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ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ.ภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั(อพ.สธ.-มทร.ศรวิีชยั) 

วันที่ 1 กันยายน 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) น าโดย     

ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อม

ด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน นายเอกพจน์ แก่นเมือง และนางสาวอรวรรณ ชุ่มเขียว ประชุมเตรียม

ความพร้อมในการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ. 

ประโยชน์แท้แก่มหาชน ระหว่างวันที่ 19-24 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัด

นครศรีธรรมราช ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยในช่วงของการ

บรรยายได้รับเกียรติจาก นายมรกต วัชรมุสิก เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ซึ่งในการประชุมคร้ังนี้จัดโดยศูนย์แม่ข่าย

ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีกลุ่มสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สมาชิก

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ศูนย์แม่ข่ายและศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ เข้าร่วมมากกว่า 30 ท่าน 
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วันที่ 2 กันยายน 2565 ส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

น าโดย ผศ.ประภาศรี ศรชีัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าแสดงความยินดีและมอบใบรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการฯ ประกาศนียบัตร และ

ป้ายห้องปฏิบัติการแก่ห้องปฏิบัติการของ มทร.ศรีวิชัย ที่เข้าร่วมการพัฒนาและยกระดับห้องปฏิบัติการในโครงการตรวจประเมินและรับรอง

ห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation : Phase 1 และโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจ าปี 2564 

ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ผศ.สุนันทา ข้องสาย รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และวางแผน ผศ.ดร.วรพร ธารางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.ดร.ชาคริยา ฉลาด รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการประมง พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการร่วมแสดงความยินดีและรับมอบใบรับรองมาตรฐาน

ห้องปฏิบัติการฯ ประกาศนียบัตร และป้ายห้องปฏิบัติการ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมี

ห้องปฏิบัติการของ มทร.ศรีวิชัย ที่เข้าร่วมโครงการและได้ผ่านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ดังนี้ 

 โครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation : Phase 1 
1. ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงได้ผ่านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการและได้รับเลขทะเบียนใบรับรอง ในองค์ประกอบที่ 2 ด้านระบบการจัดการสารเคมี และองค์ประกอบที่ 6 ด้านการให้ความรู้พื้นฐาน

เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รับผิดชอบโดย ดร.นัฎฐา คเชนทร์ภักดี อาจารย์ประจ าสาขาเพาะเล้ียงสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ประมง คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และนางสาวหทัยทิพย์ ทองด้วง นักวิทยาศาสตร์ ประจ าสาขาเพาะเล้ียงสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ประมง 
2. ห้องปฏิบัติการพื้นฐานสาขาส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงได้ผ่านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการและได้รับเลขทะเบียนใบรับรอง ในองค์ประกอบที่ 2 ด้านระบบการจัดการสารเคมี และองค์ประกอบที่ 6 ด้านการให้ความรู้พื้นฐาน

เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รับผิดชอบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาฎ นิลออ อาจารย์ประจ าสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและ

ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และนางสาววารีรัตน์ ขุนทอง นักวิทยาศาสตร์ ประจ าห้องปฏิบัติการสาขาส่ิงแวดล้อม 
 โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจ าปี 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับทุนสนับสนุนห้องปฏิบัติการประเภทพัฒนาความปลอดภัย จ านวน

เงิน 13,000 บาท รับผิดชอบโดย นางสาวหทัยทิพย์ ทองด้วง นักวิทยาศาสตร์ ประจ าสาขาเพาะเล้ียงสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ประมง 

2. ห้องปฏิบัติการพื้นฐานสาขาส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับทุนสนับสนุนธ ารงรักษาความปลอดภัย จ านวนเงิน 5,000 

บาท รับผิดชอบโดย นางสาววารีรัตน์ ขุนทอง นักวิทยาศาสตร์ ประจ าห้องปฏิบัติการสาขาส่ิงแวดล้อม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั ไดร้บัการรบัรองหอ้งปฏบิตัิการ 

ในการยกระดบัมาตรฐานหอ้งปฏบิตักิาร และทุนสนบัสนุนจากโครงการมหาวิทยาลยัแม่ข่าย

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ดา้นมาตรฐานความปลอดภยัหอ้งปฏบิตัิการ ประจ าปี 2564 



สถาบนัวจิยัและพฒันา 
ปีที ่10 ฉบบัที ่9 ประจ าเดือนกนัยายน 2565 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 179 ม.3 ต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 
Email: prrdi.rmutsv@gmail.com โทรศัพท์ : 0-7520-4070 เว็บไซต์: http://rdi.rmutsv.ac.th Facebook: https://www.facebook.com/prrdi.rmutsv/ 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ.ภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั (อพ.สธ.-มทร.ศรวิีชยั) 

วางแผนการจดัประชมุวิชาการและนทิรรศการ คร ัง้ท่ี 11 ทรพัยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ.  

