
รายงานประจําเดือนมิถุนายน

หั ว ห น้ า ก ลุ่ ม ง า น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  S P U
ผ ศ . ว่ า ที� ร้ อ ย โ ท สุ ร พิ น  พ ร ม แ ด น

ผู้ ป ร ะ ส า น ง า น

น . ส . ว ฤ ณ ภ า  สุ ท ธิ บุ ต ร
น . ส . ณั ฐ ธิ ด า  ว ง ค์ แ ป ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU



สารบัญ 

เรื่อง                                                                                                                หนา 
สารบัญ                    

งานโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

(Innovation and Technology Assistance Program : ITAP)      2 

- กิจกรรมการวินิจฉัยปญหาทางเทคนิคในเบ้ืองตนและความตองการ     

ของสถานประกอบการ (Prelim)        2 

- โครงการท่ีอยูระหวางดำเนินงาน        3 

- กิจกรรมการประเมินปดโครงการ        5 

โครงการการเคลื่อนยายบุคลากรเพ่ือพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม  

(Talent Mobility : TM) 

-   โครงการ Talent Mobility 2565 สงขอเสนอโครงการ 31 โครงการ    6 

โครงการแพลตฟอรมบริหารจัดการทรัพยากรผูมีศักยภาพของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลเพ่ือปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ  

(Talent Resource Management : TRM)        10 

- โครงการ TRM จำนวนท้ังหมด 18 โครงการ ท่ีเขารวมกิจกรรมนำเสนอผลงาน 

 โครงการภายใตกิจกรรม RMUT-TRM Day       10 

โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย Reinventing University  (RU)      13 

- โครงการ Reinventing มทร.ลานนา       13 

- โครงการ Reinventing มทร.ลานนา รวมกับ KX build มจธ.     14 

- ประชาสมัพันธโครงการ Reinventing University แพลตฟอรมบรหิารจัดการ 

ทรัพยากรผูมีศักยภาพของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     15 

โครงการการเคลื่อนยายบุคลากรเพ่ือพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรมผานกลไก  

(Pre-Talent Mobility : PTM)         16 

- โครงการท่ียื่นขอเสนอโครงการ Pre-TM รอบท่ี 1 จำนวนท้ังหมด 29 โครงการ    16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

  

รายงานผลการดำเนินงาน กลุมงานยุทธศาสตร (Strategy Prototype Unit : SPU) ฝายวิจัยและพัฒนาระบบอยางย่ังยืน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 

งานโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program : ITAP) 

 

1. กิจกรรมการวินิจฉัยปญหาทางเทคนิคในเบ้ืองตนและความตองการของสถานประกอบการ (Prelim) 

ลำดับ ช่ือขอเสนอโครงการ ช่ือสถานประกอบการ หัวหนาโครงการ เขตพ้ืนท่ี (จังหวัด) งบประมาณโครงการ 
1 - บริษัท ดำรงศิลปเบฟ

เวอเรจ จำกัด 
นางเบญจมาศ ชัยพรหม 

บริษัท อิมม คอนซัลติ้ง จำกัด 
เชียงใหม - 

2 - บริษัท เปรมประชา 
คอลเลคชั่น จำกัด 

ผศ.ดร.วรพงษ เทียมสอน 
คณะวิทยาศาสตร 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

เชียงใหม - 

3 - บริษัท ภรณเสวย 
เชียงใหมฟูดส จำกัด 

ผศ.ดร.ภาคภูมิ จารุภูมิ 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

มทร.ลานนา 

เชียงใหม - 
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2. โครงการท่ีอยูระหวางดำเนินงาน 

ลำดับ ช่ือขอเสนอโครงการ ช่ือสถานประกอบการ หัวหนาโครงการ เขตพ้ืนท่ี (จังหวัด) งบประมาณโครงการ 
ป 2563 

1 การศึกษาชีวสมมูลแบบเปดชนิดสุม แบบสอง
ทางไขวสลับ สองระยะการศึกษา สองการ
ทดสอบ สองลำดับ ของยาเม็ดทดสอบเคลือบ
ฟลมเอธินิลเอสตราดิออล 0.03 มิลลิกรัม/
ดรอสไพริโนน 3 มิลลิกรัม และยาอางอิง 
(ยาสมิน®) ในอาสาสมัครหญิงไทยสุขภาพดี
ภายใตสภาวะอดอาหาร 

