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คณะกรรมการและผู้บริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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สารผู้อ�ำนวยการ

สถาบันวิจยั และพัฒนา

สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั เป็นหน่วยงานด�ำเนินงาน
และบริ ห ารงานวิ จั ย ตามพั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการวิ จั ย ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น ไปตามแนวกรอบและทิ ศ ทางการวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยและแผนงานวิจัยของประเทศ
รายงานประจ�ำปี 2564 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดท�ำขึ้นเพื่อรวบรวมผลผลิตด้าน
การวิจัยและผลงานวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อการรายงานผล
การปฏิบตั ริ าชการ และใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการก�ำหนดทิศทางการพัฒนางานวิจยั ในอนาคต
ในนามของผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอขอบคุณนักวิจัย และ
บุคลากรด้านการสนับสนุนการวิจัยทุกท่าน ในความร่วมมือสร้างสรรค์ผลงานที่ดีตลอดระยะ
เวลาของปี 2564 เพือ่ สร้างชือ่ เสียงให้กบั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ของเราต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี  ศรีชัย)
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา
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คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาและบุคลากร

คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ดร.สุดคนึง ณ ระนอง

รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช สุจริต

รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ดร.วิกิจ ผินรับ

รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย
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บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

นายสุวรรณ พรมเขต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายเชิด คงห้อย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวบุญบรรจง สายลาด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวเกศินี ใหมคง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวหทัยรัตน์ หนักแน่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา
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นางสาวจริญาภรณ์ เพชรสามสี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวกชธินันท์ ทองค�ำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช�ำนาญการ

นางสาวพนิดา ชูเวท

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวภัสราวรรณ ศิริพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายเอกพจน์ แก่นเมือง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป: โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ
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นางสาวภาณินี ช่วยมี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป: โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ

นางสาวเตือนใจ ปิยัง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป: โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่

นางสาวศกลรัตน์ ชูนุ่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป: โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่

นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วส่งแสง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป: โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่

นางสาวหนึ่งฤทัย คงการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป: โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ประวัติสถาบันวิจัยและพัฒนา

• งานนโยบายและแผน
• งานประกันคุณภาพ
• งานพัสดุ
• งานการเงิน
• งานธุรการ/สารบรรณ
• งานบุคลากร
• งานประชาสัมพันธ์

งานบริหารงานทั่วไป

คณะท�ำงานวิจัย

รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย

•  มาตรฐานการวิจัย
•  กองทุนวิจัย
•  งานบริหารจัดการวิจัย

งานวิชาการ

รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงสร้างการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา

• งานระบบสารสนเทศการวิจัย
• งานประชุมวิชาการภายใน/ภายนอก
• งานนิทรรศการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  และผลงานวิจัย
• วารสารวิจัย
• งานระบบสารสนเทศการวิจัย
• งานประชุมวิชาการภายใน/ภายนอก
• งานนิทรรศการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  และผลงานวิจัย
• วารสารวิจัย

• โครงการพิเศษ (อพ.สธ)

งานถ่ายทอดเทคโนโลยีและสารสนเทศการวิจัย

รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย

คณะกรรมการประจ�ำสถาบัน
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ประวัติสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ
การจัดตัง้ ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั พ.ศ.2548 ซึง่ ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 18 มกราคม
พ.ศ.2548 มีผลให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิม ตามพระราชบัญญัตสิ ถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2518 ปรับเปลีย่ นเป็นมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลทั้งเก้าแห่ง

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นแหล่งพัฒนานักวิจัยและสร้างงานวิจัยที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ น�ำไปสู่การ
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

พันธกิจ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและสร้างงานวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยโดยมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

เป้าประสงค์
พัฒนานักวิจัยและสร้างงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและประเทศตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหม่

หน้าที่ความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนา
1. ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามแนวกรอบและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย และแผนงานวิจัยของประเทศ
2. บริหารงบอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และติดตามผลโครงการวิจัยต่างๆ ให้ด�ำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ
3. แสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย สามารถด�ำเนินไปอย่างมีเอกภาพและต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยของนักวิจัยในมหาวิยาลัยออกสู่สังคม รวมทั้งเป็นศูนย์กลางรวบรวมแลกเปลี่ยนข้อมูล
และข้อสนเทศการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกับหน่วยงานต่าง ๆ
5. แสวงหาความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
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ทิศทางการวิจัย
1. กลุ่มเกษตรศาสตร์
ทิศทางที่ 1. การวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเกษตร
แผนงานวิจัย
1.  การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตทางด้านพืชเศรษฐกิจ
2. การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสัตว์น�้ำที่ส�ำคัญทางเศรษฐกิจ
3. การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสัตว์ที่ส�ำคัญทางเศรษฐกิจ
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปผลผลิตทางด้านการเกษตรและประมง
5. การวิจัยโดยใช้ชีวะวิธีแทนสารเคมีเพื่อการป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืชและสัตว์
6. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างเครือข่ายการตลาด ฐานข้อมูลและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
ทิศทางที่ 2. การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตร
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยและพัฒนาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว กระบวนการแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร
2. การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าในการผลิตยางพารา
3. การวิจัยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น
4. การวิจัยและการจัดการสารตกค้างในผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตร
5. การวิจัยและพัฒนากระบวนการแปรรูปผลผลิตสัตว์น�้ำ เพื่อ เพิ่มมูลค่าผลผลิตของชุมชนประมง
6. การวิจัยเพื่อสร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและทางการตลาด
7. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากวัตถุดิบท้องถิ่นและสมุนไพร
8. การวิจัยและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบเกษตรอินทรีย์
9. การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
ทิศทางที่ 3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มทางเลือกด้านการเกษตรและพลังงานทดแทน และการประมง
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากพืชสัตว์ที่มีศักยภาพ
2. การวิจัยและพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3. การศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ในการทดแทนการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาด�ำ
4. การวิจัยเพื่อน�ำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรและอุตสาหกรรมมาใช้เป็นพลังงานทดแทน
5. การวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์พื้นเมืองเพื่อเพิ่มทางเลือกในการผลิต
6. การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือจากโครงการแปรรูปสัตว์น�้ำ
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2. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทิศทางที่ 1. การวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น
2. การวิจัยเพื่อจัดท�ำฐานข้อมูลทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
3. การวิจัยเพื่อตรวจสอบคุณภาพของสิ่งแวดล้อม
4. การวิจัยทางด้านความเปลี่ยนแปลงทางด้านสมุทรศาสตร์ กับการจัดการชายฝั่ง
5. การวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกัน และบ�ำบัดมลพิษ
6. การวิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ทิศทางที่ 2. การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ OTOP
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยเพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ OTOP
2. การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและสิ่งทอพื้นเมือง
ทิศทางที่ 3. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
2. การวิจัยทางด้านเคมีและเภสัช
3. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ทิศทางที่ 4. การวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแผนการวิจัย
แผนงานวิจัย
1.  การวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ชุมชน
2.  การวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูล
3.  การวิจัยด้าน E-Government
ทิศทางที่ 5. การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
แผนงานวิจัย
1.   การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
2.   การวิจัยและพัฒนาวิธีการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
3.   การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ทิศทางที่ 6. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงานวิจัย
1.  การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์
2.  การวิจัยทางด้านเคมีและเภสัชวิทยา
3.  การวิจัยและพัฒนาด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
4.  การวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการยาง และเทคโนโลยีปาล์มน�้ำมัน
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3. กลุ่มบริหารธุรกิจ
ทิศทางที่ 1. การวิจัยด้านนโยบายวิสาหกิจชุมชน
แผนงานวิจัย
1.  การวิจัยผลิตภัณฑ์ชุมชน และ OTOP
2.  การวิจัยเพื่อการจัดการทางด้านการบริหารการเงินของชุมชน
3.  การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และหรือ บริการของชุมชน
4.  การวิจัยเพื่อการจัดการทางด้านการบริหารธุรกิจของชุมชน
ทิศทางที่ 2. การวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศชุมชน
แผนงานวิจัย
1.  การวิจัยเพื่อจัดท�ำฐานข้อมูลสินค้าชุมชนและพัฒนาด้านการตลาด
2.  การวิจัยด้านสารสนเทศด้านการตลาด (E-marketing)
3.  การวิจัยเพื่อจัดท�ำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์และหรือบริการพัฒนาด้านธุรกิจชุมชน
ทิศทางที่ 3. การวิจัยเพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตรและอุตสาหกรรมและภาคการท่องเที่ยว
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยเพื่อพัฒนามูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
2. การวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการจัดการสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรด้านการบริหารจัดการ
ทิศทางที่ 4. การวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการจัดการและแผนผังระบบโลจิสติกส์สินค้าในภาคใต้
2. การวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านโลจิสติกส์
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์

4. กลุ่มศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทิศทางที่ 1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2. การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการ การมีส่วนร่วมหรือแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเชิงอนุรักษ์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ธรรมชาติ
และวัฒนธรรมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนในกลุ่มจังหวัด
3. การวิจัยเพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการ การประชาสัมพันธ์ การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและการบริหารในการจัดการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ เชิงประวัติศาสตร์ เชิงนิเวศและวัฒนธรรม ที่เหมาสมตามศักยภาพของชุมชน พร้อมกับเชื่อมโยงกับสินค้า OTOP
ในท้องถิ่น
4. การวิจัยเพื่อสร้างเครือข่าย การเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงประวัติศาสตร์ เชิงนิเวศ และวัฒนธรรม
ที่เหมาะสมตามศักยภาพของชุมชน พร้อมกับเชื่อมโยงกับสินค้า OTOP ในท้องถิ่น
5. พัฒนารูปแบบกิจกรรมการน�ำเที่ยวในเชิงสุขภาพ เชิงกีฬาและนันทนาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตของชุมชน
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ทิศทางที่ 2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามกลุ่มศักยภาพ
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตามศักยภาพพื้นที่ของจังหวัด และสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของชุมชน
2. การวิจัยเพื่อการสร้างหลักประกันด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
3. การวิจัยเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
4. การวิจัยเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรการท่องเที่ยว
5. การพัฒนาเพื่อสร้างมาตรฐาน การบริการเพื่อการท่องเที่ยว
ทิศทางที่ 3. การวิจัยและพัฒนาด้านสังคมศาสตร์
แผนการวิจัย
1. การวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและท้องถิ่น
2. การวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวของชุมชนและท้องถิ่น
3. การวิจัยเพื่อยกระดับรายได้ของชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
4. การวิจัยเพื่ออนุรักษ์และท�ำนุบ�ำรุงขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
5. การวิจยั เพือ่ ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคูไ่ ปกับภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เพือ่ สร้างความมัน่ คงในการด�ำรงชีวติ ขจัดความยากจน
และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบยั่งยืน
ทิศทางที่ 4. การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ
แผนงานวิจัย
1.   การวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวครบวงจร
2.   การวิจัยด้านการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
3.   การวิจัยเพื่อการส่งเสริมการตลาดทางการท่องเที่ยว

5 . กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทิศทางที่ 1. การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อประยุกต์ใช้ในงานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
2. การวิจัยและออกแบบการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
3. การวิจัยและน�ำเทคโนโลยีเพื่อลดขบวนการผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น
4. การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการสร้างองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. การวิจัยออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6. การวิจัยเพื่อศึกษาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสถาปัตยกรรมสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
7. การวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตทางการเกษตร
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ทิศทางที่ 2. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยเพื่อจัดการและพัฒนาระบบก�ำจัดของเสียจากผลิต-แปรรูปในงานอุตสาหกรรม
2. การวิจัยเพื่อจัดการและพัฒนาระบบการใช้พลังงาน
3. การวิจัยและพัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานให้เหมาะสม
4. การวิจัยเพื่อการจัดการและพัฒนาระบบการใช้พลังงานแบบผสมผสาน
5. การวิจัยเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานรูปแบบต่างๆ
6. การวิจัยเพื่อก�ำหนดมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน
7. การวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ทิศทางที่ 3. การวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
แผนงานวิจัย
1.   การวิจัยอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน
2.  การวิจัยพลังงานทดแทนจากธรรมชาติ
3.  การวิจัยด้านยานยนต์ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน
4.  การวิจัยและพัฒนาวัสดุวิศวกรรม
5.  การวิจัยและสร้างมาตรฐานทางด้านวิศวกรรม
6.  การวิจัยเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมให้เอื้อต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
7.  การวิจัยรูปแบบอาคารเพื่อความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
8.  การวิจัยเพื่อการจัดท�ำฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาการวิจัยทางสถาปัตยกรรม
9.  การวิจัยเพื่อศึกษาอนุรักษ์ ฟื้นฟู และจัดการ พื้นที่ที่มีความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ศิลปะ วัฒนธรรม และชุมชน
ทิศทางที่ 4. การวิจัยเพื่อการปฏิรูปการศึกษาด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยและการจัดการศึกษาและรูปแบบการศึกษาที่เชื่อมโยงกับชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. การวิจัยเพื่อเสริมสร้างเทคโนโลยีใหม่เพื่อการศึกษาด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
ทิศทางที่ 5. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่ส�ำคัญ เพื่ออุตสาหกรรม
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
2. การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์
3. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทิศทางที่ 6. การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน�้ำและระบบชลประทานเพื่อการเกษตรและการประมงน�้ำจืด
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยระบบชลประทานในการปลูกพืชเศรษฐกิจของภาคใต้
2. การวิจัยการจัดการทรัพยากรน�้ำเพื่อการประมงน�้ำจืด

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ 2564)
งบประมาณ
(บาท)

ปีงบประมาณ
(พ.ศ.2560)

ปีงบประมาณ
(พ.ศ.2561)

ปีงบประมาณ
(พ.ศ.2562)

ปีงบประมาณ
(พ.ศ.2563)

ปีงบประมาณ
(พ.ศ.2564)

งบประมาณเงินรายได้

5,789,000.00

7,581,600.00

7,316,200.00

6,626,500.00

6,270,7000.00

งบประมาณเงินแผ่นดิน

58,438,981.00

52,057,800.00

26,657,900.00

-

-

งบประมาณภายนอก

19,458,808.00

13,926,346.00

34,729,585.60

72,511,934.00

93,170,387.00

83,686,789.00

73,565,746.00

68,703,685.60

79,138,434.00

99,441,087.00

รวม

ข้อมูลโครงการวิจัย งบประมาณ จ�ำนวนนักวิจัย (ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
จ�ำนวนโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ�ำนวนนักวิจัย

งบประมาณเงินรายได้

132

6,270,700

242

งบประมาณภายนอก

98

93,170,387

147

230

99,441,087

แหล่งทุนวิจัย
งบประมาณภายใน

รวม

*หมายเหตุ นักวิจัยไม่นับจ�ำนวนนักวิจัยที่ท�ำวิจัยซ�้ำมากกว่า 1 โครงการต่อคน

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา
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1.คณะวิศวกรรมศาสตร์
2.คณะบริหารธุรกิจ
3.คณะศิลปศาสตร์
4.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
5.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี
6.คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
7.คณะเทคโนโลยีการจัดการ
8.คณะเกษตรศาสตร์
9.คณะอุตสาหกรรมเกษตร
10.คณะสัตวแพทยศาสตร์
11.คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง
12.วิทยาลัยการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว
13.วิทยาลัยรัตภูมิ
14.วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ
15.คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี
รวม

คณะ/วิทยาลัย

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา
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1
1
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0
9

4

144

163

5

1
10

11

2
12
1
1
8

2
5
1
0
6

47
18
11
0
19

27

0

0
2

0

2
3
0
0
5

1

TCI 2

รวม

Proceeding
ระดับ
นานา
ชาติ
ชาติ
43
4
18
0
5
6
0
0
16
3

37

1

0
1

1

2
4
0
0
3

4

50

0

0
0

1

4
4
0
10
3

10

ตีพิมพ์ในวารสาร
นานา
TCI 1
ชาติ
9
0
4
2
2
7
6
0
0
9

114

1

0
3

2

8
11
0
10
11

15

11
11
10
6
15

รวม

0

0

0
0

0

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0

สาธารณะ

0

0

0
0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

0

0
0
0
0
0

0

งานสร้างสรรค์
ระดับ
ระดับ
อาเซียน/
สถาบัน
ชาติ
นานาชาติ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ข้อมูลผลงานด้านวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ
ประจ�ำปี พ.ศ. 2564 จ�ำนวนทั้งสิ้น 279 ชิ้นงาน
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0
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6

1
13

13

10
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1
11
19

32

60
29
21
6
34
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ทั้งหมด
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1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
    1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. คณะบริหารธุรกิจ
    2.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    2.2 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณะศิลปศาสตร์
3.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.2 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
4.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    4.2 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
    5.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    6.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    6.2 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7. คณะเทคโนโลยีการจัดการ
    7.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    7.2 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะ/หน่วยงาน
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จ�ำนวนอาจารย์
ทั้งหมด

0
0

1
0

3

0
0

0
6

0
0

4

0.4

0
2

0
1

6

0
0

1
0

0
5

2

0.6
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ข้อมูลผลงานด้านวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ
ประจ�ำปีการศึกษา 2563 (ปี พ.ศ. 2564) จ�ำนวนทั้งสิ้น 279 ชิ้นงาน
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8. คณะเกษตรศาสตร์
    8.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
9.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10. คณะสัตวแพทยศาสตร์
10.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
11.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
12.2 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13. วิทยาลัยรัตภูมิ
    13.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
14.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14.2 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
15.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ผลการขอรับความคุ้มครองผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
มทร.ศรีวิชัย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส�ำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี งานทรัพย์สนิ ทางปัญญาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ได้ดำ� เนินการ
ขอรับความคุ้มครองในผลงานทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 131 ผลงาน โดยจ�ำแนกออกเป็นประเภท ดังนี้   
1.  สิทธิบัตรการประดิษฐ์  
จ�ำนวน      -    ผลงาน
2.  อนุสิทธิบัตร  
จ�ำนวน    42   ผลงาน  
3.  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
จ�ำนวน    52
ผลงาน
4.  ลิขสิทธิ์  
จ�ำนวน    35   ผลงาน  
5.  เครื่องหมายการค้า  
จ�ำนวน      2   ผลงาน  

แผนภาพแสดงจ�ำนวนผลงานที่ยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
มทร.ศรีวิชัย ประจ�ำปีงบประมาณ 2564

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา
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แผนภูมิแสดงจ�ำนวนการรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละหน่วยงาน
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 1 สรุปจ�ำนวนค�ำขอรับอนุสิทธิบัตร
ล�ำดับ วัน/เดือน/ปี ที่ยื่น ชื่อการประดิษฐ์/ชื่อผลงาน เลขที่ค�ำขอ
ผู้ประดิษฐ์
1. 16 ตุลาคม 2563 เครื่องผ่าจาวตาลโตนด
2003002783 นายศุภชัย มะเดื่อ
แบบอัตโนมัติ
ผศ.วันประชา นวนสร้อย
ผศ.วรพงศ์ บุญช่วยแทน
2. 6 พฤศจิกายน 2563 ตู้อบใบขลู่โดยใช้พลังงาน
2003003032 ผศ.นพดล โพชก�ำเหนิด
แสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงาน
ผศ.สุปราณี วุ่นศรี
ชีวมวล
นายวราวุฒิ ดวงศิริ

หน่วยงาน
วิทยาลัยรัตภูมิ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

3.

6 พฤศจิกายน 2563 เตาชีวมวลชนิด TLUD
ที่เสริมสมรรถนะส�ำหรับ
แปรรูปขนมพื้นบ้าน

2003003031 ผศ.พลชัย ขาวนวล
นางนุชลี ทิพย์มณฑา
ผศ.สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์

คณะศิลปศาสตร์

4.