ประโยชนแ์ทแ้ก่มหาชน ณ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จงัหวดันครศรธีรรมราช 

วันที่ 6 กันยายน 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) น าโดย ดร.วิกิจ ผินรับ 

รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์

ประสานงาน นายเอกพจน์ แก่นเมือง และนางสาวอรวรรณ ชุ่มเขียว ประชุมร่วมกับคุณอุทัย ดุลยกุล ออแกไนท์ผู้ดูแล

บูธ มทร.ศรีวิชัย เพื่อวางแผนการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งท่ี 11 ทรัพยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์

แท้แก่มหาชน ระหว่างวันที่ 19-24 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้น าผลงาน

เกี่ยวกับทุเรียนเทศเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ซึ่งประกอบด้วย 4 โครงการ ได้แก่  

1. โครงการการส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมทรัพยากรกายภาพชีวภาพ ของทุเรียนเทศในจังหวัดนครศรีธรรมราช  

โดย ผศ.ดร.พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์ คณะเกษตรศาสตร์ 

2. โครงการการจ าแนกพันธุกรรมทุเรียนเทศด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ  

โดย รศ.ดร.สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ คณะเกษตรศาสตร์ 

3. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทุเรียนเทศ  

โดย ผศ.ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

4. โครงการการใช้ประโยชน์ทุเรียนเทศเพื่อการป้องกันก าจัดศัตรูพืช  

โดย ผศ.ดร.พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์ คณะเกษตรศาสตร์ 
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โครงการพฒันาบทความวิจยัเพือ่การตีพมิพเ์ผยแพร่  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั 

วันที่ 9 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนาบทความวิจัยเพื่อการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2565 

โดยมี ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เป็นประธานกล่าวเปิดการโครงการและได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร .วรากร ลิ่มบุตร คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย

เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ” ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบทความวิจัย

ของนักวิจัยให้เข้าสู่กระบวนการตีพิมพ์เผยแพร่ของวารสารระดับชาติและนานาชาติ และเป็นการเพิ่ม

ผลงานตีพิมพ์บทความทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ณ โรงแรมทีอาร์ ร็อคฮิลล์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา 
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วันที่ 10 กันยายน 2565  ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) น าโดย ดร.วิกิจ ผินรับ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  พร้อมด้วย

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจ าวิทยา

เขตนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง และผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมรายงานผลการ

ด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ประจ าปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2565 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์

ตรัง โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการรายงานผลการ

ด าเนินงานในครั้งนี้เพื่อสร้างจิตส านึก การเข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ให้รู้จักหวง

แหนและน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ 

นายกเทศมนตรีตรัง ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง พาณิชย์จังหวัดตรัง พัฒนาการจังหวัดตรัง ประมงจังหวัดตรังเข้าร่วม 

ซึ่งมีโครงการรายงานผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้ง 3 พื้นที่ คือ พื้นที่ตรัง พื้นที่นครศรีธรรมราช และพื้นที่สงขลา รวมทั้งหมด 21 โครงการ 

โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาและชมผลงานนิทรรศการจ านวนมาก 

กจิกรรมรายงานผลการด าเนนิงานโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเนือ่งมาจาก

พระราชด ารฯิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั ประจ าปีงบประมาณ 2565 
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วันที่ 13 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย น าโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมตามระเบียบวาระการ

ประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 2/2565 เพื่อชี้แจงและ รายงานผลการด าเนินงาน

ร่วมกัน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings 

ประชมุตามระเบยีบวาระ 

การประชมุสถาบนัวิจยัและพฒันา มทร.ศรวิีชยั คร ัง้ท่ี 2/2565 
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วันท่ี 14 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง เชิญ ดร.วิกิจ ผินรับ 

และ รศ. ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วย นาย

เอกพจน์ แก่นเมือง นางสาวอรวรรณ ชุ่มเขียว เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.- มทร.   

ศรีวิชัย บรรยายให้ความรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายบุ่นเล้ง โล่สถาพร

พิพิธ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดตรัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป           

มีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มีความรู้ความเข้าใจ การบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และสามารถใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมี

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม จ านวนมากกว่า 40 คน ประกอบด้วย บุคลากรขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดตรัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเจ้าหน้าที่ประสานงานเข้าร่วมรับฟัง 

ศนูยป์ระสานงานโครงการ อพ.สธ.- มทร.ศรวิีชยั  

จดับรรยายใหค้วามรูโ้ครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ  

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
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วันที่ 16 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

น าโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย ร่วมแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตร และป้ายห้องปฏิบัติการแก่ห้องปฏิบัติการ

ของ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับการรับรองยกระดับมาตรฐานใน

โครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation : Phase 1 และโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความ

ปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจ าปี 2564 ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.ชริยา 

นนทกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยอาจารย์และคณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการ เป็นตัวแทนในการรับมอบป้าย

ห้องปฏิบัติการ และประกาศนียบัตร พร้อมทุนสนับสนุนห้องปฏิบัติการประเภทพัฒนาความปลอดภัย จ านวน 1 ห้องปฏิบัติการ จ านวนเงิน 13,000 

บาท ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ และคณะเกษตรศาสตร์ โดยมี ผศ.ธรรมศักดิ์ พุทธกาล 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์และคณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการ ให้การต้อนรับและเป็นตัวแทนในการรับมอบป้า ย

