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 สวัสดีท่านผู้อ่านจดหมายข่าวสถาบันวิจัยและ

พฒันา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัทุกท่าน 

ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 ของปีที่ 6 ประจำาเดือนกันยายน-

ธันวาคม ท่ีประกอบด้วยเน้ือหาและกิจกรรมโครงการ

ของสถาบันวิจยัฯ เพือ่ให้ผูร้บัสารได้รับข้อมูลท่ีทนัสมัย 

ทันเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ ของ

สถาบันวิจัยฯ กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

จดหมายข่าวของสถาบันวิจยัและพัฒนา จะเป็นสือ่กลาง

ที่เป็นประโยชน์แก่นักวิจัยและผู้สนใจทุกท่าน

จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย02



กิจกรรมของสถ�บันวิจัยและพัฒน�
 วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช (ค่ายเรียนรู้ธนาคารปูม้าและฟื้นฟูหญ้าทะเล) เพื่อเป็นการสร้างจิตส�านึก
ให้เยาวชนเห็นความส�าคัญและคุณค่าของทรัพยากร ซึ่งในวันที่ 1 กันยายน ได้รับเกียรติจาก 
นายหลงเฝียะ บางสัก และนายชุลี ช่วยเพชร ประธานและกรรมการกลุ่มประมงพื้นบ้านน�้าราบ 
มาเป็นผูใ้ห้ความรูเ้กีย่วกบัธนาคารปมู้าและการอนรุกัษ์ป่าชายเลนของชมุชนบ้านน�า้ราบ แก่น้องๆ

 วันที่ 10 กันยายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมการพิจารณา 
ข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุน ประจ�าปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับเกียรติจาก 
ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวเปิดงานและร่วมชี้แจงการเสนอขอ
งบประมาณสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วม ณ โรงแรมวัฒนา พาร์ค อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง

 วนัที ่14 กนัยายน 2561 หน่วยวจิยัและพฒันาเชงิพืน้ที ่สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นท่ี 
ประจ�าปี 2651 ภายใต้โครงการ “การจดัการทรพัยากรแบบมีส่วนร่วมเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติของชมุชน 
ลุ่มน�้าปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะที่ 2” ณ ห้องนครินทร์ 2 โรงแรมเรือรัษฎา อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
โดยได้รบัเกยีรติจาก รองอธกิารบดฝ่ีายวจัิยและบริการวชิาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั 

ดร.จเร สุวรรณชาต และ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อ�านวยการหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิจากส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมทั้งผู้น�าชุมชนในลุ่มน�้าปะเหลียนและเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนที่มาร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในปีที่ 2 นี้ มีนักวิจัยเสนอ
โครงการทั้งหมด 11 โครงการ ภายใต้กรอบวิจัย 2 กรอบ คือ กรอบการวิจัยที่ 1 สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม และกรอบการวิจัยที่ 2 
คือการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนลุ่มน�้าปะเหลียน

 วนัที ่19 กนัยายน 2561 ผศ.ดร.อภริกัษ์ สงรกัษ์ ผูอ้�านวยการสถาบันวจิยัและพฒันา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารคณะและวิทยาลัย 
ของมทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทั้ง 6 หน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการ
ด�าเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
จงัหวัดนครศรีธรรมราช เพือ่สร้างคณุค่าและมลูค่าเพ่ิม บนฐานศกัยภาพและทรพัยากรท้องถิน่ 

สูต่ลาดการแข่งขนั” ณ ห้องประชมุอนิทนลิ คณะเทคโนโลยกีารจดัการ มทร.ศรวีชิยั วทิยาเขตนครศรธีรรมราช (ไสใหญ่) โดยได้รบัเกยีรตจิากท่าน ผศ.ดร.ยทุธนา 
พงษ์พริยิะเดชะ รองอธิการบดี ประจ�าวทิยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นผูก้ล่าวเปิดการประชมุในครัง้นี ้โดยการประชมุครัง้นีไ้ด้มกีารยกสนิค้า OTOP ท่ีเป็นจดุเด่นในพืน้ที่
จงัหวดันครศรธีรรมราช คือเครือ่งแกงและเครือ่งถม มาเป็นประเดน็เพือ่ทีจ่ะพฒันาการผลิตตวัสนิค้า กรรมวธิใีนการผลติ และรวมถงึคณุภาพของสนิค้า OTOP ด้วย 