23 พฤศจิกายน 2563 เครื่องกวนน�้ำตาลโตนด
สู่การผลิตน�้ำตาลโตนดผง

2003003143 ผศ.วรพงศ์ บุญช่วยแทน
นายชายเทพ โกมัย
นายคมศักดิ์ ถนอมนาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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5. 14 ธันวาคม 2563 เครื่องคั่วกาแฟโอ่ง
2003003311 ผศ.วรพงศ์ บุญช่วยแทน
ส�ำหรับชุมชน
ผศ.จักรนรินทร์ ฉัตรทอง

หน่วยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์

6.

5 มกราคม 2564

7.

15 มกราคม 2564 ระบบผลิตไบโอดีเซล
จากน�้ำมันกรดไขมัน
อิสระต�่ำโดยใช้ความร้อน
จากเตาชีวมวล

8.

15 มกราคม 2564 ส่วนผสมและกรรมวิธีการ
2103000137 ผศ.อาริษา โสภาจารย์,
ผลิตบรรจุภัณฑ์หรือกระดาษ
นายภานุมาศ สุยบางด�ำ
รองแก้วจากเส้นใยปาล์ม
น�้ำมัน

วิทยาลัยรัตภูมิ

9.

15 มกราคม 2564 ส่วนผสมและกรรมวิธี
การผลิตคอนกรีตบล็อก
ผสมเศษทางจาก

2103000138 ผศ.ขวัญชีวา หยงสตาร์,
ผศ.ชูเกียรติ ชูสกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี,
วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและ
การจัดการ

10. 15 มกราคม 2564 ถังบีบอัดขยะและแจ้งเตือน
ผ่านสมาร์ทโฟน

2103000139 ผศ.ชลัท ทิพากรเกียรติ
ผศ.บัญญัติ นิยมวาส
ผศ.ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

11. 28 มกราคม 2564 ระบบผลิตแกีสชีวภาพจาก
ของเสียจากการเลี้ยงไก่แบบ
ท่อไหลจากบอลลูนพีวีซี
ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร

2103000283 ผศ.นพดล โพชก�ำเหนิด
ผศ.ระริน  เครือวรพันธุ์
นางสุปราณี  วุ่นศรี
นายเสริมศักดิ์  สัญญาโณ

คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยการโรงแรม
และการท่องเที่ยว
คณะศิลปศาสตร์
คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

เครื่องย่อยพลาสติก
ส�ำหรับครัวเรือน

2103000010 ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน
ผศ.จักรนรินทร์ ฉัตรทอง
นายชาตรี หอมเขียว

คณะวิศวกรรมศาสตร์

2103000136 นายสุห์ดี นิเซ็ง
ผศ.อาริษา โสภาจารย์
นางสาวนภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์
ผศ.จักรพงษ์ จิตต์จ�ำนงค์
ผศ.สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์

วิทยาลัยรัตภูมิ,
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี,
คณะศิลปศาสตร์

คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
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ผู้ประดิษฐ์
12. 8 กุมภาพันธ์ 2564 เครือ่ งอัดแท่งผลไม้กวน
2103000376 ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน
นายจรัญ ธรรมใจ
นางสาวนุชจิเรศ แก้วสกุล
นายกรภัทร เฉลิมวงศ์
13. 8 กุมภาพันธ์ 2564 อุปกรณ์การเชื่อมเสียดแทน
แบบกวนชนิดสองหัวกวน

2103000377 ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน
ผศ.จักรนรินทร์ ฉัตรทอง
ผศ.วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์

14. 22 กุมภาพันธ์
2564

ระบบตรวจรู้และคัดแยกขวด 2103000525 ผศ.นราธร สังข์ประเสริฐ
พลาสติกใสและกระป๋องอลู
มิเนียม
15. 22 กุมภาพันธ์ 2564 สูตรและกรรมวิธีการผลิต
2103000526 ผศ.ธันยาภรณ์  ด�ำจุติ
กระถางจากใยลูกตาลสุกที่มี
ผศ.วัลลภา  พัฒนา
ส่วนผสมของขี้เลื่อยไม้ตาล
ผศ.ยุพาภรณ์  อุไรรัตน์
โตนด
16. 22 กุมภาพันธ์ 2564 สูตรและกรรมวิธีการผลิต
2103000527 ผศ.มริสา  ไกรนรา
เจลล้างมือจากสมุนไพร
นางสาวอภิรดี  โพธิพงศา
ตะไคร้หอม
นางสาวดวงกมล  กรรมแต่ง
17. 10 มีนาคม 2564
18. 10 มีนาคม 2564
19. 10 มีนาคม 2564

20. 10 มีนาคม 2564
21. 10 มีนาคม 2564
22. 10 มีนาคม 2564
23. 15 มีนาคม 2564

22

ส่วนผสมและกรรมวิธีการ
ผลิตบล็อกปูพื้นซีเมนต์พิมพ์
ลายผสมขยะพลาสติก
เตาอบหมูย่างด้วยเชื้อเพลิง
ชีวมวล

2103000722 ผศ.จุฑามาศ ลักษณะกิจ
ผศ.นันทชัย  ชูศิลป์
นายโยธิน  ลักษณะกิจ
2103000723 ผศ.ดร.สุปราณี  วุ่นศรี
ผศ.นพดล โพชก�ำเหนิด
ผศ.ดร.โกสินทร์ ทีปรักาพันธ์
ชุดระบายแก๊สชีวภาพฉุกเฉิน 2103000724 ผศ.นพดล โพชก�ำเหนิด
ส�ำหรับบ่อหมักแก๊สชีวภาพ
ผศ.ดร.สุปราณี  วุ่นศรี
แบบท่อไหลจากบอลลูนพีวีซี
ผศ.ระริน  เครือวรพันธ์
นายเสริมศักดิ์  สัญญาโณ
ชุดฮีตเตอร์อินฟาเรดส�ำหรับ 2103000725 นายฐานวิทย์  แนมใส
ห้องเรือนกระจก
รศ.จารุวัฒน์  เจริญจิต
ตู้ฟักไข่ไอโอที
2103000726 ดร.ณปภัช  ช่วยหนู
สูตรและกรรมวิธีการผลิต
2103000727 รศ.ชุตินุช  สุจริต
ยาดองปลิงทะเลกาหมาด
ผศ.ลักษมี  วิทยา
กรรมวิธีการผลิต
แอสต้าแซนทีนโอเวอร์ไนท์
มาส์ก

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา

2103000788 ผศ.อังคณา ใสเกื้อ
นางสาวอภิษฎา  รอบคอบ
นางสาวปัทมาพร  มีสิทธิ์

หน่วยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและ
การจัดการ
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การประมง
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

Annual Report 2021

Research and Development Institute

ล�ำดับ วัน/เดือน/ปี ที่ยื่น ชื่อการประดิษฐ์/ชื่อผลงาน
24. 29 มีนาคม 2564 สูตรและส่วนผสมวัสดุ
ประสานบรรจุภัณฑ์
จากแป้งธรรมชาติดัดแปลง
โครงสร้าง
25. 29 มีนาคม 2564 กรรมวิธีการย้อมผ้าด้วย
ไม้ขนุนและสารไทเทเนียม
ไดออกไซต์
26. 29 มีนาคม 2564 เครื่องผ่ากะลาผลตาลโตนด
และกดแยกกะลาผลตาล
โตนดด้วยระบบไฮโดรลิกส์
27. 29 เมษายน 2564 ส่วนผสมและกรรมวิธีการ
ผลิตคอนกรีตบล็อกประสาน
ปูพื้นผสมน�้ำยางพารา
28. 10 มิถุนายน 2564 เครื่องหั่นสไลด์หัวมัน
ส�ำปะหลังแบบแผ่นบางเพื่อ
แปรรูปของอุตสาหกรรม
ท้องถิ่น
29. 10 มิถุนายน 2564 เครื่องปอกเปลือก
ลูกจันทร์เทศ
30. 2 กรกฎาคม 2564 ระบบต้มฆ่าเชื้อ อัดแก๊ส
บรรจุและปิดฝาขวด
เครื่องดื่ม

31. 2 กรกฎาคม 2564 เครื่องระบายความร้อนแผง
เซลล์แสงสุริยะด้วยน�้ำร่วม
กับวัสดุเปลี่ยนเฟส

เลขที่ค�ำขอ

ผู้ประดิษฐ์

หน่วยงาน

2103000941 ผศ.ธนากรณ์  ด�ำสุด
ผศ.ชาตรี หอมเขียว
ผศ.วรพงค์  บุญช่วยแทน
นายบุญรัตน์  บุญรัศมี
2103000942 ผศ.ดร.มาหามะสูไฮมี  มะแซ
นางสาวพิชญา  พิศสุวรรณ

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี,
คณะวิศวกรรมศาสตร์,
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

2103000944 ผศ.วรพงค์  บุญช่วยแทน
นายบุญรัตน์  บุญรัศมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

2103001167 ผศ.ชูเกียรติ ชูสกุล
ผศ.ขวัญชีวา  หยงสตาร์
นายดุสิต  ชูพันธ์
นายสุพร  ฤทธิภักดี

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและ
การจัดการ,
วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

2103001615 ผศ.พรชัย  เพชรสงคราม
นายฐานวิทย์  แนมใส
นายธีระวัฒน์  เพชรดี
นายขวัญชัย  แซ่พู่
นายณัฐกรณ์  เพชรรัตน์
นางสาวณิชกานต์  เพชรทอง
2103001618 ผศ.พงษ์พันธ์ ราชภักดี
นายรุ่งโรจน์  จีนด้วง
2103001908 นายจรัญ  ธรรมใจ
ผศ.ทวิชาติ  เย็นวิเศษ
นางสาวสาลินี  ทิพย์เพ็ง
ผศ.กุลดารา  เพียรเจริญ
นางสาวปัญญรัศม์  ลือขจร
นางสาววนิดา  บุรีภักดี
2103001909 ผศ.ฐานวิทย์  แนมใส
รศ.จารุวัฒน์ เจริญจิต
นายธีระวััฒน์  เพชรดี

32. 2 กรกฎาคม 2564 สูตรและกรรมวิธีการผลิตสาร 2103001910 ผศ.ธนากรณ์  ด�ำสุด
เคลือบผิวบรรจุภัณฑ์
รศ.ชาตรี  หอมเขียว
จากแป้งธรรมชาติดัดแปลง
ผศ.วรพงค์  บุญช่วยแทน
ต้านจุรินทรีย์
นายบุุญรัตน์  บุญรัศมี

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ
ประมง
คณะศิลปศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี,
คณะวิศวกรรมศาสตร์,
คณะบริหารธุรกิจ
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33. 4 สิงหาคม 2564 อุปกรณ์เสริมส�ำหรับลากจูง 2103002155 นายอรุณรักษ์ ตันพานิช
รถเข็นนั่ง
34. 4 สิงหาคม 2564 สูตรและกรรมวิธีการผลิต
2103002159 ผศ.พงษ์เทพ เกิดเนตร
น�้ำพริกมะม่วงเบา
นายเดชศักดิ์ วิจิตต์พันธ์
นางสาวจิราภรณ์ ตันติพงศ์อาภา
นางสาววิชชุลฎา  ถาวโรจน์
นางสาวรุ่งทิพย์  รัตนพล
35. 4 สิงหาคม 2564 สูตรและกระบวนการผลิต
2103002161 ผศ.นรินทร์ภพ  ช่วยการ
นางสาวจิราภรณ์ ตันติพงศ์อาภา
น�้ำลูกเดือยกล้อง
นายเดชศักดิ์ วิจิตต์พันธ์
นางสาวรุ่งทิพย์  รัตนพล
36. 4 สิงหาคม 2564 สูตรและกระบวนการผลิต
2103002162 นางสาวจิราภรณ์ ตันติพงศ์อาภา
นายเดชศักดิ์ วิจิตต์พันธ์
ขนมทรายทองลูกเดือยกล้อง
ผศ.นรินทร์ภพ  ช่วยการ
นางสาวรุ่งทิพย์  รัตนพล
37. 4 สิงหาคม 2564 สูตรและกระบวนการผลิต
2103002163 นายเดชศักดิ์ วิจิตต์พันธ์
ลูกเดือยกล้องพองกรอบ
ผศ.นรินทร์ภพ  ช่วยการ
นางสาวจิราภรณ์ ตันติพงศ์อาภา
นางสาวรุ่งทิพย์  รัตนพล
38. 23 สิงหาคม 2564 สูตรและวิธีการผลิต
2103002336 นางจินตนา  เจริญเนตรกุล
ขนมขาไก่จากมันส�ำปะหลัง
นางสาวรุ่งทิพย์  รัตนพล
นางสาวน�้ำฝน  ชูพูล
นางรัสมนต์  ยุระพันธุ์
39. 23 สิงหาคม 2564 สูตรและกรรมวิธีการผลิต
2103002338 นางสาวจิราภรณ์ ตันติพงศ์อาภา
นางสาววิชชุลฎา  ถาวโรจน์
จาวตาลโตนดเชื่อม
นายบุุญรัตน์  บุญรัศมี
40. 7 กันยายน 2564 สูตรและกรรมวิธี การผลิต
2103002515 ผศ.สิริรัตน์ เลาหประภานนท์
โลชั่นบ�ำรุงผิวกายที่มีส่วน
นางสาวศรินทร์รัตน์  จิตจ�ำ
ผสมของสารสกัดหนอน
ตายหยาก
41. 7 กันยายน 2564 เครื่องขึ้นรูปขนมขาไก่
2103002516 ผศ.วรวิทย์ ศรีวิทยากูล
มันส�ำปะหลังส�ำหรับชุมชน
นางจินตนา  เจริญเนตรกุล
นางสาวรุ่งทิพย์  รัตนพล
42. 7 กันยายน 2564 สูตรและกรรมวิธีการผลิต
2103002517 ผศ.สุภาษิต  ชูกลิ่น
อาหารขบเคี้ยวข้าวกล้องไร่
นายธีรพงค์  หมวดศรี
นครเสริมโปรตีนผงจิ้งหรีด
นายอดิเรก  ชัยฤกษ์
ด้วยเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์
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หน่วยงาน
วิทยาลัยรัตภูมิ
คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะอุตสาหกรรม
เกษตร
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ตารางที่ 2 สรุปจ�ำนวนค�ำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ลำ�ดับ วัน/เดือน/ปี ที่ยื่น ชื่อการประดิษฐ์/ชื่อผลงาน

เลขที่คำ�ขอ

ผู้ประดิษฐ์

1.

16 ตุลาคม 2563

กระเป๋าถือ

2.

16 ตุลาคม 2563

เข็มกลัดติดสูท

3.

16 ตุลาคม 2563

กระเป๋าสะพาย

4.

16 ตุลาคม 2563

ที่ติดเนคไท

5.

16 ตุลาคม 2563

เข็มกลัด

6.

16 ตุลาคม 2563

กระเป๋าถือ

7.

6 พฤศจิกายน 2563 ลวดลายผ้า

8.

15 มกราคม 2564 หอการเรียนรู้แปลงนาสาธิต 2102000131 นางสาวทัชชญา สังขกูล

9.

15 มกราคม 2564 ศาลาจากรักษ์โลก

10. 8 กุมภาพันธ์ 2564 ลวดลายผ้า

11. 8 กุมภาพันธ์ 2564 ลวดลายผ้า

2002004682 นายนวัทตกร อุมาศิลป์
นางสาวนภท์ชนก ขวัญสง่า
นางสาวณัฐชนา นวลยัง
นายประพนธ์ ชนะพล
2002004684 นายนวัทตกร อุมาศิลป์
นางสาวนภท์ชนก ขวัญสง่า
นางสาวณัฐชนา นวลยัง
นายประพนธ์ ชนะพล
2002004685 นายนวัทตกร อุมาศิลป์
นางสาวนภท์ชนก ขวัญสง่า
นางสาวณัฐชนา นวลยัง
นายประพนธ์ ชนะพล
2002004686 นายนวัทตกร อุมาศิลป์
นางสาวนภท์ชนก ขวัญสง่า
นางสาวณัฐชนา นวลยัง
นายประพนธ์ ชนะพล
2002004681 นายนวัทตกร อุมาศิลป์
นางสาวนภท์ชนก ขวัญสง่า
นางสาวณัฐชนา นวลยัง
นายประพนธ์ ชนะพล
2002004683 นายนวัทตกร อุมาศิลป์
นางสาวนภท์ชนก ขวัญสง่า
นางสาวณัฐชนา นวลยัง
นายประพนธ์ ชนะพล
2002005032 นางสาวติณณา อุดม

หน่วยงาน
คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
2102000132 นางสาวทัชชญา สังขกูล
คณะ
นางสาวเรืองรัมภา อินทรักษ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
2102000536 นายนวัทตกร อุมาศิลป์
คณะ
นางสาวนภท์ชนก ขวัญสง่า สถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวณัฐชนา นวลยัง
นายประพนธ์ ชนะพล
2102000537 นายนวัทตกร อุมาศิลป์
คณะ
นางสาวนภท์ชนก ขวัญสง่า สถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวณัฐชนา นวลยัง
นายประพนธ์ ชนะพล

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา

25

Annual Report 2021

Research and Development Institute

ลำ�ดับ วัน/เดือน/ปี ที่ยื่น ชื่อการประดิษฐ์/ชื่อผลงาน
12. 8 กุมภาพันธ์ 2564 ลวดลายผ้า

13. 8 กุมภาพันธ์ 2564 ลวดลายผ้า

14. 8 กุมภาพันธ์ 2564 ลวดลายผ้า

15. 8 กุมภาพันธ์ 2564 ลวดลายผ้า

16. 8 กุมภาพันธ์ 2564 ลวดลายผ้า

17. 8 กุมภาพันธ์ 2564 ลวดลายผ้า

18. 8 กุมภาพันธ์ 2564 เครื่องวัดความเค็มและ
ปริมาณน้ำ�ฝนอัตโนมัติ
19. 22 กุมภาพันธ์ 2564 ลวดลายผ้า

20. 22 กุมภาพันธ์ 2564 ลวดลายผ้า

21. 22 กุมภาพันธ์ 2564 ลวดลายผ้า
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เลขที่คำ�ขอ

ผู้ประดิษฐ์

2102000538 นายนวัทตกร อุมาศิลป์
นางสาวนภท์ชนก ขวัญสง่า
นางสาวณัฐชนา นวลยัง
นายประพนธ์ ชนะพล
2102000539 นายนวัทตกร อุมาศิลป์
นางสาวนภท์ชนก ขวัญสง่า
นางสาวณัฐชนา นวลยัง
นายประพนธ์ ชนะพล
2102000540 นายนวัทตกร อุมาศิลป์
นางสาวนภท์ชนก ขวัญสง่า
นางสาวณัฐชนา นวลยัง
นายประพนธ์ ชนะพล
2102000541 นายนวัทตกร อุมาศิลป์
นางสาวนภท์ชนก ขวัญสง่า
นางสาวณัฐชนา นวลยัง
นายประพนธ์ ชนะพล
2102000542 นายนวัทตกร อุมาศิลป์
นางสาวนภท์ชนก ขวัญสง่า
นางสาวณัฐชนา นวลยัง
นายประพนธ์ ชนะพล
2102000542 นายนวัทตกร อุมาศิลป์
นางสาวนภท์ชนก ขวัญสง่า
นางสาวณัฐชนา นวลยัง
นายประพนธ์ ชนะพล
2102000544 นายณัฐพล แก้วทอง
นายชยณัฐ บัวทองเกื้อ
นายต่อลาภ การปลื้มจิตร
นายนเรศ ขวัญทอง
2102000846 นายนวัทตกร อุมาศิลป์
นางสาวนภท์ชนก ขวัญสง่า
นางสาวณัฐชนา นวลยัง
นายประพนธ์ ชนะพล
2102000847 นายนวัทตกร อุมาศิลป์
นางสาวนภท์ชนก ขวัญสง่า
นางสาวณัฐชนา นวลยัง
นายประพนธ์ ชนะพล
2102000848 นายนวัทตกร อุมาศิลป์
นางสาวนภท์ชนก ขวัญสง่า
นางสาวณัฐชนา นวลยัง
นายประพนธ์ ชนะพล

