
บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทร. 092-2600439

 IP Phone 8700 
ที ่ อว 0655.11/21 วันที ่ 10 มกราคม 2563

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรียน   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามที่ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา
บูรณาการ ภารกิจการเรียนการสอนและการวิจัยเข้าด้วยกัน โดยการปฏิรูประบบวิจัยมีการจัดตั้งสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) บริหารจัดการงานวิจัย และมีการจัดตั้ง
หน่วยงานบริหารจัดการทุนวิจัยรายโปรแกรม (Program Management Unit : PMU) ทำหน้าที่ให้ทุนตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติรายโปรแกรมกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีจุดเด่น จุดแข็งที่แตกต่างกันไป เช่น กลุ่ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นเรื่องพ้ืนที่ตั้ง 
มีวิทยาเขตอยู่ทั ่วประเทศ มีความเข้มแข็งเรื ่องพื้นที่รูปแบบการให้ทุนจึงมุ่งเน้นเรื ่องการพัฒนาพื้นที่ 
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้ทุนตามหน่วย PMU จึงส่งผลโดยตรงกับหน่วยงานที่ประสงค์จะเสนอขอรับ
งบประมาณสนับสนุน ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงมีกำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การกำหนดโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาข้อเสนอ ววน.” ภายใต้โครงการ การพัฒนานักวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย (Quick Win Project) ครั้งที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มกราคม 
๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้ง ๓ พื้นที่ (ตามกำหนดการดังแนบ) ขึ้นเพื่อกำหนด
โจทย์การวิจัย สำหรับเสนอของบประมาณจากหน่วย PMU ที่จะเปิดรับในแต่ละช่วงเวลา นั้น 

ในการนี้ เพื่อให้การกำหนดโจทย์วิจัยและทิศทางการวิจัย ของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับ
ทิศทางการวิจัยของประเทศ และของจังหวัด อีกทั้งตรงตามสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน 
ตรงกับความเชี่ยวชาญของนักวิจัยในสังกัดหน่วยงานท่าน สถาบันวิจัยฯ จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
โครงการดังนี้ 

๑. ผู้สนใจทั่วไป เพื่อร่วมรับฟังการเสวนาและบรรยายยุทธศาสตร์การวิจัยของจังหวัด (ช่วงเช้า) 
๒. ตัวแทนนักวิจัยโดยการเสนอชื่อจากหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อร่วมประชุมระดมความคิดโจทย์

วิจัยสังกัดหน่วยงานท่าน (ช่วงบ่าย) 
ทั้งนีส้ถาบันวิจัยฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหารและเครื่องดื่มตลอดระยะเวลาประชุม โดยสามารถ
ลงทะเบียนแจ้งรายชื่อเข้าร่วมตาม QR CODE ดังแนบ ภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ นี้     

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

 (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ประภาศรี  ศรีชัย) 
   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

QR CODE สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วม 

125
13-01-2563
12.56

012
20 ม.ค. 63
11.46



- ร่าง - 
กำหนดการ (Quick Win Project) 

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การกำหนดโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาข้อเสนอ ววน.” 
ภายใต้โครงการ การพัฒนานักวิจัยเพ่ือให้ไดร้ับทุนสนับสนุนการวิจัย 

ในวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓    
ณ ห้อง ฉ ๒๐๒ อาคารเฉลมิพระเกียรติฯ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชิัย วิทยาเขตตรัง 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 
เวลา รายการ 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.15 น. พิธีเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย 

 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
09.15 – 10.00 น. บรรยาย เรื่อง “ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ีสำคัญของประเทศ กับบทบาทมหาวิทยาลัยในพื้นที่” 

       โดย  ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนา จังหวัดตรัง 
10.00 – 12.00 น. การเสวนา เรื่อง “กะเทาะปัญหาในพื้นที่เพื่อค้นหาโจทย์วิจัย” 

