพื่อใหนักศึกษาไดนําประยุกต

องคความรูที่ไดรับในหองเรียนสูการใชงานจริงนอกหองเรียน อีกทั้งยังกอประโยชนใหแกคนในชุมชนที่สามารถ

นําความรูและผลลัพธจากโครงการไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตสืบตอไป  

๖.  วัตถุประสงค 

๑) เพื่อนําองคความรูดานการออกแบบกราฟกจากหองเรียนโดยนักศึกษาสูการออกแบบลายปกเสื้อภู

ไทสะทอนอัตลักษณจังหวัดกาฬสินธุ ดวยการทอดวยมือของกลุมทอผาเสื้อภูไทปกลายดวยมือ 

๒) เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการใชเครื่องตดัลวดลายผาดวยเลเซอรแบบสองแกนแกกลุมทอผาเสื้อภูไท

ปกลายดวยมือ 

๓) เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาของกลุมทอผาเสือ้ภูไทปกลายดวยมือที่มอีัตลักษณของกลุม 

๔) เพื่อสรางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธของกลุมทอผาเสื้อภูไทปกลายดวยมืออยางมีสวนรวมระหวาง

สมาชิกในกลุมและนักศึกษา 



๕) เพื่อนําองคความรูภาษาอังกฤษจากหองเรียนโดยนักศึกษาสูการถายทอดการใชภาษาอังกฤษ

สําหรับธุรกจิออนไลน 

๖) เพื่อนําองคความรูดานการใชเว็บไซตและสังคมออนไลนดวยสื่อมัลติมีเดียจากหองเรียนโดย

นักศึกษาสูการถายทอดการใชสื่อออนไลนสําหรบัเพิ่มชองทางการตลาดแกกลุมเสื้อภูไทปกลายดวยมือ 

 

๗.  กลุมเปาหมาย 

 ๑. ชุมชน :  กลุมทอผาเสื้อภูไทปกลายดวยมือ  สถานที่ตั้ง ๑๕  หมู๑๐  บานกุดตอแกน ตําบลคุมเกา 

อําเภอเขาวง  จังหวดักาฬสินธุ   จาํนวน  50  คน 

๒. นักศึกษาและอาจารย :  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   จํานวน  ๒๕  คน ภายใต

อาจารยที่ปรึกษาจํานวน ๕ คน เปนการทํางานรวมกันระหวางสาขาวิชา ดังน้ี  

๒.๑ สาขาวิชาเทคโนโลยมีัลติมีเดียและแอนิเมชัน 

๒.๒ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

๒.๓ สาขาวิชาเทคโนโลยเีครื่องจักรกลเกษตร 

๒.๔ สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอรและการสื่อสาร 

๒.๕ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๘. ระยะเวลา  ตั้งแตวันที่  มีนาคม ๒๕๖๓  ถึงวันที่  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

๙.  วิธีการดําเนินงาน 

ลําดับ กระบวนการ/กิจกรรม 
แผนดําเนินการ 

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 

1 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมกับผูนําชุมชน     

2 กิจกรรมออกแบบลายปกเส้ือภูไทสะทอนอัตลักษณ
จังหวัดกาฬสินธุ 

    

3 กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีการใชเคร่ืองตัดลวดลาย
ผาดวยเลเซอรแบบสองแกน 

    

4 กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑเส้ือภูไทปกลาย
ดวยมือเพื่อการแขงขันทางการคา 

    

5 กิจกรรมพัฒนาส่ือเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ
ผลิตภัณฑเส้ือภูไทปกลายดวยมือ ตําบลคุมเกา อําเภอ
เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ 

    

6 กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อสงเสริมการขายสินคา
ออนไลน 

    

7 กิจกรรมสงเสริมการขายเส้ือภูไทปกลายดวยมือของ 
ตําบลคุมเกา อําเภอเขาวง จังหวดักาฬสินธุ ผานทาง
เว็บไซตและสังคมออนไลนดวยส่ือมัลติมีเดีย 

    

8 ติดตามและประเมินผล     

9 สรุปและจัดทํารายงานโครงการ     

 



