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กิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี
ราชมงคลศรี วิ ชั ย จั ด โครงการการบริ ห ารจั ด การแผนบู ร ณาการ
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่
12-13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และเข้าร่วมโครงการ
โดยกิจกรรมในโครงการมีการชีแ้ จงหลักเกณฑ์การจัดท�ำแผนงานวิจยั เพือ่ เสนอของบประมาณสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม มทร.ศรี
วิชยั โดยผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อภิรกั ษ์ สงรักษ์ ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา และกิจกรรมการแบ่งกลุม่ ปรับปรุงแผนงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย
จ�ำนวน 7 แผนงานวิจัย ของผู้อ�ำนวยการและกรรมการผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย ทั้งนี้แต่ละแผนงานยังได้รับข้อเสนอแนะและการช่วยเหลือในการ
ปรับปรุงแผนงานวิจัยเพื่อให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจากรองอธิการบดี อันได้แก่ ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา กิจกรรมวันที่ 2 ของโครงการ การบริหารจัดการแผนบูรณาการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 ได้รับเกียรติจาก
คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ผู้ทรงคุณวุฒิจากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ รองศาสตราจารย์
ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มารับฟังการน�ำเสนอแผนงานวิจัยจากตัวแทนผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งท่านได้ให้ข้อเสนอแนะและสรุปทิศทางการปรับแก้ไขแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้กิจกรรมปิดท้ายของโครงการเป็นการ
ชี้แจงและอธิบายรายละเอียดการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเสนอแผนงาน ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ 2564 โดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และชี้แจงเพิ่มเติมโดยคุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช
วันที่ 16 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้จัดโครงการการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่ง
ชาติ (National Research Management System: NRMS)
เพือ่ สนับสนุนการวิจยั และนวัตกรรม ณ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ�ำเภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มากล่าว
ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ กิจกรรมในโครงการมีบรรยาย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา การบรรยายกระบวนการ
การใช้งานระบบ TIRAs และการรายงานผลการด�ำเนินงานในระบบ NRMS และการน�ำเสนอแผน ววน. ของมหาวิทยาลัยจากตัวแทนผู้รับผิดชอบ
แผนงานวิจัยพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 17 กันยายน 2562 สถาบันวิจยั และพัฒนา ได้จดั โครงการ
การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research
Management System: NRMS) เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย อ�ำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ซึ่งมีการบรรยายเรื่อง การเปลี่ยนแปลง
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา การบรรยายกระบวนการการใช้งานระบบ TIRAs และการรายงานผลการด�ำเนินงานในระบบ NRMS
วันที่ 18 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัด
โครงการ การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจยั แห่งชาติ (National
Research Management System: NRMS) เพื่อสนับสนุนการ
วิจัยและนวัตกรรม ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีบรรยายเรื่อง การ
เปลีย่ นแปลงด้านการวิจยั และนวัตกรรม ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.) โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อภิรกั ษ์
สงรักษ์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา การน�ำเสนอแผน ววน. ของมหาวิทยาลัย จากตัวแทนผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัยพื้นที่จังหวัดสงขลา
การบรรยายกระบวนการการใช้งานระบบ TIRAs และการรายงานผลการด�ำเนินงานในระบบ NRMS
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วันที่ 14 ตุลาคม 2562 หน่วยจัดการงานวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่
หน่วยงานภายใต้สถาบันวิจยั และพัฒนา มทร.ศรีวชิ ยั โดย ผศ.ดร.อภิรกั ษ์ สงรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ และนักวิจัยภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิง
พื้นที่ ร่วมกับ คุณประภาพรรณ กันตังพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
วังวน น�ำฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ มทร.ศรีวิชัย และทีมผู้บริหารของบริษัท เบทาโกร จ�ำกัด (มหาชน) น�ำโดย นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและ
ทีมผูบ้ ริหาร ลงพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ปะเหลียน ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง โดยมีกจิ กรรมการล่องเรือเพือ่ ไปดูวถิ ชี วี ติ ของชาวประมง การเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ เศรษฐกิจ
อาทิ เช่นปลาและหอยตลับ โดยมี ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว นักวิจัยภายใต้โครงการฯ เป็นวิทยากร และกิจกรรมต่อมาคือการชิมหอยตลับปรุงรส ซึ่ง
เป็นผลจากงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ของ มทร.ศรีวิชัย โดยมี รศ.ชมพูนุช โสมาลีย์ (หัวหน้าโครงการ) และถ่านแฟนซี กระถางจากเศษวัสดุเหลือใช้
จากใบจาก น�ำเสนอโดย ผศ.ระริน เครือวรพันธุ์ (หัวหน้าโครงการ) และหลังจากนั้น จึงเดินทางไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานบ้านนายอดทอง
เพื่อดูการจักสานติหมา (จักสานใบจาก) ผลผลิตที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยมี ผศ.นพดล โพชก�ำเหนิด นักวิจัยของ มทร.ศรีวิชัย เข้าไปช่วยพัฒนา
และสร้างตูอ้ บใบจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการเยีย่ มชมกลุม่ จักสานบ้านนายอดทองในครัง้ นี้ มีคณ
ุ สุจนิ ต์ ไข่รนิ ซึง่ เป็นประธานกลุม่ วิสาหกิจชุมชน
เป็นวิทยากรในการให้ข้อมูลแก่ทีมคณะผู้ดูงาน
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นักวิจัยภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
เชิงพื้นที่ (ABC) และโครงการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยและการ
สนับสนุนชุดโครงการวิจยั ทีม่ ผี ลกระทบสูง (Program based Research)
ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานนิทรรศการในงานประชุมและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคใต้ ของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ เครื่องถม ผลผลิตจาก
โครงการวิจัย (OTOP) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าสู่มูลค่าบนวิถีแห่งการเชิดชูช่างถมเมืองนคร ผลงานของ ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม
และโครงการนวัตกรรมการออกแบบและกระบวนการผลิตเครื่องถมร่วมสมัย โดยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ดั้งเดิมของเครื่องถมจังหวัดนครศรีธรรมราช ผล
งานของ ดร.ณัฏฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง และผลิตภัณฑ์หอยตลับ (หอยปะ) ปรุงรส ผลงานของ รองศาสตราจารย์ชมพูนุช โสมาลีย์ ซึ่งเป็นผลผลิตจาก
โครงการวิจยั การพัฒนาคุณภาพวัตถุดบิ และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหอยตลับให้เกิดความหลากหลายในชุมชนบ้านวังวน เขตลุม่ น�ำ้ ปะเหลียน จังหวัดตรัง
ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอกประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา และสภามหาวิทยาลัย
รวมถึงผู้แทนมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้ เดินเยี่ยมชมผลงานวิจัยของทั้ง 15 มหาวิทยาลัย
วันที่ 17 ตุลาคม 2562 กลุม่ จักสาน วิสาหกิจชุมชนบ้านนายอดทอง
ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง น�ำโดย คุณสุจินต์ ไข่ริน ประธานวิสาหกิจ
ชุมชนฯ และสมาชิก ได้น�ำผลิตภัณฑ์ร่วมจัดแสดงผลงานในงาน Style
Bangkok 2019 ณ ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึง่ จัด
ขึ้นในระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2562 โดยเป็นการพบปะผู้ประกอบ
การ และวันที่ 19-21 ตุลาคม 2562 จะเป็นวันจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยมี ผศ.นพดล โพชก�ำเหนิด และ ดร.โกสินทร์ ทีปรักษพันธ์ ซึ่งเป็นนักวิจัยภาย
ใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) มทร.ศรีวิชัย ซึ่งท�ำงานวิจัยในพื้นที่ลุ่มน�้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง ได้เข้าร่วมให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์จากของ
ชุมชนลุ่มน�้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง แก่ผู้สนใจทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่เข้าร่วมชมการจัดแสดงนิทรรศการ
วันที่ 26 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ได้จัดการประชุม
เตรียมความพร้อมการน�ำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย OTOP
ร่วมกับหัวหน้าโครงการย่อย (OTOP) และหน่วยจัดการกลางโครงการ
OTOP โครงการภายใต้ประเด็น “การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพิม่ บนพืน้ ฐานศักยภาพและทรัพยากรพืน้ ถิน่ สูต่ ลาดการแข่งขัน” ณ ห้องประชุมบุษบา โรงแรมเมืองลิกอร์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย น�ำทีมสถาบันวิจัย
และพัฒนา ทีมวิจัยเชิงพื้นที่ ผู้บริหาร บริษัท ตรังวิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ำกัด
และผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เบทาโกร จ�ำกัด ลงแลก
