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รายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์ (Strategy Prototype Unit : SPU) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 

งานโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program : ITAP) 
1. กิจกรรมการวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคในเบื้องต้นและความต้องการของสถานประกอบการ (Prelim) 

ลำดับ ปัญหาและความต้องการ ชื่อสถานประกอบการ หัวหน้าโครงการ 
เขตพื้นที่ 
(จังหวัด) 

งบประมาณ
โครงการ 

1 การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบจำลองการกดนวดหัวใจ 
Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) สำหรับชุดฝึกการเรียนรู้

การช่วยฟื้นคืนชีพ 

บริษัท สยามทูลส์ เอน
จิเนียริ่ง จำกัด 

ผศ.ดร.ภาคภูมิ จารุภูมิ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มทร.ล้านนา 

 
ลำพูน - 

 

2. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน 

ลำดับ ชือ่ข้อเสนอโครงการ ชื่อสถานประกอบการ หัวหน้าโครงการ 
เขตพื้นที่ 
(จังหวัด) 

งบประมาณ
โครงการ 

ปี 2563 
1 การศึกษาชีวสมมูลแบบเปิดชนิดสุ่ม แบบสองทางไขว้สลับ สองระยะ

การศึกษา สองการทดสอบ สองลำดับ ของยาเม็ดทดสอบเคลือบฟิล์ม
เอธินิลเอสตราดิออล 0.03 มิลลิกรัม/ดรอสไพริโนน 3 มิลลิกรัม 
และยาอ้างอิง (ยาสมิน®) ในอาสาสมัครหญิงไทยสุขภาพดีภายใต้
สภาวะอดอาหาร 

บริษัท ไบโอ อีควอไลซ์ 
จำกัด 

ดร. ดรุณี หงส์วิเศษ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 

สมุทรปราการ 

 
 

760,000 บาท 

2 การจัดทำและประยุกต์ใช้ระบบ GMP สำหรับโรงงานผลิตขวดบรรจุ
ภัณฑ์อาหาร 

บริษัท บีอินสปายด์
พลาสติก จำกัด 

นายศุภกิจ สอนประจักษ์ 
บริษัท พีเค อินสปาย 

จำกัด 

 
เชียงราย 

 
231,500 บาท 
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ปี 2564 
3 การจัดเตรียมเอกสารสำหรับ เครื่องมือแพทย์โดยใช้ Common 

Submission Dossier Template (CSDT) สำหรับผลิตภัณฑ์เข้มข้น
สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 

 
บริษัท โค - เมด 
ล้านนา จำกัด 

นายวิวัฒน์ จันทรสาธิต 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน

ชีววิทยาศาสตร์ (องค์การ
มหาชน) 

 
เชียงใหม่ 

 
728,000 บาท 

4 การพัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะสำหรับการเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เห็ด
น่านมั่นคง 

นายนัทธิ์ธนนท์ พงษ์
พานิช 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
น่าน 

 
478,650 บาท 

5 การพัฒนากระบวนการผลิตโชยุเชิงพาณิชย์สำหรับวิสาหกิจขนาด
กลาง 

 
บริษัท อี.เอช.ไอ โตไก 

จำกัด 

ดร.นิอร โฉมศรี 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร มทร.ล้านนา 

ลำปาง 

 
ลำพูน 

 
527,800 บาท 

6 ก า ร จั ด ท ำ ร ะ บ บ ม า ต ร ฐ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ งอ า ห า ร 
ISO22000:2018 สำหรับกระบวนการผลิตน้ำด่ืม 

บริษัท น้ำใส ใจจริง 
จำกัด 

นางเบญจมาศ ชัยพรหม 
บริษัท อิมม์ คอนซัลติ้ง 

จำกัด 

 
เชียงใหม่ 

 