๑๐. งบประมาณ 
  งบประมาณโครงการ  ๔๗๖,๓๐๐ บาท 

หมวดงบรายจาย งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมท่ี ๑ ออกแบบลายปกเสื้อภูไทสะทอนอัตลักษณจังหวัดกาฬสินธุ 

งบดําเนินงาน :   

 คาตอบแทน ๕๐,๔๐๐ 

 -  คาตอบแทนวิทยากร (๓ คน x ๖๐๐ บาท x ๖ ซม. x ๓ คร้ัง) 
 -   คาเบี้ยเล้ียง (๑๕ คน x ๒๔๐ บาท x ๕ วัน) 

๓๒,๔๐๐ 
๑๘,๐๐๐ 

คาใชสอย ๗๐,๐๐๐ 

 -     คาตนแบบลายปกเส้ือภูไท จํานวน ๑๐ ตัว (๑๐ ตัว x ๓,๐๐๐ บาท ) 
-   คาพาหนะ (๒ คัน x ๓,๕๐๐ บาท x  ๕ วัน)  
 -   คาถายเอกสารและส่ิงพิมพ (๕๐ ชุด x ๑๐๐ บาท)   

๓๐,๐๐๐ 
๓๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

คาวัสด ุ ๕,๐๐๐ 

- คาวัสดุสํานักงาน ๕,๐๐๐ 

กิจกรรมท่ี ๑ รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๑๒๕,๔๐๐ 

หมวดงบรายจาย งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมท่ี ๒ ถายทอดเทคโนโลยีการใชเครื่องตัดลวดลายผาดวยเลเซอรแบบสองแกน 

งบดําเนินงาน :   

 คาตอบแทน ๒๑,๖๐๐ 

 -       คาตอบแทนวิทยากร (๒ คน x ๖๐๐ บาท x ๖ ซม. x ๒ คร้ัง) 
 -   คาเบี้ยเล้ียง (๑๕ คน x ๒๔๐ บาท x ๒ วัน) 

๑๔,๔๐๐ 
๗,๒๐๐ 

คาใชสอย ๓๙,๐๐๐ 

 -  คาพาหนะ (๒ คัน x ๓,๕๐๐ บาท x  ๒ วัน)  
 -  คาถายเอกสารคูมือการใชเคร่ืองตัดลวดลายผาดวยเลเซอรแบบสองแกนและส่ิงพิมพ  
(๕๐ ชุด x ๕๐๐ บาท)   

๑๔,๐๐๐ 
๒๕,๐๐๐ 

 

คาวัสด ุ ๕,๐๐๐ 

- คาวัสดุสํานักงาน ๕,๐๐๐ 

กิจกรรมท่ี ๒ รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๖๕,๖๐๐ 

กิจกรรมท่ี ๓ กจิกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑเสื้อภูไทปกลายดวยมือเพ่ือการแขงขันทางการคา 

งบดําเนินงาน :   

 คาตอบแทน ๒๘,๘๐๐ 

 -       คาตอบแทนวิทยากร (๓ คน x ๖๐๐ บาท x ๖ ซม. x ๒ คร้ัง) 
 -   คาเบี้ยเล้ียง (๑๕ คน x ๒๔๐ บาท x ๒ วัน) 

๒๑,๖๐๐ 
๗,๒๐๐ 



หมวดงบรายจาย งบประมาณ (บาท) 

คาใชสอย ๔๖,๕๐๐ 

 -  คาตนแบบบรรจุภัณฑจํานวน ๕ รูปแบบ (๕ ช้ิน x ๕,๐๐๐ บาท ) 
 -  คาพาหนะ (๒ คัน x ๓,๕๐๐ บาท x  ๒ วัน)  
 -  คาถายเอกสารและส่ิงพิมพ (๕๐ ชุด x ๑๕๐ บาท)   

๒๕,๐๐๐ 
๑๔,๐๐๐ 

๗,๕๐๐ 

กิจกรรมท่ี ๓ รวมเปนเงินท้ังส้ิน ๗๕,๓๐๐ 

กิจกรรมท่ี ๔ กจิกรรมพัฒนาสื่อเพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธผลิตภัณฑเสื้อภูไทปกลายดวยมือ ตําบลคุมเกา  
                อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ 
งบดําเนินงาน :   

