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สารผู้อ านวยการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย เป็นหนํวยงานด าเนินงานและบริหาร

งานวิจัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อสํงเสริมและ

พัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

และแผนงานวิจัยของประเทศ 

 รายงานประจ าปี 2563 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

จัดท าขึ้นเพื่อรวบรวมผลผลิตด๎านการวิจัยและผลงาน

วิชาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เพื่อการรายงานผลการปฏิบัติราชการ และใช๎เป็น

ข๎อมูลพื้นฐานในการก าหนดทิศทางการพัฒนางานวิจัย      ในอนาคต 

 ในนามของผ๎ูบริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอขอบคุณนักวิจัย และบุคลาก รด๎าน

การสนับสนุนการวิจัยทุกทําน ในความรํวมมือสร๎างสรรค์ผลงานท่ีดีตลอดระยะเวลาของปี 2563 เพื่อสร๎าง

ช่ือเสียงให๎กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยของเราตํอไป 

 

 

 

(ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ประภาศรี  ศรีชัย) 

                     ผ๎ูอ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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คณะผู้บริหาร 
 

 
ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ประภาศรี  ศรีชัย 

ผ๎ูอ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  

 
 
 
ดร.สุดคนึง  ณ ระนอง  

รองผ๎ูอ านวยการฝุายบริหารงานท่ัวไป 

  
 
 
ดร.วิกิจ  ผินรับ 

รองผ๎ูอ านวยการฝุายสารสนเทศการวิจัย 
         

  
 
 
รศ.ดร.ชุตินุช  สุจริต 

รองผ๎ูอ านวยการฝุายวิชาการและถํายทอดเทคโนโลยี 
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บุคลากร 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 
 

 
 
นายสุวรรณ  พรมเขต   

เจ๎าหน๎าท่ีบริหารงานท่ัวไป  
 

 

 
 

 
 
นายเชิด  คงห๎อย 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

 

 
 

 
 
นางสาวบุญบรรจง  สายลาด 

เจ๎าหน๎าท่ีบริหารงานท่ัวไป  

 

 
 

 
 
นางสาวเกศินี  ใหมคง  

เจ๎าหน๎าท่ีบริหารงานท่ัวไป  
 

 
 

 
 
นางสาวหทัยรัตน์  หนักแนํน  

เจ๎าหน๎าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
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นางสาวจริญาภรณ์  เพชรสามสี     

เจ๎าหน๎าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

 
 

 
 
นางสาวประภาพร  หนูคงรักษ์ 

เจ๎าหน๎าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

 
นางสาวพนิดา  ชูเวท 

 
เจ๎าหน๎าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

 

 
 

 
นายเอกพจน์ แกํนเมือง     

เจ๎าหน๎าท่ีบริหารงานท่ัวไป : โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  

 
 
 

 
นางสาวยมลพร   ธีระกิจไพศาล 

เจ๎าหน๎าท่ีบริหารงานท่ัวไป : โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

 
นางสาวยุวรรณา ทองมั่น 

เจ๎าหน๎าท่ีบริหารงานท่ัวไป : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นท่ี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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รองผู้อ านวยการฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

• งานนโยบายและแผน 
• งานประกันคณุภาพ 
• งานพัสด ุ
• งานการเงิน 
• งานธุรการ/สารบรรณ 
• งานบุคลากร 
• งานประชาสัมพันธ์ 

งานวิชาการ งานถ่ายทอดเทคโนโลยแีละสารสนเทศการวิจัย 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

•  มาตรฐานการวิจัย 

•  กองทุนวิจัย 

•  งานบริหารจัดการวิจัย  
 
 

 

รองผู้อ านวยการฝา่ยวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี รองผู้อ านวยการฝา่ยสารสนเทศการวิจัย 

งานบริหารงานทั่วไป 

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย คณะกรรมการประจ าสถาบัน 

คณะท างานวิจัย 

• งานระบบสารสนเทศการวิจัย 
• งานประชุมวิชาการภายใน/
ภายนอก 
• งานนิทรรศการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีและผลงานวิจัย 
• วารสารวิจัย 

 

• โครงการพิเศษ (อพ.สธ) 
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                        ประวัติสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ประวัติความเป็นมา 
  

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นหนํวยงานท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎกระทรวง

ศึกษาธิการ การจัดต้ังสํวนราชการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ.2548 ซึ่งได๎ประกาศใช๎ในราช

กิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ.2548 มีผลให๎สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิม ตามพระราชบัญญัติสถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2518 ปรับเปล่ียนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ังเก๎าแหํง 

 

      วิสัยทัศน์ 
  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นแหลํงพัฒนานักวิจัยและสร๎างงานวิจัยท่ีมีศักยภาพเพื่อพัฒนาองค์ความรู๎ 

น าไปสํูการใช๎ประโยชน์ในการพัฒนาท๎องถิ่นและประเทศ 

 

       พันธกิจ 

พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและสร๎างงานวิจัยท่ีสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การวิจัยโดยมุํงเน๎นการพัฒนาท๎องถิ่นและประเทศ 

 

    เป้าประสงค์ 

พัฒนานักวิจัยและสร๎างงานวิจัยท่ีตอบสนองตํอความต๎องการของท๎องถิ่นและประเทศตลอดจนสร๎างองค์ความรู๎ใหมํ  

 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 1. สํงเสริมและพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัย ให๎เป็นไปตามแนวกรอบและทิศทางการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และแผนงานวิจัยของประเทศ 

 2. บริหารงบอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และติดตามผลโครงการวิจัยตํางๆ     

ให๎ด าเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ เปูาหมาย เพื่อกํอให๎เกิดประโยชน์สูงสุดตํอการพัฒนาประเทศ 
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3. แสวงหาแหลํงทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให๎งานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สามารถด าเนินไปอยํางมีเอกภาพและตํอเนื่อง 

 4. สํงเสริมเผยแพรํและถํายทอดผลงานวิจัยของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยออกสํูสังคม รวมท้ังเป็นศูนย์กลาง

รวบรวมแลกเปล่ียนข๎อมูล และสารสนเทศการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกับหนํวยงานตํางๆ  

 5. แสวงหาความรํวมมือเพื่อสร๎างเครือขํายการวิจัยท้ังภายในประเทศและตํางประเทศ 
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                                     ทิศทางการวิจัย    
 

 

กลุ่มเกษตรศาสตร ์   

ทิศทางที่ 1 การวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเกษตร 
แผนงานวิจัย 1.   การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตทางด้านพืชเศรษฐกิจ 

2. การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสัตว์น้ าท่ีส าคัญทางเศรษฐกิจ 
3. การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสัตว์ที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปผลผลิตทางด๎าน

การเกษตรและประมง 
5. การวิจัยโดยใช๎ชีวะวิธีแทนสารเคมีเพื่อการปูองกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ 
6. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร๎างเครือขํายการตลาด ฐานข๎อมูลและถํายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 

 
ทิศทางที่ 2.  การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตร 
แผนงานวิจัย 

1. การวิจัยและพัฒนาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว กระบวนการแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ใน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร 

2. การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลคําในการผลิตยางพารา 
3. การวิจัยเพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท๎องถิ่น 
4. การวิจัยและการจัดการสารตกค๎างในผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางด๎านการเกษตร 
5. การวิจัยและพัฒนากระบวนการแปรรูปผลผลิตสัตว์น้ า เพื่อ เพิ่มมูลคําผลผลิตของชุมชนประมง 
6. การวิจัยเพื่อสร๎างศักยภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและทางการตลาด 
7. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากวัตถุดิบท๎องถิ่นและสมุนไพร 
8. การวิจัยและพัฒนาการผลิตสินค๎าเกษตรในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ 
9. การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคําจากวัสดุเหลือใช๎ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม 

 
ทิศทางที่  3.  การวิจัยและพัฒนาเพือ่เพิ่มทางเลอืกด้านการเกษตรและพลังงานทดแทน และการประมง 

แผนงานวิจัย 
1. การวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากพืชสัตว์ที่มีศักยภาพ 
2. การวิจัยและพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

1 

รายงานประจ าปีงบประมาณ 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา 10 



 

3. การศึกษาวิจัยการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าท่ีมีศักยภาพเชิงพาณิชยใ์นการทดแทนการเพาะเล้ียงกุ๎งกุลาด า 
4. การวิจัยเพื่อน าวัสดุเหลือใช๎จากการเกษตรและอุตสาหกรรมมาใช๎เป็นพลังงานทดแทน 
5. การวิจัยและพัฒนาพันธุพ์ืชและสัตว์พื้นเมืองเพื่อเพิ่มทางเลือกในการผลิต 
6. การใช๎ประโยชน์จากเศษเหลือจากโครงการแปรรูปสัตว์น้ า 

 

 

 

กลุ่มวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ทิศทางที่ 1.  การวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนงานวิจัย 

1. การวิจัยเพื่ออนุรักษ์และใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในท๎องถิ่น 

2. การวิจัยเพื่อจัดท าฐานข๎อมูลทางด๎านทรัพยากรธรรมชาติ 

3. การวิจัยเพื่อตรวจสอบคุณภาพของส่ิงแวดล๎อม 
4. การวิจัยทางด๎านความเปล่ียนแปลงทางด๎านสมุทรศาสตร์ กับการจัดการชายฝ่ัง 
5. การวิจัยและพัฒนาเพื่อการปูองกัน และบ าบัดมลพิษ 
6. การวิจัยการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ และผลกระทบตํอส่ิงแวดล๎อม 

 

ทิศทางที่ 2.  การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ OTOP 

แผนงานวิจัย 

1. การวิจัยเพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ OTOP 
2. การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและส่ิงทอพื้นเมือง 

 

ทิศทางที่ 3.  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แผนงานวิจัย 

1. การวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ 
2. การวิจัยทางด๎านเคมีและเภสัช 
3. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
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ทิศทางที่ 4.  การวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแผนการวิจัย 

แผนงานวิจัย 

1.  การวิจัยเพื่อถํายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแกํชุมชน 

2.  การวิจัยเพื่อถํายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเกี่ยวกับระบบฐานข๎อมูลและการ

เช่ือมโยงข๎อมูล 

3.  การวิจัยด๎าน E-Government 

 

ทิศทางที่ 5.  การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน 

แผนงานวิจัย 

1.   การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ท๎องถิ่น 

2.   การวิจัยและพัฒนาวิธีการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท๎องถิ่น 

3.   การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ท๎องถิ่น 

 

ทิศทางที่ 6.  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แผนงานวิจัย   

1.  การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือด๎านวิทยาศาสตร์ 

2.  การวิจัยทางด๎านเคมีและเภสัชวิทยา 

3.  การวิจัยและพัฒนาด๎านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ 

4.  การวิจัยและพัฒนาทางด๎านเทคโนโลยีการยาง และเทคโนโลยีปาล์มน้ ามัน 

 

 
 

กลุ่มบริหารธุรกิจ 
 
ทิศทางที่ 1.  การวิจัยด้านนโยบายวิสาหกิจชุมชน 
แผนงานวิจัย 

1.  การวิจัยผลิตภัณฑ์ชุมชน และ OTOP 

2.  การวิจัยเพื่อการจัดการทางด๎านการบริหารการเงินของชุมชน 

3.  การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และหรือ บริการของชุมชน 
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4.  การวิจัยเพื่อการจัดการทางด๎านการบริหารธุรกิจของชุมชน 
 

ทิศทางที่ 2.  การวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศชุมชน 
แผนงานวิจัย 

1.  การวิจัยเพื่อจัดท าฐานข๎อมูลสินค๎าชุมชนและพัฒนาด๎านการตลาด 

2.  การวิจัยด๎านสารสนเทศด๎านการตลาด (E-marketing) 

3.  การวิจัยเพื่อจัดท าฐานข๎อมูลผลิตภัณฑ์และหรือบริการพัฒนาด๎านธุรกิจชุมชน 
 

ทิศทางที่ 3.  การวิจัยเพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตรและอุตสาหกรรมและภาคการท่องเที่ยว 
แผนงานวิจัย 

1. การวิจัยเพื่อพัฒนามูลคําเพิ่มสินค๎าเกษตร อุตสาหกรรมและการทํองเท่ียว  

2. การวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการจัดการสินค๎าเกษตร อุตสาหกรรมและการทํองเท่ียว  

3. การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบตลาดสินค๎าเกษตร อุตสาหกรรมและการทํองเท่ียว 

4. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู๎ของบุคลากรด๎านการบริหารจัดการ 
 

ทิศทางที่ 4.  การวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
แผนงานวิจัย 

1. การวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการจัดการและแผนผังระบบโลจิสติกส์สินค๎าในภาคใต๎ 

2. การวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรท่ีมีความรู๎ทางด๎านโลจิสติกส์ 

3. การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือท่ีเกี่ยวข๎องกับระบบโลจิสติกส์ 

 
 
 
 

กลุ่มศิลปศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์
 

ทิศทางที่ 1.  การวิจัยและพัฒนาเพือ่ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว 

แผนงานวิจัย 
1. การวิจัยเพื่อพัฒนาการทํองเท่ียวอยํางยั่งยนื 
2. การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการ การมีสํวนรํวมหรอืแหลํงทํองเท่ียวที่มีศักยภาพเชิงอนุรักษ์ ประวัติศาสตร์ 

โบราณคดี ธรรมชาติและวัฒนธรรมและสอดคล๎องกับวิถีชีวิตของชุมชนในกลํุมจังหวัด 

4 

รายงานประจ าปีงบประมาณ 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา 13 



 

3. การวิจัยเพื่อสร๎างมาตรฐานการให๎บริการ การประชาสัมพันธ์ การเช่ือมโยงการทํองเท่ียวและการบริหาร
ในการจัดการทํองเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เชิงประวัติศาสตร์ เชิงนิเวศและวัฒนธรรม ท่ี เหมาสมตามศักยภาพ
ของชุมชน พร๎อมกับเช่ือมโยงกับสินค๎า OTOP ในท๎องถิ่น 

4. การวิจัยเพื่อสร๎างเครือขําย การเช่ือมโยงการทํองเท่ียว การทํองเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เชิงประวัติศาสตร์     
เชิงนิเวศ และวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของชุมชน พร๎อมกับเช่ือมโยงกับสินค๎า OTOP         
ในท๎องถิ่น 

5. พัฒนารูปแบบกิจกรรมการน าเท่ียวในเชิงสุขภาพ เชิงกีฬาและนันทนาการ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น วิถีชีวิตของ
ชุมชน 

 

ทิศทางที่ 2.  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามกลุ่มศักยภาพ 

แผนงานวิจัย 

1. การวิจัยและพัฒนาแหลํงทํองเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตามศักยภาพพื้นท่ี
ของจังหวัด และสอดคล๎องกับวิถีชีวิตของชุมชน 

2. การวิจัยเพื่อการสร๎างหลักประกันด๎านความปลอดภัยให๎กับนักทํองเท่ียว 
3. การวิจัยเพื่อการพัฒนาบุคลากรด๎านการทํองเท่ียวแบบครบวงจร 
4. การวิจัยเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรการทํองเท่ียว 
5. การพัฒนาเพื่อสร๎างมาตรฐาน การบริการเพื่อการทํองเท่ียว 

 

ทิศทางที่ 3.  การวิจัยและพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนการวิจัย 

1. การวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและท๎องถิ่น 
2. การวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช๎ภาษาเพื่อการส่ือสารกับนักทํองเท่ียวของชุมชนและท๎องถิ่น 
3. การวิจัยเพื่อยกระดับรายได๎ของชุมชนและท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน 
4. การวิจัยเพื่ออนุรักษ์และท านุบ ารุงขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท๎องถิ่น 
5. การวิจัยเพื่อประยุกต์ใช๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคํูไปกับภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพื่อสร๎างความ

มั่นคงในการด ารงชีวิต ขจัดความยากจน และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบยั่งยืน 
 

ทิศทางที่ 4.  การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ 

แผนงานวิจัย 

1.   การวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรด๎านการทํองเท่ียวครบวงจร 

2.   การวิจัยด๎านการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ 

3.   การวิจัยเพื่อการสํงเสริมการตลาดทางการทํองเท่ียว 
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  กลุ่มวิศวกรรมศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

ทิศทางที่ 1.  การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
แผนงานวิจัย  

1. การวิจัยออกแบบ และสร๎างเครื่องต๎นแบบจากภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพื่อประยุกต์ใช๎ในงานเกษตร 
กรรมและอุตสาหกรรม 
2. การวิจัยและออกแบบการใช๎เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ์การเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
3. การวิจัยและน าเทคโนโลยีเพื่อลดขบวนการผลิตภัณฑ์ของท๎องถิ่น 
4. การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการสร๎างองค์ความรู๎และตํอยอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
5. การวิจัยออกแบบและสร๎างเครื่องต๎นแบบระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. การวิจัยเพื่อศึกษาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิน่ด๎านสถาปัตยกรรมสํูการพัฒนาชุมชนอยํางยั่งยืน 
7. การวิจัยเพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มของผลผลิตทางการเกษตร 

 

ทิศทางที่ 2.  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดเพือ่อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แผนงานวิจัย 

1. การวิจัยเพื่อจัดการและพัฒนาระบบก าจัดของเสียจากผลิต-แปรรูปในงานอุตสาหกรรม 

2. การวิจัยเพื่อจัดการและพัฒนาระบบการใช๎พลังงาน 

3. การวิจัยและพัฒนาทางเลือกการใช๎พลังงานให๎เหมาะสม 

4. การวิจัยเพื่อการจัดการและพัฒนาระบบการใช๎พลังงานแบบผสมผสาน 

5. การวิจัยเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานรูปแบบตํางๆ 

6. การวิจัยเพื่อก าหนดมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล๎อมชุมชนอยํางยั่งยืน 

7. การวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู๎ใหมํทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

กับสภาพแวดล๎อม 

 

ทิศทางที่ 3.  การวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 
แผนงานวิจัย 

1.  การวิจัยอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน 

2.  การวิจัยพลังงานทดแทนจากธรรมชาติ 
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3.  การวิจัยด๎านยานยนต์ท่ีมีผลตํอการประหยัดพลังงาน 

4.  การวิจัยและพัฒนาวัสดุวิศวกรรม 

5.  การวิจัยและสร๎างมาตรฐานทางด๎านวิศวกรรม 

6.  การวิจัยเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางด๎านอุตสาหกรรมให๎เอื้อตํอการด าเนินธุรกิจอยํางยั่งยืน 

7.  การวิจัยรูปแบบอาคารเพื่อความเหมาะสมกับสภาพแวดล๎อม 

8.  การวิจัยเพื่อการจัดท าฐานข๎อมูลเพื่อการพัฒนาการวิจัยทางสถาปัตยกรรม 

9.  การวิ จัยเพื่อศึกษาอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และจัดการ พื้น ท่ี ท่ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์

สถาปัตยกรรม ศิลปะ วัฒนธรรม และชุมชน 

 

ทิศทางที่ 4.  การวิจัยเพื่อการปฏิรูปการศึกษาด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 
แผนงานวิจัย 

1. การวิจัยและการจัดการศึกษาและรูปแบบการศึกษาท่ีเช่ือมโยงกับชุมชน และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
2. การวิจัยเพื่อเสริมสร๎างเทคโนโลยีใหมํเพื่อการศึกษาด๎านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 

 

ทิศทางที่ 5.  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่ส าคัญ เพื่ออุตสาหกรรม 
แผนงานวิจัย 

1. การวิจัยและพัฒนาสร๎างองค์ความรู๎ใหมํ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง  และ
ขนาดใหญํ 

2. การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือท่ีเกี่ยวข๎องกับระบบโลจิสติกส์ 
3. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู๎ใหมํทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ทิศทางที่ 6.  การวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ าและระบบชลประทานเพื่อการเกษตรและ     

การประมงน้ าจืด 

แผนงานวิจัย   

1. การวิจัยระบบชลประทานในการปลูกพืชเศรษฐกิจของภาคใต๎ 
2. การวิจัยการจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อการประมงน้ าจืด 
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ผลสัมฤทธิ์ 
ด้านการวิจัย 

  



 

   งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ปีการศึกษา 2562 (งบประมาณ 2563)  

หมายเหตุ : ข๎อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช๎จํายงบประมาณ 

 

 
 แผนภูมิแสดงจ านวนงบประมาณท่ีได๎รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563  

 

ข้อมูลโครงการวิจัย งบประมาณ จ านวนนักวิจัย 
แหลํงทุนวิจัย จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) จ านวนนักวิจัย 

งบประมาณภายใน 
- งบประมาณเงินรายได๎ 147 6,626,500 265 
งบประมาณภายนอก 139 72,511,934 195 

รวม  79,138,434  
 

*หมายเหตุ นักวิจัยไมํนับจ านวนนักวิจัยที่ท าวิจัยซ้ ามากกวํา 1 โครงการตํอคน

งบประมาณ 2560 งบประมาณ 2561 งบประมาณ 2562 งบประมาณ 2563 

จ านวนเงิน (บาท) 83,686,789.00 73,565,746.00 68,703,685.60 79,138,434.00
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จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ  

(พ.ศ.2560) 

ปีงบประมาณ  

(พ.ศ.2561) 

ปีงบประมาณ  

(พ.ศ.2562) 

ปีงบประมาณ 

(พ.ศ.2563) 