 
177,224 บาท 

7 การศึกษาชีวสมมูลแบบสุ่ม เปิดเผยฉลาก ให้ยาครั้งเดียวแบบไขว้สลับ
สองทางของยาแคปซูลซีลีค้อกสิบ ขนาด 200 มิลลิกรัม ระหว่าง ซี
ลีเบร็กซ์™ และผลิตภัณฑ์ทดสอบซีลีค้อกสิบ ในอาสาสมัครไทย
สุขภาพดีภายใต้สภาวะอดอาหาร 

 
บริษัท นิวฟาร์มา 

(ประเทศไทย) จำกัด 

ดร.ภญ.ดรุณี หงส์วิเศษ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
นนทบุรี 

 
1,170,000 บาท 
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ปี 2565 
8 การออกแบบและสร้างเตาย่างแบบสายพานลำเลียงสำหรับพริกหนุ่ม บริษัท ดำรงค ์ฟู๊ดส์ 

1971 จำกัด 
นายพิเชษฐ์ โค้วตระกูล 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ มทร.ล้านนา 

เชียงใหม่ 647,200 บาท 

9 การลดระยะเวลาการเผาสำหรับเซรามิกเนื้อสโตนแวร์ชนิดเคลือบ บริษัท เปรมประชา
คอลเลคชั่น จำกัด 

ผศ.ดร.วรพงษ์ เทียมสอน 
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เชียงใหม่ 194,751 บาท 

10 การออกแบบและสร้างเครื่องปิดฝาผลิตภัณฑ์ข้าวซอยกึ่งสำเร็จรูป 
ด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการผลิตบริษัท 
ภรณ์เสวยเชียงใหม่ฟู้สด์ จำกัด 

บริษัท ภรณ์เสวย
เชียงใหม่ฟู้สด์ จำกัด 

ผศ.ดร.ภาคภูมิ จารุภูมิ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มทร.ล้านนา 

เชียงใหม ่ 650,600 บาท 

 

3. กิจกรรมการประเมินปิดโครงการ 

ลำดับ ชื่อข้อเสนอโครงการ ชื่อสถานประกอบการ หัวหน้าโครงการ 
เขตพื้นที ่
(จังหวัด) 

งบประมาณ
โครงการ 

1 เครื่องตัดขนมปังทรงสี่เหลี่ยมสำหรับกระบวนการผลิตขนมปังกรอบ  
ร้านป๊อปโทสต์ 

ดร.กรวัมน์ วุฒิกิจ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มทร.ล้านนา 

เชียงใหม่ 293,525 บาท 
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รายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์ (Strategy Prototype Unit : SPU) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 
โครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility : TM) 

 
1. โครงการ Talent Mobility 2565 ทีผ่่านการพิจารณาโครงการ 4 โครงการ รอบท่ี 1 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สถานประกอบการ 
เขตพื้นที ่
(จังหวัด) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 โครงการการพัฒนาเครื่องอัดประจุไร้สายสำหรับ
ยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย 

ผศ.ดร.อนนท์ นำอิน 
 

บริษัท โชเซ่น เทคโนโลยี จำกัด 

 

เชียงราย 

 

480,000 

 

2 

โครงการการพัฒนาโกโก้ไทยสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูป
มูลค่าสูงในรูปแบบอาหารทางเลือก 
"ช็อคโกแลตคีโต" 

ผศ.ดร.ชินานาฏ วิทยาประภากร 
 

บริษัทฮิลล์ ไทรบ์ โกโก้ คอฟ จำกัด 

 

เชียงใหม ่

 

478,000 

 

3 
โครงการการออกแบบและสร้างเครื่องอบลด
ความชื้นแบบเกลียวสำหรับสารปรับปรุงดินฮิวมัส 

ผศ.ดร.ธวชัชัย อุ่นใจจม 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตสารปรับปรุงดิน
ฮิวมัสล้านปีอินทรีย์แม่เมาะ 

 

เชียงใหม่ 

 
480,000 

 

4 โครงการออกแบบและสร้างเครื่องรีดบรรจุภัณฑ์
พริกแกงกึ่งอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

