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หนาที่ความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ทิศทางการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ดานการวิจัย
สรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (SRA) ดานงานวิจัย
ผลการดำเนินงานของกองทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย
ผลงานวิจัย สิ�งประดิษฐ งานสรางสรรคที่เขาสูกระบวนการทรัพยสินทางปญญา
โครงการจัดประชุมสัมมนาและอบรมประจำป 2559
ประมวลภาพผลรางวัลที่เขารวมประกวดแขงขัน
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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สารผ�อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันว�จัยและพัฒนา มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศร�ว�ชัย กอตั้งข�้นในป 2549
ปจจุบันน�บเปนปที่ 11 ที่ ไดปฏิบัติภารกิจดานการสน�บสนุนงานว�จัย ตามพันธกิจของมหาว�ทยาลัยฯ
สถาบันว�จัยและพัฒนาไดมุงเน�นการพัฒนากลไกสน�บสนุนการดำเน�นการว�จัย เพื่อตอบสนอง
กลยุทธการพัฒนาศักยภาพของน�กว�จัย และกำหนดทิศทางงานว�จัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
การว�จัย ตามเปาหมายที่มหาว�ทยาลัยฯ ตองการพัฒนางานว�จัยที่ตอบสนองทองถิ�น และการ
พัฒนาของประเทศไทยอยางมีประสิทธ�ภาพ
รายงานประจำป 2559 ของสถาบันว�จัยและพัฒนาจัดทำข�้นเพื่อรวบรวมผลผลิตดาน
การว�จัยและผลงานว�ชาการ ของมหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศร�ว�ชัย เพื่อการรายงานผล
การปฏิบัติราชการ และใชเปนขอมูลพื้นฐานในการกำหนดทิศทางการพัฒนางานว�จัยในอนาคต
ในนามของผูบร�หารและบุคลากรของสถาบันว�จัยและพัฒนา ขอขอบคุณน�กว�จัย และ
บุคลากรดานการสน�บสนุนการว�จัยทุกทาน ที่ ไดมีความอุตสาหะและความรวมมือรวมใจในการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานและทิศทางว�จัยในรอบปที่ผานมาอยางเต็มกำลังความสามารถ เพื่อ
สรางช�่อเสียงใหกับมหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศร�ว�ชัยของเราตอไป

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรักษ สงรักษ)
ผูอำนวยการสถาบันว�จัยและพัฒนา
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รายงานประจำป 2559 สถาบันว�จัยและพัฒนา

คณะผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา (พ.ศ.2550-พ.ศ.2554)

รองศาสตราจารย ดร.สุวัจน� ธัญรส
ผูอำนวยการสถาบันว�จัยและพัฒนา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรักษ สงรักษ
รองผูอำนวยการฝายบร�หารงานทั่วไป
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 2550-2552

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปภัศรชกรณ� อาร�ยกุล
รองผูอำนวยการฝายบร�หารงานทั่ว
และสารสนเทศการว�จัย
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 2552-2554

ผูชวยศาสตราจารย โกสินทร พัฒนมณ�
รองผูอำนวยการฝายสารสนเทศการว�จัย
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 2550-2552
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ผูชวยศาสตราจารย .ดร.ประเสร�ฐ ทองหนูนุ�ย
รองผูอำนวยการ
ฝายว�ชาการและถายทอดเทคโนโลยี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพรัตน� มะเห
รองผูอำนวยการฝายสารสนเทศการว�จัย
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 2552-2554

รายงานประจำป 2559 สถาบันว�จัยและพัฒนา

คณะผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา (พ.ศ.2554-พ.ศ.2558)

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสร�ฐ ทองหนูนุ�ย
ผูอำนวยการสถาบันว�จัยและพัฒนา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปภัศรชกรณ� อาร�ยกุล
รองผูอำนวยการฝายบร�หารงานทั่ว
และสารสนเทศการว�จัย

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษมี ว�ทยาย
รองผูอำนวยการฝายว�ชาการ
และถายทอดเทคโนโลยี

-5-

สวพ.
RD I

สวพ.
RD I

รายงานประจำป 2559 สถาบันว�จัยและพัฒนา

คณะผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา (พ.ศ.2558-ปจจุบัน)

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรักษ สงรักษ
ผูอำนวยการสถาบันว�จัยและพัฒนา

ผูชวยศาสตราจารยประภาศร� ศร�ชัย
รองผูอำนวยการฝายบร�หารงานทั่วไป

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพร ธารางกูร
รองผูอำนวยการฝายว�ชาการและถายทอดเทคโนโลยี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมรักษ รอดเจร�ญ
รองผูอำนวยการฝายสารสนเทศการว�จัย
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รายงานประจำป 2559 สถาบันว�จัยและพัฒนา

บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

นายสุวรรณ พรมเขต
เจาหน�าที่บร�หารงานทั่วไป

นายเช�ด คงหอย
น�กว�ชาการคอมพิวเตอร

นางสาวบุญบรรจง สายลาด
น�กว�ชาการศึกษา

นางสาวเกศิน� ใหมคง
น�กว�จัย

นางสาวหทัยรัตน� หน�กแน�น
เจาหน�าที่บร�หารงานทั่วไป

นางสาวจร�ญาภรณ� เพชรสามสี
เจาหน�าที่บร�หารงานทั่วไป

นางสาวประภาพร หนูคงรักษ
เจาหน�าที่บร�หารงานทั่วไป

นางสาวธารทิพย สุวรรณเวลา
เจาหน�าที่โครงการเคร�อขายภาคใตตอนลาง
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รายงานประจำป 2559 สถาบันว�จัยและพัฒนา

โครงสรางการบริหารหนวยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูอำนวยการ
คณะกรรมการประจำสถาบัน

รองผูอำนวยการ
ฝายบริหารงานทั่วไป

รองผูอำนวยการ
ฝายวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี

รองผูอำนวยการ
ฝายสารสนเทศการวิจัย

งบประมาณ

ฝกอบรมและสัมมนา

ขอมูลสารสนเทศ

การเงิน บัญชี และพัสดุ

วิจัยและประเมินผล

ประชาสัมพันธและเว็บไซต

บุคลากร และสารบรรณ

ทรัพยสินทางปญญา

ระบบฐานขอมูล On-line

อาคารสถานที่ และยานพาหนะ

เผยแพรและถายทอด

งานประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการพิเศษ

5 ส และการบริหารความเสี่ยง
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รายงานประจำป 2559 สถาบันว�จัยและพัฒนา

สวพ.
RD I

ประวัติความเปนมา
สถาบันว�จัยและพัฒนา (สวพ.) มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศร�ว�ชัย
เปนหน�วยงานที่จัดตั้งข�้นตามกฎกระทรวงศึกษาธ�การ การจัดตั้ง
สวนราชการภายในมหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศร�ว�ชัย พ.ศ. 2548
ซึง่ ไดประกาศใช ในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548
มี ผ ลให ส ถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคลเดิ ม ตามพระราชบั ญ ญั ต ิ
สถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคล พ.ศ. 2518 ปรั บ เปลี ่ ย นเป น
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้งเกาแหง

วิสัยทัศน
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศร�ว�ชัย เปนแหลงพัฒนาน�กว�จัยและสรางงานว�จัยที่มีศักยภาพเพื่อ
พัฒนาองคความรู น�ไปสูการใชประโยชน�ในการพัฒนาทองถิ�นและประเทศ

พันธกิจ
พัฒนาศักยภาพน�กว�จัยและสรางงานว�จัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการว�จัยโดยมุงเน�นการพัฒนา
ทองถิ�นและประเทศ

เปาประสงค
พัฒนาน�กว�จัยและสรางงานว�จัยที่ตอบสนองตอความตองการของทองถิ�นและประเทศตลอดจนสราง
องคความรู ใหม

หนาที่ความรับผ�ดชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนา
1. สงเสร�มและพัฒนาการว�จัยของมหาว�ทยาลัย ใหเปนไปตามแนวกรอบและทิศทางการว�จัยของ
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศร�ว�ชัย และแผนงานว�จัยของประเทศ
2. บร�หารงบอุดหนุนว�จยั ของมหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศร�วช� ยั และติดตามผลโครงการว�จยั ตางๆ
ใหดำเน�นไปอยางมีประสิทธ�ภาพตรงตามวัตถุประสงค เปาหมาย เพือ่ กอใหเกิดประโยชน�สงู สุดตอการพัฒนาประเทศ
3. แสวงหาแหลงทุนเพื่อสน�บสนุนการว�จัยทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ เพื่อใหงานว�จัยของ
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศร�ว�ชัย สามารถดำเน�นไปอยางมีเอกภาพและตอเน��อง
4. สงเสร�มเผยแพรและถายทอดผลงานว�จยั ของน�กว�จยั ในมหาว�ยาลัยออกสูส งั คม รวมทัง้ เปนศูนยกลาง
รวบรวมแลกเปลี่ยนขอมูล และขอสนเทศการว�จัยของมหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศร�ว�ชัยกับหน�วยงานตางๆ
แสวงหาความรวมมือเพื่อสรางเคร�อขายการว�จัยทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
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รายงานประจำป 2559 สถาบันว�จัยและพัฒนา

ทิศทางการว�จัย
1. กลุมเกษตรศาสตร
ทิศทางที่ 1. การว�จัยเพิ�มประสิทธ�ภาพในการบร�หารจัดการดานการเกษตร
แผนงานว�จัย

1. การว�จัยและพัฒนาเพื่อเพิ�มศักยภาพในการผลิตทางดานพืชเศรษฐกิจ
2. การว�จัยเพื่อเพิ�มศักยภาพในการผลิตสัตวน้ำที่สำคัญทางเศรษฐกิจ
3. การว�จัยเพื่อเพิ�มศักยภาพในการผลิตสัตวที่สำคัญทางเศรษฐกิจ
4. การว�จัยเพื่อพัฒนาเคร�่องมือเพื่อเพิ�มศักยภาพการผลิตการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปผลผลิตทางดานการเกษตรและประมง
5. การว�จัยโดยใชชีวะว�ธ�แทนสารเคมีเพื่อการปองกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว
6. การว�จัยและพัฒนาเพื่อสรางเคร�อขายการตลาด ฐานขอมูลและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

ทิศทางที่ 2. การว�จัยเพื่อเพิ�มมูลคาผลิตภัณฑทางดานการเกษตร
แผนงานว�จัย

1. การว�จัยและพัฒนาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว กระบวนการแปรรูป และบรรจุภัณฑในผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการเกษตร
2. การว�จัยเพื่อเพิ�มมูลคาในการผลิตยางพารา
3. การว�จัยเพิ�มมูลคาผลิตภัณฑจากวัสดุในทองถิ�น
4. การว�จัยและการจัดการสารตกคางในผลผลิตและผลิตภัณฑทางดานการเกษตร
5. การว�จัยและพัฒนากระบวนการแปรรูปผลผลิตสัตวน้ำ เพื่อ เพิ�มมูลคาผลผลิตของชุมชนประมง
6. การว�จัยเพื่อสรางศักยภาพผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและทางการตลาด
7. การว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพจากวัตถุดิบทองถิ�นและสมุนไพร
8. การว�จัยและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรในรูปแบบเกษตรอินทร�ย
9. การว�จัยและพัฒนาเพื่อเพิ�มมูลคาจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและอุตสาหกรรม

ทิศทางที่ 3. การว�จัยและพัฒนาเพื่อเพิ�มทางเลือกดานการเกษตรและพลังงานทดแทน และการประมง
แผนงานว�จัย
1. การว�จัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากพืชสัตวที่มีศักยภาพ
2. การว�จัยและพัฒนาปุยอินทร�ยจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3. การศึกษาว�จัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำที่มีศักยภาพเชิงพานิตยในการทดแทนการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดำ
4. การว�จัยเพื่อนำวัสดุเหลือใชจากการเกษตรและอุตสาหกรรมมาใชเปนพลังงานทดแทน
5. การว�จัยและพัฒนาพันธุพืชและสัตวพื้นเมืองเพื่อเพิ�มทางเลือกในการผลิต
6. การใชประโยชนจากเศษเหลือจากโครงการแปรรูปสัตวน้ำ
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2. กลุมว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทิศทางที่ 1. การว�จัยเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม
แผนงานว�จัย

1. การว�จัยเพื่ออนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพในทองถิ�น
2. การว�จัยเพื่อจัดทำฐานขอมูลทางดานทรัพยากรธรรมชาติ
3. การว�จัยเพื่อตรวจสอบคุณภาพของสิ�งแวดลอม
4. การว�จัยทางดานความเปลี่ยนแปลงทางดานสมุทรศาสตร กับการจัดการชายฝง
5. การว�จัยและพัฒนาเพื่อการปองกัน และบำบัดมลพิษ
6. การว�จัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และผลกระทบตอสิ�งแวดลอม

