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สวัสดีท่านผู้อ่านจดหมายข่าวสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ทุกท่าน
ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 ปีที่ 7 ประจ�ำเดือนมกราคม-เมษายน
2562 ที่รวบรวมเนื้อหาและกิจกรรมโครงการของ
สถาบันวิจัยฯ เพื่อให้ผู้รับสารได้รับข้อมูลที่ทันสมัย ทัน
เหตุการณ์ความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ ของ
สถาบันวิจัยฯ กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
จดหมายข่าวของสถาบันวิจยั และพัฒนา จะเป็นสือ่ กลาง
ที่เป็นประโยชน์แก่นักวิจัยและผู้สนใจทุกท่าน

คณะกรรมการดำ�เนินงาน
กรรมการอำ�นวยการ
ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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

ดำ�เนินการจัดทำ�จดหมายข่าว
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
179 หมู่ 3 ตำ�บลไม้ฝาด อำ�เภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
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นายสุวรรณ พรมเขต
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นางสาวบุญบรรจง สายสาด
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นางสาวยุวรรณา ทองมั่น
นางสาวพนิดา ชูเวท

จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

กิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้จัดการ
ประชุมลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุน “โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัด
นครศรีธรรมราช เพือ่ สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มบนฐานศักยภาพ และทรัพยากรพื้นถิน่ สู่ตลาดการแข่งขัน”ภายใต้ทุน
โครงการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูงฯ ประจ�ำปี 2561 ณ ห้อง MT 209 อาคาร
ศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้ให้
เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและเป็นพยานในการลงนามสัญญารับทุนโครงการวิจัยฯ OTOP
จากการลงนามความร่วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่งกับส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยที่ตอบสนองความต้องการของภาคีดูอยู่บนฐานการวิจัยและ
สร้างนวัตกรรมเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มผู้ประกอบการหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่ภูมิภาคที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง
รับผิดชอบ ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้เลือกพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ท�ำงานโดยได้ประสานความร่วมมือกับส�ำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครศรีธรรมราชคัดเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์จ�ำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่เครื่องถมและเครื่องแกง ซึ่งได้ขอเสนอรับทุนการวิจัยภายใต้โครงการ “วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มค้นหาศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน”
การลงนามในสัญญารับทุนโครงการวิจัย ผู้ให้ทุนได้แก่ ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย และผู้รับทุน ได้แก่ หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย
ทั้ง 5 โครงการ ได้แก่
1. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าสู่มูลค่าบนวิถีแห่งการเชิดชูช่างถมเมืองนคร  หัวหน้าโครงการวิจัย ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม
2. โครงการนวั ต กรรมการออกแบบและกระบวนการผลิ ต เครื่ อ งถมร่ ว มสมั ย โดยคงไว้ ซึ่ ง อั ต ลั ก ษณ์ ดั้ ง เดิ ม ของเครื่ อ งถมจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
หัวหน้าโครงการวิจัย ดร.ณัฏฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง
3. การบริหารจัดการวัตถุดิบของเกษตรกรผู้ผลิตเครื่องแกง หัวหน้าโครงการวิจัย อาจารย์สาธิต บัวขาว
4. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องแกงนครสู่มาตรฐานเพื่อเพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายและการสื่อสารการตลาด หัวหน้าโครงการวิจัย ดร.สายใจ แก้วอ่อน
5. โครงการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเครื่องแกงนคร หัวหน้าโครงการวิจัย ผศ.โพยมพร รักษาชล
