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	 ปัจจุบันน้ีวิทยาการด้านต่างๆ	เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว	เนื่องจากวิวัฒนาการ
ทางด้านเทคโนโลยี	สามารถเช่ือมโยงข้อมูลต่างๆ	เข้าด้วยกัน	และมีปัจจัยทางด้านความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเกิดข้ึน	ส่งผลต่อการด�ารงชีวิตในสังคม	มหาวิทยาลัยฯ	จึงจ�าเป็น
ต้องตื่นตัว	และเตรียมพร้อมในการจัดการกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา	เพื่อให้เกิด
ทักษะความเช่ียวชาญในวิชาการด้านต่างๆ	สามารถสร้างนวัตกรรม	มีปัญญาในการ
แก้ปัญหา	และสามารถอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีความสุข

	 ผลงานท้ังหลายท่ีเกิดขึ้นในรอบปีท่ีผ่านมา	เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของ
ทุกภาคส่วน	ทั้ง	ผู ้บริหาร	คณาจารย์	เจ้าหน้าที่สนับสนุน	ศิษย์เก่า	นักศึกษาปัจจุบัน
หน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและภาคเอกชน	ตลอดจนชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากท่านในการที่จะสืบสานภารกิจของ
มหาวิทยาลัยฯ	ให้ก้าวไกลต่อไปในอนาคต

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา		ทิพย์วารี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา  ทิพย์วารี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ	รัชกาลที่	9	ทรงลงพระนามปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	เมื่อวันที่	8	มกราคม	2548	พระราชบัญญัติได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เม่ือวันที่
18	มกราคม	2548	ข้ึน	9	ค�่า	เดือน	2	เล่มท่ี	122	ตอนท่ี	6	ก	ท�าให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขึ้นใหม่	9	แห่ง
แต่ละแห่งเกิดจากการรวมหน่วยงานเดิมของ	สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	ทั้ง	9	แห่ง	มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ	โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบัน
อุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี	มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง	ที่เน้นการปฏิบัติ
ท�าการสอน	การวิจัย	ผลิตครูวิชาชีพ	ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม	ท�านุบ�ารุงศิลปและ
วัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	ทั้ง	9	แห่ง	ประกอบด้วย

	 1.	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
	 2.	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	
	 3.	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก	
	 4.	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
	 5.	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	
	 6.	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
	 7.	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
	 8.	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
	 9.	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

	 ซึ่งในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	พ.ศ.	2548	มาตรา	7	ก�าหนดให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย	เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี	มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา	ส่งเสริมวิชาการ	และ
วิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ	ท�าการสอน	ท�าการวิจัย	ผลิตครูวิชาชีพ	ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	แก่สังคม	ท�านุบ�ารุงศิลปและวัฒนธรรม	และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม	โดยให้ผู้ส�าเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษา
ต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก
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จังหวัดสงขลา	จัดการศึกษา	เป็น	5	คณะ	1	วิทยาลัย
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์
	 คณะบริหารธุรกิจ
	 คณะศิลปศาสตร์
	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
	 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
	 วิทยาลัยรัตภูมิ

จังหวัดตรัง	จัดการศึกษา	เป็น	1	คณะ	1	วิทยาลัย
	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
	 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

จังหวัดนครศรีธรรมราช	จัดการศึกษา	เป็น	5	คณะ	1	วิทยาลัย
	 คณะเกษตรศาสตร์
	 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
	 คณะสัตวแพทยศาสตร์
	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 คณะเทคโนโลยีการจัดการ
	 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

จังหวัดชุมพร
	 งานวิจัยและฝึกอบรมชุมพร	สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ซึ่งเกิดจากการรวมคณะและวิทยาเขตของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ในกลุ ่มภาคใต้	5	หน่วยงานเข้าด้วยกัน	ได้แก่	1.คณะเกษตรศาสตร์	(ทุ ่งใหญ่)	จ.นครศรีธรรมราช	2.วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช	(ไสใหญ่)	จ.นครศรีธรรมราช	3.วิทยาเขตศรีวิชัย	(ขนอม)	จ.นครศรีธรรมราช	4.คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง	จ.ตรัง	และ	5.วิทยาเขตภาคใต้	จ.สงขลา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีพื้นที่จัดการศึกษา 4 จังหวัด
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ปรัชญา

	 “สร้างคนสู่งาน	เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”

ปณิธาน

	 ด้วยปณิธานท่ีตั้งม่ันจะเป็นภูมิพลังแห่งปัญญาของแผ่นดิน	มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะผลิตบัณฑิตที่รู้จริงปฏิบัติได้	เปี่ยม
ด้วยคุณธรรม	จริยธรรม	เพื่อสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์ (Vision)

	 มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล	ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม	ค่านิยมหลัก
(Core	Values)	เชี่ยวชาญเทคโนโลยี	มีคุณธรรม	รับผิดชอบต่อหน้าที่	มีทักษะปฏิบัติ	พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ (Mission)

	 1.	 ผลิตก�าลังคนด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ที่มีคุณภาพ	และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
	 2.	 สร้างงานวิจัย	สิ่งประดิษฐ์	และนวัตกรรม	สู่การผลิต	การบริการ	ที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่ม
	 3.	 ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถในการแข่งขัน	และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
	 4.	 ท�านุบ�ารุงศาสนา	อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	และสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

	 1.	 บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ด้านสังคมศาสตร์	มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
	 2.	 งานวิจัย	สิ่งประดิษฐ์	และนวัตกรรม	สามารถถ่ายทอดสู่การผลิต	การบริการ	และสร้างมูลค่าเพิ่ม
	 3.	 ชุมชนและสังคมไทยได้รับการบริการวิชาการเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่ม
	 	 ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
	 4.	 นักศึกษาและบุคลากรมีจิตส�านึกในการท�านุบ�ารุงศาสนา	อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	และสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์

	 1.	 การพัฒนาการศึกษาบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ	คุณธรรม	และ
	 	 จริยธรรม	สู่ระดับสากล
	 2.	 การพัฒนางานวิจัย		สิ่งประดิษฐ์	และนวัตกรรมให้มีคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานสากล
	 3.	 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน	และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีตามความต้องการของสังคม
	 4.	 การปลูกจิตส�านึกในการท�านุบ�ารุงศาสนา	อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษาและบุคลากร
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นโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

	 1.	 นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
	 2.	 นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
	 3.	 นโยบายด้านพัฒนาบุคลากร
	 4.	 นโยบายด้านพัฒนางานวิจัย	สิ่งประดิษฐ์	และนวัตกรรมและบริการชุมชน
	 5.	 นโยบายด้านพัฒนาการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
	 6.	 นโยบายด้านพัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ

เอกลักษณ์ มทร.ศรีวิชัย

	 “ผลิตนักเทคโนโลยี	ตามวิถีราชมงคล	ด้วยคนของศรีวิชัย”

อัตลักษณ์บัณฑิต มทร.ศรีวิชัย

	 	 ความเป็นชาวราชมงคล
	 	 ความเป็นนักเทคโนโลยี
	 	 ความเป็นคนศรีวิชัย

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์บัณฑิต มทร.ศรีวิชัย

	 1.	 เป็นนักปฏิบัติ	ใฝ่รู้	สู้งาน
	 2.	 เชี่ยวชาญเทคโนโลยี	มีทักษะการสื่อสารระดับสากล
	 3.	 มีวินัย	ซื่อสัตย์	เสียสละ	จิตสาธารณะ	และภักดีต่อองค์กร
	 4.	 รักษามรดก	ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มทร.ศรีวิชัย

	 1.	 มีวินัย	ซื่อสัตย์	เสียสละ	จิตสาธารณะ	และภักดีต่อองค์กร
	 2.	 เป็นนักปฏิบัติ	ใฝ่รู้	สู้งาน
	 3.	 คิดเป็น	ท�าเป็น	ใช้เป็น
	 4.	 มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
	 5.	 เชี่ยวชาญเทคโนโลยี	มีทักษะการสื่อสารระดับสากล
	 6.	 รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
	 7.	 สามารถท�างานเป็นทีมได้	ทั้งในบทบาทของผู้น�าและผู้ตาม
	 8.	 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย	และสิ่งแวดล้อม
	 9.	 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
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คณะกรรมการสภาและผู้บริหาร

ของมหาวิทยาลัย





ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์  จันทร์ประทีป
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รศ.ดร.สุพจน์  เฟื่องฟูพงศ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ศ.กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.สำ�เริง  จักรใจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ดุสิต  เครือง�ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ไพบูลย์  ธรรมรัตน์ว�สิก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
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สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย



ดร.ชุมพล  เที่ยงธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ

น�ยนิพนธ์  ภิญโญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.รุจ�  ทิพย์ว�รี
อธิการบดี

น�งส�วปิย�ภรณ์  ธุรกิจจำ�นง
กรรมการจากผู้บริหาร

ดร.บุญปลูก  ช�ยเกตุ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

น�ยสมัชช�  โพธิ์ถ�วร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.สันติพงศ์  ตั้งธรรมกุล
ประธานสภาคณาจารย์

ผศ.บรรเจิด  ก�ญจนเจตนี
กรรมการจากผู้บริหาร

น�ยนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

น�ยสลิล  โตทับเที่ยง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ยุทธน�  พงษ์พิริยะเดชะ
กรรมการจากผู้บริหาร

ผศ.กฤษฎ�  พร�หมณ์ชูเอม
กรรมการจากผู้บริหาร
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รศ.ดร.สมพร  ณ นคร
กรรมการจากคณาจารย์

ผศ.สมเกียรติ  อินทรักษ์
กรรมการจากคณาจารย์

ผศ.สุเทพ  ชูกลิ่น
เลขานุการ

ผศ.สุวรรณี  โภช�กรณ์
กรรมการจากผู้บริหาร

ผศ.คณิต  ขอพลอยกล�ง
กรรมการจากคณาจารย์

น�ยไพโรจน์  แสงอำ�ไพ
กรรมการจากคณาจารย์

น�งดรุณี  ลีนิน
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผศ.ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม
กรรมการจากผู้บริหาร

ผศ.สิทธิโชค  จันทร์ย่อง
กรรมการจากคณาจารย์

ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ
กรรมการจากคณาจารย์

ผศ.อุดร  น�มเสน
เลขานุการ
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น�งถนอมศรี  เจนวิถีสุข
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.บรรเจิด  ก�ญจนเจตนี
รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้

ดร.ยุทธน�  พงษ์พิริยะเดชะ
รองอธิการบดี ประจำาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ผศ.รุจ�  ทิพย์ว�รี
อธิการบดี

ผศ.สุเทพ  ชูกลิ่น
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.กฤษฎ�  พร�หมณ์ชูเอม
รองอธิการบดี ประจำาวิทยาเขตตรัง

น�ยสุรพงษ์  ถ�วโรจน์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

รศ.มุกด�  สุขสวัสดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รศ.จรูญ  เจริญเนตรกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



น�งส�วปิย�ภรณ์  ธุระกิจจำ�นง
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์  จันทร์ทิพย์
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

ดร.ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

น�ยสุช�ติ  อินกล่ำ�
ผู้อำานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

น�งนุชลี  ทิพย์มณฑ�
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

รศ.ดร.สุนีย์รัตน์  ศรีเป�รยะ
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

ผศ.สุวรรณี  โภช�กรณ์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ

รศ.จ�รุย�  ขอพลอยกล�ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.ยุพ�ภรณ์  อุไรรัตน์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

น�ยสถ�พร  ขุนเพชร
ผู้อำานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ

ผศ.ว่�ที่ ร.ต.ปรีช�  มุณีศรี
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

น�ยขจรศักดิ์  พงศ์ธน�
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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ผศ.ดร.ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม
ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

และการจัดการ

ผศ.โกสินทร์  พัฒนมณี
ผู้อำานวยการสถาบันทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผศ.ยงยุธ  สุจิโต
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ
ผู้ช่วยอธิการบดี

น�งส�วปิยะพร  มูลทองชุน
ผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์
ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.สำ�คัญ  รัตนบุรี 
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.เสนอ  สะอ�ด
ผู้ช่วยอธิการบดี

น�ยเจริญชัย  ฮวดอุปัต
ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน

ผศ.ดร.กันทริน  รักษ์ส�คร
ผู้ช่วยอธิการบดี

ว่�ที่พันตรี ดร.ดำ�รงค์  โลหะลักษณ�เดช
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.อุดร  น�มเสน
ผู้ช่วยอธิการบดี
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คนดี คนเด่น

