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สวัสดีท่านผู้อ่านจดหมายข่าวสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ทุกท่าน
ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 ของปีที่ 6 ประจ�ำเดือนกันยายนธันวาคม ที่ประกอบด้วยเนื้อหาและกิจกรรมโครงการ
ของสถาบันวิจยั ฯ เพือ่ ให้ผรู้ บั สารได้รบั ข้อมูลทีท่ นั สมัย
ทันเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ ของ
สถาบันวิจัยฯ กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
จดหมายข่าวของสถาบันวิจยั และพัฒนา จะเป็นสือ่ กลาง
ที่เป็นประโยชน์แก่นักวิจัยและผู้สนใจทุกท่าน

ดำ�เนินการจัดทำ�จดหมายข่าว
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
179 หมู่ 3 ตำ�บลไม้ฝาด อำ�เภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
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คณะกรรมการดำ�เนินงาน
กรรมการอำ�นวยการ
ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
ดร.จเร สุวรรณชาต
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

บรรณาธิการ

ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กองบรรณาธิการ

ผศ.ประภาศรี ศรีชัย
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผศ.ดร.วรพร ธารางกูร
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ดร.วิกิจ ผินรับ
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย
นายสุวรรณ พรมเขต
นายเชิด คงห้อย
นางสาวบุญบรรจง สายสาด
นางสาวเกศินี ใหมคง
นางสาวหทัยรัตน์ หนักแน่น
นางสาวจริญาภรณ์ เพชรสามสี
นางสาวประภาพร หนูคงรักษ์
นางสาวธารทิพย์ สุวรรณเวลา
นางสาวนฤนาฎ ชูทิพย์
นางสาวยุวรรณา ทองมั่น

จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

กิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช (ค่ายเรียนรู้ธนาคารปูม้าและฟื้นฟูหญ้าทะเล) เพื่อเป็นการสร้างจิตส�ำนึก
ให้เยาวชนเห็นความส�ำคัญและคุณค่าของทรัพยากร ซึ่งในวันที่ 1 กันยายน ได้รับเกียรติจาก
นายหลงเฝียะ บางสัก และนายชุลี ช่วยเพชร ประธานและกรรมการกลุ่มประมงพื้นบ้านน�้ำราบ
มาเป็นผูใ้ ห้ความรูเ้ กีย่ วกับธนาคารปูมา้ และการอนุรกั ษ์ปา่ ชายเลนของชุมชนบ้านน�ำ้ ราบ แก่นอ้ งๆ

วันที่ 10 กันยายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมการพิจารณา
ข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุน ประจำ�ปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับเกียรติจาก
ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวเปิดงานและร่วมชี้แจงการเสนอขอ
งบประมาณสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วม ณ โรงแรมวัฒนา พาร์ค อำ�เภอเมือง จังหวัดตรัง
วันที่ 14 กันยายน 2561 หน่วยวิจยั และพัฒนาเชิงพืน้ ที่ สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
ประจ�ำปี 2651 ภายใต้โครงการ “การจัดการทรัพยากรแบบมีสว่ นร่วมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของชุมชน
ลุ่มน�้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะที่ 2” ณ ห้องนครินทร์ 2 โรงแรมเรือรัษฎา อ�ำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โดยได้รบั เกียรติจาก รองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
ดร.จเร สุวรรณชาต และ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อ�ำนวยการหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิจากส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมทั้งผู้น�ำชุมชนในลุ่มน�้ำปะเหลียนและเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนที่มาร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในปีที่ 2 นี้ มีนักวิจัยเสนอ
โครงการทั้งหมด 11 โครงการ ภายใต้กรอบวิจัย 2 กรอบ คือ กรอบการวิจัยที่ 1 สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม และกรอบการวิจัยที่ 2
คือการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนลุ่มน�้ำปะเหลียน
วันที่ 19 กันยายน 2561 ผศ.ดร.อภิรกั ษ์ สงรักษ์ ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารคณะและวิทยาลัย
ของมทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทั้ง 6 หน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการ
ด�ำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพือ่ สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิม่ บนฐานศักยภาพและทรัพยากรท้องถิน่
สูต่ ลาดการแข่งขัน” ณ ห้องประชุมอินทนิล คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวชิ ยั วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) โดยได้รบั เกียรติจากท่าน ผศ.ดร.ยุทธนา
