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รายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์ (Strategy Prototype Unit : SPU) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 
งานโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program : ITAP) 

 
1. กิจกรรมการวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคในเบื้องต้นและความต้องการของสถานประกอบการ (Prelim) 

ลำดับ ปัญหาและความต้องการ ชื่อสถานประกอบการ หัวหน้าโครงการ 
เขตพื้นที่ 
(จังหวัด) 

งบประมาณ
โครงการ 

1 
- 

บริษัท เนเชอรัล โซป 
เบส จำกัด 

ผศ.ดร.ภาคภูมิ จารุภูมิ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มทร.ล้านนา 

ลำพูน 
- 

2 
- 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาย
แม่ ไทยฟู้ดส์โปรดักส์ 

ดร.อรทัย บุญทะวงศ์ 
มทร.ล้านนา ลำปาง 

ลำปาง 
- 

2. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน 

ลำดับ ชื่อข้อเสนอโครงการ 
ชื่อสถาน

ประกอบการ 
หัวหน้าโครงการ 

เขตพื้นที่ 
(จังหวัด) 

งบประมาณ
โครงการ 

ปี 2564 

1 การจัดเตรียมเอกสารสำหรับเครื่องมือแพทย์ โดยใช้  Common 
Submission Dossier Template (CSDT) สำหรับผลิตภัณฑ์ เข้มข้น
สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 

บริษัท โค - เมด 
ล้านนา จำกัด 

นายวิวัฒน์ จันทรสาธิต 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์  

(องค์การมหาชน) 

เชียงใหม่ 728,000 บาท 

2 การพัฒนากระบวนการผลิตโชยุเชิงพาณิชย์สำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง บริษัท อี.เอช.ไอ โต
ไก จำกัด 

ดร.นิอร โฉมศรี 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.

ล้านนา ลำปาง 

ลำพูน 527,800 บาท 
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3 การศึกษาชีวสมมูลแบบสุ่ม เปิดเผยฉลาก ให้ยาครั้งเดียวแบบไขว้สลับ
สองทางของยาแคปซูลซีลีค้อกสิบ ขนาด 200 มิลลิกรัม ระหว่าง ซี
ลีเบร็กซ์™ และผลิตภัณฑ์ทดสอบซีลีค้อกสิบ ในอาสาสมัครไทยสุขภาพ
ดีภายใต้สภาวะอดอาหาร 

บริษัท นิวฟาร์มา 
(ประเทศไทย) 

จำกัด 

ดร.ภญ.ดรุณี หงส์วเิศษ 

คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นนทบุรี 1,170,000 บาท 

ปี 2565 

4 การออกแบบและสร้างเตาย่างแบบสายพานลำเลียงสำหรับพริกหนุ่ม บริษัท ดำรงค์ ฟู๊ดส์ 
1971 จำกัด 

นายพิเชษฐ์ โค้วตระกูล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

มทร.ล้านนา 

เชียงใหม่ 647,200 บาท 

5 การลดระยะเวลาการเผาสำหรับเซรามิกเนื้อสโตนแวร์ชนิดเคลือบ บริษัท เปรมประชา
คอลเลคชั่น จำกัด 

ผศ.ดร.วรพงษ์ เทียมสอน 
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เชียงใหม่ 194,751 บาท 

6 การออกแบบและสร้างเครื่องปิดฝาผลิตภัณฑ์ข้าวซอยกึ่งสำเร็จรูป ด้วย
ระบบควบคุมอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการผลิตบริษัท ภรณ์
เสวยเชียงใหม่ฟู้สด์ จำกัด 

บริษัท ภรณ์เสวย
เชียงใหม่ฟู้สด์ 

จำกัด 

ผศ.ดร.ภาคภูมิ จารุภูมิ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มทร.ล้านนา 

เชียงใหม่ 650,600 บาท 

7 การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบจำลองการกดนวดหั วใจ 
Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) สำหรับชุดฝึกการเรียนรู้
การช่วยฟื้นคืนชีพ 