เงินประมาณเงนิรายได ้ 5,789,000.00 7,581,600.00 7,316,200.00 6,626,500.00 

งบประมาณเงนิแผ่นดนิ 58,438,981.00 52,057,800.00 26,657,900.00 - 

งบนอก 19,458,808.00 13,926,346.00 34,729,585.60 72,511,934.00 

รวม 83,686,789.00 73,565,746.00 68,703,685.60 79,138,434.00 

รายงานประจ าปีงบประมาณ 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา 18 



 

   ข้อมูลผลงานด้านวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพรร่ะดับชาติและนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวนท้ังสิ้น 438 ช้ินงาน 
 

คณะ/วิทยาลัย 
Proceeding ตีพิมพ์ในวารสาร งานสร้างสรรค ์

รวม 
ทั้งหมด ระดับชาติ นานาชาติ รวม TCI 2 TCI 1 นานาชาติ รวม 

สาธารณะ ระดับ
สถาบัน 

ระดับ 
ชาติ 

อาเซียน/
นานาชาติ 

รวม 

1.คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 57 14 71 1 7 2 10 0 0 0 0 0 81 
2.คณะบริหารธุรกิจ 22 0 22 0 4 0 4 0 0 0 0 0 26 
3.คณะศลิปศาสตร ์ 21 1 22 0 6 4 10 0 0 0 0 0 32 
4.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 2 0 2 0 3 0 3 5 6 0 3 14 19 
5.ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์ อุ ต ส า ห ก ร ร ม แล ะ
เทคโนโลยี 

11 2 13 0 4 5 9 0 0 0 0 0 22 

6.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 12 27 3 6 2 11 0 0 0 0 0 38 
7.คณะเทคโนโลยีการจัดการ 33 2 35 2 4 14 20 0 0 0 0 0 55 
8.คณะเกษตรศาสตร ์ 12 4 16 1 4 11 16 0 0 0 0 0 32 
9.คณะอุตสาหกรรมเกษตร 7 0 7 0 2 2 4 0 0 0 0 0 11 
10.คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 2 3 0 3 5 8 0 0 0 0 0 11 
11.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
ประมง 

15 4 19 1 10 7 18 0 0 0 0 0 37 

12.วิทยาลัยการโรงแรมและการทํองเท่ียว 17 0 17 0 3 1 4 0 0 0 0 0 21 
13.วิทยาลัยรัตภูมิ 7 2 9 1 1 0 2 0 0 0 0 0 11 
14.วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ 
การจัดการ 

16 6 22 1 2 0 3 0 0 0 0 0 25 

15.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 12 0 12 1 2 2 5 0 0 0 0 0 17 
รวม 248 49 297 11 61 55 127 5 6 0 3 14 438 

หมายเหตุ : รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศกึษา 2562
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รายงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 



 

  ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ที่เข้าสู่กระบวนการทรัพย์สินทางปัญญา 

 

รายงานผลการขอรับความค๎ุมครองผลงานทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ระหวํางวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 หนํวยทรัพย์สินทางปัญญา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได๎ด าเนินการขอรับ

ความค๎ุมครองในผลงานทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ 2563    

เป็นจ านวนท้ังส้ิน 46 ผลงาน  

จ าแนกออกเป็นประเภท ดังนี้    
 1.  สิทธิบัตรการประดิษฐ์       จ านวน      -    ผลงาน  
 2.  อนุสิทธิบัตร        จ านวน    21   ผลงาน   
 3.  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์   จ านวน    11  ผลงาน 
 4.  ลิขสิทธิ์         จ านวน    14   ผลงาน   
 5.  เครื่องหมายการค๎า       จ านวน      -   ผลงาน   

 

แผนภาพแสดงจ านวนผลงานที่ยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

มทร.ศรีวิชัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
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จ าแนกออกเป็นหน่วยงาน ดังนี้    

 
  1. คณะบริหารธุรกิจ     จ านวน       1    ผลงาน 
  2. คณะศิลปศาสตร์     จ านวน       8    ผลงาน 
  3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  จ านวน       6    ผลงาน 
  4. คณะวิศวกรรมศาสตร์     จ านวน       6    ผลงาน 
  5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    จ านวน       4    ผลงาน 
  6. วิทยาลัยรัตภูมิ      จ านวน       3    ผลงาน 
  7. วิทยาลัยการโรงแรมและการทํองเท่ียว   จ านวน       1    ผลงาน 
  8. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี   จ านวน       2    ผลงาน 
  9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  จ านวน       2    ผลงาน 
  10. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  จ านวน       3    ผลงาน 
  11. คณะอุตสาหกรรมเกษตร    จ านวน       2    ผลงาน 
  12. คณะสัตวแพทยศาสตร์    จ านวน       1    ผลงาน 
  13. คณะเกษตรศาสตร์     จ านวน       2    ผลงาน 
  14. คณะเทคโนโลยีการจัดการ    จ านวน       4    ผลงาน 
  15. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จ านวน       2    ผลงาน 
  16. หนํวยบริการทางวิชาการแกํสังคม   จ านวน       3    ผลงาน 
  17. ส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย    จ านวน       1    ผลงาน 
  18. สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม  จ านวน       1    ผลงาน  
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  ตารางท่ี 1                         สรุปจ านวนค าขอรับอนุสิทธิบัตร 
 

ล าดับ วัน/เดือน/ปี ที่ยื่น ชื่อการประดิษฐ์/ชื่อผลงาน เลขที่ค าขอ ผู้ประดิษฐ์ หน่วยงาน 

1. 7 ตุลาคม 2562 เตาชีวมวลประหยัดพลังงาน 1903002599 นางสุปราณี  วํุนศรี คณะศิลปะศาสตร ์

2. 7 ตุลาคม 2562 กรรมวิธีการสกัดแอสต๎าแซนที
นจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสง
ด๎วยน้ ามันพืช 

1903002600 นางสาวอังคณา  ใสเก้ือ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

3. 16 ธันวาคม 2562 เครื่องผสมผงสารเคมีกับน้ าด๎วย
การใช๎ปั๊มแบบจุํมรํวมกับหัวฉีด
ผลักน้ ายาเคมีให๎หมุนวน 

1903003212 ผศ.วสันต์  จีนธาดา คณะวิศวกรรมศาสตร ์

4. 2 มกราคม 2563 เครื่องอัดข๎าวกรอบรสต๎มย ากุ๎ง 2003000001 นางสาวนศพร  ธรรมโชติ 
นายเศรษฐน์  ถนิมกาญจน์ 
นายชโลธร  ศักด์ิมาศ 

คณะเกษตรศาสตร ์

5. 11 กุมภาพันธ์ 2563 ระบบการเพาะเห็ดในโรงเรือน
เพาะเห็ดแบบปิดโดยใช๎
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในสรรพ
สิ่ง 

2003000276 ผศ.วันประชา  นวนสร๎อย 
นายศุภชัย  มะเด่ือ 
ผศ.ดร.ภาวนา  พํุมไสว 

วิทยาลัยรัตภูมิ 

6. 11 กุมภาพันธ์ 2563 ถํานก าจัดกลิ่นจากวัสดุเศษ
เหลือจากทางจาก 

2003000277 ผศ.ระริน  เครือวรพันธ์ุ 
นางสาวเตือนใจ  ปิยัง 

วิทยาลัยการโรงแรม
และการทํองเท่ียว, 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง 

7. 25 กุมภาพันธ์ 2563 เครื่องอบแห๎งอินฟราเรดรํวมกับ
การสั่นสะเทือน 

2003000384 นายชโลธร  ศักด์ิมาศ 
นายเศรษฐวัฒน์  ถนิม
กาญจน์ 
นางสาวนศพร  ธรรมโชติ 

คณะเกษตรศาสตร ์

8. 25 กุมภาพันธ์ 2563 ระบบควบคุมการใช๎งานอุปกรณ์
ไฟฟูาส าหรับผู๎สูงอายุและผู๎ปุวย
ติดเตียงโดยใช๎เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่ง 

2003000385 ผศ.วันประชา  นวนสร๎อย 
นางสาวสุภาวดี  มากอ๎น 
นายศุภชัย  มะเด่ือ 

วิทยาลัยรัตภูมิ 

9. 16 มีนาคม 2563 สูตรสํวนผสมและกรรมวิธีการ
ผลิตแผํนรองแก๎วจากก๎อนเชื้อ
เห็ดใช๎แล๎ว 

2003000558 นางวรรณวิภา  ไชยชาญ 
นางสาวเตือนใจ  ปิยัง 
นายวีระศักด์ิ  ไชยชาญ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง 

10. 22 พฤษภาคม 2563 สํวนผสมและกรรมวิธีการผลิต
บรรจภุัณฑ์จากเส๎นใยผลปาล์ม
น้ ามัน 

2003001088 ผศ.วรพงค์  บุญชํวยแทน 
นางสาวกมลธิสชา  ชูมาก 
นางสาวณัฐภรณ์  ศรีภักดี 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี ที่ยื่น ชื่อการประดิษฐ์/ชื่อผลงาน เลขที่ค าขอ ผู้ประดิษฐ์ หน่วยงาน 

11. 22 พฤษภาคม 2563 เตาประหยัดพลังงาน
อเนกประสงค์ส าหรับการแปร
รูปสมุนไพร 

2003001089 ผศ.สมบูรณ์  ประสงค์จันทร ์
นายสมยศ  วัฒนา 
ผศ.พลชัย  ขาวนวล 
นายมูรซาลีน  มะหมัด 
ผศ.นิชา  ประสงค์จันทร ์

คณะศิลปศาสตร ์

12. 3 กรกฎาคม 2563 กรรมวิธีผลิตพอลิเมอร์ผสมวัสดุ
เสริมแรงจากธรรมชาติด๎วย
วิธีการอัดข้ึนรูปก๎อน 

2003001530 ผศ.วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์ 
นายรอมฎอน  บูระพา 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

13. 3 กรกฎาคม 2563 เตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง 2003001531 ผศ.ดร.สุปราณี  วํุนศร ี คณะศิลปศาสตร ์

14. 13 กรกฎาคม 2563 เครื่องแทงทางปาล์มด๎วย
ระบบไฮดรอลิกส์แบบปรับมุม
ของใบมีด 

2003001597 นายภาณุมาศ  สุยบางด า 
ผศ.ธนะวิทย์  ทองวิเชียร 

วิทยาลัยรัตภูมิ 

15. 13 กรกฎาคม 2563 กรรมวิธีการผลิตน้ าหมักปลาท่ีมี
กรด 5-อะมิโนลีวูลินิก 

2003001598 นางสาวอังคณา  ใสเก้ือ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

16. 24 กรกฎาคม 2563 กรรมวิธีการผลิตสละแชํอิ่ม
อบแห๎ง 

2003001725 นายพงษ์เทพ  เกิดเนตร คณะศิลปศาสตร ์

17. 24 กรกฎาคม 2563 สูตรและกรรมวิธีการผลิตซอส
ข๎นมะขามเปียก 

2003001727 นายพงษ์เทพ  เกิดเนตร คณะศิลปะศาสตร ์

18. 24 กรกฎาคม 2563 ต๎ูอบใบจากด๎วยโอโซน 2003001730 ผศ.นพดล  โพชก าเนิด คณะศิลปศาสตร ์

19. 24 กรกฎาคม 2563 กรรมวิธีการเพ่ิมคําความ
ต๎านทานแรงดึงของการเชื่อม
เสียดทานแบบกวนส าหรับ
อลูมิเนียม 

2003001731 ผศ.วรพงค์  บุญชํวยแทน 
ผศ.จักรนรินทร์  ฉัตรทอง 
ผศ.วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

20. 24 กรกฎาคม 2563 เครื่องแยกไขํปูม๎าด๎วยแรงดันน้ า 2003001732 ผศ.วรพงค์  บุญชํวยแทน 
ผศ.จักรนรินทร์  ฉัตรทอง 
ผศ.ชาตรี  หอมเขียว 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

21. 18 สิงหาคม 2563 เตาประหยัดพลังงาน
อเนกประสงค์ที่พัฒนาระบบอบ
แทํงเชื้อเพลิง RDF และใช๎เผา
ขยะชุมชน 

2003001966 ผศ.สมบูรณ์  ประสงค์จันทร ์
นางนุชลี  ทิพย์มณฑา 
ผศ.อดิศักด์ิ  จิตภูษา 
ผศ.พลชัย  ขาวนวล 
ผศ.ทวิชาติ  เย็นวิเศษ 
นายอภิรพ  แก๎วมาก 
นายสุจินดา  แซํฮั้น 

คณะศิลปศาสตร์, 
คณะครศุาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 
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ตารางที่ 2                 สรุปจ านวนค าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 

ล าดับ วัน/เดือน/ปี ที่ยื่น ชื่อการประดิษฐ์/ชื่อผลงาน เลขที่ค าขอ ผู้ประดิษฐ์ หน่วยงาน 

1. 21 พฤศจิกายน 2562 ลวดลายผลิตภัณฑ์ใบพัดล๎อ
มอเตอร์ไซต์เครื่องถมไทย 

1902004695 นายพีชยะ  บัวแก๎ว  
น.ส.ณัฏฐ์วรดี  คณิตินสุทธิทอง 
น.ส.พิมพิศา  พรหมมา 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ, 
วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

2. 21 พฤศจิกายน 2562 ลวดลายผลิตภัณฑ์ล๎อแม็ก 
มอเตอร์ไซค์เครื่องถมไทย 

1902004696 นายพีชยะ  บัวแก๎ว  
น.ส.ณัฏฐ์วรดี  คณิตินสุทธิทอง 
น.ส.พิมพิศา  พรหมมา 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ, 
วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

3. 21 พฤศจิกายน 2562 ลวดลายผลิตภัณฑ์ขอเกี่ยว
พวงกุญแจรถมอเตอร์ไซค์
เครื่องถมไทย 

1902004697 นายพีชยะ  บัวแก๎ว  
น.ส.ณัฏฐ์วรดี  คณิตินสุทธิทอง 
น.ส.พิมพิศา  พรหมมา 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ, 
วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

4. 23 กุมภาพันธ์ 2563 ลวดลายฉลากสินค๎า 2002000489 นางสาวสายใจ  แก๎วอํอน 
นายสุภาษิต  ชูกลิ่น 
นายวัชพงษ์  พวงล าเจียก 
นายอรรถพล  พรหมทอง 
นายสิทธิชัย  นวลเศรษฐ 
 นางบุญรินทร์  รํางเล็ก 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

5. 23 กุมภาพันธ์ 2563 ลวดลายฉลากสินค๎า 2002000490 นางสาวสายใจ  แก๎วอํอน 
นายสุภาษิต  ชูกลิ่น 
นายวัชพงษ์  พวงล าเจียก 
นายอรรถพล  พรหมทอง 
นายสิทธิชัย  นวลเศรษฐ 
 นางบุญรินทร์  รํางเล็ก 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

6. 3 กรกฎาคม 2563 มือจับลดการสัมผสั
ปราศจากเชื้อ 

2002003014 ดร.มาริยา  เสวกะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

7. 24 กรกฎาคม 2563 ลวดลายผ๎า 2002003394 นางสาวหทัยรัตน์  บุญเนตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

8. 24 กรกฎาคม 2563 เก๎าอี ้ 2002003395 นางสาวทัชชญา  สังขะกูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
9. 24 กรกฎาคม 2563 เก๎าอี ้ 2002003397 นางสาวทัชชญา  สังขะกูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

10. 24 กรกฎาคม 2563 เก๎าอี ้ 2002003398 นางสาวทัชชญา  สังขะกูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

11. 30 กันยายน 2563 เครื่องคั่วกาแฟโอํงแบต้ังโต๏ะ 2002004432 ผศ.วรพงค์  บุญชํวยแทน 
ผศ.จักรนรินทร์  ฉัตรทอง 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
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ตารางที่ 3                        สรุปจ านวนค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 
 

ล าดับ วัน/เดือน/ปี ที่ยื่น ชื่อการประดิษฐ์/ชื่อผลงาน เลขที่ค าขอ ผู้ประดิษฐ์ หน่วยงาน 

1. 29 พฤศจิกายน 2562 โปรแกรมสหกรณ์ร๎านค๎า
โรงเรียน (KBSoft CO-OP) 

378637 นายกมลวรรณ  บุญเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี 

2. 15 มกราคม 2563 ประติมากรรม แมว-หนู มินิ
มอล 

383043 นายบูชา  ผกากรอง คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

3. 1 พฤษภาคม 2563 คูํมือการบริหารจัดการปิ่นโต
ครัวร๎อยสายวิสาหกิจชุมชน
โฮมสเตย์เพ่ือการทํองเท่ียว
ชุมชนตะโหมด ต าบลตะโหมด 
อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  

383042 นางนุชลี  ทิพย์มณฑา 
ผศ.ณิชา  ประสงคจ์ันทร ์
ผศ.สมบูรณ์  ประสงค์จันทร ์
ผศ.สุปราณี  วํุนศร ี
ผศ.พลชัย  ขาวนวล 
นางไพพรรณ  มุํงศิร ิ
ผศ.นงเยาว์  อินทสโร 
ผศ.อันธิกา  ทิพย์จ านง 
นายธนินธรณ์  ขุนจันทร์ 
นางสายพิน  ขุนจันทร์ 
นายอภัย  สุวรรณจินดา 
นางสาวพนัดดา  ขุนจันทร์ 
นางชํอทิพย์  ปราบปรี 
นางอุบล  สุวรรณจินดา 

คณะศิลปศาสตร์, 
คณะบริหารธุรกจิ 

4. 22 พฤษภาคม 2563 ระบบนวัตกรรมนักศึกษา 383654 นางสาวโสภิดา  จันทชูโต หนํวยบริการทาง
วิชาการแกํสังคม 

5. 22 พฤษภาคม 2563 ระบบฐานข๎อมูลความ
เชี่ยวชาญของนักถํายทอด
เทคโนโลยี 

383655 นางสาวโสภิดา  จันทชูโต หนํวยบริการทาง
วิชาการแกํสังคม 

6. 22 พฤษภาคม 2563 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทส
ส าหรับการบรูณาการบริการ
ทางวิชาการ 

383656 นางสาวโสภิดา  จันทชูโต หนํวยบริการทาง
วิชาการแกํสังคม 

7. 22 มิถุนายน 2563 ณ ท่ีแหํงน้ีมีรัก ภาพยนต์สั้น
สํงเสริมการทํองเท่ียวยําน
เมืองเกํา จังหวัดสงขลา 

384265 
 
 
 

นายจักรกฤษฎ์  แก๎วประเสริฐ คณะครศุาสตร์อุต
สาห-กรรมและ
เทคโนโลยี 
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี ที่ยื่น ชื่อการประดิษฐ์/ชื่อผลงาน เลขที่ค าขอ ผู้ประดิษฐ์ หน่วยงาน 

8. 3 กรกฎาคม 2563 ก าเนิดซิงกอรํา (เมืองสงขลา) 384715 นางสาวสุวรา  โพธิสวัสด์ิ 
นางสาวสุทธิดา  สินปรุ 
นายนาวิน  มุติรัตน์ 
นายเริงชัย  ชูแก๎ว 
นางสาวณัฐิกา  อิสระ 
นายวชิรวิทย์  ปิดด า 
นายสิริกร  เหลําก าเนิด 
นางสาวณัฐชา  ศรีจันทร ์
นายตํอพงษ์  มณีคง 
นางสาวณัฐริกา  เดชหนุน 

คณะครศุาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 
 
 

9. 3 กรกฎาคม 2563 วันเดย์ทริป หัวเขาแดง 384718 นายชลิต  แซํลิ่ม 
นางสาวธนวรรณ  ชํอมณี 
นายพชร  อินทรกุล 
นางสาววนิดา  อินคล๎าย 
นายรัชชานนท์  ดิษร 
นายภานุมาศ  ศรีสุวรรณ ์
นายกฤตยชญ์  เพ็ชรยอด 
นายนิพัฒน์พงค์  ทองด๎วง 
นางสาวกิ่งกมล  สุขแก๎ว 

คณะครศุาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 

10. 3 กรกฎาคม 2563 ปูสามน้ า 384695 นางสาวอุษา  เกตุระหงษ์ 
นายสัญลักษณ์  พุฒวัจน์ 
นายพีรพัฒน์  สุวรรณโชติ 
นัทธมน  สุขขัง 
นางสาวพิชญา  ไชยอํอนแก๎ว 
นางสาวหัทยา  เพ็ชร์แก๎ว 
น.ส.พลอยพรรณ  หอมอุทัย 

คณะครศุาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 

11. 3 กรกฎาคม 2563 วิถีชีวิตชาวประมงบ๎านหัวเขา
หอยนางรม 

384692 นางสาวพิมพ์ชนก  ไกรทอง 
นางสาวเปรมยุดา  โยธาทิพย์ 
นายพงศธร  บุญสุข 
นางสาวศุภานัน  ฐิตินันทกร 
นางสาวกวินนาถ  ศรีกาญจน์ 
นายจักรพรรดิ  รามวงศ ์
นางสาวเนตรดารา  กริ้วกลาย 

คณะครศุาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 

12. 3 กรกฎาคม 2563 ลายเสื้อชะมายเครื่องแกง - นายสุริยัณฑ์  ข าแจ๎ง ส านักศิลปวัฒนธรรม
ศรีวิชัย 
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี ที่ยื่น ชื่อการประดิษฐ์/ชื่อผลงาน เลขที่ค าขอ ผู้ประดิษฐ์ หน่วยงาน 

13. 18 กันยายน 2563 ระบบปฏิบัติการ การจัดการ
และติดตามสถานะจัดซื้อจัด
จ๎างด๎วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
ระบบ Android 