อาจารย์อภิชาติ ใสงาม 

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ลานนา ฟู้ด 

วิทยาลัย
เทคโนโลยี
และสห

วิทยาการ 

 

480,000 
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    2.   โครงการ Talent Mobility 2565 รอบท่ี 2 ส่งข้อเสนอโครงการ 31 โครงการ (อยูใ่นระหว่างรอประกาศผล) 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ต้นสังกัด 

1 โครงการการออกแบบและสร้างเครื่องหั่นวัตถุดิบแบบกำหนดขนาด
กึ่งอัตโนมัติ 

นายเอกรินทร์ อินประมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

2 การสร้างอัตลักษณ์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสําหรับ
เครื่องปั้นดินเผาครีมแวร์โดยใช้วัตถุดิบในภาคเหนือ 

นางสาวนพวรรณ เดชบุญ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

3 การเพ่ิมมูลค่าปลีกล้วยเป็น เครื่องดื่มฟังก์ชันพร้อมดื่มสําหรับมารดาให้
นมบุตร 

ผศ.สุริยาพร นิพรรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

4 การสร้างมูลค่าเพ่ิมมะม่วงตกเกรดด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ นางสาวนิอร โฉมศรี สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

5 การพัฒนากระบวนการผลิตซอสถั่วเหลืองจากกากถ่ัวเหลืองเชิงพาณิชย์
สำหรับโรงงานขนาดเล็ก 

นายพยุงศักดิ์ มะโนชัย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

6 การพัฒนาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งและน้ำทะเลของผู้ประกอบการ
รีสอร์ทชายทะเลด้วยวิธีตกตะกอนทางไฟฟ้าร่วมกับโอโซนเนชั่น 

ผศ.นพพร พัชรประกิติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

7 การพัฒนาห้องอบแห้งผลไม้โดยใช้ระบบโซล่าเซลล์เป็นพลังงานร่วม นายทัชชกร ธรรมปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

8 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องช่วยขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิ
กลักษณะทรงกลมแบบผสมผสานสําหรับผู้ประกอบการเซรามิก 

ผศ.ธานี อดิศัยพัฒนะกุล คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์กุหลาบเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางการแข่งขัน รศ.วันไชย คำเสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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2.   โครงการ Talent Mobility 2565 รอบท่ี 2 ส่งข้อเสนอโครงการ 31 โครงการ (อยูใ่นระหว่างรอประกาศผล) (ต่อ)

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ต้นสังกัด 

10 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือการบริหารจัดการและ
สนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ 

นางสาวจรัสศรี โนมี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

11 นวัตกรรมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยคืนรูปเร็วด้วย
เทคนิคการฟรีเจลลาติไนซ์เซชั่น 

นางสุภาวดี แช่ม สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

12 การพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถ
อุตสาหกรรมเซรามิกของโรงงานพีรดาเซรามิก จังหวัดลําปาง 

ผศ.รองรัตน์ ระมิงค์วงศ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

13 การออกแบบและสร้างเครื่องรีดอัดใบบวัพร้อมการเคลือบผิวใบบัว 
สำหรับเพ่ิมคุณภาพวัตถุดิบ 

ผศ.พงศกร สุรินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

14 การพัฒนาระบบบริหารคำสั่งขายสินค้าแบบชาญฉลาดสำหรับธุรกิจค้า
ปลีกท้องถิ่น 

นางไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

15 การพัฒนาเครื่องดื่มเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและเพ่ิมสมรรถภาพด้วยสาร
สกัดกระท่อม 

นายสุรพล ใจวงศ์ษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

16 กลยุทธ์การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล 
ผลิตภัณฑ์น้ำพริกแปรรูปสูตรคีโตจินิก 

นายอิศร์ วัจนสุนทร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

17 การส่งเสริมศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ในรูปแบบฟาร์มส
เตย์ 

