การเปดโอกาสใหเกิดสวนรวม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรรวิชัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

มทร.ศรีวิชัย รวมลงนามบันทึกขอตกลงความเขาใจ การบริการทางวิชาการแกชุมชน
กับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
เมื่ อ วั นที่ 20 เมษายน 2565 มหาวิ ท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลศรีวิชัย โดย ศาสตราจารย ดร.สุวัจน ธัญ รส อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รวมลงนามบันทึกขอตกลงความเขาใจ การบริการทางวิชาการแกชุมชน กับ กรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ณ หองประชุมสมิหลา ชั้น 3 อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลาสําหรับการลงนามในครั้งนี้ ทั้งสองหนวยงานไดเกิดความตระหนัก
ในการรับผิดตอสังคมและความสําคัญในการใหบริการทางวิชาการแกชุมชน และมีเจตนารมณรวมกันในการพัฒนาศักยภาพดานการ
เรียนรู การพัฒนาองคความรู ดานการพัฒนาชุมชน การยกระดับเศรษฐกิจของชุมชน สงเสริมการบริการวิชาการแกชุมชนและทองถิ่น
ดวยฐานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และทุนทางวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อใหเกิดการบูรณาการทรัพยากร การจัดการหนวยงานเครือขาย การ
บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยในระดับตาง ๆ ใหเชี่ยวชาญทันเหตุการณสอดรับกับสถานการณปจจุบัน เกิดองคความรูใหม อันเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
ระดับชุมชนและระดับภูมิภาคดวยหลักวิชาการ ทั้งสองฝายจึงเห็นสมควรทําบันทึกขอตกลงความเขาใจวาดวยการบริการทางวิชาการแก
ชุมชนในพื้นที่ใหบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัด ไดแก จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล และจังหวัดกระบี่

กิจกรรมที่ 1 มทร.ศรีวชิ ัย รวมลงนามบันทึกขอตกลงความเขาใจ การบริการทางวิชาการแกชุมชน
กับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

มทร.ศรีวิชัย นําเสนอผลงาน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2565 ศ. ดร.สุวัจน ธัญรส อธิการบดี พรอมดวยคณะผูบริหารมทร.ศรีวิชัย รวมตอนรับคุณสมคิด จันทมฤก
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เขาเยี่ยมตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาชุมชนในพื้นที่ภาคใต ดานการพัฒนาอาชีพ
ผลิ ตภั ณ ฑ ชุม ชนเพื่อ ยกเศรษฐกิ จชุ ม ชนให มี ความเข ม แข็ ง ณ ห อ งประชุ ม ศรี วิชัย ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย
โดย ผศ. ดร.อภิ รั กษ สงรั กษ รองอธิ การบดี นํ า เสนอผลิตภัณ ฑจากโครงการวิจัยภายใตการกํากับดูแ ลของหนว ยจัดการงานวิจัย
เพื่ อ พั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ ได แ ก เครื่ อ งแกงจากโครงการ "การวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ OTOP กลุ ม เครื่ อ งแกงป ก ษ ใ ต ในจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช" เพื่อเพิ่มมูลคาบนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่น "ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ OTOP
ของภาคใต บ นฐานทรั พ ยากรพื้ น ถิ่ น สู ต ลาดการแข ง ขั น " ประจํ า ป ง บประมาณ 2563 และ ผลิ ต ภั ณ ฑ พ ริ ก ไทยพั น ธุ ป ะเหลี ย น
จากโครงการ "การยกระดับพริกไทยพันธุปะเหลียนดวยหวงโซคุณคาใหมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการในพื้นที่สูตลาด
การแขงขัน" โดยไดรบั ความสนใจอยางยิง่ จากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนในเรื่องการยกระดับพริกไทยพันธุปะเหลียนของจังหวัดตรัง
นอกจากนี้สํานักการจัดการนวัตกรรมและถายทอดเทคโนโลยี ไดนําเสนอผลงาน ผลิตภัณฑของที่ระลึกและของเลนจากแผนไม
ในแบรนดหมูคินอินเตอร ไดนํานาฬิกาติดฝาผนังที่ออกแบบโดยเฉพาะเปนภาพแผนที่เมืองสงขลาและผลิตภัณฑพวงกุญแจฉลุดวย
เครื่องเลเซอรคัท และของเลนจิ๊กซอร 3 มิติ ผลิตภัณฑทริปการทองเที่ยวเมืองเกาสงขลาเชื่อมบานหัวเขา อําเภอสิงหนคร เปนทริปทอง
เที่ยวลองเรือในทะเลสาบสงขลา ซึ่งเปนหนึ่งเดียวในประเทศไทย ในแบรนด Singora Comes Alive และผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูป
ในแบรนด “แมจันทร” ซึ่งเปนผลิตภัณฑจากชุมชนตําบลหัวเขา มาจัดแสดงใหอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนไดรับชมผลิตภัณฑปลากะพง
สามน้ําแปรรูป ภายใตโครงการ การยกระดับศักยภาพการผลิตและการตลาดของเกษตรกรกลุมผูเลี้ยงปลากะพงสามน้ําเพื่อเพิ่มมูลคา
เศรษฐกิจชุมชน ตําบลหัวเขา เทศบาลเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา โครงการวิจัย ไดนําผลิตภัณฑแปรรูปปลากะพงเค็มของชุมชน การ
ใชตูอบพลังงานแสงอาทิตย ผลิตภัณฑกระเปา คอลเลคชั่นตางๆ โดยใชผาบาติกพิมพบล็อกไมเปนกลักโครงการพัฒนาผาเพื่อเปน

