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วันที่ 1 เมษายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดอบรม "การใช้งานระบบบริหารจัดการ

งานวิจัยของหน่วยงาน : DRMS" ซึ่งมี รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยวิทยากรบรรยายจากทีมเจ้าหน้าที่ของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา น าโดย นายสุวรรณ พรมเขต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าใจและสามารถยื่นข้อเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยเงิน

รายได้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตรงตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ณ ห้อง Self-Access 

Learning อาคารวิทยบริการ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

สถาบนัวิจยัและพฒันา ลงพื้นท่ีตรงั 

จดัอบรม "การใชง้านระบบบรหิารจดัการงานวิจยัของหน่วยงาน : DRMS" 
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วันที่ 11 เมษายน 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอัน

ดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) จัดประชุมติดตามผลและรายงาน

ความก้าวหน้า ระยะ 6 เดือน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี

วิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ 2565   ณ 

ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการ

จัดการ โดยมี ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต

น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช  เ ป็ น ป ร ะ ธ า น ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม  แ ล ะ

คณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยา

เ ข ต น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช  จ า ก ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า               

คณะเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและการจัดการ ร่ วมประชุม ซึ่ ง วิทยา เขต

นครศรีธรรมราช มีโครงการที่รายงานความก้าวหน้าทั้งหมด 7 

โครงการ 

ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ.ภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั(อพ.สธ.-มทร.ศรวีชิยั)  

จดัประชุมติดตามผลและรายงานความกา้วหนา้ ระยะ 6 เดือน 
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          วันที่ 20 เมษายน 2565 ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

พร้อมด้วย รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อ านวยการ และ ดร.พิมพิศา พรหมมา นักวิจัย มทร.ศรีวิชัย พ้ืนที่ขนอม น าเสนอผลงานภายใต้

โครงการวิจัยการขับเคลื่อนและยกระดับพริกไทยปะเหลียนสู่ตลาดการแข่งขัน เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของภาคใต้บนฐาน

ทรัพยากรพ้ืนถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน ณ ห้องประชุมสมิหลา ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

จังหวัดสงขลาบรรยากาศภายใต้พิธีลงนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ การบริการทางวิชาการแก่ชุมชน กับ กรมการพัฒนาชุมชน 

กระทรวงมหาดไทย โดย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  

          ส าหรับการลงนามในคร้ังนี้ทั้งสองหน่วยงานได้เกิดความตระหนักในการรับผิดต่อสังคมและความส าคัญในการให้บริการทาง

วิชาการแก่ชุมชน และมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาชุมชน การ

ยกระดับเศรษฐกิจของชุมชน ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นด้วยฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และทุนทางวัฒนธรรม 

รวมทั้งเพ่ือให้เกิดการบูรณาการทรัพยากร การจัดการหน่วยงานเครือข่าย การบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับต่างๆ ให้เชี่ยวชาญทันเหตุการณ์

สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน เกิดองค์ความรู้ใหม่ อันเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาระดับชุมชนและระดับภูมิภาคด้วยหลักวิชาการ ทั้ง

สองฝ่ายจึงเห็นสมควรท าบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนในพ้ืนที่ให้บริการทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล และจังหวัด

กระบี ่
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วันที่ 21 เมษายน 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (อพ.สธ.-

มทร.ศรีวิชัย) จัดประชุมติดตามผลและรายงานความก้าวหน้า ระยะ 6 เดือน 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นท่ีสงขลา ประจ าปีงบประมาณ 2565 ณ ห้อง

ประชุมโกศล อาคารมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมี ผศ.ดร.

อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็น

ประธานในการประชุม และคณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สงขลา จาก สถาบันวิจัยและพัฒนา 

คณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยรัตภูมิ ร่วมประชุม ซึ่งพื้นที่สงขลา มีโครงการที่

รายงานความก้าวหน้าท้ังหมด 7 โครงการ 

ได้แก่ โครงการบ ารุงรักษาพันธุกรรมพืชกล้วยพื้นเมืองในพื้นที่ปกปัก อ.สุพัตรา  

เพ็งเกลี้ยง วิทยาลัยรัตภูมิ, โครงการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อเพื่ออนุรักษ์พันธุ์กล้วย

พื้นเมือง อ.สุพัตรา เพ็งเกลี้ยง วิทยาลัยรัตภูมิ, โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

ผลิตแป้งกล้วย และอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแป้งกล้วยพื้นเมืองภาคใต้ ดร .

วิชชุลฎา ถาวโรจน์ คณะศิลปศาสตร์, โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใยกล้วยด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผศ.พรโพยม วรเชฐวราวัตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ , 

โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไซเดอร์จากกล้วย อ.นุช

จิเรศ แก้วสกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการห้อง

นิทรรศการการเดินทางของกล้วยด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริง

(AR) อ.อภิชญา ขวัญแก้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการ

การพัฒนาช่องทางออนไลน์และการท าบรรจุภัณฑ์จากกล้วยสู่เชิงพาณิชย์ ผศ .

