
สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั 

179 ม.3 ต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 
Email : prrdi.rmutsv@gmail.com  

โทรศัพท์ : 0-7520-4070 
เว็บไซต์ : http://rdi.rmutsv.ac.th 

จดหมายข่าว 

สถาบนัวิจยัและพฒันา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั 

ปีที ่8 ฉบบัที ่10 ประจ าเดอืนพฤศจกิายน 2563 

http://rdi.rmutsv.ac.th/


ปีที ่8 ฉบบัที ่10 ประจ าเดอืนพฤศจกิายน 2563 

จดหมายข่าว 
สถาบนัวิจยัและพฒันา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั 

สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชยั 

179 ม.3 ต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 
เว็บไซต์ : http://rdi.rmutsv.ac.th Email : prrdi.rmutsv@gmail.com โทรศัพท์ : 0-7520-4070 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เข้าร่วมพิธีเปิดตัวโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 
และมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร .เอนก เหล่าธรรม
ทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์         
ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรี รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรี  
นายส าราญ รอดเพชร ผู้ช่วยรัฐมนตรี นางสุวรรณี ค าม่ัน ที่ปรึกษารัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร .ศุภชัย ปทุมนากุล     
รองปลัดกระทรวง และ ศาสตราจารย์คลีนิคเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร ประธานกรรมการการอุดมศึกษา            
ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารศูนย์ประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 
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วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มทร.ศรีวิชัย  ร่วมท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ เครือข่ายสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3/2563 ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายและร่วมกันพัฒนากลไกในการบริหารจัดการ
งานวิจัยตามข้อตกลงที่มีความเห็นร่วมกัน 
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วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการการใช้ระบบสารสนเทศการวิจัยของ
ประเทศ เพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (ครั้งที่ 1) ให้แก่นักวิจัยในพื้นที่วิทยาเขตตรัง โดยมี รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นายสุวรรณ พรมเขต เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป และทีมดูแลระบบ NRIIS สถาบันวิจัยและพัฒนา บรรยายและปฏิบัติการส่งข้อเสนอการวิจัย ววน.65 
ผ่านระบบ NRIIS เพื่อชี้แจงการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภท 
Fundamental Fund และการช่วยเหลือนักวิจัยในการส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
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วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการการใช้ระบบสารสนเทศการวิจัยของ
ประเทศ เพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (ครั้งที่ 1) ให้แก่นักวิจัยในพื้นที่สงขลา โดยมี รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต      
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นายสุวรรณ พรมเขต เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป และทีมดูแลระบบ NRIIS สถาบันวิจัยและพัฒนา บรรยายและปฏิบัติการส่งข้อเสนอการวิจัย ววน.65 
ผ่านระบบ NRIIS เพื่อชี้แจงการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเภท 
Fundamental Fund และการช่วยเหลือนักวิจัยในการส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(ห้อง 63504) คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 
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วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการการใช้ระบบสารสนเทศการวิจัยของ
ประเทศ เพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (ครั้งที่ 1) ให้แก่นักวิจัยในพื้นที่นครศรีธรรมราช โดยมี รศ.ดร.ชุตินุช 
สุจริต รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นายสุวรรณ พรมเขต เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป และทีมดูแลระบบ NRIIS สถาบันวิจัยและพัฒนา บรรยายและปฏิบัติการส่งข้อเสนอการวิจัย ววน.65 
ผ่านระบบ NRIIS เพื่อชี้แจงการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเภท 
Fundamental Fund และการช่วยเหลือนักวิจัยในการส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(ห้องสมุด) มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ)่ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย น าโดย รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย เข้าร่วมโครงการ “พัฒนา
และสร้างกลยุทธ์เชิงรุกสู่การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ” โดยได้รับเกียรติจาก 
ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี กล่าวเปิดโครงการ เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลจากโครงการ อว. สร้างงาน
ระยะที่ 2 สู่การพัฒนากรอบแนวคิดการด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 ณ ล าป ารีสอร์ท จังหวัดพัทลุง 