- นายจักรพันธ์  คงนคร สถาบัน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

14. 18 กันยายน 2563 ระบบฐานข๎อมูลพันธ์ุข๎าว
พ้ืนเมืองในภาคใต๎ของประเทศ
ไทย 

- นางกัลยาณี  ทองเหลี่ยมนาค คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ 

 
หมายเหตุ: ข๎อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
หนํวยทรัพย์สินทางปัญญา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ผลการด าเนนิงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 

การด าเนนิงานของกองทนุส่งเสริมและพฒันางานวิจัย  
ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562–กันยายน 2563) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได๎จัดตั้งกองทุนสํงเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย เพื่อสํงเสริมสนับสนุน 
และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ให๎มีความรู๎ความสามารถท่ีจะท างานวิจัย โดยสามารถน าองค์ความรู๎ในการท าวิจัย ไปตีพิมพ์
เผยแพรํ ถํายทอดเทคโนโลยีท่ีเป็นประโยชน์สูํสังคม อีกท้ังเพื่อเป็นการสํงเสริมและสร๎างแรงจูงใจให๎บุคลากรด๎านงานวิจัย โดยมีการ
สรุปผลการด าเนินงานของกองทุนสํงเสริมและพัฒนางานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562–สิงหาคม 2563) ดังนี้ 
 

1.     การให้ทุนสนับสนนุการจัดต้ังหน่วยวิจัย (Research Unit) 
 เพื่อเป็นการสํงเสรมิการด าเนินงานรวํมกันของบุคลากรท่ีมีศักยภาพและมีความช านาญ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย โดยมีทิศทางท่ีชัดเจนในการด าเนนิการวิจัยเฉพาะด๎านใดด๎านหนึ่งเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายเดียวกัน มีผลงานท่ีชํวยเสริมสร๎าง
ความเข๎มแข็งและความมีชื่อเสียงให๎แกํมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีศักยภาพท่ีสามารถจะพัฒนาไปสูํศูนย์วิจัย (Research Center) หรือ
ศูนย์ความเป็นเลิศได๎ (Center of Excellence)  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได๎มีการอนุมัติการจัดตั้งหนํวยวิจัย สังกัดหนํวยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ           
ในปัจจุบันมีจ านวนท้ังสิ้น 12 หนํวยวิจัย โดยแตํละหนํวยวิจัยมีตัวชี้วัด ผลสัมฤทธ์ิและมีศักยภาพในการหางบประมาณจากแหลํงทุน
ภายนอกเข๎ามาบริหารจัดการหนํวยได๎ ท้ังนี้คณะกรรมการกองทุนสํงเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัยฯ จะเรํงผลักดันให๎หนํวย
วิจัยท่ีมีศักยภาพ พัฒนาไปสูํศูนย์วิจัย (Research Center) หรือศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ตํอไป  
 โดยในปีงบประมาณ 2563 กองทุนสํงเสริมและพัฒนางานวิจัย ได๎พิจารณาสนับสนุนทุนตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให๎ทุนสนับสนุนการจัดตั้งหนํวยวิจัย (Research Unit) พ.ศ. 2559 จ านวนท้ังสิ้น 6 ทุน ทุนละ 100,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 600,000 บาท ให๎แก 

1. หนํวยวิจัยท่ีได๎รับอนุมัติให๎จัดตั้งใหมํ จ านวน 2 หนํวย คือ 
1.1  หนํวยวิจัย: เส๎นใยและสิ่งทอ 
หัวหน๎าหนํวย: ผศ.ดร.มาหามะสูไฮมี มะแซ 
1.2  หนํวยวิจัย: ศูนย์วิจัยด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิศวโยธา  
หัวหน๎าหนํวย: ดร.ชลดา กาญจนกุล 

2. หนํวยวิจัยท่ีซึ่งอยํูระหวํางการด าเนินงานปีท่ี 1 รอบ 6 เดือนแรก จ านวน 3 หนํวย คือ 
2.1 หนํวยวิจัย: โรคตดิเชื้อในสตัว์เขตพื้นท่ีภาคใต๎ประเทศไทย   
หัวหน๎าหนํวย: สพ.ญ.ดร.เมธาสุ จันทร์รอด 
2.2 หนํวยวิจัย: นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หัวหน๎าหนํวย: ผศ.ดร.ธนากร ด าสดุ 
2.3 หนํวยวิจัย: นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา หัวหน๎าหนํวย: ดร.สุวัฒน ์รตันพนัธ์ 

3. หนํวยวิจัยท่ีด าเนินงานครบระยะปีท่ี 1 จ านวน 1 หนํวย คือ 
3.1 หนํวยวิจัย: การเพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ์ชุมชนภาคใต๎ตอนลําง หัวหน๎าหนํวย: ดร.พัชรินทร์ บุญนุํน  โดยหนํวยวิจัย
ดังกลําวได๎ด าเนินงานครบ 1 ปี ได๎รับงบประมาณสนับสนุนจากแหลํงทุนภายนอกจ านวน    2,735,000 บาท ได้รับ

การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ จ านวน 3 บทความ และได้รับการจดอนุสิทธิบัตร จ านวน 1 ผลงาน 
รายละเอียดดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยวิจัย (Research Unit) 
 

ที่ ชื่อหน่วยวิจัย ปีที่ 

ตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ
สนับสนุน 

ปีที่ 1-3 (บาท) 

งบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอก จนถึงปีปัจจุบัน 

(บาท) 

ผลงาน 
(เรื่อง) 

1 หน่วยวิจยั: การจัดการสุขภาพสัตว์น้ า 
หัวหน้าหน่วย: ดร.กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ 
สังกัด: คณะเกษตรศาสตร์ จัดต้ังปี 2556 

6  -      2,279,000.00 22 

2 หน่วยวิจยั: ไม้ผลเมืองร้อนและไม้ยืนต้น 
หัวหน้าหน่วย: ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ปรีชา 
สังกัด: คณะเกษตรศาสตร์ จัดต้ังปี 2556 

6  -       1,929,100.00 48 

3 หน่วยวิจยั: การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
หัวหน้าหน่วย: ดร.จเร สุวรรณชาต 
สังกัด: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดต้ังปี 2557 

5  -  7,928,250.00 11 

4 หน่วยวิจยั: การบริหารการจัดการธุรกิจชุมชนชายฝั่ง   
อ่าวไทย 
หัวหน้าหน่วย: ดร.อรพรรณ จันทร์อินทร์ 
สังกัด: คณะบริหารธุรกิจ จัดต้ังปี 2557 

5 -      1,272,000.00         
 

13 

5 หน่วยวิจยั: เทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุ 
หัวหน้าหน่วย: ผศ.ดร.ชาตรี  หอมเขียว 
สังกัด: คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดต้ังปี 2558 

4  -  5,901,515.00 
 

73 

6 หน่วยวิจยั: การป้องกันและควบคุมภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
หัวหน้าหน่วย: ผศ.ดร.ภาณุ  พร้อมพุทธางกูร 
สังกัด: คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดต้ังปี 2560 

2 - อยู่ระหว่างการด าเนินงานปีที่  
1 รอบ 12 เดือน* 

7 หน่วยวิจยั: การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนภาคใต้ตอนล่าง 
หัวหน้าหน่วย: ดร.พัชรินทร์ บุญนุ่น 
สังกัด: วิทยาลัยรัตภูมิ จัดต้ังปี 2561 

1  100,000.00      2,735,000.00        4 

8 หน่วยวิจัย:โรคติดเช้ือในสัตว์เขตพื้นที่ภาคใต้ 
ประเทศไทย 
หัวหน้าหน่วย: สพ.ญ.ดร.เมธาสุ จันทร์รอด 
สังกัด: คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

1  100,000.00 อยู่ระหว่างการด าเนินงานปีที่ 
1 รอบ 6 เดือน* 

9 หน่วยวิจยั: นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
หัวหน้าหน่วย: ผศ.ดร.ธนากร ด าสุด 
สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1  1แอ 00,000.00 อยู่ระหว่างการด าเนินงานปีที่ 
1 รอบ 6 เดือน* 
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ที่ ชื่อหน่วยวิจัย ปีที่ 

ตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ
สนับสนุน 

ปีที่ 1-3 (บาท) 

งบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอก จนถึงปีปัจจุบัน 

(บาท) 

ผลงาน 
(เรื่อง) 

10 หน่วยวิจัย: นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา 
หัวหน้าหน่วย: ดร.สุวัฒน์ รัตนพันธ์ 
สังกัด: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1  100,000.00 อยู่ระหว่างการด าเนินงานปีที่ 
1 รอบ 6 เดือน* 

11 หน่วยวิจัย: เส้นใยและสิ่งทอ 
หัวหน้าหน่วย: ผศ.ดร.มาหามะสูไฮมี  มะแซ 
สังกัด: คณะวิศวกรรมศาสตร์  

1  100,000.00 อยู่ระหว่างการด าเนินงานปีที่ 
1 รอบ 6 เดือน* 

12 หน่วยวิจัย: ศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
วิศวโยธา  
หัวหน้าหน่วย: ดร.ชลดา กาญจนกุล 
สังกัด: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
จัดการ 

1  100,000.00 อยู่ระหว่างการด าเนินงานปีที่ 
1 รอบ 6 เดือน* 

 
หมายเหตุ * ยังไม่นับตัวช้ีวัดและผลสัมฤทธ์ิ เน่ืองจากจะนับในปีที่ 2 ของการด าเนินงานของหน่วยวิจัย 
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     2.  การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรไปน าเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ 
 

 การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรไปน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ เป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสน าเสนอผลงานทางวิชาการ อันจะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และเป็นความก้าวหน้า
ทางวิชาการรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ นั้น  
 

 โดยในปีงบประมาณ 2563 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้พิจารณาให้ทุนสนับสนุนบุคลากรไปน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรไปน าเสนอผลงานวิจัย
ในระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2559 และท่ีเพิ่มเติม จ านวน 3 ทุน โดยบทความได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากงานประชุม (Proceeding) จ านวน 1 บทความ  
 

ตารางที่ 2 แสดงการสรุปจ านวนบทความวิจัยท่ีน าเสนอและบทความท่ีตีพิมพ์ในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
              ณ ต่างประเทศ 
 

ล าดับ หน่วยงาน 

จ านวนบทความวิจัยที่น าเสนอ 
ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ 

จ านวนบทความ 
ที่น าเสนอ 

จ านวนบทความ 
ที่ตีพิมพ์ในวารสาร 

จ านวนบทความ 
ที่ตีพิมพ์รายงานสืบเน่ือง 

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1 - - 

2 คณะเทคโนโลยีการจัดการ 1 - 1 

3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 1 - - 

  รวมทั้งสิ้น 3 0 1 
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     3.       การให้ทุนสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 
 

 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่เป็นที่ยอมรับและมีช่ือเสียง
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาให้
ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เร่ือง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ พ.ศ.2559 และที่เพ่ิมเติม 
  

 โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้เบิกค่าตอบแทนการตีพิมพ์จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัยฯ จ านวนทั้งสิ้น 
36 ทุน โดยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ SJR จ านวน 14 เร่ือง ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ACI (ASEAN Citation Index) จ านวน 3 เร่ือง และในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation 
Index) จ านวน 19 เร่ือง รายละเอียดดังตาราง 
 

 
  ตารางที่ 4 แสดงการสรุปจ านวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ จ าแนกตามฐานข้อมูลวารสาร 
 

สถานะบทความวิจัย 
จ านวนผลงานที่ขอเบิก
ค่าตอบแทนจากกองทุน
มหาวิทยาลัยฯ (เรื่อง) 

เงินสนับสนุน
ค่าตอบแทน 

หมายเหตุ 

1. วารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI หรือปรากฏใน
ฐานข้อมูลวารสารจัดอันดับวารสาร SJR ควอไทล์ที่ 1 

1 30,000  

2. วารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI หรือปรากฏใน
ฐานข้อมูลวารสารจัดอันดับวารสาร SJR ควอไทล์ที่ 2 

2 50,000  

3. วารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI หรือปรากฏใน
ฐานข้อมูลวารสารจัดอันดับวารสาร SJR ควอไทล์ที่ 3 

6 120,000  

4. วารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI หรือปรากฏใน
ฐานข้อมูลวารสารจัดอันดับวารสาร SJR ควอไทล์ที่ 4 

5 75,000  

5. วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ACI 3 21,000  

6. วารสารในฐาน TCI กลุ่ม 1 15 75,000  

7. วารสารในฐาน TCI กลุ่ม 2 9 12,000 

จ านวนทั้งสิ้น 36 383,000  
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รายชื่ออาจารย์และนักวิจัย 
ที่ไปน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 

3
3

 

รายงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 



 

การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรไปน าเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563) 

 
 

สังกดั ชื่อ-สกุล ประเทศ ชื่องานประชุม ผลงาน ระยะเวลาจัดงาน รายงาน 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี         

1 นางสาววาสนา บุญส่ง จีน 2019 IEEE 5th International 
Conference on Computer and 
Communications (ICCC 2019) 

Smart Intruder Notifying System 
Using NETPIE through Line Bot 
Based on Internet of Things 
Platform 

6-9 ธ.ค. 2562  

คณะเทคโนโลยีการจัดการ         

2 ผศ.ณัฐพงศ์ แก้วบุญมา ญ่ีปุ่น The 6th International Conference on 
Applied Science and Technology 

Semanic Knowledge Management 
of Herbal Medicine for Primary 
Health Care 

13-14 พ.ย. 2562  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ         

3 นางสาวชลดา  กาญจนกุล ญ่ีปุ่น The 9th International Conference on 
Geotechnique, Construction 
Materials and Environment, Tokyo, 
Japan 

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

20-22 พ.ย. 2562 / 
proceeding 

**หมายเหตุ จ านวน 3 ทุน 

 
 
 
 
 

3
4

 

รายงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่ออาจารย์และนกัวิจัย 
ที่ได้รับสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 

3
5
 

รายงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 



 

การใหท้นุสนบัสนนุค่าตอบแทนการตพีิมพผ์ลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 
ปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 

 
 

ชื่อ-สกุล ชื่อวารสาร วารสารฉบับที ่ ชื่อบทความ สถานะบทความวิจัย 
เงินสนับสนุน
ค่าตอบแทน 

หมาย
เหต ุ

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

1 นายฐานวิทย์ แนมใส Journal of Food 
Process Engineering  

ปีที่ 42 ฉบับที่ 6 เดือน 
October ปี 2019 หน้า 
e13193 1-10 

Experimental investigation of 
solar-assisted eat pump 
dryer with heat recovery for 
the drying of chili peppers 

SJR ควอไทล์ที่ 2 (Q2) 25,000  

2 ผศ.วรพงค์  บุญช่วยแทน Journal of Materials 
Science and Applied 
Energy  

ปีที่ 8  
ฉบับที่ 3 เดือน 
September-December 
ปี 2019 หน้า 449-459 

Dissimilar Friction Welding of 
Aluminm Semi Solid Casting 
7075 and AISI 1018 Steel: 
Mechanical Properties and 
Microstructural 
Characterization 

ACI 7,000  

3 ผศ.วรพงค์  บุญช่วยแทน วิศวกรรมสารเกษม
บัณฑิต 

ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือน 
กันยายน-ธันวาคม ปี 2562  
หน้า 84-108 

Effect of Factors to Friction 
Stir Welding Tailor Weld 
Blanks for Aluminum Casting 
Semi-Solid Metal Dissimilar 
joint Between 2024 And 7075 

TCI กลุ่ม 1 5,000  

3
6
 



 

ชื่อ-สกุล ชื่อวารสาร วารสารฉบับที ่ ชื่อบทความ สถานะบทความวิจัย 
เงินสนับสนุน
ค่าตอบแทน 

หมาย
เหต ุ

4 ผศ.วรพงค์  บุญช่วยแทน วิศวกรรมศาสตร์ ราช
มงคลธัญบุรี 

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2  
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม  
ปี 2562 หน้า 173-187 

Effect of Compressive Force 
and Time in Friction Welding 
Process on Microstructure and 
Mechanical Properties of AISI 
1045 Carbon Steel and AISI 
304 Stainless Steel Joint 

TCI กลุ่ม 1 5,000  

6 ผศ.ธยา  ภิรมย์ วารสารวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ  

ปีที่ 15 ฉบับที่ 3  
เดือน กันยายน-ธันวาคม  ปี 
2562 หน้า 79-92 

Design and Developed 
Product the Kindergarten 
Classroom Furniture with 
Rubber Wood Using Quality 
Function Development 

TCI กลุ่ม 1 5,000  

7 ผศ.พิทักษ์  บุญนุ่น Journal of Electrical 
Engineering&Technolo
gy  
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือน 
March  ปี 2020 หน้า 611-
620 

Right-of-way monitoring 
camera storage energy around 
high voltage power 
transmission using Hybrid 
energy harvesting-Mfield, Efield 
to super capacitor batteries 
back-up charger 

SJR ควอไทล์ที่ 3 (Q3) 20,000  

8 นายสหพงศ์ สมวงศ์ วิศวกรรมฟาร์มและ
เทคโนโลยีการควบคุม
อัตโนมัติ  

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือน 
กรกฎาคม-ธันวาคมปี 2562 
หน้า 15-25 

การพัฒนาระบบควบคุม
สภาพแวดล้อมส าหรับการเพาะผัก
ไมโครกรีน 

TCI กลุ่ม 2 3,000  

3
7

 
3
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รายงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 



 

ชื่อ-สกุล ชื่อวารสาร วารสารฉบับที ่ ชื่อบทความ สถานะบทความวิจัย 
เงินสนับสนุน
ค่าตอบแทน 

หมาย
เหต ุ

คณะศิลปศาสตร์ 

1 ผศ.นพดล โพชก าเหนิด  Malaysian Jounal 
of Fundamental 
and Applied 
Sciences  

ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 4 เดือน 
July-August ปี 2019 
หน้า 593-596 

Production Process 
Development of Nipa 
Bowl from Nipa Palm 
(Nypa fruticans Wrumb.) 
Waste by Using Solar 
Dryer Cabinet for 
Sustainability of Palian 
River Basin Community 
 

SJR ควอไทล์ท่ี 4 
(Q4) 

15,000  

2 นางอรอุมา สุพัฒนกุล International 
Journal of 
innovation, 
Creativity and 
Change 

ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 3 เดือน
มีนาคม   
ปี 2563 หน้า 218-226 

Comparative Study of the 
Readiness of People for a 
Cashless society between 
Songkhla Municipality and 
Hatyai Municipality, 
Songkhla Province, 
Thailand 
 
 
 

SJR ควอไทล์ท่ี 3 
(Q3) 

20,000  

3
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รายงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 



 

ชื่อ-สกุล ชื่อวารสาร วารสารฉบับที ่ ชื่อบทความ สถานะบทความวิจัย 
เงินสนับสนุน
ค่าตอบแทน 

หมาย
เหต ุ

คณะบริหารธรุกิจ 

1 นางสาวธิดาภัทร  อนุชาญ วารสารวิชาการพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ  

ปีที่ 29 ฉบับที่ 4 เดือน 
ตุลาคม-ธันวาคม ปี 2562 
หน้า 612-629 

A Comparison the Most 
Appropriate Method for Flood 
Susceptibility Map in Khlong 
Nathawi Subwatershed, 
Songkhla Province 

ACI 7,000  

2 ผศ.สุทธยา สมสุข วารสารปาริชาต  ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 เดือน 
มกราคม-เมษายน  ปี 2563 
หน้า 62-77 

พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ของผู้สูงอายุ 

TCI กลุ่ม 1 5,000  

3 นางสาวธิดาภัทร์   อนุชาญ วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  

ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 เดือน 
มีนาคม-เมษายน  ปี 2563 
หน้า 224-236 

การวิเคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสม
ส าหรับการจัดต้ังศูนย์พักพิง
ช่ัวคราวและเส้นทางอพยพ: 
กรณีศึกษาบริเวณเขตน้ าท่วมลุ่ม
น้ าย่อยคลองนาทวี จังหวัดสงขลา 

TCI กลุ่ม 1 5,000  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

1 นายจักรพงษ์  จิตต์จ านงค์ Chiang Mai Journal of 
Science  

ปีที่ 46 เล่มที่ 5 เดือน
กันยายน 2562 หน้า 987-
1000 
 

Biodiesel production from 
Canola Oil and Methanol 
Using Ba Impregnated 
Calcium Oxide with 
Microwave Irradiation-
Assistance 

SJR ควอไทล์ที่ 4 (Q4) 15,000  

4
0
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รายงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 



 

ชื่อ-สกุล ชื่อวารสาร วารสารฉบับที ่ ชื่อบทความ สถานะบทความวิจัย 
เงินสนับสนุน
ค่าตอบแทน 

หมาย
เหต ุ

2 นางทรงนคร  การนา วารสารครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 เดือน 
กันยายน-ธันวาคม ปี 2562 
หน้า 80-90 

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
สมรรถนะอาจารย์ใหม่ด้านการ
ออกแบบแผนบทเรียนรูปแบบ 
MIAP เพ่ือจัดการเรียนการสอน
รูปแบบ ACTIVE LEARNING 
 

TCI กลุ่ม 1 5,000  

3 นายจักรพงษ์  จิตต์จ านง Chiang Mai Journal of 
Science  

ปีที่ 47 ที่ ISSN: 0125-
2526 เดือน พฤษภาคม ปี 
2563 หน้า 484-498 

Effect of Calcination 
Temperature of Musa 
Sapientum Linn. Peels as a 
Novel Biobased 
Heterogeneous Catalyst for 
Soybean Oil-Derived Fatty 
Acid Methyl Ester Formation 
 

SJR ควอไทล์ที่ 4 (Q4) 15,000  

4 นายจักรพงษ์  จิตต์จ านง Biomass Conversion 
and Biorefinery  

ที่ ISSN 2190-6815, 
2190-6823 เดือนเมษายน 
ปี 2563 

Response surface 
optimization of biodiesel 
synthesis over a novel 
biochar-based heterogeneous 
catalyst from cultivated 
(Musa sapientum) banana 
peels 
 

SJR ควอไทล์ที่ 2 (Q2) 25,000  

4
0

 
4
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รายงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 



 

ชื่อ-สกุล ชื่อวารสาร วารสารฉบับที ่ ชื่อบทความ สถานะบทความวิจัย 
เงินสนับสนุน
ค่าตอบแทน 

หมาย
เหต ุ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

1 นางตะวัน  สนแหละ วารสารวิชาการศิลปะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เล่มที่ 20 
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 
ปี 2562 หน้า 114-126 

การพัฒนาเคร่ืองแต่งการสตรี
มุสลิมตามแนวโน้มการออกแบบ
แฟช่ันปี ค.ศ.2014 

TCI กลุ่ม 1 5,000  

2 นางสาวเจนจิรา  ขุนทอง วารสารวิชาการคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สจล.  

ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 เล่มที่ 2 
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม  
ปี 2562 หน้า 109-140 

การศึกษาแผ่นกรองแสงจากใยทาง
ตาลโตนด 

TCI กลุ่ม 1 5,000  

3 นางสาวทัชชญา  สังขะกูล วารสารวิชาการ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  

ปีที่ 67  
ฉบับที่ 67 เดือน มกราคม-
ธันวาคม ปี 2018หน้า 131-
146 

การส ารวจทรัพยากรจากวัสดุเหลือ
ใช้ของต้นจากในชุมชนลุ่มแม่น้ าปะ
เหลียนเพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

TCI กลุ่ม 2 3,000  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

1 ผศ.ลักษมี วิทยา Agriculture and 
Natural Resources  

ปีที่ 53 เล่มที่ 2 เดือน 
March ปี 2019 หน้า 154-
160 

Effect of total phenolic and 
flavonoid contents of 
Ampelocissus martini on 
radical scavenging and 
antibacterial activities 

ควอไทล์ที่ 3 (Q3) 20,000  

2 ผศ.ลักษมี วิทยา Natural Product 
Communications  

ปีที่ 13 ฉบับที่ 10 ปี 2018 
หน้า 1327-1328 

12-Hydroxycorniculatolide A 
from the Mangrove Tree, 
Lumnitzera littorea 

ควอไทล์ที่ 3 (Q3) 20,000  

4
1 

รายงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 



 

ชื่อ-สกุล ชื่อวารสาร วารสารฉบับที ่ ชื่อบทความ สถานะบทความวิจัย 
เงินสนับสนุน
ค่าตอบแทน 

หมาย
เหต ุ

3 ผศ.ลักษมี วิทยา Science & Technology 
Asia  

ปีที่ 24 เล่มที่ 3 เดือน 
July-September ปี 2019 
หน้า 17-26 

Effect of solvent extraction on 
phytochemical component 
and abtioxidant activity of 
vine and rhizome 
Ampelocissus martini 

ACI 7,000  

4 ผศ.ชาญยุทธ สุดทองคง Fisheries Science  ปีที่ 85 ฉบับที่ 6 เดือน 
พฤศจิกายน ปี 2562 หน้า 
991-1000 

Ontogenetic development of 
digestive enzymes and 
elemental composition of 
sesarmid crab Episesarma 
singaporense 

ควอไทล์ที่ 3 (Q3) 20,000  

คณะเกษตรศาสตร์ 

1 นางสาวนิอร  จิรพงศธรกุล Aquaculture Reports ปีที่ 15 เดือน November 
ปี 2019 หน้า 1-10 

Comparative Evaluation of the 
Immune Reponses and Disease 
Resistance of Nile Tilapia 
(Oreochromis niloticus) 

Induced by Yeast β -Glucan 
and Crude Glucan Derived 
from Mycelium in the Spent 
Mushroom Substrate of 
Schizophyllum commune 

SJR ควอไทล์ที่ 1 (Q1) 30,000  

4
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รายงานประจ าปีงบประมาณ 2563 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 



 

ชื่อ-สกุล ชื่อวารสาร วารสารฉบับที ่ ชื่อบทความ สถานะบทความวิจัย 
เงินสนับสนุน
ค่าตอบแทน 

หมาย
เหต ุ

2 นายกิตติชนม์  อุเทนะพันธ์ุ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

ปีที่ 20 เดือน พฤษภาคม-
สิงหาคม ปี 2561 1-13 

Effect of biofloc Produced 
from Diferrent Carbon 
Sources on Immune 
Response of Nile Tilapia 
(Oreochromis niloticus) 

TCI กลุ่ม 1 5,000  

คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

1 นางสาวจันทิรา  ภูมา International Journal 
of Advanced Science 
and Technology   
 

ปีที่ 29 ฉบับที่ 2005-4238 
IJAST เดือน January ปี 
2020 หน้า 638-648 

Information management of 
utilization for increase value 
based on the sufficiency 
economy philosophy of Horse 
Mango for agriculturist 
community on Gulf of 
Thailand 

SJR ควอไทล์ที่ 3 (Q3) 20,000  

2 ว่าท่ี ร.ต.หญิง 
จิราภรณ์  ถมแก้ว 

TEST Engineering & 
Management 

ปีที่ 81 ฉบับที่ ISSN:   
0193-4120  เดือน 
พฤศจิกายน-ธันวาคม        
ปี 2562 หน้า 2534-2541 

Information System 
Development for Knowledge 
Management increasing 
Production Quality of 
Monthong Durian 

SJR ควอไทล์ที่ 4 (Q4) 15,000  

4
3
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ชื่อ-สกุล ชื่อวารสาร วารสารฉบับที ่ ชื่อบทความ สถานะบทความวิจัย 
เงินสนับสนุน
ค่าตอบแทน 

หมาย
เหต ุ

3 นางสาวพจนา  หอมหวล TEST Engineering & 
Management  

ปีที่ 81 ฉบับที่ ISSN:  
0193-4120 เดือน 
พฤศจิกายน-ธันวาคม       
ปี 2562 หน้า 2542-2547 

A Development of 
Competency In ICT for Small 
And Medium-Sized 
Enterprises in Nakhon Si 
Thammarat Province 

SJR ควอไทล์ที่ 4 (Q4) 15,000  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1 นางสิริรัตน์  เลาหประภานนท์ การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก  

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือน 
พฤษภาคม-สิงหาคม         
ปี 2562 หน้าที่ 253-262 

ต้นต ารับยาสมุนไพรส าหรับอาการ
ตกขาว: กรณีศึกษาหมอพ้ืนบ้าน
ภาคใต้ “หมอเสทือน หอมเกตุ” 

TCI กลุ่ม 1 5,000  

2 นางสาวศรินทร์รัตน์   จิตจ า   วารสารการแพทย์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  

ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 เดือน 
ธันวาคม ปี 2562  
หน้า 69-83 

ต้นต ารับยาสมุนไพรของหมอ
พ้ืนบ้านในการรักษาโรคหืด 

TCI กลุ่ม 1 5,000  

3 นางสาวภัชญาภา ทองใส วารสารราชพฤกษ์   ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 เดือน 
กันยายน-ธันวาคม  ปี 2562 
หน้า 129-136 

ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ส าหรับธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยว
ท้องถ่ิน อ าเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

TCI กลุ่ม 1 5,000  

4 นางฐิติกร  พรหมบรรจง วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ  

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือน 
กรกฎาคม-ธันวาคม  ปี 
2562 หน้า 48-59 

การสลายสีเมททิลีนบลูของเม็ดบีท
ที่ตรึงสารสกัดหยาบใบรางจืด 

TCI กลุ่ม 1 5,000  
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สถาบันวิจัยและพัฒนา 



 

ชื่อ-สกุล ชื่อวารสาร วารสารฉบับที ่ ชื่อบทความ สถานะบทความวิจัย 
เงินสนับสนุน
ค่าตอบแทน 

หมาย
เหต ุ

5 นางสาวฤทัย ประทุมทอง         วารสารวิชาการศรีปทุม 
ชลบุรี  

ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 เดือน 
มกราคม-มีนาคม  ปี 2563 
หน้า 110-121 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ รูปแบบ STAD ร่วมกับการ
บวนการสอนแบบ MIAP รายวิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

TCI กลุ่ม 2 3,000  

6 ผศ.นฤมล รัตนไพจิตร วารสารดุษฎีบัณฑิตทาง
สังคมศาสตร์  
 

ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือน 
กันยายน-ธันวาคม  ปี 2562 
หน้า 693-704 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว เชิงคุณภาพของผู้สูงอายุ
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

TCI กลุ่ม 1 5,000  

วิทยาลัยรัตภูม ิ

1 นายสุห์ดี  นิเซ็ง   วิศวกรรมสาร มก.  ปีที่ 32 ฉบับที่ 107 เดือน 
มกราคม-มิถุนายน ปี 2562 
หน้า 23-30 

เคร่ืองย่อยชานอ้อยส าหรับการ
เพาะเห็ด 

TCI กลุ่ม 2 3,000  

      *** หมายเหตุ  สรุปการสนับสนุน จ านวน 36 ทุน 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา 



 

     วารสารวิจัย  
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

RMUTSV Research Journal 

ISSN : 1906-6627 E-ISSN : 2673-0197 
 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการท่ีอยูํในฐานข๎อมูล TCI รอบท่ี 4 พ.ศ. 2563-2567 ซึ่งวารสารวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได๎ถูกจัดให๎เป็น วารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารท่ี ผ่านการรับรองคุณภาพ ของ 
TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยูํในขั้นตอนการสํงข๎อมูลเพื่อพิจารณาเข๎าสํูฐานข๎อมูล Asean Citation Index 
(ACI) ได๎  

 
 

เพื่อเป็นส่ือกลางในการเผยแพรํบทความวิจัย (Research article) ของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

 

วารสารฯ มีวัตถุประสงค์ ท่ีจะรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครอบคลุมด๎านเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์

นโยบายวารสาร 

วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์ 

ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 

รายงานประจ าปีงบประมาณ 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา 46 



 

กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี ส่ิงแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีกลํุมเปูาหมายคือคณาจารย์ 

นักศึกษา และนักวิจัยท้ังในและนอกสถาบัน 

 

บทความทุกบทความจะต๎องผํานการพิจารณาโดยผ๎ูทรงคุณวุฒิ ท่ีเช่ียวชาญอยํางน๎อย 2 ทําน  

แบบผ๎ูทรงคุณวุฒิและผ๎ูแตํงไมํทราบช่ือกันและกัน (double-blind review) 

 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 ปีละ 3 ฉบับ ราย 4 เดือน/ครั้ง 

ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 

ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 

ฉบับท่ี 3 กันยายน - ธันวาคม 

 

 

ตารางที่ 1 วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2563 

ท่ี ชื่อบทความ เจ้าของเรื่อง หน่วยงาน 
แหล่งของบทความ ประเภท 

ภายนอก ภายใน วิทย ์ สังคม 
1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถการแขํงขันของอุตสาหกรรมไมซ์
ประเทศไทย 

นุชเนตร กาฬสมุทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

    

2 การศึกษาอิทธิพลของวัสดุสิ่งปลูกและการได๎รับ
แสงที่มีผลตํอการเจริญเติบโตของต๎นถั่วงอก 

วรางคณา เรียนสุทธิ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
    

3 การดัดแปลงใยอาหารจากกากมันส าปะหลังเพื่อ
ลดโลหะหนักโดยการประเมินการยับย้ังชีวภาพ
พร๎อมใช๎ 

นัฎฐา คเชนทร์ภักดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย     

4 การศึกษาสูตรปุ๋ยอินทรีย์จากก๎อนเห็ดนางฟูา
เหลือทิ้ง 

ศรีอุบล  ทองประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย 

    

5 ศึกษาการอบชาสมุนไพรใบพลูด๎วยความร๎อนจาก
ฮีตเตอร์อินฟราเรดโดยใช๎ไฟฟูาจากโซลาร์เซลล์ 

อาริษา โสภาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย 

    

6 การศึกษากระบวนการฆํา การช าแหละ คุณภาพ
ซากของแพะเน้ือลูกผสมในพื้นที่จังหวัดกระบี่ 

สุภิญญา ชูใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย 

    

7 โนราโรงครู คณะสองพี่น๎อง ศิลป์บ๎านตรัง อ าเภอ
มายอ จังหวัดปัตตานี 

ธวัชชัย  ซ๎ายศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา     

กระบวนการพิจารณาบทความ 

สาขาที่รับตีพิมพ์ 

ก าหนดการตีพิมพ์ 

ข้อมูลบทความที่ตีพิมพ์ใน วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปี 2563 

รายงานประจ าปีงบประมาณ 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา 47 



 

ท่ี ชื่อบทความ เจ้าของเรื่อง หน่วยงาน 
แหล่งของบทความ ประเภท 

ภายนอก ภายใน วิทย ์ สังคม 
8 การพัฒนารูปแบบโครงสร๎างความสัมพันธ์

ระหวํางการจัดการความร๎ูและทักษะทางวิชาชีพ
บัญชีที่สํงผลตํอสมรรถนะของนักบัญชีในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล 

วริยา ปานปรุง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนคร 

    

9 การใช๎ประโยชน์จากเถ๎าไม๎ยางพาราในผลิตภัณฑ์
คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น 

ทวิช กล๎าแท ๎ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย 

    

10 ผลของตัวท าละลายตํอองค์ประกอบทางพฤกษ
เคมีของเสม็ดขาวและเสม็ดแดง 

สุนันทา ข๎องสาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย 

    

11 การออกแบบและสร๎างชุดการทดลอง การแทรก
สอดของเสียงภายในทํอรํวมกับแอปพลิเคชั่น
สมาร์ตโฟน 

อุดมศักด์ิ กิจทวี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

    

12 การวิเคราะห์ชํองทางการจัดจ าหนํายแพะในพื้นที่
จังหวัดสงขลา 

กลาโสม ละเต๏ะ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
    

13 การจัดกิจกรรมการเรียนร๎ูโดยใช๎โครงงานเป็น
ฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
สถิติส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 

อาฟีฟี ลาเต๏ะ มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 

    

14 การวิเคราะห์เครือขํายอนุรักษ์หอยปะในลุํมน้ า
ปะเหลียน จังหวัดตรัง 

ณัฐทิตา โรจนประศาสน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย 

    

15 อัตลักษณ์ตราสินค๎ากลุํมจังหวัดเพชรสมุทรคีรี ที่
สํงผลตํอการรับร๎ูของนักทํองเที่ยวชาวไทย 

ฐิติมา พูลเพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี     

 

ตารางที่ 2 วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 

ท่ี ชื่อบทความ เจ้าของเรื่อง หน่วยงาน 
แหล่งของบทความ ประเภท 

ภายนอก ภายใน วิทย ์ สังคม 
1 การพัฒนาแบบวัดความถนัดทางวิชาชีพบัญชี

ออนไลน์ 
ปัญจพร ทองเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

    

2 การวิเคราะห์และพัฒนาวารสารวิชาการตาม
หลักเกณฑ์คณุภาพของฐานข๎อมูลอาเซียน 

โกสินธุ์ ศิริรักษ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
    

3 คุณคําทางโภชนาการของข๎าวกล๎องพื้นเมืองตรัง สุภาษิต ชูกลิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย 

    

4 พฤกษเคมีเบื้องต๎นของสารสกัดถั่วขาวเป็นแหลํง
เมทาบอไลต์ทุติยภูมิของสารออกฤทธิ์ต๎านเชื้อ
แบคทีเรียกํอโรค 

ลักษมี  วิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย     

5 ปัจจัยที่มีผลตํอการเตรียมฟิล์มบางทํอนาโน
ไทเทเนียมไดออกไซด์ ด๎วยกระบวนการแอโนได
เซชัน 

ชีวิตา สุวรรณชวลิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 

    

6 เทคนิคการอบแห๎งแบบพํนฝอยส าหรับอบแหง๎
ผลผลิตทางการเกษตร 

โพธิ์ทอง  ปราณีตพลกรัง มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
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ท่ี ชื่อบทความ เจ้าของเรื่อง หน่วยงาน 
แหล่งของบทความ ประเภท 

ภายนอก ภายใน วิทย ์ สังคม 
7 จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ดินปาล์มน้ ามัน เพื่อการผลิตพีจี

พีอาร์ผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์ 
สุกาญจน์   
รัตนเลิศนุสรณ์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี     

8 อิทธิพลของเรือนกระจกเป็นแหลํงความร๎อน
ส าหรับระบบอบแหง๎ด๎วยปั๊มความร๎อนรํวมรังสี
อาทิตย์แบบเรือนกระจก 

จารุวัฒน์ เจริญจิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย     

9 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศด๎วยการ
ลดอุณหภูมิสารท าความเย็นกํอนเข๎า
คอนเดนเซอร์โดยใช๎ถังแลกเปลี่ยนความร๎อน 

สิริสวัสด์ิ   
จึงเจริญนิรชร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

    

10 ความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยสํวนบุคคล ปัจจัย
ด๎านครอบครัว และปัจจัยด๎านที่ท างานที่มีตํอ
องค์ประกอบคุณภาพชีวิตบุคลากร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

พัชร  แสงสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

    

11 การจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะนก แบบมีสํวน
รํวมของชุมชนทําข๎ามในเขตเทศบาลต าบลทํา
ข๎าม อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จงภร  มหาดเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

    

12 การเตรียม CoAl-เลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์ที่ถูก
ปรับปรุงพื้นผิวด๎วยโดเดกซิล ซัลเฟต และการ
ก าจัดสีย๎อม 

ศรชัย อินทะไชย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

    

13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข๎าวหอมแมํพญาทองด าอัด
แทํงผสมกล๎วยไขํทอด 

วิทิต  เลิศนิมิตมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก     

14 การศึกษาชนิดแผํนแปูงและไส๎ที่เหมาะสมส าหรับ
การผลิตปอเปี๊ยะ 

ชมภํู  ย้ิมโต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี     

15 ผลของเวลาอบแชใํนการอบชุบความร๎อนแบบไซ
คลิกที่มีตํอโครงสร๎างคาร์ไบด์แบบตาขํายของ
เหล็กกล๎าคาร์บอนที่ผํานการแพ็กคาร์เบอไรซิง 

วรรณา หอมจะบก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน     

 

ตารางที่ 3 วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2563 

ท่ี ชื่อบทความ เจ้าของเรื่อง หน่วยงาน 
แหล่งของบทความ ประเภท 
ภายนอก ภายใน วิทย์ สังคม 

1 การส ารวจและวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดคราบ
หมองหมํนของพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล 
และพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ ณ อุทยาน
แหํงชาติดอยอินทนนท์ อาเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม ํ

สุธินี เกิดเทพ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

    

2 การประเมินประสิทธิภาพของการฝึกทักษะ
กล๎ามเน้ือมัดเล็กโดยการใช๎สํวนเชื่อมตํอประสาน
แบบจับต๎องได๎ผํานเกมคอมพิวเตอร์ส าหรับเด็ก
พิการ ผู๎มีความบกพรํองทางสติปัญญา 

กรัญญา สิทธิสงวน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

    

3 สภาวะที่เหมาะสมของการใช๎เลคตินเป็นตัวบํงชี้
การตอบสนองของกุ๎งแชบ๏วยตํอการเหน่ียวน า
ด๎วยเชื้อกํอโรค 

ประภาพร  อุทารพันธุ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ท่ี ชื่อบทความ เจ้าของเรื่อง หน่วยงาน 
แหล่งของบทความ ประเภท 
ภายนอก ภายใน วิทย์ สังคม 

4 Infection of metacercariae in rice-field 
crab from Nonthaburi Province, Central 
Thailand 

พัชรี ครูขยัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

    

5 นวัตกรรมการเสริมสร๎างพลังงานไฟฟาูส าหรับ
ครัวเรือน 

กมลวรรณ บุญเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช     

6 ตัวแบบพยากรณ์มูลคําการสํงออกปลาหมึกและ
ผลิตภัณฑ์ 

วรางคณา เรียนสุทธิ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
    

7 ผลของการนวดด๎วยน้ ามันล าโพงกาสลัก ตํอ
อาการปวดกล๎ามเน้ือคอ บํา ไหลํ จากออฟฟิศซิน
โดรมในนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทาง
การแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 

ปฐมา  จันทรพล วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 

    

8 การผลิตเอนไซม์ไซแลนเนสจากยีสต์ Candida 
glabrata strain SKa4/2 โดยใช๎วัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตร 

จันทรพร ทองเอกแก๎ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

    

9 การใช๎อิชิกาวําไดอะแกรมวิเคราะห์สาเหตุการ
ปนเปื้อนจุลินทรีย์ในไกํบดน่ึงสุกที่เป็นวัตถุดิบ
ของอาหารทางสายให๎อาหาร: กรณีศึกษา 
โรงพยาบาลพัทลุง 

ผกามาส ปุรินทราภิบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย 

    

10 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขยะ
ส าหรับศูนย์การเรียนร๎ูการจัดการขยะแบบครบ
วงจร 

นัฐพงศ์  สงํเนียม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 

    