เปลีย่ นเรียนรูเ้ ชิงพืน้ ทีช่ มุ ชนเกาะสุกร ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
เกาะสุกร ผูน้ ำ� กลุม่ อาชีพ และโครงการ สสส. ประสานความร่วมมือเพือ่ ยกระดับคุณภาพชุมชนชายฝัง่ อันดามัน โดยบรรยากาศช่วงเช้าเป็นการรับฟัง
ข้อมูลสภาพพื้นที่เกาะสุกร และแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ เพื่อหาแนวทางการท�ำงานร่วมกัน และได้มีโอกาสลงพื้นที่ชุมชน เยี่ยมชมพื้นที่เกาะสุกร
ศึกษาแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น กลุ่มบาติกปาเต๊ะ กลุ่มแตงโม กลุ่มนาข้าว ฯลฯ ซึ่งได้รับการต้อนรับจากชาวบ้าน และผู้น�ำกลุ่มอาชีพเป็นอย่างดี
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จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 หน่วยจัดการงานวิจยั เพือ่ พัฒนาเชิง
พื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมและงานวิจยั เพือ่ พัฒนาเชิงพืน้ ที่ (ABC)
เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดตรังสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ณ ห้อง
ประชุมภัชรัตน์ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ�ำเภอเมือง จังหวัดตรัง เพือ่ เป็นเวทีนำ� เสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจยั และแสดงนิทรรศการนวัตกรรมและ
งานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) และการแสดงผลงานวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่ของคณะ จ�ำนวน 4 คณะ โดยได้รับเกียรติจาก นายลือชัย เจริญทรัพย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดพิธีและเดินเยี่ยมชมนิทรรศการ โครงการวิจัยภายใต้โครงการ การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม
เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของชุมชนลุม่ น�ำ้ ปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะ 2 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุวจั น์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย พร้อมผู้บริหารร่วมต้อนรับและน�ำชมนิทรรศการ
นอกจากนีท้ างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ยังได้รบั เกียรติจาก ท่านขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดตรัง เข้าเยีย่ มชม
ผลงานในช่วงบ่าย ทั้งนี้ ในการจัดแสดงผลงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากส่วนราชการและภาคเอกชน มาเยี่ยมชมผลงาน ได้แก่ พาณิชย์จังหวัดตรัง
ผอ.ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดตรัง ผู้แทนประมงจังหวัดตรัง ผู้แทนพัฒนาจังหวัดตรัง ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด ผอ.ททท.ส�ำนักงานตรัง ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง ประธาน YEC ประธานกรรมการบริษัทตรังวิสาหกิจเพื่อสังคม เลขานุการ สส. และ
ผู้แทนองค์กร ผู้น�ำท้องถิ่น เข้าร่วมชมนิทรรศการและให้ความสนใจในการจัดงานครั้งนี้
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
น�ำโดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อภิรกั ษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ประภาศรี ศรีชยั รักษาการ ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา และ ดร.วิกจิ
ผินรับ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย เข้าร่วมประชุมเครือข่าย
สถาบันวิจยั และพัฒนา ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม
ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึง่ มีกจิ กรรมทดลองตลาด ภายใต้ชดุ โครงการ “การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนฐานศักยภาพ ทรัพยากรชุมชน
และภูมิปัญญาพื้นถิ่น เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันยั่งยืน” และร่วมสรุปโครงการ “ประสานงานชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการ
หนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย น�ำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย รักษาการผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.วิกิจ
ผินรับ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย และ ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ไพศาล บุรินทร์
วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม ชัน้ 4 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลผลิตจากงานวิจัยเพื่อพัฒนา
เชิงพืน้ ที่ (ABC) ทุนท้าทายไทย ประเด็นการจัดการทรัพยากรแบบมีสว่ นร่วมเพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชนลุ่มน�้ำปะเหลียน จังหวัดตรังระยะที่ 2 น�ำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
รองอธิการบดี และทีมผูบ้ ริหารของสถาบันวิจยั และพัฒนา ผศ.ประภาศรี ศรีชยั ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา พร้อมรองผูอ้ ำ� นวยการ 2 ท่าน คือ
ดร.สุดคะนึง ณ ระนอง และ ผศ.ดร.ชุตนิ ชุ สุจริต น�ำคณะผูท้ รงคุณวุฒจิ าก ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สกสว.)
