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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นหน่วยงาน
ด�าเนินงานและบริหารงานวิจัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย
ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามแนวกรอบและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยและแผนงานวิจัยของประเทศ
รายงานประจ�าปี 2562 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดท�าขึ้นเพื่อรวบรวมผลผลิต
ด้านการวิจัยและผลงานวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการ และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก�าหนดทิศทางการพัฒนา
งานวิจัยในอนาคต
ในนามของผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอขอบคุณนักวิจัย และ
บุคลากรด้านการสนับสนุนการวิจัยทุกท่าน ในความร่วมมือสร้างสรรค์ผลงานที่ดีตลอดระยะ
เวลาของปี 2562 เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยของเรา
ต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์)
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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ผู้ชวยศาสตราจารย ดร.อภิรักษ สงรักษ
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย
รองผู้อ�านวยการฝายบริหารงานทั่วไป

ดร.วิกิจ ผินรับ

รองผู้อ�านวยการฝายสารสนเทศการวิจัย

ดร.สุดคนึง ณ ระนอง

รองผู้อ�านวยการฝายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
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นายสุวรรณ พรมเขต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายเชิด คงห้อย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวบุญบรรจง สายลาด
นักวิชาการศึกษา

นางสาวเกศินี ใหมคง
เจ้าหน้าที่วิจัย

นางสาวหทัยรัตน์ หนักแน่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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นางสาวจริญาภรณ์ เพชรสามสี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวประภาพร หนูคงรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพนิดา ชูเวท

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนฤนาฎ ชูทิพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป :
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ

นางสาวยุวรรณา ทองมั่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป :
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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ผู้อ�านวยการ
คณะกรรมการประจ�าสถาบัน
รองผู้อ�านวยการ
ฝายบริหารงานทั่วไป

รองผู้อ�านวยการฝายวิชาการ
และถายทอดเทคโนโลยี

รองผู้อ�านวยการ
ฝายสารสนเทศการวิจัย

งบประมาณ

ฝกอบรมและสัมมนา

ข้อมูลสารสนเทศ

การเงิน บัญชี และพัสดุ

วิจัยและประเมินผล

ประชาสัมพันธและเว็บไซต

บุคลากร และสารบรรณ

ทรัพยสินทางปญญา

ระบบฐานข้อมูล Online

อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เผยแพรและถายทอด

งานประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการพิเศษ

5 ส. และการบริหารความเสี่ยง
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ประวัติความเปนมา
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎ
กระทรวงศึกษาธิการ การจัดตั้งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ.2548 ซึ่งได้ประกาศ
ใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548 มีผลให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิม ตามพระราชบัญญัติ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2518 ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้งเก้าแห่ง

วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นแหล่งพัฒนานักวิจัยและสร้างงานวิจัยที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ น�าไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

พันธกิจ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและสร้างงานวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยโดยมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศ

เปาประสงค
พัฒนานัก วิจัยและสร้างงานวิ จั ย ที่ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น และประเทศตลอดจนสร้า ง
องค์ความรู้ใหม่

หน้าที่ความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนา
1. ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามแนวกรอบและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และแผนงานวิจัยของประเทศ
2. บริหารงบอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และติดตามผลโครงการวิจัยต่าง ๆ
ให้ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ
3. แสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สามารถด�าเนินไปอย่างมีเอกภาพและต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยของนักวิจัยในมหาวิยาลัยออกสู่สังคม รวมทั้งเป็นศูนย์กลาง
รวบรวมแลกเปลี่ยนข้อมูล และข้อสนเทศการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกับหน่วยงานต่าง ๆ
แสวงหาความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
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1. กลุมเกษตรศาสตร
ทิศทางที่ 1. การวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเกษตร
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตทางด้านพืชเศรษฐกิจ
2. การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสัตว์น�้าที่ส�าคัญทางเศรษฐกิจ
3. การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสัตว์ที่ส�าคัญทางเศรษฐกิจ
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปผลผลิตทางด้าน
การเกษตรและประมง
5. การวิจัยโดยใช้ชีววิธีแทนสารเคมีเพื่อการป้องกันและก�าจัดศัตรูพืชและสัตว์
6. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างเครือข่ายการตลาด ฐานข้อมูลและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
ทิศทางที่ 2. การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑทางด้านการเกษตร
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยและพัฒนาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว กระบวนการแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ในผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมการเกษตร
2. การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าในการผลิตยางพารา
3. การวิจัยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น
4. การวิจัยและการจัดการสารตกค้างในผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตร
5. การวิจัยและพัฒนากระบวนการแปรรูปผลผลิตสัตว์น�้า เพื่อ เพิ่มมูลค่าผลผลิตของชุมชนประมง
6. การวิจัยเพื่อสร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและทางการตลาด
7. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากวัตถุดิบท้องถิ่นและสมุนไพร
8. การวิจัยและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบเกษตรอินทรีย์
9. การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
ทิศทางที่ 3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มทางเลือกด้านการเกษตรและพลังงานทดแทน และการประมง
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากพืชสัตว์ที่มีศักยภาพ
2. การวิจัยและพัฒนาปุยอินทรีย์จากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3. การศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าที่มีศักยภาพเชิงพานิตย์ในการทดแทนการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาด�า
4. การวิจัยเพื่อน�าวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรและอุตสาหกรรมมาใช้เป็นพลังงานทดแทน
5. การวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์พื้นเมืองเพื่อเพิ่มทางเลือกในการผลิต
6. การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือจากโครงการแปรรูปสัตว์น�้า
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2. กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทิศทางที่ 1. การวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น
2. การวิจัยเพื่อจัดท�าฐานข้อมูลทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
3. การวิจัยเพื่อตรวจสอบคุณภาพของสิ่งแวดล้อม
4. การวิจัยทางด้านความเปลี่ยนแปลงทางด้านสมุทรศาสตร์ กับการจัดการชายฝัง
5. การวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกัน และบ�าบัดมลพิษ
6. การวิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ทิศทางที่ 2. การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ OTOP
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยเพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ OTOP
2. การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและสิ่งทอพื้นเมือง
ทิศทางที่ 3. การวิจัยเพื่อสร้างองคความรู้ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
2. การวิจัยทางด้านเคมีและเภสัช
3. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ทิศทางที่ 4. การวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแผนการวิจัย
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ชุมชน
2. การวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูล
3. การวิจัยด้าน E-Government
ทิศทางที่ 5. การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑท้องถิ่น
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
2. การวิจัยและพัฒนาวิธีการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
3. การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ทิศทางที่ 6. การวิจัยเพื่อสร้างองคความรู้และถายทอดเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์
2. การวิจัยทางด้านเคมีและเภสัชวิทยา
3. การวิจัยและพัฒนาด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
4. การวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการยาง และเทคโนโลยีปาล์มน�้ามัน
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3. กลุมบริหารธุรกิจ
ทิศทางที่ 1. การวิจัยด้านนโยบายวิสาหกิจชุมชน
แผนงานวิจัย
1 การวิจัยผลิตภัณฑ์ชุมชน และ OTOP
2. การวิจัยเพื่อการจัดการทางด้านการบริหารการเงินของชุมชน
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และหรือ บริการของชุมชน
4. การวิจัยเพื่อการจัดการทางด้านการบริหารธุรกิจของชุมชน
ทิศทางที่ 2. การวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศชุมชน
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยเพื่อจัดท�าฐานข้อมูลสินค้าชุมชนและพัฒนาด้านการตลาด
2. การวิจัยด้านสารสนเทศด้านการตลาด (E-marketing)
3. การวิจัยเพื่อจัดท�าฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์และหรือบริการพัฒนาด้านธุรกิจชุมชน
ทิศทางที่ 3. การวิจัยเพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตรและอุตสาหกรรมและภาคการทองเที่ยว
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยเพื่อพัฒนามูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
2. การวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการจัดการสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรด้านการบริหารจัดการ
ทิศทางที่ 4. การวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบลอจิสติกส
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการจัดการและแผนผังระบบโลจิสติกส์สินค้าในภาคใต้
2. การวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านโลจิสติกส์
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส

4. กลุมศิลปะศาสตรและสังคมศาสตร
ทิศทางที่ 1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยว
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2. การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นากระบวนการ การมี ส ่ ว นร่ ว มหรื อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ศั ก ยภาพเชิ ง อนุ รั ก ษ์
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ธรรมชาติและวัฒนธรรมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนในกลุ่มจังหวัด
3. การวิจัยเพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการ การประชาสัมพันธ์ การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและการบริหาร
ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงประวัติศาสตร์ เชิงนิเวศและวัฒนธรรม ที่เหมาสมตามศักยภาพ
ของชุมชน พร้อมกับเชื่อมโยงกับสินค้า OTOP ในท้องถิ่น
4. การวิจัยเพื่อสร้างเครือข่าย การเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงประวัติศาสตร์ เชิงนิเวศ
และวัฒนธรรมที่เหมาะสมตามศักยภาพของชุมชน พร้อมกับเชื่อมโยงกับสินค้า OTOP ในท้องถิ่น
5. พัฒนารูปแบบกิจกรรมการน�าเทีย่ วในเชิงสุขภาพ เชิงกีฬาและนันทนาการ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ วิถชี วี ติ ของชุมชน
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ทิศทางที่ 2. การพัฒนาแหลงทองเที่ยวตามกลุมศักยภาพ
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตามศักยภาพพื้นที่ของ
จังหวัด และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน
2. การวิจัยเพื่อการสร้างหลักประกันด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
3. การวิจัยเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
4. การวิจัยเพื่ออนุรักษ์และฟนฟูทรัพยากรการท่องเที่ยว
5. การพัฒนาเพื่อสร้างมาตรฐาน การบริการเพื่อการท่องเที่ยว
ทิศทางที่ 3. การวิจัยและพัฒนาด้านสังคมศาสตร
แผนการวิจัย
1. การวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและท้องถิ่น
2. การวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวของชุมชนและท้องถิ่น
3. การวิจัยเพื่อยกระดับรายได้ของชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
4. การวิจัยเพื่ออนุรักษ์และท�านุบ�ารุงขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
5. การวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นคง
ในการด�ารงชีวิต ขจัดความยากจน และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบยั่งยืน
ทิศทางที่ 4. การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวครบวงจร
2. การวิจัยด้านการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
3. การวิจัยเพื่อการส่งเสริมการตลาดทางการท่องเที่ยว

5 . กลุมวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ทิศทางที่ 1. การอนุรักษภูมิปญญาท้องถิ่นและการประยุกตใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
แผนงานวิจัย
1 การวิจัยออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อประยุกต์ใช้ในงานเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม
2. การวิจัยและออกแบบการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
3. การวิจัยและน�าเทคโนโลยีเพื่อลดขบวนการผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น
4. การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการสร้างองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. การวิจัยออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6. การวิจัยเพื่อศึกษาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสถาปัตยกรรมสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
7. การวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตทางการเกษตร
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ทิศทางที่ 2. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดเพื่ออนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยเพื่อจัดการและพัฒนาระบบก�าจัดของเสียจากผลิต-แปรรูปในงานอุตสาหกรรม
2. การวิจัยเพื่อจัดการและพัฒนาระบบการใช้พลังงาน
3 การวิจัยและพัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานให้เหมาะสม
4. การวิจัยเพื่อการจัดการและพัฒนาระบบการใช้พลังงานแบบผสมผสาน
5. การวิจัยเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานรูปแบบต่างๆ
6. การวิจัยเพื่อก�าหนดมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน
7. การวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม
ทิศทางที่ 3. การวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรมและสถาปตยกรรม
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน
2. การวิจัยพลังงานทดแทนจากธรรมชาติ
3. การวิจัยด้านยานยนต์ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน
4. การวิจัยและพัฒนาวัสดุวิศวกรรม
5. การวิจัยและสร้างมาตรฐานทางด้านวิศวกรรม
6. การวิจัยเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมให้เอื้อต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
7. การวิจัยรูปแบบอาคารเพื่อความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
8. การวิจัยเพื่อการจัดท�าฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาการวิจัยทางสถาปัตยกรรม
9. การวิจัยเพื่อศึกษาอนุรักษ์ ฟนฟู และจัดการ พื้นที่ที่มีความส�าคัญทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม
ศิลปะ วัฒนธรรม และชุมชน
ทิศทางที่ 4. การวิจัยเพื่อการปฏิรูปการศึกษาด้านวิศวกรรมและสถาปตยกรรม
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยและการจัดการศึกษาและรูปแบบการศึกษาที่เชื่อมโยงกับชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. การวิจัยเพื่อเสริมสร้างเทคโนโลยีใหม่เพื่อการศึกษาด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
ทิศทางที่ 5. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหมและเทคโนโลยีที่ส�าคัญ เพื่ออุตสาหกรรม
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
2. การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์
3. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทิศทางที่ 6. การวิจยั และพัฒนาเกีย่ วกับการบริหารจัดการน�า้ และระบบชลประทานเพือ่ การเกษตรและการประมงน�า้ จืด
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยระบบชลประทานในการปลูกพืชเศรษฐกิจของภาคใต้
2. การวิจัยการจัดการทรัพยากรน�้าเพื่อการประมงน�้าจืด

12 สถาบันวิจัยและพัฒนา
รายงานประจําปงบประมาณ 2562

¼ÅÊÑÁÄ·¸Ôì´ŒÒ¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

¨íÒ¹Ç¹§º»ÃÐÁÒ³·Õèä´ŒÃÑº¨Ñ´ÊÃÃ

»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2561 (§º»ÃÐÁÒ³ 2562)
แหลงทุน
งบประมาณภายใน
- งบประมาณแผ่นดิน
- งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณภายนอก

จ�านวนโครงการ

รวม

296
81
215
57
649

งบประมาณ (บาท)
32,093,565.00
24,883,865.00
7,209,700.00
24,868,943.00
89,056,073.00

สถาบันวิจัยและพัฒนา 15
รายงานประจําปงบประมาณ 2562

จ�านวนนักวิจัย (คน)
505
138
367
102
1,112

¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ ÊÔè§»ÃÐ´ÔÉ° §Ò¹ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤

·Õèà¢ŒÒÊÙ‹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·ÃÑ¾ÂÊÔ¹·Ò§»˜ÞÞÒ
รายงานผลการขอรับความคุ้มครองผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ประจ�าปีงบประมาณ 2562 หน่วยทรัพย์สิน
ทางปัญญา ฝายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ด�าเนินการขอรับความคุ้มครอง
ในผลงานทรัพย์สินทางปัญญา เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 37 ผลงาน โดยจ�าแนกออกเป็นประเภท ดังนี้
1. สิทธิบัตร
จ�านวน - ผลงาน
2. อนุสิทธิบัตร
จ�านวน 34 ผลงาน
3. ลิขสิทธิ์
จ�านวน 3 ผลงาน
4. เครื่องหมายการค้า
จ�านวน - ผลงาน

ตารางที่ 1 สรุปจ�านวนค�าขอรับสิทธิบัตร

- ไม่มีผู้ยื่นค�าขอรับสิทธิบัตรหมายเหตุ : ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ตารางที่ 2 สรุปจ�านวนค�าขอรับอนุสิทธิบัตร
ล�าดับ

วัน/เดือน/ปี ที่ยื่น ชื่อการประดิษฐ/ชื่อผลงาน

เลขที่ค�าขอ

ผู้ประดิษฐ

1.

19 ตุลาคม 2561

กรรมวิธีการผลิตเชื้อเพลิงขยะพลาสติก 1803002427 ผศ.ดร.ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล
(Plastic Refuse Derived Fuel) ผสม
ทลายปาล์มน�้ามัน ด้วยกระบวนการ
อัดเย็น2.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง

2

พฤศจิกายน 2561

ระบบผลิตไบโอดีเซลจากน�้ามันกรด 1803002535 นายสุห์ดี นิเซ็ง
ไขมันอิสระต�่าโดยใบกวน 2 รูปแบบ
ผศ.ดร.อาริษา โสภาจารย์
ร่วมกัน
ดร.ภานุมาศ สุยบางด�า

วิทยาลัยรัตภูมิ

3.

13 พฤศจิกายน 2561 ตู้ควบคุมความชื้นแบบฮีตเตอร์
อินฟราเรดโดยใช้ไฟฟ้าจากแผง
โซลาร์เซลล์

4.

13 พฤศจิกายน 2561 เครื่องสไลด์แผ่นและสไลด์เส้นกล้วย 1803002647 ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน
ด้วยระบบป้อนกล้วยแบบหมุนรอบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

5.

23 พฤศจิกายน 2561 กรรมวิธีการเพิ่มปริมาณต้นอ่อน
สับปะรดแบบทวีคูณ ด้วยการเพาะ
เลี้ยงในอาหาร

1803002748 รศ.ดร.สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ

คณะเกษตรศาสตร์

6.

12 ธันวาคม 2561

เครื่องสกัดน�้ามันปาล์มดิบแบบไม่ใช้
ไอน�้าขนาดเล็ก

1801007687 ผศ.ดร.อาริษา โสภาจารย์

วิทยาลัยรัตภูมิ

7.

12 ธันวาคม 2561

เครื่องเจาะดินใส่ปุยยางพารา

1803002877 ผศ.กฤษณพงค์ สังขวาสี
นายสุห์ดี นิเซ็ง
ผศ.ธนะวิทย์ ทองวิเชียร
นายปรีชา ชัยกูล

วิทยาลัยรัตภูมิ

1803002646 ผศ.ดร.อาริษา โสภาจารย์
นายภูวนนท์ มูสิกเจริญ
นายวีระพันธ์ ปากพู

16 สถาบันวิจัยและพัฒนา
รายงานประจําปงบประมาณ 2562

หนวยงาน

วิทยาลัยรัตภูมิ

ล�าดับ

วัน/เดือน/ปี ที่ยื่น ชื่อการประดิษฐ/ชื่อผลงาน

เลขที่ค�าขอ

ผู้ประดิษฐ

8.