ราชมงคลศรีวิชัย





 รศ.จรูญ  เจริญเนตรกุล	อาจารย์ประจ�าคณะ

วิศวกรรมศาสตร์	(คนที่	1	จากด้านซ้าย)	ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศในผลงานวิจัย	“ผลิตภัณฑ์จากล�าต้นปาล์ม

น�้ามัน	Products	from	oil	PalmTrunk”	และ

ผศ.ดร.ชุตินุช  สุจริต	อาจารย์ประจ�าคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการประมง	(คนที่	4	จากด้านซ้าย)	ได้รับ

รางวัลผลงานชนะเลิศการน�าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

ในหัวข้อ	“การผลิตไข่เยี่ยวม้าโดยใช้ปูนขาวจากเปลือก

หอยตลับ”	จากการเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ

ระดับชาติและระดับนานาชาติ	การพัฒนาชนบทท่ี

ยั่งยืน	ครั้งที่	4	“Rethink:	Social	Development	for	

Sustainability	in	ASEAN	Community”	ณ	โรงแรม

เซ็นทารา	แอนด์	คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์	จังหวัดขอนแก่น			

 นายพิทกัษ์  สถติวรรธนะ และ นายจรีะศกัดิ ์ เพียรเจรญิ
อาจารย์ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์	ได้รับรางวัล	Bronze
Prize	จากผลงาน	Tablet	counting	machine	และ	Clod
pressed	pure	coconut	oil	machine	จากการจัดแสดง
นิทรรศการในงาน	“Seoul	International	Invention
Fair	(SIIF)	2013”	ณ	กรุงโซล	สาธารณรัฐเกาหลี	
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 ดร . จ เร   สุ ว ร รณชาต 	 อ า จ า ร ย ์ ป ร ะจ� า คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์	ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง	(Bronze

Medal)	และรางวัลพิเศษ	Special	Award	จาก	Korean

Invention	News	จากผลงานบ้านเพื่อการเยียวยาหลังภัยพิบัติ

(The	first	aids	house	after	disaster)	ในการประกวดและ

แสดงนิทรรศการผลงานในงาน	“8	International	Warsaw

Invention	Show	(IWIS2014)”	ณ	กรุงวอร์ซอ	ประเทศโปแลนด์

	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	และรางวัล	spacial	prize

จากผลงานแผ่นผนังจากใบตาลโตนด	(Palm	tree	leaf	wall

panel)	ในการเข้าร ่วมการแสดงนิทรรศการในงาน	“42

International	Exhibition	of	Inventions	of	Geneva”	ณ

กรุงเจนีวา	สมาพันธรัฐสวิส

	 ได้รับรางวัลดีเด่นทางวัฒนธรรม	สาขามนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์	ภายในงานวันราชมงคลน้อมเกล้า	“ราชมงคล

สรรเสริญ”	ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 นายทวิชาติ  เย็นวิเศษ	อาจารย์ประจ�าคณะ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	ได้รับรางวัล

เหรียญเ งิน	 (S i lver	Medal ) 	และรางวัลพิ เศษ

Outstanding	Innovation	จากผลงานเครื่องผลิต

ผงโลหะทองค�าโดยการฉีดพ่นด้วยแรงดันสูง	(High

Pressure	Water	Atomizer	for	Producing	Gold

Metal	Powder)	ในการประกวดและแสดงนิทรรศการ

ผลงานในงาน	“8	International	Warsaw	Invention	

Show	(IWIS2014)”	ณ	กรุงวอร์ซอ	ประเทศโปแลนด์
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 ผศ.พรโพยม		ได้รับรางวัล	Siver	Prize	และรางวัลพิเศษ

Special	Award	จาก	International	Warsaw	Invention

Show	(IWIS)	ประเทศโปแลนด์	โดยผลงาน	Eco-textile	of

Palmyra	Fibers

	 จากการเข้าร ่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ

ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัยและนักประดิษฐ์สตรีจาก

นานาชาติ	ในงาน	Korea	International	Women’s	Invention

Exposition		2015	(KIWIE	2015)	ณ	กรุงโซล	ประเทศเกาหลีใต้

  ผศ .ช ไมพร   เพ็ ง ม าก 	 อ าจ า รย ์ คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร(ขวา)	ได้รับรางวัลเหรียญทองด้วย

ผลงานผักแผ ่น 	 (C r i spy 	Vegetable 	Ch ips )

ผศ.ดร.ชุตินุช  สุจริต	อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการประมง(ซ้าย)ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

ด ้วยผลงานปูแสมเค็มกระป๋อง	(Salty	canned

Samae	Crab)	จากเข้าร่วมประกวดและจัดแสดง

นิทรรศการผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัยและ

นักประดิษฐ์สตรีจากนานาชาติ	ภายในงาน	Korea

International	Women’s	Inventions	2014	(KIWIE

2014)	ณ	AT	CENTER	(Kangnam	Daero,	Secho-gu,

Seoul	)	ประเทศเกาหลีใต้

 ผศ. ดร. ชุตินุช สุจริต	ได้รับรางวัล	Siver

Prize	และรางวัลพิเศษ	TIIIA	Outstanding	Diploma

จาก	Taiwan	Invention	&	Innovation	Industry

ประเทศไต้หวัน	โดยผลงาน	Golden	Preserved	Egg
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คนดี คนเด่น ราชมงคลศรีวิชัย
2557-2558

 ผศ .จา รุวัฒน ์  เจริญ จิต 	อาจารย ์ประจ� าคณะ

วิศวกรรมศาสตร์	ได้รับรางวัล	ITEX	Silver	Medal	และรางวัล

พิเศษ	Special	Awards	on	Stage	INNOPA	จาก	Indonesian

Invention	and	Innovation	Promotion	Association

ประเทศอินโดนีเชีย	โดยผลงาน	Solar	Thermal	Energy

Conversion	for	Electricity	Energy	using	Thermoelectric

Set	

 นายฐานวิ ทย ์  แนม ใส 	 อ าจา รย ์ ป ระจ� า คณะ

วิศวกรรมศาสตร์	ได้รับรางวัล	ITEX	Silver	Medal	และรางวัล

พิเศษ	Special	Awards	on	Booth	WIIPA	จาก	World

Invention	Intellectual	Property	Associations	ประเทศ

ไต้หวัน	โดยผลงาน	Pineapple	Peeling	and	Coring	Machine

	 จากการเข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ระดับ

นานาชาติ	ในงาน	ITEX’15	;	26th	International	Invention

&	Innovation	Exhibition	ณ	กรุงกัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเชยี	

 ผศ.ดร.น้อมจิตต์  แก้วไทย  อันเดร	อาจารย์
ประจ�าคณะอุตสาหกรรมเกษตร	ได้รับรางวัล	The
best	Presentation	Award	ในการน�าเสนอผลงาน
วิจัยและ	SESSION	CHAIRMAN	ในงาน	The	15th

Anniversary	International	Multidisciplinary
GeoConference	&	EXPO-SGEM15	ณ	เมือง	Albena
ประเทศบัลแกเรีย	ซึ่งน�าเสนอในหัวข้อเรื่อง	Physical
and	Mechanical	Properties	of	Corn	Stalk	for
Being	Used	as	Raw	Material	for	Prefabricated
Vertical	Drain	ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการใช้ซังข้าวโพด
เป็น	PVD		เพื่อเร่งการทรุดตัวของชั้นดินเหนียวอ่อน

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำาป

ี 2
55

7-
25

58
AN

N
U
AL

 R
EP

O
RT

 2
01

4-
20

15

22



คนดี คนเด่น ราชมงคลศรีวิชัย
2557-2558

 ผศ . บัญญั ติ   นิ ยมวาส 	 อ าจารย ์ ป ระจ� า คณะ

วิศวกรรมศาสตร์	ได้รับรางวัล	Special	Prize	จาก	World

Invention	Intellectual	Property	Association	ประเทศ

ไต้หวัน	จากการน�าเสนอผลงานเรื่อง			ชุดปรับมุมปะทะของ

ใบกังหันลม							ในงานวันนักประดิษฐ์	ประจ�าปี	2558	ณ	ศูนย์

แสดงสินค้าและการประชุม	อิมแพค	(ฮอลล์	9)	เมืองทองธานี

จังหวัดนนทบุรี	 	

 นางสาวคุลิกา  ธนะเศวตร	อาจารย์ประจ�าวิทยาลัย

การโรงแรมและการท่องเที่ยว	ได้รับรางวัล	Best	Paper	Award	:

Bronze	สาขา	Most	Promising	Award	จากการน�าเสนอ

ผลงานในหัวข้อ	Communication	Strategies	Use	of	Thai

Undergraduate	Students	ในการประชุมวิจัยนานาชาติ

Symposium	of	International	Languages	and	Knowledge

SILK	2015	ณ	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	จ.นครศรีธรรมราช

  น า ย ว ร พ ง ษ ์   บุ ญ ช ่ ว ย แ ท ่ น 	 แ ล ะ

นายรอมฏอน  บู ระพา อาจารย ์ประจ� าคณะ

วิศวกรรมศาสตร์	ได้รับรางวัลบทความดีเด่นเรื่อง

“สมบัติทางกลของกระบวนการทางความร้อนก่อนและ

หลังการเชื่อมเสียดทานแบบกวนของอลูมิเนียมหล่อก่ึง

ของแข็ง	6061”	ในการประชุมวิชาการด ้านการ

พัฒนาการด�าเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ

ครั้งที่	6	2558	(CIOD	2015)	ณ	โรงแรมรามาการ์เด้นส์

กรุงเทพฯ
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คนดี คนเด่น ราชมงคลศรีวิชัย
2557-2558

 นางสาวพรเพญ็  จนัทรา นางสาวเพญ็พกัตร์  แกล้วทนงค์
นางสาวจรีาวรรณ  จติรวจิารณ์  และ นางสาวภทัราภรณ์   เพ็ชรจ�ารสั
เจ้าหน้าที่ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์
 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ผลงานวิจัย	“การ
ออกแบบและพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ส�าหรับองค์กร
กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ”	ในการประชุมวิชาการวิจัย
ระดับชาติส�าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	ในสถาบัน
อุดมศึกษา	ครั้งที่	6	ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
	 ได้รับโล่เกียรติยศรางวัล	Best	Practice	จากผลงาน
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านบริหารจัดการ	เรื่อง	“องค์กรแห่งการ
เรียนรู ้ 	R2R”		ในงานวันนวัตกรรมและคุณภาพ	ครั้งที่ 	4
Hatyailnno-Q	Day	2015	ณ	มหาวิทยาลัยหาดใหญ่	จ.สงขลา

 น า ย เ พ ช ร ะ   อิ น ท า น น ท ์ 	 	 นั ก ศึ ก ษ า คณ ะ

วิศวกรรมศาสตร์	ได้รับคัดเลือกให้ได้รับ	“รางวัลนักศึกษา

ต้นแบบความดียอดเยี่ยม	ระดับประเทศ”	ด้วยการท�างาน

อาสาสมัครเพื่อสังคม	

  นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม
ในงานสถาปนิกทักษิณ	‘57	บ ้าน	เมือง	ใจดี 	ณ
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล	หาดใหญ่	โดยได้รับ
รางวัลจาก	3	ประเภทการแข่งขัน	ดังนี้	
	 1.	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ประเภทอาคาร
ส�านักงานเทศบาลต�าบลในพื้นที่	3	จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
	 2.	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ประเภทการ
เขียนทัศนียภาพภายนอกด้วยคอมพิวเตอร์	
	 3.	 รางวัลชมเชย

 นางสาวสุธาสินี   แซ่เล ่า	นักศึกษาคณะ

ศิลปศาสตร์	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	สาขา

การจัดดอกไม้	ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ครั้งที่	25	และได้เป็นตัวเข้าร่วมแข่งขันในระดับอาเซียน
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คนดี คนเด่น ราชมงคลศรีวิชัย
2557-2558

 นายวรวุฒิ  สมโสม นางสาวอนุชฎา  ชู เก ล้ียง

นางสาวจีรภา สุวรรณโณ	และนางสาวสุมัจฉา  พัทธานิล

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ	1	จากการประกวดออกแบบลายผ้าร่วมสมัย	จัดโดย

กรมทรัพย์สินทางปัญญา	กระทรวงพาณิชย์		ณ	สยามดิสคัฟเวอรี่

กรุงเทพมหานคร

 นายฐิติพงษ์  รัตนา	นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ	สาขาอาชีพ