บริษัท ไบโอ อีควอไลซ 
จำกัด 

ดร. ดรุณี หงสวิเศษ 
คณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

สมุทรปราการ 760,000 บาท 

2 การจัดทำและประยุกตใชระบบ GMP สำหรับ
โรงงานผลิตขวดบรรจุภัณฑอาหาร 

บริษัท บีอินสปายด
พลาสติก จำกัด 

นายศุภกิจ สอนประจักษ 
บริษัท พีเค อินสปาย จำกัด 

เชียงราย 231,500 บาท 

ป 2564 

3 การจัดเตรียมเอกสารสำหรับเครื่องมือแพทย
โ ด ย ใ ช  Common Submission Dossier 
Template (CSDT) สำหรับผลิตภัณฑเขมขน
สำหรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม 

บริษัท โค - เมด ลานนา 
จำกัด 

นายวิวัฒน จันทรสาธิต 

ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยา

ศาสตร (องคการมหาชน) 

เชียงใหม 728,000 บาท 

4 การพัฒ นาโรงเรือน อัจฉริยะสำหรับการ
เพาะเลี้ยงเหด็เศรษฐกิจ 

หางหุนสวนจำกัด เห็ด
นานม่ันคง 

นายนัทธิ์ธนนท พงษพานิช 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

นาน 478,650 บาท 
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5 การพัฒนากระบวนการผลิตโชยุเชิงพาณิชย
สำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง 

บริษัท อี.เอช.ไอ โตไก 
จำกัด 

ดร.นิอร โฉมศรี 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

มทร.ลานนา ลำปาง 

ลำพูน 527,800 บาท 

6 การจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยของ
อ า ห า ร  ISO22000:2018 ส ำ ห รั บ
กระบวนการผลิตน้ำดื่ม 

บริษัท น้ำใส ใจจริง 
จำกัด 

นางเบญจมาศ ชัยพรหม 
บริษัท อิมม คอนซัลติ้ง จำกัด 

เชียงใหม 
 

177,224 บาท 

7 การศึกษาชีวสมมูลแบบสุม เปดเผยฉลาก ใหยา
ครั้งเดียวแบบไขวสลับสองทางของยาแคปซูลซี
ลีคอกสิบ ขนาด 200 มิลลิกรัม ระหวาง ซี
ลีเบร็กซ™ และผลิตภัณฑทดสอบซีลีคอกสิบ ใน
อาสาสมัครไทยสุขภาพดีภายใตสภาวะอด
อาหาร 

บริษัท นิวฟารมา 
(ประเทศไทย) จำกัด 

ดร.ภญ.ดรุณี หงสวิเศษ 

คณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

นนทบุรี 1,170,000 บาท 

8 เค รื่ อ งตั ด ข น ม ป งท ร งสี่ เห ลี่ ย ม ส ำห รั บ
กระบวนการผลิตขนมปงกรอบ 

รานปอปโทสต ดร.กรวัมน วุฒิกิจ 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

มทร.ลานนา 

เชียงใหม 293,525 บาท 

ป 2565 

9 การออกแบบและสรางเตายางแบบสายพาน
ลำเลียงสำหรับพริกหนุม 

บริษัท ดำรงค ฟูดส 
๑๙๗๑ จำกัด 

นายพิเชษฐ โควตระกูล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห

วิทยาการ มทร.ลานนา 

เชียงใหม 647,200 บาท 
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10 การลดระยะเวลาการเผาสำหรับเซรามิกเนื้อ
สโตนแวรชนิดเคลือบ 

บริษัท เปรมประชาคอล
เลคชั่น จำกัด 

ผศ.ดร.วรพงษ เทียมสอน 
คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เชียงใหม 194,751 บาท 

11 การออกแบบและสรางเครื่องปดฝาผลิตภัณฑ
ข าวซอย ก่ึ งสำเร็จรูป  ด วยระบบควบ คุม
อัตโนมัติเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการผลิต
บริษัท ภรณเสวยเชียงใหมฟูสด จำกัด 

บริษัท ภรณเสวย
เชียงใหมฟูสด จำกัด 

ผศ.ดร.ภาคภูมิ จารุภูมิ 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

มทร.ลานนา 

เชียงใหม 650,600 บาท 

3. กิจกรรมการประเมินปดโครงการ 

ลำดับ ช่ือขอเสนอโครงการ ช่ือสถานประกอบการ หัวหนาโครงการ เขตพ้ืนท่ี 
(จังหวัด) 

งบประมาณโครงการ 

1 การจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยของ
อาหาร GHP&HACCP สำหรับกระบวนการ
ผลิตน้ำผึ้ง 

บริษัท ซี.เค เอเชียฟารม
ม่ิง จำกัด 

นางเบญจมาศ ชัยพรหม 
บริษัท อิมม คอนซัลติ้ง จำกัด 

ลำปาง 195,684 บาท 

2 การพัฒ นาระบบสารสน เทศ เพ่ื อบ ริห าร
ทรัพยากรองคกร (ERP) ในธุรกิจขนสงสินคา
ทางถนน 

