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วันที่ 2 สิงหาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมโครงการการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน ครั้ง

ที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting 

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช  สุจริต เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี หอมเขียว 

อาจารย์สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาบรรยายในหัวข้อ การเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนจาก วช. และ อาจารย์บุญ

รัตน์ บุญรัศมี อาจารย์สังกัดคณะบริหารธุรกิจ บรรยายในหัวข้อ เทคนิคการเขียนโมเดลธุรกิจ Business Model Canvas 

เพื่อประกอบการขอทุนวิจัย ทั้งนี้ในภาคบ่ายได้มีกิจกรรม แบ่งกลุ่ม workshop ระดมสมองรายแผนงาน จ านวน 11 กลุ่ม 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings 
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วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) จัดฝึกอบรมเตรียมความ

พร้อมในการปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud 

Meetings โดยมี ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายสารสนเทศการวิจัย มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์โรงเรียนบ้านทุ่งศาลาและโรงเรียน

สวัสดิ์รัตนาภิมุข จังหวัดตรัง เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ส าหรับเนื้อหาในวันแรกประกอบด้วย 1.การด าเนินงาน

องค์ประกอบที่ 1 การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้ 2.การด าเนินงานองค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกใน

โรงเรียน 3.การด าเนินงานองค์ประกอบท่ี 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ ทั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวจาก

สถานศึกษา จ านวนกว่า 160 ท่าน 
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วันที่ 3 สิงหาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมโครงการการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุน

สนับสนุน ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช  สุจริต รองผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด ซ่ึงในช่วงแรกมีการบรรยายข้ันตอนการส่งข้อเสนอการวิจัยที่จะเสนอ

ของบประมาณผ่านระบบ NRIIS จากผู้ประสานงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา และในส่วนของเนื้อหาการเขียน

ข้อ เสนอการ วิจั ย ได้ รั บ เกี ยรติจาก  รองศาสตราจารย์  ดร .วรากร  ลิ่ มบุ ตร  จากคณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การเขียนข้อเสนอการวิจัยมิติใหม่ ให้ถูกใจแหล่งทุน” 
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วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้

ฝั่งอันดามัน (อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) จัดการฝึกอบรมเตรียม

ความพร้อมในการปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM 

Cloud Meetings โดยเนื้อหาในช่วงเช้าประกอบด้วย  

 1. การด าเนินงานองค์ประกอบที่ 4 การรายงานผล

การเรียนรู้ 

 2. การด าเนินงานองค์ประกอบที่ 5 การน าไปใช้

ประโยชน์ทางการศึกษา  

และในช่วงบ่ายทางด้านวิทยากรโรงเรียนบ้านทุ่งศาลาและ

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จังหวัดตรัง ได้น าเยี่ยมชมผลการ

การด าเนินงานของทั้ง 2 โรงเรียน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

ให้ผู้เข้าร่วมอบรมในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน 
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วันที่ 4 สิงหาคม 2564 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับโครงการวิจัยชุดประเมินชุมชน

นวัตกรรมพื้นที่ตรัง นครศรีธรรมราช และพื้นที่วิจัยสงขลาจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การประเมินผลกระทบจากการ

วิจัย (Research Impact Evaluation)” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings ซ่ึงได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวเปิดและต้อนรับ โดยมีกิจกรรมการบรรยาย 

“ความส าคัญและแนวทางการประเมินผลกระทบจากการวิจัย”โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล                

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กิจกรรมการบรรยาย “การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์

ผลประโยชน์และต้นทุน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท วิจิตรศรีกมล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กิจกรรมการบรรยาย “แผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping) กับการบริหารจัดการ” โดย ดร.ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์ สถาบันคลัง

สมองของชาติ กิจกรรมการบรรยาย “แนะน าการใช้ Template เส้นทางสู่ผลกระทบของงานวิจัย และ Excel การค านวณ

ผลกระทบของโครงการวิจัย”โดย ดร.ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์ สถาบันคลังสมองของชาติ กิจกรรมฝึกปฏิบัติการ “การประเมินผล

กระทบจากการวิจัยของโครงการวิจัย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท วิจิตร

ศรีกมล ดร.ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางการวิจัยในการประเมินผลโครงการวิจัย รวมทั้งในการวิเคราะห์ Impact  

Pathway 
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วันที่ 24 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลเหนือ
คลอง อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เชิญ ดร.วิกิจ     

ผินรั บ  รองผู้ อ านวยการฝ่ ายสารสนเทศการวิจั ย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ศูนย์ประสานงาน 

อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพ่ือบรรยายและให้ค าแนะน า
การขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอัน เ น่ืองมาจากพระราชด าริ  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้การเสริมสร้าง

จิตส า นัก ในการอ นุรั ก ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายก

องค์การบริหารส่วนต าบลเหนือคลอง นายหร้าเหม      
มามาตย์ เป็นประธานกล่าวเปิด ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย

จ านวน 20 คน ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน อสม. และ
เจ้าหน้าที่ประสานงานเข้าร่วมรับฟังในครั้งน้ี 
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แหล่งพฒันานกัวิจยัและสรา้งงานวิจยัท่ีมีศกัยภาพ 

เพือ่พฒันาองคค์วามรู ้น าไปสู่การใชป้ระโยชน ์

ในการพฒันาทอ้งถิน่และประเทศ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั 