นอกจากนีย้ งั ได้รบั เกียรติจาก ผศ.จรัญ ไชยศร ผูช้ ว่ ยอธิการบดี ประจ�ำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช รวมทัง้ ยังได้รบั เกียรติจากผูป้ ระกอบการเครือ่ งถม คุณอุดม ขวัญสงค์
และผู้ประกอบการเครื่องแกง คุณกัญญารัตน์ สังขาเสน ร่วมเป็นพยานในการลงนามสัญญาโครงการวิจัย OTOP ในครั้งนี้ และได้รับความสนใจเข้าร่วมการประชุมลงนาม
ในสัญญารับทุนจากนักวิจัยในพื้นที่เป็นอย่างมาก
สถาบันวิจยั และพัฒนา มทร.ศรีวชิ ยั ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ
ผลงานวิจัย ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ�ำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2-6
กุมภาพันธ์ 2562 โดยน�ำงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงจ�ำนวน 2 ผลงาน
ได้แก่ การพัฒนาตู้อบแสงอาทิตย์ส�ำหรับอบแห้งใบจากสู่ชุมชนลุ่มน�้ำ
ปะเหลียน ผลงานของ ผศ.นพดล โพชก�ำเหนิด และผลงานผลิตภัณฑ์
บรรจุ ภั ณ ฑ์ อ าหารปลอดสารพิ ษ จากเส้ น ใยต้ น กล้ ว ย ผลงานของ
ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน โดยได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา
และผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวนมาก
วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ได้จดั โครงการการสร้างเครือข่าย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ณ โรงแรม
บลูโซเทล ต�ำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ โดยโครงการนีเ้ กิดจากความร่วมมือ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง
ภายใต้แนวการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านการวิจัยให้เกิดการ
พัฒนาอย่างสูงสุด ซึง่ การขับเคลือ่ นหลัก มาจากบุคลากรของสถาบันวิจยั
และพัฒนาของแต่ละหน่วยงาน ทัง้ นีเ้ พือ่ การลดขัน้ ตอนในการด�ำเนินงาน
จึงควรมีการสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเช้าได้มีพิธีเปิดโดย ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฝึกอบรมและเปิดงาน โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้มีการมอบธงที่ระลึก
ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง เพื่อเป็นสัญลักษณ์การแสดงความร่วมมือของเครือข่าย 9 ราชมงคล
ในโอกาสนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ฐานะเจ้าภาพจัดงานประชุม ขอขอบคุณผู้บริหาร บุคลากร จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ที่ให้ความร่วมมือในการจัดโครงการอย่างดีเสมอมา
รวมถึงผูท้ รงคุณวุฒแิ ละวิทยากรทุกท่านทีใ่ ห้เกียรติมาถ่ายทอดองค์ความรูส้ เู่ ครือข่าย
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และในครัง้ นีไ้ ด้รบั เกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
เป็นประธานในพิธปี ดิ พร้อมมอบธงเจ้าภาพการจัดงานประชุมเครือข่ายสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ให้กบั ประธานเครือข่ายฯ ดร.อนิวรรต หาสุข
เพื่อส่งมอบแก่ ดร.ภาสวรรธน์ วัชรด�ำรงค์ศักดิ์ รักษาการผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งต่อไป
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สถาบันวิจยั และพัฒนา มทร.ศรีวชิ ยั จัดโครงการ “การอบรมการใช้เครือ่ งมือ
ทางสถิตเิ พือ่ การวิจยั ” ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) ซึ่งมี ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ�ำนวย
การฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับและเปิดงาน
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปัญจา ชูช่วย วิทยากรจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มาให้
ความรู้ความเข้าใจการใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่นักวิจัยของ
มหาลัยฯ เพื่อให้สามารถน�ำเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติไปใช้ในการวิจัยได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย
จัดโครงการประชุมสัมมนา การพัฒนาแผนบูรณาการงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศยุค Thailand 4.0 ภายใต้โครงการ Quick win projects พื้นที่ตรัง
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2562
โดยมี ผศ.ดร.วรพร ธารางกูร รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี
ผู้ช่วยอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขตตรัง มทร.ศรีวิชัย เป็นประธานเปิดงานในพิธี ทั้งนี้
การประชุมดังกล่าวได้มกี ารบรรยายเรือ่ งยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรัง เพือ่ สนอง