ทิศทางที่ 2. การว�จัยเพื่อเพิ�มมูลคาของผลิตภัณฑ OTOP
แผนงานว�จัย

1. การว�จัยเพื่อว�เคราะหและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ OTOP
2. การว�จัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและสิ�งทอพื้นเมือง

ทิศทางที่ 3. การว�จัยเพื่อสรางองคความรูทางว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงานว�จัย

1. การว�จัยเพื่อสรางองคความรูทางดานว�ทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร
2. การว�จัยทางดานเคมีและเภสัช
3. การว�จัยและพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ

ทิศทางที่ 4. การว�จัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแผนการว�จัย
แผนงานว�จัย

1. การว�จัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแกชุมชน
2. การว�จัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับระบบฐานขอมูลและการเชื่อมโยงขอมูล
3. การว�จัยดาน E-Government

ทิศทางที่ 5. การว�จัยเพื่อเพิ�มมูลคาของผลิตภัณฑทองถิ�น
แผนงานว�จัย

1. การว�จัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑทองถิ�น
2. การว�จัยและพัฒนาว�ธ�การว�เคราะหและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑทองถิ�น
3. การว�จัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตของผลิตภัณฑทองถิ�น
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ทิศทางที่ 6. การว�จัยเพื่อสรางองคความรูและถายทอดเทคโนโลยีทางว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงานว�จัย
1. การว�จัยและพัฒนาเคร�่องมือดานว�ทยาศาสตร
2. การว�จัยทางดานเคมีและเภสัชว�ทยา
3. การว�จัยและพัฒนาดานคณิตศาสตร คอมพิวเตอร และสารสนเทศ
4. การว�จัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีการยาง และเทคโนโลยีปาลมน้ำมัน

3. กลุมบร�หารธุรกิจ
ทิศทางที่ 1. การว�จัยดานนโยบายว�สาหกิจชุมชน
แผนงานว�จัย

1. การว�จัยผลิตภัณฑชุมชน และ OTOP
2. การว�จัยเพื่อการจัดการทางดานการบร�หารการเง�นของชุมชน
3. การว�จัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑและหร�อ บร�การของชุมชน
4. การว�จัยเพื่อการจัดการทางดานการบร�หารธุรกิจของชุมชน

ทิศทางที่ 2. การว�จัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศชุมชน
แผนงานว�จัย

1. การว�จัยเพื่อจัดทำฐานขอมูลสินคาชุมชนและพัฒนาดานการตลาด
2. การว�จัยดานสารสนเทศดานการตลาด (E-marketing)
3. การว�จัยเพื่อจัดทำฐานขอมูลผลิตภัณฑและหร�อบร�การพัฒนาดานธุรกิจชุมชน

ทิศทางที่ 3. การว�จัยเพื่อปรับโครงสรางภาคเกษตรและอุตสาหกรรมและภาคการทองเที่ยว
แผนงานว�จัย
1. การว�จัยเพื่อพัฒนามูลคาเพิ�มสินคาเกษตร อุตสาหกรรมและการทองเที่ยว
2. การว�จัยเพื่อพัฒนาว�ธ�การจัดการสินคาเกษตร อุตสาหกรรมและการทองเที่ยว
3. การว�จัยเพื่อพัฒนาระบบตลาดสินคาเกษตร อุตสาหกรรมและการทองเที่ยว
4. การว�จัยเพื่อพัฒนาองคความรูของบุคลากรดานการบร�หารจัดการ

ทิศทางที่ 4. การว�จัยเพื่อการพัฒนาระบบลอจ�สติกส
แผนงานว�จัย

1. การว�จัยเพื่อพัฒนาว�ธ�การจัดการและแผนผังระบบโลจ�สติกสสินคาในภาคใต
2. การว�จัยเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีความรูทางดานโลจ�สติกส
3. การว�จัยเพื่อพัฒนาเคร�่องมือที่เกี่ยวของกับระบบโลจ�สติกส

-12-

รายงานประจำป 2559 สถาบันว�จัยและพัฒนา

สวพ.
RD I

4. กลุมศิลปศาสตรและสังคมศาสตร
ทิศทางที่ 1. การว�จัยและพัฒนาเพื่อสงเสร�มกิจกรรมการทองเที่ยว
แผนงานว�จัย

1. การว�จัยเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
2. การว�จัยเพื่อพัฒนากระบวนการ การมีสวนรวมหร�อแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพเชิงอนุรักษ ประวัติศาสตร
โบราณคดี ธรรมชาติและวัฒนธรรมและสอดคลองกับว�ถีชีว�ตของชุมชนในกลุมจังหวัด
3. การว�จัยเพื่อสรางมาตรฐานการใหบร�การ การประชาสัมพันธ การเชื่อมโยงการทองเที่ยวและการบร�หาร
ในการจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงประวัติศาสตร เชิงนิเวศและวัฒนธรรม ที่เหมาสมตามศักยภาพ
ของชุมชน พรอมกับเชื่อมโยงกับสินคา OTOP ในทองถิ�น
4. การว�จัยเพื่อสรางเคร�อขาย การเชื่อมโยงการทองเที่ยว การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงประวัติศาสตร
เชิงนิเวศ และวัฒนธรรมที่เหมาะสมตามศักยถาพของชุมชน พรอมกับเชื่อมโยงกับสินคา OTOP ในทองถิ�น
5. พัฒนารูปแบบกิจกรรมการนำเที่ยวในเชิงสุขภาพ เชิงกีฬาและนันทนาการ ภูมิปญญาทองถิ�น ว�ถีชีว�ตของ
ชุมชน

ทิศทางที่ 2. การพัฒนาแหลงทองเที่ยวตามกลุมศักยภาพ
แผนงานว�จัย

1. การว�จัยและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ตามศักยภาพพื้นที่ของ
จังหวัด และสอดคลองกับว�ถีชีว�ตของชุมชน
2. การว�จัยเพื่อการสรางหลักประกันดานความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว
3. การว�จัยเพื่อการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวแบบครบวงจร
4. การว�จัยเพื่ออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรการทองเที่ยว
5. การพัฒนาเพื่อสรางมาตรฐาน การบร�การเพื่อการทองเที่ยว

ทิศทางที่ 3. การว�จัยและพัฒนาดานสังคมศาสตร
แผนการว�จัย

1. การว�จัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีว�ตของชุมชนและทองถิ�น
2. การว�จัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารกับนักทองเที่ยวของชุมชนและทองถิ�น
3. การว�จัยเพื่อยกระดับรายไดของชุมชนและทองถิ�นอยางยั่งยืน
4. การว�จัยเพื่ออนุรักษและทำนุบำรุงขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของทองถิ�น
5. การว�จัยเพื่อประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคูไปกับภูมิปญญาทองถิ�น เพื่อสรางความมั่นคง
ในการดำรงชีว�ต ขจัดความยากจน และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบยั่งยืน
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ทิศทางที่ 4. การพัฒนาศักยภาพดานการบร�หารจัดการ
แผนงานว�จัย

1. การว�จัยเพื่อพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวครบวงจร
2. การว�จัยดานการพัฒนารูปแบบการบร�หารจัดการ
3. การว�จัยเพื่อการสงเสร�มการตลาดทางการทองเที่ยว

5. กลุมว�ศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ทิศทางที่ 1. การอนุรักษภูมิปญญาทองถิ�นและการประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
แผนงานว�จัย

1. การว�จัยออกแบบและสรางเคร�่องตนแบบจากภูมิปญญาทองถิ�นเพื่อประยุกตใชในงานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
2. การว�จัยและออกแบบการใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ�มมูลคาผลิตภัณฑการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
3. การว�จัยและนำเทคโนโลยีเพื่อลดขบวนการผลิตภัณฑของทองถิ�น
4. การว�จัยเกี่ยวกับกระบวนการสรางองคความรูและตอยอดภูมิปญญาทองถิ�น
5. การว�จัยออกแบบและสรางเคร�่องตนแบบระบบรักษาความปลอดภัยในชีว�ตและทรัพยสิน
6. การว�จัยเพื่อศึกษาและอนุรักษภูมิปญญาทองถิ�นดานสถาปตยกรรมสูการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
7. การว�จัยเพื่อสรางมูลคาเพิ�มของผลผลิตทางการเกษตร

ทิศทางที่ 2. การว�จัยและพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดเพื่ออนุรักษธรรมชาติและสิ�งแวดลอม
แผนงานว�จัย

1. การว�จัยเพื่อจัดการและพัฒนาระบบกำจัดของเสียจากผลิต-แปรรูปในงานอุตสาหกรรม
2. การว�จัยเพื่อจัดการและพัฒนาระบบการใชพลังงาน
3. การว�จัยและพัฒนาทางเลือกการใชพลังงานใหเหมาะสม
4. การว�จัยเพื่อการจัดการและพัฒนาระบบการใชพลังงานแบบผสมผสาน
5. การว�จัยเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานรูปแบบตางๆ
6. การว�จัยเพื่อกำหนดมาตรฐานการจัดการสิ�งแวดลอมชุมชนอยางยั่งยืน
7. การว�จัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและองคความรูใหมทางว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม

ทิศทางที่ 3. การว�จัยและพัฒนาทางว�ศวกรรมและสถาปตยกรรม
แผนงานว�จัย
1. การว�จัยอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน
2. การว�จัยพลังงานทดแทนจากธรรมชาติ
3. การว�จัยดานยานยนตที่มีผลตอการประหยัดพลังงาน
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4. การว�จัยและพัฒนาวัสดุว�ศวกรรม
5. การว�จัยและสรางมาตรฐานทางดานว�ศวกรรม
6. การว�จัยเพื่อการพัฒนาประสิทธ�ภาพการผลิตทางดานอุตสาหกรรมใหเอื้อตอการดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืน
7. การว�จัยรูปแบบอาคารเพื่อความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
8. การว�จัยเพื่อการจัดทำฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาการว�จัยทางสถาปตยกรรม
9. การว�จัยเพื่อศึกษาอนุรักษ ฟนฟู และจัดการ พื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร สถาปตยกรรม
ศิลปะ วัฒนธรรม และชุมชน

ทิศทางที่ 4. การว�จัยเพื่อการปฏิรูปการศึกษาดานว�ศวกรรมและสถาปตยกรรม
แผนงานว�จัย

1. การว�จัยและการจัดการศึกษาและรูปแบบการศึกษาที่เชื่อมโยงกับชุมชน และภูมิปญญาทองถิ�น
2. การว�จัยเพื่อเสร�มสรางเทคโนโลยีใหมเพื่อการศึกษาดานว�ศวกรรมและสถาปตยกรรม

ทิศทางที่ 5. การว�จัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหมและเทคโนโลยีที่สำคัญ เพื่ออุตสาหกรรม
แผนงานว�จัย

1. การว�จัยและพัฒนาสรางองคความรูใหม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ
2. การว�จัยและพัฒนาเคร�่องมือที่เกี่ยวของกับระบบโลจ�สติกส
3. การว�จัยและพัฒนานวัฒกรรมและองคความรูใหมทางว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ทิศทางที่ 6 การว�จัยและพัฒนาเกี่ยวกับการบร�หารจัดการน้ำและระบบชลประทานเพื่อการเกษตร
และการประมงน้ำจ�ด
แผนงานว�จัย
1. การว�จัยระบบชลประทานในการปลูกพืชเศรษฐกิจของภาคใต
2. การว�จัยการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการประมงน้ำจ�ด
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สรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) ดานงานว�จัย
ขอมูลการสนับสนุนงบประมาณดานการว�จัย
ปงบประมาณ
ป 2557
ป 2558
ป 2559
ป 2560

ยอดรวม (บาท)
41,884,680.00
45,339,979.30
52,487,727.00
76,933,928.00

ขอมูลจำนวนผลงานว�จัย
จำนวนเร�่องผลงานทางว�ชาการ (นับตามป พ.ศ.)

ป 2557
ป 2558
ป 2559

คาน้ำหนัก
0.20
131
162
208

คาน้ำหนัก
0.40
51
45
58

คาน้ำหนัก
0.60
26
7
13

คาน้ำหนัก
0.80
27
39
56

คาน้ำหนัก
1.00
21
37
31

รวม
256
290
366

ขอมูลจำนวนผลงานสรางสรรค
จำนวนเร�่องผลงานสรางสรรค (นับตามป พ.ศ.)