หางหุนสวนจำกัด เกษม
รุงเรืองขนสง 

ผศ.ดร.พิเชฐ พุมเกสร 
คณะเทคโนโลยีและการจัดการ

อุตสาหกรรม 
มทร. พระจอมเกลาพระนครเหนอื 

ลำปาง 604,000 บาท 

3 การพัฒ นาระบบสารสน เทศ เพ่ื อบ ริห าร
ทรัพยากรองคกร (ERP) ในธุรกิจขนสงสินคา
ทางถนน 

หางหุนสวนจำกัด ทรัพย
รุงเรือง ทรานสปอรต 

ผศ.ดร.พิเชฐ พุมเกสร 
คณะเทคโนโลยีและการจัดการ

อุตสาหกรรม 
มทร. พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

เชียงใหม 605,020 บาท 
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รายงานผลการดำเนินงาน กลุมงานยุทธศาสตร (Strategy Prototype Unit : SPU) ฝายวิจัยและพัฒนาระบบอยางย่ังยืน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 

โครงการการเคล่ือนยายบุคลากรเพ่ือพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility : TM) 

1. โครงการ Talent Mobility 2565 สงขอเสนอโครงการ 31 โครงการ 

ท่ี ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ ตนสังกัด 

1 โครงการการออกแบบและสรางเครื่องหั่นวัตถุดิบแบบกำหนดขนาด

ก่ึงอัตโนมัติ 
นายเอกรินทร อินประมูล 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห

วิทยาการ 

2 การสรางอัตลักษณและมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนสําหรับ

เครื่องปนดินเผาครีมแวรโดยใชวัตถุดิบในภาคเหนือ 
นางสาวนพวรรณ เดชบุญ 

คณะศิลปกรรมและ

สถาปตยกรรมศาสตร 

3 การเพ่ิมมูลคาปลีกลวยเปน เครื่องดื่มฟงกชันพรอมดื่มสําหรับมารดาให

นมบุตร 
ผูชวยศาสตราจารยสุริยาพร นิพรรัมย 

คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร 

4 การสรางมูลคาเพ่ิมมะมวงตกเกรดดวยเทคโนโลยีชีวภาพ นางสาวนิอร โฉมศรี สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

5 การพัฒนากระบวนการผลิตซอสถ่ัวเหลืองจากกากถ่ัวเหลืองเชิงพาณิชย

สำหรับโรงงานขนาดเล็ก 
นายพยุงศักดิ์ มะโนชัย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

6 การพัฒนาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำท้ิงและน้ำทะเลของผูประกอบการ

รีสอรทชายทะเลดวยวิธีตกตะกอนทางไฟฟารวมกับโอโซนเนชั่น 
ผูชวยศาสตราจารยนพพร พัชรประกิติ คณะวิศวกรรมศาสตร 

7 การพัฒนาหองอบแหงผลไมโดยใชระบบโซลาเซลลเปนพลังงานรวม นายทัชชกร ธรรมปญญา คณะวิศวกรรมศาสตร 

8 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องชวยข้ึนรูปผลิตภัณฑเซรามิ

กลักษณะทรงกลมแบบผสมผสานสําหรับผูประกอบการเซรามิก 
ผูชวยศาสตราจารยธานี อดิศัยพัฒนะกุล 

คณะศิลปกรรมและ

สถาปตยกรรมศาสตร 
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9 การพัฒนาผลิตภัณฑสเปรยกุหลาบเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางการแขงขัน รองศาสตราจารยวันไชย คำเสน คณะวิศวกรรมศาสตร 

10 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือการบริหารจัดการและ

สนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ 
นางสาวจรัสศรี โนมี 

คณะบริหารธุรกิจและศิลป

ศาสตร 

11 นวัตกรรมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑกวยเตี๋ยวผัดไทยคืนรูปเร็วดวย

เทคนิคการฟรีเจลลาติไนซเซชั่น 
นางสุภาวดี แชม สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

12 การพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑหัตถ

อุตสาหกรรมเซรามิกของโรงงานพีรดาเซรามิก จังหวัดลําปาง 
ผูชวยศาสตราจารยรองรัตน ระมิงควงศ 

