
      บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  โทร.๐-๗๕๒๐-๔๐๗๐
  และ ๐๙-๒๒๖๐-๐๔๓๙  IP Phone. ๘๗๐๐ 

ที ่อว ๐๖๕๕.๑๑/705 วันที่        3  ธันวาคม  ๒๕๖3

เรื่อง เชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย ระยะ 6 เดือน

เรียน  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนจาก
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื ้นที ่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ในโปรแกรมที่ 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและ
ชุมชนนวัตกรรม แผนงานสำคัญ (Flagship) ชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมผู้ประกอบการ
ชุมชนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง และลุ่มน้ำทะเลสาบตอนล่าง จังหวัดสงขลา  ซึ่งท่านได้ลงนาม 
ในสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย โดยมีระยะเวลาดำเนินการของการวิจัยไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ 
15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖3 ถึงวันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4 ซึ่งโครงการวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยนี้ ต้องรายงานความก้าวหน้าและผลงานของโครงการ ระยะ 6 เดือน นั้น 

 ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงใคร่ขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมการประชุม 
เพ่ือรายงานผลการดำเนินงาน ระยะ 6 เดือน รายนาม  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  ลักษณะกิจ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทชัย  ชูศิลป์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี  หอมเขียว
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาหามะสูไฮมี  มะแซ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ยศ  วรเชฐวราวัตร์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรโพยม  วรเชฐวราวัตร์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์  บุญช่วยแทน
8. อาจารย์ณัฐพล  แก้วทอง
9. อาจารย์สหพงศ์  สมวงศ์

เพื ่อรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากผู ้ทรงคุณวุฒิสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไป 
ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดการตามดังแนบ ทั้งนี้ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากงบประมาณของ
โครงการวิจัย  

จึงเรียนเพ่ือโปรดพิจารณา 

(นายวิกิจ  ผินรับ) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย 

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

3866
03-12-2563
14.17



      
 

กำหนดการรายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน  
ภายใต้โครงการนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมผู้ประกอบการชุมชนใน

เขตพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง และลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่าง จังหวัดสงขลา 
ระหว่างวันที ่๑7 - 18 ธันวาคม ๒๕๖๓  

 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 

17  ธันวาคม  2563 รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย: พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ตอนล่าง จังหวัดสงขลา 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ - ๐๙.15 น. กล่าวต้อนรับและสรุปแผนงานของโครงการ 

โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์ 
       รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

กลุ่มงานวิจัย: นวัตกรรมด้านการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน 
๐๙.15 – ๐๙.27 น. การพัฒนากระบวนการจัดการของเสียจากการเลี้ยงไก่ของชุมชน 

ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา สู่ฟาร์มสีเขียว 
โดย ผศ.นพดล โพชกำเนิด   

๐๙.27 – ๐๙.39 น. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากขยะชุมชนตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา สู่วัสดุก่อสร้างสำหรับงานภูมิสถาปัตย์   
โดย ผศ.ดร.จุฑามาศ ลักษณะกิจ   

๐๙.39 – 09.51 น. การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานจากเชือกกล้วยเพื ่อเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนใน
จังหวัดสงขลา   
โดย อาจารย์อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี   

09.51 – ๑๐.36 น. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
๑๐.36 – ๑0.48 น. การวิจัยและพัฒนาผ้าทอเกาะยอเพื่อเพิ ่มศักยภาพในการแข่งขันด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม   
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์ 

๑0.48 – ๑๑.00 น. การวิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สู่การยกระดับเศรษฐกิจ
ชุมชน ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
โดย ดร.สาลินี  ทิพย์เพ็ง   

๑๑.00 – 11.45 น. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
๑1.45 – ๑2.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

กลุ่มวิจัย: นวัตกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร 
๑2.45 - ๑2.57 น. การวิจัยเพื่อยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการน้ำของเกษตรกร  

ผู้ปลูกข้าวในพื้นที่อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  
ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี IoT  
โดย ดร.ณัฐพล แก้วทอง  

๑2.57 - ๑3.09 น. การวิจัยและพัฒนายานไร้คนขับสำหรับสำรวจและพ่นสารทางการเกษตร
แปลงใหญ่ ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  
โดย อาจารย์สุภาวดี มากอ้น   



๑3.09 - ๑3.21 น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากตาลโตนดของชุมชนในพื้นที่
จังหวัดสงขลา   
โดย อาจารย์บุญรัตน์ บุญรัศมี 

๑3.21 - ๑4.06 น. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กลุ่มวิจัย: นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลผลิตการเกษตร 

๑4.06 – ๑๔.18 น. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากส่วนเหลือจากการแปรรูปมะม่วงเบา
เพื ่อเพิ ่มมูลค่าและยกระดับขีดความสามารถของสินค้าในการแข่งขัน  
กลุ ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาออก ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร  
จังหวัดสงขลา  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์เทพ เกิดเนตร 

๑๔.18 - ๑4.30 น. การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ขนมขาไก่จากมันสำปะหลังของวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านเขากลอย ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน   
โดย นางจินตนา เจริญเนตรกุล 

