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สารผู้อ�านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

“เป‡าหมายที่มหาวิทยาลัยÏ ต้องการพัฒนางานวิจัย
ที่ตอบสนองท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศไทยอย่างมี
ประสิทธิÀาพ”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก่อตั้งขึ้นในปี 2549
ปัจจุบันนับเป็นปีที่ 12 ที่ได้ปฏิบัติภารกิจด้านการสนับสนุนงานวิจัย ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกสนับสนุนการด�าเนินการวิจัย เพื่อตอบสนองกลยุทธ์
การพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย และก�าหนดทิศทางงานวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัย
ตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยฯ ต้องการพัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองท้องถิ่น และการพัฒนาของ
ประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ
รายงานประจ�าปี 2560 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดท�าขึ้นเพื่อรวบรวมผลผลิตด้านการวิจัย
และผลงานวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อการรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก�าหนดทิศทางการพัฒนางานวิจัยในอนาคต
ในนามของผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอขอบคุณนักวิจัย และ
บุคลากรด้านการสนับสนุนการวิจัยทุกท่าน ที่ได้มีความอุตสาหะและความร่วมมือร่วมใจในการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานและทิศทางวิจัยในรอบปีที่ผ่านมาอย่างเต็มก�าลังความสามารถ เพื่อสร้าง
ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยของเราต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์)
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ประวัติสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประวัติความเปนมา
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎ
กระทรวงศึกษาธิการ การจัดตั้งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ.2548 ซึ่งได้ประกาศ
ใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548 มีผลให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิม ตามพระราชบัญญัติ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2518 ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้งเก้าแห่ง

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นแหล่งพัฒนานักวิจัยและสร้างงานวิจัยที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ น�าไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

พันธกิจ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและสร้างงานวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยโดยมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศ

เปาประสงค์
พั ฒ นานั ก วิ จั ย และสร้ า งงานวิ จั ย ที่ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น และประเทศตลอดจนสร้ า ง
องค์ความรู้ใหม่

หน้าที่ความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนา
1. ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามแนวกรอบและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และแผนงานวิจัยของประเทศ
2. บริหารงบอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และติดตามผลโครงการวิจัยต่าง ๆ
ให้ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ
3. แสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สามารถด�าเนินไปอย่างมีเอกภาพและต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยของนักวิจัยในมหาวิยาลัยออกสู่สังคม รวมทั้งเป็นศูนย์กลาง
รวบรวมแลกเปลี่ยนข้อมูล และข้อสนเทศการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกับหน่วยงานต่าง ๆ
แสวงหาความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
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ทิศทางการวิจัย
1. กลุ่มเกษตรศาสตร์
ทิศทางที่ 1. การวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเกษตร
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตทางด้านพืชเศรษฐกิจ
2. การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสัตว์น�้าที่ส�าคัญทางเศรษฐกิจ
3. การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสัตว์ที่ส�าคัญทางเศรษฐกิจ
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปผลผลิตทางด้าน
การเกษตรและประมง
5. การวิจัยโดยใช้ชีวะวิธีแทนสารเคมีเพื่อการป้องกันและก�าจัดศัตรูพืชและสัตว์
6. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างเครือข่ายการตลาด ฐานข้อมูลและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
ทิศทางที่ 2. การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตร
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยและพัฒนาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว กระบวนการแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ในผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมการเกษตร
2. การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าในการผลิตยางพารา
3. การวิจัยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น
4. การวิจัยและการจัดการสารตกค้างในผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตร
5. การวิจัยและพัฒนากระบวนการแปรรูปผลผลิตสัตว์น�้า เพื่อ เพิ่มมูลค่าผลผลิตของชุมชนประมง
6. การวิจัยเพื่อสร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและทางการตลาด
7. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากวัตถุดิบท้องถิ่นและสมุนไพร
8. การวิจัยและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบเกษตรอินทรีย์
9. การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
ทิศทางที่ 3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มทางเลือกด้านการเกษตรและพลังงานทดแทน และการประมง
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากพืชสัตว์ที่มีศักยภาพ
2. การวิจัยและพัฒนาปุยอินทรีย์จากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3. การศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าที่มีศักยภาพเชิงพานิชย์ในการทดแทนการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาด�า
4. การวิจัยเพื่อน�าวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรและอุตสาหกรรมมาใช้เป็นพลังงานทดแทน
5. การวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์พื้นเมืองเพื่อเพิ่มทางเลือกในการผลิต
6. การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือจากโครงการแปรรูปสัตว์น�้า
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2. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทิศทางที่ 1. การวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น
2. การวิจัยเพื่อจัดท�ำฐานข้อมูลทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
3. การวิจัยเพื่อตรวจสอบคุณภาพของสิ่งแวดล้อม
4. การวิจัยทางด้านความเปลี่ยนแปลงทางด้านสมุทรศาสตร์ กับการจัดการชายฝั่ง
5. การวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกัน และบ�ำบัดมลพิษ
6. การวิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ทิศทางที่ 2. การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ OTOP
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยเพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ OTOP
2. การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและสิ่งทอพื้นเมือง
ทิศทางที่ 3. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
2. การวิจัยทางด้านเคมีและเภสัช
3. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ทิศทางที่ 4. การวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแผนการวิจัย
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ชุมชน
2. การวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูล
3. การวิจัยด้าน E-Government
ทิศทางที่ 5. การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
2. การวิจัยและพัฒนาวิธีการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
3. การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ทิศทางที่ 6. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์
2. การวิจัยทางด้านเคมีและเภสัชวิทยา
3. การวิจัยและพัฒนาด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
4. การวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการยาง และเทคโนโลยีปาล์มน�้ำมัน
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3. กลุ่มบริหารธุรกิจ
ทิศทางที่ 1. การวิจัยด้านนโยบายวิสาหกิจชุมชน
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยผลิตภัณฑ์ชุมชน และ OTOP
2. การวิจัยเพื่อการจัดการทางด้านการบริหารการเงินของชุมชน
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และหรือ บริการของชุมชน
4. การวิจัยเพื่อการจัดการทางด้านการบริหารธุรกิจของชุมชน
ทิศทางที่ 2. การวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศชุมชน
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยเพื่อจัดท�ำฐานข้อมูลสินค้าชุมชนและพัฒนาด้านการตลาด
2. การวิจัยด้านสารสนเทศด้านการตลาด (E-marketing)
3. การวิจัยเพื่อจัดท�ำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์และหรือบริการพัฒนาด้านธุรกิจชุมชน
ทิศทางที่ 3. การวิจัยเพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตรและอุตสาหกรรมและภาคการท่องเที่ยว
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยเพื่อพัฒนามูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
2. การวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการจัดการสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรด้านการบริหารจัดการ
ทิศทางที่ 4. การวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการจัดการและแผนผังระบบโลจิสติกส์สินค้าในภาคใต้
2. การวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านโลจิสติกส์
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์

4. กลุ่มศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทิศทางที่ 1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2. การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการ การมีส่วนร่วมหรือแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเชิงอนุรักษ์ ประวัติศาสตร์
โบราณคดี ธรรมชาติและวัฒนธรรมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนในกลุ่มจังหวัด
3. การวิจัยเพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการ การประชาสัมพันธ์ การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและการบริหาร
ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงประวัติศาสตร์ เชิงนิเวศและวัฒนธรรม ที่เหมาะสมตามศักยภาพ
ของชุมชน พร้อมกับเชื่อมโยงกับสินค้า OTOP ในท้องถิ่น
4. การวิจัยเพื่อสร้างเครือข่าย การเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงประวัติศาสตร์ เชิงนิเวศ
และวัฒนธรรมที่เหมาะสมตามศักยถาพของชุมชน พร้อมกับเชื่อมโยงกับสินค้า OTOP ในท้องถิ่น
5. พัฒนารูปแบบกิจกรรมการน�ำเทีย่ วในเชิงสุขภาพ เชิงกีฬาและนันทนาการ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ วิถชี วี ติ ของชุมชน
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ทิศทางที่ 2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามกลุ่มศักยภาพ
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตามศักยภาพพื้นที่ของ
จังหวัด และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน
2. การวิจัยเพื่อการสร้างหลักประกันด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
3. การวิจัยเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
4. การวิจัยเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรการท่องเที่ยว
5. การพัฒนาเพื่อสร้างมาตรฐาน การบริการเพื่อการท่องเที่ยว
ทิศทางที่ 3. การวิจัยและพัฒนาด้านสังคมศาสตร์
แผนการวิจัย
1. การวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและท้องถิ่น
2. การวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวของชุมชนและท้องถิ่น
3. การวิจัยเพื่อยกระดับรายได้ของชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
4. การวิจัยเพื่ออนุรักษ์และท�ำนุบ�ำรุงขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
5. การวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นคง
ในการด�ำรงชีวิต ขจัดความยากจน และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบยั่งยืน
ทิศทางที่ 4. การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวครบวงจร
2. การวิจัยด้านการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
3. การวิจัยเพื่อการส่งเสริมการตลาดทางการท่องเที่ยว

5. กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทิศทางที่ 1. การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อประยุกต์ใช้ในงานเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม
2. การวิจัยและออกแบบการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
3. การวิจัยและน�ำเทคโนโลยีเพื่อลดขบวนการผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น
4. การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการสร้างองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. การวิจัยออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6. การวิจัยเพื่อศึกษาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสถาปัตยกรรมสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
7. การวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตทางการเกษตร
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ทิศทางที่ 2. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยเพื่อจัดการและพัฒนาระบบก�ำจัดของเสียจากผลิต-แปรรูปในงานอุตสาหกรรม
2. การวิจัยเพื่อจัดการและพัฒนาระบบการใช้พลังงาน
3. การวิจัยและพัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานให้เหมาะสม
4. การวิจัยเพื่อการจัดการและพัฒนาระบบการใช้พลังงานแบบผสมผสาน
5. การวิจัยเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานรูปแบบต่างๆ
6. การวิจัยเพื่อก�ำหนดมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน
7. การวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม
ทิศทางที่ 3. การวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน
2. การวิจัยพลังงานทดแทนจากธรรมชาติ
3. การวิจัยด้านยานยนต์ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน
4. การวิจัยและพัฒนาวัสดุวิศวกรรม
5. การวิจัยและสร้างมาตรฐานทางด้านวิศวกรรม
6. การวิจัยเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมให้เอื้อต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
7. การวิจัยรูปแบบอาคารเพื่อความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
8. การวิจัยเพื่อการจัดท�ำฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาการวิจัยทางสถาปัตยกรรม
9. การวิจัยเพื่อศึกษาอนุรักษ์ ฟื้นฟู และจัดการ พื้นที่ที่มีความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม
ศิลปะ วัฒนธรรม และชุมชน
ทิศทางที่ 4. การวิจัยเพื่อการปฏิรูปการศึกษาด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยและการจัดการศึกษาและรูปแบบการศึกษาที่เชื่อมโยงกับชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. การวิจัยเพื่อเสริมสร้างเทคโนโลยีใหม่เพื่อการศึกษาด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
ทิศทางที่ 5. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่ส�ำคัญ เพื่ออุตสาหกรรม
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
2. การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์
3. การวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมและองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทิศทางที่ 6. การวิจยั และพัฒนาเกีย่ วกับการบริหารจัดการน�ำ้ และระบบชลประทานเพือ่ การเกษตรและการประมงน�ำ้ จืด
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยระบบชลประทานในการปลูกพืชเศรษฐกิจของภาคใต้
2. การวิจัยการจัดการทรัพยากรน�้ำเพื่อการประมงน�้ำจืด
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สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ด้านการวิจัย

สรุปผลการประเมินการประกันคุณÀาพ

การศÖกษา (SAR) ด้านงานวิจัย

ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560

จ�านวนเรื่องผลงานทางวิชาการ (นับตามปี พ.ศ.)
ค่าน�้าหนัก ค่าน�้าหนัก
ค่าน�้าหนัก ค่าน�้าหนัก
ค่าน�้าหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
162
45
7
39
37
208
58
13
56
31
278
63
7
70
53

ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560

จ�านวนเรื่องผลงานสร้างสรรค์ (นับตามปี พ.ศ.)
ค่าน�้าหนัก ค่าน�้าหนัก
ค่าน�้าหนัก ค่าน�้าหนัก
ค่าน�้าหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1
1
5
6
2
2
1
0
4
0
16
0
0
5

ล�าดับ
งบแผ่นดิน
งบรายได้
งบนอก
งบประมาณรวม

SAR ข้อ 2.1
ปี
ปี
ปี
2558 2559 2560
5
5
5

จ�านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
(งบประมาณ 2559)
(งบประมาณ 2560)
37,272,965.00
53,945,460.00
4,051,630.00
5,847,550.00
11,163,132.00
17,140,918.00
52,487,727.00
76,933,928.00

รวม
290
366
459

รวม
13
9
21

ปีการศึกษา 2560
(งบประมาณ 2561)
47,429,675.00
7,307,650.00
13,751,146.00
68,488,471.00

เปรียบเทียบข้อมูล SAR 3 ปี
SAR ข้อ 2.2
SAR ข้อ 2.3
คะแนนเฉลี่ยรวม
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560
3.73 4.38 4.49 2.56 3.26 4.05 3.76 4.21 4.51

สถาบันวิจัยและพัฒนา ราย§านประจ�าปี 2560
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ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ที่เข้าสู่

กระบวนการทรัพย์สินทางป˜ÞÞา

รายงานผลการขอรับความคุ้มครองผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ประจ�าปีงบประมาณ 2560 หน่วยทรัพย์สิน
ทางปัญญา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ด�าเนินการขอรับความคุ้มครอง
ในผลงานทรัพย์สินทางปัญญา เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 16 ผลงาน โดยจ�าแนกออกเป็นประเภทดังนี้
1. สิทธิบัตร
จ�านวน - ผลงาน
2. อนุสิทธิบัตร
จ�านวน 16 ผลงาน
3. ลิขสิทธิ์
จ�านวน - ผลงาน
4. เครื่องหมายการค้า
จ�านวน - ผลงาน

ตารางที่ 1 สรุปจ�านวนค�าขอรับสิทธิบัตร

- ไม่มีผู้ยื่นค�าขอรับสิทธิบัตร
หมำยเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยำยน 2560
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ล�าดับ

วัน/เดือน/ปี ที่ยื่น

ชื่อการประดิษฐ์/ชื่อผลงาน

1.

13 มกราคม 2560

กรรมวิธีการผลิตกระดาษจากเส้นใย 170300059
ผลตาลโตนด

2.

16 มกราคม 2560

สูตรส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิต 1703000072 ผศ.ดร.เพ็ญศรี เพ็ญประไพ
น�้ามันมะพร้าวโดยใช้เอนไซม์โปรติเอส
น.ส.จุฑาทิพย์ นาคศรี
จากสารสกัดหยาบของเหง้าขิงสด
นายอนุรักษ์ ใสยัง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.

16 มกราคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.

29 มีนาคม 2560

สูตรส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิต 1703000073 ผศ.ดร.เพ็ญศรี เพ็ญประไพ
น�้ามันมะพร้าวที่มีสารสกัดจากพืช
สกุลขมิ้น
ผลิตภัณฑ์นา�้ มันท�าความสะอาดผิวหน้า 1703000538 ผศ.ดร.เพ็ญศรี เพ็ญประไพ
ที่มีส่วนผสมของน�้ามันมะพร้าวที่มี
สารสกัดจากพืชสกุลขมิ้นและกรรมวีธี
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

5.

28 เมษายน 2560

หม้อตุนสบู่

วิทยาลัยรัตภูมิ

6.

28 เมษายน 2560

ฟิล์มพลาสติกละลายน�้าที่สามารถ 1703000712 ผศ.ดร.มาหามะสูไฮมี มะแซ
ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและกรรมวิธีผลิต
ฟิล์มนี้

7.

23 มิถุนายน 2560

เตาประหยัดพลังงานส�าหรับอุตสาหกรรม
ครัวเรือน

1703001114 นายสมบูรณ์ ประสงจันทร์
คณะศิลปศาสตร์
นายพลชัย ขาวนวล และคณะ

8.

14 กรกฎาคม 2560

กรรมวิธีการสกัดเบต้าแคโรทีนจาก
ผลตาลโตนดสุก

1703001259 นางธัญวลัย รัศธนันกิจจ์

ราย§านประจ�าปี 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา

เลขที่ค�าขอ

ผู้ประดิษฐ์

หน่วยงาน

นายวรพงค์ บุญช่วยแทน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ชาตรี หอมเขียว
นางสาววรรธนพร ชีววุฒิพงศ์

1703000713 นายสุห์ดี นิเซ็ง
ผศ.ธนะวิทย์ ทองวิเชียร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

ล�ำดับ

วัน/เดือน/ปี ที่ยื่น

ชื่อการประดิษฐ์/ชื่อผลงาน

เลขที่ค�ำขอ

9.

14 กรกฎาคม 2560

เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ควบคุมอุณหภูมิด้วยการเปิด - ปิด
ช่องระบายอากาศ

1703001260 ผศ.วสันต์ จีนธาดา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

10.

23 สิงหาคม 2560

ชุดเตาก๊าซชีวภาพแบบประหยัด

1703001605 นายอเนก สาวะอินทร์

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง

11.

23 สิงหาคม 2560

ตัวกลางรีไซเคิลจากยางในรถจักรยานยนต์ 1703001604 นายอเนก สาวะอินทร์
ส�ำหรับเสริมประสิทธิภาพการบ�ำบัด
น�้ำเสีย

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง

12.

23 สิงหาคม 2560

ระบบถังปฏิกรณ์ไร้อากาศแบบแผ่นกัน้
ประยุกต์จากถังบรรจุก๊าซรถยนต์
ส�ำหรับผลิตก๊าซชีวภาพและบ�ำบัดน�ำ้ เสีย

1703001606 นายอเนก สาวะอินทร์

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง

ระบบเพาะถั่วงอกน�้ำหมุนเวียนด้วย
วิธีการควบคุมอุณหภูมิในถังเพาะจาก
แหล่งภายนอก

1703001607 ปิยะพร มูลทองชุม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1703001603 รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

			
13.
28 สิงหาคม 2560
			

ผู้ประดิษฐ์

หน่วยงาน

14.

23 สิงหาคม 2560

กรรมวิธีการผลิตแผ่นพื้นไม้จากไม้
ปาล์มน�้ำมัน

15.

21 กุมภาพันธ์ 2560

สูตรส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิต 1703002097 น.ส.วรรณวิภา  ไกรพิทยากร
กระถางเพาะช�ำย่อยสลายได้
**วันยื่นค�ำขอ 21/2/2559
**วันรับค�ำขอ 20 /10/2560			

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง

เครื่องเพาะข้าวกล้องงอกอัตโนมัติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

			
			
16.

27 กันยายน 2560

1703002354 นายนราธร สังข์ประเสริฐ

ตารางที่ 2 สรุปจ�ำนวนค�ำขอรับอนุสิทธิบัตร

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานประจ�ำปี 2560
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แผนภาพแสดงจ�ำนวนผลงานที่ยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
มทร.ศรีวิชัย ประจ�ำปีงบประมาณ 2559
อนุสิทธิบัตร 16 ผลงาน
100 %

อนุสิทธิบัตร

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

แผนภาพแสดงจ�ำนวนการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละหน่วยงาน
ประจ�ำปีงบประมาณ 2559

วิทยาลัยรัตภูมิ
1 ค�ำขอ 6%
คณะวิทยาศาตร์และ
เทคโนโลยี
3 ค�ำขอ 19%

คณะศิลปศาสตร์
2 ค�ำขอ 13%

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการประมง

คณะวิศวกรรมศาสตร์
9 ค�ำขอ 56%

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยรัตภูมิ
คณะศิลปศาสตร์

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการประมง
1 ค�ำขอ 6%

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

18

รายงานประจ�ำปี 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายงานผลการด�ำเนินงานของ
กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประจ�ำปีงบประมาณ 2560
(ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)

การด�ำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย เพื่อ
สนับสนุนและพัฒนาคณาจารย์และนักวิชาการให้มีความรู้ความสามารถที่จะท�ำงานวิจัย และสามารถสร้างองค์ความรู้
และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม ตลอดจนขยายงานทางด้านวิจัยเพื่อรองรับการเรียนการสอนระดับบัณฑิต ศึกษาใน
อนาคตได้นั้น บัดนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย ได้ด�ำเนินงานมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงขอ
รายงานผลการด�ำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 กันยายน 2560) ดังนี้
1. ด�ำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจยั
คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ได้ด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ โดย
ได้จ�ำแนกเป็นรายข้อดังนี้ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงการด�ำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนางานวิจัย  
ข้อที่		
1

วัตถุประสงค์				

ผลการด�ำเนินงาน

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย ณ ต่างประเทศ

ร่างประกาศสนับสนุนผ่านการพิจารณาจากส�ำนักงาน
นิติการ และอยู่ในระหว่างการน�ำเสนอเข้าที่ประชุม
ผู้บริหารพิจารณาต่อไป
2
เพื่อให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย
หน่วยวิจัย (Research Unit) ที่ได้รับทุนสนับสนุน
(Research Unit)
ประกอบด้วย 6 หน่วยวิจัย คือ
1. หน่วยวิจัย : การจัดการสุขภาพสัตว์น�้ำ
2. หน่วยวิจัย : ไม้ผลเมืองร้อนและไม้ยืนต้น
3. หน่วยวิจัย : การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
4. หน่วยวิจัย : การบริหารการจัดการธุรกิจชุมชน
						 ชายฝั่งอ่าวไทย
5. หน่วยวิจัย : เทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุ
6. หน่วยวิจัย : การป้องกันและควบคุมภัยพิบัติ
ธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
1. การสนับสนุนทุนให้บุคลากรไปน�ำเสนอผลงาน
3
เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรไปน�ำเสนอผลงานวิจัย
หรือประกวดสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ระดับ
วิจยั ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ได้สนับสนุน
นานาชาติ ณ ต่างประเทศ
ทุน จ�ำนวน 17 ทุน
2. การประกวดสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์
						 ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ จ�ำนวน 5 ทุน

สถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานประจ�ำปี 2560
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ข้อที่		

วัตถุประสงค์				

4

เพือ่ สนับสนุนเงินรางวัลให้กบั นักวิจยั ของมหาวิทยาลัย
ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น

5

เพื่อสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในวารสารวิชาการ
เพือ่ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายวิจยั ในต่างประเทศ
เพื่อส่งเสริมการด�ำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์
ของผู้บริจาคที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานวิจัย
เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยให้บุคลากรในการด�ำเนินการ
วิจัยร่วมกับองค์กรอื่น (Matching fund)
เพื่อสนับสนุนการเตรียมต้นฉบับ ในการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ
เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยหรือน�ำเสนอผลงานวิจัยใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัยให้นักวิจัยรุ่นใหม่

6
7
8
9
10
11

ผลการด�ำเนินงาน

อยู่ในระหว่างการเข้าพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ
ยกร่างระเบียบประกาศกองทุนฯ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ร่างประกาศ “หลักเกณฑ์สนับสนุนเงินรางวัลให้กับ
นักวิจัยดีเด่น”
การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการได้สนับสนุนทุนจ�ำนวน 28 ทุน
ยังไม่ได้ด�ำเนินการ
ยังไม่ได้ด�ำเนินการ
การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการด�ำเนินการวิจัยร่วมกับ
องค์กรอื่น (Matching fund) จ�ำนวน 1 ทุน
ยังไม่มีผู้ขอรับทุน
ยังไม่ได้ด�ำเนินการ
ยังไม่ได้ด�ำเนินการ

2. การให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit)
เพื่อส่งเสริมการด�ำเนินงานร่วมกันของบุคลากรที่มีศักยภาพและมีความช�ำนาญ ในสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีทิศทางที่ชัดเจนในการด�ำเนินการวิจัยเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
เดียวกัน มีผลงานที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความมีชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ตลอดจนมีศักยภาพที่สามารถ
จะพัฒนาไปสู่ศูนย์วิจัย (Research Center) หรือศูนย์ความเป็นเลิศได้ (Center of Excellence) โดยในปีงบประมาณ
2560 กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ได้พิจารณาสนับสนุนทุนตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit) พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2559 จ�ำนวน 6 ทุน (ตารางที่ 2 และ
ตารางที่ 3)
ตารางที่ 2 แสดงการให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit)
ที่		
1
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ชื่อหน่วยวิจัย

