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สารผู้อ�ำนวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็น
หน่วยงานด�ำเนินงานและบริหารงานวิจัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามแนวกรอบและ
ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและแผนงานวิจัย
ของประเทศ
รายงานประจ�ำปี 2561 ของสถาบันวิจยั และพัฒนาจัดท�ำขึน้ เพือ่ รวบรวม
ผลผลิตด้านการวิจัยและผลงานวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อการรายงานผลการปฏิบัติราชการ และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
ก�ำหนดทิศทางการพัฒนางานวิจัยในอนาคต
ในนามของผูบ้ ริหารและบุคลากรของสถาบันวิจยั และพัฒนา ขอขอบคุณ
นักวิจัย และบุคลากรด้านการสนับสนุนการวิจัยทุกท่าน ในความร่วมมือ
สร้างสรรค์ผลงานที่ดีตลอดระยะเวลาของปี 2561 เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยของเราต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์)
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาและบุคลากร

คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพรธารางกูร
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ดร.วิกิจ ผินรับ

รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย
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บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
นายสุวรรณพรมเขต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายเชิด คงห้อย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวบุญบรรจง สายลาด
นักวิชาการศึกษา

นางสาวเกศินี ใหมคง
เจ้าหน้าที่วิจัย

นางสาวหทัยรัตน์ หนักแน่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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นางสาวจริญาภรณ์ เพชรสามสี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวประภาพร หนูคงรักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวธารทิพย์ สุวรรณเวลา 		

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป :
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ

นางสาวนฤนาฎ ชูทิพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป:
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ

นางสาวยุวรรณา ทองมั่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป: โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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โครงสร้างการบริหาร

หน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อ�ำนวยการ
คณะกรรมการประจ�ำสถาบัน
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี

รองผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายสารสนเทศการวิจัย

งบประมาณ

ฝึกอบรมและสัมมนา

ข้อมูลสารสนเทศ

การเงิน บัญชี และพัสดุ

วิจัยและประเมินผล

ประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์

บุคลากร และสารบรรณ

ทรัพย์สินทางปัญญา

ระบบฐานข้อมูล Online

อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เผยแพร่และถ่ายทอด

งานประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการพิเศษ

รองผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

5 ส. และการบริหารความเสี่ยง
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ประวัติสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎกระทรวงศึกษาธิการ การจัดตั้งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ.2548 ซึ่งได้
ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548 มีผลให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิม ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2518 ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้งเก้าแห่ง

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นแหล่งพัฒนานักวิจัยและสร้างงานวิจัยที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ น�ำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

พันธกิจ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและสร้างงานวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยโดยมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศ

เป้าประสงค์
พัฒนานักวิจยั และสร้างงานวิจยั ทีต่ อบสนองต่อความต้องการของท้องถิน่ และประเทศตลอดจนสร้างองค์ความรูใ้ หม่

หน้าที่ความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนา
1. ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามแนวกรอบและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และแผนงานวิจัยของประเทศ
2. บริหารงบอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และติดตามผลโครงการวิจัยต่าง ๆ ให้
ด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ
3. แสวงหาแหล่งทุนเพือ่ สนับสนุนการวิจยั ทัง้ จากภายในและภายนอกประเทศ เพือ่ ให้งานวิจยั ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สามารถด�ำเนินไปอย่างมีเอกภาพและต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจยั ของนักวิจยั ในมหาวิยาลัยออกสูส่ งั คม รวมทัง้ เป็นศูนย์กลางรวบรวม
แลกเปลี่ยนข้อมูล และข้อสนเทศการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกับหน่วยงานต่าง ๆ แสวงหา
ความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
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ทิศทางการวิจัย
1. กลุ่มเกษตรศาสตร์
ทิศทางที่ 1. การวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเกษตร
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตทางด้านพืชเศรษฐกิจ
2. การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสัตว์น�้ำที่ส�ำคัญทางเศรษฐกิจ
3. การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสัตว์ที่ส�ำคัญทางเศรษฐกิจ
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปผลผลิตทางด้าน
		 การเกษตรและประมง
5. การวิจัยโดยใช้ชีวะวิธีแทนสารเคมีเพื่อการป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืชและสัตว์
6. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างเครือข่ายการตลาด ฐานข้อมูลและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
ทิศทางที่ 2. การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตร
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยและพัฒนาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว กระบวนการแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ในผลิตภัณฑ์
		 อุตสาหกรรมการเกษตร
2. การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าในการผลิตยางพารา
3. การวิจัยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น
4. การวิจัยและการจัดการสารตกค้างในผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตร
5. การวิจัยและพัฒนากระบวนการแปรรูปผลผลิตสัตว์น�้ำ เพื่อ เพิ่มมูลค่าผลผลิตของชุมชนประมง
6. การวิจัยเพื่อสร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและทางการตลาด
7. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากวัตถุดิบท้องถิ่นและสมุนไพร
8. การวิจัยและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบเกษตรอินทรีย์
9. การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
ทิศทางที่ 3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มทางเลือกด้านการเกษตรและพลังงานทดแทนและการประมง
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากพืชสัตว์ที่มีศักยภาพ
2. การวิจัยและพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3. การศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่มีศักยภาพเชิงพานิตย์ในการทดแทนการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาด�ำ
4. การวิจัยเพื่อน�ำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรและอุตสาหกรรมมาใช้เป็นพลังงานทดแทน
5. การวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์พื้นเมืองเพื่อเพิ่มทางเลือกในการผลิต
6. การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือจากโครงการแปรรูปสัตว์น�้ำ
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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. การวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบลอจิสติกส์
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการจัดการและแผนผังระบบโลจิสติกส์สินค้าในภาคใต้
2. การวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านโลจิสติกส์
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์

4. กลุ่มศิลปะศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทิศทางที่ 1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
แผนงานวิจัย
1. การวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2. การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการ การมีส่วนร่วมหรือแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเชิงอนุรักษ์ ประวัติศาสตร์
		 โบราณคดี ธรรมชาติและวัฒนธรรมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนในกลุ่มจังหวัด
3. การวิจัยเพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการ การประชาสัมพันธ์ การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและการบริหาร
		 ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงประวัติศาสตร์ เชิงนิเวศและวัฒนธรรม ที่เหมาสมตามศักยภาพ
		 ของชุมชน พร้อมกับเชื่อมโยงกับสินค้า OTOP ในท้องถิ่น
4. การวิจยั เพือ่ สร้างเครือข่าย การเชือ่ มโยงการท่องเทีย่ ว การท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ เชิงประวัตศิ าสตร์ เชิงนิเวศ
		 และวัฒนธรรมที่เหมาะสมตามศักยถาพของชุมชน พร้อมกับเชื่อมโยงกับสินค้า OTOP ในท้องถิ่น
5. พัฒนารูปแบบกิจกรรมการน�ำเที่ยวในเชิงสุขภาพ เชิงกีฬาและนันทนาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตของ
		 ชุมชน
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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. การวิจยั เพือ่ ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคูไ่ ปกับภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เพือ่ สร้างความมัน่ คงในการ
		 ด�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. การวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพ
		 แวดล้อม
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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จ�ำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ปีการศึกษา 2559
(งบประมาณ 2560)
53,945,460.00
5,847,550.00
17,140,918.00
76,933,928.00

ล�ำดับ
งบแผ่นดิน
งบรายได้
งบนอก
งบประมาณรวม

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

ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ที่เข้าสู่กระบวนการทรัพย์สินทางปัญญา
รายงานผลการขอรับความคุ้มครองผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ประจ�ำปีงบประมาณ 2561หน่วยทรัพย์สิน
ทางปัญญา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ด�ำเนินการขอรับความคุ้มครอง
ในผลงานทรัพย์สินทางปัญญา เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 15 ผลงาน โดยจ�ำแนกออกเป็นประเภทดังนี้
1. สิทธิบัตร
จ�ำนวน - ผลงาน
2. อนุสิทธิบัตร
จ�ำนวน 15 ผลงาน
3. ลิขสิทธิ์
จ�ำนวน - ผลงาน
4. เครื่องหมายการค้า
จ�ำนวน - ผลงาน
ตารางที่ 1 สรุปจ�ำนวนค�ำขอรับสิทธิบัตร
		 -ไม่มีผู้ยื่นค�ำขอรับสิทธิบัตรหมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2561
ตารางที่ 2 สรุปจ�ำนวนค�ำขอรับอนุสิทธิบัตร
ล�ำดับ

วัน/เดือน/ปี ที่ยื่น

ชื่อการประดิษฐ์/ชื่อผลงาน

เลขที่ค�ำขอ

ผู้ประดิษฐ์

1.

23 มกราคม 2561

เครื่องรีด ผ่า อบ กาบกล้วย

2.

หน่วยงาน

1803000184

ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

23 มกราคม 2561

ส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิต 1803000183
แผ่นใยอัดจากต้นกล้วย

ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน
ผศ.ชาตรี หอมเขียว
นายรอมฎอน บูระพา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

3.

9 เมษายน 2561

เครื่องปอกกระเทียมแบบ
กะทัดรัด

1803001270

ผศ.พรประสิทธิ์ คงบุญ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

4.

1 มิถุนายน 2561

เตาประหยัดพลังงานระดับ
ครัวเรือนที่พัฒนาช่องป้อน
เชื้อเพลิง

1803001269

อาจารย์สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์

คณะศิลปศาสตร์

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ล�ำดับ

วัน/เดือน/ปี ที่ยื่น

ชื่อการประดิษฐ์/ชื่อผลงาน

5.

27 มิถุนายน 2561

อุปกรณ์วัดระยะปลูก

6.

เลขที่ค�ำขอ

หน่วยงาน

1803001706

ดร.สุดนัย เครือหลี

คณะเกษตรศาสตร์

24 กรกฎาคม 2561 ลวดลายผ้าบาติกเรือกอและ

1802003281

อาจารย์อารีนา อีสามะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

7.

24 กรกฎาคม 2561 ลวดลายผ้าบาติก
มัสยิดตะโละมาเนาะ

1802003282

อาจารย์อารีนา อีสามะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

8.

24 กรกฎาคม 2561 ลวดลายผ้าบาติกเมืองโบราณ 1802003283
ยะรัง

อาจารย์อารีนา อีสามะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

9.

24 กรกฎาคม 2561 ลวดลายผ้าบาติกใบไม้สีทอง

1802003284

อาจารย์อารีนา อีสามะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

10.

24 กรกฎาคม 2561 กล่องบรรจุภัณฑ์

1802003285

อาจารย์งามเพชร์ อัมพรวัฒนพงศ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

11.

24 กรกฎาคม 2561 ลวดลายผ้าบาติกหาดแฆแฆ

1802003286

อาจารย์อารีนา อีสามะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

12.

24 กรกฎาคม 2561 ลวดลายผ้าบาติกกรงนกเขา

1802003287

อาจารย์อารีนา อีสามะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

13.

24 กรกฎาคม 2561 ลวดลายผ้าบาติก
เขื่อนบางลาง

1802003288

อาจารย์อารีนา อีสามะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

14.

24 กรกฎาคม 2561 ลวดลายผ้าบาติกดอกศรียะลา 1802003289

อาจารย์อารีนา อีสามะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

15.

24 กรกฎาคม 2561 ลวดลายผ้าผลิตภัณฑ์

อาจารย์อารีนา อีสามะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1802003290

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2561
ตารางที่ 3 สรุปจ�ำนวนค�ำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
-ไม่มีผู้ยื่นค�ำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2561
ตารางที่ 4 สรุปจ�ำนวนค�ำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
-ไม่มีผู้ยื่นค�ำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2561
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แผนภาพแสดงจ�ำนวนผลงานที่ยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
มทร.ศรีวิชัย ประจ�ำปีงบประมาณ 2561

อนุสิทธิบัตร 15 ผลงาน
100 %

อนุสิทธิบัตร

หมายเหตุ:ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2561

แผนภูมิแสดงจ�ำนวนการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ของแต่ละหน่วยงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
คณะเกษตรศาสตร์
1 ค�ำขอ
6 %

คณะศิลปศาสตร์
1 ค�ำขอ
6%

คณะวิศวกรรมศาสตร์
9 ค�ำขอ
20 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
10 ค�ำขอ
68 %

คณะเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย เพื่อ
สนับสนุนและพัฒนาคณาจารย์และนักวิชาการให้มคี วามรูค้ วามสามารถทีจ่ ะท�ำงานวิจยั และสามารถสร้างองค์ความรู้
และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม ตลอดจนขยายงานทางด้านวิจัยเพื่อรองรับการเรียนการสอนระดับบัณฑิต ศึกษาใน
อนาคตได้ นัน้ บัดนี้ กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจยั มหาวิทยาลัย ได้ดำ� เนินงานมาเป็นระยะเวลาหนึง่ ปีงบประมาณแล้ว
จึงขอรายงานผลการด�ำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560
– กันยายน 2561) ดังนี้
1. ด�ำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ได้ด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ โดยได้
จ�ำแนกเป็นรายข้อดังนี้ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงการด�ำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนางานวิจัย
ข้อที่
วัตถุประสงค์
1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านงาน
วิจัยของมหาวิทยาลัย ณ ต่างประเทศ
2

เพื่อให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย
(Research Unit)

3

เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรไปน�ำเสนอ
ผลงานวิจัยหรือประกวดสิ่งประดิษฐ์และ
งานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ
ณ ต่างประเทศ

ผลการด�ำเนินงาน
ร่างประกาศสนับสนุนผ่านการพิจารณาจากส�ำนักงาน
นิติการ และอยู่ในระหว่างการน�ำเสนอเข้าที่ประชุม
ผู้บริหารพิจารณาต่อไป
หน่วยวิจัย (Research Unit) ที่ได้รับทุนสนับสนุน
ประกอบด้วย 6 หน่วยวิจัย คือ
1. หน่วยวิจัย: การจัดการสุขภาพสัตว์น�้ำ
2. หน่วยวิจัย: ไม้ผลเมืองร้อนและไม้ยืนต้น
3. หน่วยวิจัย: การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
4. หน่วยวิจัย: การบริหารการจัดการธุรกิจชุมชน
ชายฝั่งอ่าวไทย
5. หน่วยวิจัย: เทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุ
6. หน่วยวิจัย: การป้องกันและควบคุมภัยพิบัติ
ธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
1. การสนับสนุนทุนให้บุคลากรไปน�ำเสนอผลงานวิจัย
ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ได้สนับสนุนทุน
จ�ำนวน 12 ทุน
2. การประกวดสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ระดับ
นานาชาติ ณ ต่างประเทศ จ�ำนวน 1 ทุน

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ข้อที่
วัตถุประสงค์
4 เพื่อสนับสนุนเงินรางวัลให้กับนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น