ป 2557
ป 2558
ป 2559

คาน้ำหนัก
0.20
1
2

คาน้ำหนัก
0.40
1
1
2

คาน้ำหนัก
0.60
5
1
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คาน้ำหนัก
0.80
0

คาน้ำหนัก
1.00
5
6
4

รวม
6
13
9
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ขอมูลเปร�ยบเทียบ 3 ปยอนหลัง
ลำดับ
จำนวนโครงการ
งบประมาณรวม
งบแผนดิน
งบรายได
งบนอก

ปการศึกษา 2557
265
45,339,979.30
30,638,940.00
3,959,000.00
10,742,039.30

ปการศึกษา 2558
326
52,487,727.00
37,272,965
4,051,630,00
11,163,132.00

ปการศึกษา 2559
387
76,933,928.00
53,945,460.00
5,847,550.00
17,140,918.00

คะแนนSAR ขอ2.1
คะแนนSAR ขอ2.2
คะแนนSAR ขอ2.3
ผลเฉลี่ย SAR (ว�จัย)

45,339,979.30
30,638,940.00
3,959,000.00
10,742,039.30

45,339,979.30
30,638,940.00
3,959,000.00
10,742,039.30

45,339,979.30
30,638,940.00
3,959,000.00
10,742,039.30

ดัชนีชี้วัดความสำเร�จ
พัฒนาการของงบประมาณดานว�จัย / มทร.ศร�ว�ชัย
งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน (บาท)

100,000,000.00
80,000,000.00
60,000,000.00
40,000,000.00
20,000,000.00
0.00

ป 2557

ป 2558
-18-
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พัฒนาการของจำนวนผลงานทางว�ชาการนักว�จัย / มทร.ศร�ว�ชัย
จำนวนผลงานทางว�ชาการที่ไดรับเผยแพร (เร�่อง)

400
300
200
100
0

ป 2557

ป 2558

ป 2559

ผลระดับคะแนนเฉลี่ยองคประกอบดานงานวิจัยในรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
(SAR) ปการศึกษา 2557 - 2559

ระบบและกลไก
งบประมาณ

ป 2557
ป 2558

ผลงานตีพิมพ

ป 2559

คะแนนเฉลี่ยตัวชี้วัดองควิจัย
(SAR)
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
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ผลการดำเนินงานของกองทุนสงเสร�มและพัฒนางานว�จัย
ปงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559)
1. ดำเนินงานของกองทุนสงเสร�มและพัฒนางานว�จัย ตามวัตถุประสงคของกองทุนสงเสร�มและพัฒนางานว�จัย
คณะกรรมการบร�หารกองทุนสงเสร�มและพัฒนางานว�จัย ไดดำเนินงานตามวัตถุประสงคของกองทุนฯ โดยได
จำแนกเปนรายขอดังนี้ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงการดำเนินงานของกองทุนสงเสร�มและพัฒนางานว�จัย ตามวัตถุประสงคของกองทุนสงเสร�มและ
พัฒนางานว�จัย
ขอที่
1

2
3

4
5
6
7
8

วัตถุประสงค

ผลการดำเนินงาน

อยูในระหวางการเขาพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ
ยกรางระเบียบประกาศกองทุนฯ เพื่อปรับปรุงแกไข
รางประกาศ “หลักเกณฑการสงเสร�มและพัฒนาบุคลากร
ทางดานงานว�จัยของมหาว�ทยาลัย ณ ตางประเทศ”
หนวยว�จัย (Research Unit) ที่ไดรับทุนสนับสนุนประกอบดวย
เพื่อใหทุนสนับสนุนการจัดตั้งหนวยว�จัย
6 หนวยว�จัย คือ
(Research Unit) ตามหลักเกณฑที่มหาว�ทยาลัย
1. หนวยว�จัย: การจัดการสุขภาพสัตวน้ำ
กำหนด
2. หนวยว�จัย: ไมผลเมืองรอนและไมยืนตน
3. หนวยว�จัย: การจัดการสิ�งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. หนวยว�จัย: การบร�หารการจัดการธุรกิจชุมชนชายฝงอาวไทย
5. หนวยว�จัย: เทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุ
6. หนวยว�จัย: การปองกันและควบคุมภัยพิบัติธรรมชาติ
เพื่อสิ�งแวดลอมที่ยั่งยืน
การสนับสนุนทุนใหบุคลากรไปนำเสนอผลงานว�จัยระดับ
เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรไปนำเสนอผลงานว�จัย
หร�อประกวดสิ�งประดิษฐและงานสรางสรรคระดับ นานาชาติ ณ ตางประเทศ ไดสนับสนุนทุน จำนวน 17 ทุน
บทความตีพิมพ (Proceeding) จำนวน 6 บทความ
นานาชาติ ณ ตางประเทศ
อยูในระหวางการเขาพิจารณาจากคณะอนุกรรมการยกราง
เพื่อสนับสนุนเง�นรางวัลใหกับนักว�จัยของ
มหาว�ทยาลัยที่มีผลงานว�จัยดีเดนตามหลักเกณฑ ระเบียบประกาศกองทุนฯ เพื่อปรับปรุงแกไขรางประกาศ
“หลักเกณฑสนับสนุนเง�นรางวัลใหกับนักว�จัยดีเดน”
ที่มหาว�ทยาลัยกำหนด
เพื่อสนับสนุนคาตอบแทนการตีพิมพผลงานว�จัยใน การสนับสนุนคาตอบแทนการตีพิมพผลงานว�จัยในวารสาร
วารสารว�ชาการตามหลักเกณฑที่มหาว�ทยาลัยกำหนด ว�ชาการไดสนับสนุนทุนจำนวน 7 ทุน
เพื่อสนับสนุนการสรางเคร�อขายว�จัยในตางประเทศ ยังไมไดดำเนินการ
เพื่อสงเสร�มการดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค ยังไมไดดำเนินการ
ของผูบร�จาคที่เกี่ยวของกับการพัฒนางานว�จัย
เพื่อสงเสร�มและพัฒนาบุคลากรทางดาน
งานว�จัยของมหาว�ทยาลัย ณ ตางประเทศ
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ขอที่

วัตถุประสงค

8

เพื่อสนับสนุนทุนว�จัยใหบุคลากรในการดำเนินการ
ว�จัยรวมกับองคกรอื่น (Matching fund)

9

เพื่อสนับสนุนการเตร�ยมตนฉบับ ในการตีพิมพ
ในวารสารว�ชาการ

สวพ.
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ผลการดำเนินงาน
อยูในระหวางการเขาพิจารณาจากคณะอนุกรรมการยกราง
ระเบียบประกาศกองทุนฯ เพื่อปรับปรุงแก ไขรางประกาศ
“หลักเกณฑการสนับสนุนทุนว�จัยเพื่อการดำเนินการว�จัย
รวมกับองคกรอื่น (Matching fund)”
อยูในระหวางการเขาพิจารณาจากคณะอนุกรรมการยกราง
ระเบียบประกาศกองทุนฯ เพื่อปรับปรุงแก ไขรางประกาศ
“หลักเกณฑการเพื่อสนับสนุนการเตร�ยมตนฉบับในการ
ตีพิมพ ในวารสารว�ชาการ”

2. การใหทุนสนับสนุนการจัดตั้งหนวยว�จัย (Research Unit)
เพื ่ อ ส ง เสร� ม การดำเนิ น งานร ว มกั น ของบุ ค ลากรที ่ ม ี ศ ั ก ยภาพและมี ค วามชำนาญ ในสั ง กั ด มหาว� ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศร�ว�ชัย โดยมีทิศทางที่ชัดเจนในการดำเนินการว�จัยเฉพาะดานใดดานหนึ่งเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
เดียวกัน มีผลงานที่ชวยเสร�มสรางความเขมแข็งและความมีชื่อเสียงใหแกมหาว�ทยาลัย ตลอดจนมีศักยภาพที่สามารถ
จะพัฒนาไปสูศูนยว�จัย (Research Center) หร�อศูนยความเปนเลิศได (Center of Excellence) โดยในปงบประมาณ 2559
กองทุนสงเสร�มและพัฒนางานว�จัย ไดพิจารณาสนับสนุนทุนตามประกาศมหาว�ทยาลัยฯ เร�่อง หลักเกณฑการใหทุน
สนับสนุนการจัดตั้งหนวยว�จัย (Research Unit) พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2559 จำนวน 6 ทุน (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 แสดงการใหทุนสนับสนุนการจัดตั้งหนวยว�จัย (Research Unit)
ขอที่

ชื่อหนวยว�จัย

1

หนวยว�จัย: การจัดการสุขภาพสัตวน้ำ
หัวหนาหนวย: ผศ.ดร.ธ�รวุฒิ เลิศสุทธ�ชวาล
คณะ: คณะเกษตรศาสตร
อยูระหวางการดำเนินงานปที่ 3

2

หนวยว�จัย: ไมผลเมืองรอนและไมยืนตน
หัวหนาหนวย: รศ.ดร.สมพร ณ นคร
คณะ: คณะเกษตรศาสตร
อยูระหวางการดำเนินงานปที่ 2

3

หนวยว�จัย: การจัดการสิ�งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
หัวหนาหนวย: ดร.จเร สุวรรณชาต
คณะ: คณะสถาปตยกรรมศาสตร
อยูระหวางการดำเนินงานปที่ 2

4

หนวยว�จัย: การบร�หารการจัดการธุรกิจชุมชนชายฝงอาวไทย
หัวหนาหนวย: ดร.อรพรรณ จันทรอินทร
คณะ: คณะบร�หารธุรกิจ
อยูระหวางการดำเนินงานปที่ 2
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ขอที่

ชื่อหนวยว�จัย

5

หนวยว�จัย: เทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุ
หัวหนาหนวย: ดร.ชาตร� หอมเข�ยว
คณะ: คณะว�ศวกรรมศาสตร
อยูระหวางการดำเนินงานปที่ 1

6

หนวยว�จัย: การปองกันและควบคุมภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อสิ�งแวดลอมที่ยั่งยืน
หัวหนาหนวย: ผศ.ดร.ภาณุ พรอมพุทธางกูร
คณะ: คณะว�ศวกรรมศาสตร
อยูระหวางการดำเนินงานปที่ 1

3. การใหทุนสนับสนุนใหบุคลากรไปนำเสนอผลงานว�จัยหร�อประกวดสิ�งประดิษฐและงานสรางสรรค
ระดับนานาชาติ ณ ตางประเทศ
การใหทุนสนับสนุนบุคลากรไปนำเสนอผลงานว�จัยหร�อประกวดสิ�งประดิษฐและงานสรางสรรคระดับนานาชาติ
ณ ตางประเทศเปนการสงเสร�มและสนับสนุนใหบุคลากรมีโอกาสนำเสนอผลงานทางว�ชาการ อันจะเปนการเพิ�มพูน
ประสบการณและเปนความกาวหนาทางว�ชาการรวมทั้งเปนประโยชนตอชื่อเสียงและภาพลักษณของมหาว�ทยาลัยฯ นั้น
ในปงบประมาณ 2559 คณะกรรมการบร�หารกองทุนฯ ไดพิจารณาใหทุนสนับสนุนบุคลากรไปนำเสนอผลงานว�จัยระดับ
นานาชาติ ตามประกาศมหาว�ทยาลัย เร�่อง หลักเกณฑการสนับสนุนบุคลากรไปนำเสนอผลงานว�จัยในระดับนานาชาติ
พ.ศ. 2555 และ ประกาศมหาว�ทยาลัย เร�่อง หลักเกณฑการสนับสนุนบุคลากรไปนำเสนอผลงานว�จัยในระดับนานาชาติ
ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2559 จำนวน 17 ทุน บทความตีพมิ พ (Proceeding) จำนวน 5 บทความ (ตารางที่ 3 และเอกสารแนบ 1)
ตารางที่ 3 แสดงการสรุปจำนวนบทความว�จัยที่นำเสนอและบทความที่ตีพิมพ ในที่ประชุมว�ชาการระดับนานาชาติ
ณ ตางประเทศ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

หนวยงาน
คณะว�ศวกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตร
คณะบร�หารธุรกิจ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะเกษตรศาสตร
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง
ว�ทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะสัตวแพทยศาสตร
ว�ทยาลัยรัตภูมิ
ว�ทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
รวมทั้งสิ�น

จำนวนบทความว�จัยที่นำเสนอ
ในที่ประชุมว�ชาการระดับนานาชาติ ณ ตางประเทศ
จำนวนบทความ
จำนวนบทความ
อยูระหวาง
ที่นำเสนอ
ที่ตีพิมพ
การรายงานผล
3
0
3
5
2
3
4
2
2
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
17
6
11
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รายงานประจำป 2559 สถาบันว�จัยและพัฒนา

