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วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี

วิชัย และคณะท างาน “โครงการการยกระดับพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนด้วยห่วงโซ่คุณค่าใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ

ผู้ประกอบการในพื้นที่สู่ตลาดการแข่งขัน”ภายใต้แผนงานส าคัญ (Flagship) “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่” กรอบการวิจัย   

“การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่” (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจ

ฐานราก และเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ ที่ผ่านการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยจาก บพท. และ สอวช. ได้จัดกิจกรรมทบทวน

แผนงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย ครั้งที่ 3 ร่วมกับภาคีหน่วยงานภาครัฐ ผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อรับฟังค าแนะน า 

ปรึกษาหารือและแลกเลี่ยนความคิดเห็นการด าเนินงานโครงการวิจัย น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และได้รับเกียรติจากตัวแทนภาคีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ในพื้นที่

จังหวัดตรัง อาธิ พาณิชย์จังหวัดตรัง พัฒนาการจังหวัดเกษตรจังหวัดตรัง หอการค้าจังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง 

รวมถึงทีมนักวิจัยโครงการ ผู้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ด้านต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานยกระดับพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน

ในครั้งนี้เดินหน้าไปสู่ความส าเร็จร่วมกันในทุกภาคส่วน ได้แก่ ดร.นภัสวรรณ เลี่ยมนิมิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์     

ชัยเพชร ดร.อนันตนิจ ชุมศรี อาจารย์เจษฎา ร่มเย็น และทีมงานนักวิจัยทุกท่าน ทั้งนี้ ภาคีหน่วยงานภาครัฐ ในทุกภาคส่วน 

ต่างมีความยินดีให้ค าแนะน าและพร้อมที่จะสานพลังหนุนเสริมการด าเนินงานให้มีการต่อยอดและพัฒนาเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป 
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วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล น าโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน ผศ.ดร.ชายชล ชุดเจือจีน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ  

นายบรรจง นฤพรเมธี ผู้ทรงคุณวุฒิงานวิจัยพัฒนาพื้นที่ด้านท่องเที่ยวชุมชน ร่วมเข้าพบ นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดี

กรมการท่องเที่ยว ณ กรมการท่องเที่ยว ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เพื่อน าเสนอข้อมูลแผน

งานวิจัย “การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง” ซึ่งเป็นความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ

(วช.) ในการที่จะเชื่อมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและหนุนเสริมการขยายผลงานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยว โดยทาง

ท่านรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวได้ตอบรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินและติดตามแผนงานวิจัย และให้การสนับสนุนการ

วิจัยและบริการวิชาการของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยการใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปยกระดับขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพของชุมชน 
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วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดอบรม "การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อสร้างความ

เปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่" และ "TRL&SRL การส ารวจและประเมินระดับความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีทางด้าน

สังคมสู่อุตสาหกรรม" เพื่อการส ารวจและประเมินระดับความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีทางด้านสังคม (Societal 

Readiness Level-SRL) ของ มทร.ศรีวิชัย ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและตรัง เพื่อดูระดับความพร้อมของความรู้และ

เทคโนโลยี องค์ความรู้ทางด้านสังคม ให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์และต่อยอดโดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์    

ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายการพัฒนาโจทย์วิจัย

เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ และ ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ

และนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง TRL&SRL : การส ารวจและการประเมินระดับความ

พร้อมของความรู้และเทคโนโลยีทางด้านสังคมสู่อุตสาหกรรม ซึ่งมี ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศการ

วิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม ทั้งนี้มีนักวิจัยของ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมรับฟังจ านวนมาก 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings 
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วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล น าโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน           

ผศ.ดร.ชายชล ชุดเจือจีน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นายบรรจง นฤพรเมธี 

ผู้ทรงคุณวุฒิงานวิจัยพัฒนาพ้ืนที่ด้านท่องเที่ยวชุมชน ร่วมเข้าพบ คุณวัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อ านวยการองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่
พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และคุณวรรณวิภา ภานุมาต ผู้อ านวยการส านักท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ องค์การ

บริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) อาคารทิปโก้ ถนนพระรามหก พญาไท เพ่ือน าเสนอข้อมูลแผน

งานวิจัย “การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง” ซ่ึงเป็นความร่วมมือ

ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการที่จะ

เชื่อมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและหนุนเสริมการขยายผลงานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยวโดยทาง อพท. ให้ความสนใจและ

ตอบรับร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินและติดตามแผนงานวิจัย และให้การสนับสนุนการพัฒนาท่องเท่ียวโดยชุมชน โดยต้องการให้ 

เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เข้าร่วมสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยการ

ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปยกระดับขีดความสามารถและเพ่ิมศักยภาพของชุมชน ซ่ึงตรงกับพันธกิจของ อพท. ในการพัฒนาพ้ืนที่
พิเศษซ่ึงกระจายในทุกภูมิภาคของประเทศ 
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วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย โดย อ.ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : 

ภาคใต้ ครั้งที่ 1-2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี รศ.ดร.ก้าน 

จันทร์พรหมมา ประธานคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ เป็นประธาน ในการติดตาม

ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งรายงานผลการด าเนินงานโดย ผศ.ดร.ชิตชไม 

โอวาทฬารพร และ ดร.สุทธิสา ยาอีด หัวหน้าโครงการแม่ข่ายฯ ชี้แจงผลการด าเนินกิจกรรม สร้าง

แนวทางการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐานต่อไป และแนวทางการจัดประชุมวิชาการประจ าปีด้าน

มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี พ.ศ.2564 จัดโดยส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ

เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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ปีที ่9 ฉบบัที ่11 ประจ าเดอืนพฤศจกิายน 2564 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายสารสนเทศ

การวิจัย และ ผศ.ดร.อาริษา โสภาจารย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.

ศรีวิชัย ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จังหวัดสงขลา ประจ าปี 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล ด้วยโปรแกรม Webex เพื่อรับทราบแนว

ทางการด าเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 

และรายงานผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่า

ราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ซึ่งมีคุณพรชัย จุฑามาศ เจ้าหน้าที่งานในพระองค์และดร. 

ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. ร่วมชี้แจงแนวทางการ

ด าเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด 
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วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมโครงการสร้างความเข้มแข็งในการ

ด าเนินงานด้านการวิจัย เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในกระบวนการด าเนินงานจากการรับงบประมาณ

ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(ววน.) หรืองบประมาณด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย และเป็นการ

เพิ่มทักษะในการเบิกจ่ายงบประมาณการวิจัยให้แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับและเปิดงาน 

ซึ่งโครงการได้จัดกิจกรรมดังนี้ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักวิจัยและเจ้าหน้าที่สาย

สนับสนุน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมรับฟังจ านวนมาก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings 
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ปีที ่9 ฉบบัที ่11 ประจ าเดอืนพฤศจกิายน 2564 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา คัดสรรผลงานวิจัยเด่นเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในงาน

“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ” (Thailand Research Expo 2021) ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร มทร.ศรี

วิชัย น าโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เป่ียมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ 

ธัญรส อธิการบดี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะ

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย น าผลงานวิจัยร่วมจัดนิทรรศการในกลุ่มเร่ืองงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเชิง

พ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า จ านวน 4 ผลงาน ประกอบด้วย 1.ผลงานธนาคารปูม้าเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดตรัง

และกระบี่ โดย อาจารย์ ดร.วิกิจ ผินรับ และคณะท างาน จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 2.ผลงานการถ่ายทอด

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาว โดย ดร.กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ และคณะท างาน จาก

คณะเกษตรศาสตร์ 3.ผลงานการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพโคเนื้อในเขตเทือกเขาหลวงฝ่ัง

ตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ผศ.สมคิด ชัยเพชร และคณะท างาน จากคณะเกษตรศาสตร์ 4.ผลงานความต้องการพลังงานและ

โปรตีนของไก่แดง โดย ผศ.ดร.ประพจน์ มลิวัลย์ ผศ.สมคิด ชัยเพชร และ รศ.ดร.สุทิศา เข็มผะกา จากคณะเกษตรศาสตร์ 

โดยการน าเสนอผลงานในคร้ังนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรางวัล Silver Award จากกิจกรรม Thailand 

Research Expo 2021 Award จากผลงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของเกษตรกรผู้เลี้ยงปู

ขาว โดย ดร.กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ และคณะท างาน โดยได้รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท และเกียรติบัตร ซ่ึงได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล 

ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบรางวัล และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

ให้เกียรติมอบโล่รางวัลและแสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่น าผลงานเข้าร่วมน าเสนอภายในงาน ณ ห้องบางกอกคอนเวน ชัน      

เซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ 
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แหล่งพฒันานกัวิจยัและสรา้งงานวิจยัท่ีมีศกัยภาพ 

เพือ่พฒันาองคค์วามรู ้น าไปสู่การใชป้ระโยชน ์

ในการพฒันาทอ้งถิน่และประเทศ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั 