ประกอบด้วย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา และคุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ลงพื้นที่บ้านทุ่งตะเซะ ต�ำบลทุ่งกระบือ อ�ำเภอย่านตาขาว
จังหวัดตรัง เพื่อเยี่ยมชมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก (จานใบจาก) โดยเป็นกิจกรรมคืนองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชุนของ
โครงการวิจัย นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารรักษ์โลกจากใบจาก โดยมี ผศ.ดร.ชาตรี หอมเขียว เป็นหัวหน้าโครงการงานวิจัย จัดขึ้น ณ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนทุง่ กระบือร่วมใจพัฒนา บ้านทุง่ ตะเซะ ต�ำบลทุง่ กระบือ อ�ำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง และชุมชนร่วมกับนักวิจยั สาธิตการใช้เครือ่ งผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
รักษ์โลก (จานใบจาก) และให้ข้อมูลแก่คณะผู้ทรงคุณวุฒิรวมถึงสื่อมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ จากผลส�ำเร็จของงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
ที่สามารถสร้างนวัตกรรมผลิตจานใบจากได้จริงเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชุมชุนและตลาด เป็นงานวิจัยที่ส่งเสริมและขับเคลื่อนร่วมกับคนใน
ชุมชนก่อ ให้เกิดรายได้ และนวัตกรรมนี้ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษวัสดุจาก ซึ่งเป็นเศษวัสดุเหลือใช้ในชุมชน
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั น�ำโดย รองอธิการบดี ผศ.ดร.อภิรกั ษ์ สงรักษ์
ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั ฯ ผศ.ประภาศรี ศรีชยั รองผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั ฯ รศ.ดร.ชุตนิ ชุ สุจริต ดร.วิกจิ ผินรับ
และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5/2562
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร ทัง้ นี้ ได้รบั เกียรติจาก รศ.สุภทั รา โกไศยกานนท์
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมและมอบ
ของที่ระลึกแก่ผู้บริหารทั้ง 8 มทร.
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วั น ที่ 17 พฤศจิ ก ายน 2562 หน่ ว ยจั ด การงานวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย น�ำโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์
สงรักษ์ รองอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะผูท้ รงคุณวุฒจิ าก สกสว. ประกอบด้วยท่านจาดุร
อภิชาตบุตร ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา และ คุณเบญจมาศ ตีระมาศ
วณิช ในการเข้าร่วมการประชุมเสวนาเรือ่ ง การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครือ่ งแกงสู่
ชุมชน ณ กลุ่มเครื่องแกงบ้านหนองตาม ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็น
กิจกรรมภายใต้โครงการ การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึง่ ต�ำบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์ OTOP
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มบนฐานศักยภาพและทรัพยากร
พื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน ซึ่งในเวทีเสวนามีประเด็นสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการใน
อนาคตของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยที่ช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องแกง การเสวนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านถาวรวัฒน์ คงแก้ว
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานร่วมกับ ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย และผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกสว.