สวพ.
RD I

4. การใหทุนสนับสนุนคาตอบแทนการตีพิมพผลงานว�จัยในวารสารว�ชาการ
เพื่อใหมีการเผยแพรผลงานว�จัยและสรางแรงจูงใจแกบุคลากรในการตีพิมพผลงานว�จัยในวารสารที่เปนที่ยอมรับ
และมีชื่อเสียงของมหาว�ทยาลัยใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล คณะกรรมการบร�หารกองทุนสงเสร�มและพัฒนางานว�จัย
มหาว�ทยาลัย ไดพิจารณาใหคาตอบแทนการตีพิมพผลงานว�จัยในวารสารว�ชาการ ตามประกาศมหาว�ทยาลัย เร�่อง
หลักเกณฑการสนับสนุนคาตอบแทนการตีพิมพผลงานว�จัยในวารสารว�ชาการ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2559 จำนวน 7 ทุน
(ตารางที่ 4 และเอกสารแนบ 2)
ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดการสนับสนุนคาตอบแทนการตีพิมพผลงานว�จัยในวารสารว�ชาการประจำปงบประมาณ 2559
(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) จำแนกตามวาระการประชุม
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

หนวยงาน

บทความว�จัยขอ
คาตอบแทนการตีพิมพ

จำนวนที่
ไดรับอนุมัติ

จำนวนที่
ไมไดรับอนุมัติ

1
2
4
7

1
2
4
7

0
0
0
0

คณะว�ศวกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตร
คณะบร�หารธุรกิจ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะเกษตรศาสตร
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง
ว�ทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะสัตวแพทยศาสตร
ว�ทยาลัยรัตภูมิ
ว�ทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
รวมทั้งสิ�น

-23-

RD I

รายชื่ออาจารยและนักว�จัยที่ไปนำเสนอผลงานว�จัยระดับนานาชาติ
ตามประกาศมหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีศร�ว�ชัย
เร�่อง หลักเกณฑการสนับสนุนบุคลากรไปนำเสนอผลงานว�จัยในระดับนานาชาติ พ.ศ. 2555
และ ตามประกาศมหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีศร�ว�ชัย
เร�่อง หลักเกณฑการสนับสนุนบุคลากรไปนำเสนอผลงานว�จัยในระดับนานาชาติ ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2559
ประจำปงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559)

สวพ.

รายงานประจำป 2559 สถาบันว�จัยและพัฒนา

-24-

ชื่อ-สกุล

-25-

1
2

สุมณฑา ดำรงเลาหพันธ
ผกากรอง เทพรักษ

คณะศิลปศาสตร

ชาตร� หอมเข�ยว

พิทักษ สถิตวรรธนะ

2

3

วรพงค บุญชวยแทน

1

คณะว�ศวกรรมศาสตร

สังกัด

สหรัฐอเมร�กา
ญี่ปุน

ไตหวัน

ไตหวัน

ไตหวัน

ประเทศ

The IAFOR International
Conference on Technology in
Classroom 2016 (iictHawaii2016)
Universal Academic Cluster
International Autumn
Conference in Kyoto

2015 Kaohsiung International
Invention & Design Expo
(KIDE 2015)
2015 Kaohsiung International
Invention & Design Expo
(KIDE 2015)
2015 Kaohsiung International
Invention & Design Expo
(KIDE 2015)

ชื่องานประชุม

/
/

16-24 พ.ย. 58
Using Linear Programming in
Management Government
Pension Fund

-

-

-

4-16 ม.ค. 59

4-6 ธ.ค. 2558

4-6 ธ.ค. 2558

4-6 ธ.ค. 2558

ระยะเวลาเดินทาง รายงาน

Enhancing Vocabulary Learning
through Pictures by E-mails

ของเลนไมจากแผนใยไมอัด
ปลอดสารพิษ (Wooden Toys
from Non-Toxic Fiberboard)

เพาะเห็ดอัตโนมัติ (Automatic
mushroom cultivation cabinet)

เคร�่องอัดกลีบดอกไมประดิษฐ
(Crepe Paper Machine)

ผลงาน

การใหทุนสนับสนุนบุคลากรไปนำเสนอผลงานว�จัยในระดับนานาชาติ ณ ตางประเทศ
ปงบประมาณ 2559 (เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559)

proceeding

proceeding

21-ม.ค.-59

21-ม.ค.-59

21-ม.ค.-59

หมายเหตุ

รายงานประจำป 2559 สถาบันว�จัยและพัฒนา
สวพ.
RD I

-26-

1

มนตทนา คงแกว

คณะบร�หารธุรกิจ
ญี่ปุน

สหราช
อาณาจักร
บร�เตนใหญ

5

สหราช
อาณาจักร
บร�เตนใหญ

สหราช
อาณาจักร
บร�เตนใหญ

ทรรศนีย คีร�ศร�
เมธัส พานิช
กิตติยา พิศุทธางกูร

ประเทศ

4

3

ชื่อ-สกุล

Universal Academic Cluster
International Autumn
Conference in Kyoto

the IAFOR : The Fourth
European Conference on
Language Leaning 2016

the IAFOR : The Fourth
European Conference on
Language Leaning 2016

the IAFOR : The Fourth
European Conference on
Language Leaning 2016

ชื่องานประชุม

Using Linear Programming
in Management Government
Pension Fund

Readiness in English Speaking
Skills of Engineering Students
at Rajamangala University of
Technology Srivijaya Before
Entering the ASEAN Community
A Study of Factors Affecting
Udergraduates Anxiety with
Foreign Language Communication
at Rajamangala University of
Technology Srivijaya
Effectiveness of English Song
Activities on Vocabulary
Leaning and Retention

ผลงาน

16-24 พ.ย. 58

29 มิ.ย. –
3 ก.ค. 59

29 มิ.ย. –
3 ก.ค. 59

29 มิ.ย. –
3 ก.ค. 59

-

-

-

ระยะเวลาเดินทาง รายงาน

proceeding

30 ส.ค. 59
(ออกหนังสือติดตาม
ที่ ศธ 0584.11/432
ลงวันที่ 31 ส.ค. 59)

30 ส.ค. 59
(ออกหนังสือติดตาม
ที่ ศธ 0584.11/432
ลงวันที่ 31 ส.ค. 59)

รอเขาวาระการประชุม

หมายเหตุ

RD I

สังกัด

สวพ.

รายงานประจำป 2559 สถาบันว�จัยและพัฒนา

-27-

1

องอาจ อินทรสังข

คณะเกษตรศาสตร

อรพรรณ จันทรอินทร

เยาวพา ณ นคร

4

5

ว�ราวรรณ มารังกูร

ชื่อ-สกุล

3

สังกัด

2016 3rd International
Conference on Economic,
Society and Management
(ICESM 2016)

International Symposium
“Economics, Business &
Finance” -JURMALA

International Symposium
“Economics, Business &
Finance” -JURMALA

ชื่องานประชุม

คณะเกษตรศาสตร
17th AAAP Animal Science
ญี่ปุน
Congress (AAAP 2016)

อิตาลี

LATVIA

LATVIA

ประเทศ

Influences of Parts of Frond
Ensilage and Pelleting Methods
on Chemical Physical and
Degradability of Pellet Ensiled
Oil Palm Frond

The Relationship between
Promotion of Historical
Tourism and Tourist Motivation
of Domestic Tourists: Case Study
of Koh Yoh, Songkhla Province
Income-Expenses Recording
Behaviors of Civil Servants at
Rajamangala University of
Technology Srivijaya: Case
study of Songkhla Campus
Guideline to SME
entrepreneurs’ Capacity
Management the Border
Thailand – Malaysia Creative
to Competitive Advantage at
Songkhla Province, Thailand

ผลงาน

22-25 ส.ค. 59

14-16 ก.ค.59

5-9 ก.ค. 60

5-9 ก.ค. 59

-

-

-

ระยะเวลาเดินทาง รายงาน

รอเขาวาระการประชุม

proceeding

30 ส.ค. 59
(ออกหนังสือติดตาม
ที่ ศธ 0584.11/432
ลงวันที่ 31 ส.ค. 59)

30 ส.ค. 59
(ออกหนังสือติดตาม
ที่ ศธ 0584.11/432
ลงวันที่ 31 ส.ค. 59)

หมายเหตุ

รายงานประจำป 2559 สถาบันว�จัยและพัฒนา
สวพ.
RD I

นทิรา ภูมา

อิตาลี

ประเทศ

-28-

ชัชฎา หนูสาย

1

อาร�ษา โสภาจารย

ว�ทยาลัยรัตภูมิ

1

ประเสร�ฐ ทองหนูนุย

คณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1

2016 3rd International
Conference on Economic,
Society and Management
(ICESM 2016)

ชื่องานประชุม

South Korea

ญี่ปุน

Seagrass Restoration: an
Update from Trang Province,
Southwestern Thailand

The Behavior of Local food
Consumption in Nakhon
Sri Thammerat Province by
Applying of Folk Wisdom

ผลงาน

International Conference on Compression of oil palm
Advanced Materials,
fronds for decoration material
Structures and Mechanical
Engineering (3rd ICAMSME 2016)

2015 IEEE/SICE International Dairy Cow-Vet: a mobile
Symposium on System
Expert System for Disease
Integration (SII2015)
Diagnosis of Dairy Cow

สหพันธรัฐรัสเซีย EMECS’11-Sea Cost’XXVI
Joint Conference “Managing
Risks to Coastal Regions
and Communities in a
Changing World”

คณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง

1

คณะบร�หารธุรกิจ

ชื่อ-สกุล

27-28 ก.พ.59

11-13 ธ.ค. 58

22-27 ส.ค.59

14-16 ก.ค.59

/

/

-

-

ระยะเวลาเดินทาง รายงาน

proceeding

proceeding

รอเขาวาระการประชุม

30 ส.ค. 59
(ออกหนังสือติดตาม
ที่ ศธ 0584.11/432
ลงวันที่ 31 ส.ค. 59)

หมายเหตุ

RD I

สังกัด

สวพ.

รายงานประจำป 2559 สถาบันว�จัยและพัฒนา

รายชื่ออาจารยและนักว�จัย
ที่ไดรับสนับสนุนคาตอบแทนการตีพิมพผลงานว�จัยในวารสารว�ชาการ
ตามประกาศมหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีศร�ว�ชัย
เร�่อง หลักเกณฑการสนับสนุนคาตอบแทนการตีพิมพผลงานว�จัยในวารสารว�ชาการ พ.ศ. 2555
และ ตามประกาศมหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีศร�ว�ชัย
เร�่อง หลักเกณฑการสนับสนุนคาตอบแทนการตีพิมพผลงานว�จัยในวารสารว�ชาการ พ.ศ. 2559
ประจำปงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559)
รายงานประจำป 2559 สถาบันว�จัยและพัฒนา

-29-

สวพ.
RD I

-30-

2

1

International
ปที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน
journal of
กุมภาพันธ ป ๒๕๕9
electrical and
หนาที่ 12-20
computer
engineering (IJECE)

วารสารฉบับที่
Electricity Peak Load
Demand using e-noising
Wavelet Transform
integrated with Neural
Network Methods

ชื่อบทความ

สุวัจน ธัญรส

Asian Fisheries
Science

ประเภทที่ 3 คาตอบแทนการ
ตีพิมพวารสารระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานขอมูล ISI
และปรากฏในฐานขอมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR
ควอไทลที่ 1 หร�อ 2
(Q1 และ Q2) ในปลาสุด

สถานะบทความว�จัย

ประเภทที่ 2 คาตอบแทน
การตีพิมพ เผยแพร บทความ
ว�จัยในวารสารว�ชาการ กรณี
ตีพิมพวารสารระดับนานาชาติ
ที่ไดรับการยอมรับในสาขา
ว�ชานั้นๆ
Nursery Culture of Oyster การตีพิมพ เผยแพร บทความ
ปที่ 28 ฉบับที่ ว�จัยในวารสารว�ชาการระดับ
เลมที่ – เดือน เมษายน Crassostrea belcheri
ป 2015 หนาที่ 83-88 (G.B. Sowerby II 1871)
นานาชาติ กรณีตีพิมพวารสาร
Spat in Plastic Mesh Nets ระดับนานาชาติที่ไดรับการ
Suspended Vertically
ยอมรับในสาขานั้นๆ
and Horizontally

กิตติภูมิ ศุภลักษณปญญาInternational Food ปที่ 22 ฉบับที่ 3
Effect of microwaves
Research Journal เลมที่ - เดือน pretreatments on
ป 2015 หนาที่ 960-964 extraction yield and
quality of mango seed
kernel oil

พิทักษ บุญนุน

คณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง

1

คณะบร�หารธุรกิจ

ชื่อวารสาร

7,000.00

7,000.00

20,000.00

เง�นสนับสนุนคาตอบแทน หมายเหตุ

RD I

ชื่อ-สกุล

การใหทุนสนับสนุนคาตอบแทนการตีพิมพผลงานว�จัยในวารสารว�ชาการ
ปงบประมาณ 2559 (เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559)

สวพ.