11 ผลของเชื้อราตํอคุณสมบัติทางกายภาพและ
ปริมาณธาตุอาหารของปุ๋ยหมักจากทางใบปาล์ม
น้ ามัน 

พรศิลป์ สีเผือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย     

12 ความพึงพอใจในการเข๎ารํวมโครงการฟื้นฟูมารดา
หลังคลอดด๎วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา 

กุสุมาลย์ น๎อยผา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

    

13 การแยกจุลินทรีย์จากสิ่งแวดล๎อมในทะเลและ
เอ็นโดไฟต์จากฟองน้ าที่สามารถผลิตสารเมตา
บอไลท์ทุติยภูมิต๎านการเจริญของเชื้อสแตปฟิลโล
คอคคัสออเรียสที่ด้ือยาเมธิซิลลิน 

มณฑล เลิศคณาวนิชกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

    

14 เคร่ืองต๎นแบบต๎ูเย็นพลังงานแสงอาทิตย์ วิรัช กองสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ     

15 เทคนิคการคัดเลือกคุณภาพของตัวอํอนปูแสม
ด๎วยวิธีการตรวจจับการเคลื่อนที่ 

เชิด คงห๎อย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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โครงการจัดประชุมสัมมนาและอบรม 

ประจ าปี 2563 

(1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) 



 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา งดใช้ถุงพลาสติก ก้าวสู่...Zero waste Thailand 

 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รณรงค์การใช๎ถุงผ๎า งดใช๎ถุงพลาสติก ก๎าวสํู

...Zero waste Thailand “ประเทศไทยไร๎ขยะ” เพื่อรํวมขับเคล่ือนการแก๎ปัญหาขยะทะเล มทร.ศรีวิชัย 
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หน่วยจัดการงานวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่ ลงพื้นที่ลุ่มน้ าปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 

 

 วันท่ี 14 ตุลาคม 2562 หนํวยจัดการงานวิจัยพัฒนาเชิงพื้นท่ี หนํวยงานภายใต๎สถาบันวิจัยและพัฒนา    

มทร.ศรีวิชัย โดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ เจ๎าหน๎าท่ีบริหารโครงการ และนักวิจัยภายใต๎โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา       

เชิงพื้นท่ี รํวมกับ คุณประภาพรรณ กันตังพันธุ์ นายกองค์การบริหารสํวนต าบลวังวน น าฝุายบริหารของมหาวิทยาลัย 

ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝุายวิชาการ มทร.ศรีวิชัย และทีมผ๎ูบริหารของบริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน)    

น าโดย นายวนัส แต๎ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและทีมผ๎ูบริหาร ลงพื้นท่ีลํุมน้ าปะเหลียน ต.วังวน      

อ.กันตัง โดยมีกิจกรรมการลํองเรือเพื่อไปดูวิถีชีวิตของชาวประมง การเพาะเล้ียงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ อาทิ เชํนปลาและ

หอยตลับ โดยมี ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ๎ว นักวิจัยภายใต๎โครงการฯ เป็นวิทยากร และกิจกรรมตํอมาคือการชิมหอยตลับ

ปรุงรส ซึ่งเป็นผลจากงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นท่ีของ มทร.ศรีวิชัย โดยมี รศ.ชมพูนุช โสมาลีย์ (หัวหน๎าโครงการ) 

และถํานแฟนซี กระถางจากเศษวัสดุเหลือใช๎จากใบจาก น าเสนอโดย ผศ.ระริน เครือวรพันธุ์ (หัวหน๎าโครงการ) และ

หลังจากนั้น จึงเดินทางไปยังกลํุมวิสาหกิจชุมชนกลํุมจักสานบ๎านนายอดทอง เพื่อดูการจักสานติหมา (จักสานใบจาก) 

ผลผลิตท่ีสร๎างรายได๎ให๎แกํชุมชน โดยมี ผศ.นพดล โพชก าเหนิด นักวิจัยของ มทร.ศรีวิชัย เข๎าไปชํวยพัฒนาและสร๎าง

ต๎ูอบใบจากโดยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการเยี่ยมชมกลํุมจักสานบ๎านนายอดทองในครั้งนี้ มีคุณสุจินต์ ไขํริน ซึ่งเป็น

ประธานกลํุมวิสาหกิจชุมชนเป็นวิทยากรในการให๎ข๎อมูลแกํทีมคณะผ๎ูดูงาน 
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โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี (ABC) เข้าร่วมจัดแสดงผลงานนิทรรศการ 

ในงานประชุมและแลกเปลีย่นความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีในมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคใต้ 

 

 วันท่ี 16 ตุลาคม 2562 นักวิจัยภายใต๎โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นท่ี (ABC) และโครงการวิจัยภายใต๎

ทุนอุดหนุนการวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยท่ีมีผลกระทบสูง (Program based Research) ได๎เข๎ารํวมจัด

แสดงผลงานนิทรรศการในงานประชุมและแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับข๎อมูลเชิงพื้นท่ีในมหาวิทยาลัยกลํุมภาคใต๎ 

ของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นท่ีทํุงใหญํ โดยผลงานท่ีได๎รับคัดเลือกได๎แกํ เครื่องถม ผลผลิตจากโครงการวิจัย 

(OTOP) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร๎างคุณคําสํูมูลคําบนวิถีแหํงการเชิดชูชํางถมเมืองนคร ผลงานของ ผศ.ดร.ขวัญ

หทัย ใจเปี่ยม และโครงการนวัตกรรมการออกแบบและกระบวนการผลิตเครื่องถมรํวมสมัยโดยคงไว๎ซึ่งอัตลักษณ์

ด้ังเดิมของเครื่องถมจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลงานของ ดร.ณัฏฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง และผลิตภัณฑ์หอยตลับ(หอย

ปะ) ปรุงรส ผลงานของ รองศาสตราจารย์ชมพูนุช โสมาลีย์ ซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการวิจัย การพัฒนาคุณภาพ

วัตถุดิบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหอยตลับให๎เกิดความหลากหลายในชุมชนบ๎านวังวน เขตลํุมน้ าปะเหลียน จังหวัดตรัง 

ซึ่งได๎รับเกียรติจากพลเอกประจิน จ่ันตอง ประธานคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

วุฒิสภา และสภามหาวิทยาลัย รวมถึงผ๎ูแทนมหาวิทยาลัยในพื้นท่ีภาคใต๎ เดินเยี่ยมชมผลงานวิจัยของท้ัง 15 

มหาวิทยาลัย 
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กลุ่มจักสาน วิสาหกิจชุมชนบ้านนายอดทอง น าผลิตภัณฑ์ร่วมจัดแสดงผลงาน 

ในงาน Style Bangkok 2019 

 

 วันท่ี 17 ตุลาคม 2562 กลํุมจักสาน วิสาหกิจชุมชนบ๎านนายอดทอง ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง น าโดย        

คุณสุจินต์ ไขํริน ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ และสมาชิก ได๎น าผลิตภัณฑ์รํวมจัดแสดงผลงานในงาน Style Bangkok 

2019 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งจัดขึ้นในระหวํางวันท่ี 17-18 ตุลาคม 2562 โดยเป็นการ

พบปะผ๎ูประกอบการ และวันท่ี 19-21 ตุลาคม 2562 จะเป็นวันจ าหนํายผลิตภัณฑ์ โดยมี ผศ.นพดล โพชก าเหนิด 

และ ดร.โกสินทร์ ทีปรักษพันธ์ ซึ่งเป็นนักวิจัยภายใต๎โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นท่ี (ABC) มทร.ศรีวิชัย ซึ่งท างาน

วิจัยในพื้นท่ีลํุมน้ าปะเหลียน จังหวัดตรัง ได๎เข๎ารํวมให๎ข๎อมูลผลิตภัณฑ์จากของชุมชนลํุมน้ าปะเหลียน จังหวัดตรัง     

แกํผ๎ูสนใจท้ังชาวไทยและตํางชาติ ท่ีเข๎ารํวมชมการจัดแสดงนิทรรศการ 
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หน่วยจัดการงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประชุมเตรียมความพร้อมการน าเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย OTOP 

 

 วันท่ี 26 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ

หนํวยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นท่ี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ได๎จัดการประชุมเตรียมความพร๎อมการ

น าเสนอความก๎าวหน๎าโครงการวิจัย OTOP รํวมกับหัวหน๎าโครงการยํอย (OTOP) และหนํวยจัดการกลางโครงการ 

OTOP โครงการภายใต๎ประเด็น “การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัด

นครศรีธรรมราชเพื่อสร๎างคุณคําและมูลคําเพิ่มบนพื้นฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่น สํูตลาดการแขํงขัน”          

ณ ห๎องประชุมบุษบา โรงแรมเมืองลิกอร์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ทีมวิจัยลงแลกเปลีย่นเรียนรู้เชิงพ้ืนท่ี  ชุมชนเกาะสุกร 

 

 วันท่ี 27 ตุลาคม 2562 ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิ ชัย น าทีมสถาบันวิ จัยและพัฒนา ทีมวิจัยเชิงพื้นท่ี ผ๎ูบริหารบริษัทตรังวิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากัด           

และผ๎ูอ านวยการฝุายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เบทาโกร จ ากัด ลงแลกเปล่ียนเรียนรู๎เชิงพื้นท่ีชุมชนเกาะสุกร รํวมกับ

นายกองค์การบริหารสํวนต าบล เกาะสุกร ผ๎ูน ากลํุมอาชีพ และโครงการ สสส. ประสานความรํวมมือเพื่อยกระดับ

คุณภาพชุมชนชายฝ่ังอันดามัน โดยบรรยากาศชํวงเช๎าเป็นการรับฟังข๎อมูลสภาพพื้นท่ีเกาะสุกร และแลกเปล่ียนข๎อมูล

ตําง ๆ เพื่อหาแนวทางการท างานรํวมกัน และได๎มีโอกาสลงพื้นท่ีชุมชน เย่ียมชมพื้นท่ีเกาะสุกร ศึกษาแหลํงการเรียนรู๎

ตํางๆ เชํน กลํุมบาติกปาเต๏ะ กลํุมแตงโม กลํุมนาข๎าว ฯลฯ ซึ่งได๎รับการต๎อนรับจากชาวบ๎าน และผ๎ูน ากลํุมอาชีพ     

เป็นอยํางดี 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยศีรีวิชัย จัดนิทรรศการแสดงผลงาน  

นวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดตรัง  

สู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน 

 

 วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 หนํวยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นท่ี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีศรีวิชัย จัดนิทรรศการแสดงผลงาน นวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นท่ี (ABC) เพื่อขับเคล่ือนจังหวัด

ตรัง สํูเมืองแหํงคุณภาพชีวิตท่ีดีและยั่งยืน ณ ห๎องประชุมภัชรัตน์ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อ

เป็นเวทีน าเสนอรายงานความก๎าวหน๎างานวิจัยและแสดงนิทรรศการนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นท่ี (ABC) 

และการแสดงผลงานวิจัยพัฒนาเชิงพื้นท่ีของคณะ จ านวน 4 คณะ โดยได๎รับเกียรติจาก นายลือชัย เจริญทรัพย์     

ผ๎ูวําราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดพิธีและเดินเยี่ยมชมนิทรรศการ โครงการวิจัยภายใต๎โครงการ การจัดการ

ทรัพยากรแบบมีสํวนรํวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลํุมน้ าปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะ 2 โดยมี ศาสตราจารย์ 

ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร๎อมผ๎ูบริหารรํวมต๎อนรับและน าชมนิทรรศการ 

 นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ยังได๎รับเกียรติจาก ทํานขจรศักด์ิ เจริญโสภา      

รองผ๎ูวําราชการจังหวัดตรัง เข๎าเยี่ยมชมผลงานในชํวงบําย ท้ังนี้ในการจัดแสดงผลงานครั้งนี้ได๎รับเกียรติจากสํ วน

ราชการ และภาคเอกชน มาเยี่ยมชมผลงานได๎แกํ พาณิชย์จังหวัดตรัง ผอ.ทรัพยากรและส่ิงแวดล๎อมจังหวัดตรัง 

ผ๎ูแทนพัฒนาการจังหวัดตรัง ผ๎ูแทนประมงจังหวัดตรัง ผ๎ูแทนพัฒนาจังหวัดตรัง ผ๎ูแทนทํองเท่ียวและกีฬาจังหวัด     

ผอ.ททท.ส านักงานตรัง ประธานหอการค๎าจังหวัดตรัง ประธาน YEC ประธานกรรมการบริษัทตรังวิสาหกิจเพื่อสังคม 

เลขานุการ สส. และผ๎ูแทนองค์กร ผ๎ูน าท๎องถิ่น เข๎ารํวมชมนิทรรศการและให๎ความสนใจในการจัดงานครั้งนี้ 
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ประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย น าโดย ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์    

สงรักษ์ รองอธิการบดี ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย รักษาการ  ผ๎ูอ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา         

และ     ดร.วิกิจ ผินรับ รองผ๎ูอ านวยการฝุายสารสนเทศการวิจัย เข๎ารํวมประชุมเครือขํายสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ระหวํางวันท่ี 14-15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห๎องประชุม ช้ัน 4 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีกิจกรรมทดลองตลาด ภายใต๎ชุด

โครงการ “การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบนฐานศักยภาพ ทรัพยากรชุมชนและ

ภูมิปัญญาพื้นถิ่น เพื่อสร๎างความสามารถทางการแขํงขันยั่งยืน” และรํวมสรุปโครงการ “ประสานงานชุดโครงการวิจัย

และพัฒนาผ๎ูประกอบการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของเครือขํายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” 
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แสดงความยินดี แด่ ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ 
 

ดร.อนิวรรต หาสุข ประธานเครือขํายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พร๎อมด๎วย

ผ๎ูบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มอบชํอดอกไม๎ แสดงความยินดี  แดํ ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ อดีตผ๎ูอ านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย เนื่องในโอกาสได๎รับแตํงต้ังให๎ด ารงต าแหนํง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 
 วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย น าโดย      
ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย รักษาการ ผ๎ูอ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.วิกิจ ผินรับ รองผ๎ูอ านวยการฝุายสารสนเทศการวิจัย  และ ดร.สุดคนึง ณ ระนอง          
รองผ๎ูอ านวยการฝุายบริหารงานท่ัวไป เข๎ารํวมประชุมเครือขํายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ซึ่งได๎รับเกียรติจาก ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ       
กลําวต๎อนรับและเปิดการประชุม ณ ห๎องประชุม ช้ัน 4 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ลงพืน้ที่เยี่ยมชมผลผลิตจากงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพืน้ที่ (ABC)      

ทุนท้าทายไทย ประเด็นการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนลุ่มน้ าปะเหลียนจงัหวัดตรังระยะที่ 2 

 

 วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2562 หนํวยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นท่ี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย 

ลงพื้นท่ีเยี่ยมชมผลผลิตจากงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นท่ี (ABC) ทุนท๎าทายไทย ประเด็นการจัดการทรัพยากรแบบ     

มีสํวนรํวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนลํุมน้ าปะเหลียนจังหวัดตรังระยะท่ี 2 น าโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส 

อธิการบดี มทร.ศรีวิ ชัย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี และทีมผ๎ูบริหารของสถาบันวิ จัยและพัฒนา           

ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผ๎ูอ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร๎อมรองผ๎ูอ านวยการ 2 ทําน คือ ดร.สุดคะนึง ณ ระนอง 

และ ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต น าคณะผ๎ูทรงคุณวุฒิจาก ส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(สกสว.) ประกอบด๎วย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา และคุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ลงพื้นท่ีบ๎าน    

ทํุงตะเซะ ต าบลทํุงกระบือ อ าเภอยํานตาขาว จังหวัดตรัง เพื่อเยี่ยมชมการถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์

รักษ์โลก (จานใบจาก) โดยเป็นกิจกรรมคืนองค์ความรู๎จากงานวิจัยสํูชุมชุนของโครงการวิจัย นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์

อาหารรักษ์โลกจากใบจาก โดยมี ผศ.ดร.ชาตรี หอมเขียว เป็นหัวหน๎าโครงการงานวิจัย จัดขึ้น ณ กลํุมวิสาหกิจชุมชน

ทํุงกระบือรํวมใจพัฒนา บ๎านทํุงตะเซะ ต าบลทํุงกระบือ อ าเภอยํานตาขาว จังหวัดตรัง และชุมชนรํวมกับนักวิจัยสาธิต

การใช๎เครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก (จานใบจาก) และให๎ข๎อมูลแกํ คณะผ๎ูทรงคุณวุฒิรวมถึงส่ือมวลชนท่ีเข๎ารํวม

กิจกรรมในวันนี้ จากผลส าเร็จของงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นท่ีท่ีสามารถสร๎างนวัตกรรมผลิตจานใบจากได๎จริงเพื่อ   

ตอบโจทย์ความต๎องการของชุมชุนและตลาด เป็นงานวิจัยท่ีสํงเสริมและขับเคล่ือนรํวมกับคนในชุมชนกํอให๎เกิดรายได๎

และนวัตกรรมนี้ยังเป็นการสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับเศษวัสดุจาก ซึ่งเป็นเศษวัสดุเหลือใช๎ในชุมชน 
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หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ร่วมต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

  

วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2562 หนํวยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นท่ี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย น าโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี พร๎อมคณะผ๎ูบริหาร รํวมต๎อนรับ         

นายถาวรวัฒน์ คงแก๎ว รองผ๎ูวําราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะผ๎ูทรงคุณวุฒิจาก สกสว. ประกอบด๎วยทําน

จาดุร อภิชาตบุตร ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา และ คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ในการเข๎ารํวมการ

ประชุมเสวนาเรื่อง การถํายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสํูชุมชน ณ กลํุมเครื่องแกงบ๎านหนองตาม ต.นาบอน 

อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต๎โครงการ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

OTOP จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร๎างคุณคําและมูลคําเพิ่มบนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่นสํูตลาดการแขํงขัน 

ซึ่งในเวทีเสวนามีประเด็นสะท๎อนให๎เห็นถึงความต๎องการในอนาคตของชุมชนและหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง งานวิจัยท่ีชํวย

ยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องแกง การเสวนาในครั้งนี้ได๎รับเกียรติจากทํานถาวรวัฒน์ คงแก๎ว รองผ๎ูวําราชการจังหวัด

นครศรีธรรมราช เป็นประธานรํวมกับ ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย และผ๎ูทรงคุณวุฒิจาก 

สกสว. รํวมแลกเปล่ียน สะท๎อนความต๎องการในอนาคตของชุมชน หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง รวมท้ังยังให๎ค าแนะน าแกํ

กลํุมเครื่องแกงบ๎านหนองตาม และเย่ียมชมผลงานวิจัยของกลํุมเครื่องแกง ท้ัง 3 โครงการ ได๎แกํ โครงการการบริหาร

จัดการวัตถุดิบของเกษตรกรผ๎ูผลิตเครื่องแกง หัวหน๎าโครงการ : อ.สาธิต บัวขาว โครงการการพัฒนาคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงนครสํูมาตรฐานเพื่อเพิ่มชํองทางการจัดจ าหนํายและการส่ือสารการตลาด หัวหน๎าโครงการ  :   

ดร.สายใจ แก๎วอํอน และโครงการการพัฒนาความเป็นผ๎ูประกอบการเครื่องแกงนคร หัวหน๎าโครงการ : ผศ.โพยมพร 

รักษาชล หลังจากการเสวนายังมีกิจกรรมสาธิตการท าเครื่องแกงและได๎รับความสนใจจากผ๎ูทรงคุณวุฒิในการรํวม

สาธิตการปรุงอาหารโดยใช๎เครื่องแกงชุมชนหนองตาม โดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ได๎รํวมสาธิตการท าเมนูแกงส๎มกุ๎ง 

และรองผ๎ูวําราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สาธิตการท าเมนูแกงค่ัว โดยได๎รับค าแนะน าในการสาธิตจากประธาน

กลํุมเครื่องแกงชุมชนหนองตาม 

  

รายงานประจ าปีงบประมาณ 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา 62 



 

หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบนัวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ลงพื้นที่ติดตามงานวิจัยโครงการ OTOP รอบ 8 เดือน 

 

 วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 หนํวยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นท่ี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงพื้นท่ีติดตามงานวิจัยโครงการ OTOP รอบ 8 เดือนภายใต๎ประเด็น "การวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร๎างคุณคําและมูลคําเพิ่มบนฐาน

ศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่นสํูตลาดแขํงขัน" กลํุมเครื่องถม ซึ่งประกอบด๎วย 2 โครงการ ได๎แกํ  โครงการวิจัยและ

พัฒนาเพื่อสร๎างคุณคําสํูมูลคําบนวิถีแหํงการเชิดชู ชํางถมเมืองนคร และโครงการนวัตกรรมการออกแบบและ

กระบวนการผลิตเครื่องถมรํวมสมัยโดยคงไว๎ซึ่งอัตลักษณ์ด้ังเดิมของเครื่องถมจังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมตาม

รอยชุดวิจัยเครื่องถม : เส๎นทางการทํองเท่ียวบ๎านชํางถมเมืองนคร โดยทางทีมนักวิจัยเครื่องถมน าคณะผ๎ูทรงคุณวุฒิฯ 

จาก สกสว. ได๎แกํ ทํานจาดุร อภิชาตบุตร ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา และคุณเบญจมาศ             

ตีระมาศวณิช ลงเย่ียมชมจุดเรียนรู๎บ๎านชํางเครื่องถม ชํางนิคม นกอักษร ณ ศูนย์เรียนรู๎เครื่องถมเมืองนคร ซึ่งมีการ