5

เพื่อสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงาน
วิจัยในวารสารวิชาการ
6 เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายวิจัยใน
ต่างประเทศ
7 เพื่อส่งเสริมการด�ำเนินกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ของผู้บริจาคที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนางานวิจัย
8 เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยให้บุคลากรในการ
ด�ำเนินการวิจัยร่วมกับองค์กรอื่น
(Matching fund)
9 เพื่อสนับสนุนการเตรียมต้นฉบับ ในการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
10 เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยหรือน�ำเสนอผลงานวิจัย
ในระดับบัณฑิตศึกษา
11 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัยให้นักวิจัย
รุ่นใหม่

ผลการด�ำเนินงาน
อยู่ในระหว่างการเข้าพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ
ยกร่างระเบียบประกาศกองทุนฯ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ร่างประกาศ “หลักเกณฑ์สนับสนุนเงินรางวัลให้กับ
นักวิจัยดีเด่น”
การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการได้สนับสนุนทุน จ�ำนวน 21 ทุน
ยังไม่ได้ด�ำเนินการ
ยังไม่ได้ด�ำเนินการ

การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการด�ำเนินการวิจัยร่วมกับ
องค์กรอื่น (Matching fund) จ�ำนวน 1 ทุน
ยังไม่มีผู้ขอรับทุน
ยังไม่ได้ด�ำเนินการ
ยังไม่ได้ด�ำเนินการ

2. การให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit)
เพือ่ ส่งเสริมการด�ำเนินงานร่วมกันของบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพและมีความช�ำนาญ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย โดยมีทิศทางที่ชัดเจนในการด�ำเนินการวิจัยเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน
มีผลงานทีช่ ว่ ยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความมีชอื่ เสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ตลอดจนมีศกั ยภาพทีส่ ามารถจะพัฒนา
ไปสู่ศูนย์วิจัย (Research Center) หรือศูนย์ความเป็นเลิศได้ (Center of Excellence) โดยในปีงบประมาณ 2561
กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ได้พิจารณาสนับสนุนทุนตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุน
สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit) พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2559
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ตารางที่ 2 แสดงการให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit)
ที่
1

2

3

4

5

6

ชื่อหน่วยวิจัย
หน่วยวิจัย: การจัดการสุขภาพสัตว์น�้ำ
หัวหน้าหน่วย: ดร.กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์
คณะ: คณะเกษตรศาสตร์
อยู่ระหว่างการด�ำเนินงาน: ร่างแผนการด�ำเนินงาน ปีที่ 4-6
หน่วยวิจัย: ไม้ผลเมืองร้อนและไม้ยืนต้น
หัวหน้าหน่วย: ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ปรีชา
คณะ: คณะเกษตรศาสตร์
อยู่ระหว่างการด�ำเนินงาน: ร่างแผนการด�ำเนินงาน ปีที่ 4-6
หน่วยวิจัย: การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
หัวหน้าหน่วย: ดร.จเร สุวรรณชาต
คณะ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่างการด�ำเนินงานปีที่ 2
หน่วยวิจัย: การบริหารการจัดการธุรกิจชุมชนชายฝั่งอ่าวไทย
หัวหน้าหน่วย: ดร.อรพรรณ จันทร์อินทร์
คณะ: คณะบริหารธุรกิจ
อยู่ระหว่างการด�ำเนินงานปีที่ 3
หน่วยวิจัย: เทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุ
หัวหน้าหน่วย: ผศ.ดร.ชาตรี หอมเขียว
คณะ: คณะวิศวกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่างการด�ำเนินงาน: ร่างแผนการด�ำเนินงาน ปีที่ 4-6
หน่วยวิจัย: การป้องกันและควบคุมภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
หัวหน้าหน่วย: ผศ.ดร.ภาณุ พร้อมพุทธางกูร
คณะ: คณะวิศวกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่างการด�ำเนินงานปีที่ 1

3. การให้ทุนสนับสนุนให้บุคลากรไปน�ำเสนอผลงานวิจัยหรือประกวดสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ระดับ
นานาชาติ ณ ต่างประเทศ
3.1 การสนับสนุนบุคลากรไปน�ำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ
การให้ทนุ สนับสนุนบุคลากรไปน�ำเสนอผลงานวิจยั ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บคุ ลากรมีโอกาสน�ำเสนอผลงานทางวิชาการ อันจะเป็นการเพิม่ พูนประสบการณ์และเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการ
รวมทัง้ เป็นประโยชน์ตอ่ ชือ่ เสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ นัน้ ในปีงบประมาณ 2561 คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ ได้พิจารณาให้ทุนสนับสนุนบุคลากรไปน�ำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรไปน�ำเสนอผลงานวิจยั ในระดับนานาชาติ พ.ศ. 2555 และประกาศมหาวิทยาลัย เรือ่ ง
หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรไปน�ำเสนอผลงานวิจยั ในระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2559 จ�ำนวน 12 ทุน
รายงานประจ�ำปีงบประมาณ 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา
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บทความตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ (Journal) จ�ำนวน 2 เรือ่ ง ตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนือ่ งจากงานประชุม (Proceeding)
จ�ำนวน 2 บทความ และยังขาดการรายงานผล จ�ำนวน 8 บทความ (ตารางที่ 3 เอกสารแนบ 1 และเอกสารแนบ 3)
ตารางที่ 3 แสดงการสรุปจ�ำนวนบทความวิจัยที่น�ำเสนอและบทความที่ตีพิมพ์ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ณ ต่างประเทศ
ล�ำดับ

หน่วยงาน

จ�ำนวนบทความวิจัยที่น�ำเสนอ
ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ
จ�ำนวนบทความ จ�ำนวนบทความ
อยู่ระหว่าง
ที่น�ำเสนอ
ที่ตีพิมพ์
การรายงานผล

1

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1

0

-

2

คณะศิลปศาสตร์

-

-

-

3

คณะบริหารธุรกิจ

6

2

-

4

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

-

-

-

5

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

-

-

-

6

คณะเกษตรศาสตร์

2

2

-

7

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

1

0

-

8

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

-

-

-

9

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

1

0

-

10

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

-

-

-

11

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

-

-

12

คณะสัตวแพทยศาสตร์

-

-

-

13

วิทยาลัยรัตภูมิ

1

0

-

14

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

-

-

-

12

4

-

รวมทั้งสิ้น

3.2 การสนับสนุนบุคลากรไปประกวดสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ
การให้ทนุ สนับสนุนบุคลากรไปประกวดสิง่ ประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ เป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสน�ำเสนอผลงานทางวิชาการ อันจะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และ
เป็นความก้าวหน้าทางวิชาการรวมทัง้ เป็นประโยชน์ตอ่ ชือ่ เสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ นัน้ ในปีงบประมาณ
2561 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้พิจารณาให้ทุนสนับสนุนบุคลากรไปประกวดสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์
ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรไปจัดนิทรรศการ
และประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2559 จ�ำนวน 1 ทุน
(ตารางที่ 4 และเอกสารแนบ 4)
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ตารางที่ 4 แสดงการสรุปจ�ำนวนบทความวิจัยที่ไปประกวดสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ณ ต่าง
ประเทศ
ล�ำดับ

หน่วยงาน

สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ
ณ ต่างประเทศ
จ�ำนวนสิ่งประดิษฐ์ จ�ำนวนบทความ
อยู่ระหว่าง
ที่น�ำเสนอ
ที่ตีพิมพ์
การรายงานผล

1

คณะวิศวกรรมศาสตร์

-

-

-

2

คณะศิลปศาสตร์

-

-

-

3

คณะบริหารธุรกิจ

-

-

-

4

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

-

-

-

5

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

-

-

-

6

คณะเกษตรศาสตร์

-

-

-

7

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

-

-

-

8

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

-

-

-

9

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

-

-

-

10

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

-

-

-

11

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

-

-

12

คณะสัตวแพทยศาสตร์

-

-

-

13

วิทยาลัยรัตภูมิ

1

0

-

14

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

-

-

-

1

0

-

รวมทั้งสิ้น

4. การให้ทุนสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
เพือ่ ให้มกี ารเผยแพร่ผลงานวิจยั และสร้างแรงจูงใจแก่บคุ ลากรในการตีพมิ พ์ผลงานวิจยั ในวารสารทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ
และมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางาน
วิจยั มหาวิทยาลัย ได้พจิ ารณาให้คา่ ตอบแทนการตีพมิ พ์ผลงานวิจยั ในวารสารวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรือ่ ง
หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2559 จ�ำนวน
21 ทุน โดยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index) จ�ำนวน 9 เรื่อง
และตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ SJR จ�ำนวน 12 เรื่อง(ตารางที่ 5 เอกสารแนบ 2 และ
เอกสารแนบ 5)
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ตารางที่ 5 แสดงการสรุปจ�ำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ
ล�ำดับ

หน่วยงาน

1

คณะวิศวกรรมศาสตร์

8

4

4

2

คณะศิลปศาสตร์

-

-

-

3

คณะบริหารธุรกิจ

-

-

-

4

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

-

-

-

5

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

-

-

-

6

คณะเกษตรศาสตร์

2

1

1

7

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

1

-

1

8

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

2

1

1

9

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

1

-

1

10

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

2

2

-

11

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3

-

3

12

คณะสัตวแพทยศาสตร์

2

1

1

13

วิทยาลัยรัตภูมิ

-

-

-

14

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

-

-

-

21

9

12

รวมทั้งสิ้น
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จ�ำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
นานาชาติ
ฐาน TCI
จ�ำนวนบทความ
ฐาน ISI/SJR
นานาชาติ

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยที่ไปน�ำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรไปน�ำเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ พ.ศ. 2555 และ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากร
ไปน�ำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2559
ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
(ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
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การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรไปน�ำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ
ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560– กันยายน 2561)
สังกัด

ชื่อ-สกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 นายสุชาติ จันทรมณีย์

คณะบริหารธุรกิจ
1 นางภัทราภรณ์
แก้วกนิษฐารักษ์

2

น.ส.มนต์ทนา คงแก้ว

3

น.ส.บุสรินทร์ คูนิอาจ

4

5
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ประเทศ

ชื่องานประชุม

ผลงาน

ระยะเวลา
เดินทาง

รายงาน

หมายเหตุ
(ก�ำหนด

-

14 มี.ค.61

สิงคโปร์ 2018 3rd
International
Conference on
Composite
Materials and
Material Engineering
(ICCMME 2018)

Effects of Antimony
and Indium Addition on
Wettability and Interfacial
Reaction of Sn-3.0Ag-0.5Cu
Lead Free Solder on
Copper Substrate

26-28 ม.ค.
61

นอร์เวย์ ICBTS International
Academic
Multidisciplinary
Research
Conference in Oslo
นอร์เวย์ ICBTS International
Academic
Multidisciplinary
Research
Conference in Oslo

The Study of Purchasing
Behavior of OTOP Product
via Social Network

/
25-27 ก.ค.
61
Proceeding

The Circumstance of
Household Debt and the
Creation of Financial
Discipline for Creating
Household Sufficient
Economy
Marketing mix relate to
tourism motivations of
international tourists to
participate Thai Boxing
activity in Phuket Province
The Study of Social
Welfare Needs of Elderly
in Phawong Sub District,
Muang District Songkhla
Province
The Decision Making
Process towards Thai
Traditional Massage of
the Government Medical
Health Service in Songkhla
Province

25-27 ก.ค.
/
61
Proceeding

นอร์เวย์ ICBTS International
Academic
Multidisciplinary
Research
Conference in Oslo
ผศ.นงเยาว์ อินทสโร นอร์เวย์ ICBTS International
Academic
Multidisciplinary
Research
Conference in Oslo
ผศ.อันธิกา ทิพย์จ�ำนงค์ นอร์เวย์ ICBTS International
Academic
Multidisciplinary
Research
Conference in Oslo

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา

ส่งรายงาน)

25-27 ก.ค.
61

-

12 ก.ย.61

25-27 ก.ค.
61

-

12 ก.ย.61

25-27 ก.ค.
61

-

12 ก.ย.61
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สังกัด

ชื่อ-สกุล

ประเทศ

ชื่องานประชุม

6

ผศ.วีราวรรณ มารังกูร

นอร์เวย์

ICBTS
International Academic Multidisciplinary Research
Conference in Oslo

คณะเกษตรศาสตร์
1 น.ส.สกุลรัตน์
แสนปุตะวงษ์

2

น.ส.มณี ศรีชะนันท์

คณะเทคโนโลยีการจัดการ
1 นายภูริวัฒน์ เลิศไกร

ผลงาน
Service Marketing mix
affecting, with sales
performance and
repurchase in souvenir
store of Thale Noi area,
Phatthaluang, Thailand

ระยะเวลา
เดินทาง
25-27 ก.ค.
61

รายงาน

หมายเหตุ
(ก�ำหนด

-

12 ก.ย.61

ฟิลิปปินส์ The Sixth
International
Conference on
Integration of
Science and
Technology
for Sustainable
Development
(6th ICIST
2017)
ฟิลิปปินส์ The Sixth
International
Conference on
Integration of
Science and
Technology
for Sustainable
Development
(6th ICIST
2017)

Study on type and
concentration of
plant growth regulator
on shoot
development of
Pummelo (Citrus
maxima (Burm.) Merr.)
cv. Tabtimsiam

24-26
พ.ย.60

/
Journal

Effect of different
mushroom byproduct types and
levels on growth
performance and
survival rate in dietary
of Nile tilapia
(Orrochromis
niloticus)

24-26
พ.ย.60

/
Journal

มาเลเซีย International
Conference
on Applied
Science and
Technology

Developing Ontology
of Food and Nutrition
for Thai Pre-School

10-12
พ.ค. 61

-

ส่งรายงาน)

27 มิ.ย.
61

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา

27

Annual Report 2018

Research and Development Institute

สังกัด

ชื่อ-สกุล

ประเทศ

ชื่องานประชุม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
1 น.ส.ชลดา กาญจนกุล มาเลเซีย The 8th
International
Conference on
Geotechnique,
Construction
Materials and
Environment,
Kuala Lumper,
Malaysia
วิทยาลัยรัตภูมิ
1 นางพัชรินทร์ บุญนุ่น
ญี่ปุ่น 2018
International
Conference on
Business and
InformationWinter Session
Okinawa, Japan

**หมายเหตุ จ�ำนวน 12 ทุน
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รายงานประจ�ำปีงบประมาณ 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา
เดินทาง

รายงาน

หมายเหตุ
(ก�ำหนด

20-22 พ.ย.
61

-

7 ม.ค.62

The Prediction of Share23-25 ม.ค.
holder and Earnings Quality
60
in the Stock Exchange of
Thailand Based on an
Artificial Intelligence
Approach

-

11 มี.ค.61

ผลงาน
The comparison between
Soil sampling and
unsaturated soil hydraulic
database (UNSODA)

ส่งรายงาน)

รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับสนับสนุน
ค่ า ตอบแทนการตี พิ ม พ์ ผ ลงานวิ จั ย
ในวารสารวิชาการตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ พ.ศ. 2555
และตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทน
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
พ.ศ. 2559
ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
(ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
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การให้ทุนสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
ปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
ชื่อ-สกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 ยงยุทธ ดุลยกุล

