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          สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนาบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มทร.ศรีวิชัย เป็นประธานกล่าวเปิดการโครงการ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.การุณ   

ทองประจุแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการ

เขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ” ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนา

บทความวิจัยของนักวิจัยให้เข้าสู่กระบวนการตีพิมพ์เผยแพร่ของวารสารระดับชาติและนานาชาติ     

และเป็นการเพ่ิมผลงานตีพิมพ์บทความทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2565 

ณ โรงแรมทีอาร ์ร็อคฮิลล์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

สถาบนัวิจยัและพฒันา จดัโครงการพฒันาบทความวิจยั 

เพือ่การตีพมิพเ์ผยแพร่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั 
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          วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย น าโดย รองศาสตราจารย์ ดร .วรวุฒิ เกิดปราง ประธาน

คณะกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช สุจริต เลขานุการคณะกรรมการ พร้อมด้วย

คณะท างาน เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 เพื่อรายงานผลการใช้หรือครอบครอง

เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ในแต่ละพื้นที่ และร่วมหารือการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน

การใช้ห้องปฏิบัติการ BSL ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคช่ัน ZOOM Cloud Meetings 

สถาบนัวิจยัและพฒันา ประชมุคณะกรรมการความปลอดภยัทางชีวภาพ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั 
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          วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอด

เทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์

ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) นายเอกพจน์ แก่นเมือง และนางสาว

อรวรรณ ชุ่มเขียว เข้าร่วมการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ. 

ประโยชน์แท้แก่มหาชน ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม 4 อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ผศ .ดร.รุ่งรวี จิตภักดี รอง

ผู้อ านวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ-มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ซึ่ง

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) ได้น าสมาชิกภายใต้ความ

รับผิดชอบของศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 6 หน่วยงานประกอบด้วย โรงเรียนวิเชียรมาตุ โรงเรียน

บ้านทุ่งศาลา โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) โรงเรียนเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านควน 

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

เขา้ร่วมการประชมุกลุ่มสมาชกิสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและฐานทรพัยากรทอ้งถิน่  

เพือ่เตรียมความพรอ้มในการประชมุวิชาการและนิทรรศการคร ัง้ท่ี 11 ทรพัยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ. 
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วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงการเปิดรับข้อเสนอการวิจัย

จากงบประมาณด้ านวิทยาศาสตร์  วิ จั ยและนวัตกรรม ประ เภททุนวิจั ยพื้ นฐาน            

(Basic Research Fund) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และทุนวิจัยจากส านักงานการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดการประชุมและบรรยายรายละเอียดการรับข้อเสนอ

การวิจัยแต่ละกรอบทุน พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมชี้แจงการรับ

ข้อเสนอการวิจัยและการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคช่ัน ZOOM Cloud Meetings 

สถาบนัวิจยัและพฒันา ประชมุชี้แจงการเปิดรบัขอ้เสนอการวิจยั

จากงบประมาณดา้นวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม  

ประเภททุนวิจยัพื้นฐาน (Basic Research Fund)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
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มทร.ศรวิีชยั จบัมือเครอืข่ายนกัวิจยั ร่วมกบั จงัหวดัตรงั  

เปิดตวัแถลงข่าวเตรยีมความพรอ้มงานวิจยัระดบัชาติ Engagement Thailand คร ัง้ท่ี 8 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดงานแถลงข่าว "การจัดประชุมวิชาการ

ระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 (The 8th Engagement Thailand Annual Conference 2022) 

จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2565" โดยมี นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง, ศาสตราจารย์ 

ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, นางสาวลดาวัลย์ ช่วยชาติ ผู้อ านวยการการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส านักงานตรัง, รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์  รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง (ตัวแทนเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคใต้) และนายบรรจง นฤพรเมธี 

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ร่วมพูดคุยเสวนาในการเตรียม

ความพร้อมของจังหวัดตรัง ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้การต้อนรับนักวิจัยจากทั่วประเทศที่เข้ามาร่วมงาน 

Engagement Thailand ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง 
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วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้ น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ 

สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รองศาสตราจารย์ ดร .อุดมผล        

พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุข จันทรา 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาผู้ช่วยศาสตราจารย์    

ดร.สมรักษ์  รอดเจริญ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รอง

ศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อ านวยการส านักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วม

ประชุมหารือการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8” (The 8th 

Engagement Thailand Annual Conference 2022) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2665 

เพ่ือรายงานแผนการด าเนินงานและวางแผนเพ่ือเตรียมงานที่จะเกิดขึ้นต่อไป  

เครอืข่ายมหาวิทยาลยัภาคใต ้ 

ประชมุหารอืการจดัประชมุวิชาการระดบัชาติ Engagement Thailand คร ัง้ท่ี 8 
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วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต 

ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

คณะท างานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมวางแผนการด าเนินงาน และความก้าวหน้า

ในการจัดเตรียมงานประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand 

ครั้งที่ 8 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 

9-11 สิงหาคม 2565 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  

ประชมุหารือการจดัประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานระดบัชาต ิEngagement Thailand คร ัง้ท่ี 8 

(The 8 th Engagement Thailand Annual Conference 2022) 
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วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย น าโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย

เจ้าหน้าที่ของสถาบันวิ จัยและพัฒนา ให้การต้อนรับคณะท างาน จากสถาบันวิ จัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ซึ่งน าโดย ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประเด็นการด าเนินงาน ด้านการจัดตั้ง

คณะกรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง การจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ การจัดการทุน FF รวมถึงการปรับแก้ข้อ

ระเบียบบังคับ เพื่อน าไปปรับใช้ในการพัฒนางานด้านการวิจัย โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น 

สถาบนัวิจยัและพฒันา มทร.ศรวิีชยั 

ตอ้นรบัคณะท างาน จากสถาบนัวิจยัและพฒันา 

มหาวิทยาลยัราชภฎันครศรธีรรมราช 



 

 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั 

แหล่งพฒันานกัวิจยัและสรา้งงานวิจยัท่ีมีศกัยภาพ 

เพือ่พฒันาองคค์วามรู ้น าไปสู่การใชป้ระโยชน ์

ในการพฒันาทอ้งถิน่และประเทศ 
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