หน่วยวิจัย : การจัดการสุขภาพสัตว์น�้ำ
หัวหน้าหน่วย : ผศ.ดร.ธีรวุฒิ  เลิศสุทธิชวาล เปลี่ยนเป็น ดร.กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์
คณะ : คณะเกษตรศาสตร์
อยู่ระหว่างการด�ำเนินงาน : ร่างแผนการด�ำเนินงาน ปีที่ 4-6
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตารางที่ 2 (ต่อ)
ที่		
2

3

4

5

6

ชื่อหน่วยวิจัย

หน่วยวิจัย : ไม้ผลเมืองร้อนและไม้ยืนต้น
หัวหน้าหน่วย : รศ.ดร.สมพร  ณ นคร เปลี่ยนเป็น ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ปรีชา
คณะ : คณะเกษตรศาสตร์
อยู่ระหว่างการด�ำเนินงานปีที่ 2
หน่วยวิจัย : การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
หัวหน้าหน่วย : ดร.จเร  สุวรรณชาต
คณะ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่างการด�ำเนินงานปีที่ 2
หน่วยวิจัย : การบริหารการจัดการธุรกิจชุมชนชายฝั่งอ่าวไทย
หัวหน้าหน่วย : ดร.อรพรรณ จันทร์อินทร์
คณะ : คณะบริหารธุรกิจ
อยู่ระหว่างการด�ำเนินงานปีที่ 3 (รอบ 6 เดือนแรก)
หน่วยวิจัย : เทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุ
หัวหน้าหน่วย : ผศ.ดร.ชาตรี   หอมเขียว
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่างการด�ำเนินงานปีที่ 2
หน่วยวิจัย : การป้องกันและควบคุมภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
หัวหน้าหน่วย : ผศ.ดร.ภาณุ  พร้อมพุทธางกูร
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่างการด�ำเนินงานปีที่ 1

ตารางที่ 3 แสดงรายละเอี ย ดการพิ จ ารณาสนั บ สนุ น หน่ ว ยวิ จั ย ประจ� ำ ปี ง บประมาณ 2560 (ตุ ล าคม 2559 กันยายน 2560) จ�ำแนกตามวาระการประชุม
วาระการประชุม
ครั้งที่

การพิจารณาทุน
สนับสนุนหน่วยวิจัย

จ�ำนวนที่ได้รับ
อนุมัติ

จ�ำนวนที่ไม่ได้รับ		 หมายเหตุ
อนุมัติ
			

9/2559
0
0
0
10/2559
0
0
0
11/2559
2
2
0
1/2560
3
2
1
แก้ไขรายงานผล
การด�ำเนินงานหน่วยวิจยั
					
ปีที่ 2 และเสนอต่อ
คณะกรรมการฯ
เพื่อพิจารณาอีกครั้ง
2/2560
0
0
0
สถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานประจ�ำปี 2560
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
วาระการประชุม
ครั้งที่

การพิจารณาทุน
สนับสนุนหน่วยวิจัย

จ�ำนวนที่ได้รับ
อนุมัติ

จ�ำนวนที่ไม่ได้รับ		 หมายเหตุ
อนุมัติ
			

3/2560
4/2560
5/2560
6/2560
7/2560

0
1
1
0
2

0
1
1
0
1

0
0
0
0
1

8/2560
รวมทั้งสิ้น

3
12

3
10

0
2

แก้ไขรายงาน
ความก้าวหน้า
การด�ำเนินงานหน่วยวิจยั
ปีที่ 3 รอบ 6 เดือนแรก
และเสนอต่อ
คณะกรรมการฯ
เพื่อพิจารณาอีกครั้ง

3. การให้ทุนสนับสนุนให้บุคลากรไปน�ำเสนอผลงานวิจัยหรือประกวดสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์
ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ
3.1 การสนับสนุนบุคลากรไปน�ำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ
การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรไปน�ำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ เป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสน�ำเสนอผลงานทางวิชาการ อันจะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และเป็นความก้าวหน้า
ทางวิ ช าการรวมทั้ ง เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ชื่ อ เสี ย งและภาพลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ฯ นั้ น ในปี ง บประมาณ 2560
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้พิจารณาให้ทุนสนับสนุนบุคลากรไปน�ำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรไปน�ำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ พ.ศ. 2555
และ ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารสนั บ สนุ น บุ ค ลากรไปน� ำ เสนอผลงานวิ จั ย ในระดั บ นานาชาติ
ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2559 จ�ำนวน 17 ทุน บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) จ�ำนวน 5 เรื่อง ตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากงานประชุม (Proceeding) จ�ำนวน 4 บทความ และอยู่ระหว่างการรายงานผล จ�ำนวน 1
บทความ (ตารางที่ 4 ตารางที่ 5 และเอกสารแนบ 1)
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สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตารางที่ 4 แสดงการสรุปจ�ำนวนบทความวิจัยที่น�ำเสนอและบทความที่ตีพิมพ์ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ณ ต่างประเทศ
					 จ�ำนวนบทความวิจัยที่น�ำเสนอ
ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ
				
ล�ำดับ		
หน่วยงาน
				
จ�ำนวนบทความ จ�ำนวนบทความ อยู่ระหว่าง
				
ที่น�ำเสนอ
ที่ตีพิมพ์
การรายงานผล
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสัตวแพทยศาสตร์
วิทยาลัยรัตภูมิ
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

			

รวมทั้งสิ้น

2
5
6
1
1
1
1
-

1
2
5
0
0
1
0
-

1
-
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9

1

ตารางที่ 5 แสดงรายละเอียดการพิจารณาสนับสนุนไปน�ำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ
              ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) จ�ำแนกตามวาระการประชุม
วาระการประชุม
ครั้งที่
		
9/2559
10/2559
11/2559

จ�ำนวนผลงานวิจัย
ัย
ในระดับนานาชาติ จ�ำนวนผลงานวิจัย จ�ำนวนผลงานวิจ		
หมายเหตุ
ที่ได้รับอนุมัติ
ที่ไม่ได้รับอนุมัติ
ที่เสนอขอรับทุน
2
8
-

0
8
-

2
0
สถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานประจ�ำปี 2560
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
วาระการประชุม
ครั้งที่
		
1/2560
2/2560
3/2560
4/2560
5/2560
6/2560
7/2560
8/2560
รวมทั้งสิ้น

จ�ำนวนผลงานวิจัย
ัย
ในระดับนานาชาติ จ�ำนวนผลงานวิจัย จ�ำนวนผลงานวิจ		
หมายเหตุ
ที
ไ
่
ด้
ร
บ
ั
อนุ
ม
ต
ั
ิ
ที
ไ
่
ม่
ไ
ด้
ร
บ
ั
อนุ
ม
ต
ั
ิ
ที่เสนอขอรับทุน
1
1
9
2
1
24

0
0
4
0
1
7

1
1
5
2
0
17

-

3.2 การสนับสนุนบุคลากรไปประกวดสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ
การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรไปประกวดสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ
เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสน�ำเสนอผลงานทางวิชาการ อันจะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์
และเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ นั้นใน
ปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้พิจารณาให้ทุนสนับสนุนบุคลากรไปประกวดสิ่งประดิษฐ์และ
งานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากร
ไปจัดนิทรรศการและประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2559
จ�ำนวน 5 ทุน (ตารางที่ 6 และเอกสารแนบ 2)
ตารางที่ 6 แสดงการสรุปจ�ำนวนสิ่งประดิษฐ์ที่ไปประกวดสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ
					 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์
		 ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ
ล�ำดับ		
หน่วยงาน
จ�ำนวนสิ่งประดิษฐ์ การน�ำไปใช้
อยู่ระหว่าง
				
				
ที่น�ำเสนอ ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การรายงานผล
1
2
3
4
5
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คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานประจ�ำปี 2560
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4
-

0
-

-

ตารางที่ 6 (ต่อ)
					 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์
		 ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ
ล�ำดับ		
หน่วยงาน
จ�ำนวนสิ่งประดิษฐ์ การน�ำไปใช้
อยู่ระหว่าง
				
				
ที่น�ำเสนอ ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การรายงานผล
6 คณะเกษตรศาสตร์
7 คณะเทคโนโลยีการจัดการ
8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
9 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
10 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
11 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 คณะสัตวแพทยศาสตร์
13 วิทยาลัยรัตภูมิ
14 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
			
รวมทั้งสิ้น

1
5

0
0

-

4. การให้ทุนสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
เพื่อให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่เป็น
ที่ยอมรับและมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาให้ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ พ.ศ. 2555 และ
พ.ศ. 2559 จ�ำนวน 9 ทุน โดยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation
Index) จ�ำนวน 17 เรื่อง และตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ SJR จ�ำนวน 11 เรื่อง
(ตารางที่ 7 ตารางที่ 8 และเอกสารแนบ 3)
ตารางที่ 7 แสดงการสรุปจ�ำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ
					 จ�ำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์
		 ในวารสารวิชาการนานาชาติ
ล�ำดับ		
หน่วยงาน
				
จ�ำนวนบทความ ฐาน TCI นานาชาติ ฐาน ISI/SJR
1
2
3

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ

4
-

5
-

-

สถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานประจ�ำปี 2560
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
					 จ�ำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์
		 ในวารสารวิชาการนานาชาติ
ล�ำดับ		
หน่วยงาน
				
จ�ำนวนบทความ ฐาน TCI นานาชาติ ฐาน ISI/SJR
4 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
6 คณะเกษตรศาสตร์
7 คณะเทคโนโลยีการจัดการ
8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
9 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
10 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
11 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1
13 วิทยาลัยรัตภูมิ
14 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
			
รวมทั้งสิ้น

1
8
4
2
3
28

7
4
2
1
17

1
1
2
1
11

ตารางที่ 8 แสดงรายละเอียดการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการประจ�ำปีงบประมาณ
2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) จ�ำแนกตามวาระการประชุม
วาระการประชุม
ครั้งที่
		
10/2558
11/2558
12/2558
1/2559
2/2559
3/2559
4/2559
5/2559

28
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บทความวิจัย
ขอค่าตอบแทน
การตีพิมพ์
6
3
2
6
2
5
2
1

สถาบันวิจัยและพัฒนา

จ�ำนวนผลงานวิจัย จ�ำนวนผลงานวิจ		
ัย
หมายเหตุ
ที่ได้รับอนุมัติ
ที่ไม่ได้รับอนุมัติ
6
3
2
6
2
2
2
1

0
0
0
0
0
3
0
0

ตารางที่ 8 (ต่อ)
วาระการประชุม
ครั้งที่
		
6/2559
7/2559
8/2559
รวมทั้งสิ้น

บทความวิจัย
ขอค่าตอบแทน
การตีพิมพ์
5
2
34

จ�ำนวนผลงานวิจัย จ�ำนวนผลงานวิจ		
ัย
หมายเหตุ
ที่ได้รับอนุมัติ
ที่ไม่ได้รับอนุมัติ
2
2
28

3
0
6
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รายชื่ออาจารย์และนักวิจัย
ที่ไปน�ำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากร
ไปน�ำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ พ.ศ. 2555
และตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากร
ไปน�ำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2559
ประจ�ำปีงบประมาณ 2560
(ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)

การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรไปน�ำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ
ปีงบประมาณ 2560 (เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)
		สังกัด		 ชื่อ-สกุล
ประเทศ		 ชื่องานประชุม		
ผลงาน
										

ระยะเวลา
เดินทาง

รายงาน

หมายเหตุ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาณุ  พร้อมพุทธางกูร เวียดนาม The 3rd International
Conference on
Geotechnics for
						 Sustainable Infrastructure
Development

Development of
24-25 พ.ย.59
cornstalk-derived PVD
and its performance
from a laboratory test

/

Proceeding

The 4th International
Conference on Industrial
Engineering and
Applications (ICIEA 2017)