คณะศิลปกรรมและ

สถาปตยกรรมศาสตร 

13 การออกแบบและสรางเครื่องรีดอัดใบบวัพรอมการเคลือบผิวใบบัว 

สำหรับเพ่ิมคุณภาพวัตถุดิบ 
ผูชวยศาสตราจารยพงศกร สุรินทร คณะวิศวกรรมศาสตร 

14 การพัฒนาระบบบริหารคำสั่งขายสินคาแบบชาญฉลาดสำหรับธุรกิจคา

ปลกีทองถ่ิน 
นางไพรพันธ ธนเลิศโศภิต 

คณะบริหารธุรกิจและศิลป

ศาสตร 

15 การพัฒนาเครื่องดื่มเพ่ือสงเสริมสุขภาพและเพ่ิมสมรรถภาพดวยสาร

สกัดกระทอม 
นายสุรพล ใจวงศษา 

คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร 

16 กลยุทธการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผานสื่อดิจิทัล 

ผลิตภัณฑน้ำพริกแปรรูปสูตรคีโตจินิก 
นายอิศร วัจนสุนทร 

คณะบริหารธุรกิจและศิลป

ศาสตร 

17 การสงเสริมศักยภาพการจัดการทองเท่ียวสรางสรรคในรูปแบบฟารมส

เตย 
นางสาวณัฐริน รัตนัง 

คณะบริหารธุรกิจและศิลป

ศาสตร 

18 โรงคัดบรรจุน้ำผึ่งโพรงปาและน้ำผึ่งปาธรรมชําติอินทรีย สำหรับกลุม

วิสาหกิจชุมชนตนน้ำ 

นายเอกวัฒน ญาณะวงษา คณะวิศวกรรมศาสตร 
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19 การลดตนทุนในกระบวนการผลิตคอนกรีตบล็อกดวยวิธีการออกแบบ

การทดลองแบบผสม 

นายกิตติ วิโรจรัตนาภาพิศาล คณะวิศวกรรมศาสตร 

20 การพัฒนาบรรจุภัณฑและสงเสริมศักยภาพการตลาดออนไลน

ผลิตภัณฑไขเค็มจอมปลวก ตำบลแมสูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 

นางสาว อำพร กันทา คณะบริหารธุรกิจและศิลป

ศาสตร 

21 การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตหมูกระจก นายอุกฤษฎ ธนทรัพยทวี คณะวิศวกรรมศาสตร 

22 การพัฒนากระบวนการผลิตชิ้นสวนชุดหนาซองผานพรวน นายชยันต คำบรรลือ คณะวิศวกรรมศาสตร 

23 การพัฒนาระบบโรงเรือนอัจฉริยะ Smart Farm และแปลงปลูกท่ี

เหมาะสมกับเกษตรกรในการปลูกพืชสมุนไพรกัญชงเพ่ือใหได CBD

คุณภาพดีท่ีตลาดตองการ 

ผูชวยศาสตราจารยวรจักร เมืองใจ คณะวิศวกรรมศาสตร 

24 การปรับปรุงกระบวนการแปรรูปขนมปง หางหุนสวนจำกัด มาตีฟูด  

อินโนเวชั่น 

ผูชวยศาสตราจารยวิโรจน ปงลังกา คณะวิศวกรรมศาสตร 

25 การออกแบบและสรางระบบยอยชาอัสสัมแบบตอเนื่องเพ่ือการเตรียม

วัตถุดิบกอนการแปรรูปและการขออนุญาตขนานกริดระบบโซลาเซลล 

สำหรับกระบวนการแปรรูปชาอัสสัมกลุมแปลงใหญวิสาหกิจชาแมเลย 

นายวธัญู วรรณพรหม ศูนยพัฒนาความเปนเลิศทาง

วิชาชีพและเทคโนโลยี 

26 การพัฒนาระบบบาํบัดนำ้ในการเลี้ยงปลากระชังในบอดินดวย

เทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิลรวมกับ หางหุนสวนจํากัด โชคอนันต

ฟารม เชียงราย 

ผูชวยศาสตราจารยรัตนาพร นรรัตน 
คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร 

27 อุปกรณติดตามขอมูลมุมเอียงของเสาไฟฟาโดยใชเทคโนโลยี

อินเทอรเน็ตของทุกสรรพสิ่ง 
ผูชวยศาสตราจารยวรจักร เมืองใจ คณะวิศวกรรมศาสตร 
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28 ระบบบริหารจัดการพลังงานสําหรับรถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยในการ

สูบน้ำอยางมีประสิทธิภาพในชวงความเขมแสงอาทิตยต่ำ 
ผูชวยศาสตราจารยวรจักร เมืองใจ คณะวิศวกรรมศาสตร 

29 การศึกษากระบวนการและลักษณะเพาะของรอยเชื่อมพอกดวยเลเซอร 

เพ่ือประยุกตสำหรับการซอมแซมผิวของเพลาท่ีสึกหรอจากการใชงาน

ในอุตสาหกรรม 

ผูชวยศาสตราจารยแมน ตุยแพร คณะวิศวกรรมศาสตร 

30 การพัฒนาลิปสติกจากสีพืชออรแกนิคเปนผลิตภัณฑมูลคาสูง ผูชวยศาสตราจารยอาทิตย ยาวุฑฒ ิ คณะวิศวกรรมศาสตร 

