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วนัท่ี 2 กนัยายน 2563 สถาบนัวิจยัและพฒันา จดัโครงการประชมุสมันาเชิงปฏิบตัิการ "การพฒันานกัวิจยัเพื่อให้ได้รับทนุสนบัสนนุ ครัง้
ที่ 3" ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา โดยในช่วงเช้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชยั ได้กลา่ว
เปิดงาน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิม่บตุร วิทยากรจากมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มาบรรยายเร่ือง การจดัท า
ข้อเสนอการวิจยั (Full propossal) เพื่อพิชิตทนุ ววน. 65 : Basic Research Fund และช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก คณุนจุรี 
โปฏกรัตน์ ผู้ อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย บรรยายเร่ือง แนวทางการเบิกจ่าย
งบประมาณด้านกานวิจัยให้เป็นไปตามระเบียบ เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดท างบประมาณการวิจัยส าหรับนกัวิจัยที่ก าลงัจัดท า
ข้อเสนอการวิจยัเพื่อของบประมาณประจ าปี 
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วันที่ 10-12 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร นักออกแบบโครงการ
นวัตกรรมการวิจัยเชิงพ้ืนที่ (ABC Innovative Research Project Designer; ABC-IRPD) เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหารแผนงานและ
โครงการด้านวิจัย ให้ตอบโจทย์เป้าหมายในการพัฒนาประเทศและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในการขยายผลสู่
กลุ่มเป้าหมายในระดับคณะ/หน่วยงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงาน ท้ังนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย โดยอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบ ารุง ได้รับพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ด ารงต าแหน่ง “ศาสตราจารย”์ สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรมในโอกาสนี้ด้วย 
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วันที่ 10 กันยายน 2563 กิจกรรมช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 17.00 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรนักออกแบบชุดโครงการ
นวัตกรรมการวิจัยเชิงพ้ืนที่ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้บริหารแผนงานและนักจัดการโครงการสู่เป้าหมายผลลัพธ์ รุ่นที่ 1” ณ โรงแรมอ่าว
นางวิลล่า รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีการบรรยาย Design Thinking in Research Design โดย ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย 
ช่วยบ ารุง ศาสตราจารย์ประจ าคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และปฏิบัติการ Design 
Thinking in Research Design ด าเนินการกระบวนการ โดย ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบ ารุง  และ รศ.ดร.พีรเดช ทองอ าไพ และ
ทีมวิทยากร คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์ ทั้งนี้มีการน าเสนอกิจกรรมการปฏิบัติการ 
Design Thinking in Research Design ของแต่ละกลุ่มด้วย 
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วันที่ 11 กันยายน 2563 กิจกรรมช่วงเช้าของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรนักออกแบบชุดโครงการ
นวัตกรรมการวิจัยเชิงพ้ืนที่ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้บริหารแผนงานและนักจัดการโครงการสู่เป้าหมายผลลัพธ์ รุ่นที่ 1” 
ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ได้รับเกียรติจาก คุณศิริกมล แก้วแสงอ่อน นายกสมาคม
ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช บรรยายพิเศษเรื่อง “งานวิจัยแบบไหนที่สังคมยุคใหม่ต้องการ” เพื่อสะท้อน
ความต้องการของธุรกิจภาคเอกชนและแลกเปลี่ยนมุมมอง 
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กิจกรรมปฏิบัติการออกแบบแผนงาน/ชุดโครงการวิจัย เป็นอีกกิจกรรมของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรนัก
ออกแบบชุดโครงการนวัตกรรมการวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้บริหารแผนงานและนักจัดการโครงการสู่
เป้าหมายผลลัพธ์ รุ่นที่ 1” แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มสนใจ ได้แก่ หางอวน ด้านการท่องเที่ยว โคเนื้อ การจัดการน้ า และด้าน
การประมง (ปลากะพง) ในการออกแบบ Logic model พร้อมทั้งให้มีการน าเสนอและรับฟังข้อเสนอแนะจากทีม
วิทยากร ศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบ ารุง รศ.ดร.พีรเดช ทองอ าไพ คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช และ ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์  
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วันที่ 14 กันยายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย น าโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี พร้อม
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom เพื่อเตรียมความพร้อมการจัด
นิทรรศการต้อนรับ การตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน “บทบาทมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ : นวัตกรรมการ
สร้างเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นและภูมิวัฒนธรรม” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทีจ่ะจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2563 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3" ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยมี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อ านวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวเปิดงาน ซึ่งในช่วงเช้าของวันแรก 
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง 
Conquering RoadBlocks ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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วันที่ 23-24 กันยายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2562 มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting  
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วันที่ 25 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย 
คณะผู้บริหาร นักวิจัย และชุมชน จัดนิทรรศการผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย “นวัตกรรมเพื่อสังคม” เสนอต่อ 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
พร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน "บทบาทมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ : นวัตกรรมการสร้าง
เศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นและภูมิวัฒนธรรม" ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ ห้อง
ประชุมดุหยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  