นางสาวณัฐริน รัตนัง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
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2.   โครงการ Talent Mobility 2565 รอบท่ี 2 ส่งข้อเสนอโครงการ 31 โครงการ (อยูใ่นระหว่างรอประกาศผล) (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ต้นสังกัด 

18 โรงคัดบรรจุน้ำผึ่งโพรงป่าและน้ำผึ่งป่าธรรมชําติอินทรีย์ สำหรับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนต้นน้ำ 

นายเอกวัฒน์ ญาณะวงษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

19 การลดต้นทุนในกระบวนการผลิตคอนกรีตบล็อกด้วยวิธีการออกแบบ
การทดลองแบบผสม 

นายกิตติ วิโรจรัตนาภาพิศาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

20 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และส่งเสริมศักยภาพการตลาดออนไลน์
ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มจอมปลวก ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาว อำพร กันทา คณะบริหารธุรกิจและศลิปศาสตร์ 

21 การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตหมูกระจก นายอุกฤษฎ์ ธนทรัพย์ทวี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

22 การพัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนชุดหน้าซองผานพรวน นายชยันต์ คำบรรลือ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

23 การพัฒนาระบบโรงเรือนอัจฉริยะ Smart Farm และแปลงปลูกที่
เหมาะสมกับเกษตรกรในการปลูกพืชสมุนไพรกัญชงเพ่ือใหได ้CBD
คุณภาพดีที่ตลาดตองการ 

ผศ.วรจักร์ เมืองใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

24 การปรับปรุงกระบวนการแปรรูปขนมปัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตีฟู้ด  
อินโนเวชั่น 

ผศ.วิโรจน์ ปงลังกา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

25 การออกแบบและสร้างระบบย่อยชาอัสสัมแบบต่อเนื่องเพ่ือการเตรียม
วัตถุดิบก่อนการแปรรูปและการขออนุญาตขนานกริดระบบโซล่าเซลล์ 
สำหรับกระบวนการแปรรูปชาอัสสัมกลุ่มแปลงใหญ่วิสาหกิจชาแม่เลย 

นายวธัญญู วรรณพรหม ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและ
เทคโนโลยี 
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2.   โครงการ Talent Mobility 2565 รอบท่ี 2 ส่งข้อเสนอโครงการ 31 โครงการ (อยูใ่นระหว่างรอประกาศผล) (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ต้นสังกัด 

26 การพัฒนาระบบบําบัดน้ำในการเลี้ยงปลากระชังในบ่อดินด้วย
เทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิลร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจํากัด โชคอนันต์
ฟาร์ม เชียงราย 

ผศ.รัตนาพร นรรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

27 อุปกรณ์ติดตามข้อมูลมุมเอียงของเสาไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง 

ผศ.วรจักร์ เมืองใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

28 ระบบบริหารจัดการพลังงานสําหรับรถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในการ
สูบน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงความเข้มแสงอาทิตย์ต่ำ 

ผศ.วรจักร์ เมืองใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

29 การศึกษากระบวนการและลักษณะเพาะของรอยเชื่อมพอกด้วยเลเซอร์ 
เพ่ือประยุกต์สำหรับการซ่อมแซมผิวของเพลาที่สึกหรอจากการใช้งาน
ในอุตสาหกรรม 

ผศ.แมน ตุ้ยแพร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

30 การพัฒนาลิปสติกจากสีพืชออร์แกนิคเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ผศ.อาทิตย์ ยาวุฑฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

31 การพัฒนาวัสดุจีโอพอลิเมอร์พรุนสู่ผลิตภัณฑ์กระเบื้องดูดซับน้ำแบบ
รวดเร็วสำหรับภาคอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ 

นางสาวภาสินี ศิริประภา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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รายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์ (Strategy Prototype Unit : SPU) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 
โครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรมผ่านกลไก (Pre-Talent Mobility : PTM) 

 
1.   โครงการที่ผ่านการคัดเลือกข้อเสนอโครงการ Pre-TM รอบที ่1 จำนวนทั้งหมด 23 โครงการ (อยู่ในระหว่างแก้ไขข้อเสนอโครงการ) 