พงษ์พริ ยิ ะเดชะ รองอธิการบดี ประจ�ำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นผูก้ ล่าวเปิดการประชุมในครัง้ นี้ โดยการประชุมครัง้ นีไ้ ด้มกี ารยกสินค้า OTOP ทีเ่ ป็นจุดเด่นในพืน้ ที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช คือเครือ่ งแกงและเครือ่ งถม มาเป็นประเด็นเพือ่ ทีจ่ ะพัฒนาการผลิตตัวสินค้า กรรมวิธใี นการผลิต และรวมถึงคุณภาพของสินค้า OTOP ด้วย
วันที่ 28 กันยายน 2561 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วย คุณบรรจง นฤพรเมธี และคุณประภาพรรณ กันตังพันธุ์ ตัวแทนคณะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ และนักวิจัยได้น�ำผลงานที่ได้จากโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
(ABC) การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน�้ำปะเหลียน
จังหวัดตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ประจ�ำปี พ.ศ.2560 มาจัดนิทรรศการในงาน
CEO FORUM : สานพลังวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ผลงานวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย
ชุดโครงการวิจยั “การจัดการทรัพยากรแบบมีสว่ นร่วมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของชุมชนลุม่ น�ำ้
ปะเหลียน จังหวัดตรัง” ได้เข้าร่วมจัดแสดงในงาน CEO FORUM : สานพลังวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาพื้นที่ ณ ห้องประชุม World Ballroom Bangkok Convention Centre โรงแรม
เซนทาราแกรนด์ เพื่อตอบโจทย์นโยบายแห่งรัฐ ที่เน้นความส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศด้วยการพัฒนาจากฐานรากของประเทศ โดยอาศัยความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบาย Thailand
4.0 ความร่วมมือระหว่าง วช. สกว. และ สกอ. โดยได้มีท่าน พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ
ทั้งนี้โครงการวิจัยลุ่มน�้ำปะเหลียน ของมทร.ศรีวิชัย ด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 บนเป้าหมายส�ำคัญ “เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนลุ่มน�้ำปะเหลียน” ที่เน้น
การมีส่วนร่วมทั้งภาคราชการและภาคประชาชน เพื่อร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ผลส�ำเร็จของการด�ำเนินการในระยะที่ 1 วัดผลผ่านการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ พบว่ามีผลเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง ซึ่งมี
ผศ.นพดล โพชก�ำเหนิด ตัวแทนนักวิจยั เป็นผูถ้ า่ ยทอดเรือ่ งราวการท�ำงาน แต่ผลกระทบทีม่ คี ณ
ุ ค่า วัดได้จากหน่วยงานภาคีรว่ ม คือคุณประภาพรรณ กันตังพันธุ์
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลวังวน อ�ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ พร้อมกับน�ำโล่ประกาศเกียรติคุณ ที่ อบต.วังวน ได้รับจากจังหวัดตรัง
และ กิจกรรม Change For Good ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัด ประจ�ำปี 2561 มาเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณบรรจง นฤพรเมธี
นายกสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการวิจัย ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมาร่วมงานในครั้งนี้ เป็นโอกาสให้
หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สามารถน�ำเอาแนวทางและเทคนิคต่างๆ ไปปรับใช้ในการท�ำงานในระยะที่ 2 ต่อไป
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วันที่ 3 ตุลาคม 2561 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช น�ำทีมผูบ้ ริหาร
ประกอบด้วย ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
ผูอ้ ำ� นวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ พร้อมนักวิจยั รวม 13 คน เข้าพบ รักษาราชการแทนพัฒนาการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อหารือกรอบการท�ำงานวิจัย ด้านพัฒนา OTOP ความร่วมมือระหว่าง ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.) กับ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึง่ การพบกันครัง้ นีไ้ ด้รว่ มกลัน่ กรองกลุม่ เป้าหมาย
และก�ำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส�ำหรับเตรียมจัดเวทีทบทวนกรอบวิจัยพัฒนา OTOP ในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 นี้
โอกาสนี้ได้รับความรู้และมุมมองที่จะเชื่อมโยงการพัฒนา OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยเสน่ห์ที่ว่า
นคร...เมืองสองธรรม (ธรรมะ+ธรรมชาติ) เมืองสองเครื่อง (เครื่องถม+เครื่องแกง)
วันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา 9 มทร. และ
รายงานสรุปผลการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ 9 โดยมี รศ.ศีลศิริ สง่าจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เป็นผู้เปิดการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั
และบริการวิชาการ เป็นผูแ้ ทนอธิการบดีรว่ มลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) ด้านมาตรฐานความปลอดภัยการวิจยั และมาตรฐานความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบตั กิ าร กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุม่ ภาคใต้ 12 สถาบัน และส�ำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ โรงแรมบุรีศรีภู อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

::: 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล บันทึกลงนามความร่วมมือกับ สกว. เพื่อวิจัยยกระดับ OTOP :::
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมแถลงข่าวและลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง (Program based Research)” ระหว่าง 8 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล กับสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) วิจัยสร้างองค์ความรู้ “เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้า
ระดับพรีเมียม เสริมเศรษฐกิจฐานราก ซึ่ง 8 มทร. ประกอบด้วย
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
การแถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง (Program based
Research) โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี ผู้อำ�นวยการสถาบันการวิจัยและพัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิจัย ร่วมงานดังกล่าว ณ โรงแรม
เดอะสุโกศล กรุงเทพ
โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำ�นวยการ สกว. กล่าวว่า ที่ผ่านมา รัฐบาลให้การสนับสนุนโครงการหนึ่งตำ�บล หนึ่งผลิตภัณฑ์
หรือ OTOP ในการขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายรัฐ แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและความยากจนของประเทศ ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอาชีพและรายได้
ให้แก่ชุมชน โดยมีแนวทางการพัฒนาสินค้าและบริการ 5 ด้าน ประกอบด้วย
- ด้านการบริหาร โดยใช้กลไกคณะกรรมการอำ�นวยการ หนึ่งตำ�บล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดและอำ�เภอ
- ด้านพัฒนาผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ
- ด้านสถานที่
- ด้านผลิตภัณฑ์ของใช้/ของที่ระลึก จะต้องนำ�วัตถุดิบที่มีคุณภาพมาผลิต บรรจุภัณฑ์แข็งแรงดี และมีความสวยงาม
- ด้านอาหาร โดยเน้นความสะอาดและถูกสุขอนามัย และมาตรฐาน
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จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ใน 3 กลุ่มงาน คือ เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งปัจจุบันพบว่า ผลิตภัณฑ์ OTOP บางชนิด
ยังมีปัญหาด้านคุณภาพ มาตรฐาน และการพัฒนาต่อยอดยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้าระดับพรีเมียม
อย่างไรก็ดี สกว. ในฐานะองค์กรที่มีภารกิจสนับสนุนทุนวิจัยให้เกิดข้อมูล และความรู้สู่การขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศ รวมถึง
หนุนเสริมนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและความยากจนของประเทศ โดยการเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรและภูมิปัญญาพื้นถิ่นด้วยการวิจัย
จึงได้สนับสนุน โครงการการพัฒนางานวิจยั และโครงการวิจยั ทีม่ ผี ลกระทบสูง (Program based Research) ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ทัง้ 8 แห่ง ดำ�เนินการศึกษาวิจยั สร้างองค์ความรูด้ ว้ ย “การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ดว้ ยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ในการเพิม่ มูลค่าและความแตกต่างให้กบั ผลิตภัณฑ์
ทั้งคุณภาพและมาตรฐาน ที่ยังคงไว้ซึ่งคุณค่าของอัตลักษณ์เชิงภูมิปัญญา เสน่ห์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น ทันสมัย ตามแบบสากล
ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผูอ้ ำ�นวยการหน่วยบูรณาการวิจยั และความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาเชิงพืน้ ที่ (ABC) สกว. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
เป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งจะรับหน้าที่การศึกษาวิจัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ (OTOP) ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและความร่วม
มือที่จะยกระดับเศรษฐกิจฐานรากผ่าน “งานวิจัยพื้นที่เชิงพาณิชย์” เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการหนึ่งตำ�บล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ผ่านกลไก
การขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า และยกระดับผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์เป้าหมาย (Signature Product)
ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั กล่าวว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั มีพนื้ ที่
รับผิดชอบในภาคใต้ มีวิทยาเขตตั้งอยู่ในหลายจังหวัด มีพันธกิจทำ�งานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โครงการความร่วมมือกับ สกว. ครั้งนี้