ร่วมแลกเปลี่ยน สะท้อนความต้องการในอนาคตของชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังให้ค�ำแนะน�ำแก่กลุ่มเครื่องแกงบ้านหนองตาม และเยี่ยม
ชมผลงานวิจัยของกลุ่มเครื่องแกง ทั้ง 3 โครงการ ได้แก่ โครงการการบริหารจัดการวัตถุดิบของเกษตรกรผู้ผลิตเครื่องแกง หัวหน้าโครงการ : อ.สาธิต
บัวขาว โครงการการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครือ่ งแกงนครสูม่ าตรฐาน เพือ่ เพิม่ ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายและการสือ่ สารการตลาด หัวหน้าโครงการ :
ดร.สายใจ แก้วอ่อน และโครงการการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเครื่องแกงนคร หัวหน้าโครงการ : ผศ.โพยมพร รักษาชล หลังจากการเสวนายัง
มีกิจกรรมสาธิตการท�ำเครื่องแกงและได้รับความสนใจจากผู้ทรงคุณวุฒิในการร่วมสาธิตการปรุงอาหารโดยใช้เครื่องแกงชุมชนหนองตาม โดย ดร.สี
ลาภรณ์ บัวสาย ได้ร่วมสาธิตการท�ำเมนูแกงส้มกุ้ง และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สาธิตการท�ำเมนูแกงคั่ว โดยได้รับค�ำแนะน�ำในการ
สาธิตจากประธานกลุ่มเครื่องแกงชุมชนหนองตาม
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงพื้นที่ติดตามงาน
วิจัยโครงการ OTOP รอบ 8 เดือนภายใต้ประเด็น “การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่ง
ต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม
บนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดแข่งขัน” กลุ่มเครื่องถม ซึ่งประกอบด้วย
2 โครงการ ได้แก่ โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าสู่มูลค่าบนวิถีแห่งการเชิดชู
ช่างถมเมืองนคร และโครงการนวัตกรรมการออกแบบและกระบวนการผลิตเครื่องถมร่วมสมัย โดยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ดั้งเดิมของเครื่องถมจังหวัด
นครศรีธรรมราช กิจกรรมตามรอยชุดวิจัยเครื่องถม : เส้นทางการท่องเที่ยวบ้านช่างถมเมืองนคร โดยทางทีมนักวิจัยเครื่องถมน�ำคณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ
จาก สกสว. ได้แก่ ท่านจาดุร อภิชาตบุตร ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา และคุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ลงเยี่ยมชมจุดเรียนรู้บ้านช่าง
เครื่องถม ช่างนิคม นกอักษร ณ ศูนย์เรียนรู้เครื่องถมเมืองนคร ซึ่งมีการเล่าประวัติของเครื่องถมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และมีการสอนสาธิตการตอก
ลายบนแผ่นโลหะ และบ้านช่างอุดม ขวัญสงค์ โดยมีการสาธิตการลงยาถมเงินและถมทอง ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นอย่างมาก และภาคบ่ายมีการประชุมน�ำเสนอความก้าวหน้าของโครงการวิจัย OTOP รอบ 8 เดือน ณ ห้องประชุมบุษบา โรงแรมลิกอร์
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการน�ำเสนอผลการท�ำงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการ “การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มบนพื้นฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่น สู่ตลาดการแข่งขัน โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย เป็นหัวหน้าชุดโครงการ ในชุดโครงการดังกล่าว จะประกอบไปด้วย 5 โครงการ ดังนี้
1.โครงการการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าสู่มูลค่าบนวิถีแห่งการเชิดชูช่างถมเมืองนคร (หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม)
2.โครงการนวัตกรรมการออกแบบและกระบวนการผลิตเครือ่ งถมร่วมสมัยโดยคงไว้ซงึ่ อัตลักษณ์ดงั้ เดิมของเครือ่ งถมจังหวัดนครศรีธรรมราช
(หัวหน้าโครงการ : ดร.ณัฎฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง)
3.โครงการบริหารจัดการวัตถุดิบของเกษตรกรผู้ผลิตเครื่องแกง (หัวหน้าโครงการ : อาจารย์สาธิต บัวขาว)
4.โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องแกงนครสู่มาตรฐานเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจ�ำหน่ายและการสื่อสารการตลาด
(หัวหน้าโครงการ : ดร.สายใจ แก้วอ่อน)
5.โครงการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเครื่องแกงนคร (หัวหน้าโครงการ : ผศ.โพยมพร รักษาชล)
การประชุมน�ำเสนอความก้าวหน้าของโครงการฯ ได้รบั เกียรติจากผูท้ รงคุณวุฒจิ ากแหล่งทุน สกสว. จ�ำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ท่านจาดุร อภิชาตบุตร
ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา และคุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช นอกจากนี้ ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เข้าร่วม