หน่วยงาน
คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
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ลำ�ดับ วัน/เดือน/ปี ที่ยื่น ชื่อการประดิษฐ์/ชื่อผลงาน
22. 22 กุมภาพันธ์ 2564 ลวดลายผ้า

23. 22 กุมภาพันธ์ 2564 ลวดลายผ้า

24. 22 กุมภาพันธ์ 2564 ลวดลายผ้า

25. 22 กุมภาพันธ์ 2564 ลวดลายผ้า

26. 22 กุมภาพันธ์ 2564 ลวดลายผ้า

27. 22 กุมภาพันธ์ 2564 ลวดลายผ้า

28. 22 กุมภาพันธ์ 2564 ลวดลายผ้า

29. 22 กุมภาพันธ์ 2564 ลวดลายผ้า

30. 22 กุมภาพันธ์ 2564 ลวดลายผ้า

31. 22 กุมภาพันธ์ 2564 ลวดลายผ้า

เลขที่คำ�ขอ

ผู้ประดิษฐ์

2102000849 นายนวัทตกร อุมาศิลป์
นางสาวนภท์ชนก ขวัญสง่า
นางสาวณัฐชนา นวลยัง
นายประพนธ์ ชนะพล
2102000850 นายนวัทตกร อุมาศิลป์
นางสาวนภท์ชนก ขวัญสง่า
นางสาวณัฐชนา นวลยัง
นายประพนธ์ ชนะพล
2102000851 นายนวัทตกร อุมาศิลป์
นางสาวนภท์ชนก ขวัญสง่า
นางสาวณัฐชนา นวลยัง
นายประพนธ์ ชนะพล
2102000852 นายนวัทตกร อุมาศิลป์
นางสาวนภท์ชนก ขวัญสง่า
นางสาวณัฐชนา นวลยัง
นายประพนธ์ ชนะพล
2102000853 นายนวัทตกร อุมาศิลป์
นางสาวนภท์ชนก ขวัญสง่า
นางสาวณัฐชนา นวลยัง
นายประพนธ์ ชนะพล
2102000854 นายนวัทตกร อุมาศิลป์
นางสาวนภท์ชนก ขวัญสง่า
นางสาวณัฐชนา นวลยัง
นายประพนธ์ ชนะพล
2102000855 นายนวัทตกร อุมาศิลป์
นางสาวนภท์ชนก ขวัญสง่า
นางสาวณัฐชนา นวลยัง
นายประพนธ์ ชนะพล
2102000857 นายนวัทตกร อุมาศิลป์
นางสาวนภท์ชนก ขวัญสง่า
นางสาวณัฐชนา นวลยัง
นายประพนธ์ ชนะพล
2102000858 นายนวัทตกร อุมาศิลป์
นางสาวนภท์ชนก ขวัญสง่า
นางสาวณัฐชนา นวลยัง
นายประพนธ์ ชนะพล
2102000859 นายนวัทตกร อุมาศิลป์
นางสาวนภท์ชนก ขวัญสง่า
นางสาวณัฐชนา นวลยัง
นายประพนธ์ ชนะพล

หน่วยงาน
คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ลำ�ดับ วัน/เดือน/ปี ที่ยื่น ชื่อการประดิษฐ์/ชื่อผลงาน
32. 22 กุมภาพันธ์ 2564 ลวดลายผ้า

เลขที่คำ�ขอ

ผู้ประดิษฐ์

หน่วยงาน

2102000860 นายนวัทตกร อุมาศิลป์
นางสาวนภท์ชนก ขวัญสง่า
นางสาวณัฐชนา นวลยัง
นายประพนธ์ ชนะพล
2102000861 นายนวัทตกร อุมาศิลป์
นางสาวนภท์ชนก ขวัญสง่า
นางสาวณัฐชนา นวลยัง
นายประพนธ์ ชนะพล
2102000862 นายนวัทตกร อุมาศิลป์
นางสาวนภท์ชนก ขวัญสง่า
นางสาวณัฐชนา นวลยัง
นายประพนธ์ ชนะพล
2102000863 นายนวัทตกร อุมาศิลป์
นางสาวนภท์ชนก ขวัญสง่า
นางสาวณัฐชนา นวลยัง
นายประพนธ์ ชนะพล
2102000864 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ
ลักษณะกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทชัย
ชูศิลป์
นายวิศิษฎ์ศักดิ์ ทับยัง
นายโยธิน ลักษณะกิจ

คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

2102001158 นายณัฐพล แก้วทอง
ผศ.ชยณัฐ บัวทองเกื้อ
นายต่่อลาภ การปลื้มจิตร
นายจิรวัฒน์ จันทองพูน
ผศ.นเรศ ขวัญทอง
นายธนากร อิทสุทธิ์
38. 29 มีนาคม 2564 เครื่องกวนผลไม้ควบคุมด้วย 2102001430 นางสาวนุชจิเรศ แก้วสกุล
ระบบอัตโนมัติ
ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน
ผศ.กรภัทร เฉลิมวงศ์
นายจรัญ ธรรมใจ
39. 1 พฤษภาคม 2564 ยานไร้คนขับสำ�หรับฉีดพ่น 2102002131 ผศ.สุภาวดี มากอ้น
สารทางการเกษตรแบบ
ผศ.น้ำ�เพ็ญ พรหมประสิทธิ์
หกใบพัด
นางสาวรัสมนต์ ยุระพันธุ
นายกฤษฎา พวงสุวรรณ
นายสุดนัย เครือหลี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

33. 22 กุมภาพันธ์ 2564 ลวดลายผ้า

34. 22 กุมภาพันธ์ 2564 ลวดลายผ้า

35. 22 กุมภาพันธ์ 2564 ลวดลายผ้า

36. 22 กุมภาพันธ์ 2564 กระถางต้นไม้

37. 10 มีนาคม 2564
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คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะครุศาสตร์ฯ ,
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยรัตภูมิ,
คณะบริหารธุรกิจ,
คณะเกษตรศาสตร์
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ลำ�ดับ วัน/เดือน/ปี ที่ยื่น ชื่อการประดิษฐ์/ชื่อผลงาน
40. 21 พฤษภาคม
2564

ลวดลายผ้า

41. 10 มิถุนายน
2564

เครื่องกรองสำ�หรับ
การผลิตน้ำ�ส้มสายชูหมัก
จากตาลโตนด
42. 10 มิถุนายน 2564 ระบบเลี้ยงหอยนางรม
ระยะกึ่งวัยรุ่นด้วยตะแกรง
พลาสติกแบบเลื่อน 3 ชั้น
43. 10 มิถุนายน 2564 ระบบเลี้ยงหอยนางรม
ระยะกึ่งวัยรุ่นด้วยตะแกรง
พลาสติกแบบแขวน 3 ชั้น
44. 2 กรกฎาคม
2564

ชุดโต๊ะเก้าอี้

45. 2 กรกฎาคม 2564 กล่องบรรจุ
46. 2 กรกฎาคม
กล่องบรรจุ
2564
47. 2 กรกฎาคม 2564 กล่องบรรจุ
48. 4 สิงหาคม 2564

โซฟา

49. 23 สิงหาคม 2564 เก้าอี้

50. 23 สิงหาคม 2564 เก้าอี้

51. 23 สิงหาคม 2564 เก้าอี้

เลขที่คำ�ขอ

ผู้ประดิษฐ์

2102002132 ผศ.พันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์
ผศ.พรโพยม วรเชฐวราวัตร
นางสาวบุสรินทร์ คูนิอาจ
2102002455 ดร.สหพงศ์ สมวงศ์
ดร.อธิโรจน์ มะโน
นายบุญรัตน์ บุญรัศมี
2102002456 ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว
ศ.สุวัจน์ ธัญรส
นางสาวเตือนใจ ปิยัง
นางสาวกัตตินาฏ สกุลสวัสดิ์พันธ์
นายภูมินทร์ อินทร์แป้น
2102002457 ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว
ศ.สุวัจน์ ธัญรส
นางสาวเตือนใจ ปิยัง
นางสาวกัตตินาฏ สกุลสวัสดิ์พันธ์
นายภูมินทร์ อินทร์แป้น
2102002767 รศ.สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์
นางสาวจุุฬาลักษณ์ โรจนานุกูล
นายอภิิชล ทองมั่ง ก�ำเหนิดว�้ำ
2102002768 นายอภิชาติ คัญทะชา
นายสุริยันห์ ขำ�แจ้ง
2102002769 นายอภิชาติ คัญทะชา
นายสุริยันห์ ขำ�แจ้ง
2102002770 นายอภิชาติ คัญทะชา
นายสุริยันห์ ขำ�แจ้ง
2102003284 รศ.สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์
นางสาวจุุฬาลักษณ์ โรจนานุกูล
นายอภิชล ทองมั่ง ก�ำเหนิดว�้ำ
2102003599 รศ.สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์
รศ.ชาตรี หอมเขียว
ผศ.ซูไฮดี สะนิ
ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน
2102003600 รศ.สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์
รศ.ชาตรี หอมเขียว
ผศ.ซูไฮดี สะนิ
ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน
2102003601 รศ.สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์
รศ.ชาตรี หอมเขียว
ผศ.ซูไฮดี สนิ
ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน

หน่วยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์,
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์,
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง,
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง,
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สำ�นักการจัดการ
นวัตกรรมฯ
สำ�นักการจัดการ
นวัตกรรมฯ
สำ�นักการจัดการ
นวัตกรรมฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ลำ�ดับ วัน/เดือน/ปี ที่ยื่น ชื่อการประดิษฐ์/ชื่อผลงาน

เลขที่คำ�ขอ

ผู้ประดิษฐ์

52. 23 สิงหาคม 2564 คลุมไตยจากเทคนิคงาน
2102003602 นางสาวติณณา อุดม
ดอกไม้ไทย ที่ได้แรงบันดาล
นายเอกพจ พนาลี
ใจมาจาก “หม้อปูรณฆฎะ”

หน่วยงาน
คณะศิลปศาสตร์

ตารางที่ 3 สรุปจ�ำนวนค�ำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ลำ�ดับ วัน/เดือน/ปี ที่ยื่น

ชื่อการประดิษฐ์/ชื่อผลงาน
แอปพลิเคชันส่งเสริมการท่อง
เที่ยว ย่านเมืองเก่าสงขลาในรูป
แบบเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
(AR:Augmented Reality)
บนภาพวาดฝาผนัง (Street Art)
การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้สถานที่ท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ตามรอย
พระพุทธเจ้าหลวง (รัชกาลที่ 5)
ของจังหวัดสงขลา
แพลตฟอร์มตลาดออนไลน์
(JUNGHUU)
ระบบฝึกงานออนไลน์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี

1.

6 พฤศจิกายน
2563

2.

23 พฤศจิกายน
2563

3.

14 ธันวาคม 2563

4.

15 มกราคม 2564

5.

15 มกราคม 2564

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ค�ำยืม
ภาษามลายูจากภาษาอังกฤษเพื่อ
การสนทนาในชีวิตประจ�ำวัน

6.

28 มกราคม 2564

โคมไฟติดผนัง

7.

28 มกราคม 2564

โคมไฟตั้งโต๊ะ

8.

28 มกราคม 2564

พวงกุญแจตัวละครลิเกป่า
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เลขที่
คำ�ขอ
-

ผู้ประดิษฐ์

หน่วยงาน

นายนราธร สังข์ประเสริฐ
นายณัฐพล  หนูฤทธิ
นายชนมภัทร รุณปักษ์
นายพงศกร เจริญเนตรกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

388646 ผศ.ธิดาภัทร อนุชาญ
นายพิษณุ  อนุชาญ

คณะบริหารธุรกิจ
คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

389033 นายชิตตะวัน ช่วยฉิม
389885 นายธีรภัทร์ พรหมมา
นายอนุุกูล นันทพุธ
นายชนาธิิป ลีนิน

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

389886 นายจิรายุ สงเคราะห์
นายเมธัส พานิช
นางสาวซิลมี่ย์ เจ๊ะพงศ์
นางสาววันนูรี ยามาเจริญ
390363 นางฉัตรดาว  ไชยหล่อ
นางสาวมุกดา  ทองทวี
นางสาววรนิษฐา  นวลออง
นางสาวนาฎตยา  เจะดาแม
392175 นางฉัตรดาว  ไชยหล่อ
นางสาวมุกดา  ทองทวี
นางสาววรนิษฐา  นวลออง
นางสาวนาฎตยา  เจะดาแม
390365 นางสาวเจตนา  อินยะรัตน์
นายถาวร  รักกู้

คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง
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ลำ�ดับ วัน/เดือน/ปี ที่ยื่น
9.

8 กุมภาพันธ์ 2564

10. 10 มีนาคม 2564  

11. 21 พฤษภาคม
2564
12. 10 มิถุนายน 2564

13. 2 กรกฎาคม 2564
14. 2 กรกฎาคม 2564
15. 2 กรกฎาคม 2564
16. 2 กรกฎาคม 2564
17. 2 กรกฎาคม 2564
18. 2 กรกฎาคม 2564
19. 4 สิงหาคม 2564

20. 23 สิงหาคม 2564
21. 23 สิงหาคม 2564
22. 23 สิงหาคม 2564

เลขที่
ผู้ประดิษฐ์
คำ�ขอ
เครื่องประดับงานไทยจาก
390708 นางสาวนันทิพย์ หาสิน
ผ้าขาวม้า “เทริดมโนราห์”
นายทศพร เมฆหมอก
นางสาวสุธาสินี สามสี
การจัดการวัสดุเหลือทิ้งในชุมชน 391537 ผศ.วรรษวดี  แก้วประพันธ์
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
ผศ.อ�ำไพ  หมื่นสิทธิ์
จังหวัดสงขลา
รศ. พัชรินทร์  ฆังฆะ
นายเอกราช  มะลิวรรณ์
คู่มือการจัดการน�้ำเพื่อเพิ่ม
393964 ดร.สุดนัย เครือหลี
ประสิทธิภาพการผลิตข้าวพื้นเมือง
ผศ.ดร.เสน่ห์ รักเกื้อ
เส้นทางท่องเที่ยวต�ำบลพะตง
394532 นางสาวสาลินี ทิพย์เพ็ง
อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นายจรัญ ธรรมใจ
ผศ.กุลดารา เพียรเจริญ
ผศ.ทวิชาติ เย็นวิเศษ
นางสาวปัญญรัศม์ ลือขจร
นางสาววนิดา บุรีภักดี
เต้าหู้ยี้เสวย
นายอภิชาติ  คัญทะชา
นายสุริยันห์  ข�ำแจ้ง
ข้าวเหนียวด�ำและข้างฟ่างกวน
นายอภิชาติ  คัญทะชา
นายสุริยันห์  ข�ำแจ้ง
ขนมทองเอก ขนมสัมปันนี
นายอภิชาติ  คัญทะชา
นายสุริยันห์  ข�ำแจ้ง
ซาลาเปาเกียดฟั่ง
นายอภิชาติ  คัญทะชา
นายสุริยันห์  ข�ำแจ้ง
ขนมบ้าบิ่น
นายอภิชาติ  คัญทะชา
นายสุริยันห์  ข�ำแจ้ง
ตราสัญลักษณ์ ถนนแห่ง
ดร.พัชรินทร์  บุญนุ่น
อาหารเมืองหาดใหญ่ (Hatyai
ดร.ทัชชญา  สังขกูล
Gastronomy City)
นางสาวรอฮานา  แวดอเลาะ
สูจิบัตร โครงการวิจัย ภูมิปัญญา
ด้านวัฒนธรรมภาคใต้ ลุ่มน�้ำ
ทะเลสาบสงขลา เพื่อการท่อง
เที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน
หมวกเครื่องดนตรีจากใยตาล
นายพิษณุ  อนุชาญ
โตนด (หมวกโพน)
หมวกเครื่องดนตรีจากใยตาล
นายพิษณุ  อนุชาญ
โตนด (หมวกฆ้อง)
ชื่อการประดิษฐ์/ชื่อผลงาน

หมวกเครื่องดนตรีจาก
ใยตาลโตนด (หมวกระฆัง)

-

นายพิษณุ  อนุชาญ

หน่วยงาน
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์,
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี
ส�ำนักการจัดการ
นวัตกรรมฯ
ส�ำนักการจัดการ
นวัตกรรมฯ
ส�ำนักการจัดการ
นวัตกรรมฯ
ส�ำนักการจัดการ
นวัตกรรมฯ
ส�ำนักการจัดการ
นวัตกรรมฯ
วิทยาลัยรัตภูมิ,
คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ลำ�ดับ วัน/เดือน/ปี ที่ยื่น

ชื่อการประดิษฐ์/ชื่อผลงาน

เลขที่
คำ�ขอ
-

นายพิษณุ  อนุชาญ

คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ประดิษฐ์

หน่วยงาน

23. 23 สิงหาคม 2564

ชุดของใช้ส่วนตัวจากผ้าบาติก
(ที่ใส่กระดาษทิชชูฆ้อง)

24. 23 สิงหาคม 2564

ชุดของใช้ส่วนตัวจากผ้าบาติก
(หมอนระฆังรองคอ)

-

นายพิษณุ  อนุชาญ

คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

25. 23 สิงหาคม 2564

ชุดของใช้ส่วนตัวจากผ้าบาติก
(หมอนโพนซุกมือ)

-

นายพิษณุ  อนุชาญ

คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

26. 23 สิงหาคม 2564

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง ภาษา 397115 นายจิรายุ สงเคราะห์
คณะศิลปศาสตร์
นางสาวปาริชาติ มั่งทรัพย์
อังกฤษแบบ British & American
ต่างกันอย่างไรเพื่อการใช้ในชีวิต
นางสาวพรทิพา มากยก
ประจ�ำวัน
นางสาวฟ้าใส สารประดิษฐ์
ผศ.จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ คณะครุศาสตร์
Freshy เที่ยวที่ชุมชน (EP2)
อุตสาหกรรมและ
เขาใน จ.สงขลา
เทคโนโลยี

27. 7 กันยายน 2564

28. 7 กันยายน 2564

Freshy เที่ยวที่ชุมชน (EP1) เกาะ
หมาก จ.พัทลุง

-

29. 20 กันยายน 2564 วัดสุวรรณคีรี อ�ำเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา

-

30. 20 กันยายน 2564 วัดศิริวรรณาวาส อ�ำเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา

-

31. 20 กันยายน 2564 วัดภูผาเบิก อ�ำเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา

-
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ผศ.จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี
นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
นายปวริศ ชนะพาล
เทคโนโลยี
นายพชร อินทรกุล
นางสาวธนวรรณ ช่อมณี,
นางสาววนิดา อินคล้าย
นายพงศธร บุญสุข,
คณะครุศาสตร์
นายกฤษฎา คงพูน
อุตสาหกรรมและ
นายปวริศ ชนะพาล
เทคโนโลยี
นายพชร อินทรกุล
นางสาวธนวรรณ ช่อมณี,
นางสาววนิดา อินคล้าย
นายพงศธร บุญสุข,
คณะครุศาสตร์
นายเอกศักดิ์ สงสังข์
อุตสาหกรรมและ
นายปวริศ ชนะพาล
เทคโนโลยี
นายพชร อินทรกุล
นางสาวธนวรรณ ช่อมณี,
นางสาววนิดา อินคล้าย
นายพงศธร บุญสุข,
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ลำ�ดับ วัน/เดือน/ปี ที่ยื่น

ชื่อการประดิษฐ์/ชื่อผลงาน

32. 20 กันยายน 2564 วิถีประมงบ้านหัวเขา
อ�ำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

เลขที่
คำ�ขอ
-

33. 20 กันยายน 2564 ศูนย์รวมใจของชาวไทยมุสลิม
ในพื้นที่บ้านหัวเขา
อ�ำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

-

34. 20 กันยายน 2564 วัดบ่อทรัพย์ อ�ำเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา

-

35. 20 กันยายน 2564 รวมพลังคนรักษ์ทะเล

-

ผู้ประดิษฐ์
นางสาวอภิชญา ขวัญแก้ว
นายปวริศ ชนะพาล
นายพชร อินทรกุล
นางสาวธนวรรณ ช่อมณี,
นางสาววนิดา อินคล้าย
นายพงศธร บุญสุข,
นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล
นายปวริศ ชนะพาล
นายพชร อินทรกุล
นางสาวธนวรรณ ช่อมณี,
นางสาววนิดา อินคล้าย
นายพงศธร บุญสุข,
นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล
นายปวริศ ชนะพาล
นายพชร อินทรกุล
นางสาวธนวรรณ ช่อมณี,
นางสาววนิดา อินคล้าย
นายพงศธร บุญสุข,
นายเอกศักดิ์ สงสังข์
นางสาวธนวรรณ ช่อมณี,
นายกฤตยชญ์ เพ็ชรยอด
นายพงศธร บุญสุข,

หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

ตารางที่ 3 สรุปจ�ำนวนค�ำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ลำ�ดับ วัน/เดือน/ปี ที่ยื่น ชื่อการประดิษฐ์/ชื่อผลงาน
1. 27 พฤษภาคม 2564 JUNGHUU
2.