2 สมคิด สุทธิศักดิ์

3 ภาณุ
พร้อมพุทธางกูร

4 ภาณุ
พร้อมพุทธางกูร

5 มาหามะสูไฮมี
มะแซ

30

ชื่อวารสาร

วารสารฉบับที่

ชื่อบทความ

International
Journal of
Engineering and
Technology
:IJET

ปีที่ 9 ฉบับ 4 เล่มที่ 4
เดือนสิงหาคม
ปี 2017
หน้า 3349-3354

Dissimilar Welding
by Friction Stir
Welding of
C3064 Brass with
AA1100
Aluminum Alloy

Suranaree
Journal of
Science and
Technology
(Suranaree J.
Sci. Technol.:
SJST)
Suranaree
Journal of
Science and
Technology
(Suranaree J.
Sci. Technol.:
SJST)
International
Journal of
GEOMATE (ISSN:
2186-2982
(Print), 21862990 (Online),
Japan)
Romanian
Journal of
Materials

ปีที่ 24 เล่มที่ 2
เดือน เมษายนมิถุนายน
ปี 2560
หน้า 171-177

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา

ปีที่ 24 ฉบับที่ 4
เดือน ตุลาคมธันวาคม ปี 2017
หน้า 433-444

ปีที่ 15
ฉบับที่ 47 เดือน
กรกฎาคม ปี 2018
หน้า 132-138

ฉบับที่ 47 ปี 2017
หน้า 129-134

สนับสนุน หมายเหตุ
สถานะบทความวิจัย เงิค่นาตอบแทน

วารสารระดับ
นานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล ISI หรือ
ปรากฏในฐานข้อมูล
วารสารจัดอันดับ
วารสาร SJR
ควอไทล์ที่ 3
Reduction of the วารสารวิชาการ
Inrush in
ระดับนานาชาติ
ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI
Electrical
Transformer using
Voltage
Down-Chirp
Technique
One-storey house วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ
designs for
ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI
tsunami-prone
areas

20,000

Interpretation of
Pile Integrity Test
Results Obtained
From Model
Concrete Piles
Having Two
Defect Locations
Antibacterial
Activity of Se
Doper TiO2
Nanoparticles
Synthesized at
Low Temperature

20,000

วารสารระดับ
นานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล ISI หรือ
ปรากฏในฐานข้อมูล
วารสารจัดอันดับ
วารสาร SJR ควอ
ไทล์ที่ 3
วารสารระดับ
นานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล ISI หรือ
ปรากฏในฐานข้อมูล
วารสารจัดอันดับ
วารสาร SJR ควอ
ไทล์ที่ 3

7,000

7,000

20,000
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ชื่อ-สกุล

ชื่อวารสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
6 มาหามะสูไฮมี มะแซ Journal of
Science and
Applied
Energy

ชื่อบทความ

สถานะบทความวิจัย

ปีที่ 2018(7) เล่มที่ 1
เดือนมกราคมเมษายน ปี 2018
หน้า 254-259

Silk fabrics Dyed
with Archidendron
jitriga pod-the
Application of Color
and UV Protective
Properties
Effects of extruding
factors on
mechanical and
physical
properties of
polypropylene/
rubberwood flour
composites
Potential
utilization of
rubberwood flour
and sludge waste
from natural rubber
manufacturing
process as
reinforcement in
plastic composites

วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ
ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI

7,000

วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ได้รับการ
ยอมรับในสาขานั้น ๆ

7,000

7 ชาตรี หอมเขียว

Engineering
Applied
Science
Research

ปีที่ 45 ฉบับที่ 2
เดือนเมษายนมิถุนายน ปี 2018
หน้า 120-126

8 ชาตรี หอมเขียว

Journal of
Material
Cycles and
Waste
Management

ปีที่ 20 ฉบับที่ 3
เดือนกรกฎาคม
ปี 2018
หน้า 1792-1803

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
1 อมรรัตน์ อังอัจฉริยะ International ปีที่ 13 ฉบับ Journal of
เล่มที่ 4 เดือน
Agricultural กรกฎาคม
Technology ปี 2017
หน้า 521-529
2 ลักษมี วิทยา

Science Asia

เงินสนับสนุน
หมายเหตุ
ค่าตอบแทน

วารสารฉบับที่

ปีที่ 43 เล่มที่ 3
เดือนมิถุนายน
ปี 2017
หน้า 175-185

Mycelial growth,
antioxidant and
antibacterial
properties of
Boletus
griseipurpureus from
South Thailand
Synthesis,
characterization,
and biological
studies of novel
Ni(ll) and ZN(ll)
complexes with
5-chloro-2(phenylazo)pyridine

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

วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ
ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI

7,000

วารสารระดับนานาชาติ 20,000
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ISI หรือปรากฏในฐาน
ข้อมูลวารสารจัดอันดับ
วารสาร SJR ควอ
ไทล์ที่ 3

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ชื่อ-สกุล
คณะเกษตรศาสตร์
1 พรศิลป์ สีเผือก

2 พรศิลป์ สีเผือก

คณะเทคโนโลยีการจัดการ
1 ณัฐพงศ์ แก้วบุญมา

ชื่อวารสาร
International
Journal of
Agricultural
Technology
Walailak
Journal of
Science and
Technology
(WJST)

Knowledge
Organization

วารสารฉบับที่

ปีที่ 13 ฉบับ - เล่ม Isolation and
ที่ 5 เดือนกันยายน ปี Screening of
2017 หน้า 729-739 Cellulolytic from
Spent Mushroom
Substrates
ปีที่ 15 เล่มที่ 3
Diversity of
เดือน เมษายน ปี
Macrofungi in
2018 หน้า 201-211 Oil Palm (Elaeis
guineensis Jacq.)
Plantation in
Southern Thailand

2 กิตติภูมิ
ศุภลักษณ์ปัญญา

32

Walailak
Journal of
Science and
Technology

Journal
of food,
Agricultural &
Environment

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถานะบทความวิจัย

เงินสนับสนุน
หมายเหตุ
ค่าตอบแทน

วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ
ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI

7,000

วารสารระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ISI หรือปรากฏในฐาน
ข้อมูลวารสารจัดอันดับ
วารสาร SJR
ควอไทล์ที่ 3

20,000

Ontology of Folk
Song in the Greater
Mekong Subregion
(GMS)

วารสารระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ISI หรือปรากฏใน
ฐานข้อมูลวารสารจัด
อันดับวารสาร SJR
ควอไทล์ที่ 2

25,000

Low-Complexity
and HighModularity
Structure for
Implementing
Transient-Free
Pascal-Delay Filter

วารสารระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ISI หรือปรากฏในฐาน
ข้อมูลวารสารจัดอันดับ
วารสาร SJR ควอ
ไทล์ที่ 1

30,000

ปีที่ 14 เดือนธันวาคม Characterization of
ปี 2017
Anti-Oxidative Cassava Starch Based
หน้า 981-995
Film Supplemented with Anacardium occidentale L.
Leaf Extract
ฉบับที่ 16 เล่มที่ 2 Effect of drying
เดือนเมษายน
methods on the
ปี 2018
physical properties
หน้า 43-48
of dried
champedak

วารสารระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ISI หรือปรากฏในฐาน
ข้อมูลวารสารจัดอันดับ
วารสาร SJR ควอ
ไทล์ที่ 3

20,000

วารสารระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ISI หรือปรากฏใน
ฐานข้อมูลวารสารจัด
อันดับวารสาร SJR
ควอไทล์ที่ 3

20,000

ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 ปี
2018 หน้า 33-42

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
1 ปริญญา สุนทรวงศ์
IEEE Transac- ปีที่ 65
tions on Signal ฉบับ - เล่มที่ 23
Processing
เดือนธันวาคม
ปี 2017
หน้า 6233-6243
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1 สุภาษิต ชูกลิ่น

ชื่อบทความ
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ชื่อ-สกุล

ชื่อวารสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 กัลยกร เสริมสุข
English
Language
Teaching

2 วีระเกียรติ ทรัพย์มี

Sains Malaysiana

3 กฤตยา หนูสาย

Chiang Mai
Journal of
Science

คณะสัตวแพทยศาสตร์
1 อุมาพร ขิมมากทอง Microbial
Pathogenesis

2 อุมาพร ขิมมากทอง Science and
Technology
Asia

วารสารฉบับที่
ปีที่ 10 เล่มที่ 10
เดือนตุลาคมคม
ปี 2017
หน้า 43-49

ชื่อบทความ

เงินสนับสนุน

สถานะบทความวิจัย ค่าตอบแทน หมายเหตุ

The Impact of Teacher
Corrective Feedback on
EFL Student Writers’
Grammatical
Improvement

วารสารระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ISI หรือปรากฏใน
ฐานข้อมูลวารสารจัด
อันดับวารสาร SJR
ควอไทล์ที่ 2
ฉบับที่ 46
Population Genetic
วารสารระดับนานาชาติ
เล่มที่ 12
Analysis of Oceanic
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล
เดือนตุลาคม
Paddle Crab
ISI หรือปรากฏใน
ปี 2017
(Varunalitterata) in
ฐานข้อมูลวารสารจัด
หน้า 2251-2261 Thailand
อันดับวารสาร SJR
ควอไทล์ที่ 2
วารสารระดับนานาชาติ
ฉบับที่ 45
Greener, Rapid and
เล่มที่ 1
Reliable UHPLC
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล
Using 1-alkyl-3ISI หรือปรากฏใน
เดือนมกราคม
ปี 2018
methylimidazolium-based ฐานข้อมูลวารสารจัด
อันดับวารสาร SJR
Ionic Liquids as the
หน้า 380-403
Mobile Phase Additives ควอไทล์ที่ 3
for Simultaneous
Determination of Steroids
and Antihistamines
Residues in Herbal
Medicines

25,000

วารสารระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ISI หรือปรากฏใน
ฐานข้อมูลวารสารจัด
อันดับวารสาร SJR
ควอไทล์ที่ 2
วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ
ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล
TCI

25,000

The spread of Vibrio
parahaemolyticus in
tissues of the Pacific
white shrimp Litopenaeus
vannamei analyzed by
PCR and histopathology
ปีที่ 22 เล่มที่ 4 Detection of three
เดือน ตุลาคมpathogenic Vibrio species
ธันวาคม ปี 2560 using multiplex
polymerase chain
หน้า 11-18
reaction (multiplex-PCR)
ปีที่ 113
เดือนธันวาคม
ปี 2017
หน้า 107-112

25,000

20,000

7,000

*** หมายเหตุ สรุปการสนับสนุน จ�ำนวน 21 ทุน

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา

33

รายละเอียดการพิจารณาสนับสนุน
ไปน�ำเสนอผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติ ณ ต่างประเทศ
ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
(ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
จ�ำแนกตามวาระการประชุม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ

1/2561 นายสุชาติ
(18 ม.ค.61) จันทรมณีย์

3/2561
(7 มี.ค.61)

นายภูริวัฒน์
เลิศไกร

วิทยาลัยรัตภูมิ

มาเลเซีย

สิงคโปร์

ญี่ปุ่น

ฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์

ประเทศ

สังกัด

10/2560 นางพัชรินทร์
(26 ธ.ค.60) บุญนุ่น

น.ส.มณี
ศรีชะนันท์

วาระ
การประชุมที่ ชื่อ-สกุล
9/2560 น.ส.สกุลรัตน์
(1 พ.ย.60) แสนปุตะวงษ์

International Conference on
Applied Science and Technology

2018 3rd International Conference
on Composite Materials and Material Engineering (ICCMME 2018)

The Sixth International Conference on Integration of Science
and Technology for Sustainable
Development
(6th ICIST 2017)
The Sixth International Conference on Integration of Science
and Technology for Sustainable
Development
(6th ICIST 2017)
2018 International Conference
on Business and Information-Winter Session Okinawa, Japan

ชื่องานประชุม

14 มี.ค.61

11 มี.ค.61

9 ม.ค.61

10-12 27 มิ.ย.61
พ.ค.61

26-28
ม.ค.61

23-25
ม.ค.60

24-26
พ.ย.60

-

-

-

/
Journal

1

1

1

1

งบประมาณ ระยะ ครบก�ำหนด ผลผลิต ครั้งที่ไปน�ำ
ที่ขอ
เวลา รายงาน
เสนอ
43,396
24-26 9 ม.ค.61
/
2
พ.ย.60
Journal (ครั้งที่ 1 เมื่อ
26-27 พ.ย.
59 -พม่า)

Study on type and concentration
of plant growth regulator on
shoot development of Pummelo
(Citrus maxima (Burm.) Merr.) cv.
Tabtimsiam
Effect of different mushroom
43,396
by-product types and levels on
growth performance and survival
rate in dietary of Nile tilapia
(Orrochromis niloticus)
The Prediction of Shareholder
76,580
and Earnings Quality in the Stock
Exchange of Thailand Based on an
Artificial Intelligence Approach
Effects of Antimony and Indium
56,173
Addition on Wettability and
Interfacial Reaction of Sn-3.0Ag0.5Cu Lead Free Solder on Copper
Substrate
Developing Ontology of Food and 37,962.80
Nutrition for Thai Pre-School

ผลงาน

รายละเอียดการพิจารณาสนับสนุนไปน�ำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560– กันยายน 2561)
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6/2561
(6 ส.ค.61)

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

ผศ.อันธิกา
ทิพย์จ�ำนงค์

ผศ.วีราวรรณ
มารังกูร

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและ
การจัดการ

คณะบริหารธุรกิจ

ผศ.นงเยาว์
อินทสโร

น.ส.ชลดา
กาญจนกุล

นอร์เวย์

คณะบริหารธุรกิจ

น.ส.บุสรินทร์
คูนิอาจ

มาเลเซีย

นอร์เวย์

นอร์เวย์

นอร์เวย์

นอร์เวย์

นอร์เวย์

ประเทศ

น.ส.มนต์ทนา คณะบริหารธุรกิจ
คงแก้ว

วาระ
สังกัด
การประชุมที่ ชื่อ-สกุล
5/2561 นางภัทราภรณ์ คณะบริหารธุรกิจ
(6 มิ.ย.61) แก้วกนิษฐารักษ์
ผลงาน

