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วันที่ 8 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดท า KM เกี่ยวกับ eDoc ระบบจัดการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ดร.วิกิจ ผินรับ ดร.สุดคนึง ณ ระนองผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
พร้อมกับบุคลากรร่วมท าความเข้าใจการท างานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีนางสาวนฤนาถ ชูทิพย์ 
ผู้รับผิดชอบงานด้านสารบรรณของหน่วยงานชี้แจงรายละเอียดการท างานผ่านระบบออนไลน์เพื่อท าความ
เข้าใจร่วมกันและปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป 

สถาบนัวจิัยและพฒันา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย   
จดหมายขา่ว  

ปี ท่ี  8  ฉ บั บท่ี 1  ป ร ะ จ าเดอืนมกราค ม 2 5 6 3 
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติ การ ภายใต้
โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 13-14  มกราคม 2563 ณ ห้อง ฉ 202 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี รอง
อธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดงาน และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชิตชไม  โอวาทฬารพร หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่าย กล่าวรายงาน 
และบรรยายหัวข้อ “นโยบายและแนวทางในการก ากับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)” ทั้งน้ี
ยังได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณพิมพ์พิมล พฤกษ์ภัทรานนต์ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , ภก.กมล ปาลรัตน์ หัวหน้า
ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคุณนิขจิตร คลองดี นักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บรรยายและฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม ESPReL Checklist บนระบบออนไลน์ และการใช้โปรแกรมการจัดการ
สารเคมี ChemInvent เพื่อจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ซึ่งได้การอบรมในครั้งน้ีได้รับความสนใจจากนักวิจัยและ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการวิจัยของ มทร. 
ศรีวิชัย เข้ารับฟังและฝึกปฏิบัติร่วมกัน 

จด หม ายข่าว  

สถาบนัวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั  

 ปีที่  8  ฉ บั บ ที่  1  ปร ะจ าเด ือนมกร าคม 2 5 6 3 
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วันที่ 18 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา น าโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา นัดประชุมหารือและน าเสนอข้อเสนอการวิจัยจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัย กลุ่ม OTOP เพื่อเสนอ
ของบประมาณจากโครงการ Flagship ประจ าปีงบประมาณ 2563 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
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วันที่ 19 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นัดหารือและปรับข้อเสนอการวิจัยกลุ่มนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์    
รองอธิการบดี มาร่วมหารือกับสถาบันวิจัยและพัฒนา น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย และ 
ดร.สุดคะนึง ณ ระนอง ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอของบประมาณจากโครงการ Flagship ประจ าปีงบประมาณ 2563 ณ สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
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วันที่ 20 มกราคม 2563 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย น าโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี และผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมรายงาน
ความก้าวหน้ารอบ 12 เดือน (ปิดโครงการ) ภายใต้ประเด็นโครงการ “การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ าปะเหลียน จ.ตรัง ระยะที่ 2” จ านวน 11 โครงการ ณ โรงแรมเรือรัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 
จ.ตรัง โดยมีผู้รับทุน ดร.จเร สุวรรณชาต เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับเกียรติจาก คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช
ผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หน่วยงานภายในจังหวัดตรัง ได้แก่ คุณศุภศักดิ์ ศรีหมาน (ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ตรัง) คุณพรรณี เดชภักดี (ส านักงาน
ประมง จ.ตรัง) คุณประภาพรรณ กันตังพันธุ์  (นายก อบต.วังวน จ.ตรัง) คุณบรรจง นฤพรเมธี (ประธานสภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ตรัง) ร่วมให้ข้อเสนอแนะแก่โครงการวิจัย 
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27 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การก าหนดโจทย์วิจัยเชิงพ้ืนที่ เพ่ือ
พัฒนาข้อเสนอ ววน.” ภายใต้โครงการ Quick win Project : การพัฒนานักวิจัยเพ่ือให้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ซ่ึงได้รับเกียรติจาก 
ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรี
ชัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานการประชุม โดยมีการบรรยาย เร่ือง “ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ีส าคัญของประเทศ 
กับบทบาทมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่” โดย คุณอภินันท์ หนูพรหม ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนา จังหวัดตรัง ณ 
ห้องประชุม โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง และมีการเสวนา เร่ือง “กะเทาะปัญหาในพ้ืนที่เพ่ือค้นหาโจทย์วิจัย” โดยได้รับ
เกียรติจากหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดตรัง ได้แก่ คุณชัยวุฒิ สวัสด์ิรักษ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด, คุณอรุณี มานะกล้า นักวิชาการประมง 
ส านักงานประมงจังหวัด, คุณวะดี จักรราช หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง, คุณวริช วิชิต รองผู้อ านวยการการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง, คุณพัชรี ซุ่นสั้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝ่ัง ด าเนินรายการเสวนาโดยคุณประพล วิระ
พรสวรรค์ ผู้บริหารกะช่องฮิลส์รีสอร์ท ซ่ึงการจัดงานในคร้ังนี้มีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ พ้ืนที่ตรัง สนใจเข้ารับฟังและก าหนดโจทย์วิจัย
ร่วมกันจ านวนมาก ส่วนภาคบ่ายมีการแบ่งกลุ่มจัดท า Workshop เพ่ือระดมความคิดโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ รศ .ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา ให้ค าแนะน าการก าหนดหัวข้อโจทย์วิจัยแต่ละ flagship เพ่ือพัฒนาไปสู่การเขียนข้อเสนอ
โครงการต่อไป 
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วันที่ 27 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การก าหนดโจทย์วิจัยเชิงพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนา
ข้อเสนอ ววน. ภายใต้โครงการการพัฒนานักวิจัยเพ่ือให้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย Quick Win Project ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนคศรีธรรมราช เพ่ือเป็นการขึ้นโจทย์การวิจัยของพ้ืนที่ ซ่ึงได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์จรัญ ไชยศร ผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มาเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมของโครงการในภาคเช้ามี 
- การบรรยายพิเศษจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ์อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี 
- การบรรยายพิเศษจาก คุณกรกฎ เตติรานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช 
- การเสวนาจากภาคส่วน ซ่ึงมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ 
1. คุณศิริกมล แก้วแสงอ่อน นายกสมาคมธุรกิจท่องเท่ียวจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. คุณกรกฎ เตติรานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช 
3. คุณวัชรินทร์ ไชยานุพงศ์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
4. คุณอมรรัตน์ สว่างลาภ เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเป่ียม เป็นผู้ด าเนินรายการ 
ส่วนกิจกรรมในภาคบ่ายมี 
- แนะน าการขึ้นโจทย์วิจัยแต่ละพ้ืนที่ ของ มทร.ศรีวิชัย จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ 
สงรักษ์ 
- การขึ้นโจทย์วิจัยของนักวิจัยท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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 ปีที่  8  ฉ บั บ ที่  1  ปร ะจ าเด ือนมกร าคม 2 5 6 3 