ประจ�าปี	พ.ศ.2557	เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ	จาก

ส�านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก	เยาวชน

ผู ้ด้อยโอกาส	และผู ้สูงอายุ	(สท.)	กระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 นายสุ ไลมาน  เจะอุบง 	นั กศึ กษาคณะ

บริหารธุรกิจ	ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ	1	จากการส่ง

โครงการนิทานสานฝันสู่ชายแดนใต้	เข้าร่วมประกวด

ในโครงการทูตความดีแห ่ งประเทศไทย	2557

(Generation	Active	)	ณ	เซ็นทรัลเวิลด์	ราชประสงค์

กรุงเทพมหานคร
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คนดี คนเด่น ราชมงคลศรีวิชัย
2557-2558

 นายถนอม  สังสัน	นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

ได้รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี	รางวัลชนะเลิศการเขียนบทความ

“ตามรอยพระราชากับค�าถามที่ต้องการค�าตอบ”	จาก

การเข้าร ่วมโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียขยายผล

องค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริ	ณ	ห้องอเนกประสงค์

ชั้น	1	หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 นายเอกรินทร ์  ชัยจะโปะ	นักศึกษาคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์	ได้รับรางวัลดีเด่นทางวัฒนธรรม	:

สาขาศิลปวัฒนธรรม	และ	นายธีรวุฒิ  ศรีสวัสดิ์

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์	ได ้รับรางวัลดีเด ่นทาง

วัฒนธรรม	:	สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ภายในงานวันราชมงคลน้อมเกล้า	“ราชมงคล	สรรเสริญ”

ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	จ.ปทุมธานี

 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ นายนพรัตน์   ทองบัวแก้ว 

ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญทอง นางสาวสุรางคณา  อรน้อม 

และ	นายณัฐพล  หวันสู	ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญเงิน

จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะในโครงการสร้างสรรค์เยาวชนคน

รุ ่นใหม่ผู ้มีวินัยใช้ไอซีที	(NETGEN)	2	ปีท่ี	2	หลักสูตร	IC3

(Internet	and	Computing	Core	Certification)	จัดขึ้นโดย

สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	ณ

บริษัท	เออาร์ไอที	กรุงเทพมหานคร
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คนดี คนเด่น ราชมงคลศรีวิชัย
2557-2558

  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร	์ได้รับรางวัลจากการ
แข่งขนัทกัษะในงาน	“PKRU	Festival	of	Thai	Cuisine”
ประจ�าป ี 	2558	ณ	ศูนย ์การค ้า เซ็นทรัล	 เฟสติ วัล
ภู เก็ ตอี สท ์ 	 ( โฮม เวิ ร ์ ค ) 	จ .ภู เ ก็ต 	ประกอบด ้ วย
นางสาวเปรมกมล  ฉมิพลี	และ	นางสาวสุรัสวดี มากเนยีว
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	การแข่งขันส�ารับ
อาหารไทย	(Thai	Cuisine)	และ	นางสาวอญัธยา จติมานะ
และ	นางสาววราภรณ์  มุสิกะพันธ์ ได้รับรางวัลชนะ
เลิศ	การแข ่งขันการจัดค็อกเทลปาร ์ ต้ีขนมไทย
(Cocktail	Party	Thai	Desert)

 นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ	ประกอบด้วย	นางสาวเบญจพร  ไข่แก้ว
ได้รับรางวัล	Grand	Award	จากผลงาน	“ระบบรับ
สมัครนักศึกษาโควต้า”		นางสาวอรัญญา  ชูเขียว
ได้รับรางวัล	Best	of	Excellent	Award	จากผลงาน
“ระบบบัญชี เงินเดือน”	และรางวัล	Award	of
Excellent	จ�านวน	5	รางวัล	จากการประกวดโครงการ
วิจัยระดับปริญญาตรี	ในงานการประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรี	ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน	(The
ASEAN	Undergraduate	Conference	in	Computing	:
AUC2	2015)	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
จ.ฉะเชิงเทรา	

 นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร	ได้รับรางวัลจาก

การแข่งขันทักษะในงาน	“PKRU	Festival	of	Thai	Cuisine”

ประจ�าปี	2558	ณ	ศูนย์การค้าเซ็นทรัล	เฟสติวัล	ภูเก็ต	อีสท์

(โฮมเวิร์ค)	จ.ภูเก็ต	ประกอบด้วย	นางสาวภัทรวรรณ  จันทร์รักษ์

และ	นายนฤเบศ  อ่อนแก้ว	ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน

การจัดส�ารับอาหารไทย	นายวีรพล  สินสมบูรณ์	และ

นางสาวเบญจวรรณ  นวมข�า	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1

การแข่งขันการจัดค็อกเทลปาร์ตี้ขนมไทย

 นายว ร ร ธนะ   ว โร ตมะวิ ชญ 	 นั ก ศึ กษาคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	ได้รับรางวัลชมเชย

การน�าเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา	ในงานสหกิจศึกษา

สัมพันธ์	เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน	ครั้งที่	7	ณ

อาคารไทยบุรี	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายงานประจำาปี 2557-2558
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คนดี คนเด่น ราชมงคลศรีวิชัย
2557-2558

 นางสาวกวิสรา  หวานแก้ว	นักศึกษาวิทยาลัย

รตัภมู	ินางสาวจริสัยา  บญุมาก นางสาวภสัรา  บญุทอง 

นางสาวพมิพ์ประภา  เภอคง นางสาวสรุตัน์ตกิานต์  เส้งแก้ว

นกัศกึษาคณะอตุสาหกรรมเกษตร	นายอนถุา  เขยีวรตันา

นั ก ศึ ก ษ า คณ ะ ส ถ า ป ั ต ย ก ร ร ม ศ า ส ต ร ์ 	 แ ล ะ

นายอนุพงศ์  ปัจฉิมทิศ	นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและการจัดการ	เข้ารับเกียรติบัตรและ

รางวัลความประพฤติดีแก่นักเรียน	นิสิต	นักศึกษาทั่ว

ราชอาณาจักร	ประจ�าป ี	2558	จากพุทธสมาคม

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	ณ	หอประชุม

พ ร ะ พุ ท ธ ชิ น ว ง ศ ์ ส ภ า 	 วั ด พิ ชิ ย ญ า ติ ก า ร า ม

กรุงเทพมหานคร

 น า ย ธี ร วั ฒน ์   สุ ข ลิ้ ม  น า ย ธี ร พ งษ ์   อ ยู ่ สุ ข
นายธรรม รัตน ์   ไชยวิจิ ตร 	นักศึกษาคณะครุศาสตร ์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2	
การแข่งขันหุ ่นยนต์	ส.ส.ท.	ชิงแชมป์ประเทศไทย	ประจ�าปี
2558	ในรายการ	TPA	PLC	Competition	2015	(ระดับ
อุดมศึกษา)	“TPA	Robo	Pitcrew2015”

 นายพลชัย  ชุมวงศ์ นายโสภณ  สุทธิโพธิ์	นักศึกษา
ร่วมกับ	รศ.จรูญ  เจริญเนตรกุล ผศ.ดร.นันทชัย  ชูศิลป์
ดร.วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์	อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์	ได้
รับรางวัลเหรียญทองและรางวัลจาก	International	Federation
of	Inventor`s	Association	(IFIA)	จากการเข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ	เวที	Iylic	2015	ประเทศไต้หวัน	จากผลงาน
“The	utilization	of	waste	materials	from	palm	tree”	
และผลงานยังสามารถผ่านเข้าไปในการประกวด	ณ	ประเทศ
อิหร่าน
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ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย
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ด้านผลิตก�าลังคนด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

พันธกิจที่ 1
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ชื่อ-สกุล / หน่วยงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

ปี 2557

นายธีระพันธ์  แสงสิน 
คณะบริหารธุรกิจ

รางวัลชนะเลิศ Marketting Plan Marketting Plan 
Contest #6 By A.P. 
Honda

A.P. Honda

นายศุภอรรถ  พุทธกูล 
นายภัทรพล  สุวรรณวงศ์มาลี 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ 
ประเภทอาคาร
สถานีขนส่ง 
ผู้โดยสาร 
ขนาดเล็ก

อาคารสถานีขนส่ง 
ผู้โดยสารขนาดเล็ก

งานสถาปนิก 57  
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
เฟสติวัลหาดใหญ่

กรรมาธิการ 
สถาปนิกทักษิณ   
สมาคมสถาปนิกสยาม
ในพระบรมราชูปถัมภ์  

นายนิพันธ์  สุวรรณหงส์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ 
ประเภทการ
เขียนทัศนียภาพ
ภายนอกด้วย
คอมพิวเตอร์

การเขียน
ทัศนียภาพ
ภายนอกด้วย
คอมพิวเตอร์

งานสถาปนิก 57  
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
เฟสติวัลหาดใหญ่

กรรมาธิการ 
สถาปนิกทักษิณ  
สมาคมสถาปนิกสยาม
ในพระบรมราชูปถัมภ์  

นายกนกพล  ขาวสุวรรณ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ  
การสร้างสรรค์ 
งาน
สถาปัตยกรรม

บ้านปักษ์ใต้ กิจกรรมศิลปิน 
แห่งชาติสัญจร 
สู่ประชาคมอาเซียน 
ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน 
สืบสานงานศิลป์ถิ่น
แดนใต้

มหาวิทยาลัยทักษิณ

นายเอกสิทธิ์  การัต 
วิทยาลัยรัตภูมิ

รางวัลชนะเลิศ หุ่นยนต์ไต่ราว โครงการแข่งขัน
ออกแบบหุ่นยนต์ 
2014

มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์

นางสาวกรกนก  ยอดระบำา 
นางสาวกนกรส  กรงแก้ว 
นางสาวธิดารัตน์  เพชรมาก 
นางสาวพวงเพชร  ปรีชา 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ

รางวัลชนะเลิศ 
ระดับภูมิภาค 

สื่อสารสร้างความ
ประทับใจในการใช้
ท่าอากาศยาน

โครงการประกวด
แผนการตลาด  
โจทย์ท่าอากาศยาน
ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต

นางสาวมนสิชา  ศรีสงคราม 
นางสาวหฤหรรษ์  แอขวัญ 
นางสาวศันศนีย์  ส่งอ่าวลึก 
นางสาวกรกนก  เกื้อรักษ์ 
นางสาววรรณวิสาข์  คำาสุทธิ์ 
นางสาวศุวรรณ  แซ่ตั้น 
นางสาวอรอนงค์  บำาเพิงรัตน์ 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ

รางวัลชนะเลิศ 
ระดับจังหวัด

ทีม Zoomer-X 
มันส์...ซ่า

Marketing Plan 
Contest #6 By A.P. 
Honda  ประเภท 
Zoomer-X  มันส์...
นอกกรอบ

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า 
จำากัด
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ชื่อ-สกุล / หน่วยงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

นางสาวสุณิสา  อัสวิดะ 
นางสาวมุกดาวรรณ  ปิยะวงศ์ 
นางสาวสุวดี  มีภพ 
นางสาวสุธาทิพย์  มีลักษณ์ 
นางสาวธีราภรณ์  อ้นทอง 
นางสาววรารัตน์  คชายนต์ 
นายวรุฒ  ทองทิพย์ 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ

รางวัลชนะเลิศ 
ระดับจังหวัด

โอโนแก๊ง Marketing Plan 
Contest #6 By A.P. 
Honda  ประเภท 
New Scoopy  
I Aloha…ซ่านิยม

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า 
จำากัด

นางสาวกาญจนา  ยืนยัน 

นางสาวพนิดา  เมืองน้อย 

นางสาวศิวารินทร์  แป้นปั้น 

นางสาวเบญจวรรณ  สุวรรณปานดี 

นางสาวพิมศิริ  จันทร์เล็ก 

นางสาวชฎาภา  ขุนหนู 

นางสาวณัฏฐิดา  คงหนู 

นางสาวชัญญานุช  ดำาคง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

และการจัดการ 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะ

วิชาชีพบัญชี

แข่งขันทักษะวิชาชีพ

บัญชีและเครื่อง

คำานวณ ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช

นางสาวพิมลแข  ราชมณี 

นางสาวจิรนันท์  ภิรมย์ฤทธิ์

วิทยาลัยการโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะ

วิชาชีพบัญชี

แข่งขันทักษะวิชาชีพ

บัญชีและเครื่อง

คำานวณ ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช

นางสาวชฎาภา  ขุนหนู 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

และการจัดการ 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะ

การใช้เครื่อง

คำานวณ

แข่งขันทักษะวิชาชีพ

บัญชีและเครื่อง

คำานวณ ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช

นางสาวดวงตา  ทองทิพย์

วิทยาลัยการโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะ

การใช้เครื่อง

คำานวณ

แข่งขันทักษะวิชาชีพ

บัญชีและเครื่อง

คำานวณ ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช

นายโนอาห์  วิเชียรรัตน์ 

นายดุนยา  อะอูน 

นางสาววรรณระวี  ทิพย์ประพัทธ์กุล 

นางสาวสิวราก์  ตันพงศ์พัฒน์

คณะศิลปศาสตร์

รางวัลรองชนะ

เลิศอันดับ 1

แข่งขันทักษะการ

พูดโต้วาทีภาคใต้

แข่งขันทักษะการพูด

โต้วาทีภาคใต้ “โต้

คารม อุดมศึกษาเชิดชู

ครูผู้สอนศิษย์สร้าง

ชาติด้วยศาสตร์ศิลป์”