เอกลั กษณ กลุ ม แม บา นเกษตรกรบ า นพรุ ร ว มใจ ภายใต โ ครงการคู ปองวิ ท ย เ พื่ อ OTOP ซึ่งไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสํา นั ก
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยเเละนวัตกรรม โดยกลุมตั้งอยูที่ ตําบลควนหาหลง อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยมี
การพัฒนาลวดลายเอกลักษณเพื่อกําหนเกรอบของลวดลาย ออกแบบพัฒนา และสงเสริมการตลาด ดานชองทางออนไลน และวาง
จําหนายในงานตาง ๆ เพื่อใหกลุมมีรายไดเพิ่มขึ้น
จากการลงพืน้ ที่เขาเยีย่ มการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ภาคใต นับเปนการตอยอดการทํางานที่ผา นมาไดเปนอยางดี โดยมีทานอธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชน และอธิการบดี เปนผูเ ชื่อมตอการทํางานและจะมอบหมายงานใหกับคณะทํางานตอไป

กิจกรรมที่ 2 มทร.ศรีวิชยั นําเสนอผลงาน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย จัดเปดพื้นที่สรางสุขแหงใหม ตลาดวัฒนธรรมวัดเขาตกน้ํา ตลาดขายสินคาชุมชน

เทศบาลตําบลกําแพงเพชร จัดพิธีเปด ตลาดวัฒนธรรมวัดเขาตกน้ําและการลองแกงคลองภูมี ณ ตลาดวัฒนธรรมหนาวัดเขาตก
น้ํา ต.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โดยไดรับเกียรติจาก คุณสุภาพร กําเนิดผล สมาชิกสภาผูแทนราษฏร เขต 6 จ.สงขลา เปน
ประธานเปด และพระครูโกศลกิจจาทร เจาอาวาสวัดคงคาเลี้ยว กลาวสัมโมทนียกถา เพื่อเปนสิริมงคลแกผูที่มารวมพิธี ซึ่งเทศบาลตําบล
กําแพงเพชรนําโดย ดร.อนุวัช แกวสวาง นายกเทศมนตรีตําบลกําแพงเพชร ไดดําเนินการสงเสริมการทองเที่ยว ดวยการเปดตลาด
วัฒนธรรมวัดเขาตกน้ํา และลองแกงคลองภูมี ซึ่งกอใหเกิดรายไดกับพี่นองประชาชนในพื้นที่ รวมกับวิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยราช
มงคลศรีวิชัย ที่ไดนําโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม หรือ U2T เขามาชวยในการขับเคลื่อนใหตําบลกําแพงเพชร มีแหลงทองเที่ยว เกิดเปนจุดแลนดมารกของตําบลกําแพงเพชร
จะไดรับความนิยมจากประชาชน และสรางชื่อเสียงใหกับอําเภอรัตภูมิ

กิจกรรมที่ 3 วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย
จัดเปดพื้นที่สรางสุขแหงใหม ตลาดวัฒนธรรมวัดเขาตกน้ํา ตลาดขายสินคาชุมชน