รายงานประจำป 2559 สถาบันว�จัยและพัฒนา

1

พรศิลป สีเผือก

สุวัจน ธัญรส

4

คณะเกษตรศาสตร

พิทักษ บุญนุน

3

ชื่อ-สกุล

วารสารฉบับที่

ชื่อบทความ

-31-

Mycosphere
ปที่ 7 ฉบับที่ 1
เดือน มกราคม
ป 2559 หนาที่ 36-43

Recycling of spent
Pleurotus compost for
production of the
Agrocybe cylindracea

Evalution of flocculated
ปที่ 8 ฉบับที่ 2
เลมที่ – เดือน เมษายน concentrates from
ป 2016 หนาที่ 149-160 intensive shrimp pond
water as a substitute for
microalgal concentrates
in the nursery culture of
juvenile oyster
(Crassostrea belcheri)
Journal of
Baker’s yeast as
ปที่ 28 ฉบับที่ applied aquaculture เลมที่ 1 เดือน a substitute for
ป 2016 หนาที่ 35-46 microalgae in the
hatchery rearing of larval
and juvenile tropical oyster
(Crassostrea belcheri,
Sowerby 1871)

International
Aquatic Research

ชื่อวารสาร

ประเภทที่ 2 คาตอบแทน
การตีพิมพ เผยแพร
บทความว�จัยในวารสาร
ว�ชาการ กรณีตีพิมพวารสาร
ระดับนานาชาติที่ไดรับการ
ยอมรับในสาขาว�ชานั้นๆ

การตีพิมพ เผยแพร
บทความว�จัยในวารสาร
ว�ชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานขอมูล ISI
หร�อปรากฏในฐานขอมูล
วารสารจัดอันดับวารสาร
SJR ควอไทลที่ 4 (Q4)

การตีพิมพ เผยแพร บทความ
ว�จัยในวารสารว�ชาการระดับ
นานาชาติ ที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล ISI หร�อปรากฏ
ในฐานขอมูลวารสารจัด
อันดับวารสาร SJR
ควอไทลที่ 3 (Q๓)

สถานะบทความว�จัย

7,000.00

15,000.00

20,000.00

เง�นสนับสนุนคาตอบแทน หมายเหตุ

รายงานประจำป 2559 สถาบันว�จัยและพัฒนา
สวพ.
RD I

Total

ธ�รวุฒิ เลิศสุทธ�ชวาล

วารสารฉบับที่

ชื่อบทความ

Walailak Journal ปที่ 13 ฉบับที่ 7
Gill Monogeneans of
of Science and
Potentially Cultured
เดือน กรกฎาคม
Technology (WJST) ป 2016 หนาที่ 543-553 Tilapias and First
Record of Cichlidogyrus
mbirizei Bukinga et al.,
2012, in Thailand

ชื่อวารสาร
การตีพิมพ เผยแพร
บทความว�จัยในวารสาร
ว�ชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานขอมูล ISI
หร�อปรากฏในฐานขอมูล
วารสารจัดอันดับวารสาร
SJR ควอไทลที่ 2 (Q2)
ในปลาสุดไดรับคาตอบแทน

สถานะบทความว�จัย

101,000

25,000.00

เง�นสนับสนุนคาตอบแทน หมายเหตุ

RD I

2

ชื่อ-สกุล

สวพ.
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สวพ.
RD I

ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคที่เขาสูกระบวนการทรัพยสินทางปญญา
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อเจาของผลงาน
ผศ.ดร.มาหามะสูไฮมี มะแซ
ผศ.ดร.มาหามะสูไฮมี มะแซ
ดร.ชาตรี หอมเขียว
อ.วรพงค บุญชวยแทน
ดร.วรรธนพร ชีววุฒิพงศ
ผศ.มาหามะสูไฮมี มะแซ
กรรมวิธีการยอมวัสดุดวยไมฝาง
อ.พิชญา พิศสุวรรณ
ฟลมที่เปลี่ยนสีไดเมื่อคาพีเอชเปลี่ยนที่ผลิตไดจาก ผศ.ดร.มาหามะสูไฮมี มะแซ
ผศ.ปยวิทย สุวรรณ
ไมฝางและกรรมวิธีผลิตฟลมนี้
อ.ยุทธนากร เสงตี้
สูตรสวนผสมและกรรมวิธีการผลิตแผนใยไมอัด ดร.ชาตรี หอมเขียว
อ.วรพงค บุญชวยแทน
จากวัสดุธรรมชาติ
ดร.วรรธนพร ชีววุฒิพงศ
อ.วรพงค บุญชวยแทน
เครื่องแยกเนื้อและเสนใยผลตาลโตนด
อ.วรพงค บุญชวยแทน
เครื่องผากะลาผลตาลโตนด
อ.พิทักษ สถิตวรรธนะ
เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติแบบจานหมุน
เครื่องอบแหงแบบปมความรอนรังสีอาทิตยจาก ผศ.จารุวัฒน เจริญจิต
เรือนกระจก
ผศ.จารุวัฒน เจริญจิต
ตูฆาเชื้อรังสีอาทิตยทำงานรวมกับเอทานอล
กรรมวิธีการผลิตแผนใยอัดจากเสนใยผลตาลโตนด อ.วรพงค บุญชวยแทน
รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล
กรรมวิธีการผลิตฝาผนังไมไผกันความรอนจาก
ยางพาราและขี้เลื่อย
เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งแผง ผศ.วสันต จีนธาดา
รับรังสีอาทิตยบนหองอบแหง
อ.พลากร พันธุมณี
รูปปนโนราเด็ก
ตุกตาโนรา 12 ทา / ทาเทพพนม
ทาพรหมสี่หนา / ทาเขาควาย
ทาพระจันทรทรงกลด / ทานารายศหัวศร
ทาผาหลา / ทาขี้หนอนเกี่ยวกาน
ทาสอดสรอยมาลา / ทาจับพก
ทาบัวคว่ำบัวหงาย / ทาชูชอมาลา
ทาพิสมัยเรียงหมอน
ชื่อผลงาน
กรรมวิธีการยอมผาดวยสีธรรมชาติในทองถิ่นใต
สารเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด และกรรมวิธี
การใชกากตะกอนน้ำยางพาราเปนสารตัวเติมในวัสดุ
เชิงประกอบพลาสติกและผงไม
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สังกัดหนวยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร

สวพ.
RD I

รายงานประจำป 2559 สถาบันว�จัยและพัฒนา

ชื่อเจาของผลงาน

ลำดับที่
ชื่อผลงาน
16 ชีวภัณฑกรด 5-อะมิโนลีวูลินิกและกรรมวิธี
การผลิต
17 Biofertilizer Powder FIVE-ALA

ผศ.ดร.อังคณา ใสเกื้อ
ผศ.ดร.อังคณา ใสเกื้อ
ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต

20

กรรมวิธีการผลิตเห็ดเสม็ดดองและผลิตภัณฑ
ที่ไดจากกรรมวิธีนี้
แผนคอนกรีตปูพื้นทางเทาที่มีสวนผสม
เถาใยปาลมน้ำมัน
กังหันลมแกนตั้ง 6 ใบ ชนิดใบปรับมุมได

21

กระถางเพาะชำยอยสลายได

อ.วรรณวิภา ไกรพิทยากร

18
19
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อ.เตือนใจ ปยัง
อ.วีระศักดิ์ ไชยชาญ

สังกัดหนวยงาน
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง
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สวพ.
RD I

โครงการจัดประชุมสัมมนาและอบรมประจำป 2559
การจัดการความรูดานการวิจัย
เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2559 สถาบันว�จัยและ
พัฒนา มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศร�ว�ชัยจัดโครงการ
อบรมเช�งปฏิบัติการ เร�่อง“การจัดการความรูดานการว�จัย”
ณ โรงแรมว� แอล อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เพื่อให
ผูเขารวมอบรมไดมีการแลกเปลี่ยน เร�ยนรู กฎระเบียบ
ประกาศ ที่เกี่ยวของกับงานว�จัย อันน�ไปสูการจัดการความรู
ดานการว�จัยของมหาว�ทยาลัย โดยมี ผศ.ประภาศร� ศร�ชัย
รองผูอำนวยการบร�หารงานทั่วไป สถาบันว�จัยและพัฒนา
เปนผูกลาวตอนรับและเปดงาน ซึ่งไดรับเกียรติจาก
ผูช ว ยศาสตราจารยเธ�ยรชัย พันธคง เปนว�ทยากรใหความรู
ดานการจัดการความรูด า นการว�จยั เพือ่ เปนแนวทางในการ
ปรับปรุงระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวของกับการว�จัยของ
มหาว�ทยาลัยฯ และมีบุคลากรที่มีหน�าที่เกี่ยวของกับงาน
ดานการว�จัยของมหาว�ทยาลัยฯ เขารวมโครงการเปน
จำนวนกวา 50 ทาน

-35-

สวพ.
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“วันนักประดิษฐ” ประจำป 2559
เมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ 2559 มหาว�ทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศร�ว�ชัย โดยสถาบันว�จัยและพัฒนาได
เขารวมจัดแสดงงาน “วันน�กประดิษฐ” ประจำป 2559
ณ Event Hall 102-103 ศูนยน�ทรรศการและการประชุมไบเทค
บางนา กรุงเทพฯ ซึง่ มีสำน�กงานคณะกรรมการว�จยั แหงชาติ
(วช.) เปนแมงานในครั้งน�� โดยทางสถาบันว�จัยและพัฒนา
ไดคัดเลือกผลงานว�จัยจำนวน 6 เร�่อง ไดแก ผลงานว�จัยของ
รศ.ดร.สุวจั น� ธัญรส เร�อ่ ง ถังลงเกาะและอนุบาลลูกหอยนางรม
จากโรงเพาะฟกแบบน��หมุนเว�ยนกึง่ ปด ผลงานว�จยั ของ
ผศ.ดร.นพรัตน� มะเห เร�่อง ซอสหอยตลับ ผลงานว�จัยของ
ผศ.ดร.ชุตินุช สุจร�ต เร�่อง การผลิตไขเยี่ยวมาสีทองโดยใช
ปูนขาวจากเปลือกหอยตลับเพื่อความปลอดภัยในการ
บร�โภคผลิตภัณฑ ผลงานว�จัยของ ผศ.ชมพูนุช โสมาลีย
เร�อ่ ง หอยตลับปรุงรสตมยำเสร�มสมุนไพร ผลงานว�จยั ของ
ผศ.สุแพรวพันธ โลหะลักษณาเดช เร�่อง เน��อหอยตลับแชเย็น
และผลงานว�จยั ของ ผศ.ดร.น�นทชัย ชูศลิ ป เร�อ่ ง วัสดุมวล
เบาจากปูนขาวเปลือกหอยผสมเสนใยธรรมชาติและ
เถาปาลมน��มัน เขารวมในการจัดแสดงผลงาน และยังได
รับรางวัล "The Best Invention in Green Technology "
จากผลงานว� จ ั ย ของ ผศ.ดร.น� น ทชั ย ชู ศ ิ ล ป เร� ่ อ ง
"การพัฒนาวัสดุมวลเบาจากปูนขาวเปลือกหอยผสม
เส น ใยธรรมชาติ แ ละเถ า ปาล ม น� � มั น " จาก Japan
Intellectual Property Association (JIPA) ประเทศญีป่ นุ
ในการรวมจัดแสดงงานในครั้งน��เปนการเผยแพรและ
ถายทอดองคความรูจากการว�จัยสูสาธารณชนได ใชประโยชน�
ทัง้ ยังเปนการประชาสัมพันธภาพลักษณ�ของมหาว�ทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศร�ว�ชัยใหแกบุคคลทั่วไป ซึ่งไดรับ
ความสนใจจากผูเขารวมงานเปนจำนวนมาก
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สวพ.