ธันยาภรณ ์ด าจุติ คณะบริหารธุรกิจ 

ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ.ภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั(อพ.สธ.-มทร.ศรวีชิยั) 

จดัประชุมติดตามผลและรายงานความกา้วหนา้ ระยะ 6 เดือน 
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          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    

น าโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการ 
“การทบทวนข้อเสนอโครงการวิจัยให้เข้าเป้ากรอบวิจัย ส านักงานพัฒนาการ

วิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประจ าปีงบประมาณ 2566”

ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2565 ภายใต้โครงการการเขียนข้อเสนอการวิจัย

ให้สอดคล้องกับ OKRs ของแหล่งทุน ณ โรงแรมดุสิต ดีทู ต าบลอ่าวนาง 

อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่  

          โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการและกล่าว

ต้อนรับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ได้ รับเกียรติจาก รศ .ดร.พีรเดช ทองอ าไพ 
ผู้อ านวยการสถาบันคลังสมองของชาติ, ศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบ ารุง ผู้เชี่ยวชาญ

จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานวิจัย และ ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี เป็น

วิทยากรให้ค าแนะน าข้อเสนอแนะในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยแก่

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้าน ผศ.ประภาศรี ศรีชัย 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบหลักในพันธกิจด้าน

การวิจัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวว่า การส่งเสริม

และสนับสนุนการวิจัย เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ี
ได้จากการวิจัยอันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศและท้องถิ่น และการน า

ผลงานวิจัยไปใช้ได้จริง ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ และการขอทุนสนับสนุนด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ 

เกิดการเปลี่ยนแปลงตามระบบการขอทุนของหน่วยงานบริหารจัดการ

โปรแกรม (PMU) เป็นการเพ่ิมโอกาสนักวิจัยของ มทร.ศรีวิชัย ได้รับทุน

สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น  

          สถาบันวิจัยและพัฒนา เห็นว่าการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและผู้ที่

เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับ OKRs 
ของแหล่งทุนจึงมีความจ าเป็นเพ่ือเตรียมข้อเสนอการวิจัยส าหรับส่งเสนอขอ

งบประมาณของนักวิจัย มทร.ศรีวิชัย ภายใต้เง่ือนไขของหน่วย PMU ที่ก าหนด

แตกต่างกันไปได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และกรอบการวิจัยที่มหาวิทยาลัยฯ ได้

ก าหนดไว้ อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอการ

วิจัยเบื้องต้น ก่อนส่งเสนอของบประมาณสนับสนุนไปยังหน่วย PMU ต่อไป 
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         วันท่ี 29 เมษายน 2565 หน่วยจัดการงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มุ่งเน้นการ
ท างานวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์ ระหว่างนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ทุกพ้ืนเพ่ือผสานองค์ความรู้ทางด้านวิชาการร่วมท างานพัฒนา 
องค์ความรู้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม นวัตกรรมพร้อมใช้ เพ่ือตอบโจทย์ความ

ต้องการของชุมชนสังคมแก้ปัญหาความต้องการของพ้ืนท่ี หวังการกระจายรายได้
ในชุมชน ด้วยโครงการการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีภายใต้บริบทชุมชน “เขา ป่า นา เล” ในพ้ืนท่ีจังหวัดตรังและจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยมี อาจารย์ธานินทร์ ผะเอม ประธานแผนงานชุมชน

นวัตกรรม พร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายภาคีหน่วยงานของภาครัฐและ
เองชนรวมไปถึงนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ร่วมน าเสนอผลการด าเนินงานในระยะ 
9 เดือน ต่อผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มหน่วยงานท่ีเข้าร่วมโดยได้มีการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานให้ค าแนะน าเพ่ือปรับปรุงประยุคการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ 

สงรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในนาม 
ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ และแผนการ
ด าเนินงานตามพัธกิจของมหาวิทยาลัยภายใต้กรอบ Flagship ชุมชนนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นโครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2564 ท่ี 

มหาวิทยาลัยฯ ได้รับสนับสนุนจากหน่วยหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการ
พัฒนายกระดับพ้ืนท่ี(บพท.) ภายใต้แพลตฟอร์มการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและลดความเหลื่อมล้ า มีเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างขีด 
ความสามารถของชุมชนในการเรียนรู้และรับปรับใช้นวัตกรรม สามารถน าความรู้

ไปใช้ในการเปล่ียนแปลงและจัดการ ปัญหาในชุมชน พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่ง
เป็นโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยฯจะใช้เป็นเครื่องมือน าองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาพ้ืนท่ี
เพ่ือหนุนเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สู่ชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน  

มทร.ศรวิีชยั  จดันทิรรศการรายงานผลการวิจยัในระยะ 9 เดอืน 

แผนงานวิจยัการยกระดบัเศรษฐกิจฐานรากดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยี

ภายใตบ้รบิท “เขา ป่า นา เล”  

ในพื้นท่ีจงัหวดัตรงัและจงัหวดันครศรธีรรมราช  

ณ กลุ่มวิสาหกิจชมุชนเลี้ยงปลากระชงับา้นพรุจูด ต.บ่อหิน อ.สเิกา จ.ตรงั 
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แหล่งพฒันานกัวิจยัและสรา้งงานวิจยัท่ีมีศกัยภาพ 

เพือ่พฒันาองคค์วามรู ้น าไปสู่การใชป้ระโยชน ์

ในการพฒันาทอ้งถิน่และประเทศ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั 