บริษัท สยามทูลส์ 
เอนจิเนียริ่ง จำกัด 

ผศ.ดร.ภาคภูมิ จารุภูมิ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มทร.ล้านนา 

ลำพูน 926,350 บาท 
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3. กิจกรรมการประเมินปิดโครงการ 

ลำดับ ชื่อข้อเสนอโครงการ ชื่อสถานประกอบการ หัวหน้าโครงการ 
เขตพื้นที่ 
(จังหวัด) 

งบประมาณ
โครงการ 

1. การจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร 
ISO22000:2018 สำหรับกระบวนการผลิตน้ำดื่ม 

บริษัท น้ำใส ใจจริง 
จำกัด 

นางเบญจมาศ ชัยพรหม 
บริษัท อิมม์ คอนซัลติ้ง 

จำกัด 

เชียงใหม่ 
 

177,224 บาท 
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รายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์ (Strategy Prototype Unit : SPU) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 
โครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility : TM) 

 
1. โครงการ Talent Mobility 2565 ทีผ่่านการพิจารณาโครงการ 4 โครงการ รอบท่ี 1 

ที ่ ชื่อโครงการ สถานประกอบการ เขตพื้นที ่(จังหวัด) 
บันทึก

ข้อตกลง 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการการพัฒนาเครื่องอัดประจุไร้สายสำหรับยาน
ยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย  
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.อนนท์ นำอิน 

บริษัท โชเซ่น 
เทคโนโลยี จำกัด 

เชียงราย 27 
กรกฎาคม 
2565 

480,000 ได้โอนเงินงวดที่ 1 (ร้อยละ 60)  
288,000 บาท ไปยังเขตพ้ืนที่

เชียงรายเรียบร้อยแล้ว 

2 โครงการการพัฒนาโกโก้ไทยสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปมูลค่า
สูงในรูปแบบอาหารทางเลือก”ช็อคโกแลตคีโต” 
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ชินานาฏ วิทยาประภากร 

บริษัทฮิลล์ ไทรบ์ 
โกโก้ คอฟ จำกัด 

เชียงใหม ่ 27 
กรกฎาคม
2565 

478,000 ได้โอนเงินงวดที่ 1 (ร้อยละ 60) 
286,800 บาท ไปยังหัวหนา้

โครงการ เรียบร้อยแล้ว 

3 โครงการการออกแบบและสร้างเครื่องอบลดความชื้น
แบบเกลียวสำหรับสารปรับปรุงดินฮิวมัส 
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ธวชัชัย อุ่นใจจม 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ผลิตสารปรับปรุงดิน
ฮิวมัสล้านปีอินทรีย์

แม่เมาะ 

เชียงใหม่ 27 
กรกฎาคม
2565 

480,000 ไดท้ำการเบิกงวดที่ 1 (ร้อยละ 60)  
288,000 บาท เรียบร้อยแล้ว 

4 โครงการออกแบบและสร้างเครื่องรีดบรรจุภัณฑ์พริก
แกงก่ึงอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์อภิชาต ใสงาม 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
เชียงใหม่ ลานนา ฟู้ด 

เชียงใหม่ 27 
กรกฎาคม
2565 

480,000 ไดท้ำการเบิกงวดที่ 1 (ร้อยละ 60)  
288,000 บาท เรียบร้อยแล้ว 
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 2.   โครงการ Talent Mobility 2565 รอบท่ี 2 ที่ผ่านการพิจารณาโครงการฯ 

ที ่
ชื่อโครงการ สถานประกอบการ 

เขตพื้นที ่
(จังหวัด) 

บันทึก
ข้อตกลง 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการการพัฒนาวัสดุจีโอพอลิเมอร์พรุนสู่ผลิตภัณฑ์
กระเบื้องดูดซับน้ำแบบรวดเร็วสำหรับ
ภาคอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ 
หัวหน้าโครงการ : นางสาวภาสินี ศิริประภา 

