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     สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มทร.ศรีวิชัย โดยมี ผศ.ประภาศรี ศรีชัย 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวเปิดโครงการและคลี่ภาพโครงสร้างให้ค าแนะน าการบริหารจัดการงานวิจัยในภาพรวม   

ซ่ึงจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2565 ณ เซาท์เทิร์น ลันตา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ โดยมีกิจกรรม  

     การบรรยาย “แนวทางบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ”  

โดย ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

     การบรรยาย “การใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการงานวิจัย” โดย นายสุวรรณ พรมเขต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

     กิจกรรมกลุ่ม การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในหัวข้อการเบิกจ่ายงบประมาณการวิจัย การใช้ระบบ

สารสนเทศบริหารงานวิจัยระดับหน่วยงาน การรายงานผลการด าเนินงานวิจัยให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ 

     การบรรยาย เร่ือง “การจัดการงานวิจัยด้วย DESING TINKING” โดย รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา  

     การบรรยาย เร่ือง การใช้งานระบบสารสนเทศงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย (Research Information Srivijaya System) RISS โดย 

นายเชิด คงห้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา  

     โดยมีผู้ประสานงานวิจัยระดับหน่วยงาน คณะ วิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเข้าร่วมโครงการ เพื่อ

สร้างความเข้าใจ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขในการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพกับการใช้งานระบบสารสนเทศ

การวิจัย อีกทั้งยังมีการมอบประกาศนียบัตร เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญก าลังใจ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการวิจัย

ระดับคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.สุดคนึง       

ณ ระนอง รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้เกียรติมอบรางวัล ดังนี้ นางสาวกัญจน์กมล กลิ่นหอม คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการประมง ได้รับรางวัล ระดับดีเยี่ยม, นายอดิศักด์ิ ตุ้งซ่ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล ระดับดีมาก,   

นางราตรี มีศักดิ์ คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล ระดับดี และ นางสาวพัชรี เถาวถ์วิล คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัล ระดับดี 

สถาบนัวิจยัและพฒันา จดัโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการวิจยั มทร.ศรวิีชยั 
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สถาบันวจัิยและพัฒนา ร่วมกับ ชมรมจรยิธรรมในคนแห่งประเทศไทย  

(Forum for Ethical Review Committee in Thailand : FERCIT )  

จัด โครงการสร้างมาตรฐานและจรยิธรรมการวจัิย 

สถาบนัวจิยัและพฒันา 
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วันที่ 9 มิถุนายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ ชมรมจริยธรรม

ในคนแห่งประเทศไทย (Forum for Ethical Review Committee in Thailand : FERCIT ) จัดโครงการสร้าง

มาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย (หัวข้อหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์) โดยมี 

ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก 

ดร.อโณทัย โภคาธิกรณ์ ผศ.ดร.ณภัควรรต บัวทอง คณะแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ   

พ.อ.ผศ.นพ.นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นวิทยากรบรรยาย 

 วิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจัย หลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการดาเนินงานวิจัย 

 การป้องกันความเป็นส่วนตัวและรักษาความลับ การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

 หลักการประเมินความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่อาจจะได้รับ 

 กระบวนการขอการยินยอม 

 การวิจัยในกลุ่มเปราะบางและในเด็ก และประเด็นทางจริยธรรมการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร ์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงหลักการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยตามหลักสากล เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาวิจัย

ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ให้ปฏิบัติตามหลักการท าวิจัยที่ดี โดยค านึงถึงสิทธิ ความปลอดภัย ความเป็นอยู่ที่ดีของ

อาสาสมัคร โดยมีอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมอบรมกว่า 200 ท่าน ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings 
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วันที่ 11 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหารและ

คณะท างาน เข้าร่วมประชุมหารือการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 

Engagement Thailand ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อวางแผนการจัดงาน

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดงาน 

สถาบนัวจิยัและพฒันา 
ปีที ่10 ฉบบัที ่6 ประจ าเดือนมิถุนายน 2565 
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      วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ

สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม และเครือข่ายมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่กลุ่มภาคใต้   จัดกิจกรรมเสวนา

ร่วมแลกเปลี่ยนความส าเร็จของเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้กับงานวิจัยพัฒนาพื้นที่ “โหมโรง” พลังปัญญาแดนใต้ : 

พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ภายใต้กิจกรรมเตรียมความพร้อม สร้างการรับรู้และการ

สื่อสารในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แก้ว

อ่อน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนา และได้รับเกียรติจาก 

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมเข้าร่วมฟังการเสวนาในครั้งนี้  

      การจัดกิจกรรม “โหมโรง” พลังปัญญาแดนใต้ : พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ได้รับ

เกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราช

ภัฎยะลา เป็นผู้ด าเนินรายการเสวนากับเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อเสวนาร่วมกัน อีก

ทั้งยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อ านวยการส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ

การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ม่ิงฉาย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ และ

คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ผู้ทรงคุณวุฒิงานวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมสกัดข้อเรียนรู้ประเด็นการ

เสวนาของแต่ละมหาวิทยาลัยเครือข่าย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings 
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วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) จัดประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ ์

เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และได้รับเกียรติ

จาก นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ พร้อมด้วย

คณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ซึ่งมี ผศ .สุเทพ ชูกลิ่น        

ผศ.สิทธิโชค จันทร์ย่อง ผศ.กฤษณพงค์ สังขวาสี ผศ.อุดร นามเสน ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดี มทร.  