เลําประวัติของเครื่องถมต้ังแตํอดีตถึงปัจจุบัน และมีการสอนสาธิตการตอกลายบนแผํนโลหะ และบ๎านชํางอุดม    

ขวัญสงค์ โดยมีการสาธิตการลงยาถมเงินและถมทอง ซึ่งได๎รับความสนใจจากคณะผ๎ูทรงคุณวุฒิและผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม

เป็นอยํางมาก และภาคบํายมีการประชุมน าเสนอความก๎าวหน๎าของโครงการวิจัย OTOP รอบ 8 เดือน ณ           

ห๎องประชุมบุษบา โรงแรมลิกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการน าเสนอผลการท างานวิจัยภายใต๎ชุดโครงการ 

“การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร๎างคุณคําและ

มูลคําเพิ่มบนพื้นฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่น สํูตลาดการแขํงขัน โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี 

มทร.ศรีวิชัย เป็นหัวหน๎าชุดโครงการ ในชุดโครงการดังกลําวจะประกอบไปด๎วย 5 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร๎างคุณคําสํูมูลคําบนวิถีแหํงการเชิดชูชํางถมเมืองนคร (หัวหน๎าโครงการ 

: ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเป่ียม) 

2. โครงการนวัตกรรมการออกแบบและกระบวนการผลิตเครื่องถมรํวมสมัยโดยคงไว๎ซึ่งอัตลักษณ์ด้ังเดิมของ

เครื่องถมจังหวัดนครศรีธรรมราช (หัวหน๎าโครงการ : ดร.ณัฎฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง) 

3. โครงการบริหารจัดการวัตถุดิบของเกษตรกรผ๎ูผลิตเครื่องแกง (หัวหน๎าโครงการ : อาจารย์สาธิต บัวขาว) 

4. โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องแกงนครสํูมาตรฐานเพื่อเพิ่มชํองทางการจัดจ าหนํายและการ

ส่ือสารการตลาด (หัวหน๎าโครงการ : ดร.สายใจ แก๎วอํอน) 

5. โครงการพัฒนาความเป็นผ๎ูประกอบการเครื่องแกงนคร (หัวหน๎าโครงการ : ผศ.โพยมพร รักษาชล) 

 การประชุมน าเสนอความก๎าวหน๎าของโครงการฯ ได๎รับเกียรติจากผ๎ูทรงคุณวุฒิจากแหลํงทุน สกสว. จ านวน 

4 ทําน ได๎แกํ ทํานจาดุร อภิชาตบุตร ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา และคุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช 

รายงานประจ าปีงบประมาณ 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา 63 



 

นอกจากนี้ยังมีผ๎ูทรงคุณวุฒิภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ีเข๎ารํวมการติดตามผลงานวิจัย โดยมาจากหนํวยงานท้ัง

ภาครัฐและเอกชน ประกอบด๎วย นางสาวศิริกมล แก๎วแสงอํอน นายกสมาคมธุรกิจการทํองเท่ียวจังหวัด

นครศรีธรรมราช และ ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ รองผ๎ูอ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นครศรีธรรมราช    

คุณกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และคุณอุดม ขวัญสงค์ ผ๎ูประกอบการเครื่องถม     

จากการน าเสนอความก๎าวหน๎าโครงการวิจัย OTOP รอบ 8 เดือน ผ๎ูทรงคุณวุฒิได๎ให๎ค าช้ีแนะ รวมถึงให๎แนวทางแกํ

นักวิจัย ซึ่งเป็นประโยชน์ตํอการท างานของนักวิจัยเพื่อยกระดับชุมชนอยํางแท๎จริง 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา เดินสายสญัจรชี้แจงการส่งข้อเสนอการวิจยั 
เพื่อขอรับการสนับสนนุงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

  

วันท่ี 26-27 พฤศจิกายน 2562 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา เดินสายสัญจรช้ีแจงการสํงข๎อเสนอการวิจัยเพื่อ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณด๎านวิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรมประจ าปีงบประมาณ 2564 ณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นท่ีจังหวัดตรัง และจังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยมี ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ประภาศรี     

ศรี ชัย  ผ๎ู อ านวยการสถาบั นวิ จัย และพัฒนา และ           

ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผ๎ูอ านวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา ได๎ช้ีแจ๎งแนวทางการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการ

วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564 และ     

การด าเนินงานและกลไกการบริหารจัดการทุนของหนํวย

บริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (PMU) จากนั้น

เป็นการบรรยายการกรอกข๎อเสนอการวิ จัยเพื่อเสนอขอ

งบประมาณผํานระบบ NRMS โดย นายสุวรรณ พรมเขต  
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สถาบันวิจัยและพัฒนา เดินสายสัญจรชี้แจงการส่งข้อเสนอการวิจัย 

เพื่อขอรับการสนับสนนุงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

  

วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

เดินสายสัญจรช้ีแจงการสํงข๎อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณด๎านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ประจ าปีงบประมาณ 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     

ราชมงคลศรีวิชัย พื้นท่ี จังหวัดสงขลา ซึ่งได๎รับเกียรติจาก      

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวัฒน์ เจริญจิต รองคณบดีฝุาย

วิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลําวต๎อนรับ และ

กลําวเปิดการประชุม โดย ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ประภาศรี     

ศรี ชัย ผ๎ูอ านวยการสถาบันวิ จัยและพัฒนา และผ๎ูชํวย

ศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช สุจริต รองผ๎ูอ านวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนา รํวมช้ีแจงแนวทางการเสนอขอรับทุนสนับสนุน

การวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564 และการ

ด าเนินงานและกลไกการบริหารจัดการทุนของหนํวยบริหาร

และจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (PMU) จากนั้นเป็นการ

บรรยายการกรอกข๎อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ

ผํานระบบ NRMS โดยนายสุวรรณ  พรมเขต 
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดนิทรรศการการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 

 โครงการ อพ.สธ. "กล้วยพื้นเมืองภาคใต้...พืชแห่งวัฒนธรรมและความหลากหลาย"  

 

 วัน ท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช        

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได๎รับเกียรติจาก

ทําน ศ.(พิเศษ) ดร.สุรเกียรต์ิ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน และคุณพรชัย จุฑามาศ รองผ๎ูอ านวยการโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เข๎าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ    

การด าเนินงานสนองพระราชด าริโครงการ อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภายใต๎ ชุดนิทรรศการ "กล๎วยพื้นเมืองภาคใต๎  

พืชแหํงวัฒนธรรมและความหลากหลาย"  ซึ่งประกอบด๎วยผลงานจาก

โครงการ อพ.สธ. จ านวน 7 ผลงาน ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ 

ครั้งท่ี 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ๎านไทยได๎ประโยชน์ ระหวํางวันท่ี 29 

พฤศจิกายน -   5 ธันวาคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน ศูนย์หนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา ต๎อนรับโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์  

สงรักษ์ รองอธิการบดี และ ดร.วิกิจ ผินรับ รองผ๎ูอ านวยการฝุายสารสนเทศ

การวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี       

ณ ห๎องประชุม ฉ 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ระหวํางวันท่ี 3-4 ธันวาคม 2562 โดยได๎รับ

เกียรติจาก ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี เปิดการประชุมช้ีแจง ซึ่งมี ผศ.ประภาศรี ศรีชัย รักษาราชการแทน

ผ๎ูอ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา สรุปผลการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ 2562 รํวมกับ

ผ๎ูบริหารและบุคลากร ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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หน่วยจัดการงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี มทร.ศรีวิชัย ลงพ้ืนท่ีเยี่ยมชมและศึกษาศักยภาพ 

การผลิตเครื่องแกง ของกลุ่มเครื่องแกงบ้านหนองตาม จ.นครศรีธรรมราช 

 

 วันท่ี 6 ธันวาคม 2562 หนํวยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นท่ีและนักวิจัยภายใต๎โครงการ วิจัยฯ OTOP 

กลํุมเครื่องแกง โครงการวิจัยภายใต๎โครงการความรํวมมือ สกสว.  กับ 8 มทร. ชุดงานวิจัยเพื่อพัฒนา OTOP 

โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร๎างคุณคําและมูลคําเพิ่มบนฐานศักยภาพและ

ทรัพยากรพื้นถิ่น สํูตลาดการแขํงขัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได๎มีโอกาสต๎อนรับ คุณศิริกมล 

แก๎วแสงอํอน (ผ๎ูจัดการท่ัวไป(GM) โรงแรมเมืองลิกอร์ และนายกสมาคมธุรกิจการทํองเท่ียวจังหวัดนครศรีธรรมราช 

และร๎อยตรีพิชัย ชูสุวรรณ ประธานท่ีปรึกษาชมรมผ๎ูประกอบการร๎านค๎าจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงผ๎ูประกอบการ

ร๎านอาหารและผ๎ูประกอบการโรงแรม จ.นครศรีธรรมราช เข๎าเยี่ยมชมและศึกษาศักยภาพการผลิตเครื่องแกง       

ของกลํุมเครื่องแกงบ๎านหนองตาม จ.นครศรีธรรมราช โดยชุดวิจัยเครื่องแกงประกอบด๎วย 3 โครงการ ได๎แกํ โครงการ

การบริหารจัดการวัตถุดิบของเกษตรกรผ๎ูผลิตเครื่องแกง หัวหน๎าโครงการ: อ.สาธิต บัวขาว โครงการการพัฒนา

คุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องแกงนครสํูมาตรฐานเพื่อเพิ่มชํองทางการจัดจ าหนํายและการส่ือสารการตลาด           

หัวหน๎าโครงการ: ดร.สายใจ แก๎วอํอน และโครงการ การพัฒนาความเป็นผ๎ูประกอบการเครื่องแกงนคร          

หัวหน๎าโครงการ: ผศ.โพยมพร รักษาชล มีพื้นท่ีวิจัย ประกอบด๎วยกลํุมเครื่องแกง : พื้นท่ี 4 โซน คือ เขา ปุา นา เล 

ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณะผ๎ูเข๎าเย่ียมชมกลํุมให๎ความสนใจแกํงานวิจัยและกลํุมเครื่องแกงเป็นอยํางมาก 
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หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 

ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย คร้ังที่ 15 

 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาและหนํวยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นท่ี มทร.ศรีวิชัย เข๎ารํวมจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งท่ี15 “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์
อนาคต”(Research to Create Future Prospect) ซึ่งก าหนดจัดขึ้นระหวํางวันท่ี 12-13 ธันวาคม 2562 ณ อาคาร
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย มทร.ศรีวิชัย ได๎น าผลงานวิจัยภายใต๎ทุนท๎าทายไทย ประเด็น 
“การจัดการทรัพยากรแบบมีสํวนรํวมเพื่อพัฒนาชีวิตชุมชนลํุมน้ าปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะท่ี 2” ซึ่งผลงานวิจัยท่ี
น ามาจัดแสดงและจ าหนํายได๎รับความสนใจจากผ๎ูเข๎ารํวมงานเป็นอยํางมาก 
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ประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 5/2562 

  
วันท่ี 13 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย น าโดย รองอธิการบดี ผศ.ดร.อภิรักษ์    

สงรักษ์ ผ๎ูอ านวยการสถาบันวิจัยฯ ผศ.ประภาศรี ศรีชัย รองผ๎ูอ านวยการสถาบันวิจัยฯ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.วิกิจ 
ผินรับ และเจ๎าหน๎าท่ี รํวมประชุมเครือขํายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 5/2562 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร ท้ังนี้ได๎รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ 
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผ๎ูกลําวเปิดการประชุมและมอบของท่ี
ระลึกแกํผ๎ูบริหารทั้ง 8 มทร. 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ร่วมท า workshop กับผู้บริหารและนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 8 แห่ง 

 

 วันท่ี 13-14 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยรองอธิบดีการบดี ผศ.ดร.อภิรักษ์ 

สงรักษ์ ผ๎ูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.วิกิจ ผินรับ รํวมท า 

workshop กับผ๎ูบริหารและนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 8 แหํง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร เพื่อเตรียมความพร๎อมในการเขียนและพัฒนาข๎อเสนอโครงการของแตํละพื้นท่ีเพื่อเสนอขอ

งบประมาณ 
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ประชุมหารือการด าเนินงานบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย 

  

วันท่ี 19 ธันวาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมหารือการด าเนินงานบริหารจัดการ

ความปลอดภัยของห๎องปฏิบัติการวิจัย โดยได๎รับเกียรติจาก ผศ.ประภาศรี ศรีวิชัย ผ๎ูอ านวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา เปิดการประชุม พร๎อมด๎วยรองผ๎ูอ านวยการ ดร.วิกิจ ผินรับ รศ .ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.สุดคนึง ณ ระนอง      

รํวมช้ีแจงการเตรียมความพร๎อมเพื่อยกระดับมาตรฐานห๎องปฏิบัติการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล      

ศรีวิชัย แกํนักวิจัยและผ๎ูรับผิดชอบห๎องปฏิบัติการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง วิทยาเขตตรัง    

ณ หอ๎งประชุม ฉ 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ศรีวิชัย 

  

รายงานประจ าปีงบประมาณ 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา 73
4 



 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมติดตามผลการด าเนินงาน ครั้งท่ี 6/2562 

  

วันท่ี 24 ธันวาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมติดตามผลการด าเนินงาน ครั้งท่ี 

6/2562 ณ ห๎องประชุม ฉ 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ศรีวิชัย โดยมี ผศ.ประภาศรี ศรีชัย รักษาราชการแทน 

ผ๎ูอ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร๎อมผ๎ูบริหาร และบุคลากรรํวมรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนธันวาคม 

2562 รวมถึงการวางแผนการด าเนินงานในระยะตํอไป 
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สวัสดีปีใหม่แก่หน่วยงานใน มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย น าโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย รักษาการ
ผ๎ูอ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองผ๎ูอ านวยการ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.สุดคนึง ณ ระนอง ดร.วิกิจ ผินรับ 
พร๎อมด๎วยบุคลาการของสถาบันวิจัยและพัฒนา เข๎าเย่ียมเยือนและสวัสดีปีใหมํแกํหนํวยงานใน มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขต
ตรัง  ในวาระสํงท๎ายปีเกําต๎อนรับปีใหมํ พ.ศ.2563 และขอขอบคุณส าหรับของขวัญและค าอวยพรปีใหมํ             
จากหนํวยงานตํางๆ รวมถึงอาจารย์ นักวิจัย มทร.ศรีวิชัยทุกทําน 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดท า KM เกี่ยวกับระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

  

วันท่ี 8 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดท า KM เกี่ยวกับ (e-Document) ระบบ

จัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ดร.วิกิจ ผินรับ ดร.สุดคนึง ณ ระนอง ผ๎ูบริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา    

พร๎อมกับบุคลากร รํวมท าความเข๎าใจการท างานผํานระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีนางสาวนฤนาถ ชูทิพย์ ผ๎ูรับผิดชอบ

งานด๎านสารบรรณของหนํวยงานช้ีแจงรายละเอียดการท างานผํานระบบออนไลน์เพื่อท าความเข๎าใจรํวมกันและปฏิบัติ

ให๎ถูกต๎องเป็นไปในทิศทางเดียวกันตํอไป 
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อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ  

ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รํวมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
มาตรฐานความปลอดภัยห๎องปฏิบัติการ ภายใต๎โครงการมหาวิทยาลัยแมํขํายด๎านมาตรฐานความปลอดภัย
ห๎องปฏิบัติการ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหวํางวันท่ี 13 -14  มกราคม 2563 ณ ห๎อง ฉ 202 อาคารเฉลิม  
พระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ ชัย วิทยาเขตตรัง  โดยได๎รับเกียรติจาก                
ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์โกสินทร์   พัฒนมณี รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดงาน และมี             
ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชไม  โอวาทฬารพร หัวหน๎าโครงการมหาวิทยาลัยแมํขําย กลําวรายงาน และบรรยาย
หัวข๎อ “นโยบายและแนวทางในการก ากับมาตรฐานความปลอดภัยห๎องปฏิบัติการท่ีเกี่ยวกับสารเคมี ของส านักงาน
การวิจัยแหํงชาติ (วช.)” ท้ังนี้ยังได๎รับเกียรติจากวิทยากร คุณพิมพ์พิมล พฤกษ์ภัทรานนต์ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ
พิเศษ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์, ภก.กมล ปาลรัตน์ หัวหน๎าศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัช
ศาสตร์ และคุณนิขจิตร คลองดี นักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บรรยายและฝึกปฏิบัติการใช๎งานโปรแกรม ESPReL Checklist บนระบบออนไลน์ และ
การใช๎โปรแกรมการจัดการสารเคมี ChemInvent เพื่อจัดการข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎องกับมาตรฐานความปลอดภัย
ห๎องปฏิบัติการ ซึ่งได๎การอบรมในครั้งนี้ไ ด๎รับความสนใจจากนักวิจัยและบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวข๎องกับ
ห๎องปฏิบัติการวิจัยของ มทร.ศรีวิชัย เข๎ารับฟังและฝึกปฏิบัติรํวมกัน 
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ประชุมหารือและน าเสนอข้อเสนอการวิจัยจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัย กลุ่ม OTOP 

 วันท่ี 18 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา น าโดยผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผ๎ูอ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา พร๎อมด๎วยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช สุจริต รองผ๎ูอ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา        
นัดประชุมหารือและน าเสนอข๎อเสนอการวิจัยจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัย กลํุม OTOP เพื่อเสนอของบประมาณจาก
โครงการ Flagship ประจ าปีงบประมาณ 2563 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

 

 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมหารือปรับข้อเสนอการวิจัยกลุ่มนวัตกรรม 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 วันท่ี 19 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได๎นัดหารือและปรับข๎อเสนอการวิจัยกลํุมนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งได๎รับเกียรติจากผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี 
มารํวมหารือกับสถาบันวิจัยและพัฒนา น าโดย ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ประภาศรี  ศรีชัย และ ดร.สุดคนึง ณ ระนอง 
ผ๎ูอ านวยการและรองผ๎ูอ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร๎อมนักวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอของบประมาณ
จากโครงการ Flagship ประจ าปีงบประมาณ 2563 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
ศรีวิชัย อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
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หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ จัดการประชุมรายงานความก้าวหน้ารอบ 12 เดือน 

ภายใต้ประเด็นโครงการ “การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของชุมชนลุ่มน้ าปะเหลียน จ.ตรัง ระยะที่ 2” 

 

 วันท่ี 20 มกราคม 2563 หนํวยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นท่ี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย น าโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์  รองอธิการบดี และผ๎ูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา 

จัดการประชุมรายงานความก๎าวหน๎ารอบ 12 เดือน (ปิดโครงการ) ภายใต๎ประเด็นโครงการ “การจัดการทรัพยากร

แบบมีสํวนรํวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลํุมน้ าปะเหลียน จ.ตรัง ระยะท่ี 2” จ านวน 11 โครงการ         

ณ โรงแรมเรือรัษฎา ต.ทับเท่ียง  อ.เมือง จ.ตรัง โดยมีผ๎ูรับทุน ดร.จเร  สุวรรณชาต เข๎ารํวมเป็นผ๎ูทรงคุณวุฒิ และ

ได๎รับเกียรติจาก คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ผ๎ูทรงคุณวุฒิจากส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมวิทยาศาสตร์    

วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และผ๎ูทรงคุณวุฒิจากหนํวยงานภายในจังหวัดตรัง ได๎แกํ คุณศุภศักด์ิ ศรีหมาน 

(ทํองเท่ียวและกีฬา จ.ตรัง) คุณพรรณี เดชภักดี (ส านักงานประมง จ.ตรัง)  คุณประภาพรรณ กันตังพันธุ์      

(นายก อบต.วังวน จ.ตรัง) คุณบรรจง  นฤพรเมธี (ประธานสภาอุตสาหกรรมทํองเท่ียว จ.ตรัง) รํวมให๎ข๎อเสนอแนะ

แกํโครงการวิจัย 
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การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การก าหนดโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาข้อเสนอ ววน.” 

ภายใต้โครงการ Quick win Project : การพัฒนานักวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนสนบัสนุนการวิจัย  

 

 27 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง       

“การก าหนดโจทย์วิจัยเชิงพื้นท่ี เพื่อพัฒนาข๎อเสนอ ววน.” ภายใต๎โครงการ Quick win Project : การพัฒนานักวิจัย

เพื่อให๎ได๎รับทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งได๎รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กลําวเปิดงาน และผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผ๎ูอ านวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา กลําวรายงานการประชุม โดยมีการบรรยาย เรื่อง “ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ีส าคัญของประเทศ กับบทบาท

มหาวิทยาลัยในพื้นท่ี” โดย คุณอภินันท์ หนูพรหม ผ๎ูอ านวยการกลํุมงานยุทธศาสตร์และข๎อมูลเพื่อการพัฒนา จังหวัด

ตรัง ณ ห๎องประชุม โรงแรมวัฒนาพาร์ค  อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง และมีการเสวนา เรื่อง “กะเทาะปัญหาในพื้นท่ีเพื่อ

ค๎นหาโจทย์วิจัย” โดยได๎รับเกียรติจากหนํวยงานภาครัฐในจังหวัดตรัง ได๎แกํ คุณชัยวุฒิ สวัสด์ิรักษ์ สภาอุตสาหกรรม

จังหวัด, คุณอรุณี มานะกล๎า นักวิชาการประมง ส านักงานประมงจังหวัด , คุณวะดี จักรราช หัวหน๎ากลํุมงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง , คุณวริช วิชิต รองผ๎ูอ านวยการการทํองเท่ียวแหํงประเทศไทยจังหวัดตรัง , 

คุณพัชรี ซุํนส้ัน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝ่ัง ด าเนินรายการเสวนาโดยคุณประพล วิระพรสวรรค์ ผ๎ูบริหาร      

กะชํองฮิลส์รีสอร์ท ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ พื้นท่ีตรัง สนใจเข๎ารับฟังและก าหนดโจทย์วิจัย

รํวมกันจ านวนมาก สํวนภาคบํายมีการแบํงกลํุมจัดท า Workshop เพื่อระดมความคิดโจทย์วิจัยท่ีสอดคล๎องกับ

ยุทธศาสตร์เชิงพื้นท่ี โดยผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผ๎ูอ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ รศ.ดร.ชุตินุช 

สุจริต รองผ๎ูอ านวยการฝุายวิชาการและถํายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา ให๎ค าแนะน าการก าหนดหัวข๎อ

โจทย์วิจัยแตํละ flagship เพื่อพัฒนาไปสํูการเขียนข๎อเสนอโครงการตํอไป 
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การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การก าหนดโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาข้อเสนอ ววน.” 