โดยแหล่งทุนจาก สป.อว. สนับสนุนค่าตอบแทนแบบเหมาจ่าย 3000 บาทต่อวัน จำนวนปฏิบัติงานในสถานประกอบการคือ 7 วัน 

 

ที ่
รหัส

โครงการ 
ชื่อโครงการ/หัวหน้าโครงการ 

เขตพื้นที ่
(จังหวัด) 

กรอบงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร 

1 PTM03 
ชื่อโครงการ  : การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกลาบเพ่ือเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขัน 
หัวหน้าโครงการ : ดร.ดารารัตน์ ธาตุรักษ์ 

ลำปาง 21,000 

2 PTM04 
ชื่อโครงการ  : โหลดเทียมสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาด 5 กิโลวัตต์ 
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วรจักร์ เมืองใจ 

เชียงใหม่ 21,000 

3 PTM06 
ชื่อโครงการ  : แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการตลาด ผลิตภัณฑ์น้ำปลาหวานแม่นายของบริษัท 
ฮาดาญาโกลบอล (ไทยแลนด์) จำกัด 
หัวหน้าโครงการ : นางปรีดา ตัญจนะ 

ลำปาง 21,000 

4 PTM07 
ชื่อโครงการ  : การออกแบบและพัฒนาระบบโรงเรือนอัจฉริยะสู่ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ครบวงจรวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เสริมขวา 
หัวหน้าโครงการ : ดร.เสกสรรค์ เจียรสุวรรณ 

ลำปาง 21,000 

5 PTM08 
ชื่อโครงการ  : แนวทางการยกระดับอุตสาหกรรมผลไม้แปรรูปสู่มาตรฐาน GMP กรณีศึกษา: บริษัท 
บ้าน ผลไม้(ประเทศไทย) จำกัด 
หัวหน้าโครงการ : นางสาวอมรรัตน์ ปิ่นชัยมูล 

เชียงราย 21,000 

6 PTM09 
ชื่อโครงการ  : การศึกษาแนวทางการสร้างระบบการบริหารจัดการวัตถุดิบตามมาตรฐานการปฏิบัติ
สุขลักษณะที่ดีกรณีศึกษาบริษัท บ้านผลไม้ (ประเทศไทย) จำกัด 
หัวหน้าโครงการ : นางสาวหฤทัยรัตน์ จันต๊ะคาด 

เชียงราย 21,000 
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โดยแหล่งทุนจาก สป.อว. สนับสนุนค่าตอบแทนแบบเหมาจ่าย 3000 บาทต่อวัน จำนวนปฏิบัติงานในสถานประกอบการคือ 7 วัน (ต่อ)  

โดยแหล่งทุนจาก สป.อว. สนับสนุนค่าตอบแทนแบบเหมาจ่าย 3000 บาทต่อวัน จำนวนปฏิบัติงานในสถานประกอบการคือ 5 วัน 

ที ่
รหัส

โครงการ 
ชื่อโครงการ/หัวหน้าโครงการ 

เขตพื้นที ่
(จังหวัด) 

กรอบงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร 

7 PTM10 
ชื่อโครงการ  : การศึกษาแนวทางการยกระดับขีดความสามารถธุรกิจเกษตรและการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 
หัวหน้าโครงการ : นางสาวหฤทัยรัตน์ จันต๊ะคาด 

เชียงราย 21,000 

8 PTM11 
ชื่อโครงการ  : การพัฒนาข้าวโพดฝักอ่อนสู่ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูงในรูปแบบอาหารเพ่ือสุขภาพ 
หัวหน้าโครงการ : นางสาวอัจฉรา ไชยยา 

ลำปาง 21,000 

9 PTM13 
ชื่อโครงการ  : การพัฒนาแนวทางการผลิตภัณฑ์สารสกัดกาแฟจากเมล็ดกาแฟเพ่ือใช้เป็นสารประกอบ
เชิงหน้าที่ (functional ingredient) 
หัวหน้าโครงการ : ดร.วสิษฐา ราชคม 

