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วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อ
ขอรับทุนสนับสนุน ครั้งที่ 1 ด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์/โลจิสติกส์/สารสนเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี เป็นประธาน
ในพิธีเปิด พร้อมทั้งผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย และดร .วิกิจ ผินรับ และ
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี ด้านวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักวิจัย ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meetings 
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วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการการจัดการ
ความรู้ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนานักวิจัยสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยมี ผศ .ประภาศรี ศรีชัย 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อ านวยการ ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต และ  
ดร.วิกิจ ผินรับ ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารนักวิจัย และผู้ประสานงานของแต่ละคณะ เข้าร่วมโครงการกว่า 50 
ท่าน เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และก าหนดลักษณะอันพึงประสงค์ของนักวิจัยมืออาชีพให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ด้านการวิจัยยุคใหม่ ตลอดจนการติดตามการด าเนินงาน ร่วมอภิปรายปัญหาและวางแผนการใช้ระบบสารสนเทศ
ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย (ระบบ RISS) ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีการจัดแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม 
Jamboard เป็นเครื่องมือส าหรับการประชุมในการเสนอแนวคิดจากสมาชิกให้ได้ข้อสรุปบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings 
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วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ : แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิชิตทุนวิจัยจิ้งหรีด 
ซ่ึงมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงาน โดยมี รศ.ดร.ชาตรี หอมเขียว หัวหน้าหน่วย
วิจัยเทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุ และ ผศ.ดร.พัชราภรณ์ วาณิชน์ปกรณ์ คณะเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมโครงการวิจัย         
ร่วมกิจกรรมจัดการความรู้ร่วมกัน ท าให้เห็นประเด็นความส าคัญตั้งแต่การเลือกหัวข้อหรือโจทย์โครงการวิจัยอย่างไร   
ให้ตอบโจทย์ของแหล่งทุน รวมถึงการเลือกผู้ร่วมวิจัยโดยการบูรณาการในหลายศาสตร์ โดยค านึงถึงเป้าหมายของ
โครงการวิจัย การวางแผน การส่งผลผลิตตามก าหนดของแหล่งทุนต่างๆ ตลอดจนการแชร์ประสบการณ์การเขียน
ข้อเสนออย่างไรให้โดนใจผู้ทรงคุณวุฒิของแหล่งทุน ซึ่งประเด็นดังกล่าวนักวิจัยสามารถน าไปประยุกต์หรือปรับใช้กับ
การเตรียมข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนจากแหล่งทุนต่างๆต่อไป โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กว่า 30 
ท่าน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings  
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วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการ “อบรมการเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม” สืบเนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ 
(บพท.) ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ในโปรแกรมที่ 13 
นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม แผนงานส าคัญ (Flagship) และ Local Enterprise 
รวมถึงโครงการวิจัยพัฒนาพื้นที่ อ่ืนๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ทางวิชาการ รวมทั้งผลักดันการ
เปลี่ยนแปลงชุมชนด้วยการเผยแพร่ผลงานวิจัย และการเขียนบทความทางวิชาการรับใช้สังคม โดยมี ศ .ดร.สุวัจน์ 
ธัญรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก    
ผศ.ดร.เจษฎา ม่ิงฉาย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อ านวยการหน่วยบริหาร
และจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และ รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายวิชาการรับใช้สังคม และกลไลการขับเคลื่อน PMUA กับมหาวิทยาลัย
พัฒนาพื้นที่ โดยมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกว่า 500 ท่าน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud 
Meetings และช่องทาง Facebook Live ของหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ มทร.ศรีวิชัย 
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วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)        
จัดประชุมติดตามผลและรายงานความก้าวหน้า ระยะ 10 เดือน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี 
รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ และคณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จากสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
และสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุม ซึ่งวิทยาเขตตรังมีโครงการที่รายงาน
ความก้าวหน้าทั้งหมด 7 โครงการ 
