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ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มทร.ศรีวิชัย จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน รุ่นที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมพันตรีเพียร 
จรรย์สืบศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.โกสินทร์ พัฒ
นมณี รองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวเปิดงาน และ 
ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายสารสนเทศการวิจัย กล่าวรายงานการประชุม 
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจิตต์ แก้วอุบล ท่านที่ปรึกษาศูนย์ประสานงาน 
อพ.สธ. คุณมรกต วัชรมุสิก วิทยากรจาก อพ.สธ. (ส านักพระราชวัง) ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ
สร้างความเข้าใจในแนวการสนองพระราชด าริ การบริหารและการจัดการการด าเนินงาน หลักสูตร 6 งาน 
เพ่ือน าความรู้สู่การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ และการพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ในชุมชน
ที่รับผิดชอบ โดยมีหน่วยงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 21 หน่วยงาน เข้าร่วมการฝึกอบรม 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ในหัวข้อเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อสังคม ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยน าผลงานวิจัยจากทุนท้าทายไทย ใน
ประเด็น การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ าปะเหลียนจังหวัด
ตรังระยะที่ 2 เข้าร่วมงานนิทรรศการในครั้งนี้  ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 
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วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรี
วิชัย จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย รอบ 10 เดือน (ปิดโครงการ) ประเด็นโครงการ 
“การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้าง
คุณค่าและมูลค่าเพิ่มบนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน” (จ านวน 5 โครงการ
ย่อย) ณ ห้องประชุมส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ โดย รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง 
รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเปิดการประชุมการรายงานความก้าวหน้า
โครงการ ซึ่งมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ น าเสนอความก้าวหน้าในภาพรวมของการด าเนินงานของหน่วย
จัดการกลางของโครงการฯ นอกจากนี้ในการประชุมในวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดนครศรีธรรมราช 



This presentation uses a free template provided by FPPT.com 
www.free-power-point-templates.com 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
179 ม.3 ต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 

เว็บไซต์ : http://rdi.rmutsv.ac.th Email : prrdi.rmutsv@gmail.com โทรศัพท์ : 0-7520-4070 

สถาบนัวิจยัและพฒันา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั 

จดหมายข่าว  ปีที ่8 ฉบบัที ่2 ประจ าเดอืนกุมภาพนัธ ์2563 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย น าโดย ผศ.ประภาศรี ศรีวิชัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมโครงการการสร้างเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา ให้เกียรติเปิดงาน ซึ่งช่วงเช้าเป็นการบรรยาย เรื่องการบริหาร
งานวิจัยและการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย โดย รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ อาจารย์ประจ าภาควิชา
สังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่ 
อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
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วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1” 
ภายใต้ โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมืออาชีพ ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มทร.ศรีวิชัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวเปิดการอบรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล และผู้ช่วยศาสตราจารยเ์ยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ โดยกิจกรรมช่วงเช้าเป็นการบรรยายหัวข้อ “เทคนิคการใช้ฐานข้อมูลเสริมการเขียนบทความ 
และการเตรียมต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิจัย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวเรศ ศิริสถิตกุล และ
ได้รับเกียรติจาก ดร.สมพร มณีโชติ อาจารย์ประจ าสาขาภาษาต่างประเทศ คณะ ศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้ค าแนะน า และตรวจสอบความถูกต้องของภาษาอังกฤษของ
บทความ ซึ่งบรรยากาศในการจัดงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเข้มข้ม และเป็นที่สนใจของนักวิจัยที่เข้า
ร่วมโครงการ 