สถาปตย มทร.ศรีวิชัย พัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึกจากลูกปดมโนราห
สถาปตย มทร.ศรีวิชัย พัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึกจากลูกปดมโนราห รวมกับวิสาหกิจชุมชน ต.บานขาว อ.ระโนด จ.สงขลา
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จัดโครงการอบรมปฏิบัติการเชิงสรางสรรคผลิตภัณฑของที่ระลึกจากลูกปดมโนราห บุคคลทั่วไปเขารวม
โครงการ 20 คน โดยมีคุณเนติพงศ ไลสาม ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนลูกปดมโนราห ต.บานขาว เปนวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้
การอบรมดังกลาว สามารถเพิ่มทักษะในการรอยลูกปดมโนราห เทคนิคความรู สามารถนําไปเปนเครื่องประดับตางๆ เชน สายคลองแมส
พงกุญแจ กระเปา เปนตน ผศ.วรสุดา ขวัญสุวรรณ หัวหนาโครงการ กลาววา การออกแบบผลิตภัณฑผสมผสานกับองคความรูการ
ปฏิบัติการรอยลูกปดมโนราหจากกลุมวิสาหกิจุมชนลูกปดมโนราห ตําบลบานขาว อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยผลิตภัณฑทุกชิ้น
ยังคงอัตลักษณรูปแบบของลวดลายจากชุดมโนราหแบบดั้งเดิม นับเปนการสรางสรรคงานศิลปหัตถกรรมที่มีความนาสนใจ ประโยชนตอ
ชุมชนในดานความรู ไดรับองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ และสามารถนําไปปรับใชและตอยอดเพื่อประกอบเปนอาชีพไดใน
อนาคต ผูเขาอบรมเขาใจและซาบซึ้งถึงศิลปวัฒนธรรมมโนราหของชาติอันเปนมรดกของชาติไทย และมรดกโลก นายเนติพงศ ไลสาม
วิทยากร กลุมวิสาหกิจุมชนลูกปดมโนราห ตําบลบานขาว กลาววา การไดมาถายทอดการรอยลูกปดมโนราหเพื่อสรางสรรคเปนของที่
ระลึกใหแกผูเขารวมอบรม และจุดเดนของผลิตภัณฑลูกปดมโนราห สามารถสรางความ ตื่นตาตื่นใจดวยสีสันที่มีความหลากหลายแตแฝง
ดวยความรูสึกซับซอนลึกซึ้งในมิติของการใหสีในชิ้นงาน ของที่ระลึกลูกปดโนราห ไดกระจายองคความรูเพื่อสืบสานผลงานสรางสรรค
ลูกปดมโนราห ใหคงอยูตลอดไป จากการสัมภาษณผูเขารวมโครงการ คุณอรนุช มณีสอาด จากชุมชน ม.1 ต.เขารูปชาง เลาวาจากการที่
ไดรวมอบรมทําใหมีทักษะความรูเทคนิคตางๆในการรอยลูกปดมโนราหในครั้วนี้ เพราะมีความชอบงานประดิษฐ และของสวยๆงามๆอยู
แลว คุณปทุมวดี ทองเรือง จากชุมชน ม.1 ต.เขารูปชาง เลาวาจากการที่ไดรวมอบรม สามารถนําไปประยุกตใช ในการทําเครื่องประดับ
ตางๆ ในชีวิตประจําวัน และสามารถสรางรายไดใหกับคนในชุมชนของตนเองได ถือเปนโครงการที่ดแี ละมีความนาสนใจมาก สามารถทํา
เปนงานอดิเรกและสรางอาชีพได และทําใหซึบซับความเปนวัฒนธรรมมโนราห ใหคงอยูตอไป สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑของที่ระลึกจาก

ลูกปดมโนราหไดที่ ผศ.วรสุดา ขวัญสุวรรณ (093-713-3243) นายเนติพงศ ไลสาม กลุมวิสาหกิจุมชนลูกปดมโนราห ตําบลบานขาว
(088-8289922)

กิจกรรมที่ 4 สถาปตย มทร.ศรีวิชัย พัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึกจากลูกปดมโนราห

มทร.ศรีวิชัย รวมกับจังหวัดสงขลาประชุมขับเคลื่อน “องคกร 15 ภาคี
วันที่ (20 มกราคม 2565 ) ณ หองประชุม ชลาทัศน ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศ. ดร.สุวัจน ธัญรส
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบหมายให ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดี เขารวมประชุมและรวมตอนรับ นาย
บั ญ ญั ติ จั น ทน เ สนะ ประธานมู ล นิ ธิ เ รารั ก สงขลาเฉลิ ม พระเกี ย รติ พร อ มด ว ย รองผู ร าชการจั ง หวั ด สงขลา และคณะกรรมการ
ประกอบดวย ผูบริหาร หนวยงานราชการ และองคกรเอกชน รวมประชุม “องคกร 15 ภาคี การบริหารจัดการโครงการเรารักสงขลา
เฉลิมพระเกียรติ” ครั้งที่ 1/2565 ผานระบบการประชุมทางไกล (Zoom) โดยมีศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม
รอง
นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานมูลนิธิสวนประวัติศาสตร พลเอกเปรม ติณสูลานนท เปนประธานการประชุม เพื่อติดตามและรับฟงการ
รายงานสภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดสงขลาและภาคใต การสรุปรายงานสถานการณอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา รวมถึงการ
รายงานความกาวหนาโครงการเมืองสงขลา ดานอาหาร ภาพรวมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต และสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 นอกจากนี้ไดมีการพิจารณาประเด็นในการขับเคลือ่ นการพัฒนาจังหวัดสงขลา รวมถึงรับทราบปญหา
และอุปสรรคดานตางๆ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพและเห็นผล

กิจกรรมที่ 5 มทร.ศรีวิชยั รวมกับจังหวัดสงขลาประชุมขับเคลื่อน “องคกร 15 ภาคี