Effects of Collaborative 21-23 เม.ย.60
Factors on Supply
Chain Performance
Measurement in Thai
Frozen Shrimp Supply
Chain

-

Proceeding
รอเข้าวาระ
การประชุม
(เอกสารไม่ครบ)

		1 มนต์ทนา  คงแก้ว
ญี่ปุ่น
						

2017 ISSSM The 3rd
International Symposium
on Social Sciences and
Management Hokkaido,
Japan

The Investment Planning 19-21 ม.ค.60
for Retirement of
Personnel in
Rajamangala University
Srivijaya, Thailand

/

Proceeding

2 กุลธีรา  ทองใหญ่
ญี่ปุ่น
						

2017 ISSSM The 3rd
Foreign Direct Investment 19-21 ม.ค.60
International Symposium in ASEAN Economic
on Social Sciences and Community
Management Hokkaido,
Japan         

/

Proceeding

1

		2 สิริรัตน์  พึ่งชมภู
ญี่ปุ่น
						
						
คณะบริหารธุรกิจ

3

พัชรี  ทิพย์ประชา

ลัตเวีย International Symposium
“Economic, Business &
Finance”- JURMALA
								
		
4

วีราวรรณ  มารังกูร

Feasibility Study on
Tea Kloe into the
OTOP for Bang Klam
District, Songkhla Province

4-8 ก.ค. 60

-

ลัตเวีย International Symposium Travel motivation as 4-8 ก.ค. 60
“Economic, Business & a souvenir product of
shopping area in Thale Noi,
Finance”- JURMALA
Phatthaluang

-

สถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานประจ�ำปี 2560
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		สังกัด		 ชื่อ-สกุล
ประเทศ		 ชื่องานประชุม		
ผลงาน
										
5

ระยะเวลา
เดินทาง

รายงาน

หมายเหตุ

ภัทราภรณ์
แก้วกนิษฐารักษ์

ลัตเวีย International Symposium A Comparison of
4-8 ก.ค. 60
“Economic, Business & Information Technology
Finance”- JURMALA
Using Behaviors of
Domestic Tourists and
Foreign Tourists, Case
Study: Songkhla Province		
								
คณะเกษตรศาสตร์
		1

สมพร ณ นคร

สาธารณรัฐ The Fifth International
แห่ง Conference on Integration
					
สหภาพพม่า of Science and Technology
for Sustainable
						 Development (ICIST 2016)
“Water conservation,
Biological Diversity,
Food and Agriculture”  

Effect of ethephon and 26-27 พ.ย.59
ethylene at the diference
concentrations and
tree ages on yield of
rubber clone RRIM 600
(Hevea brasiliensis)

/

Journal

2

ชัยสิทธิ์  ปรีชา

สาธารณรัฐ The Fifth International
แห่ง Conference on Integration
สหภาพพม่า of Science and Technology
					
for Sustainable
						 Development (ICIST 2016)
“Water conservation,
Biological Diversity,
Food and Agriculture”

Screening for plant 26-27 พ.ย.59
extract, antagonistic
microorganism and
fungicides to control
Ganoderma boninense
caused stem rot of
oil palm in vitro

/

Journal

		3

ทิพาวรรณ  ทองเจือ สาธารณรัฐ The Fifth International
แห่ง Conference on Integration
					
สหภาพพม่า of Science and Technology
for Sustainable
						 Development (ICIST 2016)
“Water conservation,
Biological Diversity,
Food and Agriculture”

Efficiency of Fence 26-27 พ.ย.59
Material Types to Prevent
Rat Damage in Oil Palm
Plantations

/

Journal

		4

Effect of herbicides on 26-27 พ.ย.59
weed control and plant
growth in immature
oil palm in the wet season
Nakhon Si Thammarat,
Thailand

/

Journal

สาธารณรัฐ The Fifth International
แห่ง Conference on Integration
					
สหภาพพม่า of Science and Technology
for Sustainable
						 Development (ICIST 2016)
“Water conservation,
						 Biological Diversity, Food
and Agriculture”

32

จรัญ  ทองเจือ
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สถาบันวิจัยและพัฒนา

		สังกัด		 ชื่อ-สกุล
ประเทศ		 ชื่องานประชุม		
ผลงาน
										

ระยะเวลา
เดินทาง

รายงาน

หมายเหตุ

สกุลรัตน์  แสนปุตะวงษ์ สาธารณรัฐ The Fifth International The effect of UV radiation 26-27 พ.ย.59
แห่ง Conference on Integration on the genetic diversity
					
สหภาพพม่า of Science and Technology of aquatic plant
for Sustainable
						 Development (ICIST 2016)
“Water conservation,
Biological Diversity,
Food and Agriculture”

/

Journal

		6

-

		5

วรรณิณี  จันทร์แก้ว

โปแลนด์ International Phycological New edible red macroalga, 13-19 ส.ค. 60
Congress
Caloglossa beccarii
de Toni from Thailand

คณะเทคโนโลยีการจัดการ
1 จันทิรา ภูมา
สหรัฐอเมริกา Los Angeles International
						 Business and Social Science
						 Research Conference 2017
(LAIBSRC)

Behavior and Style of 7 – 9 ก.ค. 60
traditional food
consumption along
Taprae canal,
Nakhon Si Thammarat
province for values
increasing Through
Principles of sufficiency
economy

-

1 พชร  เพ็ชรประดับ
ศรีลังกา 4th International Conference Culture of a Thai blue 24-25 ส.ค. 60
						 on Fisheries and Aquaculture marine sponge,
2017
Xestospongia sp. in
natural condition to
produce bioactive
secondary metabolites
								

-

								
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
		1

นายอาคม  ลักษณะสกุล

กรีซ

EDUCON 2017 - IEEE
Global Engineering
Education Conference

Questioning Techniques 25-28 เม.ย.60
Promote the Critical
Thinking in Engineering
Education

/

Proceeding

สถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานประจ�ำปี 2560
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		สังกัด		 ชื่อ-สกุล
ประเทศ		 ชื่องานประชุม		
ผลงาน
										

ระยะเวลา
เดินทาง

รายงาน

สัตวแพทยศาสตร์
		1 สินีนาฎ  เข็มบุบผา มาเลเซีย 26th International
Conference of the World
							
Association for the
						 Advancement of Veterinary
Parasitology
**หมายเหตุ จ�ำนวน 17 ทุน

34

รายงานประจ�ำปี 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Prevalence and control 4-8 ก.ย. 60
of gastrointestinal flukes
in an organic deer farm
of Phetchaburi, Thailand

-

หมายเหตุ

รายละเอียดการพิจารณาสนับสนุน
บุคลากรไปจัดนิทรรศการและการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์
ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ
ประจ�ำปีงบประมาณ 2560
(ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)
จ�ำแนกตามวาระการประชุม

รายละเอียดการพิจารณาสนับสนุนไปจัดนิทรรศการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ
ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)
วาระ		 ชื่อ-สกุล		 สังกัด
ประเทศ		 ชื่องานประชุม		 ผลงาน
การประชุมที่										

คณะ
สาธารณรัฐ Seoul International เครื่องใช้ส�ำนักงาน 53,463 1-4 ธ.ค. 59
วิศวกรรมศาสตร์ เกาหลี Invention Show จากเส้นใยตาลโตนด
2016 (SIIF 2016)

-

18 ม.ค.60

คณะ
สาธารณรัฐ Seoul International ตูฆ้ า่ เชือ้ ด้วยรังสีอาทิตย์ 55,751 1-4 ธ.ค. 59
วิศวกรรมศาสตร์ เกาหลี Invention Show ร่วมไอระเหย
2016 (SIIF 2016) เอทานอล

-

18 ม.ค.60

		 ชาตรี  
หอมเขียว

คณะ
สาธารณรัฐ Seoul International กล่องบรรจุอาหาร
วิศวกรรมศาสตร์ เกาหลี Invention Show จากแผ่นใยไม้อัด
2016 (SIIF 2016) รักษ์โลก

53,463 1-4 ธ.ค. 59

-

18 ม.ค.60

		 วรรธนพร

คณะ

สาธารณรัฐ Seoul International ฝาผนังรักษ์โลกจาก 53,463 1-4 ธ.ค. 59

-

18 ม.ค.60

-

25 ม.ค.60

10/2559 วรพงค์
(9 พ.ย. 59) บุญช่วยแทน
จารุวัฒน์  
เจริญจิต

ชีววุฒิพงศ์  

วิศวกรรมศาสตร์

เกาหลี Invention Show วัสดุผสมขี้เลื่อย/
2016 (SIIF 2016) ยางพารา/ไม้ไผ่สาน

		 อังคณา ใสเกื้อ คณะวิทยาศาสตร์ ไต้หวัน 2016 Kaohsiung ชีวภัณฑ์กรด 5 และเทคโนโลยี
International อะมิโนลีวูลีนิก
							 Invention & Design
Expo (KIDE 2016)

36

งบประมาณ ระยะเวลา รายงาน ครบก�ำหนด
ที่ขอ
		
รายงาน		

รายงานประจ�ำปี 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา

67,747 9-11 ธ.ค.59

รายชื่ออาจารย์และนักวิจัย
ที่ได้รับสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ พ.ศ. 2555
และตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทน
การตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการ พ.ศ. 2559
ประจ�ำปีงบประมาณ 2560
(ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)

การให้ทุนสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
ปีงบประมาณ 2560 (เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)
				 ชื่อ-สกุล		 ชื่อวารสาร		 วารสารฉบับที่		 ชื่อบทความ		 สถานะบทความ เงินสนับสนุน หมายเหตุ
ค่าตอบแทน
												 วิจัย
			 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 ยงยุทธ  ดุลยกุล
Engineering Journal ปีที่ 20 ฉบับที่ 0125-8281
เล่มที่ 3 เดือน สิงหาคม
							
							
ปี 2016 หน้าที่ 135-144
									
									
		
2 มาหามะสูไฮมี  มะแซ
					

3 จารุวัฒน์  เจริญจิต

Revista Romama ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 เล่มที่ de Materiale/ เดือน มิถนุ ายน ปี 2016
Romanian Journal หน้าที่ 152-159
of Materials

วารสารระดับนานาชาติ 25,000
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ISI หรือปรากฏ
ในฐานข้อมูลวารสาร
จัดอันดับวารสาร SJR
ควอไทล์ที่ 2

Antibacterial Activity
and UV Blocking of
Silk Fabrics dyed with
Pericarp of Garcinia
Mangostana

วารสารระดับนานาชาติ 20,000
ทีป่ รากฏในฐานข้อมูล
ISI หรือปรากฏใน
ฐานข้อมูลวารสาร
จัดอันดับวารสาร SJR
ควอไทล์ที่ 3

KKU Engineering ปีที่ 43 ฉบับที่ - เล่มที่ 3 Improvement of solar วารสารวิชาการระดับ 7,000
Journal
เดือน กรกฎาคม - ethanol distillation นานาชาติ ซึ่งอยู่ใน
กันยายน ปี 2559 using ultrasonic waves ฐานข้อมูล TCI
หน้าที่ 120-126

4 วรพงค์  บุญช่วยแทน

38

Evaluation of
Microstructure
and Mechanical
Properties in Dissimilar
Joint of SSM7075 with
SSM356 Aluminum
Alloy Using Diffusion
Bonding

KKU Engineering ปีที่ 43 ฉบับที่ 4
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม
Journal
ปี 2559 หน้าที่ 189-195
							
									
									

Micro structural and วารสารวิชาการระดับ 7,000
mechanical properties นานาชาติ ซึ่งอยู่ใน
of welded SSM356 - ฐานข้อมูล TCI
T6 and SSM7075 - T6
aluminum Semi-solid
sheets by friction
stir welding

5 มาหามะสูไฮมี  มะแซ
REVISTA DE CHIMIE ปีที่ 2016 ฉบับที่ 67
เล่มที่ 9 เดือน กันยายน
							
ปี 2559 หน้าที่ 18841890
									

Super Hydrophilicity
and Photocatalytic
Activity of Potassium
Doped TiO2
Nanoparticulate Film

รายงานประจ�ำปี 2560
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วารสารระดับนานาชาติ 20,000
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ISI หรือปรากฏใน
ฐานข้อมูลวารสาร
จัดอันดับวารสาร
SJR ควอไทล์ที่ 3