มหาวิทยาลัยทักษิณ  
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ชื่อ-สกุล / หน่วยงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

นายเป็นหนึ่ง  อินทรรักษ์  

นายศรัณย์  ขวัญยืน  

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะ

เลิศอันดับ 1

ประลองออกแบบ

เฟือง

การแข่งขันทักษะ

ราชมงคลวิชาการ

วิศวกรรม ครั้ง 6

มทร.รัตนโกสินทร์

นางสาวอมรรัตน์  นาคะทิฐถิ  

นางสาวชลลดา ภิรมย์สมบัติ ณ ถลาง 

นางสาวยลดา   นิ่มทอง   

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลรอง

ชนะเลิศ

อันดับ 1 ด้าน

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

โครงงานการ

ลดเวลาใน

กระบวนการผลิต  

ด้วยวิธีการเปลี่ยน

สไตล์งานอย่าง

รวดเร็ว   

(Production in 

Reduce with 

The Quick 

Changeover )  

โครงการประกวด 

ผลงานนักศึกษา 

และตลาดนัดนักศึกษา  

เครือข่ายพัฒนาสหกิจ 

ศึกษาภาคใต้ตอนล่าง  

ร่วมกับชมรม 

การจัดการงานบุคคล

จังหวัดสงขลา  

นางสาวสุดา  แซ่ลี่ 

คณะบริหารธุรกิจ

รางวัลรองชนะ

เลิศอันดับ 1

ประกวดผลงาน

สหกิจ

โครงการการสัมมนา

และการแข่งขันทักษะ 

วิชาการด้านบริหาร 

ธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 2

มทร.สุวรรณภูมิ

นายเอกศักดิ์  สงสังข์ 

คณะบริหารธุรกิจ

รางวัลรองชนะ

เลิศอันดับ 1

ประกวดแนว

ปฏิบัติที่ดี

โครงการการสัมมนา

และการแข่งขันทักษะ 

วิชาการด้านบริหาร 

ธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 2

มทร.สุวรรณภูมิ

นางสาวสุธาสินี  แซ่เล่า 

คณะศิลปศาสตร์

รางวัลรองชนะ

เลิศอันดับ 1

แข่งขันสาขาจัด

ดอกไม้

แข่งขันฝีมือแรงงาน

แห่งชาติ ครั้งที่ 25  

ระดับชาติ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

นายภฤษยศ  จิตต์สัมพันธ์ 

คณะศิลปศาสตร์

รางวัลรองชนะ

เลิศอันดับ 1

ประกวด

สุนทรพจน์ภาษา

ไทย

ประกวดสุนทรพจน์

ภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ

มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ 

นางสาวปิยธิดา  เซียงจ๊ง 

คณะศิลปศาสตร์

รางวัลรองชนะ

เลิศอันดับ 1

แข่งขันคัดลายมือ

ภาษาจีน

แข่งขันทักษะความรู้

ภาษาและวัฒนธรรม

จีน ระดับอุดมศึกษา 

เขตภาคใต้

มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ 
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ชื่อ-สกุล / หน่วยงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

นายแทนเทพ  มุสิกะพันธุ์ 

นายณัฐกานต์  ช่วยรักษ์  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะ

เลิศอันดับ 1 

ประเภทอาคาร

สำานักงาน

เทศบาลตำาบล

ในพื้นที่สาม

จังหวัดชายแดน

ภาคใต้

อาคารสำานักงาน

เทศบาลตำาบลใน

พื้นที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้

งานสถาปนิก 57 กรรมาธิการสถาปนิก

ทักษิณ   

สมาคมสถาปนิกสยาม 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

นางสาวสุนิษา  ชูแก้ว 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รางวัลรอง

ชนะเลิศ

อันดับ 1 การ

สร้างสรรค์งาน

สถาปัตยกรรม

วัด กิจกรรมศิลปินแห่งชาติ

สัญจรสู่ประชาคม

อาเซียน ค่าย

วัฒนธรรมเยาวชน 

สืบสานงานศิลป์ถิ่น

แดนใต้

มหาวิทยาลัยทักษิณ

นายจิรเวช  ภิญโญ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รางวัลรอง

ชนะเลิศ

อันดับ 1 การ

สร้างสรรค์งาน

สถาปัตยกรรม

ทัศนียภาพวัด

เบญจมบพิตร

กิจกรรมศิลปินแห่ง

ชาติสัญจรสู่ประชาคม

อาเซียน ค่าย

วัฒนธรรมเยาวชน 

สืบสานงานศิลป์ถิ่น

แดนใต้

มหาวิทยาลัยทักษิณ

นายสุชาครี  ศรีสุข 

นายกิตติศักดิ์  แซ่อึ่ง 

นายฤทธิเกียรติ  น้อยผา 

วิทยาลัยรัตภูมิ

รางวัลรองชนะ

เลิศอันดับ 1

หุ่นยนต์ไต่ราว โครงการแข่งขัน

ออกแบบหุ่นยนต์ 

2014

มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์

นายวายุทิตย์  ฉำ่าสาตร์  

นางสาวทิพย์วิมล  สุขเกษม  

อาจารย์นุชากร  คงยะฤทธิ์  

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

รางวัลดีเด่น  

ประเภทบรรยาย  

(Very Good 

Oral) 

ระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการ

สินค้าคงคลัง 

MTech Plaza 

โครงการนำาเสนอ

ผลงานวิจัยของนิสิต

นักศึกษา  ระดับ

ปริญญาตรีด้าน

คอมพิวเตอร์ภูมิภาค

อาเซียน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
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ชื่อ-สกุล / หน่วยงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

นางสาวลินดา  แก้วขาว  
นางสาวสกาวรัตน์  เห็นพร้อม  
อาจารย์พรประเสริฐ  ทิพย์เสวต  
คณะเทคโนโลยีการจัดการ

รางวัลดีเด่น  
ประเภทโปสเตอร์  
(Very Good 
Poster) 

ระบบฐานข้อมูล
สมุนไพรไทยภาค
ใต้ 

โครงการนำาเสนอ
ผลงานวิจัยของนิสิต
นักศึกษา  ระดับ
ปริญญาตรีด้าน
คอมพิวเตอร์ภูมิภาค
อาเซียน

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

นายอภิศักดิ์  รมยะยศวัฒน์  
นายณัฐวุฒิ  สุรทิน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะ
เลิศอันดับ 2  
ด้านนวัตกรรม 

โครงงาน  
แอปพลิเคชั่น 
การถ่ายภาพป้าย
ทะเบียน 

โครงการประกวด
ผลงานนักศึกษาและ
ตลาดนัดนักศึกษา  

เครือข่ายพัฒนาสหกิจ 
ศึกษาภาคใต้ตอนล่าง  
ร่วมกับชมรมการ
จัดการงานบุคคล
จังหวัดสงขลา  

นางสาวนวพรรณ  สุขจิตร์  
นางสาวจรัสศรี  ดีโอสถ  
อาจารย์พรประเสริฐ  ทิพย์เสวต 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ

รางวัลดีเด่น  
ประเภทโปสเตอร์   
(Very Good 
Poster) 

ระบบคลังข้อมูล
งานประกัน
คุณภาพ กรณี
ศึกษา คณะ
เทคโนโลยีการ
จัดการ มทร.ศรีวิชัย

โครงการนำาเสนอ
ผลงานวิจัยของนิสิต
นักศึกษา  ระดับ
ปริญญาตรีด้าน
คอมพิวเตอร์ภูมิภาค
อาเซียน

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

นางสาวพรรณทิพย์  สุวรรณเคหะ  
นางสาวสุภาพร  จันทร์ขาว 
อาจารย์นุชากร  คงยะฤทธิ์   
นางสาวสุภาภรณ์  หนูหนัน 
นางสาวทิฆัมพร  สิทธิเมือง 
นางสาวกัลยกร  ชาบุรี 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ

รางวัลดีเด่น  
ประเภทโปสเตอร์   
(Very Good 
Poster) 

ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ
สินค้าคงคลัง
สหกรณ์การเกษตร
พิบูล

โครงการนำาเสนอ
ผลงานวิจัยของนิสิต
นักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีด้าน
คอมพิวเตอร์ภูมิภาค
อาเซียน

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

นายอิสราม  ศรประสิทธิ์ 
คณะศิลปศาสตร์

รางวัลรองชนะ
เลิศอันดับ 2

แข่งขันเขียนพู่กัน
จีน

แข่งขันทักษะความรู้
ภาษาและวัฒนธรรม
จีน ระดับอุดมศึกษา 
เขตภาคใต้

มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ 

นางสาวเกศินี ชูศรี 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
และเทคโนโลยี

รางวัลรอง 
ชนะเลิศอันดับ 
2

การประกวดงาน
วิจัยในชั้นเรียน 
กลุ่มสาขาไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ 
โทรคมนาคม

Teaching Academy 
2014 ครั้งที่ 3

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม   
มทร.ธัญบุรี
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ชื่อ-สกุล / หน่วยงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

นางสาวปรียาภรณ์  ทองสวัสดิ์ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

และเทคโนโลยี

รางวัลรองชนะ

เลิศอันดับ 2

การแข่งขันทักษะ

การสอน กลุ่ม

ทั่วไป

Teaching Academy 

2014 ครั้งที่ 3

คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม   

มทร.ธัญบุรี

นายวรภัทร์  ไชยจารี 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รางวัลรอง

ชนะเลิศ

อันดับ 2 การ

สร้างสรรค์งาน

สถาปัตยกรรม

บ้าน กิจกรรมศิลปินแห่งชาติ

สัญจรสู่ประชาคม

อาเซียน ค่าย

วัฒนธรรมเยาวชน 

สืบสานงานศิลป์ถิ่น

แดนใต้

มหาวิทยาลัยทักษิณ

นายนริศ  ชูชื่น 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รางวัลรอง

ชนะเลิศ

อันดับ 2 การ

สร้างสรรค์งาน

สถาปัตยกรรม

พระมหาเจดีย์ กิจกรรมศิลปินแห่งชาติ

สัญจรสู่ประชาคม

อาเซียน ค่าย

วัฒนธรรมเยาวชน 

สืบสานงานศิลป์ถิ่น

แดนใต้

มหาวิทยาลัยทักษิณ

นางสาวเรียมระวี  เพชรรัตน์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รางวัลรอง

ชนะเลิศ

อันดับ 2 การ

สร้างสรรค์งาน

สถาปัตยกรรม

ศาลาริมแม่นำ้า กิจกรรมศิลปินแห่งชาติ

สัญจรสู่ประชาคม

อาเซียน ค่าย

วัฒนธรรมเยาวชน 

สืบสานงานศิลป์ถิ่น

แดนใต้

มหาวิทยาลัยทักษิณ

นายสมรัก  ปานมาศ 

วิทยาลัยการโรงแรมและ 

การท่องเที่ยว

รางวัลรองชนะ

เลิศอันดับ 2

แข่งขันทักษะ

การพูดโต้วาที

อุดมศึกษา

โต้วาทีอุดมศึกษา 

ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์

นายปาณัสม์  บุญศิริ 

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

รางวัล

ประกาศนียบัตร 

เหรียญทองแดง

การแข่งขัน

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ชุด

ข้อสอบมาตรฐาน

สากล หลักสูตร 

Adobe  

Photoshop CS5

การแข่งขันโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ชุด

ข้อสอบมาตรฐาน

สากล หลักสูตร  

Adobe Photoshop 

CS5

มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ 
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ชื่อ-สกุล / หน่วยงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