การติดตามผลงานวิจัย โดยมาจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย นางสาวศิริกมล แก้วแสงอ่อน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว
จังหวัดนครศรีธรรมราช และ ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ รองผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นครศรีธรรมราช คุณกฤตษญา ตระบันพฤกษ์
วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และคุณอุดม ขวัญสงค์ ผูป้ ระกอบการเครือ่ งถม จากการน�ำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจยั OTOP รอบ 8 เดือน
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ค�ำชี้แนะรวมถึงให้แนวทางแก่นักวิจัย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการท�ำงานของนักวิจัยเพื่อยกระดับชุมชนอย่างแท้จริง
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จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา เดินสายสัญจรชี้แจง
การส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมประจ�ำปีงบประมาณ 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่
จังหวัดตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อ�ำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ช้ีแจ้งแนวทางการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจ�ำปีงบประมาณ 2564 และการด�ำเนินงานและ
กลไกการบริหารจัดการทุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (PMU) จากนั้นเป็นการบรรยายการกรอกข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอ
ของบประมาณผ่านระบบ NRMS โดย นายสุวรรณ พรมเขต
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา เดินสายสัญจรชี้แจงการส่ง
ข้อเสนอการวิจยั เพือ่ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
ประจ�ำปีงบประมาณ 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั พืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา
ซึง่ ได้รบั เกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.จารุวฒ
ั น์ เจริญจิต รองคณบดีฝา่ ยวิชาการและวิจยั
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมชี้แจง
แนวทางการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจยั และนวัตกรรม ประจ�ำปีงบประมาณ 2564 และการด�ำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการทุนของหน่วย
บริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (PMU) จากนั้นเป็นการบรรยายการกรอกข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณผ่านระบบ NRMS โดย
นายสุวรรณ พรมเขต
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ได้ รั บ เกี ย รติ จ ากท่ า น ศ.(พิ เ ศษ)
ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และคุณ
พรชัย จุฑามาศ รองผู้อ�ำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการการด�ำเนินงานสนองพระ
ราชด�ำริโครงการ อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภายใต้ชุดนิทรรศการ “กล้วยพื้นเมืองภาคใต้...พืชแห่งวัฒนธรรมและความ
หลากหลาย” ซึ่งประกอบด้วยผลงานจากโครงการ อพ.สธ. จ�ำนวน 7 ผลงาน ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย :
ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง จังหวัด
นครราชสีมา ต้อนรับโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี และ ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มทร.ศรีวิชัย
สถาบันวิจยั และพัฒนา มทร.ศรีวชิ ยั จัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท�ำแผนปฏิบตั งิ าน
ประจ�ำปี ณ ห้องประชุม ฉ 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ระหว่างวันที่ 3-4
ธันวาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี เปิดการประชุมชี้แจง ซึ่งมี
ผศ.ประภาศรี ศรีชัย รักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา สรุปผลการปฏิบัติราชการ
ตามตัวชี้วัด ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 หน่วยจัดการงานวิจยั เพือ่ พัฒนาเชิงพืน้ ทีแ่ ละนักวิจยั ภายใต้โครงการ
วิจัยฯ OTOP กลุ่มเครื่องแกง โครงการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือ สกสว. กับ 8 มทร. ชุดงาน
วิจยั เพือ่ พัฒนา OTOP โครงการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนครศรีธรรมราช เพือ่ สร้าง