				 ชื่อ-สกุล		 ชื่อวารสาร		 วารสารฉบับที่		 ชื่อบทความ		 สถานะบทความ เงินสนับสนุน หมายเหตุ
ค่าตอบแทน
												 วิจัย
6 จินดา  สามัคคี           

KKU Engineering ปีที่ 2016 ฉบับที่ 43 (S1) Frequency domain วารสารวิชาการระดับ 7,000
เดือน มิถนุ ายน ปี 2559 identification of volterra นานาชาติ ซึ่งอยู่ใน
Journal
model for separating ฐานข้อมูล TCI
หน้าที่ 60-63
ultraharmonic using
the technique of
half - frequency of
the input signal

7 ภาณุ  พร้อมพุทธางกูร

KKU Engineering ปีที่ 2016 ฉบับที่ 43 Utilization of discarded วารสารวิชาการระดับ 7,000
Journal
เล่มที่ S2 ปี 2559 motorcycle inner tube นานาชาติ ซึ่งอยู่ใน
as the reinforcement ฐานข้อมูล TCI
หน้าที่ 187-191
for embankments

8 สุรสิทธิ์  ระวังวงศ์

Walailak Journal ปีที่ 14 เล่มที่ 6 ปี 2560 Influence of Cutting
of Science and หน้า 441-449
Parameters in Face
Technology (WJST) 		 Milling Semi - Solid AA
2024 Using Carbide
Tool Affecting the
Surface Roughness
and Tool Wear

วารสารระดับนานาชาติ 25,000
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ISI หรือปรากฏใน
ฐานข้อมูลวารสาร
จัดอันดับวารสาร SJR
ควอไทล์ที่ 2

Journal of
ปีที่ 2017 (12)
Dyeing Silk Fabrics with
Engineering Science เล่มที่ 7 เดือนกรกฎาคม Stink Bean Pod
and Technology ปี 2560 หน้า 1792-1803 (Parkia Speciosa Hassk.)
Natural Dye in The
Color Fastness and
UV Protection

วารสารระดับนานาชาติ 20,000
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ISI หรือปรากฏใน
ฐานข้อมูลวารสาร
จัดอันดับวารสาร SJR
ควอไทล์ที่ 3

					

9 มาหามะสูไฮมี  มะแซ
					

			คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
1 ลักษมี  วิทยา

Acta Cryst.E

ปีที่ - ฉบับที่ - เล่มที่ - Crystal structure of
เดือน พฤศจิกายน dichlorobis [2							
ปี 2557 หน้าที่ m201- (Phenyldiazenyl)
m202
pyridine-kN1]zinc
											

วารสารระดับนานาชาติ 20,000
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ISI หรือปรากฏใน
ฐานข้อมูลวารสาร
จัดอันดับวารสาร SJR
ควอไทล์ที่ 3

2 สุวัจน์  ธัญรส
Agriculture and ปีที่ 50 ฉบับที่ 4
Variability in larval
						Natural Resources เดือน กรกฎาคม ปี 2016 period, post - setting
หน้าที่ 295-298
growth and survival
of the oyster
									
Crassostrea belcheri
									
produced by gamete
stripping method

วารสารระดับนานาชาติ 20,000
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ISI หรือปรากฏใน
ฐานข้อมูลวารสาร
จัดอันดับวารสาร SJR
ควอไทล์ที่ 3
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				 ชื่อ-สกุล		 ชื่อวารสาร		 วารสารฉบับที่		 ชื่อบทความ		 สถานะบทความ เงินสนับสนุน หมายเหตุ
ค่าตอบแทน
												 วิจัย
			 คณะเกษตรศาสตร์
1 สมพร ณ นคร

International
Journal of
Agricultural
Technology

ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เล่มที่ - Effect of tree age and วารสารวิชาการระดับ 7,000
เดือน มิถนุ ายน ปี 2559 fruit age on fruit นานาชาติ ซึ่งอยู่ใน
หน้าที่ 637-645
development and ฐานข้อมูล TCI
fruit quality of Pummel
var.Tabtimsiam
													
International Journal ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
Effect of gibberellic วารสารวิชาการระดับ 7,000
of Agricultural เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2558 acid on fruit growth นานาชาติ ซึ่งอยู่ใน
and fruit development ฐานข้อมูล TCI
Technology หน้าที่ 335-340
of mangosteen
(Garcinia mangostana
									
Linn.)
2 สมพร ณ นคร

3 วรรณิณี  จันทร์แก้ว     

International Journal ปีที่ 11 เล่มที่ 6
Possibility of freshwater วารสารวิชาการระดับ 7,000
of Agricultural เดือน กันยายน ปี 2558 red algae as bioindicator นานาชาติ ซึ่งอยู่ใน
Technology
หน้าที่ 1349-1359 for water quality of ฐานข้อมูล TCI
streams in Nakhon
Si Thammarat
Province, Thailand

4 สมพร ณ นคร

International Journal ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เล่มที่ of Agricultural เดือน มิถนุ ายน ปี 2559
Technology
หน้าที่ 637-645
									

Effect of tree age and วารสารวิชาการระดับ 7,000
fruit age on fruit นานาชาติ ซึ่งอยู่ใน
development and ฐานข้อมูล TCI
fruit quality of Pummel
var.Tabtimsiam

5 วัฒนา  ณ นคร

International Journal ปีที่ 12 ฉบับที่ 4
Diversity prevalence วารสารวิชาการระดับ 7,000
of Agricultural เดือน กรกฎาคม
and benefits use of นานาชาติ ซึ่งอยู่ใน
ปี 2559 หน้าที่ 565-577 trees in the primery ฐานข้อมูล TCI
Technology
and high schools in
Thong Song district,
Nakorn Si Thammarat
									
province, Thailand
													
International Journal ปีปีที่ 12 ฉบับที่ 7.2 Diversity of Trees on วารสารวิชาการระดับ 7,000
of Agricultural เดือน ธันวาคม ปี 2559 Waterside of the Tapae นานาชาติ ซึ่งอยู่ใน
Technology
หน้าที่ 2289-2308 Canal, Thong Song ฐานข้อมูล TCI
District, Nakorn Si
Thammarat province,
									
Thailand
6 วัฒนา  ณ นคร
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				 ชื่อ-สกุล		 ชื่อวารสาร		 วารสารฉบับที่		 ชื่อบทความ		 สถานะบทความ เงินสนับสนุน หมายเหตุ
ค่าตอบแทน
												 วิจัย
7 วรรณิณี  จันทร์แก้ว

International Journal ฉบับที่ 12 เล่มที่ 7.2 Diversity and screening วารสารวิชาการระดับ 7,000
of Agricultural เดือน ธันวาคม ปี 2559 of red macroalgae from นานาชาติ ซึ่งอยู่ใน
Technology
หน้า 2113-2122 Trang watershed area, ฐานข้อมูล TCI
Thailand

8 พัชราภรณ์  วาณิชย์ปกรณ์ Walailak Journal ปีที่ 14 เล่มที่ 7
Evaluation of Piper วารสารระดับนานาชาติ 25,000
of Science and เดือน กรกฎาคม ปี 2560 sarmentosum Leaf ที่ปรากฏในฐานข้อมูล
					
Technology (WJST) หน้า 597-606
Powders as Seed ISI หรือปรากฏใน
Protectant against ฐานข้อมูลวารสาร
Sitophilus oryzae จัดอันดับวารสาร SJR
(Coleoptera :
ควอไทล์ที่ 2
Curculionidae) in
Stored Rice
			 คณะเทคโนโลยีการจัดการ
1 สุกัลยา  ปรีชา

International Journal ปีที่ 11 ฉบับที่ - เล่มที่ 6 Cost Management วารสารวิชาการระดับ 7,000
of Agricultural เดือน กันยายน ปี 2015 Strategy for Small นานาชาติ ซึ่งอยู่ใน
Technology
หน้าที่ 1309-1313 and Medium Enterprises ฐานข้อมูล TCI
in Rubber Industries,
Upper Southern
Region, Thailand

2 สุกัลยา  ปรีชา

International Journal ปีที่ 11 ฉบับที่ - เล่มที่ 8 Cost and Return of วารสารวิชาการระดับ 7,000
of Agricultural เดือน ธันวาคม ปี 2015 Straw Mushroom นานาชาติ ซึ่งอยู่ใน
Technology
หน้าที่ 2499-2504 Cultivation Comparison ฐานข้อมูล TCI
between Rice Straw
and Oil Palm Bunch

3 อัญชลี  สนดี

International Journal ปีที่ 11 ฉบับที่ - เล่มที่ 6 Sustainable
วารสารวิชาการระดับ 7,000
of Agricultural เดือน กันยายน ปี 2015 Development of นานาชาติ ซึ่งอยู่ใน
Technology
หน้าที่ 1315-1321 Finance, Accounting ฐานข้อมูล TCI
and Marketing for
Producing of Sangyod
									
									
Muang Phattalung rice
									
(GI rice) in Phattalung
Province
4 อัญชลี  สนดี

International Journal ปีที่ 11 ฉบับที่ - เล่มที่ 8
of Agricultural เดือน ธันวาคม ปี 2015
Technology
หน้าที่ 2119-2126
									

Accounting Development วารสารวิชาการระดับ 7,000
for Sustainable
นานาชาติ ซึ่งอยู่ใน
Production of Indigenous ฐานข้อมูล TCI
Rice in Southern Part
of Thailand
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				 ชื่อ-สกุล		 ชื่อวารสาร		 วารสารฉบับที่		 ชื่อบทความ		 สถานะบทความ เงินสนับสนุน หมายเหตุ
ค่าตอบแทน
												 วิจัย
			 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
1 ทวิชาติ  เย็นวิเศษ
Engineering Journal ปีที่ 20 เล่มที่ 1
Effect of the Milten
เดือน มกราคม ปี 2559 Stream’s Shape on
							
หน้าที่ 187-196
Particle Size Distribution
of Water Atomized
Metal Powder

วารสารระดับนานาชาติ 25,000
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ISI หรือปรากฏใน
ฐานข้อมูลวารสาร
จัดอันดับวารสาร SJR
ควอไทล์ที่ 2

			 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 สิริรัตน์  ทองรอด

International Journal ปีที่ 13 เล่มที่ 1
Antibacterial of
วารสารวิชาการระดับ 7,000
of Agricultural เดือน มกราคม ปี 2560 a Traditional Thai Herbal นานาชาติ ซึ่งอยู่ใน
Technology
หน้าที่ 31-36
Recipe Against
ฐานข้อมูล TCI
Stephylococcus
epidermidis Isolated
from Wound infection
									
													
2 กัลยากร  เสริมสุข

English Language ปีที่ 10 ฉบับที่ เมษายน
Teaching
2560 เล่มที่ 3
							
เดือน มีนาคม ปี 2560
หน้าที่ 101-110

An Analysis of Error
in Written English
Sentences; A Case
Study of Thai EFL
Students

3 ธนากรณ์  ด�ำสุด

Antidiabetic Agents วารสารวิชาการระดับ 7,000
with α - glucosidase นานาชาติ ซึ่งอยู่ใน
Inhibition and
ฐานข้อมูล TCI
Antioxident Capacity
from the Shoots of
Clausena cambodiana
Guill

International Journal ปีที่ 13 ฉบับที่ 13 เล่มที่ 4
of Agricultural เดือน มิถุนายน
ปี 2560 หน้า 449-456
Technology
									
									

วารสารระดับนานาชาติ 25,000
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ISI หรือปรากฏใน
ฐานข้อมูลวารสาร
จัดอันดับวารสาร SJR
ควอไทล์ที่ 2

			 คณะสัตวแพทยศาสตร์
1 ประวิทย์  รอดจันทร์
					

Songklanakarin ปีที่ 2017 ฉบับที่ 39
Journal of Science เล่มที่ 1 เดือน มกราคม and technology กุมภาพันธ์ ปี 2560
หน้าที่ 101-108

*** หมายเหตุ  สรุปการสนับสนุน จ�ำนวน 28 ทุน
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The effect of increased
levels of dried coconut
meal supplemented
with an enzyme
cocktail® on diet
utilization in growing
pigs

วารสารระดับนานาชาติ 20,000
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ISI หรือปรากฏใน
ฐานข้อมูลวารสาร
จัดอันดับวารสาร SJR
ควอไทล์ที่ 3
  

