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          ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์  ธัญรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประธานในพิธีเปิด “การฝึกอบรม

ปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร : บูรณาการ 6 งานทรัพยากรท้องถิ่นสู่การด าเนินงาน” ในวันที่ 8-9 มีนาคม 2565 ด้วย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 จึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม

กิจกรรมกว่า 100 คน  

          ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในนามตัวแทนผู้จัดงาน กล่าว

ว่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เปิดโอกาสให้หน่วยงาน 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ซ่ึงมีบทบาทในการดูแลประโยชน์สุขของ

ชุมชน มีภารกิจในการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรของชุมชน โดยทราบถึงข้อมูลทางด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม ศักยภาพของ

ชุมชน ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น ซ่ึงเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นต่อไป โดยมี นายมรกต     

วัชรมุสิก เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ ๗ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) ได้ให้เกียนติเป็น

วิทยากรบรรยายให้ความรู้ ร่วมกับ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต และ ผศ. เอนก สาวะอินทร์ วิทยากรศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย 

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ความเข้าใจ นโยบาย ทิศทางการด าเนินงานเป้าหมาย และการบริหารและการจัดการงานฐาน

ทรัพยากรท้องถิ่น เพ่ือสนองพระราชด าริในสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ  รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการ

จัดการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรของประเทศและท้องถิ่น และสร้างจิตส านึกให้เข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของพันธุกรรมพืช    
ใหรู้้จักหวงแหน รู้จักการน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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วันที่  9 มีนาคม 2565 สถาบันวิ จัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย        

จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้

สอดคล้อง OKRs แหล่งทุน : เงินรายได้ โดยมี รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวเปิดการ

ประชุม ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณสวัสดิ์  วิชระโภชน์ นักวิชาการ

ศึกษาช านาญการพิเศษ ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยมหาสารคราม เป็นวิทยากรบรรยาย “การเขียน

ข้ อ เ สนอการวิ จั ย เพื่ อขอรั บทุ นสนั บสนุ นการวิ จั ย ”  และ 

“workshop พัฒนาข้อเสนอการวิ จัยสถาบัน” ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนของ มทร.ศรีวิชัยสนใจเข้าร่วมกว่า 90 ท่าน 



ปีที ่10 ฉบบัที ่3 ประจ าเดอืนมีนาคม 2565 

สถาบนัวิจยัและพฒันา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั 

จดหมายข่าว 

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 

วันที่ 10 มีนาคม 2565 ทางหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ 

สถาบันวิ จัยและพัฒนาจัดกิจกรรมลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม

โครงการวิจัยภายใต้กรอบวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน” ประจ าปี 2564 ผลการด าเนินงานระยะ 9 เดือน ภายใต้

แผนงานวิจัย การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีภายใต้บริบทชุมชน “เขา ป่า นา เล” โดยมีผู้ช่วย

ศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย ลงพื้นที่

ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย เรื่อง นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพ

ขมิ้นด้วงของกลุ่มผู้ปลูกขมิ้นด้วงบ้านวังหอน อ าเภอชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากรณ์ ด าสุด คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วยผู้

ร่วมวิจัย ดร.ประเสริฐ นนทกาญจน์ ผศ.ดร.อังคณา ใสเกื้อ ณ กลุ่มผู้

ปลูกขมิ้นบ้านวังหอน หมู่ที่ 5 ต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช ซึ่งมี ดร.สุดคะนึง ณ ระนอง รองผู้อ านวยการฝ่าย

บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะหน่วย

จัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ลงพื้นที่กลุ่มผู้ปลูกขมิ้นบ้าน     

วังหอน หมู่ที่ 5 ต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เพื่อพูดคุยกับทางนวัตกรชาวบ้าน เกี่ยวกับนวัตกรรม/เทคโนโลยี

พร้อมใช้ และภาคีที่มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการวิจัย 
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วันที่ 14 มีนาคม 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) น าโดย    

ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน นายเอกพจน์ แก่นเมือง นางสาว

อรวรรณ ชุ่มเขียว เข้าร่วมประชุมศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. และ

สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย เรื่อง การสร้างความเข้าใจการใช้งานระบบงานฐานข้อมูล

ทรัพยากร อพ.สธ. ส าหรับเครือข่าย อพ.สธ. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud 

Meetings โดยมี คุณพรชัย จุฑามาศ รองผู้อ านวยการส านักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

(อพ.สธ.) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม  โดยมีกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ศูนย์แม่ข่ายและ

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมกว่า 270 ท่าน 
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วันที่ 30 มีนาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดอบรม "การใช้งานระบบบริหารจัดการ

งานวิจัยของหน่วยงาน : DRMS" ซึ่งมี ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย      

เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยวิทยากรบรรยายจากทีมเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดย

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าใจและสามารถยื่นข้อเสนอของบประมาณสนับสนุน

การวิจัยเงินรายได้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตรงตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ณ ห้อง MT 

503 ชั้น 5 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรวีิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

สถาบนัวิจยัและพฒันา ลงพื้นท่ีนครศรธีรรมราช 

จดัอบรม "การใชง้านระบบบรหิารจดัการงานวิจยัของหน่วยงาน : DRMS"  
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สถาบนัวิจยัและพฒันา ลงพื้นท่ีสงขลา 

จดัอบรม "การใชง้านระบบบรหิารจดัการงานวิจยัของหน่วยงาน : DRMS"  

วันที่ 31 มีนาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดอบรม "การใช้งานระบบบริหารจัดการ

งานวิจัยของหน่วยงาน : DRMS" ซึ่งมี ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย        

เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยวิทยากรบรรยายจากทีมเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา      

น าโดย นายสุวรรณ พรมเขต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย เข้าใจและสามารถยื่นข้อเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยเงินรายได้ให้เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย และตรงตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 63506 อาคาร

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 



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 

แหล่งพฒันานกัวิจยัและสรา้งงานวิจยัท่ีมีศกัยภาพ 

เพือ่พฒันาองคค์วามรู ้น าไปสู่การใชป้ระโยชน ์

ในการพฒันาทอ้งถิน่และประเทศ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั 


