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วันท่ี 3 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)จัดประชุมติดตามผลและรายงาน

ความก้าวหน้า ระยะ 6 เดือน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยา
เขตตรัง ประจ าปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารส านักงานวิทยาเขตตรัง  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี 
รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จาก 

สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ร่วมประชุม ซึ่งวิทยาเขตตรัง มีโครงการท่ีรายงานความก้าวหน้าท้ังหมด 4 โครงการ 
✍โครงการการใช้ประโยชน์สารให้สีจากเปลือกเสม็ดแดงเพ่ือเพ่ิมความเข้มสีไข่แดงของสัตว์ปีก อ.กัตตินาฏ สกุลสวัสดิพันธ์              
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

✍โครงการเห็ดเสม็ดในป่าเสม็ดขาวและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ผศ.ดร.อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
✍โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ์เสม็ดขาวเสม็ดแดง ผศ.ศวรรณรัศม์  อภัยพงค์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

✍โครงการผลิตภาชนะใส่อาหารและเครื่องดื่มจากเปลือกต้นเสม็ดขาวเพ่ือลดการใช้กระดาษและพลาสติก นายสมภพ  ยี่สุ่น  
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

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

จดัประชมุติดตามผลและรายงานความกา้วหนา้ระยะ 6 เดอืน 
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          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใต้โครงการประชุมกองบรรณาธิการ วารสารวิจัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย น าโดย ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมคณะท างาน จัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพวารสาร เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus” ณ โรงแรมปาหนัน กระบี่ รีสอร์ท 

ต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2565 

          ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในนามของบรรณาธิการวารสารวิจัย มทร.ศรี 

ได้เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพวารสารของมหาวิทยาลัย ในการ

เตรียมความพร้อมเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และเชื่อมต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ

มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคใต้ จ านวนทั้งสิ้น 13 วารสาร ประกอบด้วย/วารสารวิชชา (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช)/วารสารนาคบุตร

ปริทรรศน์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช)/วารสารวิชาการสังคมมนุษย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช) ASEAN Journal 

of Scientific and Technological Reports (มหาวิทยาลัยทักษิณ)/วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (มหาวิทยาลัยทักษิณ) 

Asian Journal of Arts and Culture (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) Trends in Sciences (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) Asia Social 

Issues (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST) (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 

(มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)/วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)/วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

(มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) และวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) 

          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย คณะพลังงาน

สิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย เร่ือง เกณฑ์การประเมินและแนวทางการเตรียม

ความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพวารสารสู่ฐานข้อมูล Scopus เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพวารสารของมหาวิทยาลัย เตรียมความพร้อม

เข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และเชื่อมต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคใต้ใน

การด าเนินการด้านวารสาร หรือการพัฒนางานด้านการวิจัยต่อไป 

สถาบนัวิจัยและพฒันา มทร.ศรีวิชัย จัดประชมุเชิงปฏิบติัการ  
"เตรียมความพร้อมในการพฒันาคณุภาพ วารสาร  

เข้าสู่ฐานข้อมลู Scopus " 
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          ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์  ธัญรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประธานในพิธีเปิด “ฝึกอบรมปฏิบัติการ

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน แนวทางสนับสนุนงาน อพ.สธ. หลักสูตร : บูรณาการ 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่

การจัดการเรียนรู้” ในระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงได้จัดกิจกรรมใน

รูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 ท่าน 

          ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในนามตัวแทนผู้จัดงาน 

กล่าวว่าการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจในแนวการสนองพระราชด าริ การ

บริหารและการจัดการการด าเนินงาน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ และผลการด าเนินงาน เพ่ือน าความรู้สู่การสร้างความตระหนักในการ

อนุรักษ์ และการพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ในสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงกระบวนการที่ใช้ในการฝึกอบรมคร้ังนี้ ประกอบด้วย

การบรรยายและการปฏิบัติการ ท าความเข้าใจในกระบวนการ รวมทั้งการสรุปผลและน าเสนอผลการปฏิบัติการ ตลอดจนการน าไปสู่

การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด การฝึกอบรมในคร้ังนี้ได้รับเกียรติจาก คุณมรกต วัช

รมุสิก เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 7 วิทยากรจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ(ส านักพระราชวัง) ที่

ให้การสนับสนุนจัดฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรบูรณาการ 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน สู่การจัดการเรียนรู้ ส าหรับสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซ่ึงมีทีมวิทยากรศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.- มทร.ศรีวิชัย 

ร่วมบรรยายองค์ประกอบท่ี 1 การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้ องค์ประกอบท่ี 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน องค์ประกอบที่ 3 

การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ องค์ประกอบท่ี 5 การน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา และการสาธิตการท าพรรณไม้แห้ง และพรรณไม้ดอง 

ให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ สถานศึกษา ในพื้นที่ภาคใต้ฝ่ังอันดามัน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจในวิธีการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ได้อย่างถูกต้อง ตรงตามแบบของ อพ.สธ. โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้น าความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการ กับงานที่ตนเองรับผิดชอบ 

ในสถานศึกษาของตน และช่วยเสริมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ให้นักเรียนในโรงเรียน จนเกิดเครือข่ายการด าเนินการ

ร่วมกันและขยายผลสู่ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป 
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          วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง โดย

มี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 

12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 11 และ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราช

มงคล คร้ังท่ี 4 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล เมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565  

          การจัดงานในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา 

และบุคคลทั่วไป สู่สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญในการสร้างฐานความรู้ที่เกิดจากผลงานวิจัย นวัตกรรม และ

งานสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพ่ือขับเคลื่อนระบบ

เศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้มีการจัด

ประชุมฯ ภายใต้แนวคิด “๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม น าเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือการพัฒนาที่ยังยืน (RMUT 

Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable development)” 

          โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และรองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย 

ผิวสะอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นผู้กล่าวรายงาน อีกทั้งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุม

นากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การ

ขับเคลื่อนองค์ความรู้ งานวิจัย วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่การสร้างสังคมคุณภาพอย่างย่ังยืน” 

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย น าโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฏา ร่มเย็น รวมทั้งคณะผู้วิจัย เข้าร่วมจัดนิทรรศการฯ โดยมีการน าผลิตภัณฑ์จากผลผลิต

ภายใต้โครงการ “การยกระดับพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนด้วยห่วงโซ่คุณค่าใหม่เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพ้ืนที่สู่ตลาด

การแข่งขัน” จากการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) ประจ าปีงบประมาณ 2564 เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ เพ่ือเป็นการ

ประชาสัมพันธ์ให้พริกไทยพ้ืนถิ่นเป็นที่รู้จักสู่ตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศต่อไป 



 

 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั 

แหล่งพฒันานกัวิจยัและสรา้งงานวิจยัท่ีมีศกัยภาพ 

เพือ่พฒันาองคค์วามรู ้น าไปสู่การใชป้ระโยชน ์

ในการพฒันาทอ้งถิน่และประเทศ 

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/ 