จ�ำแนกจ�ำนวนทุนตามวารสาร
		
สถานะบทความวิจัย
			

เงินสนับสนุน จ�ำนวนทุน
ค่าตอบแทน

1. วารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI หรือปรากฏในฐานข้อมูลวารสารจัดอันดับวารสาร SJR  ควอไทล์ที่ 1
2. วารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI หรือปรากฏในฐานข้อมูลวารสารจัดอันดับวารสาร SJR  ควอไทล์ที่ 2
3. วารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI หรือปรากฏในฐานข้อมูลวารสารจัดอันดับวารสาร SJR  ควอไทล์ที่ 3
4. วารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI หรือปรากฏในฐานข้อมูลวารสารจัดอันดับวารสาร SJR  ควอไทล์ที่ 4
5. วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI
6. วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
		

จ�ำนวนทั้งสิ้น
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337,000
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โครงการจัดประชุมสัมมนาและอบรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ�ำปี 2560

โครงการจัดประชุมสัมมนา
และอบรมประจ�าปี 2560
ประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5
วันที่ 5 มกราคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเพื่อวางแผนการน�าเสนอรายงานวิจัยชุดโครงการ
วิจัยป่าสาคู พื้นที่ภาคใต้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าว
ต้อนรับและร่วมน�าเสนอการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
ครั้งที่ 5 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยพัฒนา ในพื้นที่
อุดมศึกษาภาคใต้ เข้าหารือและวางแผนการเตรียมงานร่วมกัน ณ ห้องประชุม ฉ101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ประชุมเตรียมงาน “ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ ประจ�าปี 2560”
วั น ที่ 10 มกราคม 2560 ผศ.ดร.อภิรัก ษ์ สงรั ก ษ์ ผู ้ อ� า นวยการสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ร่ ว มประชุ มกั บ
ผศ.ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือการเตรียมการประกวดแข่งขันข้อเสนอโครงงาน และผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้น
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ในงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ ประจ� า ปี 2560 ณ คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่”
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนเอกสารบทความวิจัย
เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่” ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2560 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ�ำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา เพื่อให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน�ำผล
งานวิจัยที่แล้วเสร็จตีพิมพ์เผยแพร่ได้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ เป็นวิทยากรบรรยาย
หลักและวิธีการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร วิทยากรด้าน
สังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา วิทยากรด้านไฟฟ้าและพลังงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.การุณ  ทองประจุแก้ว วิทยากรด้านวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวลี ตั้งคุปตานนท์ วิทยากรด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ และ ดร.สุนันทา เหมทานนท์ วิทยากรด้านบริหารและการจัดการ ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับเทคนิค
การเขียนบทความวิจัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น
ผู้กล่าวต้อนรับและเปิดงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 50 ท่าน
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย”
วันที่ 25 มกราคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ประชุม
คณะกรรมการมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย” ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วรพร ธารางกูร รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวต้อนรับ
และเปิดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ปัทมารัตน์ กุญชร ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย ส�ำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นวิทยากรบรรยาย“การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558
และจรรยาบรรณการด�ำเนินการต่อสัตว์ฯ” และคุณจินตนา จันทร์เจริญฤทธิ์ นักวิชาการงานความปลอดภัยทางชีวภาพ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ บรรยาย“มาตรฐานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ” เพื่อเปิด
โอกาสให้นักวิจัยหรือบุคลากรสังกัดหน่วยงานภายนอกที่มีโครงการเกี่ยวข้องกับมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัยมากขึ้น

งานวันนักประดิษฐ์ ประจ�ำปี 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ�ำปี 2560
ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2560 โดยน�ำงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงจ�ำนวน 4 ผลงาน ได้แก่ ผลงานระบบเพาะเห็ด
อัตโนมัติ ของอาจารย์พทิ กั ษ์  สถิตวรรธนะ ผลงานดาหลาจากใบสูผ่ นื ผ้า “ชุดรักษ์บา้ น” ของอาจารย์พนั ธ์ยศ  วรเชฐวราวัตร์
ผลงานเครื่องใช้ส�ำนักงานจากเส้นใยตาลโตนด ของอาจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน และผลงานชีวภัณฑ์กรด 5 อะมิโนลีวูลินิก ของ ผศ.ดร.อังคณา  ใสเกื้อ โดยได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวนมาก
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“งานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์” ประจ�ำปี 2560
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เป็นประธานในพิธีเปิดงานประกวดข้อเสนอโครงงานและผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คิดค้น ระดับอุดมศึกษาภายใต้
“งานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์” ประจ�ำปี 2560 โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ และหน่วยงานภายนอก โดยภายในพิธีเปิดงานท่านอธิการบดีเดินเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
คิดค้นของนักศึกษา และได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีและเป็นก�ำลังใจให้แก่นักวิจัยที่ได้รับรางวัลในเวที
ระดับนานาชาติ

ประชุมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพการประชุม ผู้บริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อร่วมท�ำงานวิจัยและวิชาการให้เหนียวแน่นมากขึ้น
โดยได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ศรีวิชัย เป็นประธาน
การประชุมในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา รุ่นแรกของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
เป็นผู้แทนถ่ายทอดเป้าหมายและเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นสร้างพลังความร่วมมือของกลุ่มสถาบันวิจัยและพัฒนา วันนี้มาถึง
รุ่นที่ 3 ยังคงสืบทอดความตั้งใจได้ต่อเนื่อง ขอบคุณพลังชาวราชมงคลที่ร่วมขับเคลื่อนราชมงคลวิชาการไปด้วยกัน
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โครงการสร้างเครือข่ายวิจัยในประเทศ
วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด�ำเนินการจัดโครงการสร้างเครือข่ายวิจัยในประเทศ
(โครงการอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่) ณ ล�ำป�ำรีสอร์ท อ�ำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับและเปิดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก
รศ.ดร.อาวรณ์  โอภาสพัฒนกิจ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรการบรรยาย“หลักและเทคนิคการเขียน
บทความวิจัยเพื่อสังคม” รศ.ดร.ชิตณรงค์  ศิริสถิตกุล จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ดร.บรรจง  ทองสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นวิทยากรบรรยาย “การเตรียมบทความเพื่อการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” (ABC Research Journal) เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายการวิจัย
รับใช้สังคม และพัฒนาเครือข่ายการวิจัยภายในประเทศกับหน่วยงานภายนอก ให้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการ “การก�ำหนดทิศทางการวิจัย และจัดท�ำแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย”
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการ “การก�ำหนดทิศทางการวิจัย และจัดท�ำแผนกลยุทธ์พัฒนา
คุณภาพงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย” เพื่อปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพงานวิจัย ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานคณะท�ำงานด้านการวิจัยของ ทปอ. และรองอธิการบดีฝ่าย
ระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาบรรยายพิเศษเรื่อง “มหาวิทยาลัยรวมใจ ขับเคลื่อน
ประเทศไทย 4.0” และ ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มทร.ศรีวิชัย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “แนวทางการจัดท�ำแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย” ซึ่งมี
รศ.ดร.สุวัจน์  ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ศรีวิชัย กล่าวเปิดงานและร่วมบรรยาย 10 ปี
งานวิจัย มทร.ศรีวิชัย
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“การใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย”
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การใช้เครื่องมือด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย” ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยาเขตไสใหญ่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ปัญจา ชูช่วย หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการ
สังคม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มาเป็นวิทยากรในการอบรมการใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้
วิเคราะห์และแปรผลสถิติทางด้านงานวิจัย โดยมี ดร.วิกิจ  ผินรับ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย กล่าว
ต้อนรับและเปิดงาน และได้รับความสนใจจากนักวิจัย เจ้าหน้าที่ของมหาวิทาลัยฯ เข้าร่วมโครงการกว่า 50 ท่าน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการส�ำรวจและจัดท�ำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ให้แก่สถานศึกษาและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 13/2560 ในระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจิต แก้วอุบล ที่ปรึกษาประสานงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมปฏิบัติการส�ำรวจและจัดท�ำฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขตตรัง กล่าวต้อนรับและเปิดงาน
อีกทั้ง ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวแนะน�ำมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ เข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศจ�ำนวน 80 ท่าน
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กิจกรรมมหาสงกรานต์
วันที่ 7 เมษายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมมหาสงกรานต์ โดยร่วมถวายภัตตาหาร
พระสงฆ์ สรงน�้ำพระพุทธรูป และรับประทานอาหารร่วมกันตามประเพณีไทยที่สืบต่อกันมา ณ อาคารส�ำนักงาน
วิทยาเขตตรัง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

วันที่ 10 เมษายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา น�ำโดย ผศ.ประภาศรี  ศรีชัย รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย และตัวแทนบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้า
รดน�้ำขอพรจาก ผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขตตรัง และหัวหน้างานของส�ำนักงาน
วิทยาเขตตรัง เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวาระประเพณีวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงต้นฉบับบทความวิชาการสู่มาตรฐานการตีพิมพ์
ในระดับชาติและนานาชาติ”
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงต้นฉบับบทความวิชาการ
สู่มาตรฐานการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ” ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2560 ณ โรงแรมรอยัล ลันตา แอนด์สปา
จังหวัดกระบี่ เพื่อให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ มีความเข้าใจและสามารถน�ำผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ได้ โดยได้
รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี เป็นวิทยากรบรรยายการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ธารางกูร รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ
และเปิดงาน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ทรงศรี  สรณสถาพร วิทยากรด้านมนุษย์ศาสตร์และการศึกษา
ผศ.ดร.การุณ  ทองประจุแก้ว วิทยากรด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป รศ.ดร.ศุภศิลป์  มณีรัตน์ วิทยากรด้านอุตสาหกรรม
การเกษตร ดร.มัทนชัย  สุทธิพนั ธุ์ วิทยากรด้านการบริหารจัดการ การโรงแรมและการท่องเทีย่ ว ผศ.ดร.วัชรวลี  ตัง้ คุปตานนท์
วิทยากรด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ Mr.Daniel  Guiney วิทยากรด้านภาษาต่างประเทศ
มาให้ค�ำแนะน�ำแก้ไขปรับปรุงพัฒนาบทความวิจัยของนักวิจัย มทร.ศรีวิชัย เพื่อน�ำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ได้ ซึ่งได้รับ
ความสนใจจากนักวิจัยเข้าร่วมโครงการกว่า 60 ท่าน
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การประชุมและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการขอทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สกว.
วันที่ 25 เมษายน 2560 มีการประชุมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ 5 แห่ง
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 2/2560 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี
รับเป็นเจ้าภาพการประชุมและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการขอทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สกว./การร่วมจัดการประชุมระดับชาติ
และนานาชาติ/การร่วมกิจกรรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 5/การพัฒนาบุคลากรทางด้านวิจัยและเจ้าหน้าที่
สนับสนุนการวิจัย ซึ่งมี ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล ผอ.สวพ.มรภ.สุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.รุ้งลาวัณย์  จันทรัตนา
ผอ.สวพ.มรภ.ยะลา ผศ.สุรศักดิ์  แก้วอ่อน ผอ.สวพ.มรภ.นครศรีธรรมราช ผศ.ดร.กุลวรา  สุวรรณพิมล ผอ.สวพ.
มรภ.ภูเก็ต ดร.บรรจง  ทองสร้าง ผอ.สวพ.มรภ.สงขลา และ ผศ.ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์ ผอ.สวพ.มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วม
ประชุมความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต้อนรับคณะ
ศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตัวแทนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กล่าวต้อนรับและได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาองค์กร การถ่ายทอดงานด้านบริหารงานวิจัยของแต่ละฝ่าย
เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ต่อการด�ำเนินงานของหน่วยงานและเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ณ ห้องประชุม
ฉ 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
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ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้
ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดประชุมชี้แจง
แนวปฏิบัติในการเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 และ
งบประมาณแผ่นดิน ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 แก่นักวิจัยและผู้ประสานงานสังกัดพื้นที่ตรัง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วม