งบประมาณ ระยะ ครบก�ำหนด ผลผลิต ครั้งที่ไปน�ำ
ที่ขอ
เวลา รายงาน
เสนอ
ICBTS International Academic
2
The Study of Purchasing Behavior
151,868 25-27 12 ก.ย.61
/
Multidisciplinary Research
of OTOP Product via Social
ก.ค. 61
Pro- (ครั้งที่ 1 เมื่อ
ceeding 4-8 ก.ค.60
Conference in Oslo
Network
-ลัตเวีย)
2
ICBTS International Academic
The Circumstance of Household
151,868 25-27 12 ก.ย.61
/
Multidisciplinary Research
Debt and the Creation of Financial
ก.ค. 61
Pro- (ครั้งที่ 1 เมื่อ
ceeding 19-21 ม.ค.
Conference in Oslo
Discipline for Creating Household
60 -ญี่ปุ่น)
Sufficient Economy
ICBTS International Academic
Marketing mix relate to tourism
151,868 25-27 12 ก.ย.61
1
Multidisciplinary Research
motivations of international
ก.ค. 61
Conference in Oslo
tourists to participate Thai Boxing
activity in Phuket Province
ICBTS International Academic
The Study of Social Welfare Needs 151,868 25-27 12 ก.ย.61
1
Multidisciplinary Research
of Elderly in Phawong Sub District,
ก.ค. 61
Conference in Oslo
Muang District Songkhla Province
ICBTS International Academic
The Decision Making Process
151,868 25-27 12 ก.ย.61
1
Multidisciplinary Research
towards Thai Traditional Massage
ก.ค. 61
Conference in Oslo
of the Government Medical Health
Service in Songkhla Province
ICBTS International Academic
Service Marketing mix affecting,
151,868 25-27 12 ก.ย.61
2
Multidisciplinary Research
with sales performance and
ก.ค. 61
(ครั้งที่ 1 เมื่อ
Conference in Oslo
repurchase in souvenir store of
4-8 ก.ค.60 Thale Noi area, Phatthaluang,
ลัตเวีย)
Thailand
th
International
Conference
The
comparison between Soil
44,160
20-22 7 ม.ค.62
1
The 8
on Geotechnique, Construction sampling and unsaturated soil
พ.ย. 61
Materials and Environment,
hydraulic database (UNSODA)
Kuala Lumper, Malaysia
ชื่องานประชุม
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รายละเอียดการพิจารณาสนับสนุนบุคลากร
ไปจัดนิทรรศการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ระดับ
นานาชาติ ณ ต่างประเทศ
ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
(ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
จ�ำแนกตามวาระการประชุม

วาระ
การประชุมที่
9/2560
(1 พ.ย.60)

38

สังกัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อ-สกุล

นายสุห์ดี นิเซ็ง

ชื่องานประชุม

ผลงาน

วิทยาลัยรัตภูมิ Seoul International Inven- Biodiesel production reactor
tion Fair 2017 (SIIF 2017) by circulation process
through microwave
irradiation coupled with
static mixer tube

ประเทศ

งบประมาณ
ที่ขอ
47,413

รายละเอียดการพิจารณาสนับสนุนไปจัดนิทรรศการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ
ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560–กันยายน 2561)

30 พ.ย. 3 ธ.ค. 60

ระยะเวลา
-

รายงาน

ครบก�ำหนด
รายงาน
18 ม.ค.61
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รายงานประจ�ำปีงบประมาณ 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียดการพิจารณาสนับสนุน
ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในวารสารวิชาการ
ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
(ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
จ�ำแนกตามวาระการประชุม
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ปริญญา สุนทรวงศ์

พรศิลป์ สีเผือก

10/2560 อมรรัตน์ อังอัจฉริยะ
(26 ธ.ค.60)

กัลยกร เสริมสุข

วาระการ
ชื่อ-สกุล
ประชุมที่
9/2560 ยงยุทธ ดุลยกุล
(1 พ.ย.60)
ชื่อวารสาร

วิศวกรรมศาสตร์

International Journal of Engineering
and Technology
:IJET

ปีที่ 9 ฉบับ 4 เล่มที่ 4 เดือน
สิงหาคม ปี 2017
หน้า 3349-3354

วารสารฉบับที่
Dissimilar Welding by Friction
Stir Welding of C3064 Brass
with AA1100 Aluminum Alloy

ชื่อบทความ

สถานะบทความวิจัย

วารสารระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูล ISI หรือ
ปรากฏในฐานข้อมูลวารสาร
จัดอันดับวารสาร SJR
ควอไทล์ที่ 3
วิทยาศาสตร์และ
English Language ปีที่ 10 เล่มที่ 10 เดือนตุลาคมคม The Impact of Teacher
วารสารระดับนานาชาติที่
เทคโนโลยี
Teaching
ปี 2017 หน้า 43-49
Corrective Feedback on EFL
ปรากฏในฐานข้อมูล ISI หรือ
Student Writers’ Grammatical ปรากฏในฐานข้อมูลวารสาร
Improvement
จัดอันดับวารสาร SJR
ควอไทล์ที่ 2
วิทยาศาสตร์และ
International Jour- ปีที่ 13 ฉบับ - เล่มที่ 4 เดือน
Mycelial growth, antioxidant วารสารวิชาการระดับ
เทคโนโลยีการประมง nal of Agricultural กรกฎาคม ปี 2017
and antibacterial properties of นานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐาน
Technology
หน้า 521-529
Boletus griseipurpureus from ข้อมูล TCI
South Thailand
เกษตรศาสตร์
International
ปีที่ 13 ฉบับ - เล่มที่ 5 เดือน
Isolation and Screening of
วารสารวิชาการระดับ
Journal of Agricul- กันยายน ปี 2017
Cellulolytic from Spent Mush- นานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐาน
tural Technology
หน้า 729-739
room Substrates
ข้อมูล TCI
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม IEEE Transactions ปีที่ 65 ฉบับ - เล่มที่ 23 เดือน Low-Complexity and
วารสารระดับนานาชาติที่
และการจัดการ
on Signal Processing ธันวาคม ปี 2017
High-Modularity Structure for ปรากฏในฐานข้อมูล ISI หรือ
หน้า 6233-6243
Implementing Transient-Free ปรากฏในฐานข้อมูลวารสาร
Pascal-Delay Filter
จัดอันดับวารสาร SJR
ควอไทล์ที่ 1

สังกัด

รายละเอียดการพิจารณาสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560– กันยายน 2561)

30,000

7,000

7,000

25,000

เงินสนับสนุน หมายเหตุ
ค่าตอบแทน
20,000
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อุตสาหกรรมเกษตร

สุภาษิต ชูกลิ่น

3/2561 พรศิลป์ สีเผือก
(7 มี.ค.61)

อุมาพร ขิมมากทอง

เกษตรศาสตร์

สัตวแพทยศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์

สัตวแพทยศาสตร์

สังกัด

อุมาพร ขิมมากทอง

ชื่อ-สกุล

2/2561 สมคิด สุทธิศักดิ์
(7 ก.พ.61)

วาระการ
ประชุมที่
ชื่อบทความ

ปีที่ 22 เล่มที่ 4 เดือน ตุลาคมธันวาคม ปี 2560 หน้า 11-18

Detection of three pathogenic
Vibrio species using multiplex
polymerase chain reaction
(multiplex-PCR)
Diversity of Macrofungi in
Oil Palm (Elaeis guineensis
Jacq.) Plantation in Southern
Thailand

ปีที่ 113 ฉบับ - เล่มที่ - เดือน
The spread of Vibrio parahaeธันวาคม ปี 2017 หน้า 107-112 molyticus in tissues of the
Pacific white shrimp Litopenaeus vannamei analyzed by PCR
and histopathology
ปีที่ 14 ฉบับ - เล่มที่ - เดือน
Characterization of Anti-Oxidaธันวาคม ปี 2017 หน้า 981-995 tive Cassava Starch Based Film
Supplemented with
Anacardium occidentale L.
Leaf Extract
ปีที่ 24 เล่มที่ 2 เดือน เมษายน- Reduction of the Inrush in
มิถุนายน ปี 2560 หน้า 171-177 Electrical Transformer using
Voltage Down-Chirp Technique

วารสารฉบับที่

Walailak Journal of ปีที่ 15 เล่มที่ 3 เดือน เมษายน
Science and Tech- ปี 2018 หน้า 201-211
nology (WJST)

Suranaree Journal
of Science and
Technology
(Suranaree J. Sci.
Technol.: SJST)
Science and Technology Asia

Walailak Journal
of Science and
Technology

Microbial
Pathogenesis

ชื่อวารสาร

วารสารระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูล ISI หรือ
ปรากฏในฐานข้อมูลวารสาร
จัดอันดับวารสาร SJR
ควอไทล์ที่ 3

วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐาน
ข้อมูล TCI

วารสารระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูล ISI หรือ
ปรากฏในฐานข้อมูลวารสาร
จัดอันดับวารสาร SJR
ควอไทล์ที่ 2
วารสารระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูล ISI หรือ
ปรากฏในฐานข้อมูลวารสาร
จัดอันดับวารสาร SJR
ควอไทล์ที่ 3
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐาน
ข้อมูล TCI

สถานะบทความวิจัย

20,000

7,000

7,000

20,000

เงินสนับสนุน หมายเหตุ
ค่าตอบแทน
25,000
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42

ภาณุ พร้อมพุทธางกูร

ชื่อ-สกุล

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง

ลักษมี วิทยา

5/2561 กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา อุตสาหกรรมเกษตร
(6 มิ.ย.61)

วิศวกรรมศาสตร์

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตร์

สังกัด

มาหามะสูไฮมี มะแซ

4/2561 วีระเกียรติ ทรัพย์มี
(4 เม.ย.61)

วาระการ
ประชุมที่
ชื่อบทความ

ปีที่ 24 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม- One-storey house designs for
ธันวาคม ปี 2017 หน้า 433-444 tsunami-prone areas

วารสารฉบับที่
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐาน
ข้อมูล TCI

สถานะบทความวิจัย

ฉบับที่ 46 เล่มที่ 12 เดือนตุลาคม Population Genetic Analysis
ปี 2017 หน้า 2251-2261
of Oceanic Paddle Crab (Varunalitterata) in Thailand

วารสารระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูล ISI หรือ
ปรากฏในฐานข้อมูลวารสาร
จัดอันดับวารสาร SJR
ควอไทล์ที่ 2
Romanian Journal ฉบับที่ 47 ปี 2017
Antibacterial Activity of Se
วารสารระดับนานาชาติที่
of Materials
หน้า 129-134
Doper TiO2 Nanoparticles Syn- ปรากฏในฐานข้อมูล ISI หรือ
thesized at Low Temperature ปรากฏในฐานข้อมูลวารสาร
จัดอันดับวารสาร SJR
ควอไทล์ที่ 3
Science Asia
ปีที่ 43 เล่มที่ 3 เดือนมิถุนายน Synthesis, characterization,
วารสารระดับนานาชาติที่
ปี 2017 หน้า 175-185
and biological studies of novel ปรากฏในฐานข้อมูล ISI หรือ
Ni(ll) and ZN(ll) complexes
ปรากฏในฐานข้อมูลวารสาร
with 5-chloro-2-(phenylazo)
จัดอันดับวารสาร SJR
pyridine
ควอไทล์ที่ 3
Journal of food,
ฉบับที่ 16 เล่มที่ 2 เดือนเมษายน Effect of drying methods on
วารสารระดับนานาชาติที่
Agricultural & Envi- ปี 2018 หน้า 43-48
the physical properties of
ปรากฏในฐานข้อมูล ISI หรือ
ronment
dried champedak
ปรากฏในฐานข้อมูลวารสาร
จัดอันดับวารสาร SJR
ควอไทล์ที่ 3

Suranaree Journal
of Science and
Technology
(Suranaree J. Sci.
Technol.: SJST)
Sains Malaysiana

ชื่อวารสาร

20,000

20,000

20,000

25,000

เงินสนับสนุน หมายเหตุ
ค่าตอบแทน
7,000
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ณัฐพงศ์ แก้วบุญมา

ชื่อ-สกุล

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์

ภาณุ พร้อมพุทธางกูร

7/2561 ชาตรี หอมเขียว
(6 ก.ย.61)

วิศวกรรมศาสตร์

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เทคโนโลยีการจัดการ

สังกัด

มาหามะสูไฮมี มะแซ

6/2561 กฤตยา หนูสาย
(8 ส.ค.61)

วาระการ
ประชุมที่
ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 ปี 2018
หน้า 33-42

วารสารฉบับที่
Ontology of Folk Song in the
Greater Mekong Subregion
(GMS)

ชื่อบทความ

ฉบับที่ 45 เล่มที่ 1 เดือนมกราคม Greener, Rapid and Reliable
ปี 2018 หน้า 380-403
UHPLC Using 1-alkyl-3-methylimidazolium-based Ionic
Liquids as the Mobile Phase
Additives for Simultaneous
Determination of Steroids and
Antihistamines Residues in
Herbal Medicines
Journal of Science ปีที่ 2018(7) เล่มที่ 1 เดือน
Silk fabrics Dyed with
and Applied Energy มกราคม-เมษายน ปี 2018
Archidendron jitriga pod-the
หน้า 254-259
Application of Color and UV
Protective Properties
International Jour- ปีที่ 15 ฉบับที่ 47 เดือน
Interpretation of Pile Integrity
nal of GEOMATE
กรกฎาคม ปี 2018
Test Results Obtained From
(ISSN: 2186-2982
หน้า 132-138
Model Concrete Piles Having
(Print), 2186-2990
Two Defect Locations
(Online), Japan)
Engineering Applied ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน- Effects of extruding factors on
Science Research มิถุนายน ปี 2018 หน้า 120-126 mechanical and physical properties of polypropylene/
rubberwood flour composites

Chiang Mai Journal
of Science

Knowledge Organization

ชื่อวารสาร

วารสารระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูล ISI หรือ
ปรากฏในฐานข้อมูลวารสาร
จัดอันดับวารสาร SJR
ควอไทล์ที่ 3
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ได้รับการยอมรับ
ในสาขานั้น ๆ

วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐาน
ข้อมูล TCI

วารสารระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูล ISI หรือ
ปรากฏในฐานข้อมูลวารสาร
จัดอันดับวารสาร SJR
ควอไทล์ที่ 2
วารสารระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูล ISI หรือ
ปรากฏในฐานข้อมูลวารสาร
จัดอันดับวารสาร SJR
ควอไทล์ที่ 3

สถานะบทความวิจัย

7,000

20,000

7,000

20,000
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สังกัด

วิศวกรรมศาสตร์

ชื่อ-สกุล

ชาตรี หอมเขียว

ชื่อบทความ

ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม Potential utilization of rubberwood flour and sludge waste
ปี 2018 หน้า 1792-1803
from natural rubber
manufacturing process as
reinforcement in plastic
composites

วารสารฉบับที่

ควอไทล์ที่ 1
ควอไทล์ที่ 2
ควอไทล์ที่ 3
ควอไทล์ที่ 4

เงินสนับสนุนค่าตอบแทน
30,000
25,000
20,000
15,000
7,000
7,000
359,000

จ�ำแนกจ�ำนวนทุนตามวารสาร

Journal of Material
Cycles and Waste
Management

ชื่อวารสาร

สถานะบทความวิจัย
1. วารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI หรือปรากฏในฐานข้อมูลวารสารจัดอันดับวารสาร SJR
2. วารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI หรือปรากฏในฐานข้อมูลวารสารจัดอันดับวารสาร SJR
3. วารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI หรือปรากฏในฐานข้อมูลวารสารจัดอันดับวารสาร SJR
4. วารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI หรือปรากฏในฐานข้อมูลวารสารจัดอันดับวารสาร SJR
5. วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI
6. วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ
จ�ำนวนทั้งสิ้น

