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วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้    

ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) น าโดย ดร.วิกิจ ผินรับ    

รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

ศูนย์ประสานงาน นายเอกพจน์ แก่นเมือง นางสาวอรวรรณ   

ชุ่มเขียว ประชุมวางแผนการจัดอบรมหลักสูตร : บูรณาการ 6 

งานทรัพยากรท้องถิ่นสู่การด าเนินงาน ระหว่างวันที่  8–9 

มีนาคม พ.ศ.2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM 

Cloud Meetings โดยมี นายมรกต วัชรมุสิก เจ้าหน้าที่

โครงการ อพ.สธ. เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลเรื่องก าหนดการในการจัด

อบรม 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการ    

“การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติงาน

ประจ าปี” น าโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อ านวยการ    

ดร.วิกิจ  ผินรับ รศ .ดร .ชุตินุช  สุจริต ดร .สุดคนึง          

ณ ระนอง และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา   

เข้าประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานประจ าปี

งบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2565 

ณ วังวาดี อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
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วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลนิทรรศการมหกรรมงานวิจัย

และวันนักประดิษฐ์ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2564 ให้แก่

นักวิจัยที่ได้รับรางวัล ทางหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนา

เชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงความยินดีแก่

นักวิจัยคนเก่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว เจ้าของผลงานนวัตกรรมการเลี้ยง

หอยนางรมแบบความหนาแน่นสูง ที่ได้รับรางวัลในงาน  

“มหกรรมงานวิจัยและวันนักประดิษฐ์  ส่วนภูมิภาค 

ประจ าปี 2564” REGIONAL RESEARCH EXPO AND 

INVENTORS' DAY 2021 รางวัล Bronze Award โดยมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นผู้มอบถ้วย

รางวัล Bronze Award ให้กับนักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบ

เกียรติบัตรรางวัล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ 

ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

ประมง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักวิจั ย 

นอกจากนี้ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ธารางกูร   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์   

สุนันทา ข้องสาย รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ร่วม

แสดงความยินดีกับนักวิจัย 
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          สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับนานาชาติ" ภายใต้โครงการสายธารเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี 

ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก              

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากร

บรรยาย เรื่อง “How to get published in International journal” ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบทความ

วิจัยของนักวิจัยให้เข้าสู่กระบวนการตีพิมพ์เผยแพร่ของวารสารระดับนานาชาติ และเป็นการเพิ่มผลงานตีพิมพ์บทความทาง

วิชาการของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมทีอาร ์ร็อคฮิลล์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

          การจัดโครงการในคร้ังนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในการเป็นวิทยากรประจ ากลุ่ม ดังนี้ รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นวิทยากรกลุ่มงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร รศ .ดร.วรากร ลิ่มบุตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นวิทยากรกลุ่มงานวิจัยด้ านวิทยาศาสตร์ -เคมี  ผศ .ดร.ธเนศ เคารพาพงศ์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรกลุ่มงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รศ .ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรกลุ่มงานวิจัยด้านบริหารการศึกษา ผศ .ดร.ทัชชญา สังขะกุล มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นวิทยากรกลุ่มงานวิจัยด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ และดร.สมพร มณีโชติ ดร.กิตติมา ตันติหา

ชัย Mr.Lauro Sadaran Dequiña, Jr. จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษา 
ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะแก่นักวิจัยเพื่อปรับปรุงต้นฉบับบทความให้สมบูรณ์ และถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อเตรียม

ความพร้อมในการ submission บทความลงในวารสารระดับนานาชาติ ทยาลัย และประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัย

และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ตามหมุดหมายการพัฒนาประเทศ ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings 
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วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล      

ศรีวิชัย ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมการประชุม

ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และ ศูนย์ประสานงาน 

อพ.สธ. เรื่อง การขับเคลื่อนงานจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากร 

อพ.สธ. ประจ าปีงบประมาณ 2565  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี คุณพรชัย 

จุฑามาศ รองผู้อ านวยการส านักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชฯ (อพ.สธ.) เป็นประธาน  ซึ่งมีศูนย์แม่ข่ายและศูนย์

ประสานงานฯ ทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 120 

ท่าน 
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วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ได้เดินทางเพื่อมอบ

ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร รางวัล Silver Award ณ อาคารสีนวล ห้อง 612 คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) เพื่อร่วมแสดงความยินดี

กับนักวิจัย ให้กับ ดร.ณปภัช ช่วยชูหนู อาจารย์ประจ าคณะเกษตรศาสตร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง 

นวัตกรรมตู้ฟักไข่ไอโอทีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตไก่ด าเขาหลัก จังหวัดตรัง ซึ่งได้น าเสนอผลงานวิจัย

ในงานมหกรรมงานวิจัยและวันนักประดิษฐ์ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2564 (Regional Research Expo 

and Inventor'sDay 2021) เป็นผลงานที่อยู่ภายใต้แผนงานวิจัยโครงการนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อ

ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมผู้ประกอบการชุมชนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ าปะเหลียน จังหวัดตรัง 

และลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาตอนล่างจังหวัดสงขลา ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและ

จัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่(บพท.) ซึ่งได้รับรางวัล Silver Award โดยมี ผศ.ธรรมศักดิ์ 

พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารยธ์ันย์นรีย ์โมราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและ

วางแผน ผศ.ดร.ประพจน์ มลิวัลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.ดร.เสน่ห์ รักเกื้อ ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.จรีวรรณ จันทร์คง ผู้ร่วมวิจัย ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเพื่อเป็น

ขวัญและก าลังใจให้กับนักวิจัย 
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แหล่งพฒันานกัวิจยัและสรา้งงานวิจยัท่ีมีศกัยภาพ 

เพือ่พฒันาองคค์วามรู ้น าไปสู่การใชป้ระโยชน ์

ในการพฒันาทอ้งถิน่และประเทศ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั 