27 พฤษภาคม 2564 กลางเล

เลขที่คำ�ขอ
210119241
210119249

ผู้ประดิษฐ์
หน่วยงาน
มทร.ศรีวิชัย  (ภายใต้ผลงาน   ของ แพลทฟอร์ม JUNGHUU
มทร.ศรีวิชัย
-

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ผลการด�ำเนินงานของ
กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปีงบประมาณ 2564
(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)
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ผลการด�ำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
การด�ำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563–กันยายน 2564)
ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ให้มีความรู้ความสามารถที่จะท�ำงานวิจัย โดยสามารถน�ำองค์ความรู้ในการท�ำวิจัย ไปตีพิมพ์เผยแพร่ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทเี่ ป็นประโยชน์สสู่ งั คม อีกทัง้ เพือ่ เป็นการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้บคุ ลากรด้านงานวิจยั นัน้   บัดนี้ กองทุนส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัยมหาวิทยาลัย ได้ด�ำเนินงานเกือบครบระยะเวลาหนึ่งปีงบประมาณแล้ว จึงขอสรุปผลการด�ำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัย ประจ�ำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563–กันยายน 2564) ดังนี้
1. การให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit)
เพือ่ เป็นการส่งเสริมการด�ำเนินงานร่วมกันของบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพและมีความช�ำนาญ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
โดยมีทิศทางที่ชัดเจนในการด�ำเนินการวิจัยเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน มีผลงานที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และความมีชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ตลอดจนมีศักยภาพทีส่ ามารถจะพัฒนาไปสูศ่ ูนย์วิจัย (Research Center) หรือศูนย์ความเป็นเลิศได้
(Center of Excellence)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ได้มกี ารอนุมตั กิ ารจัดตัง้ หน่วยวิจยั สังกัดหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ในปัจจุบนั มีจำ� นวน
ทัง้ สิน้ 12 หน่วยวิจยั โดยแต่ละหน่วยวิจยั มีตวั ชีว้ ดั ผลสัมฤทธิแ์ ละมีศกั ยภาพในการหางบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกเข้ามาบริหารจัดการ
หน่วยได้ ทั้งนี้คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัยฯ จะเร่งผลักดันให้หน่วยวิจัยที่มีศักยภาพ พัฒนาไปสู่ศูนย์วิจัย
(Research Center) หรือศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ต่อไป
โดยในปีงบประมาณ 2564 กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ได้พิจารณาสนับสนุนทุนตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์
การให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit) พ.ศ. 2563 จ�ำนวนทั้งสิ้น 6 ทุน ให้แก่
1. หน่วยวิจัยที่ซึ่งอยู่ระหว่างการด�ำเนินงานปีที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก จ�ำนวน 2 หน่วย คือ
1.1 หน่วยวิจัย: เส้นใยและสิ่งทอ
หัวหน้าหน่วย: ผศ.ดร.มาหามะสูไฮมี  มะแซ
1.2 หน่วยวิจัย: ศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิศวโยธา
หัวหน้าหน่วย: ดร.ชลดา กาญจนกุล
2. หน่วยวิจัยที่ด�ำเนินงานครบระยะปีที่ 1 จ�ำนวน 2 หน่วย คือ
2.1  หน่วยวิจัย: นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา หัวหน้าหน่วย: ดร.สุวัฒน์ รัตนพันธ์
2.2  หน่วยวิจัย: เส้นใยและสิ่งทอ หัวหน้าหน่วย: ผศ.ดร.มาหามะสูไฮมี  มะแซ
3. หน่วยวิจัยที่ซึ่งอยู่ระหว่างการด�ำเนินงานปีที่ 2 รอบ 6 เดือนแรก จ�ำนวน 1 หน่วย คือ
3.1 หน่วยวิจัย: การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนภาคใต้ตอนล่าง หัวหน้าหน่วย: ดร.พัชรินทร์ บุญนุ่น
4. หน่วยวิจัยที่ด�ำเนินงานครบระยะปีที่ 2 จ�ำนวน 1 หน่วย คือ
4.1  หน่วยวิจัย: การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนภาคใต้ตอนล่าง หัวหน้าหน่วย: ดร.พัชรินทร์ บุญนุ่น
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2. การสนับสนุนทุนวิจัยให้บุคลากรในการด�ำเนินการวิจัยร่วมกับองค์กรอื่น (Matching fund)
การสนับสนุนทุนวิจัยให้บุคลากรในการด�ำเนินการวิจัยร่วมกับองค์กรอื่น (Matching fund) เป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัย
ให้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยการร่วมทุนวิจัยกับแหล่งทุนหรือองค์กรอื่น เพื่อให้สามารถตอบตัวชี้วัดและ
ผลสัมฤทธิ์ด้านการวิจัยร่วมกัน นั้น
โดยในปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้พิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยให้บุคลากรในการด�ำเนินการวิจัยร่วมกับ
องค์กรอืน่ (Matching fund) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั เรือ่ ง ประกาศหลักเกณฑ์ การสนับสนุนทุนวิจยั ให้บคุ ลากรใน
การด�ำเนินการวิจัยร่วมกับองค์กรอื่น (Matching fund) พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 3 ทุน จ�ำนวนทั้งสิ้น 1,500,000 บาท รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการสรุปจ�ำนวนโครงการที่ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยให้บุคลากรในการด�ำเนินการวิจัยร่วมกับองค์กรอื่น (Matching fund)
เงินสมทบจาก
กองทุนฯ
500,000.00

เงินสมทบจาก
ผลลัพธ์
แหล่งทุนอื่น
5,000,000.00 สนับสนุน
โครงการย่อย
11 โครงการ

การพัฒนานวัตกรรมชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่
ลุ่มน้ำ�ทะเลสาบสงขลา
(รศ.สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ -ผู้อำ�นวยการแผนงาน)

500,000.00

5,000,000.00 สนับสนุน
โครงการย่อย
11 โครงการ

การยกระดับพริกไทยตรังด้วยห่วงโซ่คุณค่าใหม่เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่สู่ตลาดการแข่งขัน
(ผศ.ประภาศรี  ศรีชัย -ผู้อำ�นวยการแผนงาน)

500,000.00

5,000,000.00 สนับสนุน
โครงการย่อย
4 โครงการ

ที่

ชื่อโครงการ

1

การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ภาย
ใต้บริบทชุมชน (ผศ.อภิรักษ์  สงรักษ์ -ผู้อำ�นวยการแผนงาน)
“เขา ป่า นา เล” ในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดนครศรีธรรมราช

2

3

รวม

1,500,000.00

15,000,000.00

3. การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรไปน�ำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ
การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรไปน�ำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาส
น�ำเสนอผลงานทางวิชาการ อันจะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ นั้น
โดยในปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั เรือ่ ง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
ยังไม่คลีค่ ลายและยังคงระบาดอย่างหนักทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ จึงไม่มบี คุ ลากรขอทุนสนับสนุนบุคลากรไปน�ำเสนอผลงานวิจยั
ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศดังกล่าว
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้เพิ่มเติมการสนับสนุนน�ำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ภาคบรรยาย ในรูปแบบออนไลน์ที่
มีการน�ำเสนออยู่ในประเทศ ในข้อ 4.9 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนให้บุคลากรไป
น�ำเสนอผลงานวิจัยในประเทศ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนบุคลากรในการน�ำเสนอผลงานแบบออนไลน์แทน
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4. การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรไปประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ
การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร มีโอกาสประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์อันจะเป็นการเพิ่มพูน
ประสบการณ์และเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นประโยชน์ต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัฯ นั้น
โดยในปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้พจิ ารณาสนับสนุนบุคลากรไปจัดการประกวดสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรมและ
งานสร้างสรรค์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์ การสนับสนุนบุคลากรไปประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
และงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2564 จ�ำนวน 5 ทุน ทุนละไม่เกิน 30,000 บาท รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงการสรุปจ�ำนวนโครงการที่ได้รับสนับสนุนบุคลากรไปประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ
ณ ต่างประเทศ
ที่
1

ชื่อนักประดิษฐ์
Dr. Supatcha Chooseangjaew

2
3

Asst. Prof. Dr. Saowanee
Chaipech
Asst. Prof. Dr. Chalat Tipakornkiat

4

Dr.Natapon Kaewthong

5

Asst. Prof. Dr. Angkana Saikeur

ชื่อผลงาน
3-Layers Sliding Plastic Mesh Nets for
Oyster Culture System
Alternative jar coffee roaster to produce
immune boosting Thai herb-coffee drip.
Reducing waste volume with automatic
solar-powered trash compactor
An Internet of Things Based System for
Agriculture Water Resource Management
Innovation
ASTAXANTHIN OVERNIGHT MASK CREAM
(Natural remedies for glowing and
youthful skin under the mask pollution
accumulated during a long day)

ชื่องานประชุม
The 6th annual
International Invention
Innovation Competition in
Canada ICAN 2021

5. การให้ทุนสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
เพื่อให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาให้ค่า
ตอบแทนการตีพมิ พ์ผลงานวิจยั ในวารสารวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรือ่ ง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพมิ พ์ผลงาน
วิจัยในวารสารวิชาการ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2563
โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้เบิกค่าตอบแทนการตีพิมพ์จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัยฯ จ�ำนวนทั้งสิ้น 124
ทุน มาจากทั้ง 15 คณะ/วิทยาลัย โดยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ SJR จ�ำนวน 38 เรื่อง ในวารสารระดับ
นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ACI (ASEAN Citation Index) และที่ ก.พ.อ.รับรอง จ�ำนวน 7 เรื่อง และในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล
TCI (Thai Journal Citation Index) จ�ำนวน 79 เรื่อง รายละเอียดดังตารางที่ 4 และเอกสารแนบ 1
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ตารางที่ 4 แสดงการสรุปจ�ำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ จ�ำแนกตามฐานข้อมูลวารสาร
สถานะบทความวิจัย

จำ�นวนผลงานที่เบิกค่าตอบแทน
จากกองทุนมหาวิทยาลัยฯ

1. วารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI
หรือปรากฏในฐานข้อมูลวารสารจัดอันดับ
วารสาร SJR ควอไทล์ที่ 1

6

2. วารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI
หรือปรากฏในฐานข้อมูลวารสารจัดอันดับ
วารสาร SJR ควอไทล์ที่ 2

5

3. วารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI
หรือปรากฏในฐานข้อมูลวารสารจัดอันดับ
วารสาร SJR ควอไทล์ที่ 3

19

4. วารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI
หรือปรากฏในฐานข้อมูลวารสารจัดอันดับ
วารสาร SJR ควอไทล์ที่ 4

8

5. วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งอยู่ใน
ฐานข้อมูล ACI

5

6. วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งอยู่ใน
ฐานข้อมูล ก.พ.อ.

2

7. วารสารในฐาน TCI กลุม่ 1

41

8. วารสารในฐาน TCI กลุม่ 2

38

จำ�นวนทั้งสิ้น
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วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
RMUTSV Research Journal
ISSN : 1906-6627 E-ISSN : 2673-0197
ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567
ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ซึ่งวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยได้ถูกจัดให้เป็น วารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ ผ่านการรับรองคุณภาพ ของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI และสามารถส่งข้อมูลเพื่อพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล Asean Citation Index (ACI) ได้

วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์
วารสารฯ มีวัตถุประสงค์ ที่จะรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครอบคลุมด้านเกษตรศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน
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กระบวนการพิจารณาบทความ
บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อ
กันและกัน (double-blind review)

ขอบเขต
เป็นวารสารวิชาการที่ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ก�ำหนดการเผยแพร่
ปีละ 3 ฉบับ ราย 4 เดือน/ครั้ง
ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

การเผยแพร่
รูปแบบ Online

ฝ่ายจัดท�ำ
นางสาวบุญบรรจง สายลาด
นางสาวพนิดา ชูเวท
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เจ้าของลิขสิทธิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

จัดท�ำโดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
179 หมู่ 3 ต�ำบลไม้ฝาด อ�ำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
โทรศัพท์ 0 7520 4070 โทรสาร 0 7520 4071
Email: rdisv.journal@gmail.com
Website: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/rmutsvrj/
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ข้อมูลบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ�ำปี 2564
ตารางที่ 1 วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2564
ที่

ชื่อบทความ

1

ปริมาณกรดไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์ครีมเทียม เนยเทียมและ
เนยขาวที่จ�ำหน่ายในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
การประยุกต์ใช้คีโตเซอรอส (Chaetoceros sp.) และโรติเฟอร์
(Brachionus rotundiformis) ที่เก็บรักษาในรูปแบบเข้มข้น
ส�ำหรับอนุบาลกุ้งขาวและปูม้า
การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์อัตราเร็วลมที่ระดับความสูง
120 เมตร อ�ำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
การประยุกต์วิธีการตัดสินใจแบบเรียงล�ำดับความส�ำคัญเทียบเคียง
อุดมคติแบบฟัซซีเพื่อเลือกเส้นทางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัม บนตัวรองรับท่อนาโนคาร์บอน
แบบผนังหลายชั้นโดยวิธีการตกผลึกควบคู่กับการยึดเกาะ เพื่อ
เตรียมเป็นขั้วแคโทดส�ำหรับเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ
การปรับปรุงกิจกรรมการเปลี่ยนกะการท�ำงานสถานีบริการ
น�้ำมันเชื้อเพลิงกรณีศึกษา
Effect of Ozone Treatments on Nile Tilapia Mince
(Oreochromis niloticus) Off-Odor
การปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมด้วย
ถั่วแดงเพาะงอก
ผลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อประชาคมสัตว์หน้าดินในหนองหาร
จังหวัดสกลนคร
ปัจจัยอันตรายและอาการผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
ในการท�ำดอกไม้ประดิษฐ์ ของกลุ่มผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน
บ้านดอนไฟ อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัดล�ำปาง
การพัฒนาชุดติดตั้งเฟืองแพลนเนตารี่ส�ำหรับดุมล้อวีลแชร์ด้วยหลัก
วิศวกรรมย้อนรอย
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเปลือกเงาะ 3 สายพันธุ์ในจังหวัด
จันทบุรี
ผลของช่วงการเก็บเกี่ยวผล และระยะการพัฒนาผลที่มีต่อคุณภาพ
ผลส้มจุก
ผลของการใช้สมุนไพรพอกเข่าลดอาการปวดในผู้สูงอายุที่มีภาวะ
ข้อเข่าเสื่อมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลศรีวิชัย อ�ำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

เจ้าของเรื่อง

หน่วยงาน

พัชรินทร์ ภักดีฉนวน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วาสนา อากรรัตน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วรางคณา เรียนสุทธิ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

นิธิเดช คูหาทองสัมฤทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

ณิชนันทน์ เทพศุภรังษิกุล มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชานนท์ ตระกูลเลิศยศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Jirapa Hinsui

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์
พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อนิรุจน์ มะโนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำ�ปาง

นราพงศ์ ช่วยชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สรัลรัตน์ พ่วงบริสุทธิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี

สกุลรัตน์ หาญศึก
รุ่งนภา จันทรา
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ที่

ชื่อบทความ

15 การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อประเมินความสัมพันธ์
เชิงพื้นที่ของการใช้ประโยชน์ที่ดินและคุณภาพน�้ำบริเวณ
ลุ่มน�้ำประแสร์ จังหวัดระยอง
16 ผลของช่วงการเก็บเกี่ยวผล อายุต้น และระยะการพัฒนาผล
ที่มีคุณภาพผลส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม
17 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือหัวปลากะตักเสริมโปรตีน
และแคลเซียมในผลิตภัณฑ์อาหาร
18 ศึกษากระบวนการผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้นจันท์ผัดปูพร้อมบริโภคใน
บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว (retort  pouch)
19 การพัฒนาอุปกรณ์คัดกรองภาวะชาปลายเท้าของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน
20 เส้นทางการสังเคราะห์โมเลกุลเลียนแบบซอราเฟนิบชนิดใหม่ที่มีวง
1,2,3-ไตรเอโซล และฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง

เจ้าของเรื่อง

หน่วยงาน

ประสาร อินทเจริญ

มหาวิทยาลัยบูรพา

ชัยสิทธิ์ ปรีชา

อรุณรักษ์ ตันพานิช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ภาณุพันธ์ ลิมปชยาพร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

สุภาษิต ชูกลิ่น
นิภาพร คังคะวิสุทธิ์

ตารางที่ 2 วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564
ที่

ชื่อบทความ

1 ผลของสีตู้เลี้ยงต่อการเจริญเติบโตและสีผิวหนังของ
ปลากระดี่นางฟ้า
2 ประสิทธิภาพของเถ้าลอยปาล์มน�้ำมันในการบ�ำบัดน�้ำเสีย
จากอาคารที่พักอาศัย
3 การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกผลิตแบคเทอริโอซินที่สามารถ
ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียสาเหตุโรคเต้านมอักเสบในโคนม
4 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณชดเชยด้วยอุปกรณ์ปรับสภาพ
ก�ำลังไฟฟ้าของระบบจ่ายไฟฟ้าส�ำหรับรถไฟฟ้าและตัวชดเชยด้วย
หลักการสไตน์เมทซ์ในสถานีไฟฟ้าขับเคลื่อนที่ใช้หม้อแปลงแบบวี
5 การประยุกต์ใช้เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายส�ำหรับฟาร์มอัจฉริยะ
6 การปรับแก้วิธีเคเนียร์เรสเนเบอร์โดยใช้ค่าเฉลี่ยเดไซล์ในการ
ประมาณค่าข้อมูลสูญหาย
7 ผลของปุ๋ยมูลไส้เดือนดินร่วมกับแหนแดงต่อการเจริญเติบโต
ของผักสลัดกรีนโอ๊ค
8 สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ผสมระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช
กับพอลิแลคติคแอซิดที่เติมเถ้าเปลือกทุเรียน
9 ผลกระทบของอุณหภูมิและระยะเวลาการหน่วงส�ำหรับการบ่ม
ต่อก�ำลังอัดของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ผสมเถ้าถ่านหินบด
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เจ้าของเรื่อง

หน่วยงาน

สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นฤมล ทองมาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ญาณิกา วัชรเทวินทร์กุล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มธุรส ผ่านเมือง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา

พัชนา สุวรรณแสน
พิชญ์ ตั้งสมบัติวิจิตร
พีรวัส คงสง
ส�ำเริง รักซ้อน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
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ที่