13 ธันวาคม 2561

ตู้อบใบจากโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 1803002889 ผศ.นพดล โพชก�าเหนิด
ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า

คณะศิลปศาสตร์

9.

17 มกราคม 2562

ถังต้มน�้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
เสริมด้วยรางพาราโบลา

1903000122 ผศ.บัญญัติ นิยมวาส

คณะวิศวกรรมศาสตร์

10.

17 มกราคม 2562

เครื่องกลั่นน�้าทะเลด้วยพลังงาน
1903000121 ผศ.บัญญัติ นิยมวาส
แสงอาทิตย์ที่มีการให้ความร้อนเสริม
ด้วยรางพาราโบลา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

11.

17 มกราคม 2562

ซุปปูแสมดองเค็มและกรรมวิธีการผลิต 1903000119 ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต

12.

17 มกราคม 2562

กาวไม้จากยางธรรมชาติอิพอกไซด์
ผสมยางรีเคลม

คณะวิ
ทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
การประมง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13.

17 มกราคม 2562

ผงชีวภัณฑ์นาโนกรด 5 - อะมิโนลีวูลินิก 1903000117 ผศ.ดร.อังคณา ใสเกื้อ
และกรรมวิธีการผลิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14.

25 มกราคม 2562

เครื่องอบแห้งแบบปัมความร้อนรังสี
อาทิตย์จากเรือนกระจก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

15.

6 กุมภาพันธ์ 2562

กรรมวิธกี ารสกัดดีเอ็นเอด้วยทรายละเอียด 1903000332 ดร.อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ
ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง

16.

27 กุมภาพันธ์ 2562

ผลิตภัณฑ์ยางฟองน�้าที่ใช้โปรตีน
1903000497 ดร.จิณณ์ดี ทัฟฟรีย์
เป็นสารก่อเจลและกรรมวิธีการผลิต
นายสาวิทย์ บุญมาเลิศ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
นายอนุรกั ษ์ สตามัน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17.

25 มีนาคม 2562

ส่วนผสมและกรรมวิธกี ารผลิตบรรจุภณั ฑ์ 1903000730 ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน
จากเปลือกข้าวโพดและฟางข้าว
นางสาวสุนิตดา หวังพัฒน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

18.

21 พฤษภาคม 2562

ลวดลายผ้าบาติกยะลอ (แห)

1902001898 นางสาวอารีนา อีสามะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

19.

21 พฤษภาคม 2562

เครื่องอัดก้อนข้าวย�า

1903001275 นายเศรษฐวัฒน์ ถนิมกาญจน์ คณะเกษตรศาสตร์

20.

19 มิถุนายน 2562

ส่วนผสมแลกรรมวิธีการผลิตอิฐบล็อก
ซีเมนต์เส้นใยจาก

1903001598 ดร.ทัชชญา สังขะกูล
ผศ.ดร.นันทชัย ชูศิลป
ผศ.สาทีนี วัฒนกิจ
ดร.ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม
นายบุญรัตน์ บุญรัศมี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

21.

19 มิถุนายน 2562

ส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตซีเมนต์ 1903001599 ดร.ทัชชญา สังขะกูล
บอร์ดเส้นใยจาก
ผศ.ดร.นันทชัย ชูศิลป
ผศ.สาทีนี วัฒนกิจ
ดร.ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม
นายบุญรัตน์ บุญรัศมี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

22.

19 มิถุนายน 2562

ส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตอิฐบล็อก 1903001600 ดร.ทัชชญา สังขะกูล
ประสานเส้นใยจาก
ผศ.ดร.นันทชัย ชูศิลป
ผศ.สาทีนี วัฒนกิจ
ดร.ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม
นายบุญรัตน์ บุญรัศมี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1903000118 นางสาวอุไรวรรณ สุกยัง

1903000193 รศ.จารุวัฒน์ เจริญจิต

สถาบันวิจัยและพัฒนา 17
รายงานประจําปงบประมาณ 2562

หนวยงาน

ล�าดับ

วัน/เดือน/ปี ที่ยื่น ชื่อการประดิษฐ/ชื่อผลงาน

เลขที่ค�าขอ

ผู้ประดิษฐ

23.

19 มิถุนายน 2562

ส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตบลอก 1903001601 ดร.ทัชชญา สังขะกูล
ปูพื้นเส้นใยจาก
ผศ.ดร.นันทชัย ชูศิลป
ผศ.สาทีนี วัฒนกิจ
ดร.ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม
นายบุญรัตน์ บุญรัศมี

24.

19 มิถุนายน 2562

สูตรและกรรมวิธีผลิตเชื้อเพลิงอันแท่ง 1903001602 ผศ.ดร.ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากขยะพลาสติกผสมเส้นใยทลายปาล์ม
การประมง

25.

19 มิถุนายน 2562

อุปกรณ์ทดสอบแรงเฉือนส�าหรับวัสดุออ่ น 1903001603 ผศ.ดร.ชาตรี หอมเขียว
นายศุภวิชญ์ อยู่เถาว์
นายสุทธิพงศ์ เผือกผ่อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

26.

12 กรกฎาคม 2562

ระบบผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ตัวเร่ง
1903001811 ผศ.ดร.อาริษา โสภาจารย์
ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟเคชัน
นายสุห์ดี นิเซ็ง
แบบวิวิธพันธุ์ประเภทอัคลาไลน์เอิร์ท
ดร.ภานุมาศ สุยบางด�า
บนเซรามิกริงค์ความพรุนสูง

วิทยาลัยรัตภูมิ

27.

8 สิงหาคม 2562

เครื่องอบแห้งแบบผนังห้องอบเป็น 1903002018 ผศ.วสันต์ จีนธาดา
แผงรับรังศีดวงอาทิตย์ที่บังคับทิศทาง
ในอาการร้อนไหลเข้าใต้ห้องอบแห้ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

28.

8 สิงหาคม 2562

สูตรการเตรียมแผ่นกระดาษหนังเทียม
จากยางธรรมชาติผสมเส้นใยกระดาษ
และกรรมวิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

29.

8 สิงหาคม 2562

ตู้อบชาสมุนไพรแบบฮีตเตอร์อินฟราเรด 1903002020 ผศ.ดร.อาริษา โสภาจารย์
โดยใช้ไฟฟ้าจากชุดเก็บพลังงาน
นายสุห์ดี นิเซ็ง
โซลาร์เซลล์แบบแยกส่วน
นายธีรยุทธ โทยาน
นายธีรภัทร ฤทธิผลิน

วิทยาลัยรัตภูมิ

30.

6 กันยายน 2562

สูตรส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิต
แท่งเพาะช�ากล้าไม้

1903002305 นางวรรณวิภา ไชยชาญ
นายอเนก สาวะอินทร์
นางสาวเตือนใจ ปยัง
นายวีระศักดิ์ ไชยชาญ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง

31.

13 กันยายน 2562

เครื่องเตรียมวัสดุก้อนเชื้อและ
อัดก้อนเห็ดแครง

1903002386 ผศ.ดร.อาริษา โสภาจารย์
นายสุห์ดี นิเซ็ง
ดร.ภานุมาศ สุยบางด�า

32.

13 กันยายน 2562

กล่องบรรจุภัณฑ์

1902003702 นายพลากร พันธุ์มณี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

33.

13 กันยายน 2562

กล่องบรรจุภัณฑ์

1902003701 นายพลากร พันธุ์มณี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

34.

27 กันยายน 2562

ชาส�าเร็จส�าหรับชงจากใบพลูผสม
ตะไคร้และหญ้าหวาน

1903002527 ผศ.ดร.อาริษา โสภาจารย์

วิทยาลัยรัตภูมิ

1903002019 ดร.สุรเดช มัจฉาเวช
ดร.อุไรวรรณ สุกยัง
นายสุวัฒน์ รัตนพันธ์

หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
18 สถาบันวิจัยและพัฒนา
รายงานประจําปงบประมาณ 2562

หนวยงาน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วิทยาลัยรัตภูมิ

ตารางที่ 3 สรุปจ�านวนค�าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ล�าดับ

วัน/เดือน/ปี ที่ยื่น ชื่อการประดิษฐ/ชื่อผลงาน

เลขที่ค�าขอ

ผู้ประดิษฐ

1.

2 พฤษภาคม 2562

สื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อปลูกจิตส�านึก 376805
เรื่อง การทิ้งขยะลงถังส�าหรับเด็กระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 EP 1 Grade
EP2 Grade EP3 Grade

นางสาวหทัยรัตน์ บุญเนตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี

2.

13 กันยายน 2562

ตุกตาปูนปันพราน

-

นายพลากร พันธุ์มณี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

3.

13 กันยายน 2562

ตุกตาปูนปันโนรา

-

นายพลากร พันธุ์มณี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ตารางที่ 4 สรุปจ�านวนค�าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
- ไม่มีผู้ยื่นค�าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
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หนวยงาน

á¼¹ÀÒ¾áÊ´§¨íÒ¹Ç¹¼Å§Ò¹·ÕèÂ×è¹¢ÍÃÑº

¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤ÃÍ§·ÃÑ¾ÂÊÔ¹·Ò§»˜ÞÞÒ
Á·Ã.ÈÃÕÇÔªÑÂ »ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2562
ลิขสิทธิ์ 3 ผลงาน 8 %

อนุสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์

อนุสิทธิบัตร 34 ผลงาน
92 %

หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

á¼¹ÀÙÁÔáÊ´§¨íÒ¹Ç¹¡ÒÃ¢ÍÃÑº

¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤ÃÍ§·ÃÑ¾ÂÊÔ¹·Ò§»˜ÞÞÒ¢Í§
áµ‹ÅÐË¹‹ÇÂ§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2562
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 1 คําขอ 3%

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง 5 คําขอ 13%

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4 คําขอ 11%
คณะศิลปศาสตร 1 คําขอ 3%

วิทยาลัยรัตภูมิ 8 คําขอ 22%

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
9 คําขอ 24%
คณะเกษตรศาสตร 2 คําขอ 5%

คณะวิศวกรรมศาสตร 9 คําขอ 19%

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง
วิทยาลัยรัตภูมิ
คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะเกษตรศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตร

หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§
¡Í§·Ø¹Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹Ò§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÈÃÕÇÔªÑÂ
»ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2562
(µØÅÒ¤Á 2561 – ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2562)

ผลการด�าเนินงานของกองทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย
การด�าเนินงานของกองทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย
ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ให้มีความรู้ความสามารถที่จะท�างานวิจัย โดยสามารถน�าองค์ความรู้ในการท�าวิจัย ไปตีพิมพ์เผยแพร่
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์สู่สังคม อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรด้านงานวิจัย นั้น บัดนี้ กองทุน
ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย ได้ด�าเนินงานมาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีงบประมาณแล้ว จึงขอสรุปผลการด�าเนินงานของกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประจ�าปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) ดังนี้
1. ด�าเนินงานของกองทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย ตามวัตถุประสงคของกองทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย
คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ได้ด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ โดยได้จ�าแนกเป็น
รายข้อดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงการผลด�าเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
ข้อที่
1
2

3
4
5

วัตถุประสงค
เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย
ณ ต่างประเทศ
เพื่อให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit)

เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรไปน�าเสนอผลงานวิจัยหรือประกวด
สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ
นานาชาติ ณ ต่างประเทศ ได้สนับสนุนทุน จ�านวน 9 ทุน
เพื่อสนับสนุนเงินรางวัลให้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มี
ผลงานวิจัยดีเด่น
เพื่อสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร
วิชาการ

ผลการด�าเนินงาน
ร่างประกาศการสนับสนุนอยูใ่ นระหว่างการน�าเสนอเข้าทีป่ ระชุม
ผู้บริหารพิจารณาต่อไป
หน่วยวิจยั (Research Unit) ทีไ่ ด้รบั ทุนสนับสนุนประกอบด้วย
10 หน่วยวิจัย คือ
1. หน่วยวิจัย : การจัดการสุขภาพสัตว์น�้า
2. หน่วยวิจัย : ไม้ผลเมืองร้อนและไม้ยืนต้น
3. หน่วยวิจัย : การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน
4. หน่วยวิจัย : การบริหารการจัดการธุรกิจชุมชนชายฝัง
อ่าวไทย
5. หน่วยวิจัย : เทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุ
6. หน่วยวิจัย : การป้องกันและควบคุมภัยพิบัติธรรมชาติ
เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
7. หน่วยวิจัย : โรคติดเชื้อในสัตว์เขตพื้นที่ภาคใต้
ประเทศไทย
8. หน่วยวิจัย : นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
9. หน่วยวิจัย : การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนภาคใต้
ตอนล่าง
10. หน่วยวิจัย: นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา
1. การสนับสนุนทุนให้บุคลากรไปน�าเสนอผลงานวิจัยระดับ
2. การประกวดสิง่ ประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ
ณ ต่างประเทศ ไม่มีผู้ขอรับทุน
อยู่ในระหว่างการปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศ “หลักเกณฑ์
สนับสนุนเงินรางวัลให้กับนักวิจัยดีเด่น”
การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร
วิชาการได้สนับสนุนทุน จ�านวน 14 ทุน
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ข้อที่
6
7
8
9
10
11

วัตถุประสงค
เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายวิจัยในต่างประเทศ
เพื่อส่งเสริมการด�าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานวิจัย
เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยให้บุคลากรในการด�าเนินการวิจัยร่วมกับ
องค์กรอื่น (Matching fund)
เพื่อสนับสนุนการเตรียมต้นฉบับ ในการตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการ
เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยหรือน�าเสนอผลงานวิจัยในระดับบัณฑิต
ศึกษา
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัยให้นักวิจัยรุ่นใหม่

ผลการด�าเนินงาน
ยังไม่ได้ด�าเนินการ
ยังไม่ได้ด�าเนินการ
การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการด�าเนินการวิจัยร่วมกับองค์กรอื่น
(Matching fund) จ�านวน 1 ทุน
ยังไม่มีผู้ขอรับทุน
ยังไม่ได้ด�าเนินการ
ยังไม่ได้ด�าเนินการ

2. การให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งหนวยวิจัย (Research Unit)
เพื่อส่งเสริมการด�าเนินงานร่วมกันของบุคลากรที่มีศักยภาพและมีความช�านาญ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โดยมีทิศทางที่ชัดเจนในการด�าเนินการวิจัยเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน มีผลงานที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และความมีชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ตลอดจนมีศักยภาพที่สามารถจะพัฒนาไปสู่ศูนย์วิจัย (Research Center) หรือศูนย์ความเป็น
เลิศได้ (Center of Excellence) โดยในปีงบประมาณ 2562 กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ได้พิจารณาสนับสนุนทุนตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit) พ.ศ. 2559 จ�านวนทั้งสิ้น 10 หน่วยดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงการให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit)
ที่
1

2

3

4

ชื่อหนวยวิจัย
หน่วยวิจัย : การจัดการสุขภาพสัตว์น�้า
หัวหน้าหน่วย : ดร.กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์
สังกัด : คณะเกษตรศาสตร์
อยู่ระหว่างการด�าเนินงาน : ปีที่ 4-6
หน่วยวิจัย : ไม้ผลเมืองร้อนและไม้ยืนต้น
หัวหน้าหน่วย : ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ปรีชา
สังกัด : คณะเกษตรศาสตร์
อยู่ระหว่างการด�าเนินงาน : ปีที่ 4-6
หน่วยวิจัย : การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
หัวหน้าหน่วย : ดร.จเร สุวรรณชาต
สังกัด : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่างการด�าเนินงาน : ปีที่ 2
หน่วยวิจัย : การบริหารการจัดการธุรกิจชุมชนชายฝังอ่าวไทย
หัวหน้าหน่วย : ดร.อรพรรณ จันทร์อินทร์
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
อยู่ระหว่างการด�าเนินงาน : ปีที่ 4-6
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ที่
5

6

7

8

9

10

ชื่อหนวยวิจัย
หน่วยวิจัย : เทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุ
หัวหน้าหน่วย : ผศ.ดร.ชาตรี หอมเขียว
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่างการด�าเนินงาน : ปีที่ 4-6
หน่วยวิจัย : การป้องกันและควบคุมภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
หัวหน้าหน่วย : ผศ.ดร.ภาณุ พร้อมพุทธางกูร
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่างการด�าเนินงาน : ปีที่ 2
หน่วยวิจัย : โรคติดเชื้อในสัตว์เขตพื้นที่ภาคใต้ประเทศไทย
หัวหน้าหน่วย : สพ.ญ.ดร.เมธาสุ จันทร์รอด
สังกัด : คณะสัตวแพทยศาสตร์
อยู่ระหว่างการด�าเนินงาน : ปีที่ 1
หน่วยวิจัย : นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
หัวหน้าหน่วย : ผศ.ดร.ธนากร ด�าสุด
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่างการด�าเนินงาน : ปีที่ 1
หน่วยวิจัย : การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนภาคใต้ตอนล่าง
หัวหน้าหน่วย : ดร.พัชรินทร์ บุญนุ่น
สังกัด : วิทยาลัยรัตภูมิ
อยู่ระหว่างการด�าเนินงาน : ปีที่ 1
หน่วยวิจัย : นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา
หัวหน้าหน่วย : ดร.สุวัฒน์ รัตนพันธ์
สังกัด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่างการด�าเนินงาน : ปีที่ 1

3. การให้ทุนสนับสนุนให้บุคลากรไปน�าเสนอผลงานวิจัยหรือประกวดสิ่งประดิษฐและงานสร้างสรรค ระดับนานาชาติ
ณ ตางประเทศ
3.1 การสนับสนุนบุคลากรไปน�าเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ
การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรไปน�าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
มีโอกาสน�าเสนอผลงานทางวิชาการ อันจะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อ
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ นั้น ในปีงบประมาณ 2562 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้พิจารณาให้ทุนสนับสนุน
บุคลากรไปน�าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรไปน�าเสนอผลงานวิจัย
ในระดับนานาชาติ พ.ศ. 2559 และที่เพิ่มเติม จ�านวน 9 ทุน บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) จ�านวน 2 เรื่อง ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากงานประชุม (Proceeding) จ�านวน 1 บทความ และยังขาดการรายงานผล จ�านวน 6 บทความ (ตารางที่ 3 และ
เอกสารแนบ 1)
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ตารางที่ 3 แสดงการสรุปจ�านวนบทความวิจัยที่น�าเสนอและบทความที่ตีพิมพ์ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ

ล�าดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

หนวยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสัตวแพทยศาสตร์
วิทยาลัยรัตภูมิ
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมทั้งสิ้น

จ�านวนบทความวิจัยที่น�าเสนอ
ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ตางประเทศ
จ�านวนบทความ จ�านวนบทความ อยูระหวาง
ที่น�าเสนอ
ที่ตีพิมพ
การรายงานผล
0
1
0
1
0
4
1
0
1
0
1
0
0
0
0

0
1
2
0
0
0
-

1
0
2
1
1
1
-

9

3

6

4. การให้ทุนสนับสนุนคาตอบแทนการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
เพื่อให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาให้
ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ พ.ศ. 2559 และที่เพิ่มเติม จ�านวน 14 ทุน โดยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
(Thai Journal Citation Index) จ�านวน 5 เรื่อง และตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ SJR จ�านวน 9 เรื่อง
(ตารางที่ 5 และเอกสารแนบ 2)

26 สถาบันวิจัยและพัฒนา
รายงานประจําปงบประมาณ 2562

ตารางที่ 4 แสดงการสรุปจ�านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ

ล�าดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

หนวยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสัตวแพทยศาสตร์
วิทยาลัยรัตภูมิ
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมทั้งสิ้น

จ�านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ
ในวารสารวิชาการนานาชาติ
จ�านวนบทความ ฐาน TCI นานาชาติ ฐาน ISI/SJR
4
1
1
3
2
1
2

3
1
1
-

1
1
1
2
2
2

14

5

9
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การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรไปน�าเสนอผลงานวิจัย
ในระดับนานาชาติ ณ ตางประเทศ
ประจ�าปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
สังกัด

ชื่อ-สกุล

ประเทศ

ชื่องานประชุม

ผลงาน

ระยะเวลา
เดินทาง

มาเลเซีย

International Conference on
Multidisciplinary Research
2019 (iCMR The 8th iCMR
USM 2019)

The Stress and Way to
21-22 มิ.ย. 62
Dea l with Stress of Students
at Rajamangala University
of Technology Srivijaya,
Songkhla Campus by Using
Contemplative Education
Process

International Conference
Electrical, Communication
Electronics, Instrumentation
and Computing (ICECEIC)
Platform

Performance Ananlysis of 30-31 ม.ค. 62
Wireless Atendance Monitoring
System Using Bluetooth
Application over RFID

รายงาน

คณะศิลปศาสตร
1

ผศ.วรรษวดี แก้วประพันธ์

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
2

น.ส.วาสณา บุญส่ง

อินเดีย

/

คณะเกษตรศาสตร
3

ผศ.วัฒนา ณ นคร

อินโดนีเซีย The Seven International
Conference on Integration
of Science and Technology
for Sustainable Development
(7th ICIST)

Diversity and evenness of
indigenous vegetables in
Nakhon Si Thammarat
Province, Thailand

26-29 พ.ย. 61

4

ผศ.ทิพาวรรณ ทองเจือ

อินโดนีเซีย The Seven International
Conference on Integration
of Science and Technology
for Sustainable Development
(7th ICIST)

The efﬁcacy of plant extracts, 26-29 พ.ย. 61
bio - i nsecticides, petroleum
oil and insecticides for
controlling thrips
(Thysanoptera : Thripidae)
in Pummelo cv. Tubtimsiam
in Nakhon Si Thammarat
Province, Thailand

5

น.ส.นิอร จิรพงศธรกุล

อินโดนีเซีย The Seven International
Conference on Integration
of Science and Technology
for Sustainable Development
(7th ICIST)

Virulence Factor Gene
Proﬁles of Aeromonas
veronii Isolated from
Diseased Nile Tilapia
(Oreochromis niloticus)
in Nakhon Si Thammarat
Province, Thailand

26-29 พ.ย. 61
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/

หมายเหตุ
(ก�าหนดสงรายงาน)

สังกัด
6

ชื่อ-สกุล

ประเทศ

ชื่องานประชุม

นายกิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ อินโดนีเซีย The Seven International
Conference on Integration
of Science and Technology
for Sustainable Development
(7th ICIST)

ผลงาน

ระยะเวลา
เดินทาง

Efﬁcacy of Herbal Extracts 26-29 พ.ย. 61
to Control Multi - Antibiotics
Resistant (MAR) Aeromonas
Septicemia (MAS) - Exhibiting
Nile Tilapia (Oreochromis
niloticus)

คณะเทคโนโลยีการจัดการ
7

อินโดนีเซีย The 7th International
Conference on International
Studies (ICIS) 2018 สาขาวิชา
ที่จัดประชุม School of
International Studies (SoIS)

น.ส.อานิสรา สังข์ช่วย

The quality of the elder’s
life under the family
member’s care A case study
in Nakhon Si Thammarat,
Thailand (คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุภายใต้การดูแลของ
สมาชิกในครอบครัว กรณีศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช)

7-9 ธ.ค. 61

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
8

นางสาวชลดา กาญจนกุล

ญี่ปุน

ประชุม The 9th International
Conference on Geotechnique,
Construction Materials and
Environment, Tokyo, Japan

สเปน

6th International Conference Effects of silica precursor 11-15 มี.ค. 62
on Multifunctional, Hybrid preparations and adding
and Nanomaterial
techniques on mixing
efﬁciency and dispersibility
of silica particles in silica/
natural rubber composites

Foundation Design and
Slope Failure Protection
for a Large Community
Building in Khanom,
Nakhon Si Thammarat

20-22 พ.ย. 62

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9

นางจิณณ์ดี ทัฟฟรีย์

**หมายเหตุ จ�านวน 9 ทุน

30 สถาบันวิจัยและพัฒนา
รายงานประจําปงบประมาณ 2562

รายงาน
/

หมายเหตุ
(ก�าหนดสงรายงาน)
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การให้ทุนสนับสนุนคาตอบแทน
การตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ

ปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
ชื่อ-สกุล

ชื่อวารสาร

วารสารฉบับที่

ชื่อบทความ

สถานะบทความ

เงินสนับสนุน หมายเหตุ
วิจัย คาตอบแทน

คณะวิศวกรรมศาสตร
1

นายอรุณ ลูกจันทร์

Engineering Journal ปีที่ 29 ฉบับที่ 4
Shear strength
วารสารวิชาการระดับ
of Research and เดือนตุลาคม - ธันวาคม characteristics of the นานาชาติ ซึ่งอยู่ใน
Development
ปี 2018 หน้า 5-18
natural rubber bonded ฐานข้อมูล TCI
sand

2

ผศ.ชาตรี หอมเขียว

International Journal ปีที่ 2018 ปี 2018
of Polymer Science หน้า 1-12

3

ผศ.มาหามะสูไฮมี มะแซ

Journal of Materials ปีที่ 2018(7) เล่มที่ 3 Hydrophobic and
วารสารวิชาการระดับ
Science and Applied เดือนกันยายน - ธันวาคม Antibacterial Activity of นานาชาติ ซึ่งอยู่ใน
Energy
ปี 2018 หน้า 307-316 Textile Surfaces Using ฐานข้อมูล TCI
Reduced Graphene Oxide
(RGO) and TiO2 Coating

7,000

4

นางวรรธนพร ชีววุฒิพงศ์

Engineering Journal ปีที่ 28 ฉบับที่ 4
of Research and เดือนตุลาคม-ธันวาคม
Development
ปี 2560 หน้า 49-58

7,000

Composites from
Thermoplastic Natural
Rubber Reinforced
rubberwood Sawdust :
Effect of Sawdust Size
and Content on Thermal,
Physical and Mechanical
Properties

7,000

วารสารระดับนานาชาติ 20,000
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ISI หรือปรากฏในฐานข้อมูล
วารสารจัดอันดับ วารสาร
SJR ควอไทล์ที่ 3

THERMAL CONDUCTIVITY วารสารวิชาการระดับ
AND MECHANICAL
นานาชาติ ซึ่งอยู่ใน
PROPERTIES OF
ฐานข้อมูล TCI
POLYPROPYLENE/BORON
NITRIDE/SILICON
CARBIDECOMPOSITES

คณะศิลปศาสตร
5

นายโกสินทร์ ทีปรักษพันธ์

Analytical Science ปีที่ 35 เดือน April
Alpha-Lipoid Acid
ปี 2019 หน้า 371-377 Functionalized Silver
Nanoparaticles for
Colorimetric Detection
of Copper Ion

32 สถาบันวิจัยและพัฒนา
รายงานประจําปงบประมาณ 2562

วารสารระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ISI หรือปรากฏใน
ฐานข้อมูลวารสาร
จัดอันดับวารสาร SJR
ควอไทล์ที่ 3

20,000

ชื่อ-สกุล

ชื่อวารสาร

วารสารฉบับที่

ชื่อบทความ

สถานะบทความ

Implementation of
Skateboard for arm
Movement rehabilitation
of stroke patients

วารสารระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ISI หรือปรากฏใน
ฐานข้อมูลวารสาร
จัดอันดับวารสาร SJR
ควอไทล์ที่ 3

เงินสนับสนุน หมายเหตุ
วิจัย คาตอบแทน

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
6

นายกระวี อนนตรี

PRZEGLAD
ปีที่ 2019 เล่มที่ 7
ELEKTROTECHNICZNY เดือน July ปี 2019
หน้า 72-7 5

20,000

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง
7

ว่าที่ รต.หญิงสุพัชชา ชูเสียงแจ้ว Cytologia

8

รศ.สุวัจน์ ธัญรส

ปีที่ 83 ฉบับที่ 2
Karyological Analysis วารสารระดับนานาชาติ 15,000
เดือน ธันวาคม ปี 2017 and Nucleolar Organizer ทีป่ รากฏในฐานข้อมูล ISI
หน้า 129-132
Region of Tropical Oyster, หรือปรากฏในฐานข้อมูล
Crassostrea iredalei
วารสารจัดอันดับวารสาร
(Ostreoida, Ostreidae) SJR ควอไทล์ที่ 4
in Thailand

Archives of Polish ปีที่ 26 ฉบับที่ 4
A comparative study
Fisheries
ปี 2018 หน้า 217-222 on the nursery culture
of hatchery - reared
sub - adult cupped
oyster, Crassostrea
iredalei (Faustino, 1932),
in an earthen pond and
a mangrove canal

วารสารระดับนานาชาติ 15,000
ทีป่ รากฏในฐานข้อมูล ISI
หรือปรากฏในฐานข้อมูล
วารสารจัดอันดับ
วารสาร SJR ควอไทล์ที่ 4

Algae

Diversity of freshwater
red algae at Khao Luang
National Park, southern
Thailand

วารสารระดับนานาชาติ 25,000
ทีป่ รากฏในฐานข้อมูล ISI
หรือปรากฏในฐานข้อมูล
วารสารจัดอันดับ
วารสาร SJR ควอไทล์ที่ 2
วารสารระดับนานาชาติ 25,000
ทีป่ รากฏในฐานข้อมูล ISI
หรือปรากฏในฐานข้อมูล
วารสารจัดอันดับ
วารสาร SJR ควอไทล์ที่ 2

คณะเกษตรศาสตร
9

ผศ.วรรณิณี จันทร์แก้ว

ปีที่ 34 ฉบับที่ 1
เดือนมีนาคม ปี 2019
หน้า 23-33

10 ผศ.พรศิลป สีเผือก

Songklanakarin
ปีที่ 41 ฉบับที่ 2
Journal of Science เดือน Mar-Apr ปี 2019
and Technology หน้า 292-298
(SJST)

Effects of palm oil sludge
as a supplement on
Ganoderma lucidum (Fr.)
Karst. Cultivation

11 ผศ.พรศิลป สีเผือก

International Journal ปีที่ 15 เล่มที่ 3
of Agricultural
เดือน May ปี 2019
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วิจัย คาตอบแทน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
12 นางสิริรัตน์ เลาหประภานนท์ International Journal ปีที่ 14 ฉบับที่ 3
An Investigation on the วารสารวิชาการ
of Agricultural
เดือนพฤษภาคมคม
Antibacterial and
ระดับนานาชาติ
Technology (IJAT) ปี 2018 หน้า 325-332 Antibioﬁlm Efﬁcacy of ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI
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(MRSA) and Staphylococcus
epidermidis

7,000

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
13 ผศ.ชัยวัฒน์ สากุล

International Journal ปีที่ 64 เล่มที่ 3
of Electronics and เดือนกรกฎาคม
Telecommunica - ปี 2018 หน้า 385-390
tions

CMOS ECCCII with Linear
Tune of Rx and Its
Application to Current Mode Multiplier

วารสารระดับนานาชาติ 20,000
ทีป่ รากฏในฐานข้อมูล ISI
หรือปรากฏในฐานข้อมูล
วารสารจัดอันดับวารสาร
SJR ควอไทล์ที่ 3

14 น.ส.จิราภรณ์ แก้วโชติ

Agricultural and
Nature Resources

ปีที่ 52 เล่มที่ 4
Image recognition method
เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม using Local Binary Pattern
ปี 2018 หน้า 371-376 and the Random Forest
classiﬁer to count post
larvae shrimp

วารสารระดับนานาชาติ 15,000
ทีป่ รากฏในฐานข้อมูล ISI
หรือปรากฏในฐานข้อมูล
วารสารจัดอันดับ
วารสาร SJR ควอไทล์ที่ 4

*** หมายเหตุ สรุปการสนับสนุน จ�านวน 14 ทุน

จ�าแนกตามฐานข้อมูลวารสาร
สถานะบทความวิจัย
1. วารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI หรือปรากฏในฐานข้อมูลวารสารจัดอันดับวารสาร SJR
2. วารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI หรือปรากฏในฐานข้อมูลวารสารจัดอันดับวารสาร SJR
3. วารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI หรือปรากฏในฐานข้อมูลวารสารจัดอันดับวารสาร SJR
4. วารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI หรือปรากฏในฐานข้อมูลวารสารจัดอันดับวารสาร SJR
5. วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI
6. วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ
จ�านวนทั้งสิ้น
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“โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ OTOP จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างคุณคา
และมูลคาเพิ่มบนฐานศักยภาพ และทรัพยากรพื้นถิ่นสูตลาดการแขงขัน” ภายใต้ทุนโครงการพัฒนางานวิจัย
และการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูงฯ ประจ�าปี 2561
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้จัดการประชุมลงนามในสัญญา
รับทุนอุดหนุน “โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่า
เพิ่มบนฐานศักยภาพ และทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน”ภายใต้ทุนโครงการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มี
ผลกระทบสูงฯ ประจ�าปี 2561 ณ ห้อง MT 209 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและเป็นพยานในลงนามสัญญารับทุนโครงการวิจัยฯ OTOP
จากการลงนามความร่วมมือของ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่งกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยที่ตอบสนองความต้องการของภาคีดูอยู่บนฐานการวิจัยและสร้าง นวัตกรรม เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของกลุ่มผู้ประกอบการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่ภูมิภาคที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่งรับผิดชอบ ทั้งนี้
ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้เลือกพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ท�างานโดยได้ประสานความร่วมมือกับ
ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชคัดเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์จ�านวน 2 ผลิตภัณฑ์ได้แก่เครื่องถมและเครื่องแกงซึ่งได้ขอเสนอ
รับทุนการวิจัยภายใต้โครงการ “วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างคุณค่า
และมูลค่าเพิ่มค้นหาศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน”
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การลงนามในสัญญารับทุนโครงการวิจัย ผู้ให้ทุนได้แก่ ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย
และผู้รับทุน ได้แก่ หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย ทั้ง 5 โครงการ ได้แก่
1. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าสู่มูลค่าบนวิถีแห่งการเชิดชูช่างถมเมืองนคร หัวหน้าโครงการวิจัย ผศ.ดร.หทัยใจเปียม
2. โครงการนวัตกรรมการออกแบบและกระบวนการผลิตเครื่องถมร่วมสมัยโดยคงไว้ ซึ่งอัตลักษณ์ดั้งเดิมของเครื่องถมจังหวัด
นครศรีธรรมราช หัวหน้าโครงการวิจัย ดร.ณัฏฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง
3. การบริหารจัดการวัตถุดิบของเกษตรกรผู้ผลิตเครื่องแกง หัวหน้าโครงการวิจัย อาจารย์สาธิต บัวขาว
4. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องแกงนครสู่มาตรฐานเพื่อเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายและการสื่อสารการตลาด หัวหน้า
โครงการวิจัย ดร.สายใจ แก้วอ่อน
5. โครงการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเครื่องแกงนคร หัวหน้าโครงการวิจัย ผศ.โพยมพร รักษาชล
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.จรัญ ไชยศร ผู้ช่วยอธิการบดี ประจ�าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช รวมทั้งยังได้รับเกียรติจาก
ผู้ประกอบการเครื่องถม คุณอุดม ขวัญสงค์และผู้ประกอบการเครื่องแกง คุณกัญญารัตน์ สังขาเสนร่วมเป็นพยาน ในการลงนามสัญญา
โครงการวิจัย OTOP ในครั้งนี้ และได้รับความสนใจเข้าร่วมการประชุมลงนามในสัญญารับทุนจากนักวิจัยในพื้นที่เป็นอย่างมาก

