
 

 

การเปดโอกาสใหเกิดสวนรวม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรรวิชัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 



มทร.ศรีวิชัย รวมลงนามบันทึกขอตกลงความเขาใจ การบริการทางวิชาการแกชุมชน  

กับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

          เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดย ศาสตราจารย ดร.สุวัจน ธัญรส อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รวมลงนามบันทึกขอตกลงความเขาใจ การบริการทางวิชาการแกชุมชน กับ กรมการพัฒนา

ชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ณ หองประชุมสมิหลา ช้ัน 3 อาคารสํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลาสําหรับการลงนามในครั้งน้ี ทั้งสองหนวยงานไดเกิดความตระหนัก    

ในการรับผิดตอสังคมและความสําคัญในการใหบริการทางวิชาการแกชุมชน และมีเจตนารมณรวมกันในการพัฒนาศักยภาพดานการ

เรียนรู การพัฒนาองคความรู ดานการพัฒนาชุมชน การยกระดับเศรษฐกิจของชุมชน สงเสริมการบริการวิชาการแกชุมชนและทองถ่ิน

ดวยฐานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และทุนทางวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อใหเกิดการบูรณาการทรัพยากร การจัดการหนวยงานเครือขาย การ

บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยในระดับตาง ๆ ใหเช่ียวชาญทันเหตุการณสอดรับกับสถานการณปจจุบัน เกิดองคความรูใหม อันเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา

ระดับชุมชนและระดับภูมิภาคดวยหลักวิชาการ ทั้งสองฝายจึงเห็นสมควรทําบันทึกขอตกลงความเขาใจวาดวยการบริการทางวิชาการแก

ชุมชนในพื้นที่ใหบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัด ไดแก จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล และจังหวัดกระบ่ี 



 

             

กิจกรรมที่ 1 มทร.ศรีวชัิย 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 

ผลิตภัณฑชุมชนเพื่อยกเศรษฐกิจชุมชนใหมีความเขมแข็ง ณ หองประชุมศรีวิชัย ช้ัน 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย                    

โดย ผศ. ดร.อภิรักษ สงรักษ รองอธิการบดี นําเสนอผลิตภัณฑจากโครงการวิจัยภายใตการกํากับดูแลของหนวยจัดการงานวิจัย           

เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ไดแก เครื่องแกงจากโครงการ "การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP กลุมเครื่องแกงปกษใต ในจังหวัด

นครศรีธรรมราช" เพื่อเพิ่มมูลคาบนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถ่ิน "ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ OTOP               

ของภาคใตบนฐานทรัพยากรพื้นถ่ิน สูตลาดการแขงขัน" ประจําปงบประมาณ 2563 และ ผลิตภัณฑพริกไทยพันธุปะเหลียน                            

จากโครงการ "การยกระดับพริกไทยพันธุปะเหลียนดวยหวงโซคุณคาใหมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการในพื้นที่สูตลาด             

การแขงขัน" โดยไดรบัความสนใจอยางยิง่จากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนในเรื่องการยกระดับพริกไทยพันธุปะเหลียนของจังหวัดตรัง 

            นอกจากน้ีสํานักการจัดการนวัตกรรมและถายทอดเทคโนโลยี ไดนําเสนอผลงาน ผลิตภัณฑของที่ระลึกและของเลนจากแผนไม 

ในแบรนดหมูคินอินเตอร  ไดนํานาฬิกาติดฝาผนังที่ออกแบบโดยเฉพาะเปนภาพแผนที่เมืองสงขลาและผลิตภัณฑพวงกุญแจฉลุดวย

เครื่องเลเซอรคัท และของเลนจ๊ิกซอร 3 มิติ  ผลิตภัณฑทริปการทองเที่ยวเมืองเกาสงขลาเช่ือมบานหัวเขา อําเภอสิงหนคร เปนทริปทอง

เที่ยวลองเรือในทะเลสาบสงขลา ซ่ึงเปนหน่ึงเดียวในประเทศไทย ในแบรนด Singora Comes Alive และผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูป 

ในแบรนด “แมจันทร” ซ่ึงเปนผลิตภัณฑจากชุมชนตําบลหัวเขา มาจัดแสดงใหอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนไดรับชมผลิตภัณฑปลากะพง

สามนํ้าแปรรูป ภายใตโครงการ การยกระดับศักยภาพการผลิตและการตลาดของเกษตรกรกลุมผูเลี้ยงปลากะพงสามนํ้าเพื่อเพิ่มมูลคา