ชื่อบทความ

10 ระบบตรวจวัดความเข้มรังสีอาทิตย์ราคาประหยัดด้วยเทคนิค
การประมาณค่าจากเซนเซอร์วัดความสว่าง
11 การไพรม์เมล็ดด้วย Bacillus subtilis ต่อความงอกและ
การเจริญเติบโตของต้นกล้าผักกาดหอม
12 การวิเคราะห์สารพฤกษเคมีเบื้องต้น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและ
การเตรียมโลชั่นผสมสารสกัดพรอพอลิสจากผึ้งชันโรง
13 การออกแบบและทดลองผลิตเก้าอี้พักผ่อนจากวัสดุผสมมูลช้าง
14 ผลของการเคลือบน�้ำมันหอมระเหยไทมอลต่อการเก็บรักษา
คุณภาพเนื้อกุ้งขาวต้มสุก
15 Model Analysis of Air Pollution in Bangkok by Grey’s
Theory
16 การศึกษาการกระตุ้นเมล็ดหน่อไม้ฝรั่งด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้า
ร่วมกับน�้ำผสมโอโซน
17 การฟื้นฟูระบบนิเวศชุมชนบ้านแม่ขี้มูก ต�ำบลบ้านทับ
อ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยแนวคิดพืชให้สีและ
กระบวนการย้อมสีธรรมชาติผ้าทอลวดลายด้วยมือส�ำหรับ
ยกระดับสิ่งทอพื้นถิ่น
18 ระดับความแปรปรวนทางพันธุกรรมประชากรปลาเลียหิน
ในล�ำน�้ำย่าง (ล�ำน�้ำสาขาแม่น�้ำน่าน) กรณีศึกษาน�้ำตกศิลาเพชร
จ.น่าน
19 ความเสื่อมสภาพและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อแม่น�้ำลี้ จังหวัด
ล�ำพูน จากการใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรของเกษตรกร
20 การสร้างต้นแบบระบบควบคุมลมร้อนส�ำหรับการไล่ความชื้นใน
อิฐดินก่อนน�ำเข้าสู่กระบวนการเผาด้วยพลังงานชีวมวล

เจ้าของเรื่อง

หน่วยงาน

นภณัฐ รัตนกร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จักรพงษ์ กางโสภา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อิมรอน มีชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา

สวามินี ธีระวุฒิ

Pimpan Ampanthong Rajamangkala University of
Technology Suvarnabhumi
ชิดชนก มากจันทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
อรนุตฎฐ์ สุธาค�ำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา

พัชรา นิธิโรจน์ภักดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก

สามารถ ใจเตี้ย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศุภฤกษ์ กาธรรมณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตารางที่ 3 วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2564
ที่

ชื่อบทความ

1

Effects of Extracting Conditions of Pigmented Rice
Bran on Anthocyanin and Antioxidant Activity and
Its Storage Stability
ผลกระทบของปริมาณยางรถยนต์บดและยางพาราแท่งต่อ
สมบัติทางกลของวัสดุยืดหยุ่นแบบเทอร์มอพลาสติก
การอบแห้งกากมันส�ำปะหลังโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้งคู่
การผลิตน�้ำส้มสายชูหมักจากกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช

2
3
4

เจ้าของเรื่อง

หน่วยงาน

Supaporn Pajareon

Rajamangala University of
Technology Suvannabhumi

ชาตรี หอมเขียว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เทวรัตน์ ตรีอ�ำนรรค
การัณย์ พรหมเทพ

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ที่

ชื่อบทความ

5

การติดโรคปรสิตในระบบทางเดินอาหารและเลือดของโคเนื้อ
ในอ�ำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากฝอยทองและแบคทีเรียต่อ
การควบคุมไรไข่ปลา
An IntegratedFluidized Bed Bioreactor (iFBBR) by
Mathematical Models
ผลของอายุผลต่อคุณภาพการเก็บเกี่ยวมะพร้าวน�้ำหอม

6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19

20

44

การศึกษาปริมาณไมโครแว็กซ์ที่เหมาะสมในการเคลือบเชือก
กล้วยส�ำหรับผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์
สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของน�้ำมันร�ำข้าวข้าวสังข์หยด
บีบเย็นและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์คุกกี้ข้าวสังข์หยด
สมบัติทางด้านซีเมนต์ของซีเมนต์เพสต์ผสมผงลามิเนตจาก
ขยะอิเล็กทรอนิกส์
ศักยภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินที่ผลิตจากขยะดอกกล้วยไม้
ในท้องถิ่น
ประสิทธิภาพของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพที่ได้จากการหมัก
เปลือกส้มโอในการยับยั้งแบคทีเรีย
ผลของสารสกัดหยาบจากหญ้าใต้ใบ (Phyllanthus urinaria)
ต่อสุขภาพตับและตับอ่อนการต้านอนุมูลอิสระการตอบสนอง
ทางภูมิคุ้มกันและความต้านทานโรคตับและตับอ่อนวายฉับ
พลันของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)
ผลการทดแทนบ๊วยสดด้วยบ๊วยดองเค็มต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์
อุเมะชู
An Efficiency of DNA Extraction Methods for Green
Microalgae
ผลของอายุการเก็บเกี่ยวต่อปริมาณสารโพแทสเชียมสารทุติย
ภูมิและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของหญ้าหนวดแมว
ผลของวัสดุปลูกและแสงที่มีต่อการเจริญของกระบองเพชร
ปริมาณแคลเซียมคุณภาพทางเคมีกายภาพและการยอมรับทาง
ประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาดุกเสริมผงก้าง
ปลาดุก
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการย้อมสีผมโดยใช้สารสกัดธรรมชาติ
จากใบเทียนกิ่งแก่นฝางดอกอัญชันเปลือกมังคุดและ
กะหล�่ำปลีแดง

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา

เจ้าของเรื่อง
วิรัลฐิตา จันทร์เขียว
พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Rattapol Suksomboon Rajabhat Maha Sarakham
University
สุดนัย เครือหลี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย
โสภิดา วิศาลศักดิ์กุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
อมรรัตน์ ถนนแก้ว
มหาวิทยาลัยทักษิณ
กฤษดา เสือเอี่ยม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รพีพร ชัยชนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ฌานิกา แซ่แง่ ชูกลิ่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย

อุทร เจริญเดช

สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา มหาวิทยาลัยพะเยา
Vipa Hongtrakul

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วรางคณา เรียนสุทธิ์
วชิรญา เหลียวตระกูล

มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

สุพัตรา รักษาพรต

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี

โครงการจัดประชุมสัมมนา
และอบรม ประจ�ำปี 2564
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
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สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมตามระเบียบวาระครั้งที่ 4/2563
วันที่ 7 ตุลาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมตามระเบียบวาระครั้งที่ 4/2563 น�ำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อ�ำนวยการ ดร.วิกิจ ผินรับ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.สุดคนึง ณ ระนอง และเจ้าหน้าที่
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมร่วมกันเพื่อติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุม
ฉ 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

การประชุมประจําปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการครั้งที่ 2
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา น�ำโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย เข้าร่วมการประชุม
ประจําปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบตั กิ ารครัง้ ที่ 2 ซึง่ ได้รบั เกียรติจาก นายสมปรารถนา สุขทวี รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานการ
วิจยั แห่งชาติ เป็นประธานในพิธเี ปิด ทัง้ นีม้ กี ารบรรยายพิเศษ “การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพในการท�ำงานกับสารเคมี” โดย นายแพทย์จารุพงษ์
พรหมวิทักษ์ และการเสวนาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยแบบยั่งยืนของห้องปฏิบัติการและการนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจและวิชาการ
อีกทั้งยังมีการนําเสนอโปสเตอร์ผลงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยที่เป็น best practice ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรม
รามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
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โครงการ ”การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท�ำแผนปฏิบัติงานประจ�ำปี”
วันที่ 26-27 ตุลาคม 2563 สถาบันวิจยั และพัฒนา มทร.ศรีวชิ ยั จัดโครงการ ”การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท�ำแผนปฏิบตั งิ านประจ�ำปี”
น�ำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อ�ำนวยการ ดร.วิกิจ ผินรับ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.สุดคนึง
ณ ระนอง และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าประชุมเพื่อร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานประจ�ำปีงบประมาณ 2564
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พิธีเปิดตัวโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�ำบลแบบบูรณาการ (1 ต�ำบล 1 มหาวิทยาลัย)
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ประภาศรี ศรีชยั ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั เข้าร่วมพิธี
เปิดตัวโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�ำบลแบบบูรณาการ (1 ต�ำบล 1 มหาวิทยาลัย) และมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลือ่ น
โครงการฯ โดยได้รบั เกียรติจาก ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรี รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร
ที่ปรึกษารัฐมนตรี นายส�ำราญ รอดเพชร ผู้ช่วยรัฐมนตรี นางสุวรรณี ค�ำมั่น ที่ปรึกษารัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด
กระทรวง และ ศาสตราจารย์คลีนิคเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร ประธานกรรมการการอุดมศึกษา ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม
อาคารศูนย์ประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
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ร่วมท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ
เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ร่วมท�ำบันทึกข้อ
ตกลงความร่วมมือด้านงานวิจยั และบริการวิชาการ เครือข่ายสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และร่วมประชุม
เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3/2563 ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายและร่วมกันพัฒนากลไกในการบริหารจัดการงานวิจัยตามข้อตกลงที่มีความเห็น
ร่วมกัน
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จัดโครงการการใช้ระบบสารสนเทศการวิจัยของประเทศ
เพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (ครั้งที่ 1) ให้แก่นักวิจัยในพื้นที่วิทยาเขตตรัง
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการการใช้ระบบสารสนเทศการวิจัยของประเทศ เพื่อเสนอ
ขอรับทุนสนับสนุนการวิจยั (ครัง้ ที่ 1) ให้แก่นกั วิจยั ในพืน้ ทีว่ ทิ ยาเขตตรัง โดยมี รศ.ดร.ชุตนิ ชุ สุจริต รองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยี กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นายสุวรรณ พรมเขต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และทีมดูแลระบบ NRIIS สถาบันวิจัยและพัฒนา
บรรยายและปฏิบัติการส่งข้อเสนอการวิจัย ววน.65 ผ่านระบบ NRIIS เพื่อชี้แจงการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภท Fundamental Fund และการช่วยเหลือนักวิจัยในการส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศ
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
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จัดโครงการการใช้ระบบสารสนเทศการวิจัยของประเทศ
เพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (ครั้งที่ 1) ให้แก่นักวิจัยในพื้นที่สงขลา
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการการใช้ระบบสารสนเทศการวิจัยของประเทศ เพื่อเสนอ
ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (ครั้งที่ 1) ให้แก่นักวิจัยในพื้นที่สงขลา โดยมี รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยี กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นายสุวรรณ พรมเขต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และทีมดูแลระบบ NRIIS สถาบันวิจัยและพัฒนา
บรรยายและปฏิบัติการส่งข้อเสนอการวิจัย ววน.65 ผ่านระบบ NRIIS เพื่อชี้แจงการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเภท Fundamental Fund และการช่วยเหลือนักวิจัยในการส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศ
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง63504) คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา
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จัดโครงการการใช้ระบบสารสนเทศการวิจัยของประเทศ
เพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (ครั้งที่ 1) ให้แก่นักวิจัยในพื้นที่นครศรีธรรมราช
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการการใช้ระบบสารสนเทศการวิจัยของประเทศ เพื่อเสนอ
ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (ครั้งที่ 1) ให้แก่นักวิจัยในพื้นที่นครศรีธรรมราช โดยมี รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นายสุวรรณ พรมเขต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และทีมดูแลระบบ NRIIS สถาบันวิจัยและ
พัฒนา บรรยายและปฏิบตั กิ ารส่งข้อเสนอการวิจยั ววน.65 ผ่านระบบ NRIIS เพือ่ ชีแ้ จงการส่งข้อเสนอการวิจยั เพือ่ เสนอของบประมาณ ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเภท Fundamental Fund และการช่วยเหลือนักวิจัยในการส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศ
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(ห้องสมุด) มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

โครงการพัฒนาและสร้างกลยุทธ์เชิงรุกสู่การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�ำบลแบบบูรณาการ
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มทร.ศรี วิ ชั ย น� ำ โดย รศ.ดร.ชุ ติ นุ ช สุ จ ริ ต
รองผู ้ อ� ำ นวยการฝ่ า ยวิ ช าการและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ดร.วิ กิ จ ผิ น รั บ
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาและสร้าง
กลยุทธ์เชิงรุกสูก่ ารยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�ำบลแบบบูรณาการ” โดย
ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี กล่าวเปิดโครงการ เพื่อ
สังเคราะห์ขอ้ มูลจากโครงการ อว. สร้างงานระยะที่ 2 สูก่ ารพัฒนากรอบแนวคิด
การด�ำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�ำบลแบบบูรณาการ
(1 ต�ำบล 1 มหาวิทยาลัย) ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 ณ ล�ำป�ำรีสอร์ท
จังหวัดพัทลุง
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กิจกรรม Workshop พัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ
วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ดร.สุดคนึง ณ ระนอง
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม Workshop พัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
นวัตกรรมเพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ 
้ โดยมี ดร.อนิวรรต หาสุข ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา มทร.อีสาน ประธานเครือข่ายสถาบันวิจยั และ
พัฒนา ๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ ดร.สันติ ไทยยืนวงษ์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นวิทยากร
ณ ห้องประชุมบางกระสอ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)
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การประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 4/2563
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ดร.สุดคนึง ณ ระนอง
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 4/2563
เพื่อติดตามการด�ำเนินงานของเครือข่ายตามข้อตกลงที่มีร่วมกัน และวางแผนการพัฒนากลไกระบบการบริหารจัดการงานวิจัย โดยร่วมรับ
ฟังบรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางการท้าข้อเสนอโครงการวิจัย และการจัดสรรงบประมาณด้านงานวิจัย ปี 2564-2565 จากศาสตราจารย์
ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง รองผูอ้ า้ นวยการ สกสว. ด้านการบริหารระบบงบประมาณ ณ ห้องประชุมทุเรียนนนท์ ชัน้ 4 อาคารวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ จังหวัดนนทบุรี
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สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมตามระเบียบวาระครั้งที่ 5/2563
วันที่ 16 ธันวาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมตามระเบียบวาระครั้งที่ 5/2563 น�ำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อ�ำนวยการ ดร.วิกิจ ผินรับ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.สุดคนึง ณ ระนอง และเจ้าหน้าที่
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าประชุมร่วมกันเพื่อติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุม ฉ 101
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

กิจกรรมการรายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน ภายใต้ชุดโครงการนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมผู้ประกอบการชุมชนในเขตพื้นที่ลุ่มน�้ำปะเหลียน
จังหวัดตรัง และลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่าง จังหวัดสงขลา
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ทางหน่วยจัดการงานวิจยั เพือ่ พัฒนาเชิงพืน้ ที่ สถาบันวิจยั และพัฒนา ได้จดั กิจกรรมการรายงานความก้าวหน้า
ระยะ 6 เดือน ภายใต้ชดุ โครงการนวัตกรรมพัฒนาพืน้ ทีเ่ พือ่ ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมผูป้ ระกอบการชุมชนในเขตพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้
ปะเหลียน จังหวัดตรัง และลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่าง จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์ เป็นหัวหน้าชุดโครงการวิจัย ซึ่งมีการน�ำเสนอรายงานความก้าวหน้า
จ�ำนวน 11 โครงการย่อย ดังนี้
กลุ่มงานวิจัย นวัตกรรมด้านสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน ประกอบด้วยโครงการวิจัย
1. การพัฒนากระบวนการจัดการของเสียจากการเลี้ยงไก่ของชุมชนต�ำบลท่าช้าง อ�ำเภอบางกล�่ำ จังหวัดสงขลา สู่ฟาร์มสีเขียวต�ำบลท่าช้าง
อ�ำเภอบางกล�่ำ จังหวัดสงขลา สู่ฟาร์มสีเขียว โดย ผศ.นพดล โพชก�ำเนิด  
2. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากขยะชุมชนต�ำบลเกาะแต้ว อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สู่วัสดุก่อสร้างส�ำหรับงานภูมิสถาปัตย์ โดย
ผศ.ดร.จุฑามาศ ลักษณะกิจ  
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานจากเชือกกล้วยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนใน
จังหวัดสงขลา  โดย อาจารย์อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี  
4. การวิจยั และพัฒนาผ้าทอเกาะยอเพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์พนั ธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์
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5.การวิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สู่การยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ต�ำบลพะตง อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย ดร.สาลินี  
ทิพย์เพ็ง  
กลุ่มวิจัย: นวัตกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ประกอบด้วยโครงการวิจัย
6.การวิจัยเพื่อยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการน�้ำของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่อ�ำเภอสทิงพระ และอ�ำเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี IoT โดย ดร.ณัฐพล แก้วทอง
7. การวิจยั และพัฒนายานไร้คนขับส�ำหรับส�ำรวจและพ่นสารทางการเกษตรแปลงใหญ่ ต�ำบลควนรู อ�ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดย อาจารย์
สุภาวดี มากอ้น
8.การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากตาลโตนดของชุมชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา  โดย อาจารย์บุญรัตน์ บุญรัศมี
กลุ่มวิจัย: นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลผลิตการเกษตร ประกอบด้วยโครงการวิจัย
9.การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากส่วนเหลือจากการแปรรูปมะม่วงเบาเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับขีดความสามารถของสินค้าในการ
แข่งขัน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาออก ต�ำบลสทิงหม้อ อ�ำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์เทพ เกิดเนตร
10.การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ขนมขาไก่จากมันส�ำปะหลังของวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลอย ต�ำบลท่าข้าม อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน  โดย นางจินตนา เจริญเนตรกุล
โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการรายงานความก้าวหน้างานวิจัย เพื่อให้นักวิจัยได้รับข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นในการด�ำเนินโครงการ
วิจัยเพื่อด�ำเนินการปรับแก้ไขรายงานการวิจัยในระยะต่อไป
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ส่งท้ายปีเก่า 2563 ต้อนรับปีใหม่ 2564
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย น�ำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ
รองผู้อ�ำนวยการ ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.วิกิจ ผินรับ พร้อมด้วยบุคลาการของสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าเยี่ยมเยือน
และสวัสดีปีใหม่แก่หน่วยงานใน มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2564
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนาโจทย์การวิจัย “กรอบการวิจัย การพัฒนาขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) ประจ�ำปี 2564 บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น
เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่”
วันที่ 8 มกราคม 2564 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นการพัฒนาโจทย์การวิจยั “กรอบการวิจยั การพัฒนาขีดความสามารถของผูป้ ระกอบการในพืน้ ที่ (Local Enterprises) ประจ�ำปี
2564 บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” โดยมีส่วนทางภาครัฐและเอกชนประกอบด้วย
เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด บริษัทตรังโอท็อป อินเตอร์เทรดเดอร์ บริษัทตรังวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมทั้งตัวแทนจากสหกรณ์การเกษตร
ปะเหลียน อุทยานวิทยาศาสตร์ มอ. และตัวแทนเกษตรในพื้นที่ปะเหลียน เพื่อเข้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาโจทย์การวิจัย
ณ โรงกาแฟมาเจอนี่ จังหวัดตรัง
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ประชุมคณะท�ำงานจัดท�ำแผนแม่บทโครงการ อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด
วันที่ 11 มกราคม 2564 โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริฯ  ดร.วิกจิ ผินรับ รองผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และ
พัฒนาฝ่ายสารสนเทศการวิจัย มทร.ศรีวิชัย ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมการประชุมคณะท�ำงานจัดท�ำแผนแม่บทโครงการ
อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ.2564-30 กันยายน พ.ศ.2569) กลุ่มที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชมงคล (G6)
ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีคุณพรชัย จุฑามาศ เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ โครงการ อพ.สธ. ส�ำนักพระราชวัง เป็นประธาน และ
มี ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลการด�ำเนินงาน
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การรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน กรอบวิจัย Local Enterprise โครงการชุด OTOP
“โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของภาคใต้บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น
สู่ตลาดการแข่งขัน”
วันที่ 14 มกราคม 2563 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน กรอบวิจัย Local Enterprise โครงการชุด OTOP “โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์
OTOP ของภาคใต้บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน” น�ำเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี  ศรีชัย หัวหน้าชุดโครงการวิจัย
ผ่านระบบ ZOOM Meeting Room ซึ่งมี ดร.พิมพิศา พรหมมาผศ.ดร.สายใจ แก้วอ่อน ผศ.โพยมพร รักษาชล ผศ.วรพงศ์ บุญช่วยแทน
นักวิจัยชุดโครงการเข้าร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้า เพื่อเข้าร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนางานวิจัยในระยะต่อไป
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จัดประชุม“การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) เพื่อพิชิตทุนภายนอก”
วันที่ 26 มกราคม 2564 สถาบันวิจยั และพัฒนา มทร.ศรีวชิ ยั จัดประชุม“การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ
(NRIIS) เพื่อพิชิตทุนภายนอก” ผ่านระบบ ZOOM Meeting Room โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อ�ำนวยการ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.สุดคนึง ณ ระนอง และ ดร.วิกิจ ผินรับ เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดข้อมูลของ
แหล่งทุนภายนอกแก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัย มทร.ศรีวิชัย
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สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ฯ และแนวทางการประกาศรับข้อเสนอการวิจัย(สวก.)
ประจ�ำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ฯ และแนวทางการประกาศรับข้อเสนอ
การวิจัย (สวก.) ประจ�ำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ ZOOM Meeting Room การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะขอรับทุนทราบแนวปฏิบัติในการด�ำเนินงานภายในมหาวิทยาลัยก่อนส่งข้อเสนอการวิจัยให้ สวก. พิจารณา โดยมี
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชยั ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา พร้อมด้วยรองผูอ้ ำ� นวยการ รศ.ดร.ชุตนิ ชุ สุจริต ดร.สุดคนึง ณ ระนอง
และ ดร.วิกจิ ผินรับ ร่วมชีแ้ จงแนวทางการประกาศรับข้อเสนอการวิจยั (สวก.) และได้รบั เกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย นิตริ ฐั สุวรรณ
รองศาสตราจารย์สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช และรองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ เป็นวิทยากรร่วมบรรยายแนวทางและการเตรียม
ความพร้อมเพื่อขอรับทุน สวก. พร้อมทั้งบอกเล่าประสบการณ์ในการขอรับทุน แก่นักวิจัย มทร.ศรีวิชัย ที่สนใจเข้าร่วมกว่า 80 ท่าน
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ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต�ำบลแบบบูรณาการ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 คุณบัญญัติ ค�ำบุญเหลือ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักกิจกรรมเพือ่ สังคมเครือเบทาโกร และคุณสุเทพ คงเกือ้ นักวิชาการ
อาวุโสส�ำนักกิจกรรมเพื่อสังคม เครือเบทาโกร เข้าพบ ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
พร้อมด้วย ดร.สุดคะนึง ณ ระนอง รองผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา เพือ่ ร่วมประชุมหารือและแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารขับเคลือ่ นโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�ำบลแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุม 101 ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
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สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
การจัดการฟักไข่และการจัดการลูกไก่หลังการฟักออก
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่เข้าร่วมโครงการฝึก
อบรม การจัดการฟักไข่และการจัดการลูกไก่หลังการฟักออก เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตไก่ดำ� เขาหลัก โดยมี ดร.ณปภัช ช่วยชูหนู หัวหน้า
โครงการวิจัย เป็นวิทยากรบรรยาย และได้รับเกียรติจาก นายสวัสดิ์ ขุนนุ้ย ผู้ใหญ่บ้านเขาหลักพร้อมด้วยกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ด�ำ เข้าร่วม
รับฟังการอบรม ณ บ้านเขาหลัก ต�ำบลน�้ำผุด อ�ำเภอเมือง จังหวัดตรัง
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ สายธารเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 1
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สายธารเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
มทร.ศรีวชิ ยั ครัง้ ที่ 1 เพือ่ พัฒนาบทความวิจยั และการเขียนบทความวิจยั ของนักวิจยั ให้เข้าสูก่ ระบวนการตีพมิ พ์ของวารสาร ส�ำหรับนักวิจยั
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยจากงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจ�ำปีงบประมาณ 2563 และจาก
งบประมาณอื่นๆ ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมทีอาร์ร็อคฮิลล์ อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี รองศาสตราจารย์
ดร.ชุตินุช  สุจริต รองผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มาเป็นประธานในการเปิดโครงการ
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ(อพ.สธ.)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ(อพ.สธ.) ได้จัดให้มีการเยี่ยมเยียนพิจารณาให้
คะแนนสถานศึกษาด�ำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (รับป้ายสนองพระราชด�ำริ) โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา ต�ำบลบางกุ้ง อ�ำเภอห้วยยอด
จังหวัดตรัง โดยมีนายมรกต วัชรมุสกิ เจ้าหน้าทีโ่ ครงการ อพ.สธ. เป็นประธานคณะกรรมการ และได้เชิญศูนย์ประสานงานภาคใต้ ฝัง่ อันดามัน
มทร.ศรีวิชัย (อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) น�ำโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย
พร้อมเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ประสานงานจ�ำนวน 2 ท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการเยี่ยมฯ ผ่านระบบ ZOOM Meeting Room
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อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลกระทบโครงการวิจัยต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายใต้ชุดโครงการ การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ทางหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ประเมินผลกระทบโครงการวิจัยต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้ชุดโครงการ การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์
OTOP ของภาคใต้บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และได้
รับเกียรติจาก ดร.สินาด ตรีวรรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายแนวคิดการประเมินผล
กระทบโครงการวิจัยต่อการเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แต่ละโครงการวิจัยสามารถวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐศาสตร์ของแต่ละโครงการวิจัยได้ และสามารถระบุ Intervention ที่เกิดขึ้นที่ส่วนใดบ้างของ Supply chain และ
Impact ของโครงการต่อการกระจายรายได้ ซึ่งมีโครงการวิจัยย่อยที่ 1-7 เข้าร่วม จ�ำนวน 25 คน ผ่านระบบ ZOOM Meeting Room
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ (อพ.สธ.)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ (อพ.สธ.) ได้จัดให้มีการเยี่ยมเยียนพิจารณา
ให้คะแนนสถานศึกษาด�ำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (รับป้ายสนองพระราชด�ำริ) โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ต�ำบลนาโยงเหนือ
อ�ำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยมีนายมรกต วัชรมุสกิ เจ้าหน้าทีโ่ ครงการ อพ.สธ. เป็นประธานคณะกรรมการ และได้เชิญศูนย์ประสานงานภาคใต้
ฝั่งอันดามัน มทร.ศรีวิชัย (อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) น�ำโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
มทร.ศรีวิชัย พร้อมเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ประสานงานจ�ำนวน  2 ท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการเยี่ยมฯ ผ่านระบบ ZOOM Meeting Room
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สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดเวทีเสวนาเล่าเรื่องงานวิจัยเชิงพื้นที่
วันที่ 2 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย น�ำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัยผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย
รองผู้อ�ำนวยการ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.วิกิจ ผินรับ จัดเวทีเสวนาเล่าเรื่องงานวิจัยเชิงพื้นที่ ผลิตภัณฑ์ชุมชนปลามูลค่าต�่ำ “เพิ่มมูลค่าเชิง
พาณิชย์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาชุมชน” และยังได้รับเกียรติจากทีมนักวิจัย รศ.ชมพูนุช โสมาลีย์ ดร.อนันตนิจ ชุมศรี ผศ.กรรณิกา
บัวทองรอง และนางสินีนาฎ จงรักษ์ ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากคลอง ร่วมเสวนาการพัฒนางานวิจัยที่ใช้ปลามาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังจ�ำนวนมาก ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น1 โรบินสันไลฟ์สไตล์ตรัง

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการสกัดหาโจทย์วิจัยที่ตอบโจทย์
วันที่ 10-12 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ�ำนวยการ และรองศาสตราจารย์ ชุตินุช สุจริต รองผู้อ�ำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการสกัดหาโจทย์วิจัยที่ตอบโจทย์ “การพัฒนาขีดความ
สามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (LOCAL ENTERPRISE) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนใน
พื้นที่” ภายใต้กรอบวิจัย LOCAL ENTERPRISE ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
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หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโจทย์การวิจัยกรอบงานวิจัย
Local Enterprise ประจ�ำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 19 มีนาคม 2564 หน่วยจัดการงานวิจยั เพือ่ พัฒนาเชิงพืน้ ที่ สถาบันวิจยั และพัฒนา ได้จดั การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาโจทย์
การวิจยั กรอบงานวิจยั Local Enterprise ประจ�ำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้ชดุ โครงการการยกระดับพริกไทยตรังด้วยห่วงโซ่คณ
ุ ค่าใหม่เพือ่
เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่สู่ตลาดการแข่งขัน ณ ห้องประชุม ฉ 202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา หัวหน้าโครงการ
วิจัย และรองศาสตราจารย์ ชุตินุช สุจริต รองผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมด�ำเนินการในการพัฒนาโจทย์งานวิจัยร่วมกับนักวิจัย
โครงการวิจัยย่อยในการพัฒนาโจทย์งานวิจัยเพื่อปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย

70

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา

Annual Report 2021

Research and Development Institute

หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สู่ตลาดภายใต้โครงการ
“นวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมผู้ประกอบการชุมชน
ในเขตพื้นที่ลุ่มน�้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง และลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่าง จังหวัดสงขลา”
วันที่ 21 มีนาคม 2564 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่ อ พั ฒ นาและยกระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สู ่ ต ลาดภายใต้ โ ครงการ “นวั ต กรรมพั ฒ นาพื้ น ที่ เ พื่ อ ยกระดั บ เศรษฐกิ จ ฐานรากและหนุ น เสริ ม
ผู้ประกอบการชุมชนในเขตพื้นที่ลุ่มน�้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง และลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่าง จังหวัดสงขลา” ณ Kuanito Patisserie
ต�ำบลนาโยงใต้ อ�ำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ร่วมท�ำWorkshop การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาด ในการออกแบบแบรนด์ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยชุมชนนวัตกรรม : พื้นที่
ลุ่มน�้ำปะเหลียน  จังหวัดตรัง ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์พริกไทย กาแฟสาคู และลูกเดือย ทั้งนี้ทางหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมโครงการ
ได้เข้าร่วมเพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยร่วมกัน
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เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เข้าแสดงความยินดีกับ
ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) ในโอกาสครบรอบการสถาปนา 18 ปี
วันที่ 25 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.อภิรกั ษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มทร.ศรีวชิ ยั ร่วมกับผูแ้ ทนเครือข่ายสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล เข้าแสดงความยินดีกับส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ในโอกาสครบรอบการสถาปนา 18 ปี  
(15 มีนาคม 2564) โอกาสนี้ได้ร่วมหารือการสร้างความร่วมมือพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมด้านการเกษตร เพื่อให้เกิดการ
ใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงพาณิชย์ และการพัฒนาเชิงพื้นที่ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ สร้างเศรษฐชุมชน จากนั้นในช่วงบ่ายได้เข้าพบ
รองผู้อ�ำนวยการด้านสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เพื่อหารือการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน การสนับสนุนเทคโนโลยีพร้อมใช้สู่กลุ่มเป้าหมายและ
การบ�ำรุงรักษา อันเป็นพันธกิจส�ำคัญของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่มีความถนัดในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ต่อการใช้งานของชุมชนสังคม
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ร่วมบรรยายเรื่องแนวทางการจัดท�ำแผนแม่บท
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด
วันที่ 31 มีนาคม 2564 ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ได้รับเกียรติ
จากศาลากลางจังหวัดกระบี่ เชิญให้บรรยายเรื่องแนวทางการจัดท�ำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ
(อพ.สธ.) ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดท�ำแผนโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ (อพ.สธ.) จังหวัดกระบี่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายด�ำเนินงานสนอง
พระราชด�ำริฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ณ ห้องประชุมฮอร์นบิล แกรนด์ บอลรูม โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัดกระบี่ นายสมปอง รัตนะ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจ�ำนวน 70 คน ประกอบด้วย ส่วนราชการที่ร่วมสนอง
พระราชด�ำริ อพ.สธ. อ�ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ประสานงานเข้าร่วมงานในครั้งนี้
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การพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน
วันที่ 8 เมษายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุน
สนับสนุน” ผ่านระบบ ZOOM Meeting Room โดยมี ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชยั ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา กล่าวเปิดงาน
และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมบัติ ท้ายเรือค�ำ  จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยพิชิตทุน”
แก่บุคลากร นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่สนใจจะเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยฯ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เข้าร่วมกว่า 100 ท่าน

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดชี้แจงการด�ำเนินงานและติดตามความก้าวหน้า งบ ววน. ประจ�ำปี พ.ศ. 2564
วันที่ 8 เมษายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย
จัดประชุมชีแ้ จงการด�ำเนินงานและติดตามความก้าวหน้า งบ ววน. ประจ�ำปี
พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ ZOOM Meeting Room โดยมี รศ.ดร.ชุตินุช
สุจริต รองผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมชี้แจงวิธีการรายงานคว่ทก้าวหน้าผ่าน
ระบบ NRIIS ซึ่งมีนักวิจัยของมหาลัยวิทยาลัยฯ ที่ได้รับทุนกว่า 40 ท่าน
เข้าร่วมประชุม
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาแผนงานวิจัย
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ(บพข.)
วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ผศ.ดร.อภิรกั ษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั พร้อมด้วยผูบ้ ริหารสถาบันวิจยั
และพัฒนา และรองคณบดีฝ่ายวิชาการของคณะ ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาแผนงานวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประจ�ำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting Room
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จัดชี้แจงการปรับแก้ข้อเสนอโครงการเพื่อท�ำสัญญารับทุนแก่นักวิจัยโครงการแผนงานวิจัยทุนหน่วยบริหารและ
จัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่(บพท.) 2564
วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ รศ.สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์
ผูอ้ ำ� นวยการแผนงานวิจยั ทุน บพท. 2564 ชีแ้ จงการปรับแก้ขอ้ เสนอโครงการเพือ่ ท�ำสัญญารับทุนแก่นกั วิจยั โครงการย่อย จ�ำนวน 22 โครงการ
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting Room

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมตามระเบียบวาระครั้งที่ 2/2564
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 สถาบันวิจยั และพัฒนา มทร.ศรีวชิ ยั จัดประชุมตามระเบียบวาระครัง้ ที่ 2/2564 น�ำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชยั
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อ�ำนวยการ ดร.วิกิจ ผินรับ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.สุดคนึง ณ ระนอง และเจ้าหน้าที่
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าประชุมร่วมกันเพื่อติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ผ่านระบบออนไลน์
ZOOM Meeting Room
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สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดรับข้อเสนอ
การวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจ�ำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยงบประมาณ
เงินรายได้ ประจ�ำปีงบประมาณ 2565 โดยมี ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อ�ำนวยการ
รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ร่วมชี้แจงและเตรียมความพร้อมส�ำหรับผู้ประสานงานประจ�ำกลุ่มการน�ำเสนอข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงินรายได้
ในวันที่ 14-25 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting Room
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สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเตรียมความการน�ำเสนอข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงินรายได้
ประจ�ำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา
มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมเตรียมความการน�ำเสนอข้อเสนอ
การวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจ�ำปีงบประมาณ 2565
โดยมี รศ.ดร.ชุตนิ ชุ สุจริต รองผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และ
พัฒนา ร่วมชี้แจงรายละเอียดของโครงการวิจัยที่เสนอขอ
งบประมาณเงินรายได้ ประจ�ำปีงบประมาณ 2565 แก่นกั วิจยั
ของมหาวิทยาลัยฯ ทีเ่ ข้าร่วมรับฟังกว่า 130 ท่าน ผ่านระบบ
ออนไลน์ ZOOM Meeting Room
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดประชุมการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อพิชิตทุน บพข.
ประจ�ำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดประชุมการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อ
พิชิตทุน บพข. ประจ�ำปีงบประมาณ 2565 โดยมี ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อ�ำนวยการ
รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต บรรยายทิศทางมหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานวิจัยและชี้แจงกรอบทุน บพข. ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย บรรยายการประยุกต์ใช้เครือ่ งมือเพือ่ พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจยั ร่วมด้วย อ.บุญรัตน์ บุญรัศมี คณะบริหารธุรกิจ
บรรยายเทคนิคการวิเคราะห์ Painpoint และ Business Model Canvas ส�ำหรับการออกแบบข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ทั้งนี้
ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปรีดา นาเทเวศร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเม่โจ้ บรรยายตัวอย่างและแนวทางการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยให้ได้ทุน บพข. ซึ่งมีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 100 ท่าน ผ่านระบบออนไลน์
(ZOOM Meeting Room)
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สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการอบรม “มาตรฐานงานวิจัย 2564”
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 สถาบันวิจยั และพัฒนา มทร.ศรีวชิ ยั จัดโครงการอบรม “มาตรฐานงานวิจยั 2564” หลักสูตรหลักจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ โดยมี ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับและ
เปิดการอบรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรบรรยายหลัก
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ และประเด็นส�ำคัญต่างๆเกีย่ วกับการวิจยั ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ซึง่ ได้รบั ความสนใจจากนักวิจยั
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมรับฟังกว่า 200 ท่าน ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting)
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สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการอบรม “มาตรฐานงานวิจัย 2564”
หลักสูตรการบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางเคมี
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการอบรม “มาตรฐานงานวิจัย 2564” หลักสูตรการบริหาร
จัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบตั กิ ารทางเคมีเพือ่ ความพร้อมในการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย โดยมี ดร.วิกจิ ผินรับ รองผูอ้ ำ� นวยการ
สถาบันวิจยั และพัฒนา กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม ทัง้ นีไ้ ด้รบั เกียรติจาก ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร ศูนย์บริหารจัดการ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยเเละสิง่ เเวดล้อม และ ภก.กมล ปาลรัตน์ ศูนย์บริการปฏิบตั กิ ารทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายการบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางเคมีและทางกายภาพ ซึ่งได้รับความสนใจ
จากนักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมรับฟังกว่า 100 ท่าน ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting)
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สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการอบรม “มาตรฐานงานวิจัย 2564” หลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการอบรม “มาตรฐานงานวิจัย 2564” หลักสูตรความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ โดยมี รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติ
จาก ดร.ชาลินี คงสวัสดิ์ คุณสิรัส สุลัญชุปกร และคุณจินตนา จันทร์เจริญฤทธิ์ จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นวิทยากร
บรรยายหลักการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและกายภาพ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมรับฟังกว่า 100 ท่าน ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting)
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สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการอบรม “มาตรฐานงานวิจัย 2564” หลักสูตรแนวทาง
และจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการอบรม “มาตรฐานงานวิจัย 2564” หลักสูตรแนวทาง
และจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับและ
เปิดการอบรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภญ.รัตติมา จีนาพงษา จากมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นวิทยากรบรรยาย จรรยาบรรณการใช้สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ : มุมมองจากการพิจารณาโครงการ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เข้าร่วมรับฟังกว่า 100 ท่าน ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting)
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สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ”
(RUTS KM) ประจ�ำปีการศึกษา 2563
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนัก
ปฏิบัติ” (RUTS KM) ประจ�ำปีการศึกษา 2563 ที่จัดขึ้นโดยงานประกันคุณภาพ ส�ำนักงานอธิการดี เพื่อค้นหาผู้ที่มีแนวปฏิบัติเป็นเลิศใน
การรวบรวมองค์ความรูม้ าพัฒนาเป็นระบบเพือ่ ใช้ในการปฏิบตั งิ านภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ สถาบันวิจยั และพัฒนาได้เข้าร่วม
การน�ำเสนอ Cop ที่ 8 การด�ำเนินงานของสายสนับสนุน: การน�ำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการด�ำเนินงานของสายสนับสนุน
เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมี นายเชิด คงห้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้น�ำเสนอ
การจัดการความรู(้ KM) แนวปฏิบตั ทิ ดี่ (ี Good Practices) กรณีศกึ ษาด้านการศึกษาองค์กร: ความส�ำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหรือ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Cloud Meetings)
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สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมตามระเบียบวาระครั้งที่ 3/2564
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมตามระเบียบวาระครั้งที่ 3/2564 น�ำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย
ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา พร้อมด้วยรองผูอ้ ำ� นวยการ ดร.วิกจิ ผินรับ รศ.ดร.ชุตนิ ชุ สุจริต ดร.สุดคนึง ณ ระนอง และเจ้าหน้าทีข่ อง
สถาบันวิจยั และพัฒนา เข้าประชุมร่วมกันเพือ่ ติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงานของสถาบันวิจยั และพัฒนา ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
Meetings Room
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สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก�ำหนดพัสดุ
และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
วันที่ 12 มิถุนายน 2564 ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
มทร.ศรีวชิ ยั เข้าร่วมอบรมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวงก�ำหนดพัสดุและวิธกี ารจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุทรี่ ฐั ต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ที่จัดขึ้นโดยงานพัสดุ กองคลัง ส�ำนักงานอธิการบดี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.สิทธิโชค จันทร์ย่อง
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meetings Room
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สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย ประจ�ำปี 2564
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย ประจ�ำปี 2564
ภายใต้โครงการประชุมกองบรรณาธิการ วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย น�ำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส
บรรณาธิการวารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยผู้ช่วยกองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการทั้งภายในและภายนอก เข้าประชุมร่วมกัน
เพื่อติดตามผลการด�ำเนินงานและพัฒนาคุณภาพวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลศรีวิจัย ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meetings
Room
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สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน ครั้งที่ 1
ด้านนวัตกรรมเกษตร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัด
กิจกรรมอบรมการพัฒนาข้อเสนอการวิจยั เพือ่ ขอรับทุนสนับสนุน ครัง้ ที่ 1
ด้านนวัตกรรมเกษตร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช สุจริต
รองผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับ
เกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต อาจารย์จากคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นผู้ประสานงาน
จากแหล่งทุน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิม่ ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ (บพข.) (PMU C) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักวิจัย
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meetings Room
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สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน ครั้งที่ 1
ด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน
ครัง้ ที่ 1 ด้านนวัตกรรมการท่องเทีย่ ว ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั โดยมีรองศาสตราจารย์
ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ ดร.ชมพูนุช จิตติถาวร อาจารย์จากวิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยพะเยา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักวิจัย ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meetings Room
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สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนครั้งที่ 1
ด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน
ครั้งที่ 1 ด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์
ดร.วรากร ลิ่มบุตร อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักวิจัย ผ่านระบบออนไลน์
ZOOM Meetings Room