31 การพัฒนาวัสดุจีโอพอลิเมอรพรุนสูผลิตภัณฑกระเบื้องดูดซับน้ำแบบ

รวดเร็วสำหรับภาคอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย 
นางสาวภาสินี ศิริประภา 

คณะศิลปกรรมและ

สถาปตยกรรมศาสตร 
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รายงานผลการดำเนินงาน กลุมงานยุทธศาสตร (Strategy Prototype Unit : SPU) ฝายวิจัยและพัฒนาระบบอยางย่ังยืน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 

โครงการแพลตฟอรมบริหารจัดการทรัพยากรผูมีศักยภาพของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพ่ือปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ  

(Talent Resource Management : TRM) 

1. โครงการ TRM จำนวนท้ังหมด 18 โครงการ ท่ีเขารวมกิจกรรมนำเสนอผลงานโครงการภายใตกิจกรรม RMUT-TRM Day 

ตารางท่ี 1 โครงการ TRM จำนวนท้ังหมด 18 โครงการ   
ลำดับ ชื่อขอเสนอโครงการ ชื่อสถานประกอบการ หัวหนาโครงการ เขตพ้ืนท่ี (จังหวัด) 

1 
การลดเวลาในกระบวนการผลติประกับยึดราวใบแซะดินผานพ
รวน  

หจก.ลิ่มเชียงเส็ง  นายชยันต คำบรรลือ  ตาก 

2 
นวัตกรรมกระบวนการผลิตขาวเหนียวอบแหงดวยเทคนิควิธี
พับปง  

บริษัท ลี่ ภา ภสั เทรดดิ้งจำกัด นางสุภาวดี แชม  ลำปาง 

3 
การพัฒนาเครื่องคัดเชอรรีและเครือ่งอบแหงพลังงานความรอน
รวม  

วิสาหกิจชุมชนมีมี โยโย  นายทัชชกร ธรรมปญญา เชียงราย 

4 
การพัฒนาเทคนิคฆาเช้ือปลาแผนอบแหงดวยวิธีการทางเลือก
เพ่ือทดแทนการฉายรังส ี

บริษัท ฟารมครูแดง จำกัด  นายครรชิต เงินคำคง  เชียงใหม 

5 
การศึกษาและออกแบบระบบบาบัดกลิ่นแอมโมเนียในฟารม
เลี้ยงไก  

บริษัทดอยปูหมื่นจำกัด  ผศ.สมหมาย สารมาท  เชียงใหม 

6 
การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการแปรรูปชาออรแก
นิคโดยใชพลังงานทางเลือก 

หางหุนสวนจำกัดเพ่ือนพลังงาน นายน้ำมนต โชติวิศรุต  เชียงราย 

7 
เครื่องกรองละเอียดโดยใชเทคนิคการอัดตะกอนท่ีผลติจากวัสดุ
เกรดอาหารสำหรับกรองน้ำมันจากผลผลติทางการเกษตร 

หจก. ดี เพาเวอร แอนด คลูเซอรวิส ผศ.ดร.อนนท นำอิน  ลำปาง 

8 
การพัฒนาเครื่องตนแบบระบบอัดประจุแบตเตอรีย่านยนต
ไฟฟาไรสายพิกัด 3.7 กิโลวัตต 

บริษัท พี เค เฮิรบ จำกัด  รศ.ดร.วันไชย คำเสน  ลำปาง 
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9 
การพัฒนากระบวนการผลิตการกลั่นน้ำมันหอมระเหยยากกลีบ
กุหลาบ  

วิสาหกิจชุมชนขนมบานยาย  ดร.ผจงจิต ติ๊บประสอน  ลำปาง 

10 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติ การวางแผนการผลติ และแผน
ธุรกิจสำหรับวิสาหกิจชุมชนขนมบานยาย 

วิสาหกิจชุมชนหวยไครพัฒนาการเกษตร นางกมลลักษณ ชัยดี  เชียงราย 

11 
การออกแบบและพัฒนาเครื่องสกัดน้ำสับปะรด เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและประสิทธิภาพการผลติ 

หจก.ลิ่มเชียงเส็ง  นายไกรสร วงษปู  ตาก 

12 
การปรับปรุงกระบวนการผลิตสกีเครื่องตัดหญา หจก.ลิม้เชียง
เสง็  

หางหุนสวนจำกัด นอรท ออรแกนิค 
ไทย 

นายทักษ หงษทอง  ตาก 

13 
การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตภายในฟารมเกษตร
อินทรียดวยระบบอัจฉรยิะ 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปการเกษตร นางสาวปริดา จิ๋วปญญา ตาก 