นายโกศล  หมานสะยะ 
นายฐิติพงษ์  รัตนา 
คณะศิลปศาสตร์

รางวัลเหรียญ
ทองแดง

แข่งขัน  
FREESTYLE  
FRUIT  AND  
VEGETABLE  
CARVING  
SHOWPIECE

งาน Pattaya  Food  
&  Hoteliers  Expo 
‘2014

เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

นางสาวสุธาสินี  แซ่เล่า 
คณะศิลปศาสตร์

รางวัลเหรียญ
ทองแดง

แข่งขัน FLORISTS  
COMPETITION  
BRIDAL   
BOUQUET

งาน Pattaya  Food  
&  Hoteliers  Expo 
‘2014

เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

ปี 2558

นางสาวปรียานุช  รอดสุวรรณ    
นางสาวลักษมี  บุปผะโพธิ์    
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวิชาชีพ
พื้นฐานทาง
วิศวกรรม

ราชมงคลวิชาการ
วิศวกรรม ครั้งที่ 7

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มทร.พระนคร

นางสาวอัญธยา  จิตมานะนาง
สาววราภรณ์  มุสิกะพันธ์ 
คณะศิลปศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ แข่งขันการจัด
ค็อกเทลปาร์ตี้ 
ขนมไทย  
(Cocktail Party 
Thai Desert)

งาน PKRU Festival 
of Thai Cuisine

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภูเก็ต

นางสาวสุธาสินี  แซ่เล่า 
นางสาวนันทิกานต์  สนิทมัจโร 
คณะศิลปศาสตร์

รางวัลรองชนะ
เลิศ อันดับ 1

แข่งขันการจัดช่อ
ดอกไม้เจ้าสาว 
สไตล์ไทย  
(Wedding 
Bouquets Thai 
Style)

งาน PKRU Festival 
of Thai Cuisine

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภูเก็ต

นางสาวเปรมกมล  ฉิมพลี
นางสาวสุรัสวดี  มากเนียว 
คณะศิลปศาสตร์

รางวัลรองชนะ
เลิศ อันดับ 1

แข่งขันสำารับ
อาหารไทย (Thai 
Cuisine)

งาน PKRU Festival 
of Thai Cuisine

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภูเก็ต

นายวีรพล  สินสมบูรณ์                    
นางสาวเบญจวรรณ  นวมขำา 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รางวัลรองชนะ
เลิศ อันดับ 1

การจัดค็อกเทล
ปาร์ตี้ขนมไทย 

งาน PKRU Festival 
of Thai Cuisine

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภูเก็ต
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ชื่อ-สกุล / หน่วยงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

นางสาวเปรมกมล  ฉิมพลี 
คณะศิลปศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ สาขาประกอบ
อาหาร

การแข่งขันฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ  
ครั้งที่ 26 ระดับภาค

สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ภาค 12 
สงขลา

นางสาวจินต์จุฑา  ผดุงกิจ 
นายอภิสิทธิ์  หลังโส๊ะ 
นายสมโชค  แซ่ซั่น 
นางสาวอารีญา  ศรีสวัสดิ์ 
คณะศิลปศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ สาขาจัดดอกไม้ การแข่งขันฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ  
ครั้งที่ 26 ระดับภาค

สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ภาค 12 
สงขลา

นางสาวนวลออ  รักขะพันธ์ 
นายฉัตรพล  ปานนุกูล 
นายชำานาญ  บรรจงการ 
นายจรัญ  ปานแจ่ม 
นางสาวเกศราภรณ์  ศรีนวลอ่อน 
นางสาวจิรารัตน์  สอนจบ 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ

รางวัลชนะเลิศ ทีม ซาฟารี 
แดนเนรมิต

Marketing plan 
Contest 7 by 
A.P.Honda

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า 
จำากัด นครศรีธรรมราช

นางสาววรรษมน  แสงธีรกิจ          
นางสาวหทัยชนก  ประดิษฐ์อภัย
คณะเทคโนโลยีการจัดการ

รางวัลชนะเลิศ แอนิเมชั่นส่งเสริม
การออกกำาลังกาย
สำาหรับศูนย์อบรม
เด็กอ่อนเกณฑ์วัด
ไตรวิทยาราม เรื่อง 
“คู่ซี้ต่างขั้ว”

The 2015 ASEAN 
Undergraduate 
Conference in 
Computing (AUC2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์

นายอนัฐชัย  ลิ่มสกุล            
นายวัยวุฒิ  ใจกระจ่าง 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ

รางวัลชนะเลิศ ระบบจัดการ
โปรแกรมท่อง
เที่ยว กรณีศึกษา 
Aoluek Safari  
อำาเภออ่าวลึก 
จังหวัดกระบี่

The 2015 ASEAN 
Undergraduate 
Conference in 
Computing (AUC2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์

นายวิรัตน์  สุขราษฎร์              
นายประภากร  เพียรดี 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ

รางวัลชนะเลิศ การพัฒนาระบบ
คลังสินค้าย่อย 
กรณีศึกษา บริษัท 
กสท.โทรคมนาคม 
จำากัด (มหาชน) 
สาขาทุ่งสง

The 2015 ASEAN 
Undergraduate 
Conference in 
Computing (AUC2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
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ชื่อ-สกุล / หน่วยงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

นางสาวนลพรรณ  พริกเทพ 
คณะศิลปศาสตร์

รางวัลรองชนะ
เลิศ อันดับ 1

สาขาประกอบ
อาหาร

การแข่งขันฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ  
ครั้งที่ 26 ระดับภาค

สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ภาค 12 
สงขลา

นางสาวสุนัดดา  ทองชู 
คณะศิลปศาสตร์

รางวัลรองชนะ
เลิศ อันดับ 1

แข่งขันอ่านฟัง
เสียง 

โครงการธนชาติ ริเริ่ม
เติมเต็ม เอกลักษณ์
ไทย ครั้งที่ 44 ประจำา
ปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา

นางสาวสุจิตรา  มุสิกพันธ์ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
และเทคโนโลยี

รางวัลรองชนะ
เลิศ อันดับ 1

การแข่งขัน 
การสอน 

การแข่งขันวิชาการ 
Teaching Academy 
2015 ครั้งที่ 4

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม  
มทร.อีสาน  
วิทยาเขตขอนแก่น

นายวรวุฒิ  สมโสม 
นางสาวพนิดา  ประทิพทน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะ
เลิศ อันดับ 1

Way of life การประกวดออกแบบ
และตัดเย็บเสื้อผ้า “ผ้า
ไหมไทยสู่แฟชั่นโลก”

มทร.อีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์

นางสาววรษา  เพ็งคง 
นางสาวภาวิณี  ด่านคงรักษ์ 
นางสาวโสติมา  ทองศรี 
นางสาววิภาวรรณ  แซ่เอี้ยง 
นายไพศาล  สังข์ทอง 
นายเอกชาติ  บำารุง 
นางสาวรัตนา  บัวแก้ว 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ

รางวัลรองชนะ
เลิศ อันดับ 1

ทีม Volume Up Marketing plan 
Contest 7 by 
A.P.Honda

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า 
จำากัด นครศรีธรรมราช

นางสาวปิติพร  เสือทอง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ

รางวัลรองชนะ
เลิศ อันดับ 2

การเขียนแผน
ธุรกิจ

โครงการสัมมนาและ
การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการด้านบริหารธุรกิจ 
9 มทร. ครั้งที่ 3

คณะบริหารธุรกิจ  
มทร.ศรีวิชัย

นางสาวกรกมล  นูนวงศ์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ

รางวัลรองชนะ
เลิศ อันดับ 1

การตอบคำาถาม
ด้านบริหารธุรกิจ
และประกวดสื่อ

โครงการสัมมนาและ
การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการด้านบริหารธุรกิจ 
9 มทร. ครั้งที่ 3

คณะบริหารธุรกิจ  
มทร.ศรีวิชัย

นายมงคล  ด้วงนิล                 
นายศราวุธ  รามณีย์    
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะ
เลิศ อันดับ 2

การแข่งขันเขียน
แบบเครื่องกลด้วย
คอมพิวเตอร์ 3 มิติ

ราชมงคลวิชาการ
วิศวกรรม ครั้งที่ 7

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มทร.พระนคร
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ชื่อ-สกุล / หน่วยงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

นายเพชระ  อินทานนท์   
นายชัยพร  อึ้งรังสี     
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัล 
รองชนะเลิศ  
อันดับ 2

Voice Over IP 
ด้วย SIP Server

ราชมงคลวิชาการ
วิศวกรรม ครั้งที่ 7

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มทร.พระนคร

นางสาววิชุดา  แก้วคง     
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัล 
รองชนะเลิศ  
อันดับ 2

การประกวด
โปสเตอร์บทความ
ทางวิชาการเรื่อง 
“ผลกระทบของ
สายพันธุ์ไม้และ
ความหนาแน่นต่อ
สมบัติของวัสดุเชิง
ประกอบพลาสติกไม้

ราชมงคลวิชาการ
วิศวกรรม ครั้งที่ 7

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มทร.พระนคร

นายเทียนชัย  สังขพันธ์    
คณะบริหารธุรกิจ

รางวัล 
รองชนะเลิศ  
อันดับ 2

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
โครงการและ
หลักสูตร กลุ่มงาน

โครงการประกวดผล
งานนักศึกษาสหกิจ

เครือข่ายสหกิจภาคใต้
ตอนล่าง

นายบรรเจิด  บุญสุขจันทร์ 
นางสาววรัชญา  ขุนกำาแหง 
คณะศิลปศาสตร์

รางวัล 
รองชนะเลิศ  
อันดับ 2

การแกะสลักผัก 
ผลไม้ ฟรีสไตส์ 
(Live)

งาน PKRU Festival 
of Thai Cuisine

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภูเก็ต

นางสาวจินต์จุฑา  ผดุงกิจ 
คณะศิลปศาสตร์

รางวัล 
รองชนะเลิศ  
อันดับ 2

สาขาประกอบ
อาหาร

การแข่งขันฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ  
ครั้งที่ 26 ระดับภาค

สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ภาค 12 
สงขลา

นายเทียนชัย  สังขพันธ์     
คณะบริหารธุรกิจ

รางวัล 
รองชนะเลิศ  
อันดับ 2

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
โครงการและ
หลักสูตร กลุ่มงาน

โครงการประกวดผล
งานนักศึกษาสหกิจ

เครือข่ายสหกิจภาคใต้
ตอนล่าง

นายธีรวัฒน์  สุขลิ้ม 
นายธรรมรัตน์  ไชยวิจิตร 
นายธีรพงษ์  อยู่สุข 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
และเทคโนโลยี

รางวัล 
รองชนะเลิศ  
อันดับ 2

เครื่องถอดกระดุม
ล้อรถยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ 
ส.ส.ท. ชิงแชมป์
ประเทศไทย ครั้งที่ 22 
ประจำาปี 2558

สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

นายวีระพล  บุญธรรม 
วิทยาลัยรัตภูมิ

รางวัล 
รองชนะเลิศ  
อันดับ 2

- เข้าร่วมแข่งขัน
ออกแบบและสร้างหุ่น
ยนต์แห่งประเทศไทย 
คร้ังท่ี 8 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ 
MTEC
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ชื่อ-สกุล / หน่วยงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

นางสาวภาวิณี  ด่านคงรักษ์ 
นางสาวศิริภรณ์  อินทร์รักษา 
นางสาววรษา  เพ็งคง 
นางสาวผกาวรรณ  สุดพุ่ม 
นางสาวสุดารัตน์  ชูแก้วงาม 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ

รางวัล 
รองชนะเลิศ 
อันดับ 2

ไสใหญ่ Fighting โครงการประกวดแผน
ธุรกิจระดับอุดมศึกษา
ภาคใต้ ครั้งที่ 4

มทร.ศรีวิชัย  
วิทยาเขตตรัง

นางสาวภาวิณี  ด่านคงรักษ์
นางสาวรัตนา  บัวแก้ว 
นางสาวผกาวรรณ  สุดพุ่ม 
นางสาวศิริภรณ์  อินทร์รักษา
นางสาวสุดารัตน์  ชูแก้วงาม 
นางสาววรษา  เพ็งคง 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ

รางวัล 
รองชนะเลิศ 
อันดับ 2

มดคันซิ่ง โครงการประกวดแผน
ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
นครศรีธรรมราช

นายอนุวัฒน์  แจ้หนู         
นายอนุชิต  บุญสร้าง 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รางวัล 
รองชนะเลิศ 
อันดับ 1