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าแสดงความยินดีกับ นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ
ในโอกาสเข้ารับต�ำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย น�ำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี
มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี
รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าพบนายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เพือ่ แสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับต�ำแหน่งนายก อบจ.ตรัง โดยทางมหาวิทยาลัยได้นำ� ผลผลิตจากงานวิจยั
“เจลล้างมือแอลกอฮอล์สูตรสารสกัดจากพืชเสม็ดขาว”  ผลงานงานของ ผศ.สุนันทา ข้องสาย ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และ
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสแกนใบหน้า ระบบตรวจสอบความเคลื่อนไหวบุคคลด้วยเซนเซอร์ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ผลงานของ ผศ.สุภาวดี
มากอ้น และร่วมหารือเรื่องผลการด�ำเนินงานพันธกิจด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดตรัง

90

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา

Annual Report 2021

Research and Development Institute

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือร่างประกาศการเปิดรับข้อเสนอการวิจัย
เพื่อเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภททุนวิจัยพื้นฐาน
(Basic Research Fund) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อ�ำนวยการ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต
ดร.สุดคนึง ณ ระนอง และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่รับผิดชอบแหล่งทุน ววน. ร่วมประชุมหารือ ร่างประกาศการเปิดรับข้อ
เสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภททุนวิจัยพื้นฐาน (Basic Research Fund) ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
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สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน ครั้งที่ 1
ด้านนวัตกรรมเพื่อการสร้างสรรค์เมืองภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย
จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน
ครั้งที่ 1 ด้านนวัตกรรมเพื่อการสร้างสรรค์เมือง ภายใต้โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ซึง่ กิจกรรมใน
วันนี้นักวิจัยได้รวมกลุ่มกันเขียน Concept Paper ด้านนวัตกรรมเพื่อ
การสร้างสรรค์เมือง มาน�ำเสนอผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meetings
Room โดยได้รับค�ำแนะในการปรับแก้ Concept Paper ไปสู่การเขียน
เป็น Proposal จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.รังสิมา กุลพัฒน์ อาจารย์
จากมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา และ นางสาวชัญญาภรณ์ ลาดเสนา
นักผังเมืองช�ำนาญการ กลุ่มงานฟื้นฟูเมือง ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูเมือง
ส�ำนักการวางผังและพัฒนาเมือง พร้อมทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช
สุจริต รองผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ให้ค�ำแนะน�ำในด้าน
ทิศทางของมหาวิทยาลัย
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คณะอนุกรรมการ มทร.ศรีวิชัย ยกร่างระเบียบและประกาศกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร นักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 คณะอนุกรรมการยกร่างระเบียบและประกาศกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน ตามค�ำสั่งของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย น�ำโดยประธาน นายภานุมาศ สุยบางด�ำ และคณะกรรมการ ร่วมประชุมหารือแนวทางการยกร่าง
ประกาศกองทุนหน่วยงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ กองทุน เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร นักวิจยั ของมหาวิทยาลัยฯ ให้
สอดคล้องกับภารกิจด้านการวิจัย ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting
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สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน ครั้งที่ 1
ด้านนวัตกรรมเกษตร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาข้อเสนอการ
วิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน ครั้งที่ 1 ด้านนวัตกรรมเกษตร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ซึ่งกิจกรรมในวันนี้นักวิจัยได้น�ำเสนอ Concept Paper ด้านนวัตกรรมเกษตร ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meetings โดยได้รับค�ำแนะใน
การปรับแก้ Concept Paper ไปสู่การเขียนเป็น Proposal และความเหมาะสมหรือแนวโน้มของโครงการวิจัยต่อแหล่งทุน จากวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็น
ผู้ประสานงานจากแหล่งทุน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) (PMU C) พร้อมทั้ง
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ให้ค�ำแนะน�ำในด้านทิศทางการขอทุนของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน ครั้งที่ 1
ด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาข้อเสนอการวิจยั
เพื่อขอรับทุนสนับสนุน ครั้งที่ 1 ด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งกิจกรรมในวันนี้นักวิจัยได้น�ำเสนอ Concept Paper ด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านระบบออนไลน์
ZOOM Meetings โดยได้รับค�ำแนะในการปรับแก้ Concept Paper ไปสู่การเขียนเป็น Proposal และความเหมาะสมหรือแนวโน้มของ
โครงการวิจัยต่อแหล่งทุน จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ พร้อมทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ให้ค�ำแนะน�ำในด้านทิศทางการของ
ทุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน ครั้งที่ 1
ด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์/โลจิสติกส์/สารสนเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน
ครัง้ ที่ 1 ด้านนวัตกรรมหุน่ ยนต์/โลจิสติกส์/สารสนเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประภาศรี ศรีชัย และดร.วิกิจ  ผินรับ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี ด้านวิชาการและ
วิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักวิจัย ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meetings