§Ò¹ÇÑ¹¹Ñ¡»ÃÐ´ÔÉ° »ÃÐ¨íÒ»‚ 2562
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ�าปี 2562 ระหว่างวันที่
2-6 กุมภาพันธ์ 2562 โดยน�างานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงจ�านวน 2 ผลงาน ได้แก่ การพัฒนาตู้อบแสงอาทิตย์ส�าหรับอบแห้งใบจากสู่ชุมชน
ลุ่มน�้าปะเหลียน ผลงานของ ผศ.นพดล โพชก�าเหนิด และผลงานผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดสารพิษจากเส้นใยต้นกล้วย ผลงาน
ของ ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน โดยได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงานจ�านวนมาก
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แบบมีสวนรวม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุมน�้าปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะที่ 2
หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้เข้าร่วมการ
น�าเสนอ ความก้าวหน้าผลการด�าเนินการระยะ 6 เดือน ในประเด็นโครงการ การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนลุ่มน�้าปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะที่ 2 ภายใต้ทุนท้าทายไทย กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ ซึ่งเป็นการน�าเสนอ
ความก้าวหน้าของโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการ พิจารณาติดตามและประเมินผล (คณะที่ 2) โดยการประชุม ก�าหนดจัดขึ้น ระหว่าง
วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องคริสตัล 1-2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ

â¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃÊÃŒÒ§à¤Ã×Í¢‹ÒÂÊ¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤Å
วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการ การสร้างเครือข่าย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ณ โรงแรม บลูโซเทล ต�าบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ โดยโครงการนี้เกิดจาก
ความร่วมมือของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ภายใต้แนวการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้าน
การวิจัยให้เกิดการพัฒนาอย่างสูงสุด ซึ่งการขับเคลื่อนหลักมาจากบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาของแต่ละหน่วยงานเพื่อการ
ลดขั้นตอนในการด�าเนินงานจึงควรมีการสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยวันที่ 14 กุมภาพันธ์
2562 ได้รับเกียรติจาก ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปด และมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรมาถ่ายทอดองค์ความรู้
แก่เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตลอดระยะการจัดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีปดพร้อมมอบธงเจ้าภาพการจัดงานประชุม
เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ให้กับประธานเครือข่ายฯ ดร.อนิวรรต หาสุข เพื่อส่งมอบแก่
ดร.ภาสวรรธน์ วัชรด�ารงค์ศักดิ์ รักษาการผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพ
จัดงานในครั้งต่อไป
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ภายใต้ความรวมมือระหวางส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับเครือขาย มทร.ทั้ง 8 แหง
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย น�าโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ และเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยฯ รวมทั้งคุณบรรจง นฤพรเมธี
นายกสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรม จังหวัดตรัง ได้เข้าการประชุมคณะกรรมการก�ากับทิศทางและติดตามแผนงานวิจัย ภายใต้
ความร่วมมือระหว่าง ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับเครือข่าย มทร.ทั้ง 8 แห่ง เรื่องการพัฒนาและสนับสนุนชุด
โครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูงเพื่อสร้างนวัตกรรมและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการโครงการหนึ่งต�าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ OTOP ครั้งที่ 2 ณ ห้องคริสตัล 3-4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ

â¤Ã§¡ÒÃ “¡ÒÃÍºÃÁ¡ÒÃãªŒà¤Ã×èÍ§Á×Í·Ò§Ê¶ÔµÔà¾×èÍ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ”
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการ “การอบรมการใช้เครื่องมือทางสถิติเพื่อการวิจัย” ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม
2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) ซึ่งมี ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ�านวยการฝาย
สารสนเทศการวิจยั สถาบันวิจยั และพัฒนา กล่าวต้อนรับและเปดงาน โดยได้รบั เกียรติจาก ผศ.ปัญจา ชูชว่ ย วิทยากรจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มาให้ความรู้ความเข้าใจการใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่นักวิจัยของมหาลัยฯ เพื่อให้สามารถน�าเทคนิคการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติไปใช้ในการวิจัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
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เพื่อตอบโจทยการพัฒนาประเทศยุค Thailand 4.0 ภายใต้โครงการ Quick win projects พื้นที่ตรัง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการประชุมสัมมนา การพัฒนาแผนบูรณาการงานวิจัย
เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศยุค Thailand 4.0 ภายใต้โครงการ Quick win projects พื้นที่ตรัง ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา
จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 โดยมี ผศ.ดร.วรพร ธารางกูร รองผู้อ�านวยการฝายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี ผู้ช่วยอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตตรัง มทร.ศรีวิชัย
เป็นประธานเปดงานในพิธี ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้มีการบรรยาย เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรัง เพื่อสนองนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางนิทฐา แสวงทองให้เกียรติเป็นผู้บรรยายและมีการเสวนา เรื่อง การค้นหาโจทย์วิจัย
เพื่อพัฒนาจังหวัด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เป็นผู้ด�าเนิน
การเสวนา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเป็นผู้ร่วมเสวนา ในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่องการก�าหนด
โจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาภูมิภาค โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พลชาติ โชติการ รองผู้อ�านวยการสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝัง มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย และท�ากิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อก�าหนดโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดตรัง ซึ่งมีวิทยากรประจ�ากลุ่ม
ได้แก่ ดร.พลชาติ โชติการ ดร.สนใจ หะวานนท์ นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง ผู้ทรงคุณวุฒิให้ค�าแนะน�าก�าหนดโจทย์วิจัยของแต่ละกลุ่ม
ส�าหรับวันที่สองของโครงการได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คุณสุวรรณดี ขวัญเมือง
ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด เขต11 (ตรัง) และคณะ เป็นผู้ร่วมแนะน�าแนวทางการตั้งโจทย์วิจัย และลงกลุ่ม
เพื่อก�าหนดโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดตรัง พร้อมการน�าเสนอหัวข้อของแต่ละกลุ่ม เพื่อช่วยให้นักวิจัย ของ มทร.ศรีวิชัย มีแนวทาง
ในการก�าหนดทิศทางการพัฒนาแผนบูรณาการงานวิจัยในอนาคต โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเข้มข้มและเห็นถึงพลังการขับเคลื่อนของ
นักวิจัยในพื้นที่อย่างแท้จริง
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เพื่อตอบโจทยการพัฒนาประเทศยุค Thailand 4.0 ภายใต้โครงการ Quick win projects
พื้นที่นครศรีธรรมราช
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการประชุมสัมมนา การพัฒนาแผนบูรณาการงานวิจัย
เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศยุค Thailand 4.0 ภายใต้โครงการ Quick win projects พื้นที่นครศรีธรรมราช ณ โรงแรมแกรนด์
เซาเทิร์น อ�าเภอทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 น�าโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย กล่าวรายงานต่อประธานในการประชุมซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดี
ประจ�าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มทร.ศรีวิชัย เป็นประธานเปดงานประชุมและมีการบรรยาย เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
นครศรีธรรมราช เพื่อสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดย คุณพงศ์ศักดิ์ เมืองดี (หัวหน้าส�านักงาน ส�านักบริหารโครงการอันเนื่อง
พระราชด�าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช) ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และหลังจากนั้นได้มีเวทีการเสวนา เรื่องการค้นหาโจทย์วิจัย
เพื่อพัฒนาจังหวัด โดยภาคีเครือข่ายจังหวัด stakeholder ซึ่งประกอบด้วย คุณพิทักษ์ บุญคงแก้ว (อุตสาหกรรม จ.นครศรีธรรมราช)
คุณอมรรัตน์ สว่างลาภ (ส�านักงานเกษตร จ.นครศรีธรรมราช) คุณกรกฏ เตติรานนท์ (ประธานหอการค้า จ.นครศรีธรรมราช) ร่วมกับ
ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ (ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย) และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปียม (ผู้อ�านวย
การวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย) เป็นผู้ด�าเนินการเสวนาเชิงปฏิบัติการ และในส่วนของภาคบ่าย
เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง การก�าหนดโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาภูมิภาค โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา เป็นวิทยากรในการบรรยาย
ส�าหรับวันทีส่ องของกิจกรรมกลุม่ ปฏิบตั กิ าร โครงการ Quick Win Projects พืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช ซึง่ มี ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปีย ม
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย เป็นผู้แนะน�าแนวทางการค้นหาโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาจังหวัด
นครศรีธรรมราช และการน�าเสนองานวิจัยต่อเครือข่ายภาครัฐ (Stakeholder) ทั้งนี้มีการใช้แบบฟอร์มการร่างแผนบูรณาการวิจัยเพื่อ
ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศยุค Thailand 4.0 โดยได้แบ่งกลุ่มตามความสนใจภายใต้เป้าหมายเพื่อการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกอบด้วย กลุ่มโค กลุ่มกุ้ง กลุ่มพืชเกษตร(ข้าว) กลุ่มแพะ กลุ่มไก่พื้นเมือง กลุ่มเมืองน่าอยู่ ซึ่งบรรยากาศในการประชุม เต็มไปด้วย
ความกระตือรือร้นของนักวิจัยที่มุ่งมั่นในการสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
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เพื่อตอบโจทยการพัฒนาประเทศ ยุค Thailand 4.0 ภายใต้โครงการ Quick win projects
พื้นที่ จังหวัดสงขลา
ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศยุค Thailand 4.0 ภายใต้โครงการ Quick win projects พื้นที่ จังหวัดสงขลา ณ โรงแรม
สยามออเรียนทัล อ�าหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 เพื่อให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ทราบยุทธศาสตร์
ระดับจังหวัด และได้หาโจทย์วิจัยจากผู้ใช้เชิงพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปด ในการประชุมสัมมนาได้มีการบรรยาย เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา
เพื่อสนองนโยบาย Thailand 4.0 จากคุณบัณลือ ทองนุ้ย ผู้อ�านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสงขลา
และมีการเสวนาระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย อันได้แก่ คุณวิฑูร อินทมณี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
การผลิต ส�านักงานเกษตรจังหวัดสงขลา คุณธีระ แก้วพิมล อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
คุณพูนทรัพย์ ชูแก้ว ปราชญ์ชุมชนท่าหิน และคุณประทีป หรัมจันทร์ ปราชญ์ชุมชนท่าข้าม ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ
จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย เป็นผู้ด�าเนินการเสวนา โดยในช่วงบ่ายเป็นการรับฟังการจัดท�าแผนบูรณาการ
ให้ได้รับทุนสนับสนุน : กรณีศึกษาแผนบูรณาการที่เสนอของบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นั น ทชั ย ชู ศิ ล ป คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ และรั บ ฟั ง การบรรยายพิ เ ศษ เรื่ อ ง การก� า หนดโจทย์ วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาภู มิ ภ าค จาก
รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินตะ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันที่สองของ
โครงการ Quick win projects พื้นที่จังหวัดสงขลา ได้มีการยกตัวอย่างแผนบูรณาการที่ดีจากสถาบันวิจัยและพัฒนา และการให้ข้อมูล
เพิ่มเติมในการเขียนผลลัพธ์สู่ผู้ใช้ การรวมศาสตร์ในการจัดท�าแผนบูรณาการงานวิจัยร่วมกัน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทชัย ชูศิลป
นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากนั้นมีการแบ่งกลุ่มเพื่อก�าหนดโจทย์ในการจัดท�าแผนบูรณาการงานวิจัย โดยการน�าเสนอแผนบูรณาการ
ของแต่ละกลุ่ม เพื่อให้เพื่อนนักวิจัยที่สนใจจะร่วมแผนเพิ่มเติมเข้าร่วม หรือเชิญชวนสาขาที่ยังขาดอยู่มาด�าเนินการร่วมกัน และได้ให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการน�าเสนอแผนบูรณาการงานวิจัยของทุกกลุ่ม รวมถึงมีการกล่าวสรุปภาพรวมของการจัดท�าแผนบูรณาการ
งานวิจัยในครั้งนี้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อท�าให้นักวิจัยก�าหนด
ทิศทางได้ชัดเจนมากขึ้นที่จะน�าแผนบูรณามาพัฒนาต่อไปในอนาคต
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â¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃà¢ÕÂ¹àÍ¡ÊÒÃº·¤ÇÒÁÇÔ¨ÑÂà¾×èÍ¡ÒÃµÕ¾ÔÁ¾à¼Âá¾Ã‹ã¹ÃÐ´ÑºªÒµÔ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการการเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมวีแอล อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งมี ผศ.ดร.วรพร ธารางกูร
รองผู้อ�านวยการฝายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับและเปดงาน โดยมีวัตถุประสงค์การจัด
โครงการครั้งนี้เพื่อเพิ่มความรู้ในด้านเทคนิคการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ ของนักวิจัยสู่วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล
ที่เป็นที่ยอมรับ และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
กิจกรรมวันแรกได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.การุณ ทองประจุแก้ว บรรยายพิเศษเรื่อง การวางเนื้อหาบทความอย่างไร
ให้ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ หรือให้ได้รับการตีพิมพ์ ในส่วนช่วงบ่ายและวันที่สองของโครงการ ได้รับเกียรติจากวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิมาอ่านและให้ข้อเสนอแนะแก่นักวิจัยแต่ละสาขา ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป มณีรัตน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.การุณ ทองประจุแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.มัทนชัย
สุทธิพันธุ์ คณะวิทยาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ทั้งนี้นักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการทุกท่านมีความตั้งใจในการปรับแก้ไขบทความ ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านที่ได้สละเวลามาให้ความรู้และเทคนิคการเขียนบทความให้แก่นักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

»ÃÖ¡ÉÒËÒÃ×Íá¹Ç·Ò§¾Ñ²¹Òá¼¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃÇÔ¨ÑÂÃÐ´ÑºÀÙÁÔÀÒ¤ÊíÒËÃÑºàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัย ปี 2564

วันที่ 28 มีนาคม 2562 ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ทั้ง 6 สถาบัน ร่วมปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาแผนบูรณาการวิจัยระดับภูมิภาคส�าหรับเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณวิจัย ปี 2564 หรือแหล่งทุนอื่น โดยมีประเด็นสรุปร่วมกันให้แต่ละมหาวิทยาลัย ก�าหนดประเด็นวิจัยที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในบริบทภูมิภาค เบื้องต้นมีข้อเสนอประเด็นแผนบูรณาการมหาวิทยาลัยละ 2 แผนบูรณาการ ทั้งนี้
เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา 6 สถาบัน จะก�าหนดจัดประชุมเครือข่ายและพัฒนาแผนบูรณาการร่วมกันในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้
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â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ

วิจัย เรื่องหลักจริยธรรมการวิจัยและการทบทวนพิจารณาโครงการ
ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเครือข่ายสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคใต้ 5 แห่ง (มรภ.สุราษฎร์ธานี มรภ.นครศรีธรรมราช มรภ.สงขลา มรภ.ภูเก็ต และ มรภ.ยะลา) จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักจริยธรรมการวิจัยและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม
ธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง ซึ่งมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย กล่าวต้อนรับและเปดงาน
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดการประชุมจากกอง
มาตรฐานการวิจัย ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยท่าน ดร.อัณณ์ณิชา โตกิจกล้าธวัฒน์ ผู้อ�านวยการกองมาตรฐาน
การวิจัย และก�ากับดูแลโดยคุณญาดา สัมมารัตน์ จากกองมาตรฐานงานวิจัย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้ กว่า 320 คน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นิมิตร มรกต จากคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนาวัลย์ ดาตี้ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของจริยธรรมตามจริยธรรมการวิจัยพื้นฐานและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องจากอดีตถึงปัจจุบัน โดยมีเนื้อหาสาระอัดแน่นตั้งแต่
- จริยธรรมการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และกระบวนการขอการยินยอม
- การเยี่ยมส�ารวจและประเมินการด�าเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
- หลักจริยธรรมการวิจัยและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย
- การวิจัยในการรักษาความลับและผลประโยชน์ทับซ้อน
- บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
รวมถึงกิจกรรม ถาม - ตอบ กรณีศึกษา ลุ้นรับรางวัลจากท่านวิทยากร และมีการท�าแบบทดสอบประเมินความรู้ความเข้าใจ
ที่ได้รับตลอดหลักสูตรทั้งสองวัน
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â¤Ã§¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ “ÊÃŒÒ§¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂÃØ‹¹ãËÁ‹” (ÅÙ¡ä¡‹)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รุนที่ 1

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการฝกอบรม “สร้างนักวิจัย
รุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2562 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ�าเภอเมือง
จังหวัดตรัง ซึ่งมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย กล่าวต้อนรับ โดยได้รับเกียรติจาก
ผอ.เพลินจิตต์ นกสกุล ผู้อ�านวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคล ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานในพิธีเปด และ
ผศ.ดร.อภิรมย์ สีดาค�า ผู้ช่วยอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ รับหน้าที่พิธีกร
และผู้จัดการโครงการฝกอบรม ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาเครือข่ายให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศ
กิจกรรมวันแรกเป็นการบรรยายเกี่ยวกับปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัยจากวิทยากร (แม่ไก่) ดร.เรืองสิทธิ์ เนตรนวลใย
การก�าหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ โดยวิทยากร ดร.กัลยา บุญญานุวัตร และเรื่อง
การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม โดยวิทยากร ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาท และรองศาสตราจารย์ศิริชัย พงษ์วิชัย ร่วมประเมิน
วิทยากร เพื่อให้การรับรองการเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” อีกทั้งมีการแบ่งกลุ่มภาคปฏิบัติ ฝกการก�าหนดโจทย์และ
บูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุ่มเพื่อก�าหนดปัญหาวิจัยในแต่ละพื้นที่
วันที่ 2 เมษายน 2562 เป็นการทบทวนประเด็นเนื้อหาวิจัย และรับฟังการบรรยายโดยวิทยากร (แม่ไก่) รศ.ผกากรอง เทพรักษ์
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องการออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ และเรื่องการออกแบบการวิจัยรูป
แบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิทยากร (แม่ไก่) ผศ.ดร.อนิวัช แก้วจ�านงค์ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ส่วนช่วงท้ายเป็นกิจกรรมฝกปฏิบัติ
การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณแบบกลุ่ม ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับค�าแนะน�าอย่างใกล้โดยวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ
วันที่ 3 เมษายน 2562 พบกับกิจกรรม Home Room หลังจากได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากร (แม่ไก่) รศ.ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องการออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
และเรื่องการวัด การสร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ จากวิทยากร (แม่ไก่) ผอ.ชูศรี กาญจนวงศ์ ส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
วันที่ 4 เมษายน 2562 เป็นการบรรยายจากวิทยากร (แม่ไก่) ผศ.อนงค์ ภิบาล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง
หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และหลักประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์
การอบรมดังกล่าวได้รับความสนใจเข้าร่วมทั้งจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และจากหน่วยงาน
ภายนอก จาก 13 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่,
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง, อุทยานวิทยาศาสตร์
พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี, วิทยาลัยชุมชนพังงา,
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตกระบี่ รวมจ�านวนทั้งสิ้น 49 คน หลังเสร็จสิ้นโครงการฝกอบรมฯ ในวันที่ 5 เมษายน
2562 ผอ.เพลินจิตต์ นกสกุล ผู้อ�านวยการกลุ่มงานทรัพยากรบุคล ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กล่าวแสดงความยินดี
กับผู้ผ่านการอบรมโครงการฝกอบรม”สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมทุกท่าน ซึ่งการอบรม
ในครั้งนี้สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ “ลูกไก่” ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นอีก 49 คน เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญในการวิจัยในภูมิภาค อันจะเกิดประโยชน์
อย่างยิ่งต่อส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป

46 สถาบันวิจัยและพัฒนา
รายงานประจําปงบประมาณ 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา 47
รายงานประจําปงบประมาณ 2562

â¤Ã§¡ÒÃ “¡ÒÃà¢ÕÂ¹àÍ¡ÊÒÃº·¤ÇÒÁÇÔ¨ÑÂà¾×èÍ¡ÒÃµÕ¾ÔÁ¾à¼Âá¾Ã‹ã¹ÃÐ´Ñº¹Ò¹ÒªÒµÔ”
วันที่ 2-3 เมษายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการ “การเขียนเอกสาร
บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ” ณ โรงแรมบลูโซเทล ต�าบลอ่าวนาง อ�าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวเปดโครงการ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์
จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ทั้งนี้
ยั ง มี วิ ท ยากรให้ ค� า ปรึ ก ษาและแนะน� า ประจ� า กลุ ่ ม ได้ แ ก่ รศ.ดร.มนั ส ชั ย จั น ทร์ ประจ� า กลุ ่ ม เกษตรและอุ ต สาหกรรมเกษตร
รศ.ดร.วรวรรณ พันธุ์พิพัฒน์ ประจ�ากลุ่มวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี ประจ�ากลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ประจ�ากลุ่มบริหารการจัดการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว และ Mr.Danaiel Edward Guiney
เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและไวยากรณ์ของบทความ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้นักวิจัย
คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการเขียนบทความวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งจะน�าไปสู่การตีพิมพ์ได้
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อันน�าไปสู่การพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อมหาวิทยาลัยฯ
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§Ò¹ÁË¡ÃÃÁ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáË‹§ªÒµÔ (Thailand Research Expo 2019)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2019)
ณ ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 โดยน�าผลงานวิจัยภายใต้
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) “การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน�้าปะเหลียน
จังหวัดตรัง” เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ได้แก่ โครงการวิจัยตู้อบใบจากโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดย ผศ.นพดล โพชก�าเหนิด
โครงการวิจัยการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ของชุมชนพื้นที่ลุ่มน�้าปะเหลียนจังหวัดตรัง
โดย ผศ.ระริน เครือวรพันธุ์ โครงการนวัตกรรมสีเขียวเศษวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปใบจากผลิตภัณฑ์ชุมชนสีเขียวสู่ความยั่งยืนของ
ลุ่มน�้าปะเหลียน โดย ดร.ทัชชญา สังขะกูล นอกจากนี้ ยังมีโครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์น�้าหวานต้นจากเชิงพาณิชย์เพื่อการ
อนุรักษ์ปาจากอย่างยั่งยืนกรณีศึกษาลุ่มน�้าปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ผศ.ดวงเดือน สงฤทธิ์ ซึ่งในแต่ละวันจะมีการจัด
workshop ให้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้ร่วมสนุก เช่น การผลิตถ่านแฟนซีจากใบจาก การสานติหมาจากใบจาก การท�าของที่ระลึกจาก
ใบจาก ซึ่งได้รับความสนใจแก่ผู้ร่วมงานจ�านวนมาก
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วันที่ 22-23 เมษายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา น�าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา กล่าวเปดโครงการ “การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” ณ วังวาดี รีสอร์ท ต�าบลลานข่อย
อ�าเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง ในช่วงเช้าของวันนี้ได้มีการบรรยายเรื่อง “ทิศทางการปฏิรูประบบวิจัยและนัยยะความส�าคัญต่องาน
วิจัยเชิงพื้นที่” โดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ต่อด้วยการบรรยาย “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยระยะ 20 ปี ตามแนวคิดด้านการสร้างผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมบนอัตลักษณ์
เชิงพื้นที่ในระยะปานกลาง 5 ปี แรก” โดย คุณวันเพ็ญ จิตตพงศ์ ผู้อ�านวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกัน Workshop กิจกรรมปฏิบัติการกลุ่ม การวิเคราะห์โจทย์วิจัยบนอัตลักษณ์และบริบทความ
ต้องการเชิงพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยฯ ในภาคบ่ายมีการแบ่งกลุ่มการปฏิบัติการตามกิจกรรม โดย เรียนรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนา Network Value chain บนฐานงานวิจัยเดิมและการพัฒนา Research framework บนงานฐานวิจัย เพื่อเป็นการเรียนรู้เครื่อง
มือในการพัฒนางานวิจัย อันจะน�าไปสู่การปรับเปลี่ยนทิศทางการปฏิรูประบบการวิจัยในอนาคต หลังจากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์และมุมมองเกี่ยวกับการท�างานวิจัย โดยได้ยก Case Study จ�านวน 2 โครงการ ได้แก่ Case Study การออกแบบงาน
วิจัยที่สร้างการเปลี่ยนแปลงกับสังคม โดย ดร.ณัฎฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย และ
Case Study เกี่ยวกับการจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่สู่การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล โพชก�าเหนิด
อาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย โดยนักวิจัยผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและเรียนรู้
ร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของการด�าเนินการ
วิจัยอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ส�าหรับวันที่สองของโครงการเป็นกิจกรรมน�าเสนอ Research Framwork ของกลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัย ทั้งหมด 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
การจัดการทรัพยากรชายฝัง กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม กลุ่มนวัตกรรมจากใบจาก กลุ่มเครื่องแกง กลุ่มเครื่องถม โดยมีการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิจัยกับวิทยากร อีกทั้งยังเป็นแนวทางการวิจัยให้กับผู้เข้าร่วมท่านอื่นด้วย และในช่วงบ่ายมีการบรรยาย
หัวข้อเรื่องกรณีศึกษาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช โดย ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ รองผู้อ�านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการบรรยายกระบวนการท�างานงานวิจัยเชิงพื้นที่จากประสบการณ์จริง ที่ก่อให้
เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของกระบวนการท�างานเชิงพื้นที่ ที่มีความแตกต่างในด้านพื้นที่และชุมชน ต่อมาเป็นการบรรยาย
แนวทางการเขียนรายงานวิจัยโดย ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยบรรยายถึงรายละเอียดแบบฟอร์ม
ของการเขียนรายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายใต้โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งเป็นการพัฒนาเครื่องมือในการท�าวิจัย
ของ หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ และปดท้ายด้วยกิจกรรมการเขียนความต้องการการรับการหนุนเสริมด้านงานวิจัย จาก
นักวิจัยที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก
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â¤Ã§¡ÒÃ “»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ªØ´â¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò

ผู้ประกอบการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ของเครือขายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”
วันที่ 25 เมษายน 2562 ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ร่วมประชุมก�าหนดการ
ติดตามการด�าเนินงานของโครงการ “ประสานงานชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ โดยมีข้อหารือเพื่อก�าหนดแนวทางการติดตามงานวิจัย และการหนุนเสริมการน�า
ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ รวมถึงวางแผนการท�างานในระยะต่อไปของโครงการฯ ในกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ทั้ง 9 แห่ง

â¤Ã§¡ÒÃ “¡ÒÃÍºÃÁ¡ÒÃãªŒà¤Ã×èÍ§Á×Í·Ò§Ê¶ÔµÔà¾×èÍ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ” ¤ÃÑé§·Õè 2
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการ “การอบรมการใช้เครื่องมือทางสถิติเพื่อการวิจัย” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่
25-26 เมษายน 2562 ณ ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ซึ่งได้รับเกียรติ
จาก ผศ.ปัญจา ชูช่วย วิทยากรจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และว่าที่ร้อยตรีหญิงน�้าฝน พลอยนิลเพชร มาให้ความรู้ความเข้าใจการใช้
เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่นักวิจัยของมหาลัยฯ เพื่อให้สามารถน�าเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติไปใช้ในการวิจัย
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก
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â¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´·íÒÇÒÃÊÒÃà¾×èÍ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ “ÇÒÃÊÒÃà·¤â¹âÅÂÕÈÃÕÇÔªÑÂ”
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมของ
วารสารเพื่อเข้าสู่การประเมินคุณภาพวารสาร (TCI) และเตรียมวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI ภายใต้โครงการจัดท�าวารสารเพื่อการวิจัย
“วารสารเทคโนโลยีศรีวิชัย” ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2562 ณ โรงแรมบลูโซเทล ต�าบลอ่าวนาง อ�าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมข้อมูลของวารสารส�าหรับการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 4 ในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์
ดร.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาเป็นประธานในพิธีเปด และ ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย มาบรรยายให้ค�าแนะน�ารายละเอียดตามเกณฑ์การประเมินของศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย (TCI) ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เชิญเครือข่ายผู้จัดท�าวารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้
ทั้ง 5 แห่ง เข้าร่วมด้วย เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพและการด�าเนินงานของวารสาร โดยมีผู้เข้าร่วมจาก มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รวมทั้งสิ้น 7 วารสาร

»ÃÐªØÁªÕéá¨§»ÃÐ¡ÒÈÃÑº¢ŒÍàÊ¹Í§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ§ºà§Ô¹ÃÒÂä´Œ »ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2563
วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงประกาศรับข้อเสนองานวิจัยงบเงินรายได้ ประจ�าปี
งบประมาณ 2563 และการใช้งานระบบ DRMS ให้แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแต่ละพื้นที่ เพื่อบริหารจัดการข้อเสนองานวิจัย
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ตรัง และนครศรีธรรมราช
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Ë¹‹ÇÂ¨Ñ´¡ÒÃ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂà¾×èÍ¾Ñ²¹ÒàªÔ§¾×é¹·Õè

ต้อนรับทีมวิจัยโครงการวิจัยระบบฯ โครงการวิจัยท้าทายไทย ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ หน่วยงานภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย
โดยมี ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อ�านวยการฝายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา และนางสาวเตือนใจ ปยัง
หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีโอกาสต้อนรับทีมวิจัยโครงการวิจัย
ระบบฯ โครงการวิจัยท้าทายไทย ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) น�าทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย
ดร. สิริวดี พรหมน้อย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และอาจารย์นินุช บุณยฤทธานนท์ จากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น โดยในช่วง
เช้าจะเป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารจัดการงานวิจัย ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการตอบสนองนโยบาย
เป้าหมายของรัฐบาลและตามระเบียบวาระแห่งชาติ กลุ่มเรื่องนวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่2) ร่วมกับหน่วยจัดการ
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย 21 แห่ง ที่ได้รับทุนอุดหนุนภายใต้ทุนท้าทายไทย เพื่อศึกษาและทวนสอบกระบวนการการท�างาน/ขั้นตอน
การท�างานของหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเขิงพื้นที่
ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทิศทางของการท�างานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและแหล่งทุน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการด�าเนินงาน
ของหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ มทร.ศรีวิชัย ซึ่งในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย และทีมวิจัย บรรยาย
เรื่อง การจัดการความรู้ ระบบบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อสังคม : แนวคิด บทบาทและแรงบันดาลใจ โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมถึงนักวิจัย มทร.ศรีวิชัย ร่วมแชร์ประสบการณ์การท�างานวิจัยเชิงพื้นที่/รับใช้สังคม ซึ่งข้อมูล
จากการแชร์ประสบการณ์ ก่อให้เกิดการเรียนรู้และแนวทางในการท�างานวิจัยเชิงพื้นที่ ที่ต้องบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์หลายด้าน
เพื่อพัฒนา แก้ปัญหา และยกระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมั่นคงมากขึ้น
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â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÑÁÁ¹ÒàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ à·¤¹Ô¤¡ÒÃà¢ÕÂ¹¢ŒÍàÊ¹Í¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
เพื่อตอบโจทยด้านวิจัยและนวัตกรรมสู Thailand 4.0

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียน
ข้อเสนอการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ด้านวิจัยและนวัตกรรมสู่ Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค
อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับและบรรยาย
เรื่องทิศทางการเปลี่ยนแปลงระบบทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศยุค Thailand 4.0 โดยมีการท�ากิจกรรมร่วมกันในการพัฒนา
Network Value Chain ของแผนบูรณาการ และการบริหารจัดการโครงการวิจัยด้วย Logical Framework กิจกรรมเรื่อง Objective
Tree และ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หา Stakeholder ของงานวิจัย
หลังจากนั้นเข้าสู่การบรรยาย เรื่องการออกแบบ Logical Framework โดย อาจารย์บุญรัตน์ บุญรัศมี จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งให้นักวิจัยร่วมกันท�ากิจกรรมออกแบบและบริหารจัดการโครงการวิจัยด้วย Logical Framework
ส�าหรับวันที่สองของการประชุม เป็นการบรรยายการท�าโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มบนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน โดยทีมวิทยากร
ประกอบด้วย ผศ.โพยมพร รักษาชล ดร.สายใจ แก้วอ่อน และ ดร.พิมพิศา พรหมมา ซึ่งเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การท�า
โครงการวิจัย โดยใช้เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัย เช่น Supply Chain - Value Chain, Logical Framework, Problem Tree,
Objective tree และ Stakeholder Analysis ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และได้รับความสนใจจากนักวิจัยที่ได้เข้าร่วม
โครงการในครั้งนี้
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»ÃÐªØÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃà¾×èÍ¾Ñ²¹Òá¼¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ได้ด�าเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนบูรณาการวิจัย เพื่อสร้าง
ความส�าเร็จในการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ 5 สถาบัน และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภายใต้โครงการ การสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับแหล่งทุนภายนอก ระหว่างวันที่ 27-28
พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมศิวา รอยัล โฮเตล อ�าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จเร สุวรรณชาต เป็นประธานในพิธีเปด
พร้อมทั้ง ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ 5 สถาบัน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมเป็น
วิทยากร เพื่อให้เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้ง 6 สถาบัน ได้แผนบูรณาการงานวิจัยที่มีคุณภาพ ตอบสนองการพัฒนางานวิชาการ
ความต้องการของชุมชนสังคม และท�าให้เกิดเครือข่ายนักวิจัยระหว่างสถาบันที่มีความมุ่งมั่นและมีเป้าหมายร่วมกันในการผลิตงานวิจัย
ที่ตอบสนองชุมชนสังคมมากขึ้น
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“การจัดท�า SOPs การด�าเนินการตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร”
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562 ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อ�านวยการฝายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ประพจน์ มลิวัลย์
สพ.ญ.สินีนาฎ เข็มบุบผา ตัวแทนคณะกรรมการก�ากับดูแลการด�าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (คกส.) และเจ้าหน้าที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมสัมมาเชิงปฏิบัติการ คกส. ในหัวข้อ “การจัดท�า SOPs การด�าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”
จัดโดย สถาบันพัฒนาการด�าเนินงานต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อให้การด�าเนินการ
ต่อสัตว์เป็นไปอย่างมีมาตรฐานที่ก�าหนด