บริษัท มีศิลป์ 
เซรามิค จำกัด 

คณะศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

อยู่ระหว่างส่ง
มอบ

คณะกรรมการ
ตรวจ 

430,000 

อยู่ในระหว่างการจัดทำบันทึกข้อตกลง 
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รายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์ (Strategy Prototype Unit : SPU) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 
โครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรมผ่านกลไก (Pre-Talent Mobility : Pre-TM) 

 
1. โครงการ Pre-TM รอบที ่1 จำนวนทั้งหมด 23 โครงการ (อยู่ในระหว่างดำเนินงาน) 

โดยแหล่งทุนจาก สป.อว. สนับสนุนค่าตอบแทนแบบเหมาจ่าย 3000 บาทต่อวัน จำนวนปฏิบัติงานในสถานประกอบการคือ 7 วัน 

 
 
 

ที ่
รหัส

โครงการ 
ชื่อโครงการ/หัวหน้าโครงการ 

เขตพื้นที ่
(จังหวัด) 

กรอบ
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
การลงพ้ืนที่

ติดตามโครงการ 

1 PTM03 
ชื่อโครงการ  : การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกลาบเพ่ือเพ่ิมความสามารถทางการ
แข่งขัน 
หัวหน้าโครงการ : ดร.ดารารัตน์ ธาตุรักษ์ 

ลำปาง 21,000 
เบิกเงินงวดที่ 1และ 2 

เรียบร้อยแล้ว 

ลงพื้นที่ตรวจ
ติดตามโครงการ
เรียบร้อยแล้ว 

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

เชียงใหม่ 21,000 
อยู่ระหว่างทำเรื่องเบิก
เงินงวดที่ 1 และ 2  

ลงพื้นที่ตรวจ
ติดตามโครงการ
เรียบร้อยแล้ว 

3 PTM06 
ชือ่โครงการ  : แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการตลาด ผลิตภัณฑ์น้ำปลา
หวานแม่นายของบริษัทฮาดาญาโกลบอล (ไทยแลนด์) จำกัด 
หัวหน้าโครงการ : นางปรีดา ตัญจนะ 

ลำปาง 21,000 
เบิกเงินงวดที่ 1 และ 2 

เรียบร้อยแล้ว 

ลงพื้นที่ตรวจ
ติดตามโครงการ
เรียบร้อยแล้ว 

4 PTM07 
ชื่อโครงการ  : การออกแบบและพัฒนาระบบโรงเรือนอัจฉริยะสู่ธุรกิจเกษตร
อินทรีย์ครบวงจรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เสริมขวา 
หัวหน้าโครงการ : ดร.เสกสรรค์ เจียรสุวรรณ 

ลำปาง 21,000 
อยู่ระหว่างทำเรื่องเบิก

เงินงวดที่ 2 

ลงพื้นที่ตรวจ
ติดตามโครงการ
เรียบร้อยแล้ว 

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

เชียงราย 21,000 
เบิกเงินงวดที่ 1 
เรียบร้อยแล้ว 

ลงพื้นที่ตรวจ
ติดตามโครงการ
เรียบร้อยแล้ว 
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โดยแหล่งทุนจาก สป.อว. สนับสนุนค่าตอบแทนแบบเหมาจ่าย 3000 บาทต่อวัน จำนวนปฏิบัติงานในสถานประกอบการคือ 7 วัน (ต่อ) 

 
 
 
 
 

ที ่
รหัส

โครงการ 
ชื่อโครงการ/หัวหน้าโครงการ 

เขตพื้นที ่
(จังหวัด) 

กรอบ
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การลงพ้ืนที่
ติดตามโครงการ 

6 PTM09 

ชื่อโครงการ  : การศึกษาแนวทางการสร้างระบบการบริหารจัดการวัตถุดิบตาม
มาตรฐานการปฏิบัติสุขลักษณะที่ดีกรณีศึกษาบริษัท บ้านผลไม้ (ประเทศไทย) 
จำกัด 
หัวหน้าโครงการ : นางสาวหฤทัยรัตน์ จันต๊ะคาด 