 คาตอบแทน ๓๒,๔๐๐ 

 -       คาตอบแทนวิทยากร (๒ คน x ๖๐๐ บาท x ๖ ซม. x ๓ คร้ัง) 
 -   คาเบี้ยเล้ียง (๑๕ คน x ๒๔๐ บาท x ๓ วัน) 

๒๑,๖๐๐ 
๑๐,๘๐๐ 

คาใชสอย ๒๘,๕๐๐ 

  -  คาพาหนะ (๒ คัน x ๓,๕๐๐ บาท x  ๓ วัน)  
 -  คาถายเอกสารและส่ิงพิมพ (๕๐ ชุด x ๑๕๐ บาท)   

๒๑,๐๐๐ 
๗,๕๐๐ 

คาวัสดุ ๕,๐๐๐ 

- คาวัสดุสํานกังาน ๕,๐๐๐ 

กิจกรรมท่ี ๔ รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๖๕,๙๐๐ 

กิจกรรมท่ี ๕ กจิกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือสงเสริมการขายสินคาออนไลน 

งบดําเนินงาน :   

 คาตอบแทน ๑๙,๒๐๐ 

 -       คาตอบแทนวิทยากร (๒ คน x ๖๐๐ บาท x ๖ ซม. x ๒ คร้ัง) 
 -   คาเบี้ยเล้ียง (๑๐ คน x ๒๔๐ บาท x ๒ วัน) 

๑๔,๔๐๐ 
๔,๘๐๐ 

คาใชสอย ๑๙,๕๐๐ 

 - คาพาหนะ (๑ คัน x ๓,๕๐๐ บาท x  ๒ วัน)  
 -  คาถายเอกสารและส่ิงพิมพ (๕๐ ชุด x ๒๕๐ บาท)   

๗,๐๐๐ 
๑๒,๕๐๐ 

คาวัสด ุ ๕,๐๐๐ 

- คาวัสดุสํานักงาน ๕,๐๐๐ 

กิจกรรมท่ี ๕ รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๔๓,๗๐๐ 

กิจกรรมท่ี ๖ กจิกรรมสงเสริมการขายเสื้อภูไทปกลายดวยมือของ ตําบลคุมเกา อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสนิธุ ผานทาง
เว็บไซตและสังคมออนไลนดวยสื่อมัลติมีเดีย 
งบดําเนินงาน :   



หมวดงบรายจาย งบประมาณ (บาท) 

 คาตอบแทน ๕๐,๔๐๐ 

 -       คาตอบแทนวิทยากร (๓ คน x ๖๐๐ บาท x ๖ ซม. x ๓ คร้ัง) 
 -   คาเบี้ยเล้ียง (๑๕ คน x ๒๔๐ บาท x ๕ วัน) 

๓๒,๔๐๐ 
๑๘,๐๐๐ 

คาใชสอย ๔๕,๐๐๐ 

  -  คาพาหนะ (๒ คัน x ๓,๕๐๐ บาท x  ๕ วัน)  
 -  คาถายเอกสารและส่ิงพิมพ (๕๐ ชุด x ๒๐๐ บาท)   

๓๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

คาวัสดุ ๕,๐๐๐ 

- คาวัสดุสํานักงาน ๕,๐๐๐ 

กิจกรรมท่ี ๖ รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๑๐๐,๔๐๐ 

รวม ๔๗๖,๓๐๐ 

 
๑๑. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. ไดชุมชนตนแบบสําหรับเปนแหลงเรียนเรียนใหแกชุมชนอื่นๆ  

๒. กลุมทอผาเสื้อภูไทปกลายดวยมือมีลายสาํหรับปกเสื้อภูไทที่มีอัตลักษณจงัหวัดกาฬสินธุ 

๓. กลุมทอผาเสื้อภูไทปกลายดวยมือมีรายไดจากการขายสินคาเสื้อภูไทเพิ่มข้ึน 

๔. กลุมทอผาเสื้อภูไทปกลายดวยมือมีตลาดและเครอืขายสําหรับจําหนายสินคาเพิ่มมากข้ึน 

๕. นักศึกษาไดรับประสบการณจากการลงพื้นที่บริการวิชาการสามารถนําสูการตอยอดการทํางานจริง

รวมทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

 