â¤Ã§¡ÒÃ “¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔµÀÑ³±Ë¹Öè§µíÒºÅË¹Öè§¼ÅÔµÀÑ³± (OTOP)
จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัยและนักวิจัยภายใต้โครงการ “การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้าง
คุณค่าและมูลค่าเพิ่มบนพื้นฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่น สู่ตลาดการแข่งขัน ได้เข้าพบ คุณประมวล วรานุศิษฏ์ พัฒนาการจังหวัด
นครศรี ธ รรมราช ณ ห้ อ งประชุ ม ส� า นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ศาลากลางจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช โดยมี
ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปียม (หัวหน้าชุดโครงการ) น�าเสนอความก้าวหน้าของโครงการวิจัยฯ ต่อจังหวัด
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วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 หน่วยจัดการงานวิจยั เพือ่ พัฒนาเชิงพืน้ ที่ สถาบันวิจยั และพัฒนา มทร.ศรีวชิ ยั โดย ผศ.ดร.อภิรกั ษ์ สงรักษ์
(ผู้อ�านวยการวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย) และเจ้าที่ประจ�าโครงการฯ ได้ก�าหนดจัดการประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อการรายงาน
ความคืบหน้าโครงการวิจัย รอบ 5 เดือน ณ ห้องประชุมนิลุบล โรงแรมทวินโลตัส ซึ่งเป็นการประชุมเตรียมความพร้อมของโครงการ
ภายใต้ ประเด็น “การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่า
เพิ่มบนพื้นฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่น สู่ตลาดการแข่งขัน ประกอยไปด้วย 5 โครงการ ได้แก่
1. โครงการการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าสู่มูลค่าบนวิถีแห่งการเชิดชูช่างถมเมืองนคร
(หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปียม)
2. โครงการนวัตกรรมการออกแบบและกระบวนการผลิตเครือ่ งถมร่วมสมัยโดยคงไว้ซงึ่ อัตลักษณ์ดงั้ เดิมของเครือ่ งถมจังหวัดนครศรีธรรมราช
(หัวหน้าโครงการ : ดร.ณัฎฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง)
3. โครงการบริหารจัดการวัตถุดิบของเกษตรกรผู้ผลิตเครื่องแกง (หัวหน้าโครงการ: อ.สาธิต บัวขาว)
4. โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องแกงนครสู่มาตรฐานเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายและการสื่อสารการตลาด
(หัวหน้าโครงการ : ดร.สายใจ แก้วอ่อน)
5. โครงการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเครื่องแกงนคร (หัวหน้าโครงการ : ผศ.โพยมพร รักษาชล)
โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในจังหวัดในการเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมฯ และให้ข้อเสนอแนะกับนักวิจัย ซึ่ง
ประกอบด้วยนางสาวศิริกมล แก้วแสงอ่อน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช และ ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ
รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นครศรีธรรมราช ในการร่วมรับฟังและให้ค�าชี้แนะ รวมถึงให้แนวทางแก่นักวิจัย ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการด�าเนินงานต่อของโครงการวิจัยต่อไป
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ให้การต้อนรับส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และสถาบันการจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเกษตร(สท.)
คณะผู้บริหาร สถาบันวิจัยแและพัฒนา ให้การต้อนรับ ผอ.วิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อ�านวยการ ส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) และคณะ ในโอกาสเดิน
ทางมาเยี่ยมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่วิทยาเขตตรัง ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2562 โดยสถาบัน
การจัดการฯ (สท.) เป็นหน่วยงานภายใต้ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด�าเนินงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจร (One Stop Service) ภายใต้การท�างานร่วมกับหน่วยงาน
พันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิด “การปฏิรูปภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ลดความเหลื่อมล�้า
เชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจชีวภาพ” โดยน�าผลงานวิจัยจาก สวทช. และพันธมิตรสู่การใช้งานจริงในพื้นที่ ทั้งนี้ คณะท�างานจาก สท. ได้เข้า
เยี่ยมชมการพัฒนางานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร. ศรีวิชัย ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พร้อมคณะผู้บริหารและได้ให้เกียรติน�าชม
ต้นแบบของงานวิจัยเพื่อการถ่ายทอดสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงตลอดจนเป็นแหล่งความรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายและตอบโจทย์ความต้องการของ
เกษตรกรและชุมชน ซึ่งจะเยี่ยมในพื้นที่สงขลาและนครศรีธรรมราช ในโอกาสต่อไป เพื่อน�าไปสู่การก�าหนดแนวทางท�างานร่วมกัน
ภายใต้กระทรวงเดียวกัน
จากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการขยายงานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย อันได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มธนาคารปูม้าและสาหร่ายทะเล บ้านปากคลอง ต�าบลบ่อหิน อ�าเภอสิเกา โดยนายเกษม บุญญา ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านปากคลอง บรรยายและน�าชมพื้นที่ กลุ่มที่ 2 กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านปากคลอง น�าชมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบ
เนื้อปลาทะเล เช่น ข้าวเกรียบ นักเก็ตปลา กรือโปะ กลุ่มที่ 3 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดุหุนสามัคคี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเตยปาหนันบ้านดุหุน
โดยนางจันทร์เพ็ญ ปูเงิน ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดูหุนสามัคคี น�าชมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยปาหนัน และสาธิตการ
จักสานจากเตยปาหนัน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด (บ่อหินฟาร์มสเตย์) โดย นายบรรจง นฤพรเมธี ซึ่งทั้ง 4
กลุ่มชุมชนนี้ เป็นกลุ่มที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ นับเป็นงานบริการวิชาการสู่ชุมชน
เพื่อพัฒนาโจทย์งานวิจัยให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนต่อไป
วันที่ 8 มิถุนายน 2562 คณะบุคลากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ได้น�าคณะท�างานจาก สถาบันการจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม สวทช. ลงพื้นที่เยี่ยมชมการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
เขาหลัก อ.เมือง จ.ตรัง ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อ�านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อม
คณะอาจารย์ บรรยายกิจกรรมการร่วมมือกันระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยในด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านเขาหลัก
อีกทั้งยังได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก นายสวัสดิ์ ขุนนุ้ย ผู้ใหญ่บ้านเขาหลัก นายบุญส่ง ศรีหมอก ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บ้านเขาหลัก และชาวบ้านในชุมชน นับได้ว่าเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่สามารถบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน และลงเยี่ยมชม
พื้นที่การด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง โดยมี คุณอารอบ เรืองสังข์
ประธานกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี บรรยายและน�าชมผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากผ้าทอนาหมื่นศรี และยังได้รับค�าแนะน�าจาก สวทช. ในการน�า
เทคโนโลยีมาพัฒนาร่วมกับผ้าทอ เพื่อเพิ่มมูลค่าของงานผ้าต่อไปในอนาคต จากนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย น�าโดย
ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา น�าคณะท�างานจาก สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สวทช.
ลงพื้นที่ซึ่งมีการร้องขอความช่วยเหลือด้านงานวิจัยและนวัตกรรม จากสหกรณ์การเกษตรนาโยง จ�ากัด โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี
จาก นายสมพร เต็งรัง ประธานสหกรณ์การเกษตรนาโยง และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อหาแนวทาง
การท�างานร่วมกัน
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»ÃÐªØÁ¡ÒÃµÔ´µÒÁ¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒâ¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ ÃÐÂÐ 6 à´×Í¹

ภายใต้ประเด็นการจัดการทรัพยากร แบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุมน�้าปะเหลียน
จังหวัดตรัง ระยะที่ 2
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ได้มีการจัดประชุมการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย ระยะ 6 เดือน ภายใต้ประเด็นการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน�้าปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมนครินทร์ 2 โรงแรมเรือรัษฎา ต�าบลทับเที่ยง
อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง น�าโดย ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ และได้รับเกียรติจากฝายบริหารของ
มทร.ศรีวิชัย ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากส�านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผอ.หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) และคุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคีจังหวัดที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ได้แก่
คุณศุภศักดิ์ ศรีหมาน (ผอ.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ตรัง) คุณสุรพงษ์ อินทรเจียว (ส�านักงานพลังงาน จ.ตรัง) คุณบรรจง นฤพรเมธี
(นายกสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรม จ.ตรัง) และ คุณประภาพรรณ กันตังพันธุ์ (นายก อบต.วังวน) รวมทั้ง ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ
จาก มรภ.นครศรีธรรมราช โดยการน�าเสนอความก้าวของโครงการในครั้งได้รับค�าแนะน�าจากผู้ทรงคุณวุฒิท้ังจาก สกสว. และผู้ทรงคุณวุฒิ
จากจังหวัด ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาการท�างานวิจัยแก่นักวิจัยภายใต้โครงการฯ เป็นอย่างมาก
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½ƒ¡ÍºÃÁ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ§Ò¹°Ò¹·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã·ŒÍ§¶Ôè¹ (6 §Ò¹) ÃØ‹¹·Õè 1/2562
ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ภาคใต้ฝังอันดามัน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการฝก
อบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (6 งาน) รุ่นที่ 1/2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง
ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2562 โดยมี ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ�านวยการฝายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย
กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวเปดงาน
และมีการบรรยายแนวทางการด�าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท่องถิ่นตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ โดย ดร.ปยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองหัวหน้าส�านักงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ และบรรยายงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น โดย คุณมรกต วัชรมุสิก คุณชนันต์ติณณ์ เทียนทอง
วิทยากรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และฝกปฏิบัติการ : ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น (การท�าทะเบียนทรัพยากร) โดยวิทยากร
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และวิทยกร มทร.ศรีวิชัย อีกทั้งมีการสรุปและน�าเสนอผลการปฏิบัติการ โดย ผศ.ดวงจิต แก้วอุบล
ที่ปรึกษาประสานงานฯ โครงการ อพ.สธ. ซึ่งในแต่ละวันจะมีกิจกรรมใบงานเก็บข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมได้ท�าการบันทึกขณะลงพื้นที่
เก็บข้อมูลเพื่อน�าเสนอในแต่ละกิจกรรมโดยโครงการในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
สถานศึกษา 25 หน่วยงาน จ�านวนทั้งสิ้น 70 ท่าน และบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ จ�านวน 20 ท่าน
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â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁÊÑÁÁ¹ÒàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ “¡ÒÃÊÃŒÒ§ÁÒµÃ°Ò¹áÅÐ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁÇÔ¨ÑÂ”
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างมาตรฐาน
และจริยธรรมวิจัย” ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง ซึ่งมี ดร.สุดคนึง ณ ระนอง
รองผู้อ�านวยการฝายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวเปดงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล ข้าราชการบ�านาญ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว เป็นวิทยากรในการบรรยาย “การจัดท�ามาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard
Operating Procedures (SOPs)” เพื่อให้คณะกรรมการด้านมาตรฐานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท�ามาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedures (SOPs) โดยสามารถน�าความรู้ที่ได้ไปใช้
ปฏิบัติ ในการด�าเนินการก�ากับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสามารถด�าเนินงานให้งานวิจัยได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้
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Ë¹‹ÇÂ¨Ñ´¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂà¾×èÍ¾Ñ²¹ÒàªÔ§¾×é¹·Õè Á·Ã.ÈÃÕÇÔªÑÂ

จัดประชุมติดตามความก้าวหน้ารอบ 5 เดือน โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ
(OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 หน่วยจัดการวิจัยงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย น�าโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนักวิจัยภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
หนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มบนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่นสู่
ตลาดการแข่งขัน ได้น�าผลิตภัณฑ์เครื่องถม และเครื่องแกง โดยการจัดนิทรรศการเพื่อการต้อนรับ ประธานและคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ รวมทั้ง สมาชิกวุฒิสภาฯ นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ ณ อาคารส�านักงาน มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
ทั้งนี้การจัดนิทรรศการในครั่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการในการน�าผลิตภัณฑ์มาจัดแสดง เครื่องถมที่น�ามาจัดแสดงโดย
คุณอุดม ขวัญสงค์ และเครื่องแกงขึ้นชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราช เครื่องแกงบ้านหนองตาม
หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ มทร.ศรีวิชัย ได้มีการจัดประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้ารอบ 5 เดือนของโครงการวิจัย
ในประเด็นโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่า
เพิ่มบนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน (ผลิตภัณฑ์เครื่องถม และเครื่องแกง) น�าโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ ผู้ทรงคุณวุฒิและ
นักวิจัยภายใต้โครงการดังกล่าว โดยการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยฯ ดังนี้
1.คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ผู้ทรงคุณวุฒิ สกสว.) 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 3.คุณศิริกมล แก้วแสงอ่อน (นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช) 4.คุณจิณัฐชา วรรณโสภณ
(ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช) 5.คุณอุดม ขวัญสงค์ (ผู้ประกอบการเครื่องถม) โดยโครงการที่น�าเสนอความก้าวหน้า
มีทั้งหมด 5 โครงการ โดยมีนักวิจัยให้ความสนใจเข้าร่วมเพื่อรับฟังการน�าเสนอของหัวหน้าโครงการพร้อมทั้งข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
จากแหล่งทุนและผู้ทรงคุณวุฒิจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
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¡Ô¨¡ÃÃÁ workshop “Ê×èÍÊÒÃÍÂ‹Ò§äÃãËŒµÍºâ¨·Â User”
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิจัย น�าโดย รองผู้อ�านวยการฝายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.สุดคนึง ณ ระนอง และหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ เจ้าหน้าที่และนักวิจัยภายใต้ทุนโครงการ
วิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) ดร.ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม workshop “สื่อสารอย่างไรให้ตอบโจทย์ User”
ซึ่งจัดโดยฝายบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(สกสว.) ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562 โดยการประชุมครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมรวมทั้งหมด 21 มหาวิทยาลัย
โดยเป้าหมายของการประชุมคือการเพิ่มศักยภาพและทักษะความรู้ของ “การสื่อสารเชิงรุก” ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสื่อสาร เผยแพร่
และประชาสัมพันธ์การด�าเนินงานและผลงานของหน่วยบริหารจัดการรวมถึงงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุน
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¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤Å ¤ÃÑé§·Õè 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

วันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย น�าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมบุคลากร ได้น�านักวิจัยจากชุดโครงการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มพื้นฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาด
การแข่งขัน (เครื่องแกง และเครื่องถม) เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10” ในหัวข้อ “วิถีราชมงคลขับเคลื่อน
นวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่

¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ
ขอแสดงความยินดีกับ นายเชิด คงห้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัย
และพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ที่ได้รับรางวัลการน�าเสนอภาคบรรยาย ระดับชาติ “ยอดเยี่ยม”
SESSION 7 - งานประจ�าสู่งานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศแบบรวม
ศูนย์เพื่อการบริหารงานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ในงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10”
ระหว่ า งวั น ที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศู น ย์ ป ระชุ ม และแสดงสิ น ค้ า นานาชาติ
จังหวัดเชียงใหม่
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(RUTR Research Expo 2019)

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดงานแถลงข่าวมหกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ประจ�าปี 2562 (RUTR Research Expo 2019) จากหิ้งสู่ห้าง ท�าได้จริง ใช้ได้จริง ขายได้จริง ณ The Hub Cafe &
Co-working Space ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ นางอรนุช ชัยยะวิริยะ ผู้อ�านวยการส่วน
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลนครหาดใหญ่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแถลงข่าวการจัดงานและการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
คิดค้นและนวัตกรรม กว่า 100 ผลงาน ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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วันที่ 13 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย น�าโดย ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ จัดประชุมหารือแนวทางการเปดรับข้อเสนอการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจ�าปีงบประมาณ
2564 ณ ห้อง ฉ 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทน อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารจากคณะและวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อร่วมก�าหนดร่างแนวทางในการเปดรับข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงระบบวิจัยของประเทศ
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ÁË¡ÃÃÁ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ Á·Ã.ÈÃÕÇÔªÑÂ 2562 (RUTS Research Expo 2019)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดงานมหกรรมงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย 2562 ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562
ณ ศู น ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล เฟสติ วั ล หาดใหญ่ จั ง หวั ด สงขลา โดยในวั น ที่ 20 สิ ง หาคม 2562 ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก ศาสตราจารย์
ดร.เปียมศักดิ์ เมนะเศวต อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อม
คณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย ร่วมเปดงาน “มหกรรมงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย 2562 (RUTS Research Expo 2019)” และเยี่ยมชมผลงาน
วิจัยที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาค อีกทั้งการจัดแสดงนิทรรศการของชุมชน ทั้งคณะ วิทยาลัยของมหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด
“จากหิ้งสู่ห้าง ท�าได้จริง ใช้ได้จริง ขายได้จริง”
การจัดงานในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย น�าพันธกิจด้านวิจัย วิชาการ บริการวิชาการรับใช้สังคม
พัฒนานักศึกษา และยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัย รวมถึงการประกวดผลงานกว่า 100 ผลงาน ทั้งระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
ระดับอาจารย์บุคคลทั่วไป ชิงเงินรางวัลกว่าสองแสนบาท การน�าเสนอนิทรรศการผลงานวิจัยวิชาการ และการออกร้านชุมชนพร้อมขาย
บนแนวคิดหนึ่งคณะหนึ่งชุมชน การน�าเสนอผลงานวิชาการสู่ผู้ใช้ประโยชน์ผ่านเวที การมอบรางวัลเกียรติยศให้กับภาคีต้นแบบที่
สนับสนุนการท�างานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ และรางวัลส�าหรับนักวิจัยดีเด่นด้านการน�าผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงสังคมและ
เชิงพาณิชย์ ที่ส�าคัญสุดคือการที่มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสส่งมอบผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ จ�านวน 100 นวัตกรรม สู่ชุมชน
เป้าหมาย โดยมีผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มาเป็นผู้รับมอบป้าย
“12 ปี มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบ 100 นวัตกรรมสู่ชุมชนสังคม”
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการการบริหารจัดการแผนบูรณาการด้านการวิจัย
และนวัตกรรม ประจ�าปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อ�าเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ มาเป็นประธานในพิธีเปด และ
เข้าร่วมโครงการโดยกิจกรรมในโครงการมีการชี้แจง หลักเกณฑ์การจัดท�าแผนงานวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม มทร.ศรีวิชัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และกิจกรรม
การแบ่งกลุ่มปรับปรุงแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย จ�านวน 7 แผนงานวิจัย ของผู้อ�านวยการและกรรมการผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
ทั้งนี้แต่ละแผนงานยังได้รับข้อเสนอแนะและการช่วยเหลือในการปรับปรุงแผนงานวิจัยเพื่อให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจาก
รองอธิการบดี อันได้แก่ ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
กิจกรรมวันที่ 2 ของโครงการ การบริหารจัดการแผนบูรณาการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจ�าปีงบประมาณ 2562 ได้รับ
เกียรติจาก คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ผู้ทรงคุณวุฒิจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มารับฟังการน�าเสนอแผนงานวิจัย
จากตัวแทนผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งท่านได้ให้ข้อเสนอแนะและสรุปทิศทางการปรับแก้ไขแผนงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้กิจกรรมปดท้ายของโครงการเป็นการชี้แจงและอธิบายรายละเอียดการกรอกข้อมูลใน แบบฟอร์มเสนอแผนงาน
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ 2564 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา และชี้แจงเพิ่มเติมโดยคุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช
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(National Research Management System : NRMS) เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
วันที่ 16 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National
Research Management System : NRMS) เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มากล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้กิจกรรมในโครงการมีบรรยาย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้าน
การวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา การบรรยายกระบวนการการใช้งานระบบ TIRAs และการรายงานผลการด�าเนินงานในระบบ
NRMS และการน�าเสนอแผน ววน. ของมหาวิทยาลัยจากตัวแทนผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัยพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
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¡ÒÃãªŒ§Ò¹ÃÐºººÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáË‹§ªÒµÔ

(National Research Management System : NRMS) เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
วันที่ 17 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการ การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National
Research Management System : NRMS) เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ�าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ซึ่งมีการบรรยาย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒน การบรรยายกระบวนการการใช้งานระบบ TIRAs และการรายงานผลการด�าเนินงานในระบบ NRMS
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¡ÒÃãªŒ§Ò¹ÃÐºººÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáË‹§ªÒµÔ

(National Research Management System: NRMS) เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
วันที่ 18 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการ การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National
Research Management System : NRMS) เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีบรรยาย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา การน�าเสนอ
แผน ววน. ของมหาวิทยาลัย จากตัวแทนผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัยพื้นที่จังหวัดสงขลา การบรรยายกระบวนการการใช้งานระบบ
TIRAs และการรายงานผลการด�าเนินงานในระบบ NRMS
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Ë¹‹ÇÂ¨Ñ´¡ÒÃ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ¾Ñ²¹ÒàªÔ§¾×é¹·Õè Å§¾×é¹·ÕèÅØ‹Á¹íéÒ»ÐàËÅÕÂ¹ ¨.µÃÑ§
วันที่ 14 ตุลาคม 2562 หน่วยจัดการงานวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่ หน่วยงานภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย โดย
ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ และนักวิจัยภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ร่วมกับ คุณประภาพรรณ กันตังพันธุ์
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลวังวน น�าฝายบริหารของมหาวิทยาลัย ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝายวิชาการ มทร.ศรีวิชัย และ
ทีมผู้บริหารของบริษัท เบทาโกร จ�ากัด (มหาชน) น�าโดย นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและทีมผู้บริหาร ลงพื้น
ที่ลุ่มน�้าปะเหลียน ต.วังวน อ.กันตัง โดยมีกิจกรรมการล่องเรือเพื่อไปดูวิถีชีวิตของชาวประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าเศรษฐกิจ อาทิ เช่น
ปลาและหอยตลับ โดยมี ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว นักวิจัยภายใต้โครงการฯ เป็นวิทยากร และกิจกรรมต่อมาคือการชิมหอยตลับปรุงรส
ซึ่งเป็นผลจากงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ของ มทร.ศรีวิชัย โดยมี รศ.ชมพูนุช โสมาลีย์ (หัวหน้าโครงการ) และถ่านแฟนซี กระถาง
จากเศษวัสดุเหลือใช้จากใบจาก น�าเสนอโดย ผศ.ระริน เครือวรพันธุ์ (หัวหน้าโครงการ) และหลังจากนั้น จึงเดินทางไปยังกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มจักสานบ้านนายอดทอง เพื่อดูการจักสานติหมา (จักสานใบจาก) ผลผลิตที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยมี ผศ.นพดล โพชก�าเหนิด
นักวิจัยของ มทร.ศรีวิชัย เข้าไปช่วยพัฒนาและสร้างตู้อบใบจากโดยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการเยี่ยมชมกลุ่มจักสานบ้านนายอด
ทองในครั้งนี้ มีคุณสุจินต์ ไข่ริน ซึ่งเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นวิทยากรในการให้ข้อมูลแก่ทีมคณะผู้ดูงาน
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â¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂà¾×èÍ¾Ñ²¹ÒàªÔ§¾×é¹·Õè (ABC) à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¨Ñ´áÊ´§¼Å§Ò¹¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ
ในงานประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัยกลุมภาคใต้

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นักวิจัยภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) และโครงการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัย
และการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง (Program based Research) ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานนิทรรศการในงานประชุม
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคใต้ ของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม วุฒิสภา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือก
ได้แก่ เครื่องถม ผลผลิตจากโครงการวิจัย (OTOP) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าสู่มูลค่าบนวิถีแห่งการเชิดชูช่างถมเมืองนคร
ผลงานของ ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปียม และโครงการนวัตกรรมการออกแบบและกระบวนการผลิตเครื่องถมร่วมสมัยโดยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์
ดั้งเดิมของเครื่องถมจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลงานของ ดร.ณัฏฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง และผลิตภัณฑ์หอยตลับ (หอยปะ) ปรุงรส ผลงาน
ของ รองศาสตราจารย์ชมพูนุช โสมาลีย์ ซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการวิจัย การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหอยตลับ
ให้เกิดความหลากหลายในชุมชนบ้านวังวน เขตลุ่มน�้าปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งได้รับเกียรติจากพลเอกประจิน จั่นตอง ประธานคณะ
กรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา และสภามหาวิทยาลัย รวมถึงผู้แทนมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้
เดินเยี่ยมชมผลงานวิจัยของทั้ง 15 มหาวิทยาลัย

¡ÅØ‹Á¨Ñ¡ÊÒ¹ ÇÔÊÒË¡Ô¨ªØÁª¹ºŒÒ¹¹ÒÂÍ´·Í§ ¹íÒ¼ÅÔµÀÑ³±Ã‹ÇÁ¨Ñ´áÊ´§¼Å§Ò¹
ในงาน Style Bangkok 2019

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 กลุ่มจักสาน วิสาหกิจชุมชนบ้านนายอดทอง ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง น�าโดยคุณสุจินต์ ไข่ริน ประธาน
วิสาหกิจชุมชนฯ และสมาชิก ได้น�าผลิตภัณฑ์ร่วมจัดแสดงผลงานในงาน Style Bangkok 2019 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค บางนา ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2562 โดยเป็นการพบปะผู้ประกอบการ และวันที่ 19-21 ตุลาคม 2562
จะเป็นวันจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยมี ผศ.นพดล โพชก�าเหนิด และ ดร.โกสินทร์ ทีปรักษพันธ์ ซึ่งเป็นนักวิจัยภายใต้โครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) มทร.ศรีวิชัย ซึ่งท�างานวิจัยในพื้นที่ลุ่มน�้าปะเหลียน จังหวัดตรัง ได้เข้าร่วมให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์จากของชุมชน
ลุ่มน�้าปะเหลียน จังหวัดตรัง แก่ผู้สนใจทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่เข้าร่วมชมการจัดแสดงนิทรรศการ
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Ë¹‹ÇÂ¨Ñ´¡ÒÃ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂà¾×èÍ¾Ñ²¹ÒàªÔ§¾×é¹·Õè Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò
ประชุมเตรียมความพร้อมการน�าเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย OTOP

วันที่ 26 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และหน่วยจัดการงาน
วิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการน�าเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย
OTOP ร่วมกับหัวหน้าโครงการย่อย (OTOP) และหน่วยจัดการกลางโครงการ OTOP โครงการภายใต้ประเด็น “การวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มบนพื้นฐานศักยภาพและทรัพยากร
พื้นถิ่น สู่ตลาดการแข่งขัน” ณ ห้องประชุมบุษบา โรงแรมเมืองลิกอร์ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถาบันวิจัยและพัฒนา 75
รายงานประจําปงบประมาณ 2562

·ÕÁÇÔ¨ÑÂÅ§áÅ¡à»ÅÕèÂ¹àÃÕÂ¹ÃÙŒàªÔ§¾×é¹·ÕèªØÁª¹à¡ÒÐÊØ¡Ã
วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
น�าทีมสถาบันวิจัยและพัฒนา ทีมวิจัยเชิงพื้นที่ ผู้บริหารบริษัทตรังวิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ากัด และผู้อ�านวยการฝายกิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัท เบทาโกร จ�ากัด ลงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงพื้นที่ชุมชนเกาะสุกร ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล เกาะสุกร ผู้น�ากลุ่มอาชีพ
และโครงการ สสส. ประสานความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชนชายฝังอันดามัน โดยบรรยากาศช่วงเช้าเป็นการรับฟังข้อมูลสภาพ
พื้นที่เกาะสุกร และแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางการท�างานร่วมกัน และได้มีโอกาสลงพื้นที่ชุมชน เยี่ยมชมพื้นที่เกาะสุกร
ศึกษาแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น กลุ่มบาติกปาเตะ กลุ่มแตงโม กลุ่มนาข้าว ฯลฯ ซึ่งได้รับการต้อนรับจากชาวบ้าน และผู้น�ากลุ่มอาชีพ
เป็นอย่างดี
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Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÈÃÕÇÔªÑÂ ¨Ñ´¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃáÊ´§¼Å§Ò¹
นวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดตรัง
สูเมืองแหงคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย
จัดนิทรรศการแสดงผลงาน นวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดตรัง สู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี
และยั่งยืน ณ ห้องประชุมภัชรัตน์ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อเป็นเวทีน�าเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัยและ
แสดงนิทรรศการนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) และการแสดงผลงานวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่ของคณะ จ�านวน 4 คณะ
โดยได้รับเกียรติจาก นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปดพิธีและเดินเยี่ยมชมนิทรรศการ โครงการวิจัย
ภายใต้โครงการ การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน�้าปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะ 2 โดยมี
ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมผู้บริหารร่วมต้อนรับและน�าชมนิทรรศการ
นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ยังได้รับเกียรติจาก ท่านขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
เข้าเยี่ยมชมผลงานในช่วงบ่าย ทั้งนี้ในการจัดแสดงผลงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากส่วนราชการ และภาคเอกชน มาเยี่ยมชมผลงานได้แก่
พาณิชย์จังหวัดตรัง ผอ.ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดตรัง ผู้แทนประมงจังหวัดตรัง ผู้แทนพัฒนา
จังหวัดตรัง ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ผอ.ททท.ส�านักงานตรัง ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง ประธาน YEC ประธานกรรมการ
บริษัทตรังวิสาหกิจเพื่อสังคม เลขานุการ สส. และผู้แทนองค์กร ผู้น�าท้องถิ่น เข้าร่วมชมนิทรรศการและให้ความสนใจในการจัดงานครั้งนี้
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»ÃÐªØÁà¤Ã×Í¢‹ÒÂÊ¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย น�าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย รักษาการ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ�านวยการฝายสารสนเทศ
การวิจัย เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล
(อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีกิจกรรม
ทดลองตลาด ภายใต้ชุดโครงการ “การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบนฐานศักยภาพ ทรัพยากร
ชุมชนและภูมิปัญญาพื้นถิ่น เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันยั่งยืน” และร่วมสรุปโครงการ “ประสานงานชุดโครงการวิจัยและ
พัฒนาผู้ประกอบการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”
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áÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ á´‹ ¼È.´Ã.ÍÀÔÃÑ¡É Ê§ÃÑ¡É
ดร.อนิวรรต หาสุข ประธานเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พร้อมด้วยผู้บริหาร สถาบันวิจัย
และพัฒนา มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดี แด่ ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ อดีตผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย เนื่องใน
โอกาสได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

»ÃÐªØÁà¤Ã×Í¢‹ÒÂÊ¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤Å
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย น�าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย รักษาการ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.วิกิจ ผินรับ
รองผู้อ�านวยการฝายสารสนเทศการวิจัย และ ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อ�านวยการฝายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมเครือข่าย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กล่าวต้อนรับและเปดการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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Ë¹‹ÇÂ¨Ñ´¡ÒÃ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂà¾×èÍ¾Ñ²¹ÒàªÔ§¾×é¹·Õè

ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลผลิตจากงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC)
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่เยี่ยมชม
ผลผลิตจากงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) ทุนท้าทายไทย ประเด็นการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชนลุ่มน�้าปะเหลียนจังหวัดตรังระยะที่ 2 น�าโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
รองอธิการบดี และทีมผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมรอง
ผู้อ�านวยการ 2 ท่าน คือ ดร.สุดคะนึง ณ ระนอง และ ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต น�าคณะผู้ทรงคุณวุฒิจาก ส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สกสว.) ประกอบด้วย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา และคุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช
ลงพื้นที่บ้านทุ่งตะเซะ ต�าบลทุ่งกระบือ อ�าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เพื่อเยี่ยมชมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก
(จานใบจาก) โดยเป็นกิจกรรมคืนองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชุนของโครงการวิจัย นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารรักษ์โลกจากใบจาก
โดยมี ผศ.ดร.ชาตรี หอมเขียว เป็นหัวหน้าโครงการงานวิจัย จัดขึ้น ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุ่งกระบือร่วมใจพัฒนา บ้านทุ่งตะเซะ
ต�าบลทุ่งกระบือ อ�าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง และชุมชนร่วมกับนักวิจัยสาธิตการใช้เครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก (จานใบจาก)
และให้ข้อมูลแก่คณะผู้ทรงคุณวุฒิรวมถึงสื่อมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ จากผลส�าเร็จของงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ที่สามารถ
สร้างนวัตกรรมผลิตจานใบจากได้จริงเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชุมชุนและตลาด เป็นงานวิจัยที่ส่งเสริมและขับเคลื่อนร่วมกับ
คนในชุมชนก่อให้เกิดรายได้และนวัตกรรมนี้ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษวัสดุจาก ซึ่งเป็นเศษวัสดุเหลือใช้ในชุมชน
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ณ กลุมเครื่องแกงบ้านหนองตาม

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย น�าโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกสว. ประกอบด้วยท่านจาดุร อภิชาตบุตร ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา
และ คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ในการเข้าร่วมการประชุมเสวนาเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสู่ชุมชน ณ กลุ่ม
เครื่องแกงบ้านหนองตาม ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่ง
ต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มบนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการ
แข่งขัน ซึ่งในเวทีเสวนามีประเด็นสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการในอนาคตของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยที่ช่วยยกระดับ
ผลิตภัณฑ์เครื่องแกง การเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน
ร่วมกับ ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย และผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกสว. ร่วมแลกเปลี่ยน สะท้อนความต้องการ
ในอนาคตของชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังให้ค�าแนะน�าแก่กลุ่มเครื่องแกงบ้านหนองตาม และเยี่ยมชมผลงานวิจัยของกลุ่ม
เครื่องแกง ทั้ง 3 โครงการ ได้แก่ โครงการการบริหารจัดการวัตถุดิบของเกษตรกรผู้ผลิตเครื่องแกง หัวหน้าโครงการ : อ.สาธิต บัวขาว
โครงการการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องแกงนครสู่มาตรฐานเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายและการสื่อสารการตลาด หัวหน้า
โครงการ : ดร.สายใจ แก้วอ่อน และโครงการการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเครื่องแกงนคร หัวหน้าโครงการ : ผศ.โพยมพร รักษาชล
หลังจากการเสวนายังมีกิจกรรมสาธิตการท�าเครื่องแกงและได้รับความสนใจจากผู้ทรงคุณวุฒิในการร่วมสาธิตการปรุงอาหารโดยใช้
เครื่องแกงชุมชนหนองตาม โดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ได้ร่วมสาธิตการท�าเมนูแกงส้มกุ้ง และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
สาธิตการท�าเมนูแกงคั่ว โดยได้รับค�าแนะน�าในการสาธิตจากประธานกลุ่มเครื่องแกงชุมชนหนองตาม
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“การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ OTOP จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างคุณคาและ
มูลคาเพิ่มบนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่นสูตลาดแขงขัน”
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ลงพื้นที่ติดตามงานวิจัยโครงการ OTOP รอบ 8 เดือนภายใต้ประเด็น “การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
OTOP จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มบนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดแข่งขัน” กลุ่มเครื่องถม
ซึ่งประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าสู่มูลค่าบนวิถีแห่งการเชิดชูช่างถมเมืองนคร และโครงการ
นวัตกรรมการออกแบบและกระบวนการผลิตเครื่องถมร่วมสมัยโดยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ดั้งเดิมของเครื่องถมจังหวัดนครศรีธรรมราช
กิจกรรมตามรอยชุดวิจัยเครื่องถม : เส้นทางการท่องเที่ยวบ้านช่างถมเมืองนคร โดยทางทีมนักวิจัยเครื่องถมน�าคณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ จาก
สกสว. ได้แก่ ท่านจาดุร อภิชาตบุตร ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา และคุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ลงเยี่ยมชม
จุดเรียนรู้บ้านช่างเครื่องถม ช่างนิคม นกอักษร ณ ศูนย์เรียนรู้เครื่องถมเมืองนคร ซึ่งมีการเล่าประวัติของเครื่องถมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
และมีการสอนสาธิตการตอกลายบนแผ่นโลหะ และบ้านช่างอุดม ขวัญสงค์ โดยมีการสาธิตการลงยาถมเงินและถมทอง ซึ่งได้รับความสนใจ
จากคณะผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก และภาคบ่ายมีการประชุมน�าเสนอความก้าวหน้าของโครงการวิจัย OTOP
รอบ 8 เดือน ณ ห้องประชุมบุษบา โรงแรมลิกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการน�าเสนอผลการท�างานวิจัยภายใต้ชุดโครงการ
“การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มบนพื้นฐาน
ศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่น สู่ตลาดการแข่งขัน โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย เป็นหัวหน้าชุดโครงการ
ในชุดโครงการดังกล่าวจะประกอบไปด้วย 5 โครงการ ดังนี้
1. โครงการการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าสู่มูลค่าบนวิถีแห่งการเชิดชูช่างถมเมืองนคร
(หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปียม)
2. โครงการนวัตกรรมการออกแบบและกระบวนการผลิตเครื่องถมร่วมสมัยโดยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ดั้งเดิมของเครื่องถมจังหวัด
นครศรีธรรมราช (หัวหน้าโครงการ : ดร.ณัฎฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง)
3. โครงการบริหารจัดการวัตถุดิบของเกษตรกรผู้ผลิตเครื่องแกง (หัวหน้าโครงการ : อาจารย์สาธิต บัวขาว)
4. โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องแกงนครสู่มาตรฐานเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายและการสื่อสารการตลาด
(หัวหน้าโครงการ : ดร.สายใจ แก้วอ่อน)
5. โครงการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเครื่องแกงนคร (หัวหน้าโครงการ : ผศ.โพยมพร รักษาชล)
การประชุมน�าเสนอความก้าวหน้าของโครงการฯ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากแหล่งทุน สกสว. จ�านวน 4 ท่าน ได้แก่
ท่านจาดุร อภิชาตบุตร ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา และคุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช นอกจากนี้ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชที่ เ ข้ า ร่ ว มการติ ด ตามผลงานวิ จั ย โดยมาจากหน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ประกอบด้ ว ย
นางสาวศิริกม ล แก้วแสงอ่อน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช และ ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ รองผู้อ�านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นครศรีธรรมราช คุณกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และคุณอุดม ขวัญสงค์
ผู้ประกอบการเครื่องถม จากการน�าเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย OTOP รอบ 8 เดือน ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ค�าชี้แนะ รวมถึงให้แนวทาง
แก่นักวิจัย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการท�างานของนักวิจัยเพื่อยกระดับชุมชนอย่างแท้จริง
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เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมประจ�าปีงบประมาณ 2564
วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา เดินสายสัญจรชี้แจงการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมประจ�าปีงบประมาณ 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่จังหวัดตรัง
และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.สุดคนึง ณ ระนอง
รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ชี้แจงแนวทางการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจ�าปีงบประมาณ
2564 และการด�าเนินงานและกลไกการบริหารจัดการทุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (PMU) จากนั้นเป็นการ
บรรยายการกรอกข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณผ่านระบบ NRMS โดย นายสุวรรณ พรมเขต

