ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือนกันยายน – ธันวาคม 2557

จดหมายข่าว
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ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล ศ รี วิ ชั ย
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กิจกรรมของสถาบันวิจัย
และพัฒนา

06
นักวิจัยศรีวิชัย

07
งานวิจัยสู่สังคม

TALK to
จากใจ บ.ก.
ส วั ส ดี ท่ า น ผู้ อ่ า น จ ด ห ม า ย ข่ า ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิ ยั ทุกท่าน ฉบับนีเ้ ป็นฉบับที่ 3 ปีท่ี 2
ประจำ�เดือนกันยายน – ธันวาคม 2557 ด้วยรูป
แบบและความแปลกใหม่ อีกทัง้ ข้อมูลเนือ้ หาทีแ่ น่น
ด้วยคุณภาพ เพื่อให้ผ้รู ับสารได้รับข้อมูลที่ทัน
สมัย ทันเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวและกิจกรรม
ต่างๆ ของสถาบันวิจยั ฯ รวมถึงประวัตขิ องนัก
วิจยั ทีน่ า่ สนใจ และการนำ�งานวิจยั ทีม่ ปี ระโยชน์เผย
แพร่สสู่ งั คม กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิง่
ว่าจดหมายข่าวของสถาบันวิจัยและพัฒนา จะ
เป็นสื่อกลางที่เป็นประโยชน์แก่นักวิจัยและผู้สนใจ
ทุกท่าน

ดำ�เนินการจัดทำ�จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
179 หมู่ 3 ตำ�บลไม้ฝาด อำ�เภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
โทรศัพท์ 0-7520-4070 โทรสาร 0-7520-4071
http://rdi.rmutsv.ac.th

02

คณะกรรมการดำ�เนินงาน
กรรมการอำ�นวยการ
ผศ.รุจา ทิพย์วารี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

บรรณาธิการ
ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กองบรรณาธิการ
ผศ.ดร.ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ดร.ลักษมี วิทยา
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายบริการวิชาการและเทคโนโลยี
นายสุวรรณ พรมเขต
นายเชิด คงห้อย
นางสาวบุญบรรจง สายสาด
นางสาวเกศินี ใหมคง
นางสาวหทัยรัตน์ หนักแน่น
นางสาวธารทิพย์ สุวรรณเวลา
นางสาวประภาพร หนูคงรักษ์
นางสาวจริญาภรณ์ ช่วยเรือง

จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

กิจกรรมของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
การเสนอโครงการวิจัยดิจิตอลผ่านระบบออนไลน์ NRMS
เมื่อวันที่ 10-12 กันยายน 2557 สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จั ดโครงการอบรมสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บัติ ก าร เรื่ อ ง “การ
เสนอโครงการวิจัยยุคดิจิตอลผ่านระบบออนไลน์” ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา
จังหวัดตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้นักวิจัย
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย มีความรู้ความเข้าใจการใช้ระบบบริหารงานวิจัย
แห่งชาติ (National Research Management : NRMS)
ในการส่ ง ข้ อ เสนอโครงการวิ จั ย งบประมาณแผ่ น ดิ น
ประจำ�ปี 2559 และสามารถใช้ระบบสารสนเทศด้าน
การวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ โดยมี นายสุวรรณ พรหม
เขต นายเชิด คงห้อย และทีมเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัย
และพัฒนา เป็นผู้ให้ความรู้ในการใช้ระบบบริหารงาน
วิ จั ย แห่ ง ชาติ (NRMS) และการใช้ ร ะบบสารสนเทศ
ด้ า นการวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ในครั้ ง นี้ โดยมี นั ก
วิจัยและบุคลากรเข้าร่วมโครงการมากกว่า 150 ท่าน

โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำ�แผนปฎิบัติประจำ�ปี

เมื่อวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำ�แผนปฏิบัติงานประจำ�ปี” ณ เซาท์เทิร์น ลันตา รีสอร์ท อำ�เภอ
เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เพื่อให้บุคลากรทราบถึงการปฏิบัติและเป้าหมายของหน่วยงาน ในการพัฒนาด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา เป็ น ผู้ ก ล่ าวต้อนรับและเปิดงาน ซึ่งมีบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยจากสถาบั นวิ จัย และพั ฒ นา เข้ า ร่ วมโครงการในครั้ ง นี้
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โครงการวิจัยสถาบันที่ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำ�ปี 2557

เมือ่ วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2557 สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การวิจยั สถาบัน : การจับงานประจำ�มาทำ�เป็นงานวิจยั ” ณ โรงแรมซากุระ แกรนด์ววิ อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เพื่อส่งเสริมและเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรในการนำ�งานประจำ�มาทำ�เป็นงานวิจัยสถาบัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปภัศร์ชกรณ์ อารียก์ ลุ รองผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายบริหารงานทัว่ ไปและสารสนเทศวิจยั สถาบันวิจยั และพัฒนา เป็นผูก้ ล่าวต้อนรับและ
เปิดงาน ซึง่ มี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ� จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรให้ความรู้ และการนำ�เสนอผลงาน
วิจยั หรือความก้าวหน้าโครงการวิจยั สถาบันทีไ่ ด้รบั จัดสรรงบประมาณประจำ�ปี 2557 โดยมีบคุ ลากรเข้าร่วมโครงการมากกว่า 50 ท่าน