เชียงใหม่ 21,000 

10 PTM18 
ชื่อโครงการ  : การศึกษาการยกระดับอุตสาหกรรมด้านการผลิต กรณีศึกษา บ.ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด 
หัวหน้าโครงการ : ว่าที่ร้อยตรีธรณินทร์ คำรินทร์ 

เชียงใหม่ 21,000 

ที ่
รหัส

โครงการ 
ชื่อโครงการ/หัวหน้าโครงการ 

เขตพื้นที ่
(จังหวัด) 

กรอบงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร 

1 PTM01 
ชื่อโครงการ  : การเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบสายพานลำเลียงดินด้วยระบบปัญญาดิษฐ์ 
หัวหน้าโครงการ : ผศ.วิษณุ ช้างเนียม 

ลำปาง 15,000 

2 PTM02 
ชื่อโครงการ  : การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางการ
แข่งขัน 
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ปัญจพร ศรีชนาพันธ์ 

ลำปาง 15,000 

3 PTM05 
ชื่อโครงการ  : การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัในยุคดิจิทัลด้วยการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของกลุ่ม 
วิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบ้านสวนแม่ทะลำปาง 
หัวหน้าโครงการ : ผศ.อัจฉราพร แปลงมาลย์ 

ลำปาง 15,000 
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โดยแหล่งทุนจาก สป.อว. สนับสนุนค่าตอบแทนแบบเหมาจ่าย 3000 บาทต่อวัน จำนวนปฏิบัติงานในสถานประกอบการคือ 5 วัน (ต่อ) 

ที ่
รหัส

โครงการ 
ชื่อโครงการ/หัวหน้าโครงการ 

เขตพื้นที ่
(จังหวัด) 

กรอบงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร 

4 PTM14 
ชื่อโครงการ  : แผนธุรกิจสำหรับวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชผลและแปรรูปภูงาว ตําบลบ้านหวด  
อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
หัวหน้าโครงการ : นางสาวกรณิศ เปี้ยอุดร 

ลำปาง 15,000 

5 PTM15 
ชื่อโครงการ  : แนวทางการยกระดับศักยภาพการผลิตและแปรรูปส้มของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปส้ม 
สายน้ำผึ้ง 
หัวหน้าโครงการ : ดร.แคทรียา พร้อมเพรียง 

ตาก 15,000 

6 PTM17 
ชือ่โครงการ  : ขนมปังเสริมโปรตีนจิ้งหรีดเพื่อสุขภาพ 
หัวหน้าโครงการ : ดร.ศกุนตลา สายใจ 

เชียงใหม่ 15,000 

7 PTM21 
ชื่อโครงการ  : การศึกษาและออกแบบพัฒนากระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 
หัวหน้าโครงการ : ดร.กิตติ วิโรจรัตนาภาพิศาล 

ตาก 15,000 

8 PTM23 
ชื่อโครงการ  : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านเสรีราษฏร์ 
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 
หัวหน้าโครงการ : นายจักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี 

ตาก 15,000 

9 PTM25 
ชื่อโครงการ  : การศึกษาการลดก๊าซไฮดดรเจนซัลไฟด์ (H2S) 
หัวหน้าโครงการ : นายครรชิต เงินคำคง 

เชียงใหม ่ 15,000 

10 PTM26 
ชื่อโครงการ  : การศึกษาแนวทางการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ เพ่ือใช้กับสถานประกอบการบ้านผลไม้
เชียงราย 
หัวหน้าโครงการ : นายทัชชกร ธรรมปัญญา 

เชียงราย 15,000 
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โดยแหล่งทุนจาก สป.อว. สนับสนุนค่าตอบแทนแบบเหมาจ่าย 3000 บาทต่อวัน จำนวนปฏิบัติงานในสถานประกอบการคือ 5 วัน (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ที ่
รหัส

