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ศนูยป์ระสานงานโครงการ อพ.สธ.- มทร.ศรีวิชยั พจิารณาขอ้เสนอโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชื 

อนัเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานพิจารณาข้อเสนอ

โครงการ อพ.สธ ประจ าปีงบประมาณ 2567 พ้ืนที่สงขลา โดยมี ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัย

และพัฒนา และ ผศ.ดร.อาริษา โสภาจารย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยรัตภูมิ ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณา

ข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซ่ึงมีข้อเสนอโครงการเข้า

ร่วมพิจารณาจ านวน 7 โครงการ ดังนี้ 

 โครงการบ ารุงรักษาและพัฒนาพันธุกรรมกล้วยพ้ืนเมืองในพื้นที่ปกปัก โดย ผศ.อารีย ์เต๊ะหล๊ะ วิทยาลัยรัตภูมิ 

 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ืออนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยพ้ืนเมือง โดย อาจารย์สุพัตรา เพ็งเกลี้ยง วิทยาลัยรัตภูมิ 

 โครงการการถ่ ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแป้งกล้วยและอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแป้งกล้วย พ้ืนเมืองภาคใ ต้                      

โดย ดร.วิชชุลฎา ถาวโรจน์ คณะศิลปะศาสตร์ 

 โค ร งก า ร กา ร พัฒนาผลิ ตภัณฑ์ ใ ย กล้ ว ย ด้ ว ย เทค โน โล ยี แล ะนวั ต ก ร รม  โ ดย  ผศ .พ ร โพยม  ว ร เช ฐ ว รา วั ต ร์                              

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาภาชนะบรรจุระบบสุญญากาศส าหรับกระบวนการผลิตไซเดอร์จากกล้วย โดย นางสาวนุชจิเรศ แก้วสกุล       

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 โครงการห้องนิทรรศการการเดินทางของกล้วยด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริง (AR) โดย นายเมธัส เทพไพฑูรย์ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 โครงการการส่งเสริมการตลาดโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ให้กับผลิตภัณฑ์กล้วยศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง

ท่าชะม่วง โดย นายอานนท์ บัวศรี คณะบริหารธุรกิจ 
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วันที่ 7 ตุลาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ ส านักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมประชุมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประจ าปี 2566-2570(ด้านวิจัยและบริการวิชาการ) ณ โรงแรมศิวา รอยัล จังหวัดพัทลุง โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ 

รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมและให้แนวนโยบายการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย ซ่ึงมี ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อ านวยการ

ส านักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ร่วมสรุปผลการ

ปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ.2565 ของหน่วยงานและน าเสนอแผนปฎิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รวมทั้งร่วม

ปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานของหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ร่วม

แลกเปลี่ยนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาพัฒนา

งานด้านการวิจัยและบริการวิชาการต่อไป 

สถาบนัวิจยัและพฒันา ร่วมกบั ส านกัการจดัการนวตักรรมและถ่ายทอดเทคโนโลย ีมทร.ศรีวิชยั  

ร่วมขบัเคลือ่นแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยั ดา้นวิจยัและบริการวิชาการ ประจ าปี 2566-2570  
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วันที่ 12 ตุลาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดกิจกรรม

เพื่อเป็นการ Coaching นักวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อพิชิตทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประจ าปีงบประมาณ 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับนักวิจัยและเปิดการด าเนินกิจกรรม 

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ค าแนะน าแก่นักวิจัยที่น าเสนอ Impact Pathway ของ

ข้อเสนอการวิจัยแต่ละโครงการ เพื่อเป็นการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยของนักวิจัยให้สมบูรณ์และตอบโจทย์

ของแหล่งทุนมากยิ่งขึ้น 

สถาบนัวิจยัและพฒันา จดักจิกรรม Coaching นกัวิจยัของมหาวิทยาลยั  

เพือ่พชิติทุน (บพข.) ประจ าปีงบประมาณ 2566  
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วันที่ 12 ตุลาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย น าโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ านวยการ

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

สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมตามระเบียบวาระการ

ประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 3/2565 เพื่อสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน

ร่วมกัน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings 

สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั  

ประชมุตามระเบยีบวาระ คร ัง้ท่ี 3/2565 
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วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 

และ ผศ.ดร.อาริษา โสภาจารย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยรัตภูมิ พร้อมด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ พื้นที่สงขลา ร่วมประชุมวางแผนเพื่อคัดเลือกหัวหน้าแผน

วิจัยเรื่องกล้วยของพื้นที่สงขลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings และเพื่อ

เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรนักจัดการแผนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 15-17 

พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น แอร์พอร์ต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีหัวหน้าโครงการของ

พื้นที่สงขลา เข้าร่วมประชุมในคร้ังนี้ 

ศนูยป์ระสานงานโครงการ อพ.สธ.-มทร.ศรวิีชยั  

จดัประชมุการยกระดบัศกัยภาพโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชืฯ 



 

 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั 

แหล่งพฒันานกัวิจยัและสรา้งงานวิจยัท่ีมีศกัยภาพ 

เพือ่พฒันาองคค์วามรู ้น าไปสู่การใชป้ระโยชน ์

ในการพฒันาทอ้งถิน่และประเทศ 
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