การรายงานความก้าวหน้าและปิดโครงการวิจัยผ่านระบบ Online
เมื่อวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิ
การ เรือ่ ง “การรายงานความก้าวหน้าและปิดโครงการวิจยั ผ่านระบบ
Online” ณ อลงกต บีช รีสอร์ท ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เพือ่
ให้นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการรายงานความก้าวหน้า
และปิดโครงการวิจัยผ่านระบบ Online โดยมี ดร.ลักษมี วิทยา รอง
ผู้อำ�นวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและ
พัฒนา เป็นผูก้ ล่าวต้อนรับและเปิดงาน ซึง่ มีนายสุวรรณ พรมเขต และ
นายเชิด คงห้อย จากสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรให้ความรู้
ในการใช้ระบบบริหารงานวิจยั แห่งชาติ และการใช้ระบบสารสนเทศ
ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ในครั้งนี้ โดยมีนักวิจัยและบุคลากร
เข้าร่วมโครงการมากกว่า 30 ท่าน
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จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการวิจัยและวัฒนธรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ชุมชุนฐานราก

เมื่อวันที่ วันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ในนามของประธานโครงการ
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก (เครือ
ข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง) ต้อนรับ ผศ.ดร.ภาสกร นันทพานิช จาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อดำ�เนินโครงการติดตามประเมินผลการ
ดำ�เนินการโครงการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสชู่ มุ ชน
ฐานราก พ.ศ. 2547 – 2554 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย สงขลา และพื้นที่ดำ�เนินการวิจัย โดยโครงการที่ประสบความ
สำ�เร็จและเป็น Best Practice ของเครือข่าย ได้แก่โครงการ “การ
พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูชนบทเชิงรุก กรณีศึกษา : ชุมชนวิถี
พุทธคลองแดน ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา” ผลงานของ ดร.จเร
สุวรรณชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และโครงการ
การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการและการตลาดของวิสาหกิจ
ชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ผลงานของ อ.มณีรัตน์ รัตนพันธ์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
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นักวิจัยศรีวิชัย
พันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์ Panyos Worachetwarawat
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-สกุล :
ที่อยู่ :
		
		
สถานที่ทำ�งาน :

6. การสร้างแบบขนาดมาตรฐานเสื้อผ้าสตรี (ผู้ร่วม
โครงการ)
7. ศึกษาการผลิตเส้นด้ายปั่นมือจากใยตาลผสมฝ้าย
2557 (หัวหน้าโครงการวิจัย)
8. ศึกษาการย้อมเส้นด้ายใยตาลผสมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ
2558 (หัวหน้าโครงการวิจัย)

นายพันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์
บ้านเลขที่ 25 ถ.ราชดำ�เนินนอก ต.บ่อยาง
อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์มือถือ 098-1985313
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขที่ 1 ถ.ราชดำ�เนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง
		จ.สงขลา 90000
งานด้านชุมชน บริการวิชาการ และสังคม
โทรศัพท์ 074-326492
1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ
โทรสาร 074-326492
ราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
E-mail panyos88@gmail.com
กุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตำ�แหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ปี 2555 โครงการออกแบบและพัฒนาเครื่องขึ้นรูป
กระถางจากขุยใยตาลโตนด ต.รำ�แดง จ.สงขลา
ประวัติการศึกษา
ปี 2556 ออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดแท่งเพาะชำ�
ปี 2529 ปวช. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค
สำ�เร็จรูปจากขุยใยตาลโตนด ต.รำ�แดง จ.สงขลา
สุราษฎร์ธานี
ปี 2557 ศึกษาการผลิตเส้นด้ายจากเส้นใยผลตาล
ปี 2532 ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วิทยาลัย
โตนด ต.รำ�แดง จ.สงขลา
ช่างกลปทุมวัน กรุงเทพฯ
2. โครงการร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ลง
ปี 2534 ปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งทอ สถาบันเทคโนโลยี
ชุมชน
ราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ กรุงเทพฯ
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย
ปี 2550 ปริญญาโท (วศ.ม.) การจัดการอุตสาหกรรม
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา
ปี 2556 กิจกรรมที่2 การถ่ายทอดองค์
ปี 2551 Certificate: Has absolved educational
ความรู้ด้านเทคโนโลยี การพัฒนา
course at the Faculty of Textile Engineering,
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ในเขตพื้นที่จังหวัด
Liberec, Czech Republic
สงขลา และจังหวัดสตูล
ผลงานวิจัย
ปี 2557 กิจกรรมที่2 การถ่ายทอดองค์
1. การศึกษาขนาดสัดส่วนร่างกายของนักเรียนชายและ
ความรู้ด้านเทคโนโลยี การพัฒนา
หญิงระดับประถมศึกษาในภาคใต้ของประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ในเขตพื้นที่จังหวัด
2551 (ร่วมวิจัย)
สงขลา และจังหวัดสตูล
2. การศึกษาขนาดสัดส่วนร่างกายของเด็กเพื่อใช้เป็น
ปี 2557 โครงการพัฒนาโครงสร้างผ้า
ขนาดมาตรฐานการทำ�แบบตัดเสื้อเด็กในระบบ
ทอพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ5
อุตสาหกรรม2552 (หัวหน้าโครงการวิจัย)
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พัฒนาของ
3. ศึกษาลายผ้าทอเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลผ้าทอพื้น
ที่ระลึกจังหวัดชายแดนใต้)
เมือง2553 (หัวหน้าโครงการวิจัย)
ปี 2558 กิจกรรมที่2 การถ่ายทอดองค์
4. การสร้างแบบตัดมาตรฐานเสื้อสตรี 2553 (ร่วมวิจัย)
ความรู้ด้านเทคโนโลยี การพัฒนา
5. การศึกษาแนวทางพัฒนาผ้าทอเกาะยอ กรณีศึกษาผ้า
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ในเขตพื้นที่จังหวัด
ทอกลุ่มราชวัตถ์ 2554 (หัวหน้าโครงการวิจัย)
สงขลา และจังหวัดสตูล
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จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ความเป็นมาโครงการ เนื่องจากโครงการอนุรักษ์
พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำ � ริ สมเด็ จ พระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต.รำ�แดง จ.สงขลา อนุรักษ์
ต้นตาลโตนด รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ ได้ให้โจทย์ว่ามีเส้นใยลูก
ตาลโตนดเหลือจากทำ�ขนมตาลเป็นจำ�นวนมากและเป็นของ
เสียทางการเกษตร สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง
งานวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้งบจากโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุก์ รรม
พืชฯ ศึกษาการนำ�เส้นใยมาเป็นวัสดุทางสิ่งทอ โดยนำ�มา
ทำ�เป็นเส้นด้ายใยลูกตาลผสมฝ้ายปั่นมือ ซึ่งสามารถทำ�
เป็นเส้นด้ายขึ้นมา มีอัตราส่วนผสมระหว่างฝ้ายกับเส้นใย
ลูกตาลโตนด ที่ 40:60 50:50 60:40 และปั่นด้ายเส้นใย
ลูกตาล 100 เปอร์เซ็นต์ ผลที่สำ�คัญของเส้นด้ายอัตราส่วน
ที่ต่างกันคือ จำ�นวนเส้นใยลูกตาลที่มากจะทำ�ให้เส้นด้ายมี
ความเหนียวมากกว่า แต่จะมีความหยาบกระด้างมากกว่า
ด้วย ควรนำ�ไปใช้เกี่ยวกับเคหะสิ่งทอ

งานวิจัย
สู่สังคม

งานวิจยั สูส่ งั คม นำ�เส้นด้ายทีส่ �ำ เร็จร่วมกับกลุม่ ทอ
ผ้าร่มไทร ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา ทอเป็นผืนผ้า ลาย
ดอกขจร ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ลงพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาลายผ้ากับกลุม่ และนำ�ไป
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ โดยได้แปรรูปในรูปแบบของเคหะสิ่ง
ทอ ทำ�เป็นโคมไฟตัง้ โต๊ะ กล่องทิชชู่ กล่องใส่นามบัตร กล่อง
อเนกประสงค์ โดยมีกรอบแนวคิดที่จะสร้างเป็น สินค้าที่ใช้
เอกลักษณ์ส�ำ คัญของท้องถิน่ สินค้าเป็นงานทำ�มือ เพือ่ เป็น
แนวทางการตลาด สร้างจุดเด่นผลิตภัณฑ์ชุมชน
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอและเครือ่ งแต่งกาย
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมที2่ การถ่ายทอดองค์ความรูด้ า้ นเทคโนโลยี ปี 2557
ได้รว่ มกับสถานบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ ผูว้ จิ ยั และทีม
ทำ�งาน ได้นำ�เส้นใยฝ้ายผสมลูกตาลโตนดร่วมกับกลุ่มทอ
ผ้าร่มไทร กลุ่มทอผ้ากระแสสินธุ์พัฒนาผ้าทอพื้นเมืองและ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ เช่นชุดโซฟา โคมไฟยืน
โคมไฟตั้งโต๊ะ กล่องใส่ทิชชู่
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

“สิ่งตีพิมพ์”
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
๑๗๙ หมู่ ๓ ตำ�บลไม้ฝาด อำ�เภอสิเกา
จังหวัดตรัง ๙๒๑๕๐

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 1/2540