การพัฒนาอุปกรณ์
เก็บผลปาล์มร่วง

งานราชภัฎวิชาการ 
ประจำาปีการศึกษา 
2558 การประชุม
วิชาการ “คุณภาพ 
ผู้เรียน คุณภาพครู”

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช 

นายภัทรพงศ์  คงปราณ     
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัล 
รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

เครื่องสับย่อย
ทางปาล์มเพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน

การประชุมสัมมนา
เครือข่ายการจัดการ
ความรู้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันพลศึกษา และ
สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ครั้งที่ 8

สำานักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ 

นายพลชัย  ชุมวงศ์                        
นางสาวชาลิสา  สงแก้ว     
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัล Special 
Prize  
ด้านวิศกรรม
ศาสตร์

การใช้ประโยชน์
จากวัสดุเหลือทิ้ง
จากปาล์มนำ้ามัน

การประชุมสัมมนา
เครือข่ายการจัดการ
ความรู้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันพลศึกษา และ
สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ครั้งที่ 8

สำานักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ 

นางสาวนิภาวรรณ  อุบลสวัสดิ์ 
นายสันติ  พราหมเทพ 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง

รางวัล 
รองชนะเลิศ 
อันดับ 3

ผลของนำ้าตาลต่าง
ชนิดต่อการแปรรูป
กุ้งนำ้าจืด 

เสวนาประเพณี
วิทยาศาสตร์การ
ประมง ครั้งที่ 10

คณะเกษตรศาสตร์  
มทร.ศรีวิชัย 
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ชื่อ-สกุล / หน่วยงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

นางสาวธิมาภรณ์  ศรีขามเฒ่า 
นางสาวอมรรัตน์  เครือพานิช 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ

รางวัลผลงาน 
ยอดเยี่ยม

ระบบบริหาร
จัดการคลังสินค้า 
ร้านปั้นดาว คอฟฟี่

The ASEAN  
Undergraduate 
Conference in 
Computing : AUC2 
2015

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์

นางสาวเสาวลักษณ์  เถาว์ชู            
นางสาวสุดารัตน์  เงินสองศรี 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ

รางวัลผลงาน
ยอดเยี่ยม

การพัฒนาการ์ตูน
แอนิเมชั่น เรื่อง 
ความรู้เบื้องต้น
ในการเลือกซื้อ
คอมพิวเตอร์ให้
เหมาะสมกับการ
ใช้งาน

The ASEAN  
Undergraduate 
Conference in 
Computing : AUC2 
2015

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์

นายกฤษฎา  ผลทรัพย์ 
นายอิสมาแอ  มามะ 
นายณัฐวุฒิ  แต่งสวน 
นางสาวสาธิยา  นันทพุทธ 
และสมาชิก 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง

รางวัลผลงาน 
ยอดเยี่ยม

โครงการรู้วิถีชุมชน
ชายฝั่งปลูกหญ้า
ทะเลต่อชีวิตพะยูน 
คู่ทะเลตรัง

โครงการกระทิงแดง  
ยู โปรเจ็ค

บริษัท เครื่องดื่มกระทิง
แดง จำากัด

นายอาณุวัตน์  สำาอางศรี  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รางวัลผลงาน
ดีเด่น 

ความอุดมสมบูรณ์
ของป่าภาคใต้ 2 
บรรยากาศของ
การระลึกถึงความ
ประทับใจจาก
สถาปัตยกรรมย่าน
เมืองเก่าสงขลา

การประกวดศลิปกรรม
เยาวชนทักษิณ

สถาบันคติชนวิทยา  
ทักษิณคดี

นายพลชัย  ชุมวงศ์            
นายโสภณ  สุทธิโพธิ์      
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัล  
International 
Federation 
of Inventor`s 
Association 
(IFIA) 
รางวัลเหรียญ
ทอง

ชื่อผลงาน “The 
utilization of 
waste materials  
from palm 
tree”  
 
ชื่อผลงาน “The 
utilization of 
waste materials  
from palm 
tree” 

การประกวด 
นวัตกรรมนักศึกษา
ระดับนานาชาติ 
 
 
 
การประกวด 
นวัตกรรมนักศึกษา
ระดับนานาชาติ

เวที Iylic 2015  
ประเทศไต้หวัน  
 
 
 
 
เวที Iylic 2015  
ประเทศไต้หวัน
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ชื่อ-สกุล / หน่วยงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

นางสาวอัจจิมา  หยูทอง  
นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีนวลขาว    
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รางวัลสนับสนุน
ศิลปินรุ่นเยาว์

ความอุดมสมบูรณ์
ของป่าภาคใต้ 2 
บรรยากาศของ
การระลึกถึงความ
ประทับใจจาก
สถาปัตยกรรมย่าน
เมืองเก่าสงขลา

การประกวดศลิปกรรม
เยาวชนทักษิณ

สถาบันคติชนวิทยา  
ทักษิณคดี

นายนพรัตน์  ทองบัวแก้ว     
คณะบริหารธุรกิจ

รางวัล 
เหรียญทอง

Internet and 
Computing Core 
Certification

โครงการสร้างสรรค์
เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มี
วินัยใช้ไอซีที

สมาคมคอมพิวเตอร์
แห่งประเทศไทย

นายณัฐพล  หวันสู     
นางสาวสุรางคณา  อรน้อม     
คณะบริหารธุรกิจ

รางวัล 
เหรียญเงิน

Internet and 
Computing Core 
Certification

โครงการสร้างสรรค์
เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มี
วินัยใช้ไอซีที

สมาคมคอมพิวเตอร์
แห่งประเทศไทย

นายพงษ์ศักดิ์  รักษาสุธากาญจน์     
คณะบริหารธุรกิจ

รางวัล 
เหรียญทองแดง

Internet and 
Computing Core 
Certification

โครงการสร้างสรรค์
เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มี
วินัยใช้ไอซีที

สมาคมคอมพิวเตอร์
แห่งประเทศไทย

นายพงศ์ภิวัตน์  ยอดแก้ว 
คณะเกษตรศาสตร์

รางวัล 
เหรียญทอง

ขว้างจักร การแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล  
แห่งประเทศไทย  
ครั้งที่ 31 “พระนคร
เกมส์”

มทร.พระนคร

นายอดิศักดิ์  พัสมุทร 
คณะเกษตรศาสตร์

รางวัล 
เหรียญทอง

กรีฑา การแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล  
แห่งประเทศไทย  
ครั้งที่ 31  “พระนคร
เกมส์”

มทร.พระนคร

นายมงคล  ตรีเพชร 
นายสิทธิชัย  นิยมเดชา 
คณะเกษตรศาสตร์

รางวัล 
เหรียญเงิน

ฟุตซอล การแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล  
แห่งประเทศไทย  
ครั้งที่ 31  “พระนคร
เกมส์”

มทร.พระนคร
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ชื่อ-สกุล / หน่วยงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

นายเฉลิมชัย  อั้นทอง 
นายอัชรอวี  บิลหมัน 
นายถนอมพล  สังสัน 
คณะเกษตรศาสตร์

รางวัลเหรียญ
ทองแดง

เซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล  
แห่งประเทศไทย  
ครั้งที่ 31  “พระนคร
เกมส์”

มทร.พระนคร

นางสาวเมวิกา  สามารถ  
นางสาวอุไรรัตน์  ช่วยเนียม  
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รางวัลเหรียญ
ทองแดง

เกมแฮปปี้รันนิ่ง 
(Happy Running 
Game) 

ประกวดโครงงานวิจัย
ระดับอุดมศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี 

นายกฤษฎา  พรหมปลัด   
นายธีระวัฒน์  สุขช่วย  
นางสาวนริศรา  ชนะสงคราม 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รางวัลเหรียญ
ทองแดง

ระบบควบคุมแบบ
อัตโนมัติสำาหรับ
โรงปลูกผัก 
โดรโปนิกส์

ประกวดโครงงานวิจัย
ระดับอุดมศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

นายอภิสิทธิ์  จำานงจิต         
นายอนันตชัย  สุขเกษม    
นายศิริศักดิ์  คลิ้งคงอินทร์  
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รางวัลเหรียญ
ทองแดง

ระบบกล่อง
ควบคุมอัตโนมัติ
สำาหรับโรงเรือน
เลี้ยงไก่แบบปิด

ประกวดโครงงานวิจัย
ระดับอุดมศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

นายชยา  จิตต์ชื่น           
นายธนิสร  ประชุมธาร 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รางวัลเหรียญ
ทองแดง

โครงงานแอพพลิ
เคชั่นปฏิทินไทย
บนระบบปฏิบัติ
การแอนดรอยด์

ประกวดโครงงานวิจัย
ระดับอุดมศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

นางสาวดลยา  สุขเกษม     
นายธวัชชัย  กิมิฬาร์  
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รางวัลเหรียญ
ทองแดง

แอพพลิเคชั่นเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้
คำาศัพท์อาเซียนใน
ชีวิตประจำาวันบน
ระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์

ประกวดโครงงานวิจัย
ระดับอุดมศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

นางสาวชญานี  อนงค์      
นายวิรุฬศักดิ์  ทองสุภา      
นางสาวเสาวลักษณ์  ช่วยแท่น 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รางวัลเหรียญ
ทองแดง

การเพิ่มปริมาณผัก
นำ้าในสภาพปลอด
เชื้อ (In Vitro 
Shoot  
Multiplication 
of aquatic plan)

ประกวดโครงงานวิจัย
ระดับอุดมศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
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ชื่อ-สกุล / หน่วยงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

นายนัฎธพันธ์  เหล่าทอง 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รางวัลชมเชย โครงสร้างวัตถุนิยม
กับอดีตของกาล
เวลา 4

การประกวดศลิปกรรม
เยาวชนทักษิณ

สถาบันคติชนวิทยา  
ทักษิณคดี

นายอนุรักษ์  มูเก็ม 
นางสาวธันย์ชนก  แก้วเอียด 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รางวัลชมเชย Thai  Thai การประกวดออกแบบ
และตัดเย็บเสื้อผ้า “ผ้า
ไหมไทยสู่แฟชั่นโลก”

มทร.อีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์

นางสาวกานดา  สวนสุวรรณ 
นายกิตติศักดิ์  เพชรเลี่ยน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ

รางวัลชมเชย การตอบคำาถาม
ด้านบริหารธุรกิจ
และประกวดสื่อ

โครงการสัมมนาและ
การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการด้าน
บริหารธุรกิจ 9 มทร.
ครั้งที่ 3

คณะบริหารธุรกิจ  
มทร.ศรีวิชัย

นางสาวกรกนก  นวลกุล 
นางสาวกาญจนา  ฟูเฟื่อง  
นายชญานิศ  นวลประดิษฐ์  
นางสาวนิชากร  สรีระถาวรสุข
นางสาวนลพรรณ  ชลาสินธุ์ 
นายศุภชัย  พงศ์ทองเมือง  
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ

รางวัลชมเชย การประกวดการ
เขียนแผนธุรกิจ

โครงการสัมมนาและ
การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการด้าน
บริหารธุรกิจ 9 มทร.
ครั้งที่ 3

คณะบริหารธุรกิจ 
มทร.ศรีวิชัย
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สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานนักศึกษาที่นำาไปใช้ประโยชน์ หรือตีพิมพ์เผยแพร ่

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    

ชื่อผลงาน ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน การน�าไปใช้ประโยชน์/แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

ปี 2557

1. เครื่องกวนนำ้าตาลโตนด ภานุมาศ  ภู่ขำา 
ธีรยุทธ  แป้นปั้น 
ราเชนทร์  ห้องแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีนาโหนดนาเล  
ตำาบลท่าหิน อำาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

2. เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ วราวุธ  สุขเกษม 
ไกรสร  เพ็ญแก้ว 
จักรี  เชาว์แก้ว 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีนาโหนดนาเล  
ตำาบลท่าหิน อำาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

3. ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขนมลา
บ้านหอยราก อ.ปากพนัง

ศิริพร  พรหมมาศ 
สายฝน  เพลิงบุตร 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ

กลุ่มแม่บ้านศรีสมบูรณ์ (หอยราก) ใช้เว็บไซต์เพื่อ
เป็นช่องทางการจัดจำาหน่ายและถ่ายทอดความรู้ 
เผยแพร่ภูมิปัญญาอนุรักษ์วัฒนธรรมของภาคใต้

4. การพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์สินค้าโอท็อป 
กรณีศึกษา ร้านนครหัตถกรรม  
จ.นครศรีธรรมราช