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางนิทฐา แสวงทอง ให้
เกียรติเป็นผูบ้ รรยายและมีการเสวนาเรือ่ งการค้นหาโจทย์วจิ ยั เพือ่ พัฒนาจังหวัด โดยมี
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนยุ้ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง เป็นผู้ด�ำเนินการเสวนา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเป็นผู้ร่วมเสวนา ในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่องการก�ำหนดโจทย์วิจัยเพื่อ
พัฒนาภูมิภาค โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พลชาติ โชติการ รองผู้อ�ำนวยการสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย และ
ท�ำกิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อก�ำหนดโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดตรัง ซึ่งมีวิทยากรประจ�ำกลุ่ม ได้แก่ ดร.พลชาติ โชติการ ดร.สนใจ หะวานนท์ นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง ผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ค�ำแนะน�ำก�ำหนดโจทย์วิจัยของแต่ละกลุ่ม ส�ำหรับวันที่สองของโครงการได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คุณสุวรรณดี
ขวัญเมือง ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืด เขต11 (ตรัง) และคณะ เป็นผู้ร่วมแนะน�ำแนวทางการตั้งโจทย์วิจัย และลงกลุ่มเพื่อก�ำหนดโจทย์วิจัยเชิง
พื้นที่จังหวัดตรัง พร้อมการน�ำเสนอหัวข้อของแต่ละกลุ่ม เพื่อช่วยให้นักวิจัยของ มทร.ศรีวิชัย มีแนวทางในการก�ำหนดทิศทางการพัฒนาแผนบูรณาการงานวิจัยในอนาคต
โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเข้มข้มและเห็นถึงพลังการขับเคลื่อนของนักวิจัยในพื้นที่อย่างแท้จริง
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย
จัดโครงการประชุมสัมมนา การพัฒนาแผนบูรณาการงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศยุค Thailand 4.0 ภายใต้โครงการ Quick win projects
พื้นที่นครศรีธรรมราช ณ โรงแรมแกรนด์ เซาเทิร์น อ�ำเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 น�ำโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์
สงรักษ์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย กล่าวรายงาน
ต่อประธานในการประชุม ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง
รองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มทร.ศรีวชิ ยั เป็นประธานเปิดงาน
ประชุมและมีการบรรยายเรือ่ งยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพือ่ สนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0  โดยคุณพงศ์ศกั ดิ์ เมืองดี (หัวหน้าส�ำนักงาน
ส�ำนักบริหารโครงการอันเนื่องพระราชด�ำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช) ได้ให้
เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และหลังจากนั้นได้มีเวทีการเสวนา เรื่องการ
ค้นหาโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาจังหวัด โดยภาคีเครือข่ายจังหวัด stakeholder
ซึ่งประกอบด้วย คุณพิทักษ์ บุญคงแก้ว (อุตสาหกรรม จ.นครศรีธรรมราช)
คุณอมรรัตน์ สว่างลาภ (ส�ำนักงานเกษตร จ.นครศรีธรรมราช) คุณกรกฏ เตติรานนท์
(ประธานหอการค้า จ.นครศรีธรรมราช) ร่วมกับ ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ (ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย) และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม
(ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย) เป็นผู้ด�ำเนินการเสวนาเชิงปฏิบัติการ และในส่วนของภาคบ่าย เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่องการ
ก�ำหนดโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาภูมิภาค โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นวิทยากรในการบรรยาย
ส�ำหรับวันที่สองของกิจกรรมกลุ่มปฏิบัติการ โครงการ Quick Win Projects พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมี ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวชิ ยั เป็นผูแ้ นะน�ำแนวทางการค้นหาโจทย์วจิ ยั เพือ่ พัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และการน�ำเสนองานวิจยั ต่อเครือข่ายภาครัฐ
(Stakeholder) ทั้งนี้มีการใช้แบบฟอร์มการร่างแผนบูรณาการวิจัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศยุค Thailand 4.0 โดยได้แบ่งกลุ่มตามความสนใจภายใต้เป้าหมายเพื่อ
การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย กลุ่มโค กลุ่มกุ้ง กลุ่มพืชเกษตร (ข้าว) กลุ่มแพะ กลุ่มไก่พื้นเมือง กลุ่มเมืองน่าอยู่ ซึ่งบรรยากาศในการประชุม เต็มไปด้วย
ความกระตือรือร้นของนักวิจัยที่มุ่งมั่นในการสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
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จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย
จั ด โครงการพั ฒ นาแผนบู ร ณาการงานวิ จั ย เพื่ อ ตอบโจทย์ ก ารพั ฒ นาประเทศ
ยุค Thailand 4.0 ภายใต้โครงการ Quick win projects พืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา ณ โรงแรม
สยามออเรียนทัล อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2562
เพือ่ ให้นกั วิจยั ของมหาวิทยาลัยได้ทราบยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด และได้หาโจทย์วจิ ยั
จากผูใ้ ช้เชิงพืน้ ที่ โดยได้รบั เกียรติจาก ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ผูช้ ว่ ย
อธิการบดีฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธเี ปิด ในการประชุมสัมมนาได้
มีการบรรยายเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลาเพื่อสนองนโยบาย Thailand 4.0 จากคุณบัณลือ ทองนุ้ย ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัดสงขลา และมีการเสวนาระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย อันได้แก่ คุณวิฑูร อินทมณี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส�ำนักงานเกษตร
จังหวัดสงขลา คุณธีระ แก้วพิมล อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา คุณพูนทรัพย์ ชูแก้ว ปราชญ์ชุมชนท่าหิน และคุณประทีป หรัมจันทร์
ปราชญ์ชมุ ชนท่าข้าม ซึง่ มีผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศริ ิ จากคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวชิ ยั เป็นผูด้ ำ� เนินการเสวนา โดยในช่วงบ่ายเป็นการ
รับฟังการจัดท�ำแผนบูรณาการให้ได้รับทุนสนับสนุน : กรณีศึกษาแผนบูรณาการที่เสนอของบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทชัย
ชูศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่องการก�ำหนดโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาภูมิภาค จากรองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันทีส่ องของโครงการ Quick win projects พืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา ได้มกี ารยกตัวอย่างแผนบูรณาการทีด่ จี ากสถาบันวิจยั
และพัฒนา และการให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมในการเขียนผลลัพธ์สผู่ ใู้ ช้ การรวมศาสตร์ในการจัดท�ำแผนบูรณาการงานวิจยั ร่วมกัน โดยผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นันทชัย ชูศลิ ป์ นักวิจยั
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากนัน้ มีการแบ่งกลุม่ เพือ่ ก�ำหนดโจทย์ในการจัดท�ำแผนบูรณาการงานวิจยั โดยการน�ำเสนอแผนบูรณาการของแต่ละกลุม่ เพือ่ ให้เพือ่ นนักวิจยั ทีส่ นใจ
จะร่วมแผนเพิ่มเติมเข้าร่วม หรือเชิญชวนสาขาที่ยังขาดอยู่มาด�ำเนินการร่วมกัน และได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการน�ำเสนอแผนบูรณาการงานวิจัยของทุกกลุ่ม รวมถึง
มีการกล่าวสรุปภาพรวมของการจัดท�ำแผนบูรณาการงานวิจัยในครั้งนี้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อท�ำให้
นักวิจัยก�ำหนดทิศทางได้ชัดเจนมากขึ้นที่จะน�ำแผนบูรณามาพัฒนาต่อไปในอนาคต
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย
จัดโครงการการเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมวีแอล อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ซึ่งมี ผศ.ดร.วรพร ธารางกูร รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สถาบันวิจยั และพัฒนา กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดยมีวตั ถุประสงค์การจัดโครงการ
ครัง้ นีเ้ พือ่ เพิม่ ความรูใ้ นด้านเทคนิคการเขียนบทความเพือ่ การตีพมิ พ์เผยแพร่บทความ
ของนักวิจยั สูว่ ารสารทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ และเพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุน
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
กิจกรรมวันแรกได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.การุณ ทองประจุแก้ว บรรยายพิเศษเรื่องการวางเนื้อหาบทความอย่างไรให้ผ่านการพิจารณาจากกอง