โครงการ 
ชื่อโครงการ/หัวหน้าโครงการ 

เขตพื้นที ่
(จังหวัด) 

กรอบงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร 

11 PTM27 
ชื่อโครงการ  : เครื่องอบทำให้แห้งแบบชั้นวางหมุน 
หัวหน้าโครงการ : ผศ.เชษฐ อุทธิยัง    

เชียงใหม่ 15,000 

12 PTM28 
ชื่อโครงการ  : การเตรียมความพร้อมสู่ยุคจักวาลนฤมิตรธุรกิจจัดงานนิทรรศการ 
หัวหน้าโครงการ : ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต 

เชียงใหม ่ 15,000 

13 PTM29 
ชื่อโครงการ  : การศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากอะโว
กาโด้ วิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรแมท่องคำ 2558 
หัวหน้าโครงการ : ดร.อุกฤษฎ์ ธนทรัพย์ทวี 

ตาก 15,000 
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รายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์ (Strategy Prototype Unit : SPU) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 
โครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ  

(Talent Resource Management : TRM) 
 

1. โครงการ TRM จำนวนทัง้หมด 18 โครงการ (ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินงานเบิกเงินแต่ละงวด และส่งรูปเล่มรายงานฉบับบสมบูรณ์) 
ตารางที่ 1 โครงการ TRM จำนวนทั้งหมด 18 โครงการ   

ลำดับ ชื่อข้อเสนอโครงการ ชื่อสถานประกอบการ หัวหน้าโครงการ เขตพื้นที่ (จังหวัด) 

1 
การลดเวลาในกระบวนการผลิตประกบัยึดราวใบแซะ
ดินผานพรวน  

หจก.ลิ่มเชียงเส็ง  นายชยันต์ คำบรรลือ  ตาก 

2 
นวัตกรรมกระบวนการผลิตข้าวเหนียวอบแห้งด้วย
เทคนิควิธีพับปิ่ง  

บริษัท ลี่ ภา ภัส เทรดดิ้งจำกัด นางสุภาวดี แช่ม  ลำปาง 

3 
การพัฒนาเครื่องคัดเชอร์รีและเครื่องอบแห้งพลังงาน
ความร้อนร่วม  

วิสาหกิจชุมชนมีมี โยโย  นายทัชชกร ธรรมปัญญา เชียงราย 

4 
การพัฒนาเทคนิคฆ่าเชื้อปลาแผ่นอบแห้งด้วยวิธีการ
ทางเลือกเพ่ือทดแทนการฉายรังสี 

บริษัท ฟาร์มครูแดง จำกัด  นายครรชิต เงินคำคง  เชียงใหม่ 

5 
การศึกษาและออกแบบระบบบาบัดกลิ่นแอมโมเนียใน
ฟาร์มเลี้ยงไก ่ 

บริษัทดอยปู่หมื่นจำกัด  ผศ.สมหมาย สารมาท  เชียงใหม่ 

6 
การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการแปรรูปชา
ออร์แกนิคโดยใช้พลังงานทางเลือก 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพ่ือนพลังงาน นายน้ำมนต์ โชติวิศรุต  เชียงราย 

7 
เครื่องกรองละเอียดโดยใช้เทคนิคการอัดตะกอนที่ผลิต
จากวัสดุเกรดอาหารสำหรับกรองน้ำมันจากผลผลิตทาง
การเกษตร 

หจก. ดี เพาเวอร์ แอนด์ คูล
เซอร์วิส 

ผศ.ดร.อนนท์ นำอิน  เชียงราย 

8 
การพัฒนาเครื่องต้นแบบระบบอัดประจุแบตเตอรี่ยาน
ยนต์ไฟฟ้าไร้สายพิกัด 3.7 กิโลวัตต์ 

บริษัท พี เค เฮิร์บ จำกัด  รศ.ดร.วันไชย คำเสน  ลำปาง 
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ตารางที่ 1 โครงการ TRM จำนวนทั้งหมด 18 โครงการ (ต่อ) 