เชียงราย 21,000 
เบิกเงินงวดที่ 1 
เรียบร้อยแล้ว 

ลงพื้นที่ตรวจ
ติดตามโครงการ
เรียบร้อยแล้ว 

7 PTM10 
ชื่อโครงการ  : การศึกษาแนวทางการยกระดับขีดความสามารถธุรกิจเกษตรและ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
หัวหน้าโครงการ : นางสาวหฤทัยรัตน์ จันต๊ะคาด 

เชียงราย 21,000 
เบิกเงินงวดที่ 1 
เรียบร้อยแล้ว 

ลงพื้นที่ตรวจ
ติดตามโครงการ
เรียบร้อยแล้ว 

8 PTM11 
ชื่อโครงการ  : การพัฒนาข้าวโพดฝักอ่อนสู่ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูงในรูปแบบ
อาหารเพื่อสุขภาพ 
หัวหน้าโครงการ : นางสาวอัจฉรา ไชยยา 

ลำปาง 21,000 
เบิกเงินงวดที่ 1 
เรียบร้อยแล้ว 

ลงพื้นที่ตรวจ
ติดตามโครงการ
เรียบร้อยแล้ว 

9 PTM13 
ชื่อโครงการ  : การพัฒนาแนวทางการผลิตภัณฑ์สารสกัดกาแฟจากเมล็ดกาแฟ
เพ่ือใช้เป็นสารประกอบเชิงหน้าที่ (functional ingredient) 
หัวหน้าโครงการ : ดร.วสิษฐา ราชคม 

เชียงใหม่ 21,000 
เบิกเงินงวดที่ 1 
เรียบร้อยแล้ว 

ลงพื้นที่ตรวจ
ติดตามโครงการ
เรียบร้อยแล้ว 

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

เชียงใหม่ 21,000 - 
ลงพื้นที่ตรวจ

ติดตามโครงการ
เรียบร้อยแล้ว 
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โดยแหล่งทุนจาก สป.อว. สนับสนุนค่าตอบแทนแบบเหมาจ่าย 3000 บาทต่อวัน จำนวนปฏิบัติงานในสถานประกอบการคือ 5 วัน 

ที ่
รหัส

โครงการ 
ชื่อโครงการ/หัวหน้าโครงการ 

เขตพื้นที ่
(จังหวัด) 

กรอบ
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การลงพ้ืนที่
ติดตามโครงการ 

1 PTM01 
ชื่อโครงการ: การเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบสายพานลำเลียงดินด้วยระบบ
ปัญญาดิษฐ์ 
หัวหน้าโครงการ : ผศ.วิษณุ ช้างเนียม 

ลำปาง 15,000 
เบิกเงินงวดที่ 1 
เรียบร้อยแล้ว 

ลงพื้นที่ตรวจ
ติดตามโครงการ
เรียบร้อยแล้ว 

2 PTM02 
ชื่อโครงการ: การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางการแข่งขัน 
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ปัญจพร ศรีชนาพันธ์ 

ลำปาง 15,000 
เบิกเงินงวดที่ 1 และ 

2 เรียบร้อยแล้ว 

ลงพื้นที่ตรวจ
ติดตามโครงการ
เรียบร้อยแล้ว 

3 PTM05 

ชื่อโครงการ  : การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัในยุคดิจิทัลด้วยการพัฒนา
กลยุทธ์การตลาดของกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบ้านสวนแม่ทะ
ลำปาง 
หัวหน้าโครงการ : ผศ.อัจฉราพร แปลงมาลย์ 

ลำปาง 15,000 
อยู่ระหว่างทำเรื่องเบิก

เงินงวดที่ 2  

ลงพื้นที่ตรวจ
ติดตามโครงการ
เรียบร้อยแล้ว 

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

ลำปาง 15,000 
เบิกเงินงวดที่ 1 
เรียบร้อยแล้ว 

ลงพื้นที่ตรวจ
ติดตามโครงการ
เรียบร้อยแล้ว 

5 PTM15 
ชือ่โครงการ  : แนวทางการยกระดับศักยภาพการผลิตและแปรรูปส้มของ
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปส้มสายน้ำผึ้ง 
หัวหน้าโครงการ : ดร.แคทรียา พร้อมเพรียง 