วันที่ 28 มกราคม 2563 วันที่ 2 ของการจัดโครงการ จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การก าหนดโจทย์วิจัยเชิงพ้ืนที่ เพ่ือ
พัฒนาข้อเสนอ ววน. ภายใต้โครงการการพัฒนานักวิจัยเพ่ือให้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย (Quick Win Project) ณ ห้องประชุม
กัลปพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภา
ศรี ศรีชัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม พร้อมทั้งบรรยายเร่ือง สถิติการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
และกิจกรรมในภาคเช้า มีการเสวนาจากบุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชนมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ 
1. คุณธนบูรณ์ เซ่งง่าย อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 
2. คุณธนินธรณ์ ขุนจันทร์ นายกสมาคมท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพัทลุง 
3. คุณอภัย สุวรรณจินดา ประธานวิสาหกิจโฮมสเตยช์ุมชนตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
4. คุณไพโรจน์ ชัยจีระธิกุล หอการค้าจังหวัดสงขลา 
ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิร ิเป็นผู้ด าเนินรายการส่วนกิจกรรมในภาคบ่าย มีการแนะน าผลลัพธ์ของงานวิจัยแต่
ละ PMU จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย และการเขียนโจทย์การวิจัยเชิงพ้ืนที่ระดับหนว่ยงานของนักวิจัย ซ่ึงมีการช่วยเหลือและ
ให้ค าแนะน าในการปรับแก้ไขโจทย์การวิจัยจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.สุดคะนึง ณ ระนอง ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้นวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา จากการน าเสนอของนักวิจัยแต่ละกลุ่มให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พ้ืนที่จังหวัด 
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 ปีที่  8  ฉ บั บ ที่  1  ปร ะจ าเด ือนมกร าคม 2 5 6 3 

วันที่ 31 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมร่วมกับนักวิจัยเพื่อทบทวนรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย   
ที่ส่งข้อเสนอแผนงานส าคัญ (Flagship) ประจ าปีงบประมาณ 2563 น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ 
รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง พร้อมกันนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ถือโอกาสมอบ
ของที่ระลึกแสดงความยินดีกับการได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .สายใจ      
แก้วอ่อน 