14 
การพัฒนาเตาเผาถานกัมมันตจากไมไผตนทุนตาสาหรับวิสาหกิจ
ชุมชน  

วิสาหกิจชุมชนอินทรียทอง  ผศ.ดร.พินิจ เน่ืองภิรมย  เชียงใหม 

15 การออกแบบระบบการบริหารจดัการน้ำอยางชาญฉลาดสำหรับ  หางหุนสวนจำกัด หาแยกสุขภณัฑ ดร.กิตติ วิโรจ รตันาภาพิศาล ตาก 

16 
การประมงและเกษตรกรรมในเขตพ้ืนท่ีสงู กรณีวิสาหกิจชุมชน
อินทรียทอง  

หจก. แมเมาะวิศวกรรมเหมืองแร ผศ.วาท่ีรอยโท สุรพินพรมแดน เชียงใหม 

17 
การเพ่ิมประสิทธิภาพแมพิมพคอนกรีตบล็อกในกระบวนการ
ผลิตคอนกรีต  

วิสาหกิจชุมชนเจ็ดพันธมิตร  นายวิโรจน ปงลังกา  เชียงราย 

18 
การสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภณัฑแปรรูปปลานิลดวยนวัตกรรมปลา
นิลหยองเสริมแคลเซยีมจากกางปลานิล 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปบานโปงเกลอื ต.
แมปม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 

ผูชวยศาสตราจารยณภัทร ทิพยศรี เชียงราย 
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หัวหนาโครงการท้ัง 18 โครงการ ไดเขารวมกิจกรรมนำเสนอผลงานโครงการภายใตกิจกรรม RMUT-TRM Day “มหกรรมนวัตกรรมการทำงานของกลุม

มหาวิทยาลัยเทคนลยีราชมงคลรวมกับสถานประกอบการ” ณ หองนครรังสิต บอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟวเจอรพารค รังสิต 

วันท่ี 4-5 กรกฎาคม 2565 เวลา  8.30 น. – 17.00 น. 
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รายงานผลการดำเนินงาน กลุมงานยุทธศาสตร (Strategy Prototype Unit : SPU) ฝายวิจัยและพัฒนาระบบอยางย่ังยืน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 

โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย Reinventing University  (RU) 

1. โครงการ Reinventing มทร.ลานนา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ ช่ือขอเสนอโครงการ วันท่ีจัด งบประมาณท่ีสนับสนุน 

(หนวย:บาท) 

สถานท่ีจัดงาน 

(รูปแบบการจัด) 

จำนวนผูเขารวม 

1 กิจกรรมยอยท่ี 3  

โครงการ HOPE : Lighthouse of 

Professional 

Enrichment 

กิจกรรม following 

6-7 มิถุนายน 65 13,000 หอง Innovation 

ชั้น 6 มทร.ลานนา 

เชียงใหม 

40 คน 
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2. โครงการ Reinventing มทร.ลานนา รวมกับ KX build มจธ. 
 

ลำดับ ช่ือขอเสนอโครงการ วันท่ีจัด งบประมาณท่ีสนับสนุน สถานท่ีจัดงาน(รูปแบบ
การจัด) 

จำนวนผูเขารวม 
(คน) 

1 กิจกรรม COP หัวขอ การพัฒนาบุคลากรใน
องคกร 

1 มิถุนายน 65 สนับสนุน 
จาก KX 

ศาลาราชมงคล เชียงใหม 10 

2 การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนดวยการสะทอนคิด 

9 มิถุนายน 65 สนับสนุน 
จาก KX 

หองอินโนเวชั่น ชั้น 2 
อาคารวิทยบริการ มทร.

นาน 

20 

3 การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรยีนการสอนดวยการสะทอนคิด 

27 มิถุนายน 65 สนับสนนุ 
จาก KX 

มทร.เชียงราย 20 

4 Lanna sharing ถายทอดความรู 
หัวขอ "ดึงอัตลักษณจากแบรนด สะทอนดีไซน

ดวยบรรจุภัณฑ  เชื่อมโยงวิถีใหม" 

28 มิถุนายน 65 สนับสนนุ 
จาก KX 

Online 1 
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1. ประชาสัมพันธโครงการ Reinventing University แพลตฟอรมบริหารจัดการทรัพยากรผูมีศักยภาพของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพ่ือปฏิรูป

ระบบการพัฒนากำลังคนของประเทศภายใตโครงการแกไขปญหาโจทยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือลานนาสรางสรรค (Creative Lanna) 

เปดรับสมัครถึงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 และประกาศผลถึงวันท่ี 22 สิงหาคม 2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนท้ังสิ้น 8 โครงการ โดยสนับสนุน  