ศรีวิชัย รวมทั้งหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเข้าร่วมประชุมตามระเบียบวาระ 

ซึ่งในระเบียบวาระการประชุมได้กล่าวถึงแนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. และแนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. กับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยให้เป็นไปแผนกรอบแม่บทระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564- 30 กันยายน 

2569) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings 

อพ.สธ.ภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั(อพ.สธ.-มทร.ศรวิีชยั) จดัประชมุตามระเบยีบวาระ คร ัง้ท่ี 1/2565 
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วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศการวิ จัย สถาบันวิจัยและพัฒนา รศ .วรพงค์            

บุญช่วยแทน ผู้อ านวยการส านักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี รศ.ดร.ชาตรี หอมเขียว 

รองผู้อ านวยการส านักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะท างานของ

สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับส านักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมหารือ

การเตรียมงานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 ซึ่งจะมีการแถลงข่าว

เชิญชวนการร่วมงานในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการด าเนินงาน

ของแต่ละฝ่ายที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM 

Cloud Meetings 
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วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) จัดประชุมติดตามผล

และรายงานความก้าวหน้า ระยะ 6 เดือน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจ าปีงบประมาณ 2565 ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings  โดยมีผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต

ตรัง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน       

จากสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว    

ร่วมประชุม ซึ่งศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีโครงการที่รายงานความก้าวหน้าทั้งหมด 3 โครงการ 

 โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มทร.ศรีวิชัย  

โดย ดร.วิกิจ  ผินรับ รองผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 โครงการการจัดท าหนังสือเผยแพร่ผลส าเร็จจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของ มทร.ศรีวิชัย  

โดย ดร.วิกิจ  ผินรับ รองผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 โครงการการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. 

โดย ดร.วิกิจ  ผินรับ รองผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) น าโดย   

ดร.วิกิจ ผินรับ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ .ดร.อมรรัตน์          

อังอัจฉะริยะ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง อ.โอษฐ์สุมา ชุมพงศ์ อาจารย์วิทยาลัย

การโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์

ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน นายเอกพจน์ แก่นเมือง นางสาวอรวรรณ ชุ่มเขียว เข้าร่วมการ

ฝึกอบรมการลงทะเบียน การใช้ระบบ และการด าเนินงานบนระบบฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล 

ผู้อ านวยการส านักงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม  

ซึ่งมีนักอนุกรมวิธาน/ผู้เช่ียวชาญจากเครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคใต้ตอนล่าง เข้าร่วมการฝึกอบรม มากกว่า 

30 ท่าน ซึ่งมีวิทยากรจากศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาให้ความรู้

ในการอบรมครั้งนี ้
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          ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อม

ด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชมงคลทั้งเก้าแห่ง เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการ

บริการวิชาการและวิจัยเครือข่าย ๙ สวพ. ซ่ึงจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ระหว่าง

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมชมคลื่น หัวหิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ กล่าวเปิดงาน และ อาจารย์ ดร.สันติ ไทยยืนวงษ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงาน ซ่ึงมีกิจกรรม 

 การบรรยาย “KM การจัดท าร่างข้อตกลงการใช้งานระบบห้องสมุดนวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้”  

      โดยอาจารย์ ดร.สันติ ไทยยืนวงษ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

 การบรรยาย “ทรัพย์สินทางปัญญาในมหาวิทยาลัย ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

พ.ศ. 2564” โดย คุณวรัญญา สุวรรณสิงห์ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรช านาญการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ทั้งนี้ได้มีการสรุปและอภิปรายผล หัวข้อ “ผู้น าเข้าข้อมูลนวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง

เก้าแห่งร่วมกัน เพ่ือท าความเข้าใจการน าเข้าข้อมูลในฐานระบบจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมพร้อมใช้ให้เกิดประโยชน์และคุณค่าต่อไป 

เครอืข่าย 9 สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  

เขา้ร่วมการพฒันาบุคลากรดา้นการบรกิารวิชาการและวิจยั 



 

 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั 

แหล่งพฒันานกัวิจยัและสรา้งงานวิจยัท่ีมีศกัยภาพ 

เพือ่พฒันาองคค์วามรู ้น าไปสู่การใชป้ระโยชน ์

ในการพฒันาทอ้งถิน่และประเทศ 
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