วาระการ
ประชุมที่
เงินสนับสนุน หมายเหตุ
ค่าตอบแทน
25,000

จ�ำนวนทุน
1
4
9
0
6
1
21

วารสารระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูล ISI หรือ
ปรากฏในฐานข้อมูลวารสาร
จัดอันดับวารสาร SJR
ควอไทล์ที่ 2

สถานะบทความวิจัย
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จัดการประกวดผลงานวิชาการ สิง่ ประดิษฐ์คดิ ค้นและนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเขตภาคใต้ งานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2018
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดการประกวดผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเขตภาคใต้ ในงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2018 ระหว่างวัน
ที่ 17-19 มกราคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) โดยได้รับเกียรติจากนายสกล จันทรักษ์
รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และ ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ศรีวิชัย ตัดริบบิ้นเปิดงาน และเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการงานวิจัยเด่น การจัดแสดงผลงานของนักเรียนและนักศึกษาที่
เข้าประกวด พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการประกวด คณะผู้บริหาร คณาอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ และ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคใต้ทั้ง 5 แห่ง ร่วมสนับสนุน และตัดสินการประกวดในครั้งนี้
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การประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วันที่ 29 มกราคม 2561 สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ได้เข้าร่วม การประชุม
เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ส�ำนักงาน
วิทยาเขต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั อ�ำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมี ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์
ชูเอม รองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขตตรัง กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม

การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชมงคล ครั้งที่ 10
วันที่ 30 มกราคม 2561 สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั จัดการประชุมเตรียม
ความพร้อม ครั้งที่ 1 เพื่อจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชมงคล ครั้งที่ 10 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ�ำเภอเมือง
จังหวัดตรัง โดยมีท่าน ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ศรีวิชัย ให้เกียรติเป็น
ประธานและกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งมีคณะผู้บริหารและผู้ประสานงาน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง
8 แห่ง เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้
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“วันนักประดิษฐ์” ประจ�ำปี 2561
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ร่วมจัดแสดง
นิทรรศการผลงานวิจยั ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ�ำปี
2561 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Event Hall
98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา
กรุงเทพฯ โดยน�ำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงจ�ำนวน 4 ผลงาน
ได้แก่ ผลงานชุดเตาก๊าซชีวภาพแบบประหยัด ผลงาน
ตัวกลางรีไซเคิลจากยางในรถจักรยานยนต์ส�ำหรับเสริม
ประสิทธิภาพการบ�ำบัดน�้ำเสีย ผลงานระบบถังปฏิกรณ์
ไร้อากาศแบบแผ่นกั้นประยุกต์จากถังบรรจุก๊าซรถยนต์
ส�ำหรับผลิตก๊าซชีวภาพและบ�ำบัดน�้ำเสีย ของอาจารย์
เอนก สาวะอินทร์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง และผลงานกังหันลมแกนตั้ง 6 ใบ ชนิดใบ
ปรับมุมได้ ของอาจารย์วีระศักดิ์ ไชยชาญ และคณะ จาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ซึ่ง
ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้าร่วมงาน
จ�ำนวนมาก

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชาตรี หอมเขียว
สถาบันวิจยั และพัฒนา ขอแสดงความยินดีกบั ผศ.ดร.ชาตรี หอมเขียว จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสได้รบั
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจ�ำปี 2560 ระดับดี สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จากผลงานเรื่อง
“สูตรที่เหมาะสมต่อพฤติกรรมทางกลและการคืบของวัสดุผสมพอลิโพรพิลีนรีไซเคิลและผงไม้ยางพารา” “Optimal
Formulation of Recyclesd Polypropylene/Rubberwood Flour Composites on Mechanical and Creep
Behaviors” โดยเข้ารับรางวัลจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ�ำปี
2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
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ประชุมคณะท�ำงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ฐานราก เครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง
วันที่ 13 มีนาคม 2561 สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมประชุมคณะท�ำงานโครงการวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ฐานราก เครือข่ายวิจัย
ภาคใต้ตอนล่าง ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ส�ำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา โดยมีประเด็นเพื่อก�ำหนด
กรอบวิจยั ในปีงบประมาณ 2562 และความร่วมมือในการสนับสนุน
การจัดประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ

โครงการการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน�้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง

การประชุมเสวนา เรื่อง “วิจัยเพื่อท้องถิ่นพลังขับเคลื่อนเมืองตรัง
สูค่ ณ
ุ ภาพชีวติ ทีย่ งั่ ยืน” ภายใต้โครงการการจัดการทรัพยากรแบบมีสว่ นร่วม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน�้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง ในวันที่ 15
มีนาคม 2561 ณ โรงแรมวัฒนา พาร์ค จังหวัดตรัง ซึ่งได้รับเกียรติจาก
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายศิริพัฒพัฒกุล มาเป็นประธานในพิธี และ
ให้เกียรติกล่าวน�ำเสวนา เรือ่ ง “งานวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ พลังขับเคลือ่ นเมืองตรัง
สู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และค้นหาแนวทางการ
น�ำเนินงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�ำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย คุณบรรจง นฤพรเมธี นายกสมาคม
ท่องเที่ยวและโรงแรม จังหวัดตรัง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลา
กระชังบ้านพรุจูด คุณประภาพรรณ กันตังกุล นายกองค์การบริหาส่วน
ต�ำบลวังวน คุณขนิษฐา จุลบล ผู้ประสานงานเครื่อข่ายวิจัยท้องถิ่น จังหวัด
ตรัง ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) อาจารย์นพดลโพชก�ำเหนิด
นักวิจยั จากคณะศิลปะศาสตร์ มทร.ศรีวชิ ยั เป็นผูด้ ำ� เนินการร่วมเสวนาในครัง้
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โครงการส่งเสริมและสร้างศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยด้านการตีพิมพ์เผยแพร่
วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการ
ส่งเสริมและสร้างศักยภาพนักวิจยั ของมหาวิทยาลัยด้านการตีพมิ พ์เผยแพร่ ภายใต้โครงการ “อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การ
เขียนบทความวิจยั เพือ่ การตีพมิ พ์เผยแพร่” โดยมีเป้าหมายให้นกั วิจยั มทร.ศรีวชิ ยั สามารถน�ำผลงานวิจยั เผยแพร่ไปสู่
สาธารณะชนในรูปแบบการตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารวิจยั ระดับชาติ(journal)หรือบทความวิจยั ทีเ่ ป็นผลสืบเนือ่ งจาก
ประชุมวิชาการ (proceeding) ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ใน
แต่ ล ะด้ า นจากมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุ ภ ศิ ล ป์ มณี รั ต น์ ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์
รองผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.วัชรวลี ตั้งคุปตานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จันทกานต์ ทวีกุล และจากมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร

โครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยส�ำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่
สถาบันวิจยั และพัฒนา มทร.ศรีวชิ ยั ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้ จัดโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยส�ำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยเป็นการประชุมสัมมนา เรื่อง“การพัฒนาผู้บริหารแผนงานบูรณาการ
การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาคใต้” ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม
2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ประธาน
คณะกรรมการเครือข่ายภาคใต้ รศ.ดร.พีระเดช ทองอ�ำไพ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคลังสมองของชาติ และ รศ.ดร.ธีระพล
ศรีชนะ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักวิจยั มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มาให้แนวคิด น�ำเสนอตัวอย่างการบริหารจัดการแผน
บูรณาการ รวมทั้งเปิดเวทีให้มีการระดมความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยต่างมหาวิทยาลัย ซึ่งมีมหาวิทยาลัยในภาคใต้
เข้าร่วมการประชุมสัมมนาในครั้งนี้
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“มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018)”
วันที่ 24 มีนาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผูบ้ ริหาร พร้อมบุคลากรและ
นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ร่วมต้อนรับและร่วมพิธีปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research
Expo 2018)” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวแสดงความยินดีในนามจังหวัดสงขลา ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม
รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวชิ ยั และ รศ.ดร.วิชยั ช�ำนิ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ทักษิณ กล่าวขอบคุณ
เจ้าภาพ สถาบันทุกภาคส่วนที่ร่วมจัดนิทรรศการ โดย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ในพิธกี ล่าวปิดงาน “มหกรรมงานวิจยั ส่วนภูมภิ าค 2561” พร้อมเยีย่ มชมนิทรรศการของหน่วยงานทุกภาคส่วน รวมถึง
บูทแสดงผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “ธนาคารปูม้า” อีกทั้งผลงานสิ่งประดิษฐ์
จากมหาวิทยาลัยต่างๆ และมอบรางวัลแก่หน่วยงานเข้าร่วมประกวดบูทยอดเยี่ยม ณ อาคารศรีวิศววิทยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย
สถาบันวิจยั และพัฒนา ขอแสดงความยินดีกบั อาจารย์นพดล
โพชก�ำเนิด คณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี
วิทยาลัยรัตภูมิ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ได้
รับผลงานวิชาการรับใช้สงั คม ระดับดีมาก จากการประชุมเครือข่าย
วิชาการรับใช้สังคมครั้งที่ 1 ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โดยผลงานที่ได้รับรางวัลได้แก่ ผลงานของอาจารย์นพดล
โพชก�ำเนิด เรื่อง “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของบ้านโคกเมือง ต�ำบลบางเหรียง อ�ำเภอ
ควนเนียง จังหวัดสงขลา” และผลงานของอาจารย์อัมรินทร์
สันตินยิ มภักดี เรือ่ ง “วิถขี า้ ว วิถไี ทย เชือ่ มสายใยจากมหาวิทยาลัย
สู่ชุมชน ต�ำบลควนรู อ�ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา”

ประชุมสัมมาเชิงปฏิบัติการ เรื่องจัดท�ำแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม มทร.ศรีวิชัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวชิ ยั จัดการประชุมสัมมาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง จัดท�ำแผนบูรณาการ
พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
มทร.ศรีวิชัย ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2561 ณ โรงแรมซากุระ
แกรนด์ วิว อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยการประชุมช่วงเช้า
วันที่ 19 เมษายน ได้รับเกียรติจาก คุณอุไร เชื้อเย็น นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ช�ำนาญพิเศษ กองบริหารแผนและงบประมาณ
การวิจัย ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) บรรยายพิเศษ
เรื่อง “เทคนิคการเขียนข้อเสนอแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ให้ได้รับทุน” กิจกรรม
ช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและพัฒนาการเขียนแผนบูรณ
าการฯ เพื่อเสนอของบประมาณประจ�ำปี พ.ศ.2563 โดยได้รับค�ำ
แนะน�ำจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ คุณอุไร เชื้อเย็น
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นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองบริหารแผนฯ ส�ำนักงานคณะ
กรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรตั น์ รองผูอ้ ำ� นวยการ
ส� ำ นั ก วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ และ
ผศ.ดร.อภิ รั ก ษ์ สงรั ก ษ์ ผู ้ อ� ำ นวยการสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
มทร.ศรีวิชัย เพื่อการพัฒนาศักยภาพการจัดท�ำแผนบูรณาการฯ
มทร.ศรีวิชัยต่อไป

กิจกรรม “ผอ.สกว.เยี่ยมเยือนประชาคมวิจัยภาคใต้”

วันที่ 24 เมษายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้แทน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์
นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั (สกว.) ในโอกาสเดินทางมาเยีย่ มพืน้ ทีจ่ งั หวัดตรัง และจังหวัด
กระบี่ กับกิจกรรม “ผอ.สกว.เยี่ยมเยือนประชาคมวิจัยภาคใต้”
ณ ศูนย์เรียนรู้มโนราห์ ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง โดยทาง สกว.
ท้องถิน่ จ.ตรัง ได้นำ� เสนอภาพรวมศูนย์ประสานงานวิจยั เพือ่ ท้องถิน่
จังหวัดตรัง กับชุดโครงการวิจัยในปัจจุบันและผลงานในช่วงต่าง ๆ
อย่างสมบูรณ์ ส่วนสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ได้มีโอกาส
ร่ ว มน� ำ เสนองานวิ จั ย โครงการเร่ ง ด่ ว นของรั ฐ บาล ประเภท
Innovation Hub เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
นาหมืน่ ศรี สูก่ ารสร้างผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่ Start Up โดยผลงานเด่น
ของ อ.ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ และคณะ จากวิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว กับการสร้างธุรกิจใหม่ บริษัทบ้านยายศล จ�ำกัด เพื่อ
เป็นการแสดงศักยภาพของทีมวิจัย มทร.ศรีวิชัย
รายงานประจ�ำปีงบประมาณ 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา
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โครงการสัมมนาเครือข่ายภาคีการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มจังหวัดอันดามัน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย และคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย ร่วมกันจัดนิทรรศการเพื่อต้อนรับ
พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ในการเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายภาคีการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม ของกลุ่มจังหวัด
อันดามัน ณ โรงแรมเรือรัษฎา ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561
ขอขอบคุณ ผอ.อ�ำนวย คงพรหม คุณวราภรณ์ เดชบุญ และทีมงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ที่สนับสนุนลูกปูม้า
เพื่อน�ำมาจัดแสดง

โครงการ “การปรับปรุงต้นฉบับบทความวิชาการสู่มาตรฐานการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ”
วันที่ 26-27 เมษายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนามทร.ศรีวิชัย
จัดโครงการ “การปรับปรุงต้นฉบับบทความวิชาการสู่มาตรฐานการตีพิมพ์
ในระดับชาติและนานาชาติ” ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพือ่
ให้นกั วิจยั ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั มีความรูค้ วามเข้าใจ
ในเรื่องเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ โดยวิทยากร
บรรยายพิเศษในวันนี้ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดีกรีนักวิจัยแห่งชาติสาขาเกษตรศาสตร์และ
ชีววิทยา จากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ และเมธีวจิ ยั อาวุโส ของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ได้บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์
และวิธกี ารเขียนผลงานวิจยั อย่างไรให้ได้รบั การตีพมิ พ์ทงั้ ยังได้รบั เกียรติจาก
วิทยากรประจ�ำกลุ่ม อ่านบทความวิจัยตามความเชี่ยวชาญ ได้แก่
1. กลุ่มวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุณ ทองประจุแก้ว
		 อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. กลุ่มการจัดการ บัญชี
		 ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์
		 อาจารย์สงั กัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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3. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์
		 อาจารย์สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
		 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. กลุ่มภาษาต่างประเทศ
		 Mr.NeilCuthbertson
		 อาจารย์สังกัดคณะศิลปศาสตร์
		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการ “การจัดการทรัพยากรแบบมีสว่ นร่วมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ชุมชนลุม่ น�ำ้ ปะเหลียน จังหวัดตรัง”
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย
จั ด เวที ร ะดมความคิ ด เห็ น เพื่ อ พั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ ภายใต้ โ ครงการ
“การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
ลุ่มน�้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง” ในการเตรียมความพร้อมและสร้างการ
มีสว่ นร่วมส�ำหรับพัฒนาโครงการวิจยั ระยะที่ 2 โดยมีสว่ นราชการระดับ
จังหวัด ปจ. ทสจ. พม. สบทช. และส่วนราชการระดับพื้นที่ ประมง
อ�ำเภอ สถานีป่าชายเลน ส่วนท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. ปราชญ์
ชุมชน ผู้น�ำกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงนักวิจัยที่ร่วมโครงการในปีที่ 1 รวมทั้งสิ้น
50 คน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่น่าสนใจ ได้แก่การทบทวนกรอบวิจัย
ที่ท�ำอยู่เดิม และความต้องการของวิจัยที่จะต้องท�ำต่อไป
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การประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็น
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ (อพ.สธ.)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในฐานะมหาวิทยาลัยในเครือข่าย C-อพ.สธ.
ภาคใต้ตอนล่าง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรกั ษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ (อพ.สธ.) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารศูนย์ทรัพยากร
การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนโครงการ
อพ.สธ.- สกอ” โดยนางสาวสุมัณฑนา จันทโรวงศ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา การ
บรรยายเรื่อง“การจัดตั้งศูนย์ประสานงานและศูนย์ฝึกอบรมโครงการ อพ.สธ.” โดยนายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อ�ำนวย
การโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และการเสวนาเรื่อง “แนวทางการท�ำวิจัยโครงการ อพ.สธ. เชิงบูรณาการ” โดย
รองผูอ้ ำ� นวยการโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชฯทีป่ รึกษาส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ และผูจ้ ดั การส�ำนักงาน
โครงการบริหารทุนวิจัยมุ่งเป้า ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