 วันที่ 28 กันยายน 2561 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วย คุณบรรจง นฤพรเมธี และคุณประภาพรรณ กันตังพันธุ์ ตัวแทนคณะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่ และนักวิจัยได้น�าผลงานที่ได้จากโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ 
(ABC) การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน�้าปะเหลียน 
จงัหวดัตรงั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั ประจ�าปี พ.ศ.2560 มาจดันทิรรศการในงาน 

  ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ชดุโครงการวจิยั “การจดัการทรพัยากรแบบมส่ีวนร่วมเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติของชมุชนลุม่น�า้
ปะเหลยีน จงัหวัดตรงั” ได้เข้าร่วมจดัแสดงในงาน CEO FORUM : สานพลงัวจิยัและนวตักรรม
เพื่อพัฒนาพื้นที่ ณ ห้องประชุม World Ballroom Bangkok Convention Centre โรงแรม
เซนทาราแกรนด์ เพื่อตอบโจทย์นโยบายแห่งรัฐ ที่เน้นความส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศด้วยการพัฒนาจากฐานรากของประเทศ โดยอาศัยความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบาย Thailand 
4.0 ความร่วมมือระหว่าง วช. สกว. และ สกอ. โดยได้มีท่าน พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ 
ทั้งนี้โครงการวิจัยลุ่มน�้าปะเหลียน ของมทร.ศรีวิชัย ด�าเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 บนเป้าหมายส�าคัญ “เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนลุ่มน�้าปะเหลียน” ที่เน้น
การมีส่วนร่วมทั้งภาคราชการและภาคประชาชน เพื่อร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
 ผลส�าเร็จของการด�าเนินการในระยะที่ 1 วัดผลผ่านการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ พบว่ามีผลเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง ซึ่งมี 
ผศ.นพดล โพชก�าเหนดิ ตวัแทนนกัวจิยัเป็นผูถ่้ายทอดเรือ่งราวการท�างาน แต่ผลกระทบทีม่คีณุค่า วดัได้จากหน่วยงานภาคร่ีวม คอืคณุประภาพรรณ กนัตงัพนัธุ์ 
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลวังวน อ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ พร้อมกับน�าโล่ประกาศเกียรติคุณ ที่ อบต.วังวน ได้รับจากจังหวัดตรัง
และ กิจกรรม Change For Good ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
ตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัด ประจ�าปี 2561 มาเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณบรรจง นฤพรเมธี 
นายกสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการวิจัย ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมาร่วมงานในครั้งนี้ เป็นโอกาสให้
หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สามารถน�าเอาแนวทางและเทคนิคต่างๆ ไปปรับใช้ในการท�างานในระยะที่ 2 ต่อไป

CEO FORUM : สานพลังวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
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 วนัที ่3 ตลุาคม 2561 รศ.จารยุา ขอพลอยกลาง รองอธกิารบดปีระจ�าวทิยาเขตนครศรธีรรมราช น�าทีมผูบ้รหิาร 
ประกอบด้วย ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
ผูอ้�านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ พร้อมนกัวจิยัรวม 13 คน เข้าพบ รกัษาราชการแทนพฒันาการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือหารือกรอบการท�างานวิจัย ด้านพัฒนา OTOP ความร่วมมือระหว่าง ส�านักงานกองทุน
สนบัสนนุการวจิยั (สกว.) กบั เครอืข่ายมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ซึง่การพบกนัครัง้นีไ้ด้ร่วมกลัน่กรองกลุม่เป้าหมาย 
และก�าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส�าหรับเตรียมจัดเวทีทบทวนกรอบวิจัยพัฒนา OTOP ในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 น้ี 
โอกาสน้ีได้รับความรู้และมุมมองที่จะเช่ือมโยงการพัฒนา OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยเสน่ห์ท่ีว่า 
นคร...เมืองสองธรรม (ธรรมะ+ธรรมชาติ) เมืองสองเครื่อง (เครื่องถม+เครื่องแกง)

 วันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา 9 มทร. และ
รายงานสรุปผลการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้งที่ 9 โดยมี รศ.ศีลศิริ สง่าจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เป็นผู้เปิดการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

 วนัที ่11-12 ตลุาคม 2561 ดร.จเร สวุรรณชาต รองอธกิารบดฝ่ีายวจิยั
และบริการวชิาการ เป็นผูแ้ทนอธกิารบดร่ีวมลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื 
(MOU) ด้านมาตรฐานความปลอดภยัการวจิยัและมาตรฐานความปลอดภยัของ
ห้องปฏบิตักิาร กบัเครอืข่ายมหาวทิยาลยักลุม่ภาคใต้ 12 สถาบนั และส�านกังาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ โรงแรมบุรีศรีภู อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

::: 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล บันทึกลงนามความร่วมมือกับ สกว. เพื่อวิจัยยกระดับ OTOP :::
 วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมแถลงข่าวและลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง (Program based Research)” ระหว่าง 8 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล กับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  วิจัยสร้างองค์ความรู้ “เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้า
ระดับพรีเมียม เสริมเศรษฐกิจฐานราก ซึ่ง 8 มทร. ประกอบด้วย
1. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 2. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ี3. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ4. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 การแถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง (Program based 
Research) โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี ผู้อ�านวยการสถาบันการวิจัยและพัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิจัย ร่วมงานดังกล่าว ณ โรงแรม
เดอะสุโกศล กรุงเทพ
 โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อ�านวยการ สกว. กล่าวว่า ที่ผ่านมา รัฐบาลให้การสนับสนุนโครงการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
หรือ OTOP ในการขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายรัฐ แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและความยากจนของประเทศ ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอาชีพและรายได้
ให้แก่ชุมชน โดยมีแนวทางการพัฒนาสินค้าและบริการ 5 ด้าน ประกอบด้วย
 - ด้านการบริหาร โดยใช้กลไกคณะกรรมการอ�านวยการ หนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดและอ�าเภอ
 - ด้านพัฒนาผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ
 - ด้านสถานที่
 - ด้านผลิตภัณฑ์ของใช้/ของที่ระลึก จะต้องน�าวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาผลิต บรรจุภัณฑ์แข็งแรงดี และมีความสวยงาม 
 - ด้านอาหาร โดยเน้นความสะอาดและถูกสุขอนามัย และมาตรฐาน

จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย04



 เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ใน 3 กลุ่มงาน คือ เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งปัจจุบันพบว่า ผลิตภัณฑ์ OTOP บางชนิด 
ยังมีปัญหาด้านคุณภาพ มาตรฐาน และการพัฒนาต่อยอดยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้าระดับพรีเมียม
 อย่างไรก็ดี สกว. ในฐานะองค์กรที่มีภารกิจสนับสนุนทุนวิจัยให้เกิดข้อมูล และความรู้สู่การขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศ รวมถึง 
หนุนเสริมนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและความยากจนของประเทศ โดยการเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรและภูมิปัญญาพื้นถิ่นด้วยการวิจัย 
จงึไดส้นบัสนนุ โครงการการพฒันางานวจิยัและโครงการวจิยัทีม่ผีลกระทบสงู (Program based Research) ภายใตค้วามรว่มมอืของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
ทัง้ 8 แหง่ ด�าเนนิการศึกษาวจิยัสรา้งองคค์วามรูด้้วย “การพฒันาเชงิสรา้งสรรคด์ว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรม” ในการเพิม่มลูคา่และความแตกตา่งให้กบัผลติภณัฑ ์
ทั้งคุณภาพและมาตรฐาน ที่ยังคงไว้ซึ่งคุณค่าของอัตลักษณ์เชิงภูมิปัญญา เสน่ห์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น ทันสมัย ตามแบบสากล
 ดร.กติติ สัจจาวัฒนา ผูอ้�านวยการหนว่ยบรูณาการวจิยัและความรว่มมอืเพือ่การพัฒนาเชงิพืน้ที ่(ABC) สกว. กลา่วว่า มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
เป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งจะรับหน้าที่การศึกษาวิจัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ (OTOP) ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและความร่วม
มือที่จะยกระดับเศรษฐกิจฐานรากผ่าน “งานวิจัยพื้นที่เชิงพาณิชย์” เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ผ่านกลไก 
การขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า และยกระดับผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์เป้าหมาย (Signature Product)
 ผศ.ยงยทุธ หนเูนยีม รกัษาราชการแทนอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั กลา่ววา่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั มพีืน้ที ่
รับผิดชอบในภาคใต้  มีวิทยาเขตต้ังอยู่ในหลายจังหวัด มีพันธกิจท�างานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โครงการความร่วมมือกับ สกว. ครั้งนี้ 
ได้เลือกพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงเป็นจังหวัดที่มีความส�าคัญของภาคใต้ มีพื้นที่และประชากรสูง แต่ขีดความสามารถในการแข่งขันยังมีปัญหาด้าน
โครงสร้างการกระจายรายได้ นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือที่ดีกับทางจังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง ท�าให้เป็นทุนการหนุนเสริมจากภาคีในระดับจังหวัด 
มคีวามพรอ้มสงู ประเด็นทีจ่งัหวดัไดเ้ลอืกกลุม่ OTOP คอืเครือ่งแกงและเครือ่งถม ซึง่ทัง้ 2 อยา่งนี ้มคีวามเปน็เอกลกัษณต์อ่ความเปน็เมอืงนครศรธีรรมราช และ
ความเปน็ภาคใต ้เคร่ืองแกงคอืเครือ่งปรงุท่ีส�าคญัในวฒันธรรมอาหารของชาวใต ้ ขณะทีเ่ครือ่งถมคอืศลิปท์ีม่คุีณคา่มายาวนาน ซึง่การเลอืกสรรในครัง้นี ้ตรงกบั
ความเปน็เอกลกัษณข์องเมอืงทีว่า่ “เมอืงนครศรธีรรมราช เมอืงสองธรรม เมอืงสองคลอง เมอืงสองเครือ่ง”  เปา้หมายทีส่ �าคญัของ มทร.ศรวีชิยั ในการวจิยัครัง้นี ้
ได้ให้แนวทางนักวิจัยไว้ง่ายๆ ชัดๆ คือ งานวิจัยที่ท�านั้น จะต้อง “ท�าได้จริง ใช้ได้จริง ขายได้จริง” บนประโยชน์สูงสุดคือชุมชนสามารถเกิดรายได้เพิ่มที่วัดผลได้ 
 ส�าหรบัความรว่มมอืระหวา่งหนว่ยบรูณาการวจิยัฯ เชงิพืน้ที ่ABC ส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการวจิยั กบั เครอืขา่ยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ในครัง้นี ้เปน็การท�างานแบบประสานพลงัทีมุ่ง่สรา้งงานวจิยัใหเ้กดิองคค์วามรูแ้ละนวตักรรม น�าไปสูก่ารยกระดบัและพฒันาขดีความสามารถของผูป้ระกอบการ 
OTOP บนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยอาศัยกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งสอดรับกับนโยบายรัฐบาล ภายใต้การพัฒนาประเทศไทย 4.0

 วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการ
แทนอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั พร้อมด้วย ดร.จเร สวุรรณชาต 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ 
ผู ้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม 
ผูอ้�านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ อ.สภุาพร ไชยรตัน์ คณบดี
คณะเทคโนโลยกีารจดัการ เข้าร่วมพธิลีงนามและแถลงข่าวบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื 

ระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้ชุดโครงการวิจัยท่ีมีผลกระทบสูง 
เร่ือง “การพฒันางานวจัิยและสนบัสนนุชดุโครงการวจิยั เพือ่สร้างนวตักรรมและเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการโครงการหนึง่ต�าบล หนึง่สร้าง 
นวัตกรรม และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการโครงการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)” ณ ห้องกมลมาศ ชั้น 6 โรงแรมเดอะสุโกศล 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการหนุนเสริมการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและความยากจนของประเทศด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก 
โดยเน้นการส่งเสรมิธรุกิจในชมุชนให้มีรายได้เป็นของตนเองด้วยการน�าทรพัยากรและภมูปัิญญาท้องถิน่มาพฒันาให้เป็นผลติภณัฑ์ OTOP ทีส่ามารถสร้างการกระจาย 
รายได้สู่ชุมชนได้จริง

 วันท่ี 18 ตุลาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อม ดร.จเร สุวรรณชาต 
รองอธกิารบดฝ่ีายวจัิยและบริการวชิาการ ผศ.อุดร นามเสน รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการ 
พิเศษ รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
น�าผู้บริหารพ้ืนท่ี วข.นครศรีธรรมราช และนักวิจัย พบภาคีเครือข่าย เพื่อร่วม
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต�าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม 
บนฐานศกัยภาพและทรพัยากรพ้ืนถ่ินสูต่ลาดการแข่งขัน” ภายใต้ “การพฒันางานวจิยั 
และการสนบัสนนุชดุโครงการวจิยัทีม่ผีลกระทบสงู (Program based Research) 
ระหว่างกองทนุสนบัสนนุการวจิยักับเครอืข่ายมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล” 
ณ ห้องประชุมทิพย์มณฑา โรงแรมลิกอร์ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยม ีนายวิรตัน์ รักษ์พนัธ์ รองผูว่้าราชการจงัหวัด นครศรธีรรมราช มาเป็นประธาน
ในการประชมุ และร่วมหารอืการสนบัสนนุการท�างาน โดยมภีาคเีครอืข่ายเข้าร่วม

กว่า 60 คน ผสมผสานกับนักวิจัยอีกกว่า 30 คน อีกทั้งได้รับเกียรติจาก คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ผู้ทรงคุณวุฒิงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ มาให้มุมมองและ
วิเคราะห์กรอบการวิจัย เป็นอีกหนึ่งกระบวนการท�างานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ในระดับจังหวัดที่ มทร.ศรีวิชัย ด�าเนินการในปี 2561 
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 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้การพัฒนางาน
ด้านการปฏิบัติงานในองค์กร เพื่อเชื่อมโยงประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และเป็นการสร้างความร่วมมอืในการด�าเนนิงานวจิยัเชงิ
พื้นที่ “โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

 วันที่ 20 ตุลาคม 2561 ช่วงบ่าย สถาบันวิจัยและพัฒนา น�าโดย 
ผศ.ดร.อภริกัษ์ สงรกัษ์ ผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา พร้อมด้วยบคุลากร 
ลงพื้นที่เยี่ยมชมและเรียนรู้วิธีการท�าเครื่องถม จากคุณอุดม ขวัญสงค์ เจ้าของ
ร้านเคร่ืองถมอุดม ซึ่งเป็นช่างฝีมือเครื่องถมชั้นครูในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยเคร่ืองถมเป็นหนึง่ในผลติภณัฑ์ ทีน่กัวจิยัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวิชัย น�ามาเป็นโจทย์วิจัยในโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่งต�าบล 

 วันท่ี 20-21 ตุลาคม 2561 ในช่วงเช้า สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย น�าโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ ์
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากร ได้ประชุมจัดท�าแผน 
การปฏิบัติงานประจ�าปีงบประมาณ 2562 และแผนการบริหารโครงการวิจัย
และพฒันาผลติภัณฑ์ หนึง่ต�าบล หนึง่ผลติภัณฑ์ OTOP จงัหวดันครศรธีรรมราช
เพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม บนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาด
การแข่งขัน ณ ปลายน�้ารีสอร์ท อ�าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