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          วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 หน่วยจัดการงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ สถาบันวิจัยพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย และคณะท างาน ภายใต้ชุดโครงการ “การวิจัยและพัฒนาเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของภาคใต้บนฐานทรัพยากรพ้ืนถิ่นสู่
ตลาดการแข่งขัน” ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) ส านักงานสภา
นโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ในโปรแกรมที่ 13 นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและ
ชุมชนนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุน ภายใต้โครงการ การวิจัยและพัฒนาเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของภาคใต้บนฐาน
ทรัพยากรพ้ืนถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน 
          ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมส่งมอบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาทะเลโดยชุมชนสัญจร เพ่ือส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากการหนุนเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของภาคใต้บนฐานทรัพยากรพ้ืนถิ่น   
สู่ตลาดการแข่งขันแก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ และ OTOP trader ในพ้ืนที่จังหวัดตรัง ได้ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อน
ผลงานวิจัยในด้านต่างๆเพ่ือถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ภายใต้ วิสัยทัศน์ (Vision) มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือสังคม โดยการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาภูมิภาคอย่างมั่นคง โดยมี นายสริห์ หอมหวน พัฒนาการจังหวัดตรัง, นายวสันต์ สุขสุวรรณ เกษตรจังหวัด, นางสาว
วาสนา วิโนทัย ผอ. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ,นางสาวสุภากิตต์ิ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง และ OTOP 
TRADER ทั้งนี้ทุกหน่วยงานมีความยินดีให้ค าแนะน าพร้อมสนับสนุนเพ่ือให้มีการต่อยอดและพัฒนาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
อย่างย่ังยืนต่อไป 
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          วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หน่วยประสานงานเครือข่ายภาคใต้
ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยลูกข่าย 1 ใน 5 แห่ง ของมหาวิทยาลัยแม่ข่าย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
น าโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้ารับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการในรูปแบบ 
peer evaluation ภายใต้โครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation: phase1 เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน และ ผศ.ดร.วรพร ธารางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ชี้แจงนโยบายด้านความปลอดภัยและโครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย พร้อมด้วย ผศ.สุนันทา ข้องสาย รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน ผศ.ดร.ชาคริยา ฉลาด รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร.ลักษมี วิทยา ประธานอนุกรรมการจัดการความ
ปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และ ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศการ
วิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมตอบข้อซักถาม ซ่ึงการตรวจประเมินคร้ังนี้ได้รับเกียรติจาก นายพัฒนา เอี่ยมกระสินธุ์ นางสาว
อัญชลี วัชรมุสิก นางสาวศิริประภาพร แสงสุรศักด์ิ เป็นคณะผู้ตรวจประเมินและผู้สังเกตการณ์ จากศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีว 
อนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน มหาวิทยาลัยมหิดล  
          ห้องปฏิบัติการฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง วิทยาเขตตรัง ได้เข้ารับการตรวจประเมิน จ านวน 2 
ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพอาหาร สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ประมง โดยมี ดร.นัฎฐา คเชนทร์
ภักดี นางสาวหทัยทิพย์ ทองด้วง หัวหน้าห้องปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการพ้ืนฐานสาขาสิ่งแวดล้อม สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม โดยมี ผศ.นุชนาฎ นิลออ นางสาววารีรัตน์ ขุนทอง หัวหน้าห้องปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ น าเสนอการด าเนินงานของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการตามองค์ประกอบความ
ปลอดภัยทั้ง 7 ด้าน และตอบข้อซักถาม รวมถึง Site visit ห้องปฏิบัติการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น Cisco Webex 
Meetings 
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          วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หน่วยประสานงาน
เครือข่ายภาคใต้ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยลูกข่าย 1 ใน 5 แห่ง ของมหาวิทยาลัยแม่ข่าย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ น าโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการรับรองมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation ภายใต้โครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer 