โครงการละ 120,000 บาท จำนวน 2 โครงการ  

โครงการละ   85,000 บาท จำนวน 4 โครงการ  

โครงการละ   60,000 บาท จำนวน 2 โครงการ 
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รายงานผลการดำเนินงาน กลุมงานยุทธศาสตร (Strategy Prototype Unit : SPU) ฝายวิจัยและพัฒนาระบบอยางย่ังยืน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 

โครงการการเคล่ือนยายบุคลากรเพ่ือพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรมผานกลไก (Pre-Talent Mobility : PTM) 

1. โครงการท่ีย่ืนขอเสนอโครงการ Pre-TM รอบท่ี 1 จำนวนท้ังหมด 29 โครงการ 

ลำดบั ช่ือขอเสนอโครงการ ช่ือสถานประกอบการ หัวหนาโครงการ เขตพ้ืนท่ี (จังหวัด) 

1 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบสายพาน
ลำเลียงดินดวยระบบปญญาดิษฐ 

บริษัทสหกล อิควิปเมนท จำกัด(มหาชน) 
โครงการแมเมาะ 

นายวิษณุ  ชางเนียม ลำปาง 

2 
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑ
เครื่องสำอางคเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางการแขงขัน 

บริษัท พี เค เฮิรบ จำกัด นางสาวปญจพร ศรีชนาพันธ ลำปาง 

3 
การพัฒนาผลิตภัณฑน้ำพริกลาบเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถทางการแขงขัน 

วิสาหกิจชุมชนกลุมทำน้ำพริกสมุนไพรบาน
ปามวง ตำบลนำ้โจ อำเภอแมทะ จังหวัด
ลำปาง 

นางดารารัตน  ธาตุรักษ ลำปาง 

4 
โหลดเทียมสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟาพลังงานน้ำ
ขนาด 5 กิโลวัตต 

บริษัท ดอย ปูหม่ืน จำกัด นายวรจักร  เมืองใจ เชียงใหม 

5 
การเพ่ิมความสามารถในการแขงขันในยุคดิจิทัล
ดวยการพัฒนากลยุทธการตลาดของกลุม วิสาหกิจ
ชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบานสวนแมทะลำปาง 

วิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบาน
สวนแมทะลำปาง 

นางสาวอัจฉราพร แปลงมาลย ลำปาง 

6 
แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ และการตลาด 
ผลิตภัณฑน้ำปลาหวานแมนายของบริษัทฮาดาญา 
โกลบอล (ไทยแลนด) จำกัด 

บริษัท ฮาดาญา โกลบอล (ไทยแลนด) 
จำกัด 

นางปรีดา  ตัญจนะ     ลำปาง 
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7 
การออกแบบและพัฒนาระบบโรงเรือนอัจฉริยะสู
ธุรกิจเกษตรอินทรียครบวงจรวิสาหกิจชุมชนกลุม
เกษตรอินทรียเสริมขวา 

วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรอินทรียเสริมขวา นายเสกสรรค เจียรสุวรรณ ลำปาง 

8 
แนวทางการยกระดับอุตสาหกรรมผลไมแปรรูปสู
มาตรฐาน GMP กรณีศึกษา: บริษัท บาน ผลไม
(ประเทศไทย) จำกัด 

บานผลไม (ประเทศไทย) อมรรัตน ปนชัยมูล เชียงราย 

9 

การศึกษาแนวทางการสรางระบบการบริหาร
จัดการวัตถุดิบตามมาตรฐานการปฏิบัติสุขลักษณะ
ท่ีดี กรณีศึกษาบริษัท บานผลไม (ประเทศไทย) 
จำกัด 

บริษัท บานผลไม (ประเทศไทย) จำกัด หฤทัยรัตน จันตะคาด เชียงราย 

10 
การศึกษาแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑเพ่ิม
มูลคาจากวัตถุดิบเกษตรภายในชุมชนตำบล
ทรายขาว 

วิสาหกิจชุมชนทองเท่ียวเชิงเกษตรและผลิต
สินคาเกษตรเพ่ือการสงออก 

หฤทัยรัตน จันตะคาด เชียงราย 

11 
การพัฒนาขาวโพดฝกออนสูผลิตภัณฑอาหาร
มูลคาสงูในรูปแบบอาหารเพ่ือสุขภาพ 

วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรอินทรียบานหวย
บง   

นางสาวอัจฉรา ไชยยา ลำปาง 

12 การยอมผาฝายดวยสีผงจากครั่ง บริษัท เนิรทเทอรน สยามซีดแลค จำกัด นางสาววรัญญา ธาราเวชรักษ ลำปาง 

13 
การพัฒนาแนวทางการผลิตภัณฑสารสกัดกาแฟ
จากเมล็ดกาแฟเพ่ือใชเปนสวารประกอบเชิงหนาท่ี 
(functional ingredient) 