 วันศุกร์ท่ี 2 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ 
รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.กิตติกร ขันแกล้ว 
คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีพรอ้มดว้ยทมีนกัวจิยั เข้าพบสภา
อตุสาหกรรมจังหวดัตรงั โดยคณุประชา งามรตันกลุ ประธานสภาอตุสาหกรรม
จังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะรองประธานและกรรมการสภา เพื่อรับทราบ
แนวทางการพฒันาอตุสาหกรรมจงัหวดัตรงัและภาคใต ้ในกลุม่ยางพารา ปาลม์ 

จงัหวัดนครศรธีรรมราช เพ่ือสร้างคณุค่าและมลูค่าเพิม่ บนฐานศกัยภาพและทรพัยากรพืน้ถิน่สู่ตลาดการแข่งขนั” ณ สถาบนัวจัิยและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.สุจารี แก้วคง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ และร่วม
แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย

หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งน�าเยี่ยมชมโดยนักวิจัยภายใต้โครงการ ดร.พิมพิศา พรหมมา และ อาจารย์วาจิศา จันทรักษ์ สังกัดวิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย

ท่องเที่ยว และอาหารทะเล พร้อมทั้งหารือแนวทางการพัฒนากระบวนการสร้างงานวิจัยที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมภาคใต้ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย รับไปหารือเพื่อจัดการประชุมระดมความคิดเห็นในช่วงเดือนธันวาคม

 วนัที ่9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องแซฟไฟร์ ชัน้ 2 โรงแรม
เซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง ได้น�าทีมวิจัยชุดโครงการวิจัย 
ตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล ตามระเบียบวาระแห่งชาติ 
ปี 2561 กลุม่เรือ่งนวตักรรมเพือ่การพฒันาพืน้ที ่ซึง่เป็นความร่วมมอื 
ระหว่างส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับเครือข่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยผู้บริหารได้ร่วมลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ไปเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 
ณ เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

 ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
พร้อมด้วย ดร.วิกจิ ผินรบั รองผูอ้�านวยการฝ่ายสารสนเทศการวจิยั สถาบนัวจิยั
และพัฒนา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการ
พัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัย
รุ่นใหม่” (ลูกไก่) และโครงการ “จุดประกายความคิดสร้างงานและนวัตกรรม
สู่ประเทศไทย 4.0” ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่าง 
วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย06



 วนัที ่20 พฤศจิกายน 2561 คณุศานติ เกษสวุรรณ และคณะ บรษิทั
เอสซีจี ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ากัด เข้าพบ ผศ.ดร. อภิรักษ์ สงรักษ ์
ผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา มทร.ศรวีชิยั เพือ่หาแนวทางความร่วมมอื 
เกี่ยวกับงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรแนวชายฝั่งจังหวัดตรัง โดย เอสซีจี 
ผสานพลังงานชุมชนสานต่อโครงการรักษ์น�้าจากภูผา สู่มหานที เอสซีจีมีการ
อนรุกัษ์ต้นน�า้ของชมุชน ต.ถ�า้ใหญ่ อ.ทุง่สง จ.นครศรธีรรมราช และมาถงึพืน้ที่

ปลายน�้าของชุมชนบ้านมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ได้น�านวัตกรรมบ้านปลาจากปูนทนน�้าทะเล เป็นบ้านปลาที่เหมาะสมกับพื้นที่ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เอสซีจีจะท�าโครงการรักษ์น�้าจากภูผา สู่มหานที ในพื้นที่ต่างๆ ทั้งประเทศ รวมถึงการสร้างเครือข่ายให้เกิดพลังที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันสร้างต้นน�้าที่ดี 
สู่ปลายน�้าอันอุดมสมบูรณ์ และยินดีที่จะร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นเครือข่ายในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรแนวชายฝั่ง