 

ลำดับ ชื่อข้อเสนอโครงการ ชื่อสถานประกอบการ หัวหน้าโครงการ เขตพื้นที่ (จังหวัด) 

9 
การพัฒนากระบวนการผลิตการกลั่นน้ำมันหอมระเหย
ยากกลีบกหุลาบ  

วิสาหกิจชุมชนขนมบ้านยาย  ดร.ผจงจิต ติ๊บประสอน  ลำปาง 

10 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การวางแผนการผลิต 
และแผนธุรกิจสำหรับวิสาหกิจชุมชนขนมบ้านยาย 

วิสาหกิจชุมชนห้วยไคร้พัฒนาการ
เกษตร 

นางกมลลักษณ์ ชัยดี  เชียงราย 

11 
การออกแบบและพัฒนาเครื่องสกัดน้ำสับปะรด เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและประสิทธิภาพการผลิต 

หจก.ลิ่มเชียงเส็ง  นายไกรสร วงษ์ปู ่ ตาก 

12 
การปรับปรุงกระบวนการผลิตสกีเครื่องตัดหญ้า หจก.ลิ้ม
เชียงเส็ง  

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ท ออร์แก
นิค ไทย 

นายทักษ์ หงษ์ทอง  ตาก 

13 
การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตภายในฟาร์ม
เกษตรอินทรีย์ด้วยระบบอัจฉริยะ 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปการเกษตร นางสาวปริดา จิ๋วปัญญา ตาก 

14 
การพัฒนาเตาเผาถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่ต้นทุนต่าสาหรับ
วิสาหกิจชุมชน  

วิสาหกิจชุมชนอินทรีย์ทอง  ผศ.ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์  เชียงใหม่ 

15 
การออกแบบระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างชาญฉลาด
สำหรับ  

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้าแยกสุขภัณฑ์ ดร.กิตติ วิโรจ รตันาภาพิศาล ตาก 

16 
การประมงและเกษตรกรรมในเขตพ้ืนที่สูง กรณีวิสาหกิจ
ชุมชนอินทรีย์ทอง  

หจก. แม่เมาะวิศวกรรมเหมืองแร่ ผศ.ว่าที่ร้อยโท สุรพินพรมแดน เชียงใหม่ 

17 
การเพ่ิมประสิทธิภาพแม่พิมพ์คอนกรีตบล็อกใน
กระบวนการผลิตคอนกรีต  

วิสาหกิจชุมชนเจ็ดพันธมิตร  นายวิโรจน์ ปงลังกา  เชียงราย 

18 
การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์แปรรูปปลานิลด้วย
นวัตกรรมปลานิลหยองเสริมแคลเซียมจากก้างปลานิล 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านโป่ง
เกลือ ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.
พะเยา 

ผศ.ณภัทร ทิพย์ศรี เชียงราย 
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รายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์ (Strategy Prototype Unit : SPU) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 
โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย Reinventing University  (RU) 

 
1. โครงการ Reinventing มทร.ล้านนา ร่วมกับ KX build มจธ. 

 
ลำดับ ชื่อข้อเสนอโครงการ วันที่จัด งบประมาณที่สนับสนุน สถานที่จัดงาน 

(รูปแบบการจัด) 
จำนวนอาจารย์ 
เข้าร่วม(คน) 

จำนวนผู้เข้าร่วม 
(คน) 

1 How to ขาย ให้นักช้อปสินค้าล้านนา
สร้างสรรค์ 

1 กรกฎาคม 65 สนับสนุน 
จาก KX 

Online 1 15 

2 what is silent salesman 
 ในงานบรรจุภัณฑ์ 

26 กรกฎาคม 65 สนับสนุน 
จาก KX 

Online 1 31 

3 Date base ข้อมูลการออกไปทำงาน
บริการวิชาการของบุคลากร มทร. ล้านนา 

- - - - - 
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