evaluation: phase1 เพ่ือยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี ดร.ชริยา 
นนทกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ านวยการฝ่าย
สารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมรับฟังการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการรับรองมาตรฐาน ซึ่งการตรวจ
ประเมินครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายพัฒนา เอี่ยมกระสินธุ์ นางสาวศิริประภาพร แสงสุรศักดิ์ เป็นคณะผู้ตรวจประเมินและ        
ผู้สังเกตการณ์ จากศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน มหาวิทยาลัยมหิดล           
          ห้องปฏิบัติการฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ที่ได้เข้ารับการตรวจ ได้แก่ 
ห้องปฏิบัติการ Oleochemical Technology โดยมี ดร.บุญเรือน สรรเพชร หัวหน้าห้องปฏิบัติการ น าเสนอการด าเนินงาน
ของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการตามองค์ประกอบความปลอดภัยทั้ง 7 ด้าน และตอบข้อ
ซักถาม รวมถึง Site visit ห้องปฏิบัติการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น Cisco Webex Meetings 
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          หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพ้ืนที่ สถาบันวิจัยพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะท างานโครงการ “การยกระดับ
พริกไทยพันธุ์ปะเหลียนด้วยห่วงโซ่คุณค่าใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่สู่ตลาดการแข่งขัน” ภายใต้แผนงานส าคัญ (Flagship) 
“มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่” กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่” (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น 
เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ ที่ผ่านการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยจาก บพท. และ สอวช. ได้จัดกิจกรรมทบทวนแผน
งานวิจัยเพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย ครั้งที่ 2 ร่วมกับภาคีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (Research Impact Evaluation)” ครั้งที่ 1 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings เพื่อรับฟังค าแนะน า ปรึกษาหารือและแลกเล่ียนความคิดเห็นการด าเนินงานโครงการวิจัย น าโดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติมาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด 
พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าว
ชี้แจงการด าเนินงานวิจัยที่ผ่านมา และทิศทางการด าเนินงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายในอนาคต อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากตัวแทนภาคีหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่จังหวัดตรัง อาธิ พัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง พาณิชย์จังหวัดตรัง สหกรณ์การเกษตรนาโยง OTOP TRADER ตรัง นอกจากนี้ยัง
ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ท่านลือชัย เจริญทรัพย์ ที่ได้ร่วมให้ค าแนะน าแนวทางการด าเนินงานในกิจกร รม  และบุคคล
ส าคัญที่ขาดไม่ได้คือกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน จังหวัดตรัง ที่ยินดีให้ความร่วมมือเข้าร่วมตีแผ่สถานการณ์และสะท้อนปัญหาการปลูก
พริกไทยในพื้นที่เป็นอย่างดี 
         กิจกรรมจะประสบความส าเร็จอย่างสมบูรณ์แบบไม่ได้เลยหากขาดทีมนักวิจัยโครงการ ผู้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ด้านต่างๆ ที่มี
ความจ าเพาะในแต่ละด้านที่จะร่วมกันสานพลังเพื่อให้การด าเนินงานยกระดับพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนในครั้งนี้เดินหน้าไปสู่ความส าเร็จร่วมกันในทุกภาค
ส่วน ทั้งในด้านของการพัฒนาศักยภาพการผลิตพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิต การจัดการมาตรฐานตลอดกระบวนการผลิต
พริกไทยพันธุ์ปะเหลียนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์จังหวัดตรัง กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างคุณค่าพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนให้เป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภคภายในประเทศ การประเมินห่วงโซ่คุณค่า ผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการยกระดับพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนด้วยห่วงโซ่คุณค่าใหม่เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่สู่ตลาดการแข่งขัน ได้แก่ ดร.นภัสวรรณ เล่ียมนิมิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร ดร. อนันตนิจ 
ชุมศรี อาจารย์เจษฎา ร่มเย็น และทีมงานนักวิจัยทุกท่าน ทั้งนี้ ภาคีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และเกษตรกรในทุกภาคส่วน ต่างมีความ
ยินดีให้ค าแนะน าและพร้อมที่จะสานพลังหนุนเสริมการด าเนินงานให้มีการต่อยอดและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป 



สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

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/ 

แหล่งพฒันานกัวิจยัและสรา้งงานวิจยัท่ีมีศกัยภาพ 

เพือ่พฒันาองคค์วามรู ้น าไปสู่การใชป้ระโยชน ์

ในการพฒันาทอ้งถิน่และประเทศ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั 