การเขียนเอกสารบทความวิจัย (Menuscript) เพ�่อการตีพ�มพเผยแพร

สถาบันว�จัยและพัฒนา มทร.ศร�ว�ชัย จัดโครงการอบรมสัมมนาเช�งปฏิบัติการ เร�่อง “การเข�ยนเอกสาร
บทความว�จัย (Menuscript) เพื่อการตีพิมพเผยแพร” ระหวางวันที่ 3-4 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมว�แอล
อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เพื่อใหน�กว�จัยของมหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศร�ว�ชัย มีความรูความเขาใจ
และสามารถน�ผลงานว�จัยที่แลวเสร็จตีพิมพเผยแพร ได ซึ่งไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.ทรงศร� สรณสถาพร
เป น ว� ท ยากรบรรยายด า นสั ง คมศาสตร ดร.มั ท นชั ย สุ ท ธ� พ ั น ธุ  ว� ท ยากรด า นบร� ห าร บั ญ ช� แ ละการตลาด
ผศ.ดร.การุ ณ ทองประจุ แ ก ว ว� ท ยากรด า นว� ท ยาศาสตร ช� ว ภาพ รศ.ดร.ศุ ภ ศิ ล ป มณ� ร ั ต น� ว� ท ยากรด า น
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และ Mr.David Colin Mackenzie ว�ทยากรดานภาษาตางประเทศ ใหคำแนะน�
เกี่ยวกับเทคน�คการเข�ยนบทความว�จัย โดยมี ผศ.ดร.วรพร ธารางกูร รองผูอำนวยการฝายว�ชาการและถายทอด
เทคโนโลยี สถาบันว�จัยและพัฒนา เปนผูกลาวตอนรับและเปดงาน โดยมีผูเขารวมโครงการจำนวนมาก
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สวพ.
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การประชุมเพ�่อรับฟงกรอบประเด็นการทำขอเสนอการวิจัยสถาบัน
ประจำปงบประมาณ 2559
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 สถาบันว�จัยและพัฒนา
มทร.ศร�ว�ชัย จัดประชุมเพื่อรับฟงกรอบประเด็นการทำ
ข อ เสนอการว� จ ั ย สถาบั น ประจำป ง บประมาณ 2559
ณ โรงแรมธรรมร�นทร ธนา จังหวัดตรัง ซึ่งไดรับเกียรติ
จาก รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธ�การบดีฝายว�จัยและบร�การ
ว�ชาการ เปนประธานในพิธ�เปด และมีการบรรยายสรุป
ภาพรวมว�จัยสถาบันในแตละป โดย ผศ.ดร.อภิรักษ สงรักษ
ผู  อ ำนวยการสถาบั น ว� จ ั ย และพั ฒ นา และมี ผ ู  ว � จ ั ย ของ
มทร.ศร�ว�ชัย เขารวมประชุมกวา 60 ทาน
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การใช เ ครื ่ อ งมื อ

ด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพื ่ อ สนั บ สนุ น การวิ จ ั ย
สถาบันว�จัยและพัฒนา มทร.ศร�ว�ชัย
จั ด โครงการประชุ ม สั ม มนา เร� ่ อ ง“การใช
เคร�่องมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สน�บสนุนการว�จัย” ระหวางวันที่ 17-18
มีนาคม 2559 ณ มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศร�ว�ชัย จังหวัดนครศร�ธรรมราช
ว� ท ยาเขตไสใหญ ซึ ่ ง ได ร ั บ เกี ย รติ จ าก
ผศ.ดร.ศิ ว นาถ น� น ทพิ ช ั ย ผู  อ ำนวยการศู น ย บ รรณสารและสื ่ อ การศึ ก ษา และ
ดร.วน� ด า ลิ � ม มั ่ น อาจารย ส ำน� ก ว� ช าว�ทยาศาสตร จากมหาว�ทยาลัยวลัยลักษณ�
มาเป น ว� ท ยากรอบรมให ค วามรู  เ กี ่ ย วกั บ
การเทคน� ค การสื บ ค น ฐานข อ มู ล วารสาร
ว�ชาการสำหรับงานว�จัย และการใชโปรแกรม
ขั ้ น สู ง เพื ่ อ ใช ว � เ คราะห แ ละแปรผลสถิ ต ิ
ทางดานงานว�จัย โดยมีผูเขารวมโครงการ
กวา 70 ทาน
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำร� สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช�ุมาร� ในงานประชุมว�ชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : หวน�ูทรัพยสิ�งสินตน"
สถาบันว�จยั และพัฒนา มทร.ศร�วช� ยั น�โดย รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธ�การบดีฝา ยว�จยั และบร�การว�ชาการ
ผศ.ดร.สมรักษ รอดเจร�ญ รองผูอำนวยการฝายสารสนเทศการว�จัย สถาบันว�จัยและพัฒนา และบุคลากรของ
มหาว�ทยาลัย รวมจัดน�ทรรศการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน��องมาจากพระราชดำร� สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร� ในงานประชุมว�ชาการและน�ทรรศการ "ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพยสิ�งสินตน" ซึ่งจัดข�้น
ระหวางวันที่ 23-29 มีนาคม 2559 ณ มหาว�ทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน
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โครงการ

"ส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยพี่เลี้ยง"
สถาบั น วิ จ ั ย และพั ฒ นา มทร.ศรี ว ิ ช ั ย จั ด โครงการ
"สงเสริมและพัฒนานักวิจยั พีเ่ ลีย้ ง" ระหวางวันที่ 24-25
มีนาคม 2559 ซึง่ ไดรบั เกียรติจาก คุณศยามล ไชยปุรณะ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
จากกองมาตรฐานการวิ จ ั ย (กมว.) สำนั ก งาน
คณะกรรมการวิจยั แหงชาติ (วช.) มาเปนวิทยากร
บรรยายเรื่อง "หลักการและกรอบการพิจารณา
ขอเสนอการวิจัยของ วช. ณ โรงแรมธรรมรินทร ธนา
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีนักวิจัยพี่เลี้ยง
ใหความสนใจเขารวมโครงการเพื่อนำความรู
ไปพัฒนาขอเสนองานวิจัย และใหคำแนะนำ
แกนักวิจัยรุนใหมตอไป
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โครงการ
“เทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่”
วันที่ 20-21 เมษายน 2559 สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ไดจัดโครงการ “เทคน�คการเขียนขอเสนอโครงการ
วิจัยสำหรับนักวิจัยหน�าใหม” ณ โรงแรมวัฒนา พารค
จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมให
นักวิจยั รุน ใหม ไดมคี วามรูค วามเขาใจและสามารถ
เขียนขอเสนอโครงการวิจยั เพือ่ เสนอของบประมาณ
วิ จ ั ย ในแหล ง ทุ น ต า งๆ ซึ ่ ง ได ร ั บ เกี ย รติ จ าก
ดร.เมธาวี วองกิจ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มาเปนวิทยากรบรรยายพิเศษเรือ่ ง “เทคน�คการเขียน
ขอเสนอโครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยหน�าใหม และ
การเขียนขอเสนอโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ
จาก วช.” และไดมีการแบงกลุมเพื่อใหนักวิจัย
รุนใหมพบพี่เลี้ยง โดยมีพี่เลี้ยงประจำกลุม ไดแก
รศ.ดร.สุวัจน� ธัญรส และ ผศ.ดร.น�อมจิตต แกวไทย
อันเดร พี่เลี้ยงประจำกลุมวิทยาศาสตรและเกษตร
ดร.เมธาวี วองกิจ และ ดร.พัชรินทร บุญนุ�น พี่เลี้ยง
ประจำกลุมสังคม ผศ.ดร.นันทชัย ชูศิลป และ
ผศ.สุรสิทธิ์ ระวังวงศ พีเ่ ลีย้ งประจำกลุม วิศวกรรมศาสตร
รวมถายทอดประสบการณ�ในการทำวิจัยตลอดจนการ
นำผลงานไปใชประโยชน� โดย ผศ.ดร.อภิรักษ สงรักษ
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนประธานใน
พิธีเปดเปดงาน ซึ่งมีนักวิจัยรุนใหมสนใจเขารวม
โครงการกวา 40 ทาน
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การประชุมชี้แจงการเปดรับขอเสนอโครงการวิจัย
วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 สถาบันว�จัยและพัฒนา มทร.ศร�ว�ชัย จัดประชุมช�้แจงการเปดรับขอเสนอ
โครงการว�จัย และแนวการเข�ยนโครงการว�จัยให ไดทุน ใหกับน�กว�จัยในพื้นที่ว�ทยาเขตตรัง เพื่อเตร�ยม
ความพรอมใหกับน�กว�จัยสายสังคมศาสตร โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ สงรักษ ผูอำนวยการสถาบันว�จัยและ
พัฒนา กลาวตอนรับและรวมหาร�อการสงขอเสนอโครงการว�จัย ในการของบประมาณรายไดป พ.ศ.2560
และงบประมาณแผนดินป พ.ศ.2561 ณ หองประชุม ฉ 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศร�ว�ชัย ว�ทยาเขตตรัง
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การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยสถาบัน
ประจำปงบประมาณ 2559
วั น ที ่ 13 พฤษภาคม 2559 สถาบั น ว� จ ั ย และพั ฒ นา
มทร.ศร�ว�ชัย จัดประชุมเพื่อช�้แจงแนวทางการดำเน�น
โครงการว�จัยสถาบัน แนวทางการทำสัญญา และรวมหาร�อ
แนวทางการติดตามผลการดำเน�นโครงการว�จัยสถาบัน
ประจำปงบประมาณ 2559 โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ สงรักษ
ผูอำนวยการสถาบันว�จัยและพัฒนา และ คุณสุวรรณ พรมเขต
สังกัดสถาบันว�จยั และพัฒนา ใหการตอนรับและน�เสนอ
แนวทางรวมกับผูท ่ี ไดรบั จัดสรรงบประมาณโครงการว�จยั
สถาบัน ประจำปงบประมาณ 2559 ณ หองประชุม ฉ 101
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศร�ว�ชัย ว�ทยาเขตตรัง
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การมอบเงินรางวัลให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประกวด
ข้อเสนอโครงงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คิดค้นระดับอุดมศึกษา
ในงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ ประจำปี 2559
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา
โดย ผศ.ดร.สมรักษ รอดเจริญ รองผูอำนวยการฝาย
สารสนเทศการวิจัย มอบเงินรางวัลใหแกนักศึกษาและ
อาจารยที่ปรึกษาที่เขารวมประกวดขอเสนอโครงงาน
นวัตกรรมสิ�งประดิษฐคิดคนระดับอุดมศึกษา ในงาน
ราชมงคลศรี ว ิ ช ั ย แฟร ประจำป 2559 สำหรั บ พื ้ น ที ่
จังหวัดตรัง โดยไดรับจัดสรรรางวัล รางวัล 30,000 บาท
ดังตอไปน��

ดานวิทยาศาสตร

1. เรื่องการสรางเสนทางความหลากหลายทางชีวภาพ
ของไสเดือนทะเลบริเวณหาดราชมงคล จังหวัดตรัง
เจาของผลงาน
1. น.ส.กาญจนา ใจดี
2. น.ส.สุธิดา อินจงจิต
อาจารยที่ปรึกษา ดร.ขวัญตา ตันติกำธน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง

ดานพลังงานและสิ�งแวดลอม

1. เรื่องประสิทธิภาพการดูดซับไขมันและน้ำมันของ
วัสดุเหลือใชทางการเกษตร ในน้ำเสียอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารทะเล
เจาของผลงาน
1. นายจิรศักดิ์ ไชยมณ�
2. น.ส.เกสร สัจกุล
อาจารยที่ปรึกษา อาจารยนุชนาฎ น�ลออ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง
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2. เรื่องการผลิตเยื่อกระดาษจากเสนใยเปลือก
ผลปาลมน้ำมันที่ผสมกากใบชา
เจาของผลงาน
1. นายศักดิ์นรินทร บุญสาคร
2. น.ส.สุดารัตน� สุดี
อาจารยที่ปรึกษา อาจารยกมลวรรณ โชติพันธ
อาจารยนุชนาฎ น�ลออ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง
3. เรื่องระบบผลิตไฟฟาพลังงานคลื่นทะเล
เจาของผลงาน
1. นายสันติสุข สินศุภฤกษ
2. นายอนุรักษ รังสิมันตุชาติ
3. นายสุทธิพงษ หอยสกุล
อาจารยที่ปรึกษา อาจารยวีรศักดิ์ ไชยชาญ
อาจารยสุรินทร กาญจนะ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง
4. เรื่องการผลิตปุยหมักจากกากกาแฟผสมขี้เคก
จากโรงงานปาลมน้ำมันในลังโฟม
เจาของผลงาน
1. น.ส.เปมิกา ชวยหมู
2. น.ส.น�ภาพร ชูจำ
อาจารยที่ปรึกษา อาจารยวรรณวิภา ไกรพิทยากร
ผศ.ดร.ณาน�กา แซแง ชูกลิ�น อาจารยเตือนใจ ปยัง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง
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วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย โดย ผศ.ดร.สมรักษ รอดเจริญ
รองผูอำนวยการฝายสารสนเทศการวิจัย มอบเงินรางวัลใหแกนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาที่เขารวมประกวด
ขอเสนอโครงงานนวัตกรรม สิ�งประดิษฐคิดคนระดับอุดมศึกษา ในงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร ประจำป 2559
สำหรับพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยไดรับจัดสรรเงินรางวัล 30,000 บาท ไดแก

ผลงานวิจัยดานเกษตรศาสตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ผลงานวิจัย เรื่องการเรงสีผิวปลาทองดวยสารสกัดจากเปลือกของผลปาลมน้ำมัน
เจาของผลงาน
1. น.ส.ปราณ� นักรำ
2. น.ส.ธัชพรรณ บุญธรรม
โดยมี อาจารยสิริพงษ วงศพรประทีป
คณะเกษตรศาสตร เปนอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน
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วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา
มทร.ศรีวิชัย โดย ผศ.ดร.สมรักษ รอดเจริญ รองผูอำนวยการ
ฝายสารสนเทศการวิจัย มอบเงินรางวัลใหแกนักศึกษาและ
อาจารยที่ปรึกษาที่เขารวมประกวดขอเสนอโครงงานนวัตกรรม
สิ�งประดิษฐคิดคนระดับอุดมศึกษา ในงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร
ประจำป 2559 สำหรับพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยไดรับจัดสรร
เงินรางวัล รางวัลละ 30,000 บาท ดังตอไปน��

ดานวิศวกรรมศาสตร

1. เรื่องการพัฒนาแกลบและฟางขาวเปนแผนใยไมอัด
ที่ไมมีตัวประสาน
เจาของผลงาน
1. น.ส.พศิกา แกวผอม
2. น.ส.ธัญญมาศ ทองขาวเผือก
อาจารยที่ปรึกษา ดร.ชาตรี หอมเขียว
คณะวิศวกรรมศาสตร
2. เรื่องพื้นไมเชิงประกอบจากไมปาลมน้ำมัน
เจาของผลงาน
1. นายวัฒนชัย หนูคง
2. นายปยะวัฒน� จงไกรจักร
3. นายพลรัตน� เกื้อรอด
อาจารยที่ปรึกษา รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล
อาจารยถาวร เกื้อสกูล คณะวิศวกรรมศาสตร
3. เรื่องเครื่องวัดสถานะแบตเตอรี่แบบไรสาย
เจาของผลงาน
1. นายกิตติพงษ รักจุย
2. นายเกียรติศักดิ์ เศียรอุน
อาจารยที่ปรึกษา อาจารยเสนอ สะอาด
คณะวิศวกรรมศาสตร

ดานวิทยาศาสตร

1. เรื่องระบบตรวจจับปจจัยเสี่ยงของการเกิดแผลกดทับ
เจาของผลงาน
1. นายศตวรรษ ดิษฐคลาย
2. นายอริยะ เรืองกุน
อาจารยที่ปรึกษา ดร.ปฏิมากร จันทรพริ�ม
ดร.ธีรพงศ ฉ�มเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร
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2. เรื่องการศึกษาการยอมผาไหมดวยใบเทียนกิ�ง
เจาของผลงาน
1. นายณรงคฤทธิ์ สุระสังวาลย
2. นายตรีวรรณ บุญเรืองศรี
3. นางสาวสุวิมล หนุดหละ
อาจารยที่ปรึกษา อาจารยภัทราภา จอยพจน�
อาจารยโสภิดา จรเดน คณะวิศวกรรมศาสตร

ดานเกษตรศาสตรและอุตสาหกรรมเกษตร

1. เรื่องเครื่องกะเทาะเปลือกลูกหยี
เจาของผลงาน
1. นายธนภพ แซซ่ำ
2. น.ส.ญาณาธิป พันธุแกว
อาจารยที่ปรึกษา อาจารยวิมล บุญรอด
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
2. เรื่องการออกแบบและสรางเครื่องขึ้นรูปจาน
จากใบและกาบกลวยนางพญา
เจาของผลงาน
1. นายณัฐกานต คุมภัย
2. นายพีรพัฒน� อัมโร
อาจารยที่ปรึกษา อาจารยวรพงค บุญชวยแทน
คณะวิศวกรรมศาสตร
3. เรื่องการออกแบบระบบควบคุมความรอนจาก
อินฟราเรดแบบอัตโนมัติ เพื่อใชในการสกัด
น้ำมันมะพราวบริสุทธิ์
เจาของผลงาน
1. นายศรายุทธ ธรรมประดิษฐ
2. นายวิเชียร จันทรคง
อาจารยที่ปรึกษา อาจารยเสนอ สะอาด
คณะวิศวกรรมศาสตร