คุณค่าและมูลค่าเพิ่มบนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่น สู่ตลาดการแข่งขันของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ได้มโี อกาสต้อนรับ คุณศิรกิ มล แก้วแสงอ่อน ผูจ้ ดั การทัว่ ไป (GM) โรงแรมเมืองลิกอร์ และนายกสมาคมธุรกิจการท่องเทีย่ ว
จังหวัดนครศรีธรรมราช และ ร้อยตรีพิชัย ชูสุวรรณ ประธานที่ปรึกษาชมรมผู้ประกอบการร้านค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและผู้ประกอบการโรงแรม จ.นครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมและศึกษาศักยภาพการผลิตเครื่องแกง ของกลุ่มเครื่องแกงบ้านหนองตาม
จ.นครศรีธรรมราช โดยชุดวิจัยเครื่องแกงประกอบด้วย 3 โครงการ ได้แก่ โครงการการบริหารจัดการวัตถุดิบของเกษตรกรผู้ผลิตเครื่องแกง หัวหน้า
โครงการ : อ.สาธิต บัวขาว โครงการการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องแกงนครสู่มาตรฐาน เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจ�ำหน่ายและการสื่อสาร
การตลาด หัวหน้าโครงการ : ดร.สายใจ แก้วอ่อน และโครงการการพัฒนาความเป็นผูป้ ระกอบการเครือ่ งแกงนคร หัวหน้าโครงการ : ผศ.โพยมพร รักษาชล
มีพื้นที่วิจัย ประกอบด้วยกลุ่มเครื่องแกง : พื้นที่ 4 โซน คือ เขา ป่า นา เล ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณะผู้เข้าเยี่ยมชมกลุ่มให้ความสนใจแก่
งานวิจัยและกลุ่มเครื่องแกงเป็นอย่างมาก
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ดร.อนิวรรต หาสุข ประธานเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พร้อมด้วยผูบ้ ริหารสถาบันวิจยั และพัฒนา มอบช่อดอกไม้แสดงความ
ยินดี แด่ ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ อดีตผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย
สถาบันวิจยั และพัฒนา มทร.ศรีวชิ ยั น�ำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชยั
รั ก ษาราชการแทนผู ้ อ� ำ นวยการสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา พร้ อ ม
ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบช่อดอกไม้แสดง
ความยินดีกับ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
“รองศาสตราจารย์”

สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั น�ำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชยั รักษาการผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
และรองผู้อ�ำนวยการ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.สุดคนึง ณ ระนอง ดร.วิกิจ ผินรับ พร้อมด้วยบุคลการของสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าเยี่ยมเยือนและ
สวัสดีปีใหม่แก่หน่วยงานใน มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2563 และขอขอบคุณส�ำหรับของขวัญและค�ำอวยพร
ปีใหม่ จากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงอาจารย์ นักวิจัย มทร.ศรีวิชัยทุกท่าน
วันที่ 13-14 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยรอง
อธิบดีการบดี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผศ.ประภาศรี
ศรีชัย รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.วิกิจ ผินรับ ร่วมท�ำ workshop กับผู้บริหารและนักวิจัย จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนและพัฒนาข้อเสนอโครงการของแต่ละพื้นที่เพื่อเสนอขอ
งบประมาณ
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมหารือ
การด�ำเนินงานบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก
ผศ.ประภาศรี ศรีวิชัย ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดการประชุม พร้อมด้วย
รองผู้อ�ำนวยการ ดร.วิกิจ ผินรับ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.สุดคนึง ณ ระนอง ร่วมชี้แจงการเต
รียมความพร้อมเพื่อยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย แก่นักวิจัยและผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทค
โนโลยีการประมง วิทยาเขตตรัง ณ ห้องประชุม ฉ 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ศรีวิชัย
วันที่ 24 ธันวาคม 2562 สถาบันวิจยั และพัฒนา มทร.ศรีวชิ ยั จัดประชุมติดตาม
ผลการด�ำเนินงาน ครัง้ ที่ 6/2562 ณ ห้องประชุม ฉ 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ศรีวชิ ยั
โดยมี ผศ.ประภาศรี ศรีชยั รักษาราชการแทน ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา พร้อม
ผู้บริหาร และบุคลากรร่วมรายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำเดือนธันวาคม 2562 รวมถึง
การวางแผนการด�ำเนินงานในระยะต่อไป