ตาก 15,000 
เบิกเงินงวดที่ 1 และ 

2 เรียบร้อยแล้ว 

ลงพื้นที่ตรวจ
ติดตามโครงการ
เรียบร้อยแล้ว 

6 PTM17 
ชือ่โครงการ  : ขนมปังเสริมโปรตีนจิ้งหรีดเพื่อสุขภาพ 
หัวหน้าโครงการ : ดร.ศกุนตลา สายใจ 

เชียงใหม ่ 15,000 
อยู่ระหว่างทำเรื่องเบิก

เงินงวดที่ 2  

ลงพื้นที่ตรวจ
ติดตามโครงการ
เรียบร้อยแล้ว 

7 PTM21 
ชื่อโครงการ  : การศึกษาและออกแบบพัฒนากระบวนการผลิตคอนกรีต
ผสมเสร็จ 
หัวหน้าโครงการ : ดร.กิตติ วิโรจรัตนาภาพิศาล 

ตาก 15,000 
เบิกเงินงวดที่ 1 และ 

2 เรียบร้อยแล้ว 

ลงพื้นที่ตรวจ
ติดตามโครงการ
เรียบร้อยแล้ว 
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โดยแหล่งทุนจาก สป.อว. สนับสนุนค่าตอบแทนแบบเหมาจ่าย 3000 บาทต่อวัน จำนวนปฏิบัติงานในสถานประกอบการคือ 5 วัน (ต่อ) 

 
 

ที ่
รหัส

โครงการ 
ชื่อโครงการ/หัวหน้าโครงการ 

เขตพื้นที ่
(จังหวัด) 

กรอบ
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การลงพ้ืนที่
ติดตามโครงการ 

8 PTM23 
ชื่อโครงการ  : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูป
สมุนไพรบ้านเสรีราษฏร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 
หัวหน้าโครงการ : นายจักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี 

ตาก 15,000 
เบิกเงินงวดที่ 1 และ 

2 เรียบร้อยแล้ว 

ลงพื้นที่ตรวจ
ติดตามโครงการ
เรียบร้อยแล้ว 

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

เชียงใหม ่ 15,000 
เบิกเงินงวดที่ 1 และ 

2 เรียบร้อยแล้ว 
ลงพืน้ที่ตรวจ

ติดตามโครงการ
เรียบร้อยแล้ว 

10 PTM26 
ชื่อโครงการ  : การศึกษาแนวทางการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ เพ่ือใช้กับสถาน
ประกอบการบ้านผลไม้เชียงราย 
หัวหน้าโครงการ : นายทัชชกร ธรรมปัญญา 

เชียงราย 15,000 
อยู่ระหว่างทำเรื่องเบิก

เงินงวดที่  2  
ลงพื้นที่ตรวจ

ติดตามโครงการ
เรียบร้อยแล้ว 

11 PTM27 
ชื่อโครงการ  : เครื่องอบทำให้แห้งแบบชั้นวางหมุน 
หัวหน้าโครงการ : ผศ.เชษฐ อุทธิยัง    

เชียงใหม่ 15,000 
เบิกเงินงวดที่ 1 
เรียบร้อยแล้ว 

ลงพื้นที่ตรวจ
ติดตามโครงการ
เรียบร้อยแล้ว 

12 PTM28 
ชื่อโครงการ  : การเตรียมความพร้อมสู่ยุคจักวาลนฤมิตรธุรกิจจัดงาน
นิทรรศการ 
หัวหน้าโครงการ : ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต 