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา เดินสายสัญจรชี้แจงการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมประจ�าปีงบประมาณ 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่
จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.จารุวัฒน์ เจริญจิต รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปดการประชุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมชี้แจงแนวทางการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและ
นวัตกรรม ประจ�าปีงบประมาณ 2564 และการด�าเนินงานและกลไกการบริหารจัดการทุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและ
นวัตกรรม (PMU) จากนั้นเป็นการบรรยายการกรอกข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณผ่านระบบ NRMS โดยนายสุวรรณ พรมเขต
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ÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾ÃÑµ¹ÃÒªÊØ´ÒÏ ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ (Í¾.Ê¸.)
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับเกียรติจากท่าน ศ.(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และคุณพรชัย จุฑามาศ รองผู้อ�านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริฯ เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริโครงการ อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ภายใต้ ชุดนิทรรศการ “กล้วยพื้นเมืองภาคใต้...พืชแห่งวัฒนธรรมและความหลากหลาย” ซึ่งประกอบด้วยผลงานจากโครงการ อพ.สธ.
จ�านวน 7 ผลงาน ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ระหว่างวันที่ 29
พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา ต้อนรับโดย
ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี และ ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ�านวยการฝายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท�าแผนปฏิบัติงานประจ�าปี ณ ห้องประชุม ฉ 101
อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
รองอธิการบดี เปดการประชุมชี้แจง ซึ่งมี ผศ.ประภาศรี ศรีชัย รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา สรุปผลการ
ปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด ประจ�าปีงบประมาณ 2562 ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากร ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
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Ë¹‹ÇÂ¨Ñ´¡ÒÃ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂà¾×èÍ¾Ñ²¹ÒàªÔ§¾×é¹·ÕèÀÒÂãµŒâ¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂÏ OTOP ¡ÅØ‹Áà¤Ã×èÍ§á¡§
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และนักวิจัยภายใต้โครงการวิจัยฯ OTOP กลุ่มเครื่องแกง
โครงการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือ สกสว. กับ 8 มทร. ชุดงานวิจัยเพื่อพัฒนา OTOP โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มบนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่น สู่ตลาดการแข่งขัน ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีโอกาสต้อนรับ คุณศิริกมล แก้วแสงอ่อน (ผู้จัดการทั่วไป(GM)โรงแรมเมืองลิกอร์ และนายกสมาคม
ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช และ ร้ อ ยตรี พิ ชั ย ชู สุ ว รรณ ประธานที่ ป รึ ก ษาชมรมผู ้ ป ระกอบการร้ า นค้ า จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช รวมถึงผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ประกอบการโรงแรม จ.นครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมและศึกษาศักยภาพการ
ผลิตเครื่องแกง ของกลุ่มเครื่องแกงบ้านหนองตาม จ.นครศรีธรรมราช โดยชุดวิจัยเครื่องแกงประกอบด้วย 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ
การบริหารจัดการวัตถุดิบของเกษตรกรผู้ผลิตเครื่องแกง หัวหน้าโครงการ: อ.สาธิต บัวขาว โครงการ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
เครื่องแกงนครสู่มาตรฐานเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายและการสื่อสารการตลาด หัวหน้าโครงการ: ดร.สายใจ แก้วอ่อน และ
โครงการ การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเครื่องแกงนคร หัวหน้าโครงการ: ผศ.โพยมพร รักษาชล มีพ้ืนที่วิจัย ประกอบด้วยกลุ่ม
เครื่องแกง : พื้นที่ 4 โซน คือ เขา ปา นา เล ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณะผู้เข้าเยี่ยมชมกลุ่มให้ความสนใจแก่งานวิจัยและกลุ่ม
เครื่องแกงเป็นอย่างมาก
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Ã‹ÇÁ¨Ñ´¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃáÊ´§¼Å§Ò¹ã¹§Ò¹»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔáÅÐ¹Ò¹ÒªÒµÔ
ราชภัฏสุราษฎรธานีวิจัย ครั้งที่15

สถาบันวิจัยและพัฒนาและหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานในงานประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่15 “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต”(Research to Create Future
Prospect) ซึ่งก�าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย
มทร.ศรีวิชัย ได้น�าผลงานวิจัยภายใต้ทุนท้าทายไทย ประเด็น “การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชีวิตชุมชนลุ่มน�้าปะเหลียน
จังหวัดตรัง ระยะที่ 2” ซึ่งผลงานวิจัยที่น�ามาจัดแสดงและจ�าหน่ายได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

88 สถาบันวิจัยและพัฒนา
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»ÃÐªØÁà¤Ã×Í¢‹ÒÂÊ¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤Å
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย น�าโดย รองอธิการบดี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ประภาศรี ศรีชัย รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.วิกิจ ผินรับ และเจ้าหน้าที่
ร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5/2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร เป็นผู้กล่าวเปดการประชุมและมอบของที่ระลึกแก่ผู้บริหารทั้ง 8 มทร.
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»ÃÐªØÁËÒÃ×Í¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§ËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมหารือการด�าเนินงานบริหารจัดการความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ประภาศรี ศรีวิชัย ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปดการประชุม พร้อมด้วย
รองผู้อ�านวยการ ดร.วิกิจ ผินรับ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.สุดคนึง ณ ระนอง ร่วมชี้แจงการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แก่นักวิจัยและผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง วิทยาเขตตรัง ณ ห้องประชุม ฉ 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ศรีวิชัย

»ÃÐªØÁµÔ´µÒÁ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò Á·Ã.ÈÃÕÇÔªÑÂ
วันที่ 24 ธันวาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมติดตามผลการด�าเนินงาน ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุม
ฉ 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ศรีวิชัย โดยมี ผศ.ประภาศรี ศรีชัย รักษาราชการแทน ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อม
ผู้บริหาร และบุคลากรร่วมรายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าเดือนธันวาคม 2562 รวมถึงการวางแผนการด�าเนินงานในระยะต่อไป
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áÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ¡Ñº ÃÈ.´Ã.ªØµÔ¹Øª ÊØ¨ÃÔµ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย น�าโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย รักษาราชการแทนผู้อ�านวยสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อม
ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองผู้อ�านวยการฝายวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยี รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”
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ÊÇÑÊ´Õ»‚ãËÁ‹á¡‹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ã¹ Á·Ã.ÈÃÕÇÔªÑÂ ÇÔ·ÂÒà¢µµÃÑ§
ในวาระสงท้ายปีเกาต้อนรับปีใหม พ.ศ.2563

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย น�าโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา และรองผู้อ�านวยการ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.สุดคนึง ณ ระนอง ดร.วิกิจ ผินรับ พร้อมด้วยบุคลาการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าเยี่ยมเยือนและสวัสดีปีใหม่แก่หน่วยงานใน มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
พ.ศ.2563 และขอขอบคุณส�าหรับของขวัญและค�าอวยพรปีใหม่ จากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงอาจารย์ นักวิจัย มทร.ศรีวิชัยทุกท่าน
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ÇÒÃÊÒÃÇÔ¨ÑÂ

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÈÃÕÇÔªÑÂ
¹âÂºÒÂÇÒÃÊÒÃ
เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัย (Research article) ของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤áÅÐ¢Íºà¢µ¡ÒÃµÕ¾ÔÁ¾
วารสารฯ มีวัตถุประสงค์ ที่จะรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครอบคลุมด้านเกษตรศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Òº·¤ÇÒÁ
บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่ง
ไม่ทราบชื่อกันและกัน (double - blind review)

ÊÒ¢Ò·ÕèÃÑºµÕ¾ÔÁ¾
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

¡íÒË¹´¡ÒÃµÕ¾ÔÁ¾
ปีละ 3 ฉบับ ราย 4 เดือน / ครั้ง
ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม
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ข้อมูลบทความที่ตีพิมพใน วารสารวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ�าปี 2562
ตารางที่ 1 วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562
ที่
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

ชื่อบทความ

เจ้าของเรื่อง

หนวยงาน

ผลของการบรรจุแบบสุญญากาศร่วมกับการเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิต�่าต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ของเนื้อปูม้าต้ม (Portunus pelagicus)
การเปรียบเทียบคุณภาพของน�้านมแพะสเตอริไลซ์
ที่ผลิตจากน�้านมแพะสดและน�้านมแพะแช่แข็งและ
ผลของสารเพิ่มความคงตัว
ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์น�้าของสารสกัด
จากสาหร่ายขนนก (Caulerparacemosa
(Forsskål) J. Agardh var. corynephora
(Montagne) Weber-van Bosse, 1898)
การพัฒนาแผ่นมุงหลังคาจากวัสดุเหลือทิ้ง

จันทิรา วงศ์วิเชียร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พัชรินทร์ ภักดีฉนวน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อุทร เจริญเดช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย

นันทชัย ชูศิลป

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ต่อผลผลิตปาล์มน�า้ มันในพืน้ ทีภ่ าคใต้ของประเทศไทย
คุณสมบัติของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพที่ผลิตจาก
Bacillus subtilis AS6 ที่คัดแยกจากดินตะกอน
ปาชายเลนในจังหวัดภูเก็ต
การพัฒนาตัวชี้วัดความยั่งยืนส�าหรับการจัดการ
ปาพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เครื่องท�าความร้อนตลับลูกปนในเพลามอเตอร์
โดยทฤษฎีการเหนี่ยวน�าและควบคุมอุณหภูมิ
ลักษณะรถโดยสารระหว่างประเทศที่พึงประสงค์
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
อาหารและนิสัยการกินอาหารของปลาเวียนใน
แม่น�้าว้า จังหวัดน่าน
สมรรถนะและการประเมินความต้องการจ�าเป็น
เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 ของครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมจังหวัดเลย
ระบบควบคุมสารละลายธาตุอาหารแบบอัตโนมัติ
ส�าหรับปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ด้วย Internet of
Things (IoT)
การพัฒนาเครื่องอบแห้งพริกโดยใช้พลังงานผสมผสาน

จรีวรรณ จันทร์คง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นฤมล มีบุญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

นพจักร หนูน้อย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัมฤทธิ์ ทิมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา
จุลทรรศน์ คีรีแลง
ภัทราพร เกษสังข์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

พรคิด อั้นขาว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

สุห์ดี นิเซ็ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย

14 การรอดตายและการเติบโตของปูแสม (Episesarma ชาญยุทธ สุดทองคง
singaporense) ระยะวัยรุ่นที่เลี้ยงด้วยอาหาร
ส�าเร็จรูปที่มีขนาดต่างกัน
15 การศึกษาทางชีววิทยาของกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ พีราดา แก้วทองประค�า
(Anoectochilus burmanicus Rolfe) เพื่อการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

แหลงของบทความ
ประเภท
ภายนอก ภายใน วิทย สังคม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ตารางที่ 2 วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2562
ที่

ชื่อบทความ

เจ้าของเรื่อง

หนวยงาน

1

ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากส่วนต่าง ๆ
ของหม่อนที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อราที่คัดแยกได้จาก
ใบทุเรียน
การเปรียบเทียบสารเร่งปฏิกิริยาระหว่างเถ้าไม้ยางพารา
กับแคลเซียมคาร์บอเนต ในกระบวนการแพ็คคาร์บูไรซิง
โดยใช้ผงถ่านไม้ยางพารา
การคัดแยกแบคทีเรียแลกติกทีม่ ศี กั ยภาพเป็นโปรไบโอติก
จากไก่เบตง
การคัดแยกแบคทีเรียแลกติกจากล�าไส้กั้งตั๊กแตน
เพื่อพัฒนาเป็นโพรไบโอติก
การเปรียบเทียบค่าของจ�านวน π^([e^π]n) กับ
e^([π^e]n) และ e^(π^([e^π]n) ) กับ π^
(e^([π^e]n) )
ผลของอุณหภูมิแกส และค่าคงตัวของไดอิเล็กทริก
ของวัสดุต่อประสิทธิภาพการตกตะกอนของเครื่อง
ตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตแบบท่อทรงกระบอก
ซ้อนแกนร่วม
การควบคุมความชื้นในดินส�าหรับโรงเรือนเมล่อน

จีรนันท์ กล่อมนรา แก้วรักษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

พีรวัส คงสง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน

สายใจ แก้วอ่อน
มณฑกานต์ ทองสม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รณสรรพ์ ชินรัมย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิสูตร อาสนวิจิตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา

เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด
มณฑล เลิศคณาวนิชกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เกศสุดา สิทธิสันติกุล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สุดนัย เครือหลี

ทิฐฐาน เนียมชูชื่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ

กัญญาภัค ภัยแคล้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วรางคณา เรียนสุทธิ์
จุฑามณี แสงสว่าง

มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15

ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพืชท้องถิ่นบางชนิด
ในอ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช :
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองเชียงใหม่
อย่างมีส่วนร่วม : โครงการ Spark U เชียงใหม่
ปฏิบัติการเปลี่ยนเมือง
รูปแบบการออกดอกของปาล์มน�้ามันสายพันธุ์การค้า
ที่ปลูกในอ�าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ต้นแบบเครื่องก�าเนิดพลังงานจากคลื่นน�้าตื้นแบบ
สองทิศทาง
การพัฒนาชุดวีดที ศั น์ประชาสัมพันธ์วทิ ยาลัยการโรงแรม
และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ผลที่เกิดจากการใช้โปรแกรม The Geometer’s
Sketchpad (GSP) ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนเรื่องการประยุกต์
การอินทิกรัลจ�ากัดเขต ส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี
การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ราคาสุกรมีชีวิต
ไขเคลือบผลไม้ย่อยสลายได้ที่ผลิตจากไขมันที่แยกได้
จากน�้าเสียอุตสาหกรรมผลิตน�้ามันปาล์ม

วีระศักดิ์ ไชยชาญ

96 สถาบันวิจัยและพัฒนา
รายงานประจําปงบประมาณ 2562

แหลงของบทความ
ประเภท
ภายนอก ภายใน วิทย สังคม

ตารางที่ 3 วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2562
ที่

ชื่อบทความ

1
2

เจลาตินจากปลานิล : การก�าจัดกลิ่นคาว
Transthyretin กลายพันธุ์ ที่พบในคนไทยมีแนวโน้ม
เกี่ยวข้องกับการเกิดโร
ผลของสารสกัดหยาบจากลูกใต้ใบ (Phyllanthus
urinaria Linn.) ต่อการเจริญเติบโต การใช้ประโยชน์
จากอาหาร และอัตราการรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม
(Litopenaeus vannamei Boone)
การผลิตและคุณสมบัติของปุยหมักจากขยะอินทรีย์
ในลังโฟม
ผลของเซฟราเรนทีนต่อความเป็นพิษของ
ด็อกโซรูบิซินในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวในมนุษย์
การใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่และใบมะรุมในอาหารไก่ไข่
ที่เลี้ยงแบบกึ่งปล่อย
ผลของการตัดยอดมันเทศใน ระยะการเจริญเติบโต
ที่แตกต่างกันต่อการให้ผลผลิต
คุณสมบัติทางกายภาพของเมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองบาง
ชนิดในจังหวัดบุรีรัมย์
ความเต็มใจจะจ่ายในการก�าจัดขยะพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต�าบลคลองประสงค์ อ�าเภอเมือง
จังหวัดกระบี่
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตรัง สตูล
และกระบี่
พฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัดตรังต่อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร
การออกแบบกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เรื่อง การท�าสบู่
สมุนไพรโดยการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การสังเคราะห์อนุพันธ์ของกรดแกลลิกและคุณสมบัติ
การต้านออกซิเดชัน
ต้นแบบระบบบันทึกผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ประสิทธิภาพของสารกัดหยาบจากผกากรองในการ
ควบคุมเพลี้ยอ่อนถั่ว, Aphis craccivora Koch
(Hemiptera : Aphididae)

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

เจ้าของเรื่อง

หนวยงาน

จีรภา หินซุย
พรทิพย์ ประพันธ์พจน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อุทร เจริญเดช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย

วรรณวิภา ไชยชาญ

ครุปกรณ์ ละเอียดอ่อน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

จุติมา บุญมี

นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา

มูฮ�าหมัด นิยมเดชา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

บรรพต พิจิตรก�าเนิด

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

สุณิษา คงทอง
ณิฐิมา เฉลิมแสน
สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์

สุคคนึง ณ ระนอง

แหลงของบทความ
ประเภท
ภายนอก ภายใน วิทย สังคม
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย
ดร.สุดคนึง ณ ระนอง
ดร.วิกิจ ผินรับ
นายสุวรรณ พรมเขต
นายเชิด คงห้อย
นางสาวบุญบรรจง สายลาด
นางสาวเกศินี ใหมคง
นางสาวหทัยรัตน์ หนักแน่น
นางสาวจริญาภรณ์ เพชรสามสี
นางสาวประภาพร หนูคงรักษ์
นางสาวพนิดา ชูเวท
นางสาวนฤนาฎ ชูทิพย์
นางสาวยุวรรณา ทองมั่น

ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อ�านวยการฝายบริหารงานทั่วไป
รองผู้อ�านวยการฝายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
รองผู้อ�านวยการฝายสารสนเทศการวิจัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่วิจัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่

98 สถาบันวิจัยและพัฒนา
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