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วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนกรอบการวิจัย สู่ผลลัพธ์ 
ผลกระทบและแนวทางการบริหาร ภายใต้ชุดโครงการ “การพัฒนาจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐาน
รากด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี” ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ณ ห้องประชุมสิริวารี 
โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งกิจกรรมช่วงเช้ามีการอบรมในหัวข้อการทบทวนผลลัพธ์
โครงการวิจัย ประเด็นการพิจารณาเพื่อการเขียน Log-frame และกิจกรรม work shop ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการ
พัฒนาผลลัพธ์และผลกระทบให้สอดคล้องตามกรอบการวิจัย และกิจกรรมปรับ Locgical Framwork เพื่อให้สอดคล้อง
ตามกรอบการวิจัยและเป้าหมายการวิจัย โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ บรรยายกิจกรรมท้ังช่วงเช้าและบ่าย 
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วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้ชุดโครงการ “การพัฒนาจังหวัด
ท่องเที่ยวเมืองรองเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี” ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์
ไซด์ จังหวัดนนทบุรี โดยแบ่งการจัดประชุมเป็น 2 กลุ่ม 
กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มนักวิจัย ณ ห้องประชุมสิริวารี มีการน าเสนอกรณีศึกษาผลงานวิจัย โดย ชุดวิจัยจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมีการบรรยายเกี่ยวกับการเขียนรายงานวิจัยเพื่อส่งความก้าวหน้ารอบ 7 เดือน โดย ผศ.
ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ และหน่วยจัดการกลาง กลุ่มที่ 2 ณ ห้องประชุม Pazzo มีการประชุมเครือข่ายผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง น าโดย ดร.อนิวัต หาสุข ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดประชุมชี้แจงการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเพื่อ
สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย (ววน.) ประจ าปี พ.ศ.2563 แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัย น าโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ 
รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมในการน าเสนอ โดยแบ่งการ
น าเสนอออกเป็นกลุ่มๆ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ประสานงานการประชุมผ่านระบบออนไลน์ 
(Zoom Meeting) ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2563  
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วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ด าเนินการจัดโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ที่ได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
โครงการนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมผู้ประกอบการชุมชนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ าปะ
เหลียน จังหวัดตรังและลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาตอนล่าง จังหวัดสงขลา จ านวน 22 โครงการย่อย ณ โรงแรมศิวารอยัล 
จังหวัดพัทลุง ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณเบญจมาศ ตีวะมาศวณิช เป็นวิทยากร และ ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี 
ร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวคิด และร่วมกันเขียน Logical Framework เพื่อให้สอดคล้องตามกรอบการวิจัยและเป้าหมาย
การวิจัยของแต่ละโครงการ ซึ่งมีนักวิจัยเข้าร่วม 50 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเตรียมผลผลิตทางด้านงานวิจัย การ
พัฒนาผลลัพธ์และผลกระทบ การเก็บข้อมูลฐานข้อมูลหมู่บ้าน  Village Profile การพัฒนา Logical Framework 
และการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย” 
ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563 โดยมี ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัย
และพัฒนา กล่าวเปิดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล ข้าราชการบ านาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น
วิทยากร บรรยาย การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs) ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการการพัฒนานักวิจัยเพ่ือให้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย คร้ังที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-24 
กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วาริน อินทนา รองคณบดีส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย เร่ืองการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้ปังๆ ได้ทุนวิจัย สกสว. และมี
การบรรยายจาก ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เร่ือง ทิศทางการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยประจ าปี
งบประมาณ 2565 และการแบ่งกลุ่มท า work shop จัดท า concept paper ส าหรับเสนอรับงบประมาณด้านการวิจัยประจ าปี 2565 
โดยมีวิทยากรพ่ีเลี้ยงแต่ละด้านของได้แก่ 
1. ด้านการท่องเท่ียว (ผศ.ดร.ชัยรัตน์ จุสปาโล และ ผศ.โพยมพร รักษาชล) 
2. ด้านนวัตกรรม (ผศ.ดร.ชลัท ทิพากรเกียรติ และ ดร.ณัฐพล แก้วทอง) 
3. ด้านสิ่งแวดล้อม (รศ.ดร.ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ) 
4. ด้านการเกษตร (ผศ.ดร.ประพจน์ มลิวัลย)์ 
5. ด้านสังคม (ผศ.ดร.ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2" ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2563 โดยมี ดร.สุด
คนึง ณ ระนอง รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวเปิดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการพัฒนาต้นฉบับให้สามารถ submit ไปวารสาร
ได้ ณ โรงแรมเซนทารา หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 