96

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา

Annual Report 2021

Research and Development Institute

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการการจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการงานวิจัย
และพัฒนานักวิจัยสู่ความเป็นมืออาชีพ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการการจัดการความรู้ด้าน
การบริหารจัดการงานวิจยั และพัฒนานักวิจยั สูค่ วามเป็นมืออาชีพ โดยมี ผศ.ประภาศรี ศรีชยั ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา พร้อมด้วย
รองผู้อ�ำนวยการ ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต และ ดร.วิกิจ ผินรับ ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารนักวิจัย และผู้ประสานงาน
ของแต่ละคณะ เข้าร่วมโครงการกว่า 50 ท่าน เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และก�ำหนดลักษณะอันพึงประสงค์ของนักวิจัยมืออาชีพให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ดา้ นการวิจยั ยุคใหม่ ตลอดจนการติดตามการด�ำเนินงาน ร่วมอภิปรายปัญหาและวางแผนการใช้ระบบสารสนเทศด้านการวิจยั
ของมหาวิทยาลัย (ระบบ RISS) ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีการจัดแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Jamboard เป็นเครื่องมือส�ำหรับ
การประชุมในการเสนอแนวคิดจากสมาชิกให้ได้ข้อสรุปบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM
Cloud Meetings
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หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่จัดโครงการ “อบรมการเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม”
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จัดโครงการ “อบรมการเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม” สืบเนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับการสนับสนุน
ทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ส�ำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ในโปรแกรมที่ 13 นวัตกรรมส�ำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม แผนงานส�ำคัญ (Flagship) และ
Local Enterprise รวมถึงโครงการวิจัยพัฒนาพื้นที่อื่นๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ทางวิชาการ รวมทั้งผลักดันการเปลี่ยนแปลง
ชุมชนด้วยการเผยแพร่ผลงานวิจยั และการเขียนบทความทางวิชาการรับใช้สงั คม โดยมี ศ.ดร.สุวจั น์ ธัญรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อ�ำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และ รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายวิชาการรับใช้สังคม และกลไลการขับเคลื่อน PMUA กับมหาวิทยาลัย
พัฒนาพื้นที่ โดยมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกว่า 500 ท่าน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud gMeetings และช่องทาง
Facebook Live ของหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ มทร.ศรีวิชัย
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ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)
จัดประชุมติดตามผลและรายงานความก้าวหน้า ระยะ 10 เดือน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) จัดประชุมติดตามผลและรายงาน
ความก้าวหน้า ระยะ 10 เดือน โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั วิทยาเขตตรัง
ประจ�ำปีงบประมาณ 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดี
ประจ�ำวิทยาเขตตรัง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
และคณะอนุ ก รรมการด� ำ เนิ น งานโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จากสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร่วมประชุม ซึ่งวิทยาเขตตรังมีโครงการที่รายงานความก้าวหน้าทั้งหมด 7 โครงการ
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หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยพัฒนา ส่งมอบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาทะเล
โดยชุมชนสัญจรเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากการหนุนเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
และคณะท�ำงาน ภายใต้ชุดโครงการ “การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของภาคใต้บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการ
แข่งขัน” ได้รบั การสนับสนุนทุนวิจยั จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพืน้ ที่ (บพท.) ส�ำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ในโปรแกรมที่ 13 นวัตกรรมส�ำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมที่ได้รับการ
สนับสนุน ภายใต้โครงการ การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของภาคใต้บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน
ผศ.ประภาศรี ศรีชยั ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา และรศ.ดร.ชุตนิ ชุ สุจริต รองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมส่งมอบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาทะเลโดยชุมชนสัญจร เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์จากการหนุนเสริมการวิจยั และพัฒนาเพือ่ ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของภาคใต้บนฐานทรัพยากรพืน้ ถิน่ สูต่ ลาดการแข่งขันแก่หน่วย
งานภาคีเครือข่ายภาครัฐ และ OTOP trader ในพื้นที่จังหวัดตรัง ได้ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนผลงานวิจัยในด้านต่างๆเพื่อถ่ายทอดความ
รู้สู่ชุมชน ภายใต้ วิสัยทัศน์ (Vision) มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิภาคอย่างมั่นคง โดยมี นายสริห์
หอมหวน พัฒนาการจังหวัดตรัง, นายวสันต์ สุขสุวรรณ เกษตรจังหวัด, นางสาววาสนา วิโนทัย ผอ. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
,นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง และ OTOP TRADER ทั้งนี้ทุกหน่วยงานมีความยินดีให้ค�ำแนะน�ำพร้อมสนับสนุนเพื่อให้มี
การต่อยอดและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้ารับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการรับรองมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation เพื่อยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หน่วยประสานงานเครือข่ายภาคใต้
ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยลูกข่าย 1 ใน 5 แห่ง ของมหาวิทยาลัยแม่ข่าย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
น�ำโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้ารับการตรวจประเมินห้องปฏิบตั กิ ารรับรองมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ ารในรูปแบบ peer
evaluation ภายใต้โครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation: phase1 เพื่อยกระดับมาตรฐานห้อง
ปฏิบัติการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน และ ผศ.ดร.วรพร ธารางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ชี้แจงนโยบายด้าน
ความปลอดภัยและโครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย พร้อมด้วย ผศ.สุนันทา ข้องสาย รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
ผศ.ดร.ชาคริยา ฉลาด รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร.ลักษมี วิทยา ประธานอนุกรรมการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
วิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และ ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้า
ร่วมตอบข้อซักถาม ซึ่งการตรวจประเมินครังนี้ได้รับเกียรติจาก นายพัฒนา เอี่ยมกระสินธุ์ นางสาวอัญชลี วัชรมุสิก นางสาวศิริประภาพร
แสงสุรศักดิ์ เป็นคณะผู้ตรวจประเมินและผู้สังเกตการณ์ จากศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้องปฏิบตั กิ ารฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง วิทยาเขตตรัง ได้เข้ารับการตรวจประเมิน จ�ำนวน 2 ห้องปฏิบตั กิ าร ได้แก่
ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพอาหาร สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำและผลิตภัณฑ์ประมง โดยมี ดร.นัฎฐา คเชนทร์ภักดี นางสาวหทัยทิพย์
ทองด้วง หัวหน้าห้องปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการพื้นฐานสาขาสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและ
สิ่งแวดล้อม โดยมี ผศ.นุชนาฎ นิลออ นางสาววารีรัตน์ ขุนทอง หัวหน้าห้องปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ น�ำเสนอการด�ำเนินงาน
ของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการตามองค์ประกอบความปลอดภัยทั้ง 7 ด้าน และตอบข้อซักถาม รวมถึง
Site visit ห้องปฏิบัติการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น Cisco Webex Meetings
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ เข้ารับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ
รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation เพื่อยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หน่วยประสานงานเครือข่ายภาคใต้ด้าน
มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยลูกข่าย 1 ใน 5 แห่ง ของมหาวิทยาลัยแม่ข่าย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ น�ำโดย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการตรวจประเมินห้องปฏิบตั กิ ารรับรองมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ ารในรูปแบบ peer evaluation ภาย
ใต้โครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation: phase1 เพื่อยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี ดร.ชริยา นนทกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และ ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมรับฟังการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการรับรอง
มาตรฐาน ซึ่งการตรวจประเมินครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายพัฒนา เอี่ยมกระสินธุ์ นางสาวศิริประภาพร แสงสุรศักดิ์ เป็นคณะผู้ตรวจประเมิน
และผู้สังเกตการณ์ จากศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ห้องปฏิบัติการฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ที่ได้เข้ารับการตรวจ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ
Oleochemical Technology โดยมี ดร.บุญเรือน สรรเพชร หัวหน้าห้องปฏิบตั กิ าร น�ำเสนอการด�ำเนินงานของห้องปฏิบตั กิ ารตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการตามองค์ประกอบความปลอดภัยทั้ง 7 ด้าน และตอบข้อซักถาม รวมถึง Site visit ห้องปฏิบัติการ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น Cisco Webex Meetings
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กิจกรรมทบทวนแผนงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย ครั้งที่ 2 ร่วมกับภาคีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
(Research Impact Evaluation) ครั้งที่ 1 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings
หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะท�ำงานโครงการ
“การยกระดับพริกไทยพันธุป์ ะเหลียนด้วยห่วงโซ่คณ
ุ ค่าใหม่เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถของผูป้ ระกอบการในพืน้ ทีส่ ตู่ ลาดการแข่งขัน” ภายใต้
แผนงานส�ำคัญ (Flagship) “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่” กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่” (Local
Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ ที่ผ่านการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัย
จาก บพท. และ สอวช. ได้จัดกิจกรรมทบทวนแผนงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย ครั้งที่ 2 ร่วมกับภาคีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
(Research Impact Evaluation)” ครัง้ ที่ 1 ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน่ ZOOM Cloud Meetings เพือ่ รับฟังค�ำแนะน�ำ ปรึกษาหารือ
และแลกเลี่ยนความคิดเห็นการด�ำเนินงานโครงการวิจัย น�ำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดี ประจ�ำวิทยาเขต
ตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติมาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิรักษ์ สงรักษ์
รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวชี้แจงการด�ำเนินงานวิจัยที่ผ่านมา และ
ทิศทางการด�ำเนินงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายในอนาคต
อีกทัง้ ยังได้รบั เกียรติจากตัวแทนภาคีหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดตรัง อาธิ พัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง พาณิชย์จงั หวัดตรัง
สหกรณ์การเกษตรนาโยง OTOP TRADER ตรัง นอกจากนีย้ งั ได้รบั เกียรติเป็นอย่างสูงจาก อดีตผูว้ า่ ราชการจังหวัดตรัง ท่านลือชัย เจริญทรัพย์ ที่
ได้รว่ มให้คำ� แนะน�ำแนวทางการด�ำเนินงานในกิจกรรม  และบุคคลส�ำคัญทีข่ าดไม่ได้คอื กลุม่ เกษตรกรผูป้ ลูกพริกไทยพันธุป์ ะเหลียน จังหวัดตรัง
ที่ยินดีให้ความร่วมมือเข้าร่วมตีแผ่สถานการณ์และสะท้อนปัญหาการปลูกพริกไทยในพื้นที่เป็นอย่างดี
กิจกรรมจะประสบความส�ำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบไม่ได้เลยหากขาดทีมนักวิจัยโครงการ ผู้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ด้านต่าง ๆ
ที่มีความจ�ำเพาะในแต่ละด้านที่จะร่วมกันสานพลังเพื่อให้การด�ำเนินงานยกระดับพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนในครั้งนี้เดินหน้าไปสู่ความส�ำเร็จ
ร่วมกันในทุกภาคส่วน ทัง้ ในด้านของการพัฒนาศักยภาพการผลิตพริกไทยพันธุป์ ะเหลียนเพือ่ ยกระดับคุณภาพผลผลิต การจัดการมาตรฐาน
ตลอดกระบวนการผลิตพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์จังหวัดตรัง กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างคุณค่าพริก
ไทยพันธุ์ปะเหลียนให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคภายในประเทศ การประเมินห่วงโซ่คุณค่า ผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการยกระดับ
พริกไทยพันธุ์ปะเหลียนด้วยห่วงโซ่คุณค่าใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่สู่ตลาดการแข่งขัน ได้แก่ ดร.นภัสวรรณ
เลี่ยมนิมิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร ดร. อนันตนิจ ชุมศรี อาจารย์เจษฎา ร่มเย็น และทีมงานนักวิจัยทุกท่าน
      ทั้งนี้ ภาคีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และเกษตรกรในทุกภาคส่วน ต่างมีความยินดีให้ค�ำแนะน�ำและพร้อมที่จะสานพลัง
หนุนเสริมการด�ำเนินงานให้มีการต่อยอดและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
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สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมโครงการการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน ครั้งที่ 2
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 2 สิงหาคม 2564 สถาบันวิจยั และพัฒนา จัดกิจกรรมโครงการการพัฒนาข้อเสนอการวิจยั เพือ่ ขอรับทุนสนับสนุน ครัง้ ที่ 2 ภายใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีรองศาสตราจารย์
ดร.ชุตินุช  สุจริต เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี หอมเขียว อาจารย์สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
มาบรรยายในหัวข้อ การเขียนข้อเสนอการวิจยั เพือ่ ขอรับทุนจาก วช. และ อาจารย์บญ
ุ รัตน์ บุญรัศมี อาจารย์สงั กัดคณะบริหารธุรกิจ บรรยาย
ในหัวข้อ เทคนิคการเขียนโมเดลธุรกิจ Business Model Canvas เพื่อประกอบการขอทุนวิจัย ทั้งนี้ในภาคบ่ายได้มีกิจกรรม แบ่งกลุ่ม
workshop ระดมสมองรายแผนงาน จ�ำนวน 11 กลุ่ม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings
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ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)
จัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) จัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี ดร.วิกิจ ผินรับ
รองผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายสารสนเทศการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งได้รับ
เกียรติจากอาจารย์โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา และโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จังหวัดตรัง เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการ
อบรมดังกล่าวจากสถานศึกษากว่า 160 ท่าน ส�ำหรับเนื้อหาในวันแรกประกอบด้วย
1.การด�ำเนินงานองค์ประกอบที่ 1 การจัดท�ำป้ายชื่อพรรณไม้
2.การด�ำเนินงานองค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน
3.การด�ำเนินงานองค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ
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สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมโครงการการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน ครั้งที่ 2
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 สถาบันวิจยั และพัฒนา จัดกิจกรรมโครงการการพัฒนาข้อเสนอการวิจยั เพือ่ ขอรับทุนสนับสนุน ครัง้ ที่ 2 ภายใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุตนิ ชุ สุจริต รองผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา เป็นประธานในพิธเี ปิด ซึง่ ในช่วงแรกมีการบรรยายขัน้ ตอน
การส่งข้อเสนอการวิจัยที่จะเสนอของบประมาณผ่านระบบ NRIIS จากผู้ประสานงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา และในส่วนของเนื้อหาการ
เขียนข้อเสนอการวิจัยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร จากคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาเป็น
วิทยากรบรรยายเรื่อง “การเขียนข้อเสนอการวิจัยมิติใหม่ ให้ถูกใจแหล่งทุน”
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หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การประเมินผลกระทบจากการวิจัย (Research Impact Evaluation)
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 หน่วยจัดการงานวิจยั เพือ่ พัฒนาเชิงพืน้ ที่ สถาบันวิจยั และพัฒนาร่วมกับโครงการวิจยั ชุดประเมินชุมชนนวัตกรรม
พื้นที่ตรัง นครศรีธรรมราช และพื้นที่วิจัยสงขลาจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินผลกระทบจากการวิจัย (Research
Impact Evaluation)” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings
เพือ่ เป็นแนวทางการวิจยั ในการประเมินผลโครงการวิจยั รวมทัง้ ในการวิเคราะห์ Impact  Pathway ซึง่ ได้รบั เกียรติจาก ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวเปิดและต้อนรับ โดยมีกิจกรรมดังนี้
กิจกรรมการบรรยาย “ความส�ำคัญและแนวทางการประเมินผลกระทบจากการวิจัย”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กิจกรรมการบรรยาย “การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. กัมปนาท วิจิตรศรีกมล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กิจกรรมการบรรยาย “แผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping) กับการบริหารจัดการ”
โดย ดร.ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์ สถาบันคลังสมองของชาติ
กิจกรรมการบรรยาย “แนะน�ำการใช้ Template เส้นทางสู่ผลกระทบของงานวิจัย และ Excel การค�ำนวณผลกระทบของโครงการ
วิจัย” โดย ดร.ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์ สถาบันคลังสมองของชาติ
กิจกรรมฝึกปฏิบัติการ “การประเมินผลกระทบจากการวิจัยของโครงการวิจัย”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท วิจิตรศรีกมล
ดร.ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์
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ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)
จัดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)จัดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบตั กิ ารงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน่ ZOOM Cloud Meetings โดยเนือ้ หาในช่วงเช้าประกอบด้วย
1.) การด�ำเนินงานองค์ประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู้ 2.) การด�ำเนินงานองค์ประกอบที่ 5 การน�ำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
และในช่วงบ่ายทางด้านวิทยากรโรงเรียนบ้านทุ่งศาลาและโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จังหวัดตรัง ได้น�ำเยี่ยมชมผลการการด�ำเนินงานของทั้ง
2 โรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างแรงบรรดาลใจให้ผู้เข้าร่วมอบรมในการด�ำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
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สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมตามระเบียบวาระครั้งที่ 4/2564
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 สถาบันวิจยั และพัฒนา มทร.ศรีวชิ ยั จัดประชุมตามระเบียบวาระครัง้ ที่ 4/2564 น�ำโดย ดร.สุดคนึง ณ ระนอง
ดร.วิกจิ ผินรับ รศ.ดร.ชุตนิ ชุ สุจริต รองสถาบันวิจยั และพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีข่ องสถาบันวิจยั และพัฒนา เข้าประชุมร่วมกันเพือ่ ติดตาม
และรายงานผลการด�ำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings
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ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) บรรยายการขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ
ให้กับองค์การบริหารส่วนต�ำบลเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
วันที่ 24 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนต�ำบลเหนือคลอง อ�ำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เชิญ ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายสารสนเทศการวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อบรรยายและให้ค�ำแนะน�ำ
การขับเคลื่อนการด�ำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภายใต้การเสริมสร้างจิตส�ำนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ�ำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายกองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลเหนือคลอง นายหร้าเหม มามาตย์ เป็นประธานกล่าวเปิด ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจ�ำนวน 20 คน ประกอบด้วย ผู้น�ำชุมชน อสม. และ
เจ้าหน้าที่ประสานงานเข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คว้ารางวัล 7 รางวัล จากเวทีการประกวด ณ ประเทศแคนาดา
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ขอแสดงความยินดีกบั นักวิจยั ทุกท่านทีน่ ำ� ผลงาน เข้าสูเ่ วทีการประกวด
ณ ประเทศแคนาดา Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS) , Toronto, Canada และสามารถ
คว้ารางวัลมาได้ 7 ผลงาน จากทุน ววน.สกสว. บพท. วช. ร่วมคว้า 14 รางวัลเกียรติยศ 4 เหรียญทอง  3 เหรียญเงิน 7 รางวัลพิเศษ จาก
MIIA, WIIPA, TSIAS, JURY’S CHOICE AWARDS
ผลงานนวัตกรรมทีไ่ ด้รบั รางวัลจากการแข่งขัน International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN 2021 ได้แก่
ผลงานที่ 1 3-Layers Sliding Plastic Mesh Nets for Oyster Culture System (GOLD MEDAL) โดย ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.สุพชั ชา  ชูเสียงแจ้ว
และคณะท�ำงาน จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับรางวัล GOLD MEDAL
สนับสนุนงบประมาณโดย ทุนวิจัยภายใต้กรอบชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนายั่งยืน หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับ
พื้นที่ (บพท.)
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
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ผลงานที่ 2 Alternative jar coffee roaster to produce immune boosting Thai herb-coffee drip (GOLD MEDAL) โดย
ผศ.ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร และคณะท�ำงาน จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัล GOLD MEDAL
สนับสนุนงบประมาณโดย ทุนวิจัยภายใต้กรอบชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนายั่งยืน หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับ
พื้นที่ (บพท.)
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
ผลงานที่ 3 ASTAXANTHIN OVERNIGHT MASK CREAM
(Natural remedies for glowing and youthful skin under the mask pollution accumulated during a long day) (GOLD
MEDAL) โดย ผศ.ดร.อังคณา ใสเกื้อ และคณะท�ำงาน จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล GOLD MEDAL
สนับสนุนงบประมาณโดย ทุนวิจัยภายใต้การสนับสนุนจากส�ำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส�ำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
ผลงานที่ 4 Reducing waste volume with automatic solar-powered trash compactor (GOLD MEDAL) โดย ผศ.บัญญัติ นิยมวาส
และคณะท�ำงาน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับรางวัล GOLD MEDAL
สนับสนุนงบประมาณโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
ผลงานที่ 5 An Internet of Things Based System for Agriculture Water Resource Management Innovation (SILVER MEDAL)
โดย ดร.ณัฐพล แก้วทอง และคณะท�ำงาน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล SILVER MEDAL
สนับสนุนงบประมาณโดย ทุนวิจัยภายใต้กรอบชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนายั่งยืน หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับ
พื้นที่ (บพท.)
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
ผลงานที่ 6 Lead-free nielloware accessories – Biker Collection (SILVER MEDAL) โดยดร.ณัฏฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง คณะเทคโนโลยี
การจัดการ และ ดร.พิมพิศา พรหมมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้รับรางวัล SILVER MEDAL
สนับสนุนงบประมาณโดย ทุนวิจัยภายใต้กรอบวิจัย Local Enterprise หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
ผลงานที่ 7 Crispy Puffed Brown Job’s Tears (SILVER MEDAL) โดย นายเดชศักดิ์ วิจิตต์พันธ์ และคณะท�ำงาน จากคณะศิลปะศาสตร์
ได้รับรางวัล SILVER MEDAL
สนับสนุนงบประมาณโดย ทุนวิจัยภายใต้กรอบชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนายั่งยืน หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับ
พื้นที่ (บพท.)
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
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ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) จัดประชุมพิจารณาข้อเสนอ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
พื้นที่สงขลา
วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) จัดประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สงขลา ประจ�ำปีงบประมาณ 2566 ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวชิ ยั เป็นประธานพิจารณาข้อเสนอโครงการ ซึง่ มีรองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจยั สถาบันวิจยั และพัฒนา รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ
และวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และรองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยรัตภูมิ ร่วมเป็นกรรมการพิจารณา
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ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)
จัดประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) จัดประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประจ�ำปีงบประมาณ 2566 โดย
มี ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขตตรัง เป็นประธานพิจารณาข้อเสนอโครงการ ซึ่งมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว รองผู้อ�ำนวยการฝ่าย
สารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นกรรมการพิจารณา
ช่วงบ่าย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ร่วมพิจารณาข้อเสนอโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่นครศรีธรรมราช ภายใต้ศูนย์ประสานงาน
อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) โดยมี ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั เป็นประธาน ร่วมกับคณะกรรมการจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings
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เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 1 กันยายน 2564  เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2/2564 น�ำโดย
ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ประธานเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย
ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.
ศรีวิชัย และผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
มงคลทัง้ 9 แห่ง เข้าร่วมประชุมเพือ่ ติดตามและหารือการเตรียม
ความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวด
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) ร่วมประชุมแนวทาง
การจัดท�ำร่าง แผนการด�ำเนินงานของศูนย์แม่ข่ายประสานงาน และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.
ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด(ภาคใต้)
วันที่ 1 กันยายน 2564 ดร.วิกจิ ผินรับ รองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายสารสนเทศ
การวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมประชุมแนวทางการจัดท�ำร่าง
แผนการด�ำเนินงานของศูนย์แม่ข่ายประสานงาน และศูนย์ประสานงาน
อพ.สธ. ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีทเี่ จ็ด(ภาคใต้) ภายใต้ศนู ย์ประสาน
งาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี นายมรกต วัชรมุสิก
เจ้าหน้าทีโ่ ครงการ อพ.สธ. เป็นประธาน ซึง่ มีศนู ย์ประสานงาน มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน
มหาวิทยาสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประชุม
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การประชุมวิชาการประจ�ำปี The 7th Engagement Thailand Annual Conference
“Innovation-engaged Society”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย น�ำโดยศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์   ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขตตรัง ผศ.สมคิด  ชัยเพชร รองอธิการบดีประจ�ำ
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักการจัดการ
นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงคณบดี ผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจ�ำปี The 7th
Engagement Thailand Annual Conference “Innovation-engaged Society” ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 2-3 กันยายน พ.ศ.2564 โดย
มี รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก
ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าว
เปิดงาน และได้ปาฐกถา พิเศษ ในหัวข้อ “University  Engagement” ในการน�ำผลงานรับใช้สังคมมาก�ำหนดต�ำแหน่งทาง วิชาการ ทั้งนี้
ยังมีตัวแทนนักวิจัยของ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมน�ำเสนอผลงาน Case Study ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings
จากนั้นได้เปิดตัวเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ครั้งที่ 8 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
รับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งต่อไป
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ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) ร่วมอบรม “การใช้งานระบบงาน
ฐานข้อมูล อพ.สธ. ผู้ดูแลระบบประจ�ำศูนย์แม่ข่ายและศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.”
วันที่ 6 กันยายน 2564 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) น�ำโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน เข้าร่วม
อบรม “การใช้งานระบบงานฐานข้อมูล อพ.สธ. ผู้ดูแลระบบประจ�ำศูนย์แม่ข่ายและศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แอปพลิเคชัน่ ZOOM Cloud Meetings โดยมี นายพรชัย จุฑามาศ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานโครงการ อพ.สธ. เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม
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ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)
เข้าอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท�ำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง
วันที่ 7 กันยายน 2564 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) น�ำโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน
นายเอกพจน์ แก่นเมือง นางสาวภาณินี ช่วยมี เข้าอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท�ำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง
ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากบริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จ�ำกัด(มหาชน) เป็นวิทยากรในการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM
Cloud Meetings โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ร่วมกับ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ รองหัวหน้าสํานักงานโครงการ อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ ซึ่งได้รับความสนใจ
จากผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 150 ท่าน
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สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการสายธารเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 2
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมโครงการสายธารเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ มทร.ศรีวิชัย
ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2564 โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับและเปิดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์
ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในช่วงเช้า หัวข้อ
“เขียนอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ และได้ต�ำแหน่งทางวิชาการ” และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประจ�ำกลุ่ม ในการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพบทความวิจัยทั้ง 6 กลุ่มย่อย ดังนี้
กลุ่มที่ 1 : รองศาสตราจารย์ ดร.เกษตรชัย  และหีม  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มที่ 2 : รองศาสตราจารย์ ดร.การุณ  ทองประจุแก้ว คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มที่ 3 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนชัย  สุทธิพันธุ์ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มที่ 4 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ์  เพ็งชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
กลุ่มที่ 5 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์  ทีปรักษพันธ์ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
กลุ่มที่ 6 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัชชญา  สังขะกูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผ่านระบบ
ออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting โดยได้รับความสนใจจากนักวิจัยเข้าร่วมโครงการเป็นจ�ำนวนมาก
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ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)
เข้าร่วมประชุมศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ (เครือข่ายC-อพ.สธ.)
เรื่องแนวทางการด�ำเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด
วันที่ 21 กันยายน 2564 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) น�ำโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
รองอธิการบดี และ ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เข้าร่วมประชุมศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ (เครือข่ายC-อพ.สธ.) เรื่องแนวทางการด�ำเนินงาน
ตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564-30กันยายน 2569) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี
คุณพรชัย จุฑามาศ เจ้าหน้าที่งานในพระองค์โครงการ อพ.สธ. ส�ำนักพระราชวัง เป็นประธานพร้อมชี้แจ้งข้อมูลการด�ำเนินงานในครั้งนี้
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พิธีแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจ�ำปี 2564
วันที่ 23 กันยายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย น�ำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัยผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พร้อมด้วย รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจ�ำปี 2564 แด่
รศ.ดร.ณัฐทิตา โรจน์ประศาสน์ ผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม และ ผศ.ส�ำราญ โชคสวัสดิกร ซึ่งมี ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธี โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ณ อาคารส�ำนักงานวิทยาเขต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา

121

Annual Report 2021

Research and Development Institute

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)
บรรยายแนวทางการด�ำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจ�ำปีงบประมาณ 2564
23 กันยายน 2564 ส�ำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จังหวัดภูเก็ต เชิญ ดร.วิกจิ ผินรับ รองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจยั สถาบันวิจยั
และพัฒนา มทร.ศรีวชิ ยั ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝง่ั อันดามัน เพือ่ บรรยายและให้คำ� แนะน�ำแนวทางการด�ำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ�ำปีงบประมาณ
2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมีนายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
รักษาการในต�ำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานกล่าวเปิด ซึ่งมีบุคลากรของส�ำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล และครูในสถานศึกษาเข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้มากกว่า 70 ท่าน
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โครงการการยกระดับพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนด้วยห่วงโซ่คุณค่าใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
ในพื้นที่สู่ตลาดการแข่งขัน จัดกิจกรรมทบทวนผลการด�ำเนินงานวิจัย รอบ 1 เดือน
วันที่ 24 กันยายน 2564 “โครงการการยกระดับพริกไทยพันธุป์ ะเหลียนด้วยห่วงโซ่คณ
ุ ค่าใหม่เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถของผูป้ ระกอบ
การในพืน้ ทีส่ ตู่ ลาดการแข่งขัน” ภายใต้แผนงานส�ำคัญ (Flagship) “มหาวิทยาลัยพัฒนาพืน้ ที”่ กรอบการวิจยั “การพัฒนาขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการในพื้นที่” (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่
ที่ผ่านการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยจาก บพท. และ สอวช. ได้จัดกิจกรรมทบทวนผลการด�ำเนินงานวิจัย รอบ 1 เดือน หลังการน�ำเสนอ
Inception report รอบ 3 เดือนที่ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อย ผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย ผ่านการระดมสมอง และ
วางแผนงานบนพื้นฐานกลไกการด�ำเนินงานตามแนวทางและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ผนวกกับการน�ำข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับใช้
เพื่อการด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล น�ำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ�ำนวยการแผนโครงการวิจัย
รศ.ชุตินุช สุจริต รองผู้อ�ำนวยการแผนงานโครงการวิจัย โดยมีหัวหน้าโครงการวิจัยและทีมงานนักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ดร.นภัสวรรณ
เลี่ยมนิมิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร ดร. อนันตนิจ ชุมศรี อาจารย์เจษฎา ร่มเย็น ทั้งนี้ การด�ำเนินกิจกรรมมีการด�ำเนินการ
วางระบบ ฐานคิด และไอเดียใหม่ๆ ที่น่าสนใจ และในทุกกระบวนการวางแผนการด�ำเนินงานล้วนตั้งอยู่บนฐานคิดที่ค�ำนึงถึงสถานการณ์
covid 19 ที่แต่ละโครงการจะต้องวางแผน ประยุกต์ใช้ และปรับใช้ ให้การด�ำเนินงานประสบผลส�ำเร็จและตอบโจทย์ตามเป้าหมายที่วางไว้
เพื่อยกระดับพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนให้เดินหน้าต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมาย
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ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)
ร่วมประชุมแนวทางการจัดท�ำร่าง แผนการด�ำเนินงานของศูนย์แม่ข่ายประสานงาน และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.
ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด(ภาคใต้)
วันที่ 29 กันยายน 2564 ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยนายเอกพจน์ แก่นเมือง และนางสาวภาณินี ช่วยมี เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน ร่วมประชุมแนวทางการจัด
ท�ำร่าง แผนการด�ำเนินงานของศูนย์แม่ข่ายประสานงาน และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ภาคใต้)
ภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings
โดยมี นายมรกต วัชรมุสิก เจ้าหน้าที่โครงการ อพ.สธ. เป็นประธาน ซึ่งมีศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน มหาวิทยาสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
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คณะผู้จัดท�ำ

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี  ศรีชัย
กองบรรณาธิการ
ดร.สุดคนึง  ณ ระนอง
รศ.ดร.ชุตินุช  สุจริต
ดร.วิกิจ  ผินรับ
นายสุวรรณ  พรมเขต
นายเชิด  คงห้อย
นางสาวบุญบรรจง  สายลาด
นางสาวเกศินี  ใหมคง
นางสาวหทัยรัตน์  หนักแน่น
นางสาวจริญาภรณ์  เพชรสามสี
นางสาวกชธินันท์  ทองค�ำ
นางสาวพนิดา  ชูเวท
นางสาวภัสราวรรณ  ศิริพันธ์
นายเอกพจน์  แก่นเมือง
นางสาวภาณินี  ช่วยมี
นางสาวเตือนใจ ปิยัง
นางสาวศกลรัตน์  ชูนุ่น
นางสาวลัดดาวัลย์  แก้วส่งแสง
นางสาวหนึ่งฤทัย  คงการ

ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
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