บรรณาธิการ หรือให้ได้รบั การตีพมิ พ์ ในส่วนช่วงบ่ายและวันทีส่ องของโครงการ ได้รบั เกียรติจากวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒมิ าอ่านและให้ขอ้ เสนอแนะแก่นกั วิจยั แต่ละสาขา ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.การุณ ทองประจุแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ คณะวิทยาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ ทัง้ นีน้ กั วิจยั ทีเ่ ข้าร่วมโครงการทุกท่านมีความตัง้ ใจในการปรับแก้ไขบทความ ตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ และสถาบันวิจยั และพัฒนา ขอขอบพระคุณวิทยากร
ทุกท่านที่ได้สละเวลามาให้ความรู้และเทคนิคการเขียนบทความให้แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 28 มีนาคม 2562 ผูบ้ ริหารสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้ง 6 สถาบัน ร่วมปรึกษาหารือแนวทางพัฒนา
แผนบูรณาการวิจยั ระดับภูมภิ าคส�ำหรับเตรียมความพร้อมเพือ่ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
วิจัย ปี 2564 หรือแหล่งทุนอื่น โดยมีประเด็นสรุปร่วมกันให้แต่ละมหาวิทยาลัย ก�ำหนด
ประเด็นวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในบริบทภูมิภาค เบื้องต้นมี
ข้อเสนอประเด็นแผนบูรณาการมหาวิทยาลัยละ 2 แผนบูรณาการ ทั้งนี้เครือข่ายสถาบันวิจัย
และพัฒนา 6 สถาบัน จะก�ำหนดจัดประชุมเครือข่ายและพัฒนาแผนบูรณาการร่วมกันในช่วง
เดือนพฤษภาคมนี้
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ (วช.) ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั และเครือข่ายสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคใต้ 5 แห่ง (มรภ.สุราษฎร์ธานี มรภ.นครศรีธรรมราช มรภ.สงขลา มรภ.ภูเก็ต
และ มรภ.ยะลา) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักจริยธรรมการวิจัยและ
การทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม
ธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง ซึ่งมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา มทร.ศรีวิชัย กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.
ศรีวิชัย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดการประชุมจากกองมาตรฐานการวิจัย ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยท่าน
ดร.อัณณ์ณิชา โตกิจกล้าธวัฒน์ ผู้อ�ำนวยการกองมาตรฐานการวิจัย และก�ำกับดูแลโดยคุณญาดา สัมมารัตน์ จากกองมาตรฐานงานวิจัย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้ กว่า 320 คน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นิมิตร มรกต จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนาวัลย์ ดาตี้ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ความรู้เกี่ยวกับ
วิวัฒนาการของจริยธรรมตามจริยธรรมการวิจัยพื้นฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากอดีตถึงปัจจุบัน โดยมีเนื้อหาสาระอัดแน่นตั้งแต่
- จริยธรรมการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และกระบวนการขอการยินยอม
- การเยี่ยมส�ำรวจและประเมินการด�ำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
- หลักจริยธรรมการวิจัยและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย
- การวิจัยในการรักษาความลับและผลประโยชน์ทับซ้อน
- บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
รวมถึงกิจกรรม ถาม-ตอบ กรณีศึกษา ลุ้นรับรางวัลจากท่านวิทยากร และมีการท�ำแบบทดสอบประเมินความรู้ความเข้าใจที่ได้รับตลอดหลักสูตรทั้งสองวัน
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ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั รุน่ ที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2562 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ�ำเภอเมือง จังหวัดตรัง ซึง่ มี ผศ.ดร.อภิรกั ษ์ สงรักษ์ ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั
และพัฒนา มทร.ศรีวชิ ยั กล่าวต้อนรับ โดยได้รบั เกียรติจาก ผอ.เพลินจิตต์ นกสกุล ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ ทรัพยากรบุคคล ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) เป็นประธาน
ในพิธีเปิด และ ผศ.ดร.อภิรมย์ สีดาค�ำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ รับหน้าที่พิธีกรและผู้จัดการโครงการฝึก
อบรม ซึง่ โครงการดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ดา้ นการวิจยั ให้กบั บุคลากรของมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาเครือข่ายให้มคี วามรู้
ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