ภายใต้โครงการ Quick win Project : การพัฒนานักวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนสนบัสนุนการวิจัย 

 

 วันท่ี 27 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การก าหนด
โจทย์วิจัยเชิงพื้นท่ี เพื่อพัฒนาข๎อเสนอ ววน. ภายใต๎โครงการ การพัฒนานักวิจัยเพื่อให๎ได๎รับทุนสนับสนุนการวิจัย 
Quick Win Project ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ าเภอทํุงสง จังหวัดนคศรีธรรมราช เพื่อ
เป็นการขึ้นโจทย์การวิจัยของพื้นท่ี ซึ่งได๎รับเกียรติจาก ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์จรัญ ไชยศร ผ๎ูชํวยอธิการบดีประจ าวิทยา
เขตนครศรีธรรมราช มาเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมของโครงการในภาคเช๎ามี 

- การบรรยายพิเศษจาก ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ ดร. ์อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี 
- การบรรยายพิเศษจาก คุณกรกฎ เตติรานนท์ ประธานหอการค๎าจังหวัดนครศรีธรรมราช 
- การเสวนาจากภาคสํวน ซึ่งมีผ๎ูรํวมเสวนา ได๎แกํ 
1. คุณศิริกมล แก๎วแสงอํอน นายกสมาคมธุรกิจทํองเท่ียวจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. คุณกรกฎ เตติรานนท์ ประธานหอการค๎าจังหวัดนครศรีธรรมราช 
3. คุณวัชรินทร์ ไชยานุพงศ์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
4. คุณอมรรัตน์ สวํางลาภ เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยมีผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเป่ียม เป็นผ๎ูด าเนินรายการสํวนกิจกรรมในภาคบํายมี 
- แนะน าการขึ้นโจทย์วิจัยแตํละพื้นท่ี ของ มทร.ศรีวิชัย จากผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ 
- การขึ้นโจทย์วิจัยของนักวิจัยท่ีสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ พื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การก าหนดโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาข้อเสนอ ววน.” 

ภายใต้โครงการ Quick win Project : การพัฒนานักวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนสนบัสนุนการวิจัย 

 28 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การก าหนดโจทย์วิจัย
เชิงพื้นท่ี เพื่อพัฒนาข๎อเสนอ ววน. ภายใต๎โครงการ การพัฒนานักวิจัยเพื่อให๎ได๎รับทุนสนับสนุนการวิจัย (Quick Win 
Project) ณ ห๎องประชุมกัลปพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา โดยมีผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผ๎ูอ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กลําวต๎อนรับและเปิด
การประชุม พร๎อมท้ังบรรยายเรื่อง สถิติการวิจัยของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมในภาคเช๎า มีการเสวนาจากบุคลากร
ภาครัฐ และภาคเอกชนมีผ๎ูรํวมเสวนา ได๎แกํ 

1. คุณธนบูรณ์ เซํงงําย อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 
2. คุณธนินธรณ์ ขุนจันทร์ นายกสมาคมทํองเท่ียวชุมชนจังหวัดพัทลุง 
3. คุณอภัย สุวรรณจินดา ประธานวิสาหกิจโฮมสเตย์ชุมชนตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
4. คุณไพโรจน์ ชัยจีระธิกุล หอการค๎าจังหวัดสงขลา 
ได๎รับเกียรติจากผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ เป็นผ๎ูด าเนินรายการ สํวนกิจกรรมในภาคบําย มีการ

แนะน าผลลัพธ์ของงานวิจัยแตํละ PMU จากผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย และการเขียนโจทย์การวิจัยเชิงพื้นท่ี
ระดับหนํวยงานของนักวิจัย ซึ่งมีการชํวยเหลือและให๎ค าแนะน าในการปรับแก๎ไขโจทย์การวิจัยจาก รองศาสตราจารย์ 
ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.สุดคนึง ณ ระนอง ดร.วิกิจ ผินรับ รองผ๎ูนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จากการน าเสนอของ
นักวิจัยแตํละกลํุมให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์พื้นท่ีจังหวัดสงขลา 
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ประชุมทบทวนรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยที่ส่งข้อเสนอแผนงานส าคัญ(Flagship) 

 วันท่ี 31 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมรํวมกับนักวิจัยเพื่อทบทวนรายละเอียดข๎อเสนอ
โครงการวิจัย ท่ีสํงข๎อเสนอแผนงานส าคัญ (Flagship) ประจ าปีงบประมาณ 2563 น าโดย ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์      
ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี และ ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผ๎ูอ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง พร๎อมกันนี้ สถาบันวิจัย
และพัฒนาได๎ถือโอกาสมอบของท่ีระลึกแสดงความยินดี กับการได๎รับแตํงต้ังให๎ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ ของ        
ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ ดร.สายใจ แก๎วอํอน 

 

 

 

 

 

จัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย เข๎ารํวมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการระดับชาติด๎านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเครือขํายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต๎ ในหัวข๎อเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสังคม 

ระหวํางวันท่ี 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยน าผลงานวิจัยจากทุนท๎าทายไทย ในประเด็น การจัดการทรัพยากรแบบมี   

สํวนรํวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลํุมน้ าปะเหลียนจังหวัดตรังระยะท่ี 2 เข๎ารํวมงานนิทรรศการในครั้งนี้       

ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญํ)  
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อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มทร.ศรีวิชัย จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 

หลักสูตร 6 งาน รุ่นที่ 1/2563 
 

 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต๎ฝ่ังอันดามัน มทร.ศรีวิชัย จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากร
ท๎องถิ่น หลักสูตร 6 งาน รุํนท่ี 1/2563 ระหวํางวันท่ี 4-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ซึ่งได๎รับเกียรติจาก ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดี 
ประจ าวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กลําวเปิดงาน และ ดร.วิกิจ ผินรับ รองผ๎ูอ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาฝุายสารสนเทศการวิจัย กลําวรายงานการประชุม ท้ังนี้ได๎รับเกียรติจากทีมวิทยากร ผ๎ูชํวย
ศาสตราจารย์ดวงจิตต์ แก๎วอุบล ทํานท่ีปรึกษาศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. คุณมรกต วัชรมุสิก วิทยากรจาก อพ.สธ. 
(ส านักพระราชวัง) ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร๎างความเข๎าใจในแนวการสนองพระราชด าริ การบริหารและ
การจัดการการด าเนินงาน หลักสูตร 6 งาน เพื่อน าความรู๎สํูการสร๎างความตระหนักในการอนุรักษ์ และการพัฒนาให๎
เกิดประโยชน์อยํางยั่งยืน ในชุมชนท่ีรับผิดชอบ โดยมีหนํวยงานจากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จ านวน 21 
หนํวยงาน เข๎ารํวมการฝึกอบรม 
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หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย รอบ 10 เดือน 

 วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2563 หนํวยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นท่ี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร .ศรีวิชัย 
จัดการประชุมติดตามความก๎าวหน๎าโครงการวิจัย รอบ 10 เดือน (ปิดโครงการ) ประเด็นโครงการ “การวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร๎างคุณคําและมูลคําเพิ่มบนฐาน
ศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่นสํูตลาดการแขํงขัน” (จ านวน 5 โครงการยํอย) ณ ห๎องประชุมส านักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช พื้นท่ีทํุงใหญํ โดย รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ให๎
เกียรติเปิดการประชุมการรายงานความก๎าวหน๎าโครงการ ซึ่งมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ น าเสนอความก๎าวหน๎าใน
ภาพรวมของการด าเนินงานของหนํวยจัดการกลางของโครงการฯ นอกจากนี้ในการประชุมในวันนี้ได๎รับเกียรติจาก
ผ๎ูทรงคุณวุฒิจากส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) คุณเบญจมาศ ตีระมาศ
วณิช และผ๎ูทรงคุณวุฒิจากหนํวยงานภาครัฐของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

โครงการการสร้างเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 สถาบันวิ จัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย น าโดย ผศ.ประภาศรี ศรีวิชัย 
ผ๎ูอ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผ๎ูอ านวยการ
ฝุายบริหารงานท่ัวไป พร๎อมด๎วยบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เข๎ารํวมโครงการการสร๎างเครือขํายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ระหวํางวันท่ี 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี ดร.สุรพล  
ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝุายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล๎านนา ให๎เกียรติเปิด
งาน ซึ่งชํวงเช๎าเป็นการบรรยาย เรื่องการบริหารงานวิจัยและการพัฒนางาน
ประจ าสํูงานวิจัย โดย รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ อาจารย์ประจ าภาควิชา
สังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ   
เบลล์ วิลลํา รีสอร์ท เชียงใหมํ อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมํ 
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อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 1” 

 วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิ ชัย  จัดอบรมเชิงปฏิบั ติการ “การพัฒนา
ศักยภาพนักวิ จัยเพื่อการตีพิมพ์ เผยแพรํ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 1” ภายใต๎ 
โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมืออาชีพ  

ณ ห๎องประชุมกัลปพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิ ชัย โดยมี รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช สุจริต รองผ๎ูอ านวยการฝุายวิชาการและถํายทอด
เทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา กลําวเปิดการอบรม ท้ังนี้ได๎รับเกียรติจากทีม
วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล และผ๎ูชํวยศาสตราจารย์   
เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยกิจกรรมชํวงเช๎าเป็นการ
บรรยายหัวข๎อ “เทคนิคการใช๎ฐานข๎อมูลเสริมการเขียนบทความ และการเตรียม
ต๎นฉบับเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิจัย” โดย ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์เยาวเรศ ศิริสถิตกุล 
และได๎รับเกียรติจาก ดร.สมพร มณีโชติ อาจารย์ประจ าสาขาภาษาตํางประเทศ 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให๎ค าแนะน า และ
ตรวจสอบความถูกต๎องของภาษาอังกฤษของบทความ ซึ่งบรรยากาศในการจัดงาน
ครั้งนี้เป็นไปด๎วยความเข๎มข๎ม และเป็นท่ีสนใจของนักวิจัยท่ีเข๎ารํวมโครงการ 

ร่วมน าเสนอชุดโครงการ ภายใต้แผนงาน (Flagship) ”ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืน” 

  
วันท่ี 2 มีนาคม 2563 รองอธิการบดี 

ผศ . ด ร . อ ภิ รั ก ษ์  ส ง รั ก ษ์  พ ร๎ อ ม ด๎ ว ย ร อ ง
ผ๎ูอ านวยการสถาบันวิจัยพัฒนา ดร.วิกิจ ผินรับ 
และหัวหน๎าหนํวยทรัพย์สินทางปัญญา ผศ.วรพงค์ 
บุญชํวยแทน เข๎ารํวมน าเสนอชุดโครงการ ภายใต๎
แผนงาน (Flagship) ”ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาอยํางยังยืน” ปีงบประมาณ 2563 ตํอ
หนํวยบริหารและจัดการทุนด๎านการพัฒนาระดับ
พื้นท่ี (บพท.) ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ 
สยามสแควร์ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 
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ประชุมโครงการ ศึกษาระบบนิเวศนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย (University Innovation Ecosystem) 

 วันท่ี 12 มีนาคม 2563 ศูนย์ Talent Mobility มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รํวมกับสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดประชุมโครงการ ศึกษาระบบนิเวศนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัย (University Innovation Ecosystem) ของกลํุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อเป็นแนว
ทางการจัดท าและขับเคล่ือนนโยบายด๎านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด๎าน วทน. (National Talent 
Managment Policy) ในกลํุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท่ีเช่ือมโยงกับภาคเอกชนในระดับภู มิภาคและ
อุตสาหกรรมเปูาหมาย ณ ห๎องประชุมกินรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช สุจริต รองผ๎ูอ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กลําวต๎อนรับและให๎แนวทางการด าเนิน
กิจกรรม 
 

 

 

ประชุมชี้แจงการวิจัยเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 วันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย น าโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผ๎ูอ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะผ๎ูบริหาร พร๎อมเจ๎าหน๎าท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมช้ีแจงการวิจัยเงินรายได๎ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ผํานระบบ google meet โดยได๎รับความสนใจจากนักวิจัยและบุคลากรสายสนับสนุน 
เข๎ารํวมประชุมกวํา 250 ทําน 
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ประชุมชี้แจงคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย น าโดย ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย 

ผ๎ูอ านวยการสถาบันวิ จัยและพัฒนา พร๎อมคณะผ๎ูบริหาร จัดประชุมช้ีแจงคณะกรรมการพิจารณาข๎อเสนอ

โครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได๎ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด๎วยระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)        

เพื่อช้ีแจงการพิจารณาข๎อเสนอโครงการแกํคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี

ผ๎ูเข๎ารํวมรับฟังค าช้ีแจงกวํา 60 ทําน 

ประชุมเตรียมความพร้อมเร่ืองการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้ 2564 

 วันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย น าโดย ผ๎ูชํวย

ศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผ๎ูอ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร๎อมคณะผ๎ูบริหารและเจ๎าหน๎าท่ี ประชุมเตรียม

ความพร๎อมเรื่องการพิจารณาข๎อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได๎ 2564 ณ ห๎องประชุม ฉ 101 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
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ประชุมชี้แจงการพิจารณาข้อเสนอโครงการและทดสอบการใช้ระบบออนไลนแ์ก่นักวิจัย 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดประชุมช้ีแจงการพิจารณาข๎อเสนอ

โครงการและทดสอบการใช๎ระบบออนไลน์แกํนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ในการน าเสนอของบประมาณวิจัยเงินรายได๎

ประจ าปี 2564 เพื่อเตรียมความพร๎อมในการน าเสนอ โดยแบํงการน าเสนอออกเป็นกลํุมๆ ซึ่งมีเจ๎าหน๎าท่ีของ

สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผ๎ูประสานงานการประชุมผํานระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) 
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ประชุมการพิจารณาข้อเสนอโครงการการน าเสนอของบประมาณวิจัยเงินรายได้ประจ าปี 2564 

 วันท่ี 28 พฤษภาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดประชุมการ

พิจารณาข๎อเสนอโครงการการน าเสนอของบประมาณวิจัยเงินรายได๎ประจ าปี 2564 โดยมีผ๎ูบริหารพร๎อมเจ๎าหน๎าท่ี

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ดูแลประสานงานประจ ากลํุม ซึ่งได๎รับเกียรติจากคณะกรรมการของแตํละสาขาเป็นผ๎ู

ประเมินและพิจารณาโครงการวิจัยเงินรายได๎ของนักวิจัยท่ีเสนอของบประมาณเงินรายได๎ประจ าปี 2564 ผํานระบบ

ออนไลน์ (Zoom Meeting) 
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กิจกรรมเพื่อปฐมนเิทศนักวิจัย : รับฟังการช้ีแจ้งโครงการวิจัยและลงนามสัญญาทุนวิจัย 

  

วันท่ี 11 มิถุนายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได๎จัดกิจกรรมเพื่อปฐมนิเทศนักวิจัย : รับฟังการช้ีแจง

โครงการวิจัยและลงนามสัญญาทุนวิจัย ณ ห๎องประชุม ฉ 202 ช้ัน 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช้ีแจ๎งโครงการวิจัยและลงนามสัญญา

ทุนวิจัยในโครงการวิจัยท่ีได๎รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหนํวยบริหารและจัดการทุนด๎านการพัฒนาระดับพื้นท่ี 

(บพท.) ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแหํงชาติ (สอวช.) ประจ าปีงบประมาณ 

2563 ในโปรแกรมท่ี 13 นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมท่ีได๎รับการสนับสนุนจ านวน 3 ชุด

โครงการวิจัยภายใต๎แผนงานส าคัญ (Flagship) ประจ าปีงบประมาณ 2563  ประกอบด๎วย  

1) แผนงานริเริ่มส าคัญ (Flagship) “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน” ภายใต๎โครงการนวัตกรรม

พัฒนาพื้นท่ีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมผ๎ูประกอบการชุมชนในเขตพื้นท่ีลํุมน้ าปะเหลียน จังหวัดตรัง 

และลํุมน้ าทะเลสาบสงขลาตอนลําง จังหวัดสงขลา  จ านวน  22  โครงการ  

2) แผนงานริเริ่มส าคัญ (Flagship) “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นท่ี”กรอบการวิจัย “Local Enterprise” ภายใต๎

โครงการ การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของภาคใต๎บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นสํูตลาดการแขํงขัน 

จ านวน  จ านวน 7 โครงการ 

3) แผนงานริเริ่มส าคัญ (Flagship) “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นท่ี” กรอบการวิจัย “เมืองศูนย์กลางท่ีนําอยูํ 

Smart City” ภายใต๎โครงการการพัฒนาศักยภาพพื้นท่ีเมืองและโครงสร๎างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะ

ของเทศบาลนครสงขลา จ านวน 3 โครงการ  โดยกิจกรรมในชํวงเช๎า จะเป็นการบรรยายและช้ีแจงรายละเอียด

โครงการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1) ช้ีแจงทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

โดย ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

2) ช้ีแจงโครงการวิจัย : การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของภาคใต๎บนฐานทรัพยากร    

พื้นถิ่นสํูตลาดการแขํงขัน โดย  ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย หัวหน๎าชุดโครงการวิจัย 

3) ช้ีแจงโครงการวิจัย : นวัตกรรมพัฒนาพื้นท่ีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมผ๎ูประกอบการ

ชุมชนในเขตพื้นท่ีลํุมน้ าปะเหลียน จังหวัดตรัง และ ลํุมน้ าทะเลสาบสงขลาตอนลําง จังหวัดสงขลา  โดย             

ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์  หัวหน๎าชุดโครงการวิจัย 

4) ช้ีแจงแนวทางปฏิทินการรายงานความก๎าวหน๎า การบริหารการเงินและพัสดุและแนวทางการจัดท า

รายงานวิจัย โดย นางสาวเตือนใจ ปิยัง หนํวยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นท่ี และภาคบํายมีพิธีลงนามสัญญาทุน

วิจัย ท้ัง 3 ชุดโครงการวิจัยภายใต๎แผนงานส าคัญ (Flagship) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประกอบด๎วย  
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1) แผนงานริเริ่มส าคัญ (Flagship) “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน” ภายใต๎โครงการนวัตกรรม

พัฒนาพื้นท่ีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมผ๎ูประกอบการชุมชนในเขตพื้นท่ีลํุมน้ าปะเหลียน จังหวัดตรัง 

และลํุมน้ าทะเลสาบสงขลาตอนลําง จังหวัดสงขลา จ านวน 22 โครงการ  

2) แผนงานริเริ่มส าคัญ (Flagship) “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นท่ี” กรอบการวิจัย “Local Enterprise” ภายใต๎

โครงการ การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของภาคใต๎บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นสํูตลาดการแขํงขัน 

จ านวน จ านวน 7 โครงการ 

3) แผนงานริเริ่มส าคัญ (Flagship) “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นท่ี” กรอบการวิจัย “เมืองศูนย์กลางท่ีนําอยูํ 

Smart City” ภายใต๎โครงการการพัฒนาศักยภาพพื้นท่ีเมืองและโครงสร๎างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะ

ของเทศบาลนครสงขลา จ านวน 3 โครงการ รวมทั้งหมด 32 โครงการ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมตามระเบียบวาระคร้ังที่ 2/2563 

 วันท่ี 16 มิถุนายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมตามระเบียบวาระครั้งท่ี 2/2563  

น าโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผ๎ูอ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร๎อมด๎วยคณะผ๎ูบริหาร และเจ๎าหน๎าท่ีของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข๎ารํวมประชุมรํวมกันเพื่อติดตามและรายงานผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ณ ห๎องประชุม ฉ101 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดตรัง (AIC) 

 วันท่ี 18 มิถุนายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ประชุมเตรียมความพร๎อมการเปิดศูนย์

เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดตรัง (AIC) และการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ซึ่งจะจัดขึ้นใน

วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีการช้ีแจงรายละเอียดงานจาก ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี พร๎อมผ๎ูบริหาร

ของสถาบันวิจัยและพัฒนาและเจ๎าหน๎าท่ีฝุายงานท่ีเกี่ยวข๎อง ผํานระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) 
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นิทรรศการในงานเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) 

