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วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย          
ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม Workshop พัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณา
การมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ า โดยมี ดร .อนิวรรต หาสุข ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ประธานเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา ๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ 
ดร.สันติ ไทยยืนวงษ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมบางกระสอ 
อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ) 
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วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ดร.สุดคนึง        
ณ ระนอง รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี    
ราชมงคลครั้งที่ 4/2563 เพื่อติดตามการด าเนินงานของเครือข่ายตามข้อตกลงที่มีร่วมกัน และวางแผนการพัฒนากลไกระบบ
การบริหารจัดการงานวิจัย โดยร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เร่ืองแนวทางการท าข้อเสนอโครงการวิจัย และการจัดสรรงบประมาณ
ด้านงานวิจัย ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ จากศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง รองผู้อ านวยการ สกสว.ด้านการบริหารระบบ
งบประมาณ ณ ห้องประชุมทุเรียนนนท์ ชั้น 4 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ จังหวัดนนทบุรี 
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วันที่ 16 ธันวาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมตามระเบียบวาระครั้งที่ 5/2563 
น าโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อ านวยการ ดร .วิกิจ   
ผินรับ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.สุดคนึง ณ ระนอง และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าประชุม
ร่วมกันเพื่อติดตามและรายงานผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุม ฉ 101 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
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วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ทางหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดกิจกรรมการ
รายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน ภายใต้ชุดโครงการนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุน
เสริมผู้ประกอบการชุมชนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ าปะเหลียน จังหวัดตรัง และลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาตอนล่าง จังหวัดสงขลา 
ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์
อภิรักษ์ สงรักษ์ เป็นหัวหน้าชุดโครงการวิจัย ซึ่งมีการน าเสนอรายงานความก้าวหน้า จ านวน  11 โครงการย่อย โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการรายงานความก้าวหน้างานวิจัย เพื่อให้นักวิจัยได้รับข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นในการด าเนิน
โครงการวิจัยเพื่อด าเนินการปรับแก้ไขรายงานการวิจัยในระยะต่อไป 
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วันที่ 29 ธันวาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย น าโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา และรองผู้อ านวยการ ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.วิกิจ ผินรับ พร้อมด้วยบุคลาการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าเยี่ยมเยือนและสวัสดีปีใหม่แก่หน่วยงานใน มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในวาระส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2564 