    โดย อุตสาหกรรมจังหวัด, หอการค้าจังหวัด, พาณิชย์จังหวัด, และเกษตรจังหวัด 
    ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 15.30 น. แบ่งกลุ่มจัดทำ Workshop เพ่ือระดมความคิดโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ 
  โดย วิทยากรประจำกลุ่ม 

15.30 – 16.30 น. สรุปโจทย์วิจัยรายกลุ่มและสรุปผลการประชุมในภาพรวมทั้งหมด 

หมายเหตุ 1. กำหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม
2. เวลา 10.30 – 10.45 น.      พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เช้า)

เวลา 14.30 – 14.45 น.      พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (บ่าย)

SCAN QR CODE ลงทะเบียนเข้าร่วม 

พื้นที่ วิทยาเขตตรัง



- ร่าง - 
กำหนดการ (Quick Win Project) 

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การกำหนดโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาข้อเสนอ ววน.” 
ภายใต้โครงการ การพัฒนานักวิจัยเพ่ือให้ไดร้ับทุนสนับสนุนการวิจัย 

ในวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓    
ณ ห้องประชุมสำนักงานวทิยาเขต มทร.ศรีวชิัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

วันจันทร์ที่ 2๗ มกราคม 2563 
เวลา รายการ 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.15 น. พิธีเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ 

 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
09.15 – 10.00 น. บรรยาย เรื่อง “ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ีสำคัญของประเทศ กับบทบาทมหาวิทยาลัยในพื้นที่” 

 โดย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดสงขลา 
10.00 – 12.00 น. การเสวนา เรื่อง “กะเทาะปัญหาในพื้นที่เพื่อค้นหาโจทย์วิจัย” 

    โดย อุตสาหกรรมจังหวัด, หอการค้าจังหวัด, พาณิชย์จังหวัด, และเกษตรจังหวัด 
    ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม   

 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 15.30 น. แบ่งกลุ่มจัดทำ Workshop เพ่ือระดมความคิดโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ 
  โดย วิทยากรประจำกลุ่ม 

15.30 – 16.30 น. สรุปโจทย์วิจัยรายกลุ่มและสรุปผลการประชุมในภาพรวมทั้งหมด 

หมายเหตุ 1. กำหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม
2. เวลา 10.30 – 10.45 น.      พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เช้า)

เวลา 14.30 – 14.45 น.      พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (บ่าย)

SCAN QR CODE ลงทะเบียนเข้าร่วม 

พื้นที่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช



- ร่าง - 

กำหนดการ (Quick Win Project) 
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การกำหนดโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาข้อเสนอ ววน.” 

ภายใต้โครงการ การพัฒนานักวิจัยเพ่ือให้ไดร้ับทุนสนับสนุนการวิจัย 
ในวันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓    

ณ ห้องประชุมกลัปพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 
เวลา รายการ 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.15 น. พิธีเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ 

 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
09.15 – 10.00 น. บรรยาย เรื่อง “ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ีสำคัญของประเทศ กับบทบาทมหาวิทยาลัยในพื้นที่” 

 โดย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดสงขลา 
10.00 – 12.00 น. การเสวนา เรื่อง “กะเทาะปัญหาในพื้นที่เพื่อค้นหาโจทย์วิจัย” 

    โดย อุตสาหกรรมจังหวัด, หอการค้าจังหวัด, พาณิชย์จังหวัด, และเกษตรจังหวัด 
    ดำเนินรายการโดย ...  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 15.30 น. แบ่งกลุ่มจัดทำ Workshop เพ่ือระดมความคิดโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ 
  โดย วิทยากรประจำกลุ่ม 

15.30 – 16.30 น. สรุปโจทย์วิจัยรายกลุ่มและสรุปผลการประชุมในภาพรวมทั้งหมด 

หมายเหตุ 1. กำหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม
2. เวลา 10.30 – 10.45 น.      พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เช้า)

เวลา 14.30 – 14.45 น.      พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (บ่าย)

SCAN QR CODE ลงทะเบียนเข้าร่วม 

พื้นที่ สงขลา