กิจกรรมวันแรกเป็นการบรรยายเกีย่ วกับปรัชญาการวิจยั และจรรยาบรรณการวิจยั จากวิทยากร (แม่ไก่) ดร.เรืองสิทธิ์ เนตรนวลใย การก�ำหนดโจทย์การวิจยั แบบ
บูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ โดยวิทยากร ดร.กัลยา บุญญานุวัตร และเรื่องการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม
โดยวิทยากร ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาท และรองศาสตราจารย์
ศิริชัย พงษ์วิชัย ร่วมประเมินวิทยากร เพื่อให้การรับรองการเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” อีกทั้งมีการแบ่งกลุ่มภาคปฏิบัติ ฝึกการก�ำหนดโจทย์และบูรณาการ
ความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุ่มเพื่อก�ำหนดปัญหาวิจัยในแต่ละพื้นที่
วันที่ 2 เมษายน 2562 เป็นการทบทวนประเด็นเนือ้ หาวิจยั และรับฟังการบรรยายโดยวิทยากร (แม่ไก่) รศ.ผกากรอง เทพรักษ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวชิ ยั เรือ่ งการออกแบบการวิจยั รูปแบบการวิจยั เชิงปริมาณ และเรือ่ งการออกแบบการวิจยั รูปแบบการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยวิทยากร (แม่ไก่) ผศ.ดร.อนิวชั แก้วจ�ำนงค์ จาก
มหาวิทยาลัยทักษิณ ส่วนช่วงท้ายเป็นกิจกรรมฝึกปฏิบตั กิ ารออกแบบการวิจยั เชิงปริมาณแบบกลุม่ ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วมอบรมจะได้รบั ค�ำแนะน�ำอย่างใกล้โดยวิทยากรและผูท้ รงคุณวุฒิ
วันที่ 3 เมษายน 2562 พบกับกิจกรรม Home Room หลังจากได้รบั ฟังการบรรยายจากวิทยากร (แม่ไก่) รศ.ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรื่องการออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และเรื่องการวัด การสร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ จากวิทยากร (แม่ไก่) ผอ.ชูศรี กาญจนวงศ์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
วันที่ 4 เมษายน 2562 เป็นการบรรยายจากวิทยากร (แม่ไก่) ผศ.อนงค์ ภิบาล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และ
หลักประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์
การอบรมดังกล่าวได้รับความสนใจเข้าร่วมทั้งจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และจากหน่วยงานภายนอก จาก 13 แห่ง ได้แก่
มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า, วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง, อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์, ศูนย์วจิ ยั และตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี,
วิทยาลัยชุมชนพังงา, สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตกระบี่ รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 49 คน หลังเสร็จสิ้นโครงการฝึกอบรมฯ ในวันที่ 5 เมษายน 2562
ผอ.เพลินจิตต์ นกสกุล ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ งานทรัพยากรบุคล ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ได้กล่าวแสดงความยินดีกบั ผูผ้ า่ นการอบรมโครงการฝึกอบรม “สร้าง
นักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมทุกท่าน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ “ลูกไก่” ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นอีก 49 คน เพื่อเป็น
ก�ำลังส�ำคัญในการวิจัยในภูมิภาค อันจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป
สถาบันวิจยั และพัฒนา มทร.ศรีวชิ ยั เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2019) ณ ศูนย์การประชุมบางกอก
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562
โดยน�ำผลงานวิจยั ภายใต้โครงการวิจยั เพือ่ พัฒนาเชิงพืน้ ที่ (ABC) “การจัดการทรัพยากร
แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน�้ำปะเหลียนจังหวัดตรัง” เข้า
ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ได้แก่ โครงการวิจัยตู้อบใบจาก โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
โดย ผศ.นพดล โพชก�ำเหนิด  โครงการวิจัยการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทน
จากการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ของชุมชนพื้นที่ลุ่มน�้ำปะเหลียนจังหวัดตรัง
โดย ผศ.ระริน เครือวรพันธุ์ โครงการวิจยั นวัตกรรมสีเขียววัสดุเหลือใช้จากการแปรรูป
จากปัจจุบนั ชุมชนสีเขียวสูค่ วามยัง่ ยืนของลุม่ น�ำ้ ปะเหลียน โดย ดร.ทัชชญา สังขะกูล