เวทีสัญจรพบนักวิจัยในพื้นที่ มทร.ศรีวิชัย สงขลา
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนามทร.ศรีวิชัย เปิดเวทีสัญจรพบนักวิจัยในพื้นที่ มทร.ศรีวิชัย
สงขลา เพือ่ ชีแ้ จงกรอบและเปิดเวทีแลกเปลีย่ นการพัฒนาแผนบูรณาการงานวิจยั ในทิศทางปฏิรปู งานวิจยั ของประเทศ
และมุ่งสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศไทยต่อไป
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เวทีสัญจรพบนักวิจัยในพื้นที่ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนามทร.ศรีวิชัย เปิดเวทีสัญจรพบนักวิจัยในพื้นที่ มทร.ศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พื้นที่ขนอม ใสใหญ่ ทุ่งใหญ่) ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
ชี้แจงกรอบแผนวิจัยและเปิดเวทีแลกเปลี่ยนการพัฒนาแผนบูรณาการงานวิจัย ตามเป้าหมายการผลักดันงานวิจัย
ของยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี และหลักเกณฑ์การเตรียมโครงการวิจัยเพื่อเสนอในกรอบ
ปีงบประมาณ 2563 และการเข้าสู่แหล่งทุนงบประมาณวิจัยมุ่งเป้าอื่น ๆ ในปี 2562เวทีนี้มีนักวิจัยให้ความสนใจ
เข้าร่วมกว่า 70 คน นับเป็นอีกหนึ่งการเริ่มต้นสู่งานบูรณาการข้ามศาสตร์วิชาการ

เวทีสัญจรพบนักวิจัยในพื้นที่ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนามทร.ศรีวิชัย เปิดเวทีสัญจรพบนักวิจัยในพื้นที่ มทร.ศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง เพื่อชี้แจงกรอบแผนวิจัยและแลกเปลี่ยนการพัฒนาแผนบูรณาการงานวิจัยตามเป้าหมายการผลักดัน
งานวิจยั ของยุทธศาสตร์การวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ และหลักการเตรียมโครงการวิจยั เพือ่ เสนอในกรอบงบประมาณ
2563 โดยมีนักวิจัยในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังจ�ำนวนมาก

การประชุมสรุปผลการด�ำเนินงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ระยะที่ 1
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จัดการประชุมสรุปผลการด�ำเนินงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
ระยะที่ 1 ภายใต้ โครงการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของชุมชนลุม่ น�ำ้ ปะเหลียน จังหวัดตรัง ในวันที่ 21 มิถนุ ายน
2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ�ำเภอเมือง จังหวัดตรัง จัดขึน้
เพื่อประเมินผลการด�ำเนินงานของโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
ในบริเวณลุ่มน�้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งมีระยะเวลาในการด�ำเนิน
งานวิจัย 12 เดือน
รายงานประจ�ำปีงบประมาณ 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา
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งานวิจัยภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มน�้ำปะเหลียนได้รับ
การตอบรับที่ดีจากชุมชน สามารถกระตุ้นให้ชุมชนเห็นคุณค่าของมี
ส่วนร่วม สร้างความเข้มแข็งของการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่คนในชุมชน นอกจากนี้สะท้อนให้เห็นการ
ท�ำงานของหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่มีการพัฒนา
เครื่องมือเพื่อกระตุ้นพลังท้องถิ่นที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน และสนับสนุนการด�ำเนินโครงการวิจัยของ
นั ก วิ จั ย ในสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย อย่ า ง
ต่อเนื่อง จนท�ำให้เกิดผลการด�ำเนินงานของโครงการวิจัยภายใต้
โครงการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมฯ ที่ตอบเป้าประสงค์ของ
การด�ำเนินงาน และกรอบงานวิจัยที่ผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนมุ่งหวัง
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
ขอขอบพระคุณชุมชนลุ่มน�้ำปะเหลียน ขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งจากส�ำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และผู้ทรงภายในจังหวัด
ตรังทั้ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด พัฒนาจังหวัด ประมงจังหวัด
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นฯลฯ ขอบคุณผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
ทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น งานวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ และ
ทุกหน่วยงานที่มีส่วนช่วยให้โครงการวิจัยด�ำเนินงานวิจัยได้ตรงตาม
เป้าหมาย หน่วยจัดการฯมีความมุ่งหวังจะได้รับการสนับสนุนจาก
ทุกท่านอย่างต่อเนื่องภายใต้การด�ำเนินงานในระยะต่อไป

การประชุมจัดท�ำประเด็นกรอบวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะที่ 2
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั จัดการ
ประชุมจัดท�ำประเด็นกรอบวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง
ระยะที่ 2 เพื่อเป็นการชี้แจงทิศทางการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ เตรียมเวที
เครื่องมือ และก�ำหนดทีมกระบวนการเพื่อการก�ำหนดกรอบโจทย์วิจัยเพื่อ
พัฒนาพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ปะเหลียน ได้รบั กรอบประเด็นวิจยั ทีต่ รงตามความคาดหวัง
จากชุมชน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุม โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ�ำเภอเมือง จังหวัดตรัง ผ่านกระบวนการ
แนะน�ำโดย คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช และรศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา
พี่เลี้ยงโครงการนวัตกรรมงานวิจัยเชิงพื้นที่ให้ค�ำแนะน�ำและเพิ่มความรู้
เชิงเทคนิคเกี่ยวกับกระบวนการก�ำหนดกรอบโจทย์วิจัย แก่ผู้เข้าร่วมการ
ประชุ ม ให้ ส ามารถด� ำ เนิ น เวที ก ารจั ด ท� ำ ประเด็ น กรอบวิ จั ย ได้ ต รงตาม
วัตถุประสงค์ของการด�ำเนินงาน

58

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา

Annual Report 2018

Research and Development Institute

การประชุมจัดท�ำประเด็นกรอบวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะที่ 2
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ได้จดั เวทีการประชุมจัดท�ำประเด็นกรอบวิจยั
เพือ่ พัฒนาพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะที่ 2 เพือ่ เป็นการชีแ้ จงทิศทางการพัฒนางานวิจยั เชิงพืน้ ที่ เตรียมเวที
เครื่องมือ และก�ำหนดทีมกระบวนการเพื่อการก�ำหนดกรอบโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�ำ้ ปะเหลียน ได้รับกรอบ
ประเด็นวิจัยที่ตรงตามความคาดหวังจากชุมชน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด จัดขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน
2561 ณ ห้องภัทรพร โรงแรมวัฒนา พาร์ค อ�ำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมี คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช และ
รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา พี่เลี้ยงโครงการนวัตกรรมงานวิจัยเชิงพื้นที่ กลุ่มนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ทั้ง 3 วิทยาเขต หน่วยงานส่วนราชการและเอกชนต่างๆรวมถึงแกนน�ำชุมชนและชาวบ้านผู้มีส่วน
ได้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชนลุ่มน�้ำปะเหลียน

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9(RMUTCON 2018)
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัง้ 8 แห่งเป็นเจ้าภาพในการ
จัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่
10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 9 (RMUTCON 2018) ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม
2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรังเพื่อการพัฒนางานวิจัยใน
สาขาวิชาต่าง ๆ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
คณาจารย์ นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ในระดับชาติและนานาชาติ
ทัง้ หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพือ่
ให้ผลงานวิจยั ได้มโี อกาสขยายองค์ความรูเ้ ผยแพร่ในวงกว้างมากยิง่ ขึน้
โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
โดยมีนายศิริพัฒพัฒกุลผู้ว่าราชการจังหวัดตรังให้การต้อนรับและ
รายงานประจ�ำปีงบประมาณ 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา
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น�ำชมผลงานสิง่ ประดิษฐ์นวัตกรรมทีเ่ ข้าร่วมประกวด อีกทัง้ ยังได้รบั เกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ส่งมอบธงเจ้าภาพแด่ รองศาสตราจารย์ศลี ศิริ สง่าจิตร อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทีจ่ ะเป็นเจ้าภาพจัดงานในปีถดั ไป ซึง่ ภายในงานปีนมี้ ผี ลงานกว่า 584 ผลงาน
ทั้งระดับชาติ นานาชาติและสิ่งประดิษฐ์ มีผู้เข้าร่วมกว่า 800 คน

“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)”
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจยั ทัว่ ประเทศจัดงาน “มหกรรม
งานวิจยั แห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018) ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯโดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานเปิดงาน และได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเข้าร่วมจัดแสดง
จ�ำนวน 4 ผลงาน ได้แก่ ผลงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าปะลางิงเพื่อยกระดับเป็น
ผลิตภัณฑ์ Premium OTOP ของอาจารย์พันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลงานพัฒนาคุณภาพและ
การตลาดของผ้าทอนิคมลานข่อยจังหวัดพัทลุง ของ ผศ.ดร.มาหามะสูไฮมี มะแซ คณะวิศวกรรมศาสตร์ผลงานออกแบบ
และผลิตอุปกรณ์สิ่งของใช้ตกแต่งโดยใช้ผ้าทอพื้นเมืองภาคใต้ ของอาจารย์สุธรรม มัควัลย์ คณะศิลปะศาสตร์ และ
ผลงานการสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมด้วยการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอหมื่นศรีสู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ
ยุคใหม่ ของอาจารย์สุพิชญาณ์ บุญเกื้อ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวรวมถึงงานวิจัยที่เข้าร่วมกิจกรรม
Highlight Stage ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวนมาก
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โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (ค่ายเรียนรู้ธนาคารปูม้า
และฟื้นฟูหญ้าทะเล) เพื่อเป็นการสร้างจิตส�ำนึกให้เยาวชนเห็นความส�ำคัญและคุณค่าของทรัพยากร ซึ่งในวันที่ 1
กันยายน ได้รับเกียรติจาก นายหลงเฝียะ บางสัก และนายชุลี ช่วยเพชร ประธานและกรรมการกลุ่มประมงพื้นบ้าน
น�้ำราบ มาเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ป่าชายเลนของชุมชนบ้านน�้ำราบ ซึ่งมี ดร.วิกิจ ผินรับ
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย เป็นผู้แนะน�ำกิจกรรมต่างๆ ให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมค่ายเรียนรู้ในครั้งนี้

ประชุมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 10 กันยายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเพื่อ
เสนอของบประมาณสนับสนุน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�ำนวยการ
สถาบันวิจยั และพัฒนา กล่าวเปิดงานและร่วมชีแ้ จงการเสนอของบประมาณสนับสนุนแก่ผเู้ ข้าร่วม ณ โรงแรมวัฒนา พาร์ค
อ�ำเภอเมือง จังหวัดตรัง
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การประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจ�ำปี 2561
วันที่ 14 กันยายน 2561 หน่วยวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจ�ำปี 2561ภายใต้โครงการ
“การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน�้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะที่ 2”
ณ ห้องนครินทร์2 โรงแรมเรือรัษฎา อ�ำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดร.จเร สุวรรณชาต และดร.กิตติ สัจาวัฒนา ผู้อ�ำนวยการ
หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) รวมทั้งผู้น�ำชุมชนในลุ่มน�้ำปะเหลียนและเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนที่มาร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
ปีที่ 2 นี้ มีนักวิจัยเสนอโครงการทั้งหมด 11 โครงการ ภายใต้กรอบวิจัย 2 กรอบ คือ กรอบการวิจัยที่ 1 สนับสนุน
การบริหารจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม และกรอบการวิจัยที่ 2 คือการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนลุ่มน�้ำปะเหลียน