 วันท่ี 23 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดนิทรรศการในงานเปิดศูนย์เทคโนโลยี

เกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดตรัง ณ หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     

ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยได๎รับเกียรติจาก ทํานลือชัย เจริญทรัพย์ ผ๎ูวําราชการจังหวัดตรัง กลําวเปิดงาน ซึ่งได๎รับ

ความสนใจจากนักศึกษาและผ๎ูเข๎ารํวมชมจ านวนมาก และในภาคบํายมีการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC 

จังหวัดตรัง รํวมประชุมตามระเบียบวาระครั้งท่ี 1/2563 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในท่ีประชุม ณ ห๎องประชุม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
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จัดนิทรรศการต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง 

 วันท่ี 29 มิถุนายน 2563 สถาบันวิ จัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ ชัย รํวมจัด

นิทรรศการต๎อนรับหัวหน๎าสํวนราชการจังหวัดตรัง โดยมีทํานลือชัย เจริญทรัพย์ ผ๎ูวําราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน

ในพิธี ซึ่งได๎รับการต๎อนรับจาก ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย       

น าเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยเดํนของมหาวิทยาลัยและหนํวยงานภายในมหาวิทยาลัย ณ อาคารเฉลิม             

พระเกียรติฯ วิทยาเขตตรัง 
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อบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนกรอบการวิจัยสู่ผลลัพธ์ผลกระทบและแนวทางการบริหารภายใต้ชุดโครงการ 

“การพัฒนาจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี” 

 

 วันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนกรอบการวิจัย          
สํูผลลัพธ์ ผลกระทบและแนวทางการบริหาร ภายใต๎ชุดโครงการ “การพัฒนาจังหวัดทํองเท่ียวเมืองรองเพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจฐานรากด๎วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี” ของเครือขํายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 9 แหํง ณ ห๎อง
ประชุมสิริวารี โรงแรมบัดด้ี โอเรียนทอล ริ เวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งกิจกรรมชํวงเช๎ามีการอบรมในหัวข๎อการ
ทบทวนผลลัพธ์โครงการวิจัย ประเด็นการพิจารณาเพื่อการเขียน Log-frame และกิจกรรม work shop ชํวงบํายเป็น
กิจกรรมการพัฒนาผลลัพธ์และผลกระทบให๎สอดคล๎องตามกรอบการวิจัย และกิจกรรมปรับ Locgical Framwork 
เพื่อให๎สอดคล๎องตามกรอบการวิจัยและเปูาหมายการวิจัย โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ บรรยายกิจกรรมท้ังชํวงเช๎า
และบําย 
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อบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้ชุดโครงการ 

“การพัฒนาจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี” 

 วั น ท่ี  10 ก รกฎาคม  2563 สถาบั น วิ จั ย และพัฒนา  จั ดอบรม             
เชิงปฏิบัติการภายใต๎ชุดโครงการ “การพัฒนาจังหวัดทํองเท่ียวเมืองรองเพื่อ
ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด๎วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี” ณ โรงแรมบัดด้ี         
โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี โดยแบํงการจัดประชุมเป็น 2 กลํุม       
กลํุมท่ี 1 เป็นกลํุมนักวิจัย ณ ห๎องประชุมสิริวารี มีการน าเสนอกรณีศึกษา
ผลงานวิจัย โดย ชุดวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมีการ
บรรยายเกี่ยวกับการเขียนรายงานวิจัยเพื่อสํงความก๎าวหน๎ารอบ 7 เดือน         
โดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ และหนํวยจัดการกลาง กลํุมท่ี 2 ณ ห๎องประชุม 
Pazzo มีการประชุมเครือขํายผ๎ูอ านวยการสถาบันวิ จัยและพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 9 แหํง น าโดย ดร.อนิวัต หาสุข ผ๎ูอ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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ประชุมชี้แจงการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนนุทุนอุดหนนุการวิจัย(ววน.) ประจ าปี พ.ศ.2563 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดประชุมช้ีแจงการพิจารณาข๎อเสนอการ

วิจัยเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย (ววน.) ประจ าปี พ.ศ.2563 แกํนักวิจัยของมหาวิทยาลัย น าโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ 

สงรักษ์ รองอธิการบดี พร๎อมด๎วยคณะผ๎ูบริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเตรียมความพร๎อมในการน าเสนอ     

โดยแบํงการน าเสนอออกเป็นกลํุมๆ ซึ่งมีเจ๎าหน๎าท่ีของสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผ๎ูประสานงานการประชุมผํานระบบ

ออนไลน์ (Zoom Meeting) ซึ่งจะจัดขึ้นในระหวํางวันท่ี 20-21 กรกฎาคม 2563 
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โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  

ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 

 

 วันท่ี 18-19 กรกฎาคม 2563 หนํวยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นท่ี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได๎ด าเนินการจัดโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ท่ีได๎รับการ

สนับสนุนทุนวิจัยจากหนํวยบริหารและจัดการทุนด๎านการพัฒนาระดับพื้นท่ี (บพท.) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

โครงการนวัตกรรมพัฒนาพื้นท่ีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมผ๎ูประกอบการชุมชนในเขตพื้นท่ีลํุมน้ า  

ปะเหลียน จังหวัดตรังและลํุมน้ าทะเลสาบสงขลาตอนลําง จังหวัดสงขลา จ านวน 22 โครงการยํอย ณ โรงแรม         

ศิวารอยัล จังหวัดพัทลุง ซึ่งได๎รับเกียรติจาก คุณเบญจมาศ ตีวะมาศวณิช เป็นวิทยากร และ ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์             

รองอธิการบดี รํวมกันแลกเปล่ียนแนวคิด และรํวมกันเขียน Logical Framework เพื่อให๎สอดคล๎องตามกรอบ      

การวิจัยและเปูาหมายการวิจัยของแตํละโครงการ ซึ่งมีนักวิจัยเข๎ารํวม 50 ทําน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเตรียม

ผลผลิตทางด๎านงานวิจัย การพัฒนาผลลัพธ์และผลกระทบ การเก็บข๎อมูลฐานข๎อมูลหมูํบ๎าน Village Profile        

การพัฒนา Logical Framework และการรายงานความก๎าวหน๎าโครงการวิจัย ในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

 

 

  

รายงานประจ าปีงบประมาณ 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา 99 



 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย” 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร๎างมาตรฐานและจริยธรรมการ

วิจัย” ระหวํางวันท่ี 22-23 กรกฎาคม 2563 โดยมี ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผ๎ูอ านวยการฝุายบริหารงานท่ัวไป 

สถาบันวิ จัยและพัฒนา กลําวเปิดงาน ซึ่ ง ไ ด๎รับเกี ยร ติจาก ดร .ฉายสุรีย์  ศุภวิ ไ ล ข๎าราชการบ านาญ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ เป็นวิทยากร บรรยาย การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs) ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา 

อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
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โครงการการพัฒนานักวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนสนบัสนุนการวิจัย คร้ังที่ 2 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการการพัฒนานักวิจัยเพื่อให๎ได๎รับทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งท่ี 2 

ระหวํางวันท่ี 23-24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยได๎รับเกียรติจาก     

รศ.ดร.วาริน อินทนา รองคณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย 

เรื่องการเขียนข๎อเสนอการวิจัยให๎ปังๆ ได๎ทุนวิจัย สกสว. และมีการบรรยายจาก ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผ๎ูอ านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง ทิศทางการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2565 และการ

แบํงกลํุมท า work shop จัดท า concept paper ส าหรับเสนอรับงบประมาณด๎านการวิจัยประจ าปี 2565 โดยมี

วิทยากรพี่เล้ียงแตํละด๎านของ ได๎แกํ 

1. ด๎านการทํองเท่ียว (ผศ.ดร.ชัยรัตน์ จุสปาโล และ ผศ.โพยมพร รักษาชล) 

2. ด๎านนวัตกรรม (ผศ.ดร.ชลัท ทิพากรเกียรติ และ ดร.ณัฐพล แก๎วทอง) 

3. ด๎านส่ิงแวดล๎อม (รศ.ดร.ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ) 

4. ด๎านการเกษตร (ผศ.ดร.ประพจน์ มลิวัลย์) 

5. ด๎านสังคม (ผศ.ดร.ณัฐนีภรณ์ น๎อยเสงี่ยม) 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพือ่การตีพิมพ์เผยแพร่ 

ในระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 2" 

สถาบันวิ จัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ ชัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ           
"การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพรํในระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 2" ระหวํางวันท่ี 27 -28 
กรกฎาคม 2563 โดยมี ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผ๎ูอ านวยการฝุายบริหารงานท่ัวไป สถาบันวิจัยและพัฒนา        
กลําวเปิดงาน ซึ่งได๎รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการพัฒนา
ต๎นฉบับให๎สามารถ submit ไปวารสารได๎ ณ โรงแรมเซนทารา หาดใหญํ อ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา 
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มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2020) 

  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิ ชัย เข๎ารํวมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมงานวิจัยแหํงชาติ (Thailand 

Research Expo 2020) ระหวํางวันท่ี 2-6 สิงหาคม 2563 โดยยกอาหารทะเลสดๆจากแดนใต๎มาน าเสนอใน

ผลงานวิจัย”การขับเคล่ือนหํวงโซํคุณคําใหมํของธุรกิจอาหารทะเลในจังหวัดตรังเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของ

ชุมชนประมงชายฝ่ัง” ซึ่งมีผลงานเข๎ารํวมจัดแสดงดังนี้ 

1. การจัดการคุณภาพอาหารทะเลในจังหวัดตรัง 

2. การพัฒนาตลาดออนไลน์ ส าหรับผ๎ูประกอบการธุรกิจอาหารทะเลในจังหวัดตรัง  

3. การประเมินหํวงโซํคุณคําใหมํของธุรกิจอาหารทะเลในจังหวัดตรัง  

โดยทีมนักวิจัย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผศ.ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร ดร.วิชชุลฎา ถาวโรจน์ อาจารย์บุญรัตน์  

บุญรัศมี อาจารย์เจษฎา รํมเย็น และ ดร.จรีวรรณ จันทร์คง ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน   

เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ 

  

รายงานประจ าปีงบประมาณ 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา 103 



 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวารสารเพื่อการวิจัย วารสารเทคโนโลยีศรีวิชัย 

 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวารสารเพื่อการวิจัย วารสารเทคโนโลยี     

ศรีวิชัย ระหวํางวันท่ี 23-24 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ สตูล อ าเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อพัฒนาคุณภาพ

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเตรียมข๎อมูลส าหรับการน าเข๎าวารสารในฐานข๎อมูลท่ีสูงขึ้น 

ซึ่งได๎รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาเป็นวิทยากร 
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โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนานักวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนสนบัสนุน คร้ังที่ 3" 

 วันท่ี 2 กันยายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนานักวิจัย

เพื่อให๎ได๎รับทุนสนับสนุน ครั้งท่ี 3" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยในชํวง

เช๎าผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ได๎กลําวเปิดงาน และได๎รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ล่ิมบุตร 

วิทยากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาบรรยายเรื่อง การจัดท าข๎อเสนอการวิจัย ( Full propossal)            

เพื่อพิชิตทุน ววน. 65 : Basic Research Fund และชํวงบํายได๎รับเกียรติจาก คุณนุจรี โปฏกรัตน์ ผ๎ูอ านวยการ

ส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย บรรยายเรื่อง แนวทางการเบิกจํายงบประมาณ

ด๎านการวิจัยให๎เป็นไปตามระเบียบ เพื่อสร๎างความเข๎าใจในการจัดท างบประมาณการวิจัยส าหรับนักวิจัยท่ีก าลังจัดท า

ข๎อเสนอการวิจัยเพื่อของบประมาณประจ าปี 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักออกแบบโครงการนวัตกรรมการวิจัยเชิงพื้นที่ 

  

วันท่ี 10-12 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร นักออกแบบโครงการนวัตกรรมการวิจัยเชิงพื้นท่ี (ABC Innovative Research Project Designer;     

ABC-IRPD) เพื่อพัฒนาศักยภาพผ๎ูบริหารแผนงานและโครงการด๎านวิจัย ให๎ตอบโจทย์เปูาหมายในการพัฒนาประเทศ

และสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในการขยายผลสํูกลํุมเปูาหมายในระดับคณะ/หนํวยงาน ท้ังนี้ได๎รับ

เกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ประภาศรี      

ศรีชัย ผ๎ูอ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผ๎ูกลําวรายงาน ท้ังนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย        

โดยอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได๎มอบชํอดอกไม๎แสดงความยินดีแกํ ศ.ดร.เทิดชาย ชํวยบ ารุง      

ท่ีได๎รับพระกรุณาโปรดเกล๎าโปรดกระหมํอมให๎ด ารงต าแหนํง “ศาสตราจารย์” สาขาวิชาการทํองเท่ียวและ          

การโรงแรมในโอกาสนี้ด๎วย 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรนักออกแบบชุดโครงการนวัตกรรมการวิจัยเชิงพื้นที่ 

ภายใต้โครงการพัฒนาผู้บริหารแผนงานและนักจัดการโครงการสู่เป้าหมายผลลัพธ์ รุ่นที่ 1” 

 

 วันท่ี 11 กันยายน 2563 กิจกรรมชํวงเช๎าของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรนักออกแบบชุด

โครงการนวัตกรรมการวิจัยเชิงพื้นท่ี ภายใต๎โครงการพัฒนาผ๎ูบริหารแผนงานและนักจัดการโครง การสํูเปูาหมาย

ผลลัพธ์ รุํนท่ี 1” ณ โรงแรมอําวนางวิลลํา รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ได๎รับเกียรติจาก คุณศิริกมล แก๎วแสง

อํอน นายกสมาคมธุรกิจการทํองเท่ียวจังหวัดนครศรีธรรมราช บรรยายพิเศษเรื่อง “งานวิจัยแบบไหนท่ีสังคมยุคใหมํ

ต๎องการ” เพื่อสะท๎อนความต๎องการของธุรกิจภาคเอกชนและแลกเปล่ียนมุมมอง 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรนักออกแบบชุดโครงการนวัตกรรมการวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการ

พัฒนาผู้บริหารแผนงานและนักจัดการโครงการสู่เป้าหมายผลลัพธ์ รุ่นที่ 1”  

 วันท่ี 12 กันยายน 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรนักออกแบบชุดโครงการนวัตกรรมการวิจัย
เชิงพื้นท่ี ภายใต๎โครงการพัฒนาผ๎ูบริหารแผนงานและนักจัดการโครงการสํูเปูาหมายผลลัพธ์ รุํนท่ี 1” มีการมอบ
เกียรติบัตรแกํผ๎ูท่ีผํานการอบรมท้ังส้ิน 30 ทําน โดยได๎รับเกียรติจากวิทยากรผ๎ูทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.พีรเดช  ทองอ าไพ  
ศ.ดร.เทิดชาย ชํวยบ ารุง คุณเบญจมาศ  ตีระมาศวณิช คุณศิริกมล แก๎วแสงอํอน และผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ 
สงรักษ์ เป็นผ๎ูมอบเกียรติบัตรให๎แกํผ๎ูผํานการอบรมในครั้งนี้ 
 

 

 

 

 

 

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการต้อนรับ 
การตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน “บทบาทมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ : นวัตกรรมการสร้าง

เศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรพื้นถ่ินและภูมิวัฒนธรรม” 
 

 วันท่ี 14 กันยายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย น าโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี 
พร๎อมผ๎ูบริหารและเจ๎าหน๎าท่ีของสถาบันวิจัยวิจัยและพัฒนา รํวมประชุมผํานระบบ Zoom เพื่อเตรียมความพร๎อม
การจัดนิทรรศการต๎อนรับ การตรวจเยี่ยมความก๎าวหน๎าผลการด าเนินงาน “บทบาทมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นท่ี : 
นวัตกรรมการสร๎างเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นและภูมิวัฒนธรรม” ท่ีจะจัดขึ้นในพื้นท่ีจังหวัดตรัง       
ของรัฐมนตรีวําการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันท่ี 28 กันยายน 2563 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

"การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 3" 

 

 สถาบันวิ จัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ ชัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ         

"การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพรํในระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 3" ระหวํางวันท่ี 18 -19 

กันยายน พ.ศ. 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช สุจริต รองผ๎ูอ านวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา กลําวเปิด

งาน ซึ่งในชํวงเช๎าของวันแรก ได๎รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Conquering RoadBlocks ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ 

ภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

 วันท่ี 23-24 กันยายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ ประภาศรี ศรีชัย ผ๎ูอ านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รอง ผ๎ูอ านวยการฝุายบริหารงานท่ัวไป ท่ัวไป รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต     

รองผ๎ูอ านวยการฝุายวิชาการและถํายทอดเทคโนโลยี และ ดร.วิกิจ ผินรับ รองผ๎ูอ านวยการฝุายสารสนเทศการวิจัย

และถํายทอดเทคโนโลยี เข๎ารํวมต๎อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและเข๎ารับการตรวจประเมิน

คุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2562 มาตรฐานท่ี 2 ด๎านการวิจัยและนวัตกรรม ผํานระบบ

ออนไลน์ Zoom Meeting  
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

 วันท่ี 25 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
พร๎อมด๎วย คณะผ๎ูบริหาร นักวิจัย และชุมชน จัดนิทรรศการผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย “นวัตกรรมเพื่อสังคม”    
ตํอ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหลําธรรมทัศน์ รัฐมนตรีวําการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พร๎อมคณะ ในการตรวจเยี่ยมความก๎าวหน๎าผลการด าเนินงาน "บทบาทมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นท่ี : 
นวัตกรรมการสร๎างเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นและภูมิวัฒนธรรม" ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ณ ห๎องประชุมดุหยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง   

 ประกอบไปด๎วย ผลงานวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นท่ีอันดามันตอนลํางบนฐานทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง (กระบี่ ตรัง สตูล) ภายใต๎แผนงานการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4.0 แผนงานการพัฒนาระบบการผลิตความรู๎
และก าลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นท่ี แผนงานโครงการจัดการทรัพยากรแบบมีสํวนรํวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชนลํุมน้ าปะเหลียน จังหวัดตรัง ภายใต๎โครงการวิจัยท๎าทายไทยและโครงการตอบสนองนโยบายเปูาหมาย
รัฐบาล ตามระเบียบวาระแหํงชาติ กลํุมเรื่องนวัตกรรมทางความรู๎เพื่อการพัฒนาพื้นท่ี ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการ
ขับเคล่ือนพื้นท่ีชุมชนลํุมน้ าตรังและชายฝ่ังจังหวัดตรัง บนวิถีเมืองตรังคุณคําแหํง : เขา ปุา นา เล ตลอดจนติดตาม
ผลงานการพัฒนาธุรกิจชุมชนสํูการแขํงขันในตลาดยุคใหมํ เพื่อความเข๎มแข็งและยั่งยืนของวิถีชุมชน : การยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชนนวัตกรรมสํู Local Business ด๎วย 

               ท้ังนี้ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผ๎ูอ านวยการหนํวย บพท. ได๎สรุปภาพวําผลงานดังกลําวเป็นสํวนหนึ่งของการ
ท างานภายใต๎การขับเคล่ือนนโยบายมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นท่ีให๎โครงสร๎างความรู๎เพื่อการพัฒนาจังหวัด     
ซึ่งปัจจุบัน บพท. รํวมกับหนํวยงานในกระทรวง อว. และภาคีพัฒนาในพื้นท่ี ให๎การสนับสนุนทุนวิจัยผําน 6 แผนงาน 
ครอบคลุมพื้นท่ี 46 มหาวิทยาลัย 54 จังหวัด ท้ังนี้ อว. และมหาวิทยาลัยจัดให๎มีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎งานท่ีจะ
ขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัดและกลํุมจังหวัดตามนโยบายขับเคล่ือนไทยของทํานนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา อีกด๎วย 
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คณะผู้จัดท า 
 

   บรรณาธิการ   ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ประภาศรี  ศรีชัย   

      ผ๎ูอ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

  กองบรรณาธิการ 

 

ดร.สุดคนึง  ณ ระนอง   รองผ๎ูอ านวยการฝุายบริหารงานท่ัวไป 

รศ.ดร.ชุตินุช  สุจริต   รองผ๎ูอ านวยการฝุายวิชาการและถํายทอดเทคโนโลยี 

ดร.วิกิจ  ผินรับ    รองผ๎ูอ านวยการฝุายสารสนเทศการวิจัย 

นายสุวรรณ  พรมเขต   เจ๎าหน๎าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นายเชิด  คงห๎อย    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

นางสาวบุญบรรจง  สายลาด  เจ๎าหน๎าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นางสาวเกศินี  ใหมคง   เจ๎าหน๎าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นางสาวหทัยรัตน์  หนักแนํน   เจ๎าหน๎าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นางสาวจริญาภรณ์  เพชรสามสี  เจ๎าหน๎าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นางสาวประภาพร  หนูคงรักษ ์  เจ๎าหน๎าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นางสาวพนิดา  ชูเวท   เจ๎าหน๎าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นายเอกพจน์  แกํนเมือง   เจ๎าหน๎าท่ีบริหารงานท่ัวไป : โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช        

     อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

นางสาวยมลพร  ธีระกิจไพศาล  เจ๎าหน๎าท่ีบริหารงานท่ัวไป : โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช 

     อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

นางสาวยุวรรณา  ทองมั่น   เจ๎าหน๎าท่ีบริหารงานท่ัวไป : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นท่ี  
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