นอกจากนี้ ยังมีโครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์น�้ำหวานต้นจากเชิงพาณิชย์เพื่อการอนุรักษ์ป่าจากอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาลุ่มน�้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดย ผศ.ดวงเดือน สงฤทธิ์ ซึ่งในแต่ละวันจะมีการจัด workshop ให้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้ร่วมสนุก เช่น การผลิตถ่านแฟนซีจากใบจาก การสานติหมาจากใบจาก การท�ำ
ของที่ระลึกจากใบจาก ซึ่งได้รับความสนใจแก่ผู้ร่วมงานจ�ำนวนมาก
วันที่ 2-3 เมษายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั จัดโครงการ “การเขียนเอกสารบทความวิจยั เพือ่ การ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ” ณ โรงแรมบลูโซเทล ต�ำบลอ่าวนาง อ�ำเภอ
เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�ำนวย
การสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย เทคนิคการเขียนบทความวิจัย
เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ ยังมีวิทยากรให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำประจ�ำกลุ่ม ได้แก่ รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์ ประจ�ำกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.ดร.วรวรรณ พันธุ์พิพัฒน์ ประจ�ำกลุ่มวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี ประจ�ำกลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ประจ�ำกลุ่ม
บริหารการจัดการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว และ Mr.Danaiel Edward Guiney เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและไวยากรณ์ของบทความ โดยโครงการดัง
กล่าวจัดขึน้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ มุง่ เน้นให้นกั วิจยั คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความรูค้ วามเข้าใจเทคนิคการเขียนบทความวิจยั ในระดับนานาชาติ ซึง่ จะน�ำไปสูก่ าร
ตีพิมพ์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อันน�ำไปสู่การพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อมหาวิทยาลัยฯ
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วันที่ 22-23 เมษายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา น�ำโดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวเปิด
โครงการ “การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” ณ วังวาดี
รีสอร์ท ต�ำบลลานข่อย อ�ำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ในช่วงเช้าของวันนี้ได้มีการ
บรรยายเรื่อง “ทิศทางการปฏิรูประบบวิจัยและนัยยะความส�ำคัญต่องานวิจัยเชิง
พื้นที่” โดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ต่อด้วย
การบรรยาย “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ระยะ 20 ปี ตามแนวคิดด้านการสร้างผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมบนอัต
ลักษณ์เชิงพืน้ ทีใ่ นระยะปานกลาง 5 ปี แรก” โดย คุณวันเพ็ญ จิตตพงศ์ ผูอ้ ำ� นวยการก
องนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั โดยผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
ได้ร่วมกัน Workshop กิจกรรมปฏิบัติการกลุ่ม การวิเคราะห์โจทย์วิจัยบนอัตลักษณ์
และบริบทความต้องการเชิงพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยฯ ในภาคบ่าย
มีการแบ่งกลุ่มการปฏิบัติการตามกิจกรรม โดยเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนา Network
Value chain บนฐานงานวิจัยเดิมและการพัฒนา Research Framework บนงาน
ฐานวิจัย เพื่อเป็นการเรียนรู้เครื่องมือในการพัฒนางานวิจัย อันจะน�ำไปสู่การ
ปรับเปลีย่ นทิศทางการปฏิรปู ระบบการวิจยั ในอนาคต หลังจากนัน้ เป็นการแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์และมุมมองเกีย่ วกับการท�ำงานวิจยั โดยได้ยก Case Study จ�ำนวน
2 โครงการ ได้แก่ Case Study การออกแบบงานวิจยั ทีส่ ร้างการเปลีย่ นแปลงกับสังคม โดย ดร.ณัฎฐ์วรดี คณิตนิ สุทธิทอง อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวชิ ยั
และ Case Study เกี่ยวกับการจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่สู่การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล โพชก�ำเหนิด อาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์
มทร.ศรีวชิ ยั โดยนักวิจยั ผูเ้ ข้าร่วมโครงการทัง้ หมดได้รว่ มกันแลกเปลีย่ นประสบการณ์การวิจยั และเรียนรูร้ ว่ มกัน เพือ่ ขับเคลือ่ นและพัฒนางานวิจยั ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของการด�ำเนินการวิจัยอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ส�ำหรับวันที่สองของโครงการ เป็นกิจกรรมน�ำเสนอ Research Framwork ของกลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัย ทั้งหมด 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง
กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม กลุ่มนวัตกรรมจากใบจาก กลุ่มเครื่องแกง กลุ่มเรื่องถม โดยมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิจัยกับวิทยากร อีกทั้งยังเป็น
แนวทางการวิจัยให้กับผู้เข้าร่วมท่านอื่นด้วย และในช่วงบ่ายมีการบรรยายหัวข้อเรื่องกรณีศึกษาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดย
ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ รองผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการบรรยายกระบวนการท�ำงานงานวิจัยเชิงพื้นที่จากประสบการณ์จริง ที่
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของกระบวนการท�ำงานเชิงพื้นที่ ที่มีความแตกต่างในด้านพื้นที่และชุมชน ต่อมาเป็นการบรรยายแนวทางการเขียนรายงานวิจัยโดย
ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยบรรยายถึงรายละเอียดแบบฟอร์มของการเขียนรายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายใต้
โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งเป็นการพัฒนาเครื่องมือในการท�ำวิจัยของหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ และปิดท้ายด้วยกิจกรรมการเขียนความต้องการการรับการ
หนุนเสริมด้านงานวิจัย จากนักวิจัยที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก
วันที่ 25 เมษายน 2562 ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ร่วมประชุมก�ำหนดการติดตามการด�ำเนินงานของโครงการ “ประสาน
งานชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของเครือข่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” ณ ห้องประชุม 1 ชัน้ 1 สถานีวทิ ยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ โดยมีขอ้ หารือ
เพื่อก�ำหนดแนวทางการติดตามงานวิจัย และการหนุนเสริมการน�ำผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ รวมถึงวางแผนการท�ำงานในระยะต่อไปของโครงการฯ ในกลุ่มเครือข่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง
สถาบันวิจยั และพัฒนา มทร.ศรีวชิ ยั จัดโครงการ “การอบรมการใช้เครือ่ ง
มือทางสถิติเพื่อการวิจัย” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ ส�ำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
ซึง่ ได้รบั เกียรติจาก ผศ.ปัญจา ชูชว่ ย วิทยากรจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และว่าทีร่ อ้ ยตรีหญิง
น�้ำฝน พลอยนิลเพชร มาให้ความรู้ความเข้าใจการใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้แก่นักวิจัยของมหาลัยฯ เพื่อให้สามารถน�ำเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติไปใช้ในการวิจัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับความสนใจจาก
ผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมของวารสารเพื่อเข้าสู่การประเมิน
คุณภาพวารสาร (TCI) และเตรียมวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI ภายใต้โครงการจัดท�ำ
วารสารเพือ่ การวิจยั “วารสารเทคโนโลยีศรีวชิ ยั ” ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2562
ณ โรงแรมบลูโซเทล ต�ำบลอ่าวนาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อม
ข้อมูลของวารสารส�ำหรับการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 4 ในปี พ.ศ. 2562 ซึ่ง
ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาเป็นประธานในพิธีเปิด และ ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย มาบรรยายให้ค�ำแนะน�ำรายละเอียดตามเกณฑ์การประเมินของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เชิญเครือข่ายผู้จัดท�ำวารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้ทั้ง 5 แห่ง เข้าร่วมด้วย เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพและ
การด�ำเนินงานของวารสาร โดยมีผเู้ ข้าร่วมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รวมทั้งสิ้น 7 วารสาร
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สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อนำ�ข้อมูลการวิจัยและผลสัมฤทธิ์ไปใช้ ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