ประชุมเตรียมความพร้อมการด�ำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 19 กันยายน 2561 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�ำนวย
การสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารคณะและวิทยาลัย ของมทร.ศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทั้ง 6 หน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อม
การด� ำ เนิ น โครงการวิ จั ย เรื่ อ ง “การวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อ
สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มบทฐานศักยภาพและทรัพยากรท้องถิ่น
สู ่ ต ลาดการแข่ ง ขั น ” ณ ห้ อ งประชุ ม อิ น ทนิ ล คณะเทคโนโลยี
การจัดการ มทร.ศรีวชิ ยั วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) โดยได้รบั
เกียรติจารท่านผศ.ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดี ประจ�ำ
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นผูก้ ล่าวเปิดการประชุมในครัง้ นีโ้ ดยการ
ประชุมครั้งนี้ได้มีการยกสินค้า OTOP ที่เป็นจุดเด่นในพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช คือเครื่องแกง และเครื่องถม มาเป็นประเด็นเพื่อที่
จะพัฒนาการผลิตตัวสินค้า กรรมวิธีในการผลิต และรวมไปคุณภาพ
ของสินค้า OTOP ด้วย
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ร่วมจัดนิทรรศการในงาน CEO FORUM : สานพลังวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่
วันที่ 28 กันยายน 2561 ผลงานวิจยั เพือ่ พัฒนาเชิงพืน้ ทีข่ องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ชุดโครงการ
วิจัย “การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน�้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะที่”
ได้เข้าร่วมจัดแสดงในงาน CEO FORUM:สานพลังวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ พัฒนาพืน้ ที่ ณ ห้องประชุม World Ballroom
Bangkok Convention Centre โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เพื่อตอบโจทย์นโยบายแห่งรัฐ ที่เน้นความส�ำคัญในการ
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยการพัฒนาจากฐานรากของประเทศ โดยอาศัยความรูด้ า้ นการวิจยั และ
นวัตกรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบาย Thailand 4.0 ความร่วมมือระหว่าง วช. สกว. และ สกอ. โดยได้มี
ท่าน พลอากาศเอกประจิน จัน่ ตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษทัง้ นีโ้ ครงการวิจยั
ลุ่มน�้ำปะเหลียน ของ มทร.ศรีวิชัย ด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 บนเป้าหมายส�ำคัญ “เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน
ลุ่มน�้ำปะเหลียน” ที่เน้นการมีส่วนร่วมทั้งภาคราชการและภาคประชาชน เพื่อร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาใน
ทุกระดับ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ผลส�ำเร็จของการด�ำเนินการในระยะที่ 1 วัดผลผ่านการเปลีย่ นแปลงเศรษฐกิจของกลุม่ เป้าหมายในพืน้ ที่ พบว่า
มีผลเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง ซึ่งมี ผศ.นพดล โพชก�ำเหนิด ตัวแทนนักวิจัยเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวการท�ำงาน แต่
ผลกระทบที่มีคุณค่า วัดได้จากหน่วยงานภาคีร่วม คือคุณประภาพรรณ กันตังพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
วังวน อ�ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ พร้อมกับน�ำโล่ประกาศเกียรติคุณ ที่ อบต.วังวน ได้รับ
จากจังหวัดตรังและ กิจกรรม Change For Good ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
จังหวัดตรัง ประจ�ำปี 2561 มาเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณบรรจง นฤพรเมธี
นายกสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัด ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการวิจัย ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การมาร่วมงานในครั้งนี้ เป็นโอกาสให้หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สามารถน�ำเอาแนวทางและเทคนิค
ต่าง ๆ ไปปรับใช้ในการท�ำงานในระยะที่ 2 ต่อไป
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กรอบการท�ำงานวิจัย ด้านพัฒนา OTOP ความร่วมมือระหว่าง ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วันที่ 3 ตุลาคม 2561 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช น�ำทีมผูบ้ ริหาร
ประกอบด้วยผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ พร้อมนักวิจัยรวม 13 คน เข้าพบรักษาราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราชเพือ่ หารือกรอบการท�ำงานวิจยั ด้านพัฒนา OTOP ความร่วมมือระหว่าง ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งการพบกันครั้งนี้ได้ร่วมกลั่นกรอง
กลุ่มเป้าหมาย และก�ำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส�ำหรับการเตรียมจัดเวทีทบทวนกรอบวิจัยพัฒนา OTOP ในวันที่
18-19 ตุลาคม 2561 นี้โอกาสนี้ได้รับความรู้และมุมมองที่จะเชื่อมโยงการพัฒนา OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้วยเสน่ห์ที่ว่า “นคร...เมืองสองธรรม” (ธรรมะ+ธรรมชาติ) เมืองสองเครื่อง (เครื่องถม+เครื่องแกง)

ร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา 9 มทร.
วันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�ำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัย
และพัฒนา 9 มทร. และรายงานสรุปผลการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ ที่ 9 โดยมี รศ.ศีลศิริ สง่าจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้เปิดการประชุม
ณ ห้องประชุม1 ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
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ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านมาตรฐานความปลอดภัยการวิจัย
และมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
วันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้แทนอธิการบดี
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านมาตรฐานความปลอดภัยการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัย
ของห้องปฏิบัติการ กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคใต้ 12 สถาบัน และส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ณ โรงแรมบุรีศรีภู อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล บันทึกลงนามความร่วมมือกับ สกว. เพื่อวิจัยยกระดับ OTOP
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวชิ ยั ร่วมแถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนางานวิจยั และการสนับสนุนชุดโครงการวิจยั
ที่มีผลกระทบสูง (Program based Research)” ระหว่าง 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กับส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) วิจัยสร้างองค์ความรู้ “เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้า
ระดับพรีเมี่ยม เสริมเศรษฐกิจฐานรากซึ่ง 8 มทร. ประกอบด้วย
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1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
การแถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัย
ทีม่ ผี ลกระทบสูง (Program based Research) โดยมีทา่ นอธิการบดีมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี ผูอ้ ำ� นวยการสถาบัน
การวิจัยและพัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิจัย ร่วมงานดังกล่าว ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพ
โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อ�ำนวยการ สกว.กล่าวว่า ที่ผ่านมา รัฐบาลให้การสนับสนุน
โครงการหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP ในการขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายรัฐ แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและ
ความยากจนของประเทศ ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน โดยมีแนวทางการพัฒนา
สินค้าและบริการ 5 ด้าน ประกอบด้วย
- ด้านการบริหาร โดยใช้กลไกคณะกรรมการอ�ำนวยการหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดและอ�ำเภอ
- ด้านพัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการ
- ด้านสถานที่
- ด้านผลิตภัณฑ์ของใช้ของที่ระลึก
- ด้านอาหาร โดยเน้นความสะอาดและถูกสุขอนามัย มีมาตรฐาน
เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ใน 3 กลุ่มงาน คือ เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งปัจจุบันพบว่า
ผลิตภัณฑ์ OTOP บางชนิด ยังมีปัญหาด้านคุณภาพ มาตรฐาน และการพัฒนาต่อยอดยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP
ให้เป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยมอย่างไรก็ดี สกว. ในฐานะองค์กรที่มีภารกิจสนับสนุนทุนวิจัยให้เกิดข้อมูล และความรู้สู่
การขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศ รวมถึงหนุนเสริมนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและความยากจนของประเทศ โดยการเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรและภูมิปัญญาพื้นถิ่นด้วยการวิจัย จึงได้
สนับสนุน โครงการการพัฒนางานวิจัยและโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง (Program based Research) ภายใต้
ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง ด�ำเนินการศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ด้วย “การพัฒนา
เชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ในการเพิ่มมูลค่า และความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ ทั้งคุณภาพและ
มาตรฐานที่ยังคงไว้ซึ่งคุณค่าของอัตลักษณ์เชิงภูมิปัญญา เสน่ห์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น ทันสมัย ตามแบบสากล
ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อ�ำนวยการหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) สกว.
กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รวมทัง้ เป็นแหล่งสร้างงานวิจยั และสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรมสูก่ ารผลิตเชิงพาณิชย์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ซึ่งจะรับหน้าที่การศึกษาวิจัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ (OTOP) ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและ
ความร่วมมือทีจ่ ะยกระดับเศรษฐกิจฐานรากผ่าน “งานวิจยั พืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์” เพิม่ ขีดความสามารถของผูป้ ระกอบการ
หนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ผ่านกลไกการขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า และยกระดับผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์เป้าหมาย
(Signature Product)
ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั กล่าวว่ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั มีพนื้ ทีร่ บั ผิดชอบในภาคใต้ มีวทิ ยาเขตตัง้ อยูใ่ นหลายจังหวัด มีพนั ธกิจท�ำงานวิจยั เพือ่ พัฒนา
ชุมชนสังคมมาอย่างต่อเนือ่ ง โครงการความร่วมมือกับ สกว.ครัง้ นี้ ได้เลือกพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช ซึง่ เป็นจังหวัด
ที่มีความส�ำคัญของภาคใต้ มีพื้นที่และประชากรสูง แต่ขีดความสามารถในการแข่งขันยังมีปัญหาด้านโครงสร้างการก
ระจายรายได้ นอกจากนีท้ างมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือทีด่ กี บั ทางจังหวัดมาอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้เป็นทุนการหนุนเสริม
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จากภาคีในระดับจังหวัดมีความพร้อมสูง ประเด็นที่จังหวัดได้เลือกกลุ่ม OTOP คือเครื่องแกง และเครื่องถม ซึ่งทั้ง
2 อย่างนี้ มีความเอกลักษณ์ตอ่ ความเป็นเมืองนครศรีธรรมราช และความเป็นภาคใต้ เครือ่ งแกงคือเครือ่ งปรุงทีส่ ำ� คัญ
ในวัฒนธรรมอาหารของชาวใต้ ขณะที่เครื่องถมคือศิลป์ที่มีคุณค่ามายาวนาน ซึ่งการเลือกสรรในครั้งนี้ ตรงกับความ
เป็นเอกลักษณ์ของเมืองที่ว่า “เมืองนครศรีธรรมราช เมืองสองธรรม เมืองสองคลอง เมืองสองเครื่อง” เป้าหมายที่
ส�ำคัญของ มทร.ศรีวิชัย ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ให้แนวทางนักวิจัยไว้ง่ายๆ ชัดๆคือ งานวิจัยที่ท�ำนั้นจะต้อง”ท�ำได้จริง
ใช้ได้จริง ขายได้จริง”บนประโยชน์สูงสุดคือชุมชนสามารถเกิดรายได้เพิ่มที่วัดผลได้
ส�ำหรับความร่วมมือระหว่าง หน่วยบูรณาการวิจยั ฯเชิงพืน้ ที่ ABC ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั กับ เครือข่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในครั้งนี้ เป็นการท�ำงานแบบประสานพลังที่มุ่งสร้างงานวิจัยให้เกิดองค์ความรู้และ
นวัตกรรม น�ำไปสู่การยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ OTOP บนกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน โดยอาศัยกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งสอดรับกับนโยบายรัฐบาย ภายใต้การพัฒนาประเทศไทย 4.0

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราช
18 ตุลาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
พร้อม ดร.จเร สุวรรณชาติ รองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ ผศ.อุดร นามเสน รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการพิเศษ
รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช น�ำผูบ้ ริหารพืน้ ทีว่ ทิ ยาเขตนครศรีธรรมราช
และนักวิจยั พบภาคีเครือข่าย เพือ่ ร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบตั กิ าร “โครงการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึง่ ต�ำบล
หนึง่ ผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพือ่ สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิม่ บนฐานศักยภาพและทรัพยากรพืน้ ถิน่
สู่ตลาดการแข่งขัน” ภายใต้ “การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง (Program
based Research) ระหว่างกองทุนสนับสนุนการวิจัยกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” ณ ห้องประชุม
ทิพย์มณฑา โรงแรมลิกอร์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช มาเป็นประธานในการประชุม และร่วมหารือการสนับสนุนการท�ำงาน โดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วม
กว่า 60 คน ผสมผสานกับนักวิจัยอีกกว่า 30 คน อีกทั้งได้รับเกียรติจาก คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ผู้ทรงคุณวุฒิ
งานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ มาให้มุมมองและวิเคราะห์กรอบการวิจัย เป็นอีกหนึ่งกระบวนการท�ำงานวิจัยเพื่อพัฒนา
เชิงพื้นที่ในระดับจังหวัดที่ มทร.ศรีวิชัย ด�ำเนินการในปี 2561
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ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้การพัฒนางานด้านการปฏิบัติงานในองค์กร
วันที่ 19 ตุลาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ร่วมพบปะแลกเปลีย่ นการจัดการความรูก้ ารพัฒนางานด้านการปฏิบตั งิ าน
ในองค์กร เพื่อเชื่อมโยงประสานงานระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างความร่วมมือในการ
ด�ำเนินงานวิจยั เชิงพืน้ ที่ “โครงการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มบนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน” ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึง่ ได้รบั เกียรติจาก ผศ.สุจารี แก้วคง รองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับผู้บริหาร และบุคลากรของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย

ประชุมจัดท�ำแผน การปฏิบัติงานประจ�ำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 20-21 ตุลาคม 2561 สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั น�ำโดย ผศ.ดร.อภิรกั ษ์ สงรักษ์ ผูอ้ ำ� นวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากร ได้ประชุมจัดท�ำแผนการ
ปฏิบัติงานประจ�ำปีงบประมาณ 2562 และแผนการบริหารโครงการ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัด
นครศรีธรรมราชเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มบนฐานศักยภาพ
และทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน ณ ปลายน�้ำรีสอร์ท อ�ำเภอ
พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
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เยี่ยมชมและเรียนรู้วิธีการท�ำเครื่องถมหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 20 ตุลาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา น�ำโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พร้อมด้วยบุคลากร ลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มชมและเรียนรูว้ ธิ กี ารท�ำเครือ่ งถม จากคุณอุดม ขวัญสงค์ เจ้าของร้านเครือ่ งถมอุดม ซึง่ เป็น
ช่างฝีมือเครื่องถมชั้นครูในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเครื่องถมเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ ที่นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย น�ำมาเป็นโจทย์วิจัย ในโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งน�ำเยี่ยมชมโดยนักวิจัยภายใต้โครงการ ดร.พิมพิศา พรหมมา และ อาจารย์วาจิศาจันทรักษ์ สังกัด
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย

ร่วมหาแนวทางการพัฒนากระบวนการสร้างงานวิจัยที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมภาคใต้
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์กติ ติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีม
นักวิจยั เข้าพบสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง โดยคุณประชา งามรัตนกุลประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง พร้อมด้วย
คณะรองประธาน และกรรมการสภา เพื่อรับทราบแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดตรังและภาคใต้ ในกลุ่ม
ยางพารา ปาล์ม ท่องเทีย่ ว และอาหารทะเล พร้อมทัง้ หารือแนวทางการพัฒนากระบวนการสร้างงานวิจยั ทีต่ อบโจทย์
ภาคอุตสาหกรรมภาคใต้ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยรับไปหารือเพื่อจัดการประชุมระดมความคิด
เห็นในช่วงเดือนธันวาคม
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การประชุมน�ำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจยั “การพัฒนาและสนับสนุนชุดโครงการวิจยั ทีม่ ผี ลกระทบสูง
เพือ่ สร้างนวัตกรรมและเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการ โครงการหนึง่ ต�ำบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์
(OTOP)” ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยและสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มี
ผลกระทบสูง (Program based Research)
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง ได้น�ำทีมวิจัยชุดโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล
ตามระเบียบวาระแห่งชาติ ปี 2561 กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยผู้บริหารได้ร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ไปเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมภายใต้
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจยั รุน่ ใหม่” (ลูกไก่) และโครงการ “จุดประกายความคิดสร้างงานและนวัตกรรม
สู่ประเทศไทย 4.0”
ดร.จเร สุวรรณชาตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ�ำนวยการฝ่าย
สารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนา
บุคลากรวิจยั และนวัตกรรมภายใต้โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจยั รุน่ ใหม่” (ลูกไก่) และโครงการ “จุดประกายความคิด
สร้างงานและนวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0” ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 12-13
พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
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บริษัทเอสซีจี เข้าร่วมหาแนวทางความร่วมมือเกี่ยวกับงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรแนวชายฝั่ง
จังหวัดตรังร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นเครือข่ายในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรแนวชายฝั่ง
วั น ที่ 20 พฤศจิ ก ายน 2561 คุ ณ ศานิ ต เกษสุ ว รรณ และ
คณะ บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ำกัด เข้าพบ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มทร.ศรีวชิ ยั เพือ่ หาแนวทางความร่วมมือเกีย่ วกับงานด้านการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรแนวชายฝั่งจังหวัดตรัง โดย บริษัทเอสซีจีผสานพลังงาน
ชุมชนสานต่อโครงการรักษ์น�้ำจากภูผา สู่มหานที เอสซีจีมีการอนุรักษ์
ต้นน�ำ้ ของชุมชน ต.ถ�ำ้ ใหญ่ อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช และมาถึงพืน้ ที่
ปลายน�้ำของชุมชนบ้านมดตะนอน ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ได้น�ำ
นวัตกรรมบ้านปลาจากปูนทนน�้ำทะเล เป็นบ้านปลาที่เหมาะสมกับ
พืน้ ที่ และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เอสซีจจี งึ จัดท�ำโครงการรักษ์นำ�้ จาก
ภูผา สูม่ หานทีในพืน้ ทีต่ า่ งทัง้ ประเทศ รวมถึงการสร้างเครือข่ายให้เกิด
พลังที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันสร้างต้นน�้ำที่ดี สู่ปลายน�้ำอันอุดมสมบูรณ์
และยินดีทจี่ ะร่วมกับมหาวิทยาลัยเพือ่ เป็นเครือข่ายในด้านการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรแนวชายฝั่ง