เศรษฐกิจชุมชน ตําบลหัวเขา เทศบาลเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา  โครงการวิจัย ไดนําผลิตภัณฑแปรรูปปลากะพงเค็มของชุมชน การ

ใชตูอบพลังงานแสงอาทิตย  ผลิตภัณฑกระเปา คอลเลคช่ันตางๆ โดยใชผาบาติกพิมพบล็อกไมเปนกลักโครงการพัฒนาผาเพื่อเปน



เอกลักษณกลุมแมบานเกษตรกรบานพรุรวมใจ ภายใตโครงการคูปองวิทยเพื่อ OTOP  ซ่ึงไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานัก

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยเเละนวัตกรรม โดยกลุมต้ังอยูที่ ตําบลควนหาหลง อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยมี

การพัฒนาลวดลายเอกลักษณเพื่อกําหนเกรอบของลวดลาย ออกแบบพัฒนา และสงเสริมการตลาด ดานชองทางออนไลน และวาง

จําหนายในงานตาง ๆ เพื่อใหกลุมมีรายไดเพิ่มข้ึน 

            จากการลงพืน้ที่เขาเยีย่มการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ภาคใต นับเปนการตอยอดการทาํงานที่ผานมาไดเปนอยางดี โดยมทีานอธิบดี

กรมการพัฒนาชุมชน และอธิการบดี เปนผูเช่ือมตอการทาํงานและจะมอบหมายงานใหกับคณะทาํงานตอไป 

 

กิจกรรมที่ 2 มทร.ศรีวิชัย นําเสนอผลงาน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

          วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย จัดเปดพ้ืนที่สรางสุขแหงใหม ตลาดวัฒนธรรมวัดเขาตกน้ํา ตลาดขายสินคาชุมชน 



          เทศบาลตําบลกําแพงเพชร จัดพิธีเปด ตลาดวัฒนธรรมวัดเขาตกนํ้าและการลองแกงคลองภูมี  ณ ตลาดวัฒนธรรมหนาวัดเขาตก

นํ้า ต.กําแพงเพชร  อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โดยไดรับเกียรติจาก คุณสุภาพร  กําเนิดผล   สมาชิกสภาผูแทนราษฏร เขต 6 จ.สงขลา  เปน

ประธานเปด และพระครูโกศลกิจจาทร เจาอาวาสวัดคงคาเลี้ยว กลาวสัมโมทนียกถา เพื่อเปนสิริมงคลแกผูที่มารวมพิธี ซ่ึงเทศบาลตําบล

กําแพงเพชรนําโดย ดร.อนุวัช แกวสวาง นายกเทศมนตรีตําบลกําแพงเพชร ไดดําเนินการสงเสริมการทองเที่ยว ดวยการเปดตลาด

วัฒนธรรมวัดเขาตกนํ้า และลองแกงคลองภูมี  ซ่ึงกอใหเกิดรายไดกับพี่นองประชาชนในพื้นที่ รวมกับวิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยราช

มงคลศรีวิชัย ที่ไดนําโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม หรือ U2T เขามาชวยในการขับเคลื่อนใหตําบลกําแพงเพชร มีแหลงทองเที่ยว เกิดเปนจุดแลนดมารกของตําบลกําแพงเพชร 

จะไดรับความนิยมจากประชาชน และสรางช่ือเสียงใหกับอําเภอรัตภูมิ 

 

                                   
กิจกรรมที่ 3 วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย 

 จัดเปดพ้ืนที่สรางสุขแหงใหม ตลาดวัฒนธรรมวัดเขาตกน้ํา ตลาดขายสินคาชุมชน 
          



 
 