อัจฉริยา  เหมทานนท์ 
เสาวลักษณ์  ศรีจันทร์ 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ

นายธีรเดช ขาวอรุณ ใช้เว็บไซต์เพื่อเพิ่มช่องทาง 
การจัดจำาหน่ายสินค้า

5. โลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมยางพารา 
(Show Case)

จักรกฤชณ์  สินธุโทวงศ์ 
ธีรศักดิ์  จันทร์แก้ว 
ปริตถกร  เข็มขาว 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ใช้สำาหรับประกอบ 
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการ 
โซ่อุปทาน

6. การขนส่งสินค้าทางทะเล ภัสราภรณ์  ขวัญแก้ว 
ขวัญจิรา  อินทรสุวรรณ 
เตือนใจ  ดงกอง 
สุจิตรา  ยะโกบ 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ใช้สำาหรับประกอบ 
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการห่วงโซ่
อุปทานแก่นักศึกษา

7. แผ่นผนังกึ่งสำาเร็จรูปจากเส้นใยตาล
โตนด

ประสิทธิชัย  ส่องช่วย   
คณะวิศวกรรมศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำาบลรำาแดง ใช้ทำาเป็นฝาผนัง
แทนวัสดุทั่วไป

8. เครื่องส่องไฟสำาหรับทารกตัวเหลือง
แบบตั้งเวลา

นราวิชญ์  เพชรไพศาล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ใช้ในการรักษา
เด็กทารกแรกเกิดที่มีอาการตัวเหลือง  
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9. เครื่องผ่าจาวตาลโตนดแบบกึ่ง
อัตโนมัติ

พีรพัฒน์  อัมโร 
ณัฐกานต์  คุ้มภัย 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชุมชนบ้านบ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลา นำาไปใช้ผ่า
จาวตาลสำาหรับแปรรูปเป็นขนมหวานของ ชุมชน 
ต.บ่อดาน

10. จักรยานสูบนำ้า พีรพัฒน์  อัมโร 
ณัฐกานต์  คุ้มภัย 
ฐานันต์  นวดเอียด 
วิทยา  ควกจักร  
นฤพันธ์  สุขเหลือง              
วุฒิชัย  เพ็ชรกาล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชัยมงคล
วิทย์  ใช้ในการปั๊มนำ้ารดนำ้าผักและกิจกรรมอื่นๆ ใน
โรงเรียน

11. เครื่องอัดแท่งผลไม้กวน ชนินทร์  ชัชวาล 
อานันท์ชัย  เดชาสุวรรณ 
ปองรักษ์  สโมทานทวี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ร้านอัดผลไม้กวน ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา  
ใช้เป็นเครื่องอัดผลไม้กวนเข้าบรรจุภัณฑ์ พร้อม
จำาหน่าย

12. อิฐมวลเบาผสมฟางข้าวเพื่อเป็น
ฉนวนกันความร้อน

ประเสริฐ  จิตรเอียด 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการแห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน 
ครั้งที่ 10

13. อิทธิพลของแรงงานต่างด้าวต่อ
ผลิตภาพการทำางานก่อสร้างอาคาร : 
กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี

วรรณรัชต์  คชศิลา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการแห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตกำาแพงแสน ครั้งที่ 10

14.  Application of Geographic 
Information System to Assess 
the Flood Risk Area of Banphru  
Municipality

T. Kanplumjit 
T.Thongduang 
P.Suwannarat 
K.Choocchangwang 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่ในงาน 5th International Science , 
Social Science, Engineering and Energy 
Conference 

15. การประเมินค่าความถูกต้องของ
แบบจำาลองระดับความสูงเชิงตัวเลข 
ASTER GDEM ด้วยการทำาระดับสาม
สายใย : Session  C3

ต่อลาภ  การปลื้มจิตร 
ภาณุพงศ์  กาจนวงศ์ 
ภูวดล  มณีสุวรรณ์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำาปี 2556

16. ระบบการจับภาพใต้ท้องรถด้วยวิธี
การคอมพิวเตอร์วิชัน

สิทธิพงษ์  จินาชาญ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรม
ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ครั้งที่ 6

17. การคัดแยกป้ายทะเบียนรถยนต์
ด้วยวิธีการคอมพิวเตอร์วิชัน

พงศ์พันธุ์  ดวงแข 
สถาพร  ตริรัตนมิตร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรม
ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ครั้งที่ 6
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18. แอปพลิเคชั่นถ่ายภาพป้าย
ทะเบียนและรู้จำาผ่านระบบคลาวด์

อภิศักดิ์  รมยะยศวัฒน์ 
ณัฐวุฒิ  สุรทิน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรม
ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ครั้งที่ 6

19. อิฐมวลเบาแบบเซลลูล่าผสม 
ฟางข้าว

ประเสริฐ  จิตรเอียด 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ครั้งที่ 13

20.  ระบบระบุตำาแหน่งและแผนที่
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา บนเว็บ
บราวเซอร์

กวิน  วนสุวานิช 
อัสลัน  บิงดอเลาะ 
เอมจิต  นิมากร 
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  
ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

21. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานขายวัสดุก่อสร้าง กรณี
ศึกษา ร้านโชควัสดุก่อสร้าง

วิภาณี  ครองไตรเวทย์ 
สมฤดี  จุฬาพิพัฒน์ 
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  
ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

22. การพัฒนาเว็บไซต์และระบบ
สมาชิกอาสาสมัครเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรมออนไลน์ กรณีศึกษา : 
สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

ศิริพงษ์  ดำาด้วง 
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  
ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

23. ระบบการจัดการแก้วมงคล 
อพาร์ทเมนท์

นัทพงษ์  ทองแก้ว 
อัจฉราพร  สุขสม 
ณัฐวุฒิ  ทองศร 
อิงครัตน์  เกิดดี 
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  
ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

24. ระบบการจัดการร้านขายอาหาร
สัตว์ กรณีศึกษา ร้านกิมง้วนจั่น
การเกษตร

ขนิษฐา  อินจันทร์ 
ปลิตา  รักษ์วงศ์ 
พรทิพย์  แซ่เข่า 
กัญภาภัค  จูงวงศ์ 
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  
ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

25. ระบบการบริหารจัดการ
นักศึกษาโควตา คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา

จตุรวิธ  ไชยพิพัฒนกิจ 
ปิยะเกศ  มุสิกพันธ์ 
นิรุทธ์  อรุณลิ่มสวัสดิ์ 
เจชวัฒน์  ยะโกะ  
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  
ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

26. พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้
บริการนวดแผนไทย ในอำาเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา

อรทัย  ศรีมาก 
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  
ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
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27. ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการ
ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน 
สาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา

ทัสดา  ไวยวุฒิ 
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  
ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

28. ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสำาเร็จรูปของ
ผู้บริโภคในตลาดทรัพย์สิน จังหวัด
สงขลา

นลินา  วุ่นดี 
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  
ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

29. การวัดความจงรักภักดีของลูกค้าที่
มีต่อร้านนิชพันธ์ จังหวัดสตูล

นำ้าฝน  นิชพันธ์ 
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  
ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

30. ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อนำ้านมข้าวโพด กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี

รอเม๊าะ  มะมิง 
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  
ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

31. ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วน
ประสมทางการตลาดของบริษัท 
ยูไนเต็ดซัพพลายแอนด์มัตติเทรด 
จำากัด จังหวัดสงขลา

วาสนา  จันทรัตน์  
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  
ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

32. กลยุทธ์การตลาดภายในที่ส่งผล
ต่อความผูกพันกับองค์กรของบุคลากร
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่

ศรุตยา  ชนิสินธุ์ 
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  
ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

33. กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
แทบเล็ตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในจังหวัดสงขลา

เสาวลักษณ์  จันทร์แจ่ม 
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  
ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

34. ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการ
ให้บริการของโรงพิมพ์ในอำาเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา

พลาวิต  วรรณพฤกษ์ 
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  
ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

35. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ชำาระสินเชื่อของธนาคารออมสิน   
สาขาถนนกาญจนวนิช  จ.สงขลา

วรลักษณ์  สิงห์กฤตยา 
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  
ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

36. การสำารวจโรคมงคล่อเทียมในช้าง
ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
และจังหวัดพังงา

โสภิดา  พุทธะสุภะ 
กรกช  ทองธวัช 
จิตรลาด  บริพันธ์ 
ภรณ์ทิพย์  ทองมณี 
คณะสัตวแพทยศาสตร์

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6  ณ มทร.สุวรรณภูมิ 
จ.พระนครศรีอยุธยา
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37. ปรสิตปลิงใสกลุ่มโมโนจีเนียนใน
ปลานิล ที่เลี้ยงในกระชังในแม่นำ้าตาปี 
บริเวณพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

อมเรศ  แก้ววิมล 
กฤษฏา  กิตติธรางกูล 
ปภาวิชญ์  พรมสิทธิ์ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6  ณ มทร.สุวรรณภูมิ 
จ.พระนครศรีอยุธยา

38. การประเมินคุณภาพของนำ้าเชื้อโค
ชนหลังจากผ่านกระบวนการแช่แข็ง

ศาสวัฑฒ์  ฟักทอง 
วณิชชา  เยาวนิตย์ 
วรลักษณ์  มีจันทร์ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6  ณ มทร.สุวรรณภูมิ 
จ.พระนครศรีอยุธยา

39. การเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิ
วิทยาของต่อมเบอร์ซ่าหลังจากทำา 
วัคซีนกัมโบโร

วรรษกร  ของพลอยกลาง 
ณิชกานต์  พายัพทิวา 
วรินทร์ธร  ไทรงาม 
ศาสตรา  พันธุ์เป้า 
คณะสัตวแพทยศาสตร์

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 ณ มทร.สุวรรณภูมิ 
จ.พระนครศรีอยุธยา

40. ความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ 
Staphylococcus spp ที่แยกได้จาก
สุนัข ที่เป็นโรคผิวหนังอักเสบเป็น
หนอง

วัชระ  ดวงจันทร์ 
ชลธิชา  เจียรเจริญ 
สุทธิรัตน์  ทองปรีชา 
คณะสัตวแพทยศาสตร์

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6  ณ มทร.สุวรรณภูมิ 
จ.พระนครศรีอยุธยา

41. การผลิตซากเซล์เดียวจากสาหร่าย
สายใบ (Porphyra  sp.) เพื่อการ
อนุบาลลูกหอยตะโกรมขาว  
(Crassostrea belcheri  Sowerby, 
1871) ระยะวัยอ่อนและวัยรุ่น

สุพัชชา  ชูเสียงแจ้ว 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง

เผยแพร่ในเอกสารประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

42. ผลของแหล่งอินทรีย์คาร์บอนต่อ
คุณภาพนำ้า การเจริญเติบโต และอัตรา
รอดของกุ้งขาวและปลานิลที่เลี้ยงด้วย
เทคโนโลยีไบโอฟล็อค

ว่าที่ ร.ต. ทินภพ  ควรวิไล 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 

43. ชีววิทยาบางประการของปูหิน 
(Thalamita crenata Latreille 
1829) เพื่อการจัดการประมง

อานนท์  กิ่งเกาะยาว 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24

44. ความคิดเห็นของชาวประมงต่อ
การจัดการประมงปูม้าที่มีไข่นอก
กระดอง (Portunus pelagicus  
Linnaeus, 1758) ในอำาเภอสิเกา 
จังหวัดตรัง

อภินันท์  ชั้นสกุล 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ปี 2558

1. การสร้างและหาประสิทธิภาพของ
เครื่องกวนผลไม้อัตโนมัติสำาหรับชุมชน
เขาวัง

นายจิรายุทธ   จันทร์เอิบ 
นายธงชัย  เจริญกิจคุณากร 
นายเอกพันธ์  หนูหีด 
นางสาวประกายแก้ว  มุณี       
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี

กลุ่มแม่บ้าน ตำาบลเขาวัง อำาเภอนาทวี จังหวัด
สงขลา

2. งานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อตลาดริมนำ้า
คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา

นายสำาราญ  ไพจิตจินดา       
คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ประธานชุมชนวิถีพุทธ ตลาดริมนำ้าคลองแดน

3. เครื่องบดสมุนไพรเพื่อใช้ในการทำา
ยาสมุนไพรแคปซูล

นายกาญจณ์กำาภู  ดำารักษ์  
นายทิวากร  สรรเพ็ชร์  
นายอธิวัตต์  พูนพบ  
ผศ.พิทยา  อำาพนพนารัตน์ 
(อาจารย์) 
คณะเกษตรศาสตร์

สาขาแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย

4. เครื่องหั่นสมุนไพรเพื่อทำาลูกประคบ นายกันตภณ  ทองทรง   
นายปรเมษฐ์  สุทธิชาติ  
นายรัตนชัย  แก้วโสภาค   
ผศ.พิทยา  อำาพนพนารัตน์ 
(อาจารย์)  
คณะเกษตรศาสตร์

สาขาแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย

5. เครื่องหั่นสมุนไพรเพื่อทำายาดม นายกันตภณ  ทองทรง   
นายปรเมษฐ์  สุทธิชาติ  
นายรัตนชัย  แก้วโสภาค  
ผศ.พิทยา  อำาพนพนารัตน์ 
(อาจารย์) 
คณะเกษตรศาสตร์

สาขาแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย

6. เครื่องทำาสบู่ นายจิรวงศ์  รักษาชล   
นายธีรวัฒน์  จันทร์แก้ว   
นายพงษ์กฤษณ์  ด้วงฉีด   
ดร.เสน่ห์  รักเกื้อ  
(อาจารย์) 
คณะเกษตรศาสตร์

สาขาเกษตรกลวิธาน  คณะเกษตรศาสตร์  
มทร.ศรีวิชัย
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7. เครื่องสับย่อยและอัดแท่งใบปาล์ม
นำ้ามันเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล

นายทิรพงศ์  สุวรรณรัชนี  
นายวชิระ  ชูแสง   
นายธนวิช  ภิกุลรัตน์   
นายอภิชัย  ญาณสูตร  
ผศ.ชวกร  มุกสาน (อาจารย์)
คณะเกษตรศาสตร์

สาขาเกษตรกลวิธาน  คณะเกษตรศาสตร์  
มทร.ศรีวิชัย

8. การจดัทำาอปุกรณ์คว้านแกนสบัปะรด
สำาหรับภาชนะเครื่องดื่มมอลเทค
โรงแรมอันดารา รีสอร์ท วิลล่า ภูเก็ต

นายณัฐวุฒิ  เหมาะประมาณ    
นายอดิศร  เถรว่อง         
วิทยาลัยการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว

แผนกบาร์ โรงแรมอันดารา รีสอร์ท วิลล่า ภูเก็ต

 9. ผ้าไหมสู่แฟชั่นโลก   Way of life นายวรวุฒิ  สมโสม       
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เผยแพร่ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำาปี 2558   
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์

10. ผ้าไหมไทยสู่แฟชั่นโลก  Thai 
Thai

นายอนุรักษ์  มูเก็ม 
นางสาวธันย์ชนก  แก้วเอียด 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เผยแพร่ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำาปี 2558  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์ 

11. Designer s Think Tank TAI SS 
2016  MANORA

นายอนุรักษ์  มูเก็ม 
นางสาวสุนิสา  ชาปาน       
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เผยแพร่ในงาน ELLE FASHION WEEK A/W 
2015 ณ ลานหน้าศูนย์การค้า Central World 
กรุงเทพมหานคร 

12. อากาศยานไร้คนขับ นายนัทพงศ์  สิงห์พรหม                  
นายศรายุทธ  ชอบหวาน        
นายสราวุฒิ  ทิพย์ภักดี       
คณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ปีที่ 13 ฉบับที่ 
4104 

13.. ตู้หุงข้าวระบบไอนำ้า นายพนมศักดิ์  แก้วประกอบ                 
นายภูบดินทร์  โสตเมฆ          
นายเจษฎา  ทองแก้ว       
คณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด ปีที่ 24 ฉบับที่ 
8863  
เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ปีที่ 13 ฉบับที่ 
4117  
เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 27 
ฉบับที่ 598

14. การพัฒนาบทเรียนช่วยสอน
ออนไลน์บนพื้นฐานระบบการจัดการ
เรียนรู้กรณีศึกษา : วิชาพุทธประวัติ

เนตรนภา  สุริยะจันทร 
เนตรนภา  แก้วแสงทอง 
นฤภร  แก้วยวน 
อธิพงศ์  สีนวล  
ธีภากรณ์  นฤมาณนลินี  
(อาจารย์)   
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาระดับชาติ 
ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 2  
ณ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
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15. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
เรื่อง วันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา

อุมรินทร์  เอกวงศ์ 
ณัฐณิชา  เทพจันทร์ 
สโรชา  พันธุ์สุวรรณนาคี 
วรวุฒิ  ทวีกิตติกุล 
จตุพร  จิรันดร (อาจารย์)              
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาระดับชาติ 
ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 2  
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

16. Comparison of Total Phenolic  

Contents and Antioxidative  

Potential between Basella rubra 

and Basella alba

นายอุดมศักดิ์  แววมณี       
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทาง
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร  
ครั้งที่ 4 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตพัทลุง

17. ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของตำารับ
ยาสมุนไพรต่อ Staphylococcus 
epidermidis ที่ก่อให้เกิดแผลติดเชื้อ
บริเวณผิวหนังในคน

นางสาวฟาตีนา  อีซอ       
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 9  “พฤกษศาสตร์ไทยก้าวไกล 
สู่สากล” ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร

18. ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและการ
ยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดสจากยอดสมุย
หอม

นางสาวนมล  ศรีเมฆ 
นายสุธรรม  ส่งแสง       
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 9  “พฤกษศาสตร์ไทยก้าวไกลสู่
สากล” ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร

19. การแพร่กระจายของปรสิต
กลุ่มโมโนจีเนียนในปลานำ้าจืดที่
สำารวจพบในลุ่มนำ้าปากพนัง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช

นางสาวศศิภาพร  สุขเงิน  
คณะเกษตรศาสตร์

เผยแพร่ในวารสารประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 9  
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนำ้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

20. ผลของวิธีการสกัดดีเอ็นเอจาก
กลุ่มจุลินทรีย์ในไบโอฟลอคต่อ
ประสิทธิภาพการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ
ด้วยเทคนิค PCR

นายศุภณัฐ  วัฒิธรรม   
คณะเกษตรศาสตร์

เผยแพร่ในวารสารประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 9 
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนำ้า 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

21. Seagrass Transplanting Tech-
nique using Laboratory Prepared 
Sibling For Restoration of  
Halophila ovalis Habitats

Patcharee   Kaeoprakan 
Kanjana  Adulyanukosol 
Porntep  Wirachwong 
Prasert  Tongnunui  (อ.)    
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ The Proceeding 
of the Fourth International Fisheries  
Symposium (IFS) Surabaya, Indonesia. 

22. Application of Calcined Oysters 
Waste Shell as an Effective  
Low-Cost Heterogeneous  
Catalyst for Biodiesel Synthesis

นางสาวอังคณา  จำาปานนท์  
นายวสกร  อุ้มชู        
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
Pure and Applied Chemistry International 
Conference (PACCON 2015) ณ โรงแรม 
อมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร
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23. Effect of Extracted Carrot 
and Palm Carotenoid as  
Corrosion Inhibitors on the 
Corrosion of Copper in Palm Oil 
Biodiesel

นายสมบูรณ์  เซียซ้าย      
นายธนิสร  ภักตรามุข       
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
Pure and Applied Chemistry International 
Conference (PACCON 2015) ณ โรงแรม 
อมารีวอเตอร์เกท  กรุงเทพมหานคร

24. Adsorption Properties of  
Biomass Waste, Banana and 
Areca Fruit Peel Alcoholic  
Extract on the Corrosive  
Inhibition of Steel in Hydrochloric 
Acid Solution

นางสาวลลิตา  มานพ       
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
Pure and Applied Chemistry International 
Conference (PACCON 2015) ณ โรงแรม 
อมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

25. Determination of Mercury in 
Oyster Cockle and Mussel at Ban 
Don Bay, Suratthani by  
Voltammetric Technique

นายณรงค์ฤทธิ์  ประทุมมาศ        
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
Pure and Applied Chemistry International 
Conference (PACCON 2015) ณ โรงแรม 
อมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

26. Antioxidant Activity and  
Antioxidant Content of  
FreshWater Red Algae

นางสาวจฑุาทพิย์  ทองสุวรรณ        
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
Pure and Applied Chemistry International 
Conference (PACCON 2015) ณ โรงแรม 
อมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

27. Study of Antioxidant Activity 
of Coconut Oil with Extracted 
Artocarpus’s Core for Skin Care 
Product

นางสาวขนิษฐา  เสียงหวาน        
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
Pure and Applied Chemistry International 
Conference (PACCON 2015) ณ โรงแรม 
อมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

28. Antioxidant Activity and 

Total Phenolic Compounds of 

Coconut Oil with Eextracted  

Pulp Gac Fruit (Momordica  

cochinchinensis Spreng)

นางสาวขวัญตา  ไชยมาตย์        
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
Pure and Applied Chemistry International 
Conference (PACCON 2015) ณ โรงแรม 
อมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

29. Comparison of Antioxidant 
Activity and Total Phenolic 
Contents of Sawtooth Corianser 
(Eryngium foetidum L.),  
Oenanthe (Oenanthe stolonifera 
Wall.) and Dill (Anethum  
graveolens Linn.)

นางสาวลัดดาวัลย์  ขาวฤทธิ์        
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
Pure and Applied Chemistry International 
Conference (PACCON 2015) ณ โรงแรม 
อมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร
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30. Comparison of Antioxidant 
Activity and Total Phenolic  
Content of the Ginger, Finger 
Root and Curcuma White Juices

นายวัชรากรณ์  เภาทอง       
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
Pure and Applied Chemistry International 
Conference (PACCON 2015) ณ โรงแรม 
อมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

31. Comparison of Total Phenolic 
Contents and Antioxidative     
Potential between Basella rubra 
and Basella alba

นางสาววันทนา  ใจกระจ่าง        
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
Pure and Applied Chemistry International 
Conference (PACCON 2015) ณ โรงแรม 
อมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

32. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลการดำาเนินงานและผลตอบแทน
ผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม 
SET 100

ทนงศักดิ์  ตรีวัย  
จุฑารัตน์  จันทรัตน์ 
จุฬาลักษณ์  หนูจันทร์ 
วรรณพัชร  จงธนพิมาน  
กมลพร  วรรณชาติ        
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษา ประจำาปี 2558

33. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วน
ทางการเงินกับราคาตลาดหลักทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

รัชนาภรณ์  ไชยมณี    
ภัทรากานต์  คล้ายแก้ว  
สิริพา  แซ่ขงย  
รักษ์สุดา  เดชแก้ว        
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษา ประจำาปี 2558

34. ระบบฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ สาขาระบบสารสนเทศ 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เบญจมาภรณ์  สุวรรณมาลา 
นัฐวุฒิ  เชี่ยวน้อย  
ประพัสสร  รักไชย  
ธงไชย  พร้อมญาติ  
ธีภากรณ์  นฤมาณนลินี
(อาจารย์)      
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษา ประจำาปี 2558

35. พัฒนาระบบบรหิารจดัการโครงการ
และหลักสูตรกลุ่มงานบริการวิชาการ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์

เทียนชัย  สังขพันธ์ 
ดนยรัตน์ คัคโนภาส(อาจารย์)    
ธีภากรณ์  นฤมาณนลินี
(อาจารย์)     
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษา ประจำาปี 2558

36. การพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์พัฒนา
อัจฉริยะภาพ 8 ด้าน

จีระพัฒน์  เลี่ยมคำา 
เนตรนภา  เกตุงาม 
จรรยา  ชูชาติสกุล  
พรลภัส  ราชรองวังนุชิต  
จตุพร  จิรันดร (อาจารย์)         
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษา ประจำาปี 2558
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37. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
นักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

พิไลวรรณ  สมวงษ์  
กษมา  ปรีดาภรณ์สกุล  
กัลยา  ปาระมาตท์  
จตุพร  จิรันดร (อาจารย์)         
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษา ประจำาปี 2558

38. เว็บไซต์เยสไอดู เวดดิ้ง สตูดิโอ สาลินี  ดำาจันทร์  
ฉันทรัตน์  แซ่ขวย  
จตุพร  จิรันดร (อาจารย์) 
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษา ประจำาปี 2558

39. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการ
ร้านวนิดาซีฟู้ด

เมวิณี  อุไรรัตน์  
นฤวรรณ  หลิ่มซู  
ภราภรณ์  กรดเต็ม  
จตุพร  จิรันดร (อาจารย์)   
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษา ประจำาปี 2558