เชียงใหม ่ 15,000 
อยู่ระหว่างทำเรื่องเบิก

เงินงวดที่  2 

ลงพื้นที่ตรวจ
ติดตามโครงการ
เรียบร้อยแล้ว 

13 PTM29 

ชื่อโครงการ  : การศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากอะโวกาโด้ วิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรแม่ทองคำ 
2558 
หัวหน้าโครงการ : ดร.อุกฤษฎ์ ธนทรัพย์ทวี 

ตาก 15,000 - 
ลงพื้นที่ตรวจ

ติดตามโครงการ
เรียบร้อยแล้ว 
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2.  การประชุมลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM และสำรวจโจทย์ความต้องการร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดงานวิจัย  
เดือน พฤศจิกายน 2565 ณ สถานประกอบการ จังหวัดเชียงใหม่ และลำปาง 

1 . โครงการขนมปังเสริมโปรตีนจิ้งหรีดเพ่ือสุขภาพ โดย นางสาวศกุนตลา สายใจ ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ตาด ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 
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 2 . โครงการการพัฒนาแนวทางการผลิตภัณฑ์สารสกัดกาแฟจากเมล็ดกาแฟเพ่ือใช้เป็นสารประกอบเชิงหน้าที่ (functional ingredient)  โดย นางสาววสิษฐา ราชคม หัวหน้า
โครงการร่วมกับ วิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกชา-กาแฟ คุณภาพบ้านป๊อก ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 
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3 . โครงการ "การพัฒนาข้าวโพดฝักอ่อนสู่ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูงในรูปแบบอาหารเพ่ือสุขภาพ" โดย นางสาวอัจฉรา ไชยยา หัวหน้าโครงการร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตร
อินทรีย์บ้านห้วยบง ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 
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4 . โครงการแนวทางการยกระดับศักยภาพการผลิตและแปรรูปส้มของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปส้มสายน้ำผึ้ง โดยนางแคทรียา พร้อมเพรียง  รว่มกบั วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวัยรุ่นทำส้มบ้าน

ต้นผึ้ง ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 
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5. โครงการโหลดเทียมสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาด 5 กิโลวัตต์  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรจักร์ เมืองใจ ร่วมกับ บริษัท ดอย ปู่หมื่น จำกัด ต.แม่สาว อ.แม่อาย  

จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 
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6. โครงการการการเตรียมความพร้อมสู่ยุคจักวาลนฤมิตรธุรกิจจัดงานนิทรรศการ โดย นางไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเอ็นบีทู ออร์แกไนเซอร์ ต.ต้นผึ้ง  
อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 
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7. โครงการการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันในยุคดิจิทัลด้วยการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบ้านสวนแม่ทะลำปาง โดย นางสาวอัจฉราพร 
แปลงมาลย์  ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบ้านสวนแม่ทะลำปาง ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 
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8. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสายพานลำเลียงดินด้วยระบบปัญญาดิษฐ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษณุ ช้างเนียม ร่วมกับ บริษัทสหกล อิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 
โครงการแม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 
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9. โครงการแผนธุรกิจสำหรับวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชผลและแปรรูปภูเงา ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดย นางสาวกรณิศ  เปี้ยอุดร ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชผล
และแปรรูปภูงาว ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 
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10. โครงการแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการตลาด ผลิตภัณฑ์น้ำปลาหวานแม่นายของบริษัทฮาดาญา โกลบอล (ไทยแลนด์) จำกัด  ของ นางปรีดา  ตัญจนะ ร่วมกับ  
บริษัท ฮาดาญา โกลบอล (ไทยแลนด์) จำกัด ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 
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รายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์ (Strategy Prototype Unit : SPU) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 
โครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ  

(Talent Resource Management : TRM) 
 

1. การเปิดรับข้อเสนอโครงการ TRM-Plus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เปิดรับข้อเสนอโครงการ TRM-Plus ลักษณะโครงการ 3 ลักษณะคือ  