ประชุมชี้แจงแนวทางและกรอบการขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจ�ำปี 2562 และ
งบประมาณรายได้ประจ�ำปี 2561
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เดินทางไปพบปะนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ในพื้นที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางและกรอบการขอทุนวิจัยงบประมาณ
แผ่นดินประจำ�ปี 2562 และงบประมาณรายได้ประจำ�ปี 2561 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำ�นวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้บรรยายและชี้แจงแนวทางการขอทุน ซึ่งมีนักวิจัยจาก 5 คณะ และ 1 วิทยาลัย กว่า
60 คน เข้าร่วมรับฟังและซักถามทิศทางการวิจัยในครั้งนี้
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การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยสถาบันประจ�ำปี
งบประมาณ 2560
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมติดตามความ
ก้าวหน้าโครงการวิจัยสถาบัน ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี  ศรีชัย รองผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ให้เกียรติมาให้แนวทางการท�ำงานวิจัยสถาบัน และมีผู้ทรงคุณวุฒิให้ความอนุเคราะห์มา
ช่วยเหลือในการด�ำเนินการของนักวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ณ โรงแรมล�ำป�ำรีสอร์ท อ.เมือง จ.พัทลุง

เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานและนวัตกรรม ประจ�ำปี 2560
หน่วยวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ติดตามผู้บริหารสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานและนวัตกรรม ประจ�ำปี 2560 เรื่อง
“การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตแป้งสาคูในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่
3 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าสาคู ต�ำบลโคกสะบ้า อ�ำเภอนาโยง จังหวัดตรัง น�ำทีมโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนม  อินทฤทธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
ในการจัดการป่าสาคูเพื่อการอนุรักษ์และการผลิตแป้งสาคูเพื่อการบริโภค และการจ�ำหน่ายสู่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกร
ในท้องถิ่นสามารถใช้ประโยชน์ป่าสาคูได้คุ้มค่า และตระหนักถึงคุณค่าของป่าสาคูในชุมชน
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้เครื่องมือสารสนเทศการวิจัยบริหารจัดการงานวิจัย”
วันที่ 20-21 มิถุนายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การใช้เครื่องมือสารสนเทศการวิจัยบริหารจัดการงานวิจัย” ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณศยามน  ไชยปุรณะ และ
คุณรัตนา  สุวรรณวิชนีย์ จากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มาเป็นวิทยากรอบรมการใช้งานระบบ
DRMS ส�ำหรับนักวิจัยที่เสนอขอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ประจ�ำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ โดยมี ดร.วิกิจ  ผินรับ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย
กล่าวต้อนรับและเปิดงาน ซึ่งมีอาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมเป็นจ�ำนวนมาก

จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์และโครงการวิจัย
ที่ด�ำเนินการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพร ธารางกูร รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาโครงการวิจัย
ที่มีการใช้สัตว์และโครงการวิจัยที่ด�ำเนินการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้โครงการ
ดังกล่าวปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานวิจัย และปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
ณ โรงแรมวัฒนา พาร์ค จังหวัดตรัง
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โครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยส�ำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)
วันที่ 27 มิถุนายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการ
วิจัยส�ำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับเกียรติ
จากคุณอตินิสภ์  ต�ำนานทอง คุณอานุภาพ  ค�ำทอง คุณอุมารินทร์  โฉมเฉิด และคุณกมลวรรณ  ศรีต๊ะ จากส�ำนักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) มาเป็นวิทยากรในการวิเคราะห์โครงการ และบรรยายพิเศษเรื่อง “ท�ำอย่างไรให้ข้อ
เสนอโครงการวิจยั ถูกใจแหล่งทุนภายนอก” และ “เทคนิคการเขียนกรอบแนวคิดโครงการวิจยั ” โดยมี ผศ.ดร.วรพร  ธารางกูร
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับและเปิดงาน และมี ผศ.ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์
ผู ้ อ� ำ นวยการสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ร่ ว มชี้ แ จงการวิ เ คราะห์ โ ครงการวิ จั ย ส� ำ หรั บ นั ก วิ จั ย รุ ่ น ใหม่ ของนั ก วิ จั ย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการประชุมเชิงวิชาการ การน�ำเสนอผลงานวิจัยสถาบันเพื่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ ครั้งที่ 2
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ได้จัดโครงการประชุมเชิงวิชาการ การน�ำเสนอ
ผลงานวิจัยสถาบันเพื่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม
ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์
และ ดร.เสาวรส  ยิ่งวรรณะ อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง
“การเขียนโครงการวิจัยสถาบันและการออกแบบการวิจัย” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี  ศรีชัย รองผู้อ�ำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริหารงานทั่วไป กล่าวต้อนรับและเปิดงาน
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“ค่ายเยาวชนฟื้นฟูหญ้าทะเลเพื่อพะยูนในจังหวัดตรัง”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพร  ธารางกูร รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ร่วมพิธิเปิดค่าย
กิจกรรมเพื่ออบรมความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี “ค่ายเยาวชนฟื้นฟูหญ้าทะเลเพื่อพะยูนในจังหวัดตรัง” ระหว่างวันที่ 14-16 เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2560 จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด (บ่อหินฟาร์มสเตย์) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (รุ่นพี่มีนกร 3) พบปะกับน้องๆ นักศึกษา มีนกร 27 และมี
กิจกรรมละลายพฤติกรรมเชิงปฏิบัติการสร้างความสัมพันธ์น�ำโดยนายสมชาย  อักษรสวัสดิ์, นายธรรมศักดิ์  ทองค�ำ,
นายรอมลี  เจ๊ะบ่าว, นายอับบาซิฏ  หวังกุหล�ำ, นายจตุพร  กุญชรินทร์, นายนพดล  โต๊ะประดู่ จากนั้นบรรยายความรู้
“ความหลากหลายของระบบนิเวศแนวหญ้าทะเล”โดยวิทยากร ดร.วิกิจ  ผินรับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง และในภาคค�่ำมีกิจกรรมแสดงละครจากน้องๆ นักศึกษาและมีกิจกรรมเทียนนักอนุรักษ์เพื่อสร้างจิตส�ำนึก
ในการอนุรักษ์และสร้างความสามัคคีให้กับน้องๆ มีนกรรุ่นที่ 27

ศึกษาดูงาน ณ โครงการ อพ.สธ. มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
น�ำโดย ดร.วิกิจ  ผินรับ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ผู้บริหาร
คณาจารย์และเจ้าหน้าทีเ่ ข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการ อพ.สธ. มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง โดยมีทา่ น ผศ.วิชยุทธ  จันทะรี
รองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ภายใต้โครงการ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและพาเยี่ยมชม
โครงการอนุรักษ์ภายในโครงการดังกล่าว
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ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย น�ำโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ผู้บริหาร
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ ต�ำบลคลองไผ่ อ�ำเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของทางศูนย์ กล่าวต้อนรับและบรรยายในแต่ละฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้แก่ การย้าย
ต้นทองพันชั่งจากอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อมาเพาะช�ำในกระถาง การปลูกต้นหม่อนหรือมัลเบอรี่ให้ติดผลเยอะ ขั้นตอน
การผลิตชา ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืช เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และการแสดงการทอผ้าไหม ภายในศูนย์ อพ.สธ. คลองไผ่

ศึกษาดูงาน ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชด�ำริ จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย น�ำโดย ดร.วิกิจ  ผินรับ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ผู้บริหาร
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชด�ำริ ตั้งอยู่ใน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ส�ำหรับ
“โครงการชั่งหัวมันตามพระราชด�ำริ” เดิมบริเวณนี้เป็นพื้นที่แห้งแล้ง เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกพืชไร่ แต่ด้วยแนวคิด
อันยิ่งใหญ่จากพระราชด�ำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ท�ำให้พลิกฟื้นผืนดินที่แห้งผากหวนคืนสู่ความ
อุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร
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งานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTNC)
และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (8th RMUTIC)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย น�ำโดย รศ.ดร.สุวัจน์  ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ
ดร.จเร  สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มีโอกาสร่วมรับเสด็จและร่วมงานการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTNC) และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 8 (8th RMUTIC) ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 ซึ่งในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ได้รับเกียรติ เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อให้ผลงานวิจัยได้มีโอกาสขยายองค์ความรู้เผยแพร่ในวงกว้างมาก
ยิ่งขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อีกทั้งยังได้รับ
เกียรติจาก รศ.ดร.สุวัจน์  ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนอธิการบดี ขึ้นรับธงเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงาน
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 (10th RMUTNC) และการประชุมวิชาการนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTIC) ในปี 2561 ต่อจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 9th RMUTNC & 8th RMUTIC ในปีถัดไป
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน�้ำทะเลสาบ
สงขลา” ครั้งที่ 5 ประจ�ำปี 2560 โดยปีนี้เจ้าภาพจัดการประชุมหลักคือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก�ำหนดจัดขึ้น
ในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จังหวัดสงขลา และ
ก�ำหนดประเด็น “อุดมศึกษา ชุมชนและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน รองศาสตราจารย์
ดร.ประเสริฐ  ชิตพงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษเปิดการประชุม
ในหัวข้อ “อุดมศึกษา ชุมชนและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” อีกทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับ
เกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ครั้งที่ 6 ในปี 2561

ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ภายใต้ทุนวิจัยท้าทายไทย
วันที่ 21 สิงหาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดประชุมรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ภายใต้ทุนวิจัยท้าทายไทย รอบ 3 เดือน (เดือนพฤษภาคมถึงเดือน
กรกฎาคม 2560) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนงบประมาณแบบสมทบทุนจาก คอบช. ผ่านส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้ชื่อ “โครงการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
ลุ่มน�้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง” และมีการสนับสนุนงบวิจัยให้กับโครงการวิจัยจ�ำนวน 11 โครงการ ใน 5 กรอบประเด็นวิจัย
มีทีมนักวิจัยจ�ำนวน 32 คน ส่วนใหญ่เป็นนักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่ ร้อยละ 75 การติดตามความก้าวหน้ารอบ 3 เดือน
ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ค�ำแนะน�ำและประเมินโครงการ เพื่อประโยชน์ของนักวิจัยในการท�ำงาน
ระยะต่อไป ประกอบด้วย ดร.จเร  สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธานคณะกรรมการ
ประเมินติดตามโครงการวิจัย ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย รองผู้อ�ำนวยการ สกว. รศ.ดร.ก้าน  จันทร์พรหมมา ที่ปรึกษา
อธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นางประภาพรรณ  กันตังพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลวังวน
นางพรรณี  เดชภักดี ประมงอ�ำเภอกันตัง นายศุภศักดิ์  ศรีหมาน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง นายบรรจง  นฤพรเมธี
นายกสมาคมการท่องเที่ยวและการโรงแรมจังหวัดตรัง นางสาวเบญจมาศ ตีระมาศวณิช พี่เลี้ยงโครงการวิจัยหลัก
ของโครงการวิจัย รศ.มุกดา  สุขสวัสดิ์ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย พี่เลี้ยงโครงการวิจัย การจัดการประชุมในครั้งนี้
ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาขอขอบคุณเจ้าของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลวัง และครั้งต่อไป รอบ 6 เดือน จะสัญจร
ไปรายงานความก้าวหน้าในพื้นที่ต�ำบลทุ่งกระบือ อ�ำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
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มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัย
ทั่วประเทศจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017) ระหว่างวันที่ 23-27
สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี พลอากาศเอก
ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ศาสตร์พระราชา : วิจัยและพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 กล่าวรายงานโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์
สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในการนี้พลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ไปร่วมจัดแสดงในโซนนวัตกรรมสู่ชุมชน
นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีผลงานวิจัยเด่นจ�ำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ ผลงานระบบเพาะเห็ดอัตโนมัติ ของอาจารย์
พิทักษ์  สถิตวรรธนะ ผลงานดาหลาจากใบสู่ผืนผ้า ของอาจารย์พันธ์ยศ  วรเชฐวราวัตร์ ผลงานชีวภัณฑ์กรด 5 อะมิโนลีวลู นิ กิ ของ ผศ.ดร.อังคณา  ใสเกือ้ และผลงานเครือ่ งใช้สำ� นักงานจากเส้นใยตาลโตนด ของ ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน
เข้าร่วมจัดนิทรรศการ รวมถึงงานวิจัยที่เข้าร่วมกิจกรรม Highlight Stage และ Research for Community ไปร่วม
จัดแสดงอีก 3 โซน ภายในงาน Research Expo 2017 ซึ่งจัดแสดงถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2560