๑4.30 – ๑๕.00 น. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15.00 น. สรุปการรายงานความหน้าของโครงการวิจัยพ้ืนที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ตอนล่าง จังหวัดสงขลา 
18 ธันวาคม 2563 รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย: พื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10.30 น. กิจกรรมส่งมอบนวัตกรรม ณ ห้องประชุมศรีวิศว มทร.ศรีวิชัย 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพงค์ บุญช่วยแทน 
      ประธานโครงการจัดตั้งสำนักการจัดการนวัตกรรม 
      และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

กลุ่มวิจัย: นวัตกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร 
10.๓๐ – 10.๔๒ น. การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตไก่ดำบ้านเขาหลัก  

จังหวัดตรัง เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
โดย ดร.ณปภัช ช่วยชหูนู   

10.๔๒ – 10.๕๔ น. การจัดการน้ำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกข้าวพ้ืนเมืองตรัง 
ในพ้ืนที่ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
โดย ดร.สุดนัย เครือหลี   

10.๕๔ – ๑1.๐๖ น. การพัฒนาระบบการเลี้ยงหอยนางรมแบบความหนาแน่นสูงเพ่ือยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียน ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
โดย ดร. สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว   

11.06 – 11.18 น. การพัฒนาศักยภาพการผลิตและกระบวนการแปรรูปเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนตลอด 
ห่วงโซ่อุปทาน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
โดย ดร. นภัสวรรณ  เลี่ยมนมิิตร   

11.18 – 12.18 น. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12.18 – 13.18 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

กลุ่มวิจัย: นวัตกรรมด้านการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน 
13.18 – 13.30 น. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อัพไซคลิ่งจากขยะในชุมชนเกาะลิบง  

ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก สาวะอินทร์    



13.30- 13.42 น. การปรับปรุงคุณภาพและลดต้นทุนการผลิตจานใบจากสู่การแข่งขัน 
ของวิสาหกิจชุมชนทุ่งกระบือร่วมใจพัฒนา ตำบลทุ่งกระบือ  
อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี หอมเขียว   

13.42 – 13.54 น. การพัฒนาคุณภาพและการตลาดของผ้าทอนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาหามะสูไฮมี มะแซ 

13.54 – 14.39 น. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กลุ่มวิจัย: นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลผลิตการเกษตร 

๑4.39 – 14.51 น. การพัฒนาเตาชีวมวลประหยัดพลังงานสำหรับกระบวนการผลิตหมูย่าง 
ของชุมชนตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง   
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี วุ่นศรี 

14.51 – 15.03 น. นวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพโรบัสต้าพันธุ์พ้ืนเมืองและผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มผู้ปลูกกาแฟเทือกเขาบรรทัด อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวณีย์ ชัยเพชร   

15.03 – 15.15 น. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือยกระดับแป้งสาคูและผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
โคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
โดย อาจารย์สุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร   

15.15 – 15.27 น.  การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าลูกเดือยสู่การยกระดับเศรษฐกิจ 
ฐานรากของกลุ่มเกษตรกรอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
โดย อาจารย์เดชศักดิ์ วิจิตต์พันธ์  

15.27 – 16.27 น. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
16.27 น. สรุปและปิดโครงการรายงานความก้าวหน้าระยะ 3 เดือน  

หมายเหตุ:  1) รับประทานอาหารว่าง (เช้า) เวลา 10.30 น.  (บ่าย) เวลา 14.30 น. 
2) คลินิกให้คำปรึกษาการจดอนุสิทธิบัตรนวัตกรรมพัฒนาพ้ืนที่ 
3) คลินิกทวนสอบข้อมูลการชุดโครงการนวัตกรรมพัฒนาพ้ืนที่ 
4) คลินิกให้คำปรึกษาการจ่ายเงินและการเคลียร์บิลของโครงการวิจัย 
5) เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบตอบรับ 
 

การรายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน  
ภายใต้โครงการนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมผู้ประกอบการชุมชนใน

เขตพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง และลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่าง จังหวัดสงขลา 
ระหว่างวันที ่๑7 - 18 ธันวาคม ๒๕๖๓  

 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
………………………………………………………………………. 

หัวหน้าโครงการวิจัย  
ชื่อ        นามสกุล          

หน่วยงานที่สังกัด            
 เบอร์โทรศัพท์        อีเมล์        
 

  (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ใน ช่อง    ที่ต้องการ)   
   ตอบรับเข้าร่วม  
   ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้   
 
ผู้ร่วมโครงการวิจัย  
1. ชื่อ        นามสกุล          
หน่วยงานที่สังกัด   เบอร์โทรศัพท์      อีเมล์      
2. ชื่อ        นามสกุล          
หน่วยงานที่สังกัด   เบอร์โทรศัพท์      อีเมล์      
 
 

                                                                                  ลงชื่อ.............................................. 
                (.............................................) 
           หัวหน้าโครงการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 โปรดส่งแบบตอบรับ 
     มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
     ทางอีเมล์ abc.rmutsv.tr@gmail.com ภายในวันที่ 11  ธันวาคม  2563                   
     ติดต่อ : ผู้ประสานงานโครงการวิจัย (สาว) 080-520-7527  
               ผู้ประสานงานโครงการวิจัย (ปุ้ย)  081-748-7225 
               ผู้ประสานงานโครงการวิจัย (เปิ้ล) 085-7814169 
 
 

 

  

 