1. Basic service packet งบประมาณ 85,000 บาทต่อโครงการและสถานประกอบการ 
in cash 20% ผู้รว่มวิจัยอาจารย์จากอาชีวศึกษาเข้าร่วมโครงการ (ถ้าม)ี 

2. Impact service package งบประมาณ 150,000 บาทต่อโครงการและสถาน
ประกอบการ in cash 30% ผู้ร่วมวิจัยอาจารย์จากอาชีวศึกษาเข้าร่วมโครงการ (ถ้ามี 

3. High Impact Project งบประมาณ 750,000 บาทต่อโครงการและสถาน
ประกอบการ in cash 50% และมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศร่วมโครงการ  
(อย่างน้อย 1 ท่าน) 

 

เปิดรับสมัครโครงการและยื่นข้อเสนอโครงการ www.trm.rmutl.org  
วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2565  

http://www.trm.rmutl.org/
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ฃรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์ (Strategy Prototype Unit : SPU) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างย่ังยืน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 
โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย Reinventing University  (RU) 

 
1. ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณา โครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อปฏิรูประบบ

การพัฒนากำลังคนของประเทศ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาโจทย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อล้านนาสร้างสรรค์ creative lanna  2565 รอบ 2  
(อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ) 

ที ่ รหัสโครงการ ชื่อข้อเสนอโครงการ หัวหน้าโครงการ ชื่อสถานประกอบการ ต้นสังกัด 
1 RUCL01 การพัฒนาสินค้าต้นแบบกึ่งสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจล้านนา

สร้างสรรค์ Development of Instant Model Product 
for Creative Lanna Business 

ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต KHUN NAI Design 
 

คณะบริหารธุรกิจและ 
ศิลปศาสตร์   

มทร.ล้านนา เชียใหม่ 
2 RUCL02 โครงการล้านนาสร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญาการผลิตผ้า

ฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ผศ.ดร.ชินานาฏ  
วิทยาประภากร 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน
เกษตรกรตาลกลาง ตำบล

บ้านตาล อำเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหม่ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

3 RUCL03 การพัฒนาศักยาภาพผลิตภัณฑ์เครื่องปั่นดินเผาสู่งาน
เฟอร์นิเจอร์ 

นายธนิตพงศ์ พุทธวงศ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา

บ้านเหมืองกุง 

คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

4 RUCL04 การพัฒนากระบวนการหมักโชยุด้วยเทคนิคการปรับ
สภาวะอุณหภูมิสูงภายใต้สภาวะการหมัก แบบกะ 

ผศ.ดร.นิอร โฉมศรี บริษัท อี. เอช. ไอ. โตไก 
จำกัด 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
5 RUCL05 การสร้างสรรค์เครื่องประดับเงินชุมชนบ้านวัวลาย  

ด้วยอตัลักษณ์ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นร่วมสมัย สู่สินค้า
วัฒนธรรมเชิงพาณิชย์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
เพ่ือตลาดการท่องเที่ยวของชุมชน 

ผศ.ว่าที่ร้อยตรีดรณ์ 
สุทธิภิบาล 

มูลนิธิวัดเงิน ถนนวัวลาย 
ต.หายยา อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50100 

ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม ่
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1. ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณา โครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อปฏิรูประบบ
การพัฒนากำลังคนของประเทศ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาโจทย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อล้านนาสร้างสรรค์ creative lanna  2565 รอบ 2  
(อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

            

ที ่ รหัสโครงการ ชื่อข้อเสนอโครงการ หัวหน้าโครงการ ชื่อสถานประกอบการ ต้นสังกัด 
6 RUCL06 ความเชื่อและทุนทางปัญญาในความสัมพันธ์ทางสังคมของ

ล้านนา 
นางสาววรรธนะรัตน์ 

ไชยวงศ ์
วิสาหกิจชุมชนเกษตร

ทฤษฎีใหมต่ำบลดงมะดะ 
คณะบริหารธุรกิจและ 

ศิลปศาสตร์ 
มทร.ล้านนา เชียงราย 


	ปก
	SPU-รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน