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�านวยการ
สถาบนัวจิยัและพฒันา มทร.ศรวีชิยั เข้าร่วมประชมุเครอืข่ายสถาบนัวจิยัและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมรัศมี
ธารา อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
โดยมีท่านรองอธิกาบดี มทร.ตะวันออก ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล 
ได้ให้เกยีรตเิป็นประธานการประชมุ ซ่ึงม ีดร.ภทรพร ยทุธาภรณ์พินิจ ผูอ้�านวยการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ตะวันออก พร้อมทีมงาน เป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมเครือข่ายในครั้งนี้

 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทีม
วิจัยชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัด
นครศรีธรรมราช ของ มทร.ศรีวิชัย น�าเสนอกรอบวิจัยและ Network Value 
Chain ต่อผู้ทรงคุณวุฒิส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้  
“การพัฒนาและสนบัสนนุชดุโครงการวจิยัทีม่ผีลกระทบสงู เพือ่สร้างนวตักรรม
และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการโครงการหนึ่งต�าบล 

ส่งมอบ“ตูอ้บแสงอาทติย์ ส�าหรบัอบแห้งใบจาก” ให้กบักลุ่มวสิาหกิจชมุชน
จักสานก้านจากบ้านนายอดทอง ต�าบลวังวน อ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง

 วนัที ่18 ธนัวาคม 2561 ผูช่้วยศาสตราจารย์ยงยทุธ หนูเนยีม รกัษา
ราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย 
ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดร.ประเสริฐ 
ทองหนูนุ ้ ย  คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีการประมง  

ดร.นชุล ีทพิย์มณฑา คณบดคีณะศลิปศาสตร์ พร้อมผูบ้รหิารสถาบนัวจิยัและพฒันา ทมีจดัการงานวจัิยเพือ่พฒันาเชงิพืน้ที ่นกัวจิยั ร่วมส่งมอบ “ตูอ้บแสงอาทติย์ 
ส�าหรับอบแห้งใบจาก (ติหมา)” ผลงานของ ผศ.นพดล โพชก�าเหนิด ภายใต้งานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ
ส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการวิจัย (สกว.) โครงการวิจัยเรือ่ง “การจดัการทรัพยากรแบบมส่ีวนร่วมเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติของชมุชนลุม่น�า้ปะเหลยีน จงัหวัดตรัง” 
ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานก้านจากบ้านนายอดทอง ต�าบลวังวน อ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยนายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย
นางประภาพรรณ กนัตงัพนัธุ ์นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลวงัวน และป้าเลก็ เป็นผูร้บัมอบ ซึง่มี ดร.กติต ิสจัจาวฒันา ผูอ้�านวยการหน่วยบรูณาการและความ
ร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ผู้ทรงคุณวุฒิ สกว. และพี่เลี้ยงโครงการวิจัย นายบรรจง นฤพรเมธี 
นายกสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง คุณนันทวัน ศิริโภคพัฒน์ ผู ้อ�านวยการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�านักงานตรัง 
หัวหน้าประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง คุณจ�านง ฐานะพันธุ์ ผู้อ�านวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม สบทช.10 และ ปลัดอ�าเภอกันตัง มาร่วมเป็นเกียรติการส่งมอบ
ในครั้งนี้ด้วย

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
น�าโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ผู้บริหารและบุคลากร เข้าเยี่ยมเยือนและสวัสดีปีใหม่แก่หน่วยงานใน 
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2562 และ
ขอขอบคุณส�าหรับของขวัญและค�าอวยพรปีใหม่ จากหน่วยงานต่างๆ รวมถึง
อาจารย์ นักวิจัย มทร.ศรีวิชัยทุกท่าน

หนึง่ผลติภณัฑ์ (OTOP)” ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั และส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) ณ ห้องประชมุ ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุ
การวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower (สนามเป้า) กรุงเทพฯ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสู่ความเป็นเลิศ

เพื่อนำาข้อมูลการวิจัยและผลสัมฤทธิ์ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 