ร่วมแสดงความยินดี ในวันครบรอบ 25 ปี สกว. “สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต”
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ
เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา 9 มทร. เข้าร่วมแสดงความยินดี ในวันครบรอบ 25 ปี สกว. “สร้างคน สร้างความรู้
สร้างอนาคต” ณ Royal Paragon Hall Siam Paragon โดยมี พลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ “เรื่องทิศทางและนโยบายการพัฒนาประเทศโดยใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย
นอกจากนั้นยังได้รับค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับรูปแบบของการด�ำเนินการวิจัย ในอนาคตร่วมกันระหว่าง สกว. กับ 9 มทร.
จากท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์  จิตพิมลมาศ ผู้อ�ำนวยการ สกว.
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แสดงความยินดีแก่นักศึกษา นักวิจัย มทร.ศรีวิชัย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจ�ำปี
2560 (Thailand Research Expo 2017)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษา นักวิจัย มทร.ศรีวิชัย ที่คว้า 4 รางวัลจากการประกวด
ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ�ำปี 2560 ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจ�ำปี 2560 (Thailand Research
Expo 2017) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ จาก “ผลงานเครื่องผลิต
ไบโอดีเซลโดยใช้เครื่องไมโครเวฟร่วมกับท่อผสมแบบสถิต” โดยนักศึกษา นายอานูวา  มามุ นายฆนาพงศ์  บุญสุวรรณ
นายปรัชทวี  ทองมาก เจ้าของผลงาน และอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สุห์ดี  นิเซ็ง จากวิทยาลัยรัตภูมิ ได้รับ 2 รางวัล
ได้แก่ รางวัลชมเชย ข้อเสนอโครงการ และรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับดีมาก และ “ผลงานการ
เพิ่มสมรรถนะการกลั่นเอทานอลรังสีอาทิตย์ด้วยคลื่นอัลตราโซนิค” (Enhancement of solar ethanol distillation
using ultrasonic waves) โดยนักศึกษา นายวัชรพงศ์  ถาวรกิจ นายมารุพงษ์  พุกกะณะสุท เจ้าของผลงาน และ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.จารุวัฒน์  เจริญจิต จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลการเขียนข้อเสนอ
โครงการสิ่งประดิษฐ์ ระดับดีเด่น และรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับดี ซึ่งเป็นผลงานที่มาจากเวที
คัดสรรของการประกวดในระดับภูมิภาค งานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจยั เงินรายได้ ประเภทวิจยั สถาบัน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 28 สิงหาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้
ประเภทวิจัยสถาบัน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเปิดโอกาสให้นักวิจัยและบุคลากร น�ำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย
ต่อคณะกรรมการประเมินโครงการ ณ ห้องประชุม ฉ101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
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โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ดร.วิกิจ  ผินรับ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
มทร.ศรีวิชัย ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับครูภูมิปัญญาชาวบ้านและปราชญ์ชาวบ้านในหัวข้อ “เรื่องกล้วยกล้วย”
ณ อุทยานกล้วยพื้นเมือง เกษตรธรรมชาติธาตุ 4 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ซึ่งอยู่ภายใต้ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อด�ำเนิน
โครงการให้เป็นไปตามแนวทางรูปแบบต่าง ๆ ของโครงการ อพ.สธ.ที่ถูกต้อง และร่วมกันปลูกพันธุ์กล้วยพื้นเมืองเพื่อ
อนุรักษ์พันธุ์กล้วยพื้นเมืองต่อไป

รับการตรวจรายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report : SAR ประจ�ำปี
การศึกษา 2559
วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับการตรวจรายงานการ
ประเมินตนเอง Self Assessment Report : SAR ประจ�ำปีการศึกษา 2559 โดยมีท่าน รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ ให้เกียรติ
เป็นประธานการตรวจประเมิน ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา รับผิดชอบองค์ประกอบ ที่ 2 การวิจัย ประกอบด้วย 3 ตัว
บ่งชี้  โดยมีผลการตรวจประเมิน คะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4.21 ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทิศทางบวก
เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2557 และ ปี 2558 ซึ่งมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.48 และ 3.76 ตามล�ำดับ ทั้งนี้มี
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาผลงานวิจัย คือกระตุ้นการพัฒนาผลงานทางวิชาการสู่การตีพิมพ์ในระดับชาติและระดับ
นานาชาติให้เพิ่มขึ้น
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ขอแสดงความยินดีกบั นักวิจยั มทร.ศรีวชิ ยั
ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ ที่ 9 (9th RMUTC)
และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ ที่ 8 (8th RMUTIC)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทร.ศรีวิชัย ทุกท่านที่ได้รับรางวัล และเข้าร่วมสร้าง
ผลงานทางวิชาการให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTC) และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ 8 (8th RMUTIC) เรื่อง “Creative RMUT and Sustainable Innovation for Thailand 4.0” โดยสรุปผล
การจัดการประชุมวิชาการ 9 มทร. และรางวัลที่ได้รับดังนี้
ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี
ด้านวิศวกรรมศาสตร์
ชนะเลิศอันดับ 2 รศ.จรูญ  เจริญเนตรกุล และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
“ผลงานการพัฒนาพื้นไม้จากไม้ปาล์มน�้ำมัน”
ชนะเลิศอันดับ 3 นายวีรภัทร  ปล้องใหม่ และ อ.สุวิพล  มหศักดิสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
“ผลงานเครื่องต้มไข่อัตโนมัติควบคุมด้วยโปรแกรมบนแอนดรอยด์”
ด้านวิทยาศาสตร์
ชนะเลิศอันดับ 3 นายกรภัทร  เฉลิมวงศ์ นายวรัตน์  แก้งแพง และนายตนุภัทร  สัตยมาศ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี “ผลงานเครื่องช่วยเดิน”
ด้านเกษตรศาสตร์
ชนะเลิศอันดับ 1 นายเชาวลิต พรหมสังข์ นายเดชประสิทธิ์ บุญช่วย อ.สิรพิ งษ์ วงศ์พรประทีป และ ดร.มณี  ศรีชะนันท์
คณะเกษตรศาสตร์
“ผลงานการเร่งสีผิวปลาทองด้วยสารสกัดจากน�้ำมันปาล์มดิบ”
ผลงานบทความดีเด่นระดับชาติ
กลุ่มเกษตรสร้างสรรค์
ชนะเลิศอันดับ 3 ผศ.สุไหลหมาน หมาดโหยด และคณะ จากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์
“ผลงานการประยุกต์ใช้การเสริมสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันในตะกอนฟลอคอบแห้งต่ออัตราการรอดตายในปลานิล”
กลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ชนะเลิศอันดับ 2 นส.เตือนใจ บิยัง และคณะ จากคณะวิทย์ฯ ประมง ผลงานการผลิตกระถางคอนกรีตผสม
วัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์มดิบ
ชนะเลิศอันดับ 3 อ.พันธุ์ยศ วรเชฐวราวัตร์ และ ผศ.พรโพยม วรเชฐวราวัตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
“ผลงานศึกษาวิธีย้อมสีธรรมชาติและสารช่วยย้อมผ้าฝ้ายด้วยดินให้สี”
ผลงานบทความดีเด่นระดับนานาชาติ
ชนะเลิศอันดับ 2 รศ.เกียรติศักดิ์ สร้อยสุวรรณ คณะเกษตรศาสตร์
“ผลงาน Manipulation of meat composition of the Late Period of laying Hens through
supplementation probiotic”
ผลการน�ำเสนอบทความภาคโปสเตอร์ดีเด่น
ผลงานระดับดีเด่น สาขาการบริการวิชาการสู่สังคม อ.สุพัตรา ค�ำแหง คณะเทคโนโลยีการจัดการ
“ผลงาน การตลาดชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม”
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การประชุมโครงการส�ำรวจภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 3
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมโครงการส�ำรวจภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2560 ณ บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท จังหวัดพัทลุง เพื่อระดมความคิดใน
การส�ำรวจภาพลักษณ์องค์กร และสร้างกระบวนการมีส่วนรวมในการรวบรวมข้อมูลภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจาก
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อต่อยอดวางแผนกลยุทธ์พัฒนาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต

ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารของกองบรรณาธิการ วารสารวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
วันที่ 7-8 กันยายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการของกองบรรณาธิการ และการอบรมการใช้ระบบวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า อ�ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เพื่อรายงานผลการด�ำเนินงานของการจัดท�ำวารสาร และให้กอง
บรรณาธิการได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพของวารสาร ให้สามารถบริหารการใช้ระบบออนไลน์ของ
วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย ได้เป็นอย่างดี โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย และภายนอก จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และยังได้รับเกียรติจาก
รศ.ดร.ศุภศิลป์  มณีรัตน์ กองบรรณาธิการ Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST) จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาบรรยายเรื่อง “การบริหารของทีมกองบรรณาธิการ” เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้กับกองบรรณาธิการ
วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย ไปสู่วารสารมาตรฐานระดับสากล
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ประชุมสรุปผลการด�ำเนินงานปีงบประมาณ 2560 และจัดท�ำแผนการปฏิบัติงานประจ�ำปี
งบประมาณ 2561
สถาบันวิจัยและพัฒนา น�ำโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมสรุปผลการด�ำเนินงานปีงบประมาณ 2560 และจัดท�ำแผนการปฏิบัติงานประจ�ำปี
งบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2560 ณ สตูลริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท ต�ำบลน�้ำผุด อ�ำเภอละงู จังหวัดสตูล

ประชุมผู้ประสานงานด้านการวิจัยของหน่วยงาน เพื่อชี้แจงการติดตามการด�ำเนินการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมผู้ประสานงานด้านการวิจัยของหน่วยงาน
เพื่อชี้แจงการติดตามการด�ำเนินการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทางระบบบริหารงานวิจัยของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และของมหาวิทยาลัย ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมีผู้ประสานงานจากพื้นที่
ตรัง และนครศรีธรรมราช เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน
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จัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ทรัพยากรไทย : ศักยภาพ
มากล้นมีให้เห็น
ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมจัดนิทรรศการ
ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่
28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ�ำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี โดยมีผลงานภายใต้โครงการ อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมจัดนิทรรศการจ�ำนวน 4 ผลงาน ได้แก่
สบู่สมุนไพร ไวน์จากพืชสามชนิดในป่าชายหาด (ผลเสม็ดแดง ผลโครงเครง ลูกทู่) น�้ำพริกเผาเห็ดเสม็ด ผลิตภัณฑ์
จากพืชสมุนไพร และผลิตภัณฑ์จากเส้นใยตาลโตนด ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการเป็นจ�ำนวนมาก
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วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มีก�ำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย ปีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม
วารสารที่ตีพิมพ์ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 คือ
1. วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560
    
มีบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จ�ำนวน 13 บทความ ประกอบด้วยบทความที่มีผู้นิพนธ์จากหน่วยงานภายนอก
จ�ำนวน 7 บทความ  บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 6 บทความ
2. วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
     
มีบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จ�ำนวน 13 บทความ ประกอบด้วยบทความที่มีผู้นิพนธ์จากหน่วยงานภายนอก
จ�ำนวน 9 บทความ  บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 4 บทความ
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คณะผู้จัดท�ำ
บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์

ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี  ศรีชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ธารางกูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกิจ  ผินรับ

รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย

กองบรรณาธิการ
นายสุวรรณ  พรมเขต
นายเชิด  คงห้อย
นางสาวบุญบรรจง  สายลาด
นางสาวเกศินี  ใหมคง
นางสาวหทัยรัตน์  หนักแน่น
นางสาวจริญาภรณ์  เพชรสามสี
นางสาวประภาพร  หนูคงรักษ์
นางสาวธารทิพย์  สุวรรณเวลา
นายอดิศักดิ์ เกลี้ยงตะพงศ์
นางสาวนฤนาฎ ชูทิพย์
นางสาวภรณีย ยี่ถิ้น
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เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่วิจัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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