ห้องปฏิบัติการ และประกาศนียบัตร พร้อมทุนสนับสนุนห้องปฏิบัติการประเภทพัฒนาความปลอดภัย จ านวน 2 ห้องปฏิบัติการ ห้องละ 13,000 บาท  

ณ คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ 

 ห้องปฏิบัติการ มทร.ศรีวิชัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนห้องปฏิบัติการ ในการเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการ ประจ าปี 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้ 

1. ห้องปฏิบัติการ Oleochemical Technology คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ได้รับทุนสนับสนุนห้องปฏิบัติการประเภทพัฒนาความปลอดภัย  

จ านวนเงิน 13,000 บาท รับผิดชอบโดย ดร.บุญเรือน สรรเพชร 

2. ห้องปฏิบัติการโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์  

ได้รับทุนสนับสนุนห้องปฏิบัติการประเภทพัฒนาความปลอดภัย  

จ านวนเงิน 13,000 บาท รับผิดชอบโดย ผศ.ดร.พรศิลป์ สีเผือก 

3. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์  

ได้รับทุนสนับสนุนห้องปฏิบัติการประเภทพัฒนาความปลอดภัย  

จ านวนเงิน 13,000 บาท รับผิดชอบโดย ผศ.วุฒิชัย สีเผือก 

มทร.ศรวิีชยั ไดร้บัการรบัการยกระดบัมาตรฐานหอ้งปฏบิตัิการ  

และทุนสนบัสนุนจากโครงการมหาวิทยาลยัแม่ข่ายมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์ 

ดา้นมาตรฐานความปลอดภยัหอ้งปฏบิตัิการ ประจ าปี 2564 
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วันที่ 17 กันยายน 2565 ผศ.สมคิด ชัยเพชรรองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภายใต้การอนุรักษ์ทุเรียนเทศ เข้าเตรียมสถานที่ส าหรับงานการประชุมวิชาการและ

นิทรรศการ คร้ังท่ี 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีโครงการเข้าร่วมจัดนิทรรศการจ านวน 4 โครงการประกอบด้วย 

1.โครงการส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมทรัพยากร กายภาพ ชีวภาพ ของทุเรียนเทศ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  

โดย ผศ.ดร.ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์ คณะเกษตรศาสตร์ 

2. โครงการการจ าแนกพันธุกรรม์และพัตและพัฒนาพันธุ์ทุเรียนเทศด้วยเทคโนโลยีนิคชีวภาพ 

โดย รศ.ดร.สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ คณะเกษตรศาสตร์ 

3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทุเรียนเทศเพ่ือยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดย ผศ.ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร คณะอุตสาหกรรมเกษตร   

4. โครงการการใช้ประโยชน์ทุเรียนเทศเพ่ือการป้องกันก าจัดศัตรูพืช โดย ผศ.ดร.พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์ คณะเกษตรศาสตร์ 

ศนูยป์ระสานงานโครงการ อพ.สธ.- มทร.ศรวิีชยั 

ร่วมงานการประชมุวิชาการและนทิรรศการ คร ัง้ท่ี 11  

ทรพัยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชนแ์ทแ้ก่มหาชน 
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ผูบ้รหิาร มทร.ศรวิีชยั เขา้รบัฟังการน าเสนอการใชง้านของ

ฐานขอ้มูลตวัชี้วดัผลงานวิจยั Scopus 

วันที่  19 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย น าโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์            

รองอธิการบดี ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อ.กิติศักดิ์ วัฒนกุล ผู้อ านวยการ

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน

ฐานข้อมูลวารสารงานวิจัย เข้ารับฟังการน าเสนอการใช้งานของฐานข้อมูลตัวชี้วัดผลงานวิจัย Scopus 

ส าหรับการค้นหางานวิจัย, การค้นหาผลงานวิจัยของทางมหาวิทยาลัยฯ, การเข้าเช็ค Ranking         

ของมหาวิทยาลัยในต่างๆ, การเข้าค้นหาหรือการเช็ค Quartile ของวารสารงานวิจัย จากทางบริษัท     

นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จ ากัด เพื่อเป็นประโยชน์แก่การบริหารจัดการงานวารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings 
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วันที่ 28 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยจากหน่วย

บริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เปิดการ

ประชุมชี้แจง และ ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย บรรยายช้ีแจงรายละเอียดการ

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทั้ง 6 กลุ่มแผนงาน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มาหามะสูไฮมี มะแซ      

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการ

ทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings 

ประชมุชี้แจงการเปิดรบัขอ้เสนอการวิจยั จากหน่วยบรหิารและจดัการทุน 

ดา้นการเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ (บพข.)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 



 

 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั 

แหล่งพฒันานกัวิจยัและสรา้งงานวิจยัท่ีมีศกัยภาพ 

เพือ่พฒันาองคค์วามรู ้น าไปสู่การใชป้ระโยชน ์

ในการพฒันาทอ้งถิน่และประเทศ 
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