วิสาหกิจชุมชน ผูปลูกชา-กาแฟ คุณภาพ
บานปอก อำเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม 

นางสาววสิษฐา ราชคม เชียงใหม 
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14 
แผนธุรกิจสำหรับวิสาหกิจชุมชนผูผลิตพืชผลและ
แปรรูปภูงาว ตำบลบานหวด อำเภองาว จังหวัด
ลําปาง 

วิสาหกิจชุมชนผูผลิตพืชผลและแปรรูปภูงาว นางสาวกรณิศ  เปยอุดร ลำปาง 

15 
แนวทางการยกระดับศักยภาพการผลิตและแปรรูป
สมของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมสายน้ำผึ้ง 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุมวัยรุนทำสมบานตนผึ้ง นางแคทรียา พรอมเพรียง เชียงใหม 

16 
การพัฒนากระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพ
เมล็ดโกโกหมัก 

หางหุนสวนจำกัด ออแกนิค อินโนแทค นายกฤษดา กาวีวงศ พิษณุโลก 

17 ขนมปงเสริมโปรตีนจิ้งหรีดเพ่ือสุขภาพ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียบานแมตาด นางสาวศกุนตลา สายใจ ลำปาง 

18 
การศึกษาการยกระดับอุตสาหกรรมดานการผลิต 
กรณีศึกษา บ.ผึ้งนอยเบเกอรี ่จำกัด 

รานครัวซองต เมลโลว คาเฟ วาท่ี ร.ต.ธรณินทร คำรินทร เชียงใหม 

19 
การศึกษาการยกระดับอุตสาหกรรมดานการตลาด
ออนไลนสำหรบักลุมเกษตรกรเลี้ยงผึ้ง กรณีศึกษา 
ศุภกรฟารมผึ้ง    

ศุภกร ฟารมผึ้ง         
ผูชวยศาสตราจารยกนกวรรณ  
เวชกามา 

เชียงราย 

20 
เก็บขอมูลสารสนเทศเพ่ือยกระดับวิสาหกิจชุมชน 
กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนภูมิปญญาสุรากลั่นบาน
ทรายแดง 

วิสาหกิจชุมชนภูมิปญญาสุรากลั่น บาน
ทรายแดง 

นายเตชิษ  สันสี เชียงใหม 

21 
การศึกษาและออกแบบพัฒนากระบวนการผลิต
คอนกรีตผสมเสร็จ 

หางหุนสวนจำกัด หาแยกสุขภัณฑ นายกิตติ วิโรจรัตนาภาพิศาล ตาก 

22 
แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมทอผาพ้ืนเมืองบานน้ำหลง 

กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมทอผาพ้ืนเมืองบาน
น้ำหลง 

นางอนิตา  ประดาอินทร ลำปาง 

23 
การพัฒนาผลิตภัณฑจากกัญชงวิสาหกิจชมุชนกลุม
แปรรูปสมุนไพรบานเสรีราษฏร อำเภอพบพระ 
จังหวัดตาก 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรบานเสรี
ราษฏร 

นายจักรพันธ วงศฤกษดี ตาก 



19 

  

24 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนา
ผลิตภัณฑแปรรูปจากน้ำผึ้งเพ่ิมมูลคาสูงสูเชิง
พาณิชย 

วิสาหกิจชุมชนกลุมวัยรุนทำสมบานตนผึ้ง ผูชวยศาสตรดร.ณภัทร  ทิพยศรี เชียงราย 

25 การศึกษาการลดกาซไฮดดรเจนซัลไฟด (H2s) บริษัท ฟารมคูแดง จำกัด นายครรชิต เงินคำคง เชียงใหม 

26 
การศึกษาแนวทางการติดตั้งระบบโซลาเซลล เพ่ือ
ใชกับสถานประกอบการบานผลไมเชยีงราย 

บานผลไมเชียงราย นายทัชชกร  ธรรมปญญา เชียงราย 

27 เครื่องอบทำใหแหงแบบชั้นวางหมุน หางหุนสวนจำกัด ทรพัยทวี นายเชษฐ   อุทธิยัง    ลำพูน 

28 
การเตรียมความพรอมสูยุคจักวาลนฤมิตรธุรกิจจัด
งานนิทรรศการ 

หางหุนสวนจำกัด เจเอ็นบีทู ออรแกไนเซอร นางไพรพันธ ธนเลิศโศภิต เชียงใหม 

29 
การศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรจากอะโวกาโด 
วิสาหกิจชุมชนบานสมุนไพรแมทองคำ 2558 

วิสาหกิจชุมชนบานสมุนไพรแมทองคำ 
2558 

นายอุกฤษฎ ธนทรพัยทวี ตาก 
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