ดานคุณภาพชีวิต กลุมศิลปะและการออกแบบ
1. เรื่องเครื่องแลกเหรียญสิบอัตโนมัติ
เจาของผลงาน
1. นายฑฤบดินทร บุญเลิศ
2. น.ส.กัลยารัตน� จิตใจรัก
อาจารยที่ปรึกษา อาจารยธรรมนงค ทวีชื่น
คณะวิศวกรรมศาสตร
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การพิจารณาขอเสนอการว�จัยเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุน
ประจำปงบประมาณ 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย
จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพิจารณาขอเสนอการวิจัย
เพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุน ประจำปงบประมาณ 2560
โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ สงรักษ ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กลาวเปดงานและชี้แจงแนวทางการพิจารณา ซึ่งไดรับเกียรติจาก
กรรมการผู  ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย ร ว มพิ จ ารณาโครงการ
ระหวางวันที่ 20-21 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมธรรมรินทร ธนา จังหวัดตรัง
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การสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยในประเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรางเครือขาย
ดานการวิจัยในประเทศ (การระดมความคิดการจัดตั้งศูนยความหลากหลายทางชีวภาพ มทร.ศรีวิชัย)
ระหวางวันที่ 28-29 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมลำป�รีสอรท จ.พัทลุง โดยมี ผศ.ดร.สมรักษ รอดเจริญ
รองผูอำนวยการฝายสารสนเทศการวิจัย กลาวตอนรับและเปดการประชุมสัมมนา ซึ่งไดรับเกียรติจาก
รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ ดร.จเร สุวรรณชาติ ผศ.ดร.จุติพร อัศวโสวรรณ รองอธิการบดีฝายวิชาการ และ
อาจารยจุฑามาศ ศุภพันธ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เปนวิทยากรบรรยายแนวทางการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพรวมกับชุมชน และแนวทางการจัดตั้งศูนยความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยมีนักวิจัยของมหาวิทยาลัย เขารวมแลกเปลี่ยนประสบการณ�รวมกัน
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การนำเสนอผลงานวิจัยสถาบันเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์
วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการ การนำเสนอผลงานวิจัยสถาบัน
เพื่อการนำไปใชประโยชน� ณ โรงแรมรัษฏา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมี ผศ.รุจา ทิพยวารี อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาเปนประธาน และไดรับเกียรติจาก รศ.ดร สมบัติ ทายเรือคำ
จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเปนวิทยากรใหความรูและใหคำแนะนำแกนักวิจัยสถาบัน ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในครั้งน��
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การสร้างเครือข่ายนักวิจัยภายในประเทศ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการ
สรางเครือขายนักวิจัยภายในประเทศ ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง
จังหวัดตรัง และศูนยเรียนรูพื้นที่ปาสาคู ชุมชนนาขาวเสีย อำเภอนาโยง
จังหวัดตรัง โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ สงรักษ ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กลาวตอนรับและเปดงาน ซึ่งไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภินันท สุวรรณรักษ
จากมหาวิทยลัยแมโจ มาเปนวิทยากรบรรยายหัวขอความหลากหลายทางชีวภาพ
น�เวศวิทยาและความยั่งยืนอนันตของทรัพยากรณ� ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี
จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ� บรรยายหัวขอ การบูรณาการงานวิจัยในพื้นที่
ลุมน้ำปากพนัง และคุณพิสิฐ ชาญเสนาะ ประธานสมาคมหยาดฝน บรรยาย
หั ว ข อ ป า สาคู ค ุ ณ ค า ทางวั ฒ นธรรมและภู ม ิ ป  ญ ญาท อ งถิ � น พร อ มด ว ย
อาจารยอัมรินทร สันติน�ยมภักดี วิทยาลัยรัตภูมิ รายงานความคืบหน�าของ
โครงการการวิจัยสถานภาพปาสาคูในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยไดรับความสนใจ
จากกลุมนักวิจัยรุนใหม เขารวมแลกเปลี่ยนประสบการณ� ระดมความคิดเห็น
ในการพัฒนากลุมความหลากหลายทางชีวภาพ
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 รองศาสตราจารย ดร.สุวัจน� ธัญรส รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
พรอมดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ�ย คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง
และผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย รวมตอนรับทานสุกัญญา ธีระกูรณ�เลิศ เลขาธิการคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.) และคณะ ในโอกาสเดินทางมาสัมมนาผลงานวิจัยภายใตแผนงานวิจัยมุงเปาตอบสนอง
ความตองการพัฒนาประเทศโดยเรงดวน ชุดปาลมน้ำมัน ปงบประมาณ 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และนำชมกลุมชุมชนตนแบบ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบานพรุจูด
(บอหินฟารมสเตย) ซึ่งเปนศูนยเรียนรูเพาะพันธุตนกลาหญาทะเลและการบริการวิชาการความรูดานทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง
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การส่งข้อเสนองานวิจัยเข้าสู่ระบบ online
วันที่ 16-18 สิงหาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัด
โครงการการสงขอเสนองานวิจัยเขาสูระบบ online เพื่อใหนักวิจัยที่
ประสงคจะเสนอของบประมาณประจำป 2561 สงขอเสนอเขาสูร ะบบ
NRMS โดยไดจัดอบรมขึ้นสามพื้นที่ไดแก พื้นที่สงขลา วิทยาเขตรัง
และวิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยมีนักวิจัยใหความสนใจและเขารวม
สงขอเสนองานวิจัยจำนวนมาก
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มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
ประจำปี 2559
(Thailand Research Expo 2016)
สถาบั น วิ จ ั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รวมจัดน�ทรรศการ
มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ ประจำป 2559 (Thailand
Research Expo 2016) ระหวางวันที่ 17-21
สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด
บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ
โดยนำเสนอผลงานวิจัยการผลิตปูแสมเพื่อฟนฟู
สู  ร ะบบป า ชายเลนและเพิ � ม มู ล ค า ให ช ุ ม ชน
ของ ผศ.ดร.ชาญยุทธ สุดทองคง และผลงานวิจัย
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ป ู แ สมดองเค็ ม ของ
ผศ.ดร.ชุ ต ิ น ุ ช สุ จ ริ ต ที ่ ไ ด ร ั บ รางวั ล Korea
International Women 2014 มารวมนำเสนอ
ผลงาน ซึ่งไดรับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา
สื่อมวลชน และผูเขาชมอีกจำนวนมาก
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งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 8 (8th RMUTNC)
และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7 (7th RMUTIC)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย รวมจัดน�ทรรศการแสดงผลงานและเขารวมประกวดการ
นำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย มทร.ศรีวิชัย ในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 8
(8th RMUTNC) และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7 (7th RMUTIC)
ระหวางวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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การประชุมพิจารณาขอเสนอการว�จัยที่มีการใชสัตว
และขอเสนอการว�จัยที่มีการดำเนินงานว�จัยดานความปลอดภัยทางชีวภาพ
วันที่ 6 กันยายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุม
พิจารณาขอเสนอการวิจัยที่มีการใชสัตว และขอเสนอการวิจัยที่มีการดำเน�น
งานวิจัยดานความปลอดภัยทางชีวภาพ ณ โรงแรมธรรมรินทร ธนา จ.ตรัง
โดยไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารยสุวัจน� ธัญรสรองอธิการบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ เปนประธานในพิธีเปด
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การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุน
ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 8-9 กันยายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัด
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพิจารณาขอเสนอ
การวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุน ประจำปงบประมาณ 2561
ณ โรงแรมไดมอนดพลาซา อ.หาดใหญ จ.สงขลา โดยไดรับเกียรติจาก
รองศาสตราจารยสุวัจน� ธัญรส รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
เปนประธานในพิธีเปด และ ผศ.ดร.อภิรักษ สงรักษ ผูอำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา ชีแ้ จงแนวทางการพิจารณาขอเสนอโครงการประจำปงบประมาณ
2561 ซึ่งไดรับเกียรติจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
เขารวมในการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยของ มทร.ศรีวิชัย
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เยี่ยมเยียนหน่วยวิจัยพื้นที่
นครศรีธรรมราช
วันที่ 21 กันยายน 2559 รศ.สุวัจน� ธัญรส
รองอธิการฝายวิจัยและบริการวิชาการพรอมดวย
ผศ.อภิรักษ สงรักษ เขาพบปะเยี่ยมเยียนหน�วย
วิจัยการดำเน�นงานและปญหาอุปสรรคในการ
ดำเน�นงานหน�วยวิจยั พืน้ ทีน่ ครศรีธรรมราชซึง่ ไดรบั
การตอนรับอยางดียง�ิ จาก ผศ.ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล
หัวหน�าหน�วยวิจัยการจัดการสุขภาพสัตวน้ำพรอม
สมาชิกหน�วยวิจยั และ รศ.สมพร ณ นคร หัวหน�า
หน�วยวิจัยไมผลเมืองรอนและไมยืนตนพรอม
สมาชิกหน�วยวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ
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การประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2559 สถาบันว�จัยและพัฒนา จัดการประชุมกองบรรณาธ�การวารสารว�จัย
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศร�ว�ชัย โดยไดรับเกียรติจากกองบรรณาธ�การผูทรงคุณวุฒิจากมหาว�ทยาลัยมหิดล
มหาว�ทยาลัยศิลปากร มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และมหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศร�ว�ชัย
เขารวมเพื่อหาร�อในการพัฒนาการดำเน�นการของวารสารว�จัย มทร.ศร�ว�ชัย ตอไป และไดรับเกียรติจาก
คุณพิชญาอรฐ สิร�ช�วเกษร หัวหน�าฝายเผยแพรงานว�จัย จากสถาบันว�จัยและพัฒนาแหงมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร
มาบรรยายเร�่อง “แนวทางการพัฒนาวารสารสูสากล” ณ โรงแรมดีวาน�า พลาซา อาวนาง จังหวัดกระบี่
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โครงการอบรมเรื่อง “มาตรฐานการวิจัย”
วันที่ 26 กันยายน 2559 สถาบันว�จัยและพัฒนา
มหาว� ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศร� ว � ช ั ย ร ว มกั บ
สำน�กงานคณะกรรมการว�จัยแหงชาติ (วช.) จัดโครงการ
อบรมเร�่อง “มาตรฐานการว�จัย” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับจร�ยธรรมสำหรับผูประเมินโครงการว�จัย
และเพื่อเผยแพรมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการที่เกี่ยว
กับสารเคมี ซึ่งไดรับเกียรติจาก ดร.จ�นตนาภา โสภณ ที่ปร�กษา
ดานการว�จัย สำน�กงานคณะกรรมการว�จัยแหงชาติ มาเปนประธาน
ในพิธ�เปด โดยมี ศาสตราจารย นพ.ยง ภูวรวรรณ คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย บรรยายเร�่อง “จร�ยธรรมสำหรับผูประเมิน
โครงการ ผลงานว�ชาการและผลงานว�จัย”
ดร.จ�นตนาภา โสภณ ที่ปร�กษาดานการว�จัย สำน�กงาน
คณะกรรมการว�จัยแหงชาติ บรรยายเร�่อง “นโยบายและแนวทาง
ในการกำกับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการที่เกี่ยวกับ
สารเคมี”
ผู  ช  ว ยศาสตราจารย ดร.เสาวรั ต น� จั น ทะโร
คณะว�ทยาศาสตร จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย บรรยายเร�่อง
“หองปฏิบัติการปลอดภัย สำคัญตอน�กว�จัยอยางไร”
และเร�อ่ ง “ภาพรวมระบบบร�หารจัดการความปลอดภัย
หองปฏิบัติการ และเทคน�คการใชงานระบบ (ESPReL
Checklist/ ENop/ Chemlnvent/ NRMS)” โดยกอง
มาตรฐานการว�จัยสำน�กงานคณะกรรมการว�จัยแหงชาติ
ณ โรงแรมวั ฒ นา พาร ค อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ตรั ง
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การประชุมสรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559
วันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 บุคลากรสถาบันว�จัยและพัฒนาไดมีการประชุมสรุปผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปงบประมาณ 2559 และจัดทำแผนปฏิบตั งิ านประจำปงบประมาณ 2560 รวมทัง้ รางแผนกลยุทธ 5 ป
(2560-2564) โดยมี รศ.ดร.สุวัจน� ธัญรส รองอธ�การบดีฝายว�จัยและบร�การว�ชาการ รวมดำเน�นการ
ณ สถาบันว�จัยและพัฒนา มทร.ศร�ว�ชัย ว�ทยาเขตตรัง
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การประชุมผ�ประสานงานดานการวิจัยของหนวยงาน
วันที่ 14 พฤศจ�กายน 2559 สถาบันว�จัยและพัฒนา
จัดประชุมผูประสานงานดานการว�จัยของหน�วยงาน เพื่อสรุป
ผลการดำเน�นงานในระบบสารสนเทศการว�จัยของมหาว�ทยาลัย
และติดตามการคางสงงานว�จัยในระบบบร�หารงานว�จัย
แหงชาติ (NRMS) ณ สถาบันว�จัยและพัฒนา มหาว�ทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลศร� ว � ช ั ย ว� ท ยาเขตตรั ง โดยมี
ผศ.ดร.อภิรักษ สงรักษ ผูอำนวยการสถาบันว�จัยและพัฒนา
กลาวตอนรับและรวมช�้แจง
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การประชุมบุคลากรบริหารวารสาร
วันที่ 28-29 พฤศจ�กายน 2559
สถาบั น ว� จ ั ย และพั ฒ นา มทร.ศร� ว � ช ั ย
จัดประชุมบุคลากรบร�หารวารสาร และ
เตร�ยมความพรอมในการประชุมว�ชาการ
ภายใตโครงการจัดทำวารสารเพือ่ การว�จยั
“วารสารเทคโนโลยีศ ร�ว�ชัย” ครั้ง ที่ 1
ณ โรงแรมดีวาน�า พลาซา กระบี่ อาวนาง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
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ประมวลภาพผลรางวัล
ที่เขารวมประกวดแขงขัน
ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.อังคณา ใสเกื้อ
จากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ชนะเลิศรางวัลในการประกวดผลงานและสิ�งประดิษฐ
ระดับนานาชาติ จากผลงาน Biofertilizer powder :
5-aminolevulinic acid ไดรับรางวัล The Top of
Agriculture และเหร�ยญทอง Gold medal for the
invention งานKaohsiung International Invention
& Design Expo 2016 ประเทศไตหวัน
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ขอแสดงความยินดี กับนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร
ที่เขารวมการประกวดสิ�งประดิษฐและนวัตกรรม ระดับนานาชาติ
"SIIF 2016" Seoul International Invention Fair 2016
ที่เมือง Seoul ประเทศ Korea
ระหวางวันที่ 1-4 ธันวาคม 2559
โดยไดรับรางวัลจากผลงานดังนี้
ผลงาน
"ECO-PARTITION MADE OF WOOD SAWDUST/
NATURAL RUBBER/WOVEN BAMBOO COMPOSITES"
ของ รศ.จรูญ เจร�ญเนตรกุล
และ ดร.วรรธนพร ช�ววุฒิพงศ
ไดรับรางวัล Bronze และ

รางวัล Special Awards จาก Association of polish
inventors and rationalizers จากประเทศโปแลนด
ผลงาน "Eco-Friendly Office Supplies by Plamyra fibers"
ของ อาจารยวรพงค บุญชวยแทน
ไดรับรางวัลเหร�ยญเง�น และผลงาน
"Food Packaging from Green Particleboard"
ของ ดร.ชาตร� หอมเข�ยว
ไดรับรางวัลเหร�ยญเง�น
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ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคนเกง
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ที่ควารางวัลผลงานบทความวิจัยดีเดน

"The Best Paper Awards 2016"

ในงานประชุมว�ชาการ 8th RMUTNC & 7th
RMUTIC ระหวางวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559
ณ มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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“วันนักประดิษฐ” ประจำป 2559
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศร�ว�ชัย โดยสถาบันว�จัยและพัฒนาไดเขารวมจัดแสดงงาน
“วันนักประดิษฐ” ประจำป 2559ณ Event Hall 102-103 ศูนยน�ทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
กรุงเทพฯ ซึ่งมีสำนักงานคณะกรรมการว�จัยแหงชาติ (วช.) เปนแมงานในครั้งน�� โดยทางสถาบันว�จัยและพัฒนา
ไดคัดเลือกผลงานว�จัยจำนวน 6 เร�่อง ไดแก ผลงานว�จัยของ รศ.ดร.สุวัจน� ธัญรส เร�่อง ถังลงเกาะและอนุบาล
ลูกหอยนางรมจากโรงเพาะฟกแบบน��หมุนเว�ยนกึง่ ปด ผลงานว�จยั ของ ผศ.ดร.นพรัตน� มะเห เร�อ่ ง ซอสหอยตลับ
ผลงานว�จัยของ ผศ.ดร.ชุตินุช สุจร�ต เร�่อง การผลิตไขเยี่ยวมาสีทองโดยใชปูนขาวจากเปลือกหอยตลับเพื่อ
ความปลอดภัยในการบร�โภคผลิตภัณฑ ผลงานว�จัยของ ผศ.ชมพูนุช โสมาลีย เร�่อง หอยตลับปรุงรสตมยำ
เสร�มสมุนไพร ผลงานว�จยั ของ ผศ.สุแพรวพันธ โลหะลักษณาเดช เร�อ่ ง เน�อ� หอยตลับแชเย็น และผลงานว�จยั ของ
ผศ.ดร.นันทชัย ชูศิลป เร�่อง วัสดุมวลเบาจากปูนขาวเปลือกหอยผสมเสนใยธรรมชาติและเถาปาลมน��มัน
เข า ร ว มในการจั ด แสดงผลงาน และได ร ั บ รางวั ล "The Best Invention in Green Technology "
จากผลงานว�จัยของ ผศ.ดร.นันทชัย ชูศิลป เร�่อง "การพัฒนาวัสดุมวลเบาจากปูนขาวเปลือกหอยผสมเสนใย
ธรรมชาติและเถาปาลมน��มัน" จาก Japan Intellectual Property Association (JIPA) ประเทศญี่ปุน
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วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มีกำหนดการตีพิมพเผยแพรบทความในวารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย ปละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม
วารสารที่ตีพิมพประจำป พ.ศ. 2559 คือ
1. วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย ปที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559
มีบทความทีไ่ ดรบั การตีพมิ พจำนวน 13 บทความ ประกอบดวยบทความทีม่ ผี นู พ
� นธ
จากหน�วยงานภายนอก จำนวน 10 บทความ บทความที่มีผูน�พนธจากหน�วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 3 บทความ
2. วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย ปที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559
มีบทความที่ไดรับการตีพิมพจำนวน 14 บทความ ประกอบดวยบทความที่มีผูน�พนธ
จากหน�วยงานภายนอก จำนวน 13 บทความ บทความที่มีผูน�พนธจากหน�วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 1 บทความ
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คณะผ�จัดทำ
บรรณาธิการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรักษ สงรักษ

กองบรรณาธิการ

ผูชวยศาสตราจารยประภาศรี ศรีชัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพร ธารางกูร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมรักษ รอดเจริญ
นายสุวรรณ พรมเขต
นายเชิด คงหอย
นางสาวบุญบรรจง สายลาด
นางสาวเกศิน� ใหมคง
นางสาวหทัยรัตน� หนักแน�น
นางสาวจริญาภรณ� เพชรสามสี
นางสาวประภาพร หนูคงรักษ
นางสาวธารทิพย สุวรรณเวลา

ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รองผูอำนวยการฝายบริหารงานทั่วไป
รองผูอำนวยการฝายวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี
รองผูอำนวยการฝายสารสนเทศการวิจัย
เจาหน�าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการศึกษา
นักวิจัย
เจาหน�าที่บริหารงานทั่วไป
เจาหน�าที่บริหารงานทั่วไป
เจาหน�าที่บริหารงานทั่วไป
เจาหน�าที่โครงการเครือขายภาคใตตอนลาง
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