         สถาปตย มทร.ศรีวิชัย พัฒนาผลิตภณัฑของท่ีระลึกจากลูกปดมโนราห 

         สถาปตย มทร.ศรีวิชัย พัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึกจากลูกปดมโนราห รวมกับวิสาหกิจชุมชน ต.บานขาว อ.ระโนด จ.สงขลา 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จัดโครงการอบรมปฏิบัติการเชิงสรางสรรคผลิตภัณฑของที่ระลึกจากลูกปดมโนราห บุคคลทั่วไปเขารวม
โครงการ 20 คน โดยมีคุณเนติพงศ ไลสาม ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนลูกปดมโนราห ต.บานขาว เปนวิทยากรในการอบรมในครั้งน้ี 
การอบรมดังกลาว สามารถเพิ่มทักษะในการรอยลูกปดมโนราห เทคนิคความรู สามารถนําไปเปนเครื่องประดับตางๆ เชน สายคลองแมส 
พงกุญแจ กระเปา เปนตน ผศ.วรสุดา ขวัญสุวรรณ หัวหนาโครงการ กลาววา การออกแบบผลิตภัณฑผสมผสานกับองคความรูการ
ปฏิบัติการรอยลูกปดมโนราหจากกลุมวิสาหกิจุมชนลูกปดมโนราห ตําบลบานขาว อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยผลิตภัณฑทุกช้ิน
ยังคงอัตลักษณรูปแบบของลวดลายจากชุดมโนราหแบบด้ังเดิม นับเปนการสรางสรรคงานศิลปหัตถกรรมที่มีความนาสนใจ ประโยชนตอ
ชุมชนในดานความรู ไดรับองคความรูเก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ และสามารถนําไปปรับใชและตอยอดเพื่อประกอบเปนอาชีพไดใน
อนาคต ผูเขาอบรมเขาใจและซาบซ้ึงถึงศิลปวัฒนธรรมมโนราหของชาติอันเปนมรดกของชาติไทย และมรดกโลก นายเนติพงศ ไลสาม 
วิทยากร กลุมวิสาหกิจุมชนลูกปดมโนราห ตําบลบานขาว กลาววา การไดมาถายทอดการรอยลูกปดมโนราหเพื่อสรางสรรคเปนของที่
ระลึกใหแกผูเขารวมอบรม และจุดเดนของผลิตภัณฑลูกปดมโนราห สามารถสรางความ ต่ืนตาต่ืนใจดวยสีสันที่มีความหลากหลายแตแฝง
ดวยความรูสึกซับซอนลึกซ้ึงในมิติของการใหสีในช้ินงาน ของที่ระลึกลูกปดโนราห ไดกระจายองคความรูเพื่อสืบสานผลงานสรางสรรค
ลูกปดมโนราห ใหคงอยูตลอดไป จากการสัมภาษณผูเขารวมโครงการ คุณอรนุช มณีสอาด จากชุมชน ม.1 ต.เขารูปชาง เลาวาจากการที่
ไดรวมอบรมทําใหมีทักษะความรูเทคนิคตางๆในการรอยลูกปดมโนราหในครั้วน้ี เพราะมีความชอบงานประดิษฐ และของสวยๆงามๆอยู
แลว คุณปทุมวดี ทองเรือง จากชุมชน ม.1 ต.เขารูปชาง เลาวาจากการที่ไดรวมอบรม สามารถนําไปประยุกตใช ในการทําเครื่องประดับ
ตางๆ ในชีวิตประจําวัน และสามารถสรางรายไดใหกับคนในชุมชนของตนเองได ถือเปนโครงการที่ดีและมีความนาสนใจมาก สามารถทํา
เปนงานอดิเรกและสรางอาชีพได และทําใหซึบซับความเปนวัฒนธรรมมโนราห ใหคงอยูตอไป สนใจสั่งซ้ือผลิตภัณฑของที่ระลึกจาก



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

 

 

กิจกรรมที่ 4 สถาปตย มทร.ศรีวิชัย พัฒนาผลิตภณัฑของที่ระลึกจากลูกปดมโนราห 
          
 

 



        มทร.ศรีวิชัย รวมกับจังหวัดสงขลาประชุมขับเคลื่อน “องคกร 15 ภาคี 

       วันที่ (20 มกราคม 2565 ) ณ หองประชุม ชลาทัศน ช้ัน 2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศ. ดร.สุวัจน ธัญรส 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบหมายให ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดี เขารวมประชุมและรวมตอนรับ นาย

บัญญัติ จันทนเสนะ ประธานมูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ พรอมดวย รองผูราชการจังหวัดสงขลา 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

ระบาดของโรคติดเช้ือ COVID-19   นอกจากน้ีไดมีการพิจารณาประเด็นในการขับเคลือ่นการพฒันาจังหวัดสงขลา รวมถึงรับทราบปญหา

และอุปสรรคดานตางๆ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพและเห็นผล 

 

 

 



           

 

 

กิจกรรมที่ 5 มทร.ศรีวิชัย รวมกับจังหวัดสงขลาประชุมขับเคลื่อน “องคกร 15 ภาคี 

 

 

 



 

 