ได้เลือกพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความสำ�คัญของภาคใต้ มีพื้นที่และประชากรสูง แต่ขีดความสามารถในการแข่งขันยังมีปัญหาด้าน
โครงสร้างการกระจายรายได้ นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือที่ดีกับทางจังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้เป็นทุนการหนุนเสริมจากภาคีในระดับจังหวัด
มีความพร้อมสูง ประเด็นทีจ่ งั หวัดได้เลือกกลุม่ OTOP คือเครือ่ งแกงและเครือ่ งถม ซึง่ ทัง้ 2 อย่างนี้ มีความเป็นเอกลักษณ์ตอ่ ความเป็นเมืองนครศรีธรรมราช และ
ความเป็นภาคใต้ เครือ่ งแกงคือเครือ่ งปรุงทีส่ ำ�คัญในวัฒนธรรมอาหารของชาวใต้ ขณะทีเ่ ครือ่ งถมคือศิลป์ทมี่ คี ณ
ุ ค่ามายาวนาน ซึง่ การเลือกสรรในครัง้ นี้ ตรงกับ
ความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองทีว่ า่ “เมืองนครศรีธรรมราช เมืองสองธรรม เมืองสองคลอง เมืองสองเครือ่ ง” เป้าหมายทีส่ ำ�คัญของ มทร.ศรีวชิ ยั ในการวิจยั ครัง้ นี้
ได้ให้แนวทางนักวิจัยไว้ง่ายๆ ชัดๆ คือ งานวิจัยที่ทำ�นั้น จะต้อง “ทำ�ได้จริง ใช้ได้จริง ขายได้จริง” บนประโยชน์สูงสุดคือชุมชนสามารถเกิดรายได้เพิ่มที่วัดผลได้
สำ�หรับความร่วมมือระหว่างหน่วยบูรณาการวิจยั ฯ เชิงพืน้ ที่ ABC สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั กับ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ในครัง้ นี้ เป็นการทำ�งานแบบประสานพลังทีม่ งุ่ สร้างงานวิจยั ให้เกิดองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรม นำ�ไปสูก่ ารยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของผูป้ ระกอบการ
OTOP บนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยอาศัยกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งสอดรับกับนโยบายรัฐบาล ภายใต้การพัฒนาประเทศไทย 4.0
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการ
แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั พร้อมด้วย ดร.จเร สุวรรณชาต
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม
ผูอ้ ำ� นวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ อ.สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดี
คณะเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมพิธลี งนามและแถลงข่าวบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้ชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง
เรือ่ ง “การพัฒนางานวิจยั และสนับสนุนชุดโครงการวิจยั เพือ่ สร้างนวัตกรรมและเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการโครงการหนึง่ ต�ำบล หนึง่ สร้าง
นวัตกรรม และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการโครงการหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)” ณ ห้องกมลมาศ ชั้น 6 โรงแรมเดอะสุโกศล
กรุงเทพมหานคร ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการหนุนเสริมการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและความยากจนของประเทศด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก
โดยเน้นการส่งเสริมธุรกิจในชุมชนให้มรี ายได้เป็นของตนเองด้วยการน�ำทรัพยากรและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ทีส่ ามารถสร้างการกระจาย
รายได้สู่ชุมชนได้จริง
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อม ดร.จเร สุวรรณชาต
รองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ ผศ.อุดร นามเสน รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการ
พิเศษ รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
น�ำผู้บริหารพื้นที่ วข.นครศรีธรรมราช และนักวิจัย พบภาคีเครือข่าย เพื่อร่วม
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต�ำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม
บนฐานศักยภาพและทรัพยากรพืน้ ถิน่ สูต่ ลาดการแข่งขัน” ภายใต้ “การพัฒนางานวิจยั
และการสนับสนุนชุดโครงการวิจยั ทีม่ ผี ลกระทบสูง (Program based Research)
ระหว่างกองทุนสนับสนุนการวิจยั กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”
ณ ห้องประชุมทิพย์มณฑา โรงแรมลิกอร์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมี นายวิรตั น์ รักษ์พนั ธ์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด นครศรีธรรมราช มาเป็นประธาน
ในการประชุม และร่วมหารือการสนับสนุนการท�ำงาน โดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วม
กว่า 60 คน ผสมผสานกับนักวิจัยอีกกว่า 30 คน อีกทั้งได้รับเกียรติจาก คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ผู้ทรงคุณวุฒิงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ มาให้มุมมองและ
วิเคราะห์กรอบการวิจัย เป็นอีกหนึ่งกระบวนการท�ำงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ในระดับจังหวัดที่ มทร.ศรีวิชัย ด�ำเนินการในปี 2561
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เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้การพัฒนางาน
ด้านการปฏิบัติงานในองค์กร เพื่อเชื่อมโยงประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างความร่วมมือในการด�ำเนินงานวิจยั เชิง
พื้นที่ “โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพือ่ สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิม่ บนฐานศักยภาพและทรัพยากรพืน้ ถิน่ สูต่ ลาดการแข่งขัน” ณ สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.สุจารี แก้วคง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ และร่วม
แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย
วันที่ 20-21 ตุลาคม 2561 ในช่วงเช้า สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย น�ำโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากร ได้ประชุมจัดท�ำแผน
การปฏิบัติงานประจ�ำปีงบประมาณ 2562 และแผนการบริหารโครงการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึง่ ต�ำบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม บนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาด
การแข่งขัน ณ ปลายน�้ำรีสอร์ท อ�ำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 20 ตุลาคม 2561 ช่วงบ่าย สถาบันวิจัยและพัฒนา น�ำโดย
ผศ.ดร.อภิรกั ษ์ สงรักษ์ ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากร
ลงพื้นที่เยี่ยมชมและเรียนรู้วิธีการท�ำเครื่องถม จากคุณอุดม ขวัญสงค์ เจ้าของ
ร้านเครื่องถมอุดม ซึ่งเป็นช่างฝีมือเครื่องถมชั้นครูในจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยเครือ่ งถมเป็นหนึง่ ในผลิตภัณฑ์ ทีน่ กั วิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย น�ำมาเป็นโจทย์วิจัยในโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่งต�ำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งน�ำเยี่ยมชมโดยนักวิจัยภายใต้โครงการ ดร.พิมพิศา พรหมมา และ อาจารย์วาจิศา จันทรักษ์ สังกัดวิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ
รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.กิตติกร ขันแกล้ว
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีมนักวิจยั เข้าพบสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง โดยคุณประชา งามรัตนกุล ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะรองประธานและกรรมการสภา เพื่อรับทราบ
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดตรังและภาคใต้ ในกลุม่ ยางพารา ปาล์ม
ท่องเที่ยว และอาหารทะเล พร้อมทั้งหารือแนวทางการพัฒนากระบวนการสร้างงานวิจัยที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมภาคใต้ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย รับไปหารือเพื่อจัดการประชุมระดมความคิดเห็นในช่วงเดือนธันวาคม
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องแซฟไฟร์ ชัน้ 2 โรงแรม
เซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคล 8 แห่ ง ได้ น� ำ ที ม วิ จั ย ชุ ด โครงการวิ จั ย
ตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล ตามระเบียบวาระแห่งชาติ
ปี 2561 กลุม่ เรือ่ งนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาพืน้ ที่ ซึง่ เป็นความร่วมมือ
ระหว่างส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับเครือข่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยผู้บริหารได้ร่วมลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ไปเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561
ณ เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ
ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
พร้อมด้วย ดร.วิกจิ ผินรับ รองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจยั สถาบันวิจยั
และพัฒนา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการ
พัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัย
รุ่นใหม่” (ลูกไก่) และโครงการ “จุดประกายความคิดสร้างงานและนวัตกรรม
สู่ประเทศไทย 4.0” ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่าง
วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
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จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 คุณศานิต เกษสุวรรณ และคณะ บริษทั
เอสซีจี ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ำกัด เข้าพบ ผศ.ดร. อภิรักษ์ สงรักษ์
ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา มทร.ศรีวชิ ยั เพือ่ หาแนวทางความร่วมมือ
เกี่ยวกับงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรแนวชายฝั่งจังหวัดตรัง โดย เอสซีจี
ผสานพลังงานชุมชนสานต่อโครงการรักษ์น�้ำจากภูผา สู่มหานที เอสซีจีมีการ
อนุรกั ษ์ตน้ น�ำ้ ของชุมชน ต.ถ�ำ้ ใหญ่ อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช และมาถึงพืน้ ที่
ปลายน�้ำของชุมชนบ้านมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ได้น�ำนวัตกรรมบ้านปลาจากปูนทนน�้ำทะเล เป็นบ้านปลาที่เหมาะสมกับพื้นที่ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เอสซีจีจะท�ำโครงการรักษ์น�้ำจากภูผา สู่มหานที ในพื้นที่ต่างๆ ทั้งประเทศ รวมถึงการสร้างเครือข่ายให้เกิดพลังที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันสร้างต้นน�้ำที่ดี
สู่ปลายน�้ำอันอุดมสมบูรณ์ และยินดีที่จะร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นเครือข่ายในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรแนวชายฝั่ง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�ำนวยการ
สถาบันวิจยั และพัฒนา มทร.ศรีวชิ ยั เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจยั และ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมรัศมี
ธารา อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โดยมีท่านรองอธิกาบดี มทร.ตะวันออก ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ซึง่ มี ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พนิ จิ ผูอ้ ำ� นวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ตะวันออก พร้อมทีมงาน เป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมเครือข่ายในครั้งนี้
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทีม
วิจัยชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัด
นครศรีธรรมราช ของ มทร.ศรีวิชัย น�ำเสนอกรอบวิจัยและ Network Value
Chain ต่อผู้ทรงคุณวุฒิส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้
“การพัฒนาและสนับสนุนชุดโครงการวิจยั ทีม่ ผี ลกระทบสูง เพือ่ สร้างนวัตกรรม
และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการโครงการหนึ่งต�ำบล
หนึง่ ผลิตภัณฑ์ (OTOP)” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ณ ห้องประชุม ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower (สนามเป้า) กรุงเทพฯ
ส่งมอบ“ตูอ้ บแสงอาทิตย์ ส�ำหรับอบแห้งใบจาก” ให้กบั กลุม่ วิสาหกิจชุมชน
จักสานก้านจากบ้านนายอดทอง ต�ำบลวังวน อ�ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รักษา
ราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย
ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดร.ประเสริฐ
ทองหนู นุ ้ ย คณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารประมง
ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมผูบ้ ริหารสถาบันวิจยั และพัฒนา ทีมจัดการงานวิจยั เพือ่ พัฒนาเชิงพืน้ ที่ นักวิจยั ร่วมส่งมอบ “ตูอ้ บแสงอาทิตย์
ส�ำหรับอบแห้งใบจาก (ติหมา)” ผลงานของ ผศ.นพดล โพชก�ำเหนิด ภายใต้งานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) โครงการวิจยั เรือ่ ง “การจัดการทรัพยากรแบบมีสว่ นร่วมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของชุมชนลุม่ น�ำ้ ปะเหลียน จังหวัดตรัง”
ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานก้านจากบ้านนายอดทอง ต�ำบลวังวน อ�ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยนายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย
นางประภาพรรณ กันตังพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลวังวน และป้าเล็ก เป็นผูร้ บั มอบ ซึง่ มี ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผูอ้ ำ� นวยการหน่วยบูรณาการและความ
ร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ผู้ทรงคุณวุฒิ สกว. และพี่เลี้ยงโครงการวิจัย นายบรรจง นฤพรเมธี
นายกสมาคมการท่ อ งเที่ ย วและโรงแรมจั ง หวั ด ตรั ง คุ ณ นั น ทวั น ศิ ริ โ ภคพั ฒ น์ ผู ้ อ� ำ นวยการการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (ททท.) ส� ำ นั ก งานตรั ง
หัวหน้าประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง คุณจ�ำนง ฐานะพันธุ์ ผู้อ�ำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม สบทช.10 และ ปลัดอ�ำเภอกันตัง มาร่วมเป็นเกียรติการส่งมอบ
ในครั้งนี้ด้วย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
น�ำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ผู้บริหารและบุคลากร เข้าเยี่ยมเยือนและสวัสดีปีใหม่แก่หน่วยงานใน
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2562 และ
ขอขอบคุณส�ำหรับของขวัญและค�ำอวยพรปีใหม่ จากหน่วยงานต่างๆ รวมถึง
อาจารย์ นักวิจัย มทร.ศรีวิชัยทุกท่าน
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สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อนำ�ข้อมูลการวิจัยและผลสัมฤทธิ์ไปใช้ ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