ร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วม
ประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมรัศมี
ธารา อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมีท่านรองอธิกาบดี มทร.ตะวันออก
ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูลได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ซึ่งมี ดร.ภทรพรยุทธาภรณ์พินิจ ผู้อ�ำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ตะวันออก พร้อมทีมงาน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายในครั้งนี้
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“การพัฒนาและสนับสนุนชุดโครงการวิจยั ทีม่ ผี ลกระทบสูง เพือ่ สร้างนวัตกรรมและเพิม่ ความสามารถ
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการโครงการหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)”
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทีม
วิจัยชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ OTOP
จังหวัดนครศรีธรรมราช ของ มทร.ศรีวิชัย น�ำเสนอกรอบวิจัยและ
Network Value Chain ต่อผู้ทรงคุณวุฒิส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั (สกว.) ภายใต้ “การพัฒนาและสนับสนุนชุดโครงการวิจยั ทีม่ ี
ผลกระทบสูง เพือ่ สร้างนวัตกรรมและเพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการโครงการหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)”
ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ ห้องประชุม ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower (สนามเป้า) กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยส่งมอบงานวิจัย ท�ำได้จริง ใช้จริง ขายได้จริง “ตู้อบแสงอาทิตย์
ส�ำหรับอบแห้งใบจาก” ให้กบั กลุม่ วิสาหกิจชุมชนจักสานก้านจากบ้านนายอดทอง ต�ำบลวังวน อ�ำเภอกันตัง
จังหวัดตรัง
วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ผูช้ ว่ ยศาสตรจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั พร้อมด้วย ดร.จเร สุวรรณชาต
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์ พร้อมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ทีมจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนา
เชิงพื้นที่ นักวิจัย ร่วมส่งมอบ “ตู้อบแสงอาทิตย์ ส�ำหรับอบแห้งใบจาก (ติหมา)”
ผลงานของ ผศ.นพดลโพชก�ำเหนิด ภายใต้งานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.) โครงการวิจยั เรือ่ ง“การจัดการทรัพยากรแบบมีสว่ นร่วมเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของชุมชนลุม่ น�ำ้ ปะเหลียน จังหวัดตรัง”ให้กบั กลุม่ วิสาหกิจชุมชนจักสานก้าน
จากบ้านนายอดทอง ต�ำบลวังวน อ�ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยนายไพบูลย์ โอมาก
รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางประภาพรรณ กันตังพันธุ์ นายกองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลวังวน และป้าเล็ก เป็นผู้รับมอบ ซึ่งมี ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา
ผู้อ�ำนวยการหน่วยบูรณาการและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย เข้าร่วมเป็นเกียรติในการส่งมอบ คุณเบญจมาศ
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ตีระมาศวณิช ผู้ทรงคุณวุฒิ สกว. และพี่เลี้ยงโครงการวิจัย นายบรรจง นฤพรเมธี นายกสมาคมการท่องเที่ยวและ
โรงแรมจังหวัดตรังคุณนันทวัน ศิรโิ ภคพัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย(ททท.) ส�ำนักงานตรังหัวหน้า
ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังคุณจ�ำนง ฐานะพันธุ์ ผู้อ�ำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม สบทช.10 และ ปลัดอ�ำเภอ
กันตัง มาร่วมเป็นพยานและร่วมการส่งมอบในครั้งนี้ด้วย

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย น�ำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา ผูบ้ ริหารและบุคลากร
เข้าเยี่ยมเยือนและสวัสดีปีใหม่แก่หน่วยงานใน มทร.
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
พ.ศ.2562 และขอขอบคุณส�ำหรับของขวัญและค�ำอวยพร
ปีใหม่ จากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงอาจารย์ นักวิจัย มทร.
ศรีวิชัยทุกท่าน
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วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ข้อมูลบทความที่ตีพิมพ์ใน วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ�ำปี 2561
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีก�ำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ ปีละ 3 ฉบับ
- ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน
- ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม
- ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม
วารสารวิจัย ที่ตีพิมพ์ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 ได้แก่
1. วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561
มีบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จ�ำนวน 12 บทความ ประกอบด้วย
บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหน่วยงานภายนอก จ�ำนวน 8 บทความ
บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 4 บทความ
2. วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
มีบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จ�ำนวน 12 บทความ ประกอบด้วย
บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหน่วยงานภายนอก จ�ำนวน 10 บทความ
บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 2 บทความ
3. วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561
มีบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จ�ำนวน 12 บทความ ประกอบด้วย
บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหน่วยงานภายนอก จ�ำนวน 9 บทความ
บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 3 บทความ
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ตารางที่ 1 วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561
ที่
1

ชื่อบทความ

สภาวะที่เหมาะสมส�ำหรับตรวจ
หาเชื้อก่อโรคสกุลวิบริโอสามชนิด
ด้วยวิธีมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์
2 การออกแบบอุปกรณ์ปรับมุม
ใบกังหันลมผลิตไฟฟ้า
ชนิดแกนแนวตั้ง 6 ใบพัด
3 การติดตามอัตราการรอดและ
การปรับตัวของปลาการ์ตูนส้มขาว
(Amphiprion ocellaris) ที่ปล่อย
คืนสู่ธรรมชาติแบบใช้กรงครอบ
บริเวณเกาะม้า จังหวัดกระบี่
4 คนข้ามเพศ : การใช้ชีวิตคู่
การสร้างครอบครัว
และการเลี้ยงดูบุตร
5 การศึกษาการจัดการหลังเก็บเกี่ยว
ของผลลูกหยีด�ำสดและวิธีการท�ำ
แห้งต่อสมบัติและการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสของผลลูกหยีแห้ง
6 การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงมรดกวัฒนธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
7 การปรับตัวของกลุ่มสตรีบ้านเกาะ
มุกด์ในการแปรรูปสัตว์น�้ำเพื่อลด
ปัญหาเศรษฐกิจของครัวเรือน
8 ความเป็นไปได้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ปาล์มสาคูเชิงพาณิชย์
9 การใช้แผนที่ความคิดสรุปเนื้อหา
บทเรียนในการพัฒนาการเรียน
การสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
10 การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด�ำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครศรีธรรมราชประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เจ้าของเรื่อง

หน่วยงาน

แหล่งของบทความ
ภายนอก ภายใน

อุมาพร ขิมมากทอง

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

✓

วีระศักดิ์ ไชยชาญ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

✓

นิคม อ่อนสี

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

✓

เฉลิมขวัญ เมฆสุข

มหาวิทยาลัยศิลปากร

✓

รอมลี เจะดอเลาะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

✓

ประเภท
วิทย์ สังคม

✓
✓

✓

✓
✓

ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ มหาวิทยาลัยพะเยา

✓

✓

ณัฐทิตา โรจน
ประศาสน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

✓

✓

นิพนธ์ ใจปลื้ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

✓

✓

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

✓

สุดคะนึง ณ ระนอง

ชนิกานต์ ใสยเกื้อ

✓

✓

✓
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ที่

ชื่อบทความ

เจ้าของเรื่อง

11 ความหลากชนิดของเห็ดในพื้นที่ ฌานิกา แซ่แง่ ชูกลิ่น
สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย
จังหวัดตรัง
12 อุปสรรคของสตรีในการได้รับการ กชมน ทิพยรัตน์
พัฒนาสู่อาชีพทนายความและที่
ปรึกษากฎหมาย

หน่วยงาน

แหล่งของบทความ
ภายนอก ภายใน

✓

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

ประเภท
วิทย์ สังคม

✓

✓

ส�ำนักงานศาลยุติธรรมศาล
แขวงอุดรธานี

✓

ตารางที่ 2 วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
ที่

ชื่อบทความ

1

การใช้ประโยชน์จากหยวกกล้วย
หอมทองเพื่อเสริมใยอาหาร
ในไส้อั่ว
พลวัตของการขับเคลื่อนเพื่อขอ
ขยายเขตห้ามท�ำประมงอวนลาก
และอวนรุนเป็น 3 ไมล์ทะเลโดย
เครือข่ายชุมชนประมงพื้นบ้าน
จังหวัดกระบี่
การสังเคราะห์อนุพันธ์โอเซลทามิ
เวียร์ออกฤทธิ์ยับยั้งอัลไซเมอร์
ปริมาณการจับต่อหน่วยการ
ลงแรงประมงและต้นทุนผล
ตอบแทนของการประมงอวนล้อม
ซั้ง บริเวณจังหวัดพังงา
Antimicrobial Effects of
Ginger and Garlic Extracts
on Microbial Growth on
Surfaces of Thai Fermented
Pork Sausages
การสร้างและพัฒนาหลักสูตร
ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ตั้งแต่
ระดับอนุบาลศึกษาไปจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อบ่ม
เพาะผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ
ด้านวิทยาศาสตร์)

2

3
4

5

6
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หน่วยงาน

แหล่งของบทความ
ภายนอก ภายใน

ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

✓

จตุรงค์ คงแก้ว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

✓

มูฮ�ำหมัด นิยมเดชา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

✓

ชาญยุทธ สุดทองคง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

Tuenjai Siripahanakul

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

✓

พูนสุข อุดม

มหาวิทยาลัยทักษิณ

✓

ประเภท
วิทย์ สังคม

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓
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ที่

ชื่อบทความ

7

การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนวังก์พง
อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
8 แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
พื้นบ้านการชักแห่เรือพระบกของ
ต�ำบลเขาใหญ่ อ�ำเภออ่าวลึก
จังหวัดกระบี่
9 การจัดกลุ่มธุรกิจร้านยาประเภท
ข.ย.1
10 ความหลากหลายและโครงสร้าง
ของสังคมพืชป่าชายเลนของชุมชน
ต�ำบลคลองต�ำหรุ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี
11 ก�ำลังอัดของมอร์ตาร์ที่ใช้หินฝุ่น
แทนทราย
12 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำของ
เยาวชนคนปลายน�้ำคลองท่าแนะ
จังหวัดพัทลุง

เจ้าของเรื่อง

หน่วยงาน

แหล่งของบทความ
ภายนอก ภายใน

ประเภท
วิทย์ สังคม

พัชราภรณ์
ชัยพัฒนเมธี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์

✓

สุพัตรา คงข�ำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

✓

✓

✓

✓

นพมาศ อัครจันทโชติ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
แสงจันทร์ วายทุกข์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชูเกียรติ ชูสกุล
จินตนา กสินันท์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ตารางที่ 3 วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561
ที่
1
2

3

ชื่อบทความ

เจ้าของเรื่อง

เครื่องอัดอิฐตกแต่งจากทางปาล์ม อาริษา โสภาจารย์
น�้ำมันชนิดไฮดรอลิกส์แฮนด์ปั๊ม
การเจริญเติบโตของปลาทองออ สมรักษ์ รอดเจริญ
แรนดา (Carassius auratus) ที่
เลี้ยงด้วยอาหารผสมสาหร่ายสี
เขียวแกมน�้ำเงิน Hapalosiphon
welwitschii TISTR 8237
Selection of the Best Laptop Narong Wichapa
for Educational Purposes
using Hybrid Decision Making
Technique

หน่วยงาน

แหล่งของบทความ
ภายนอก ภายใน

✓

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

✓

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

✓

ประเภท
วิทย์ สังคม

✓

✓

✓
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ที่

ชื่อบทความ

4

การคัดเลือกและการจ�ำแนก
แบคทีเรียผลิตเอนไซม์
1-Aminocyclopropane-1Carboxylate (ACC)
Deaminase เพื่อช่วยลดสภาวะ
เครียดในพืชอินทรีย์
5 แนวทางการจัดการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของเมืองฮอยอัน
ประเทศเวียดนาม
6 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโต
และผลผลิตของมันเทศ 6 พันธุ์
7 การศึกษาระดับความสุขในการ
เรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8 การประยุกต์ใช้ระบบเครือข่าย
กล้องวิดีโอแบบไร้สายส�ำหรับ
ติดตามการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณ
หาดราชมงคล จังหวัดตรัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุ
นมพาสเจอร์ไรส์ด้วยอิชิกาว่า
ไดอะแกรม: กรณีศึกษาสหกรณ์
โคนมพัทลุงจ�ำกัด
10 การประเมินปริมาณและมูลค่าของ
ผลผลิตการประมง ผลผลิตจากป่า
ที่ไม่ใช่เนื้อไม้ และการจัดการร่วม
ของแหล่งน�้ำ : กรณีศึกษาแหล่ง
น�้ำและป่าชุมชนหนองผือ
แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
11 ความแตกต่างของระดับพฤติกรรม
ภาวะผู้น�ำของผู้อ�ำนวยการใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ
และภาคเอกชนตามการรับรู้ของ
ครูผู้สอน
12 การผลิตกระถางต้นไม้ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมจากกากตะกอน
น�้ำมันปาล์ม และวัสดุเหลือทิ้งจาก
การเพาะเห็ด
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เจ้าของเรื่อง

หน่วยงาน

แหล่งของบทความ
ภายนอก ภายใน

ประเภท
วิทย์ สังคม

สมคิด ดีจริง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

✓

ธัญธัช
วิภัติภูมิประเทศ

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

✓

ละอองศรี ศิริเกษร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

✓

นิคม อ่อนสี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

✓

ผกามาส
ปุรินทราภิบาล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

ปราณีต งามเสน่ห์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

✓

✓

กมลภพ แก้วศรี

มหาวิทยาลัยธนบุรี

✓

✓

เตือนใจ ปิยัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

วิมลยา เนื้อทอง

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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คณะผู้จัดท�ำ
บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์		

ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพรธารางกูร		
ดร.วิกิจ ผินรับ				
นายสุวรรณ พรมเขต			
นายเชิด คงห้อย				
นางสาวบุญบรรจง สายลาด			
นางสาวเกศินี ใหมคง			
นางสาวหทัยรัตน์ หนักแน่น 			
นางสาวจริญาภรณ์ เพชรสามสี		
นางสาวประภาพร หนูคงรักษ์		
นางสาวธารทิพย์ สุวรรณเวลา		
						
นางสาวนฤนาฎ ชูทิพย์			
						
นางสาวยุวรรณา ทองมั่น			

รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่วิจัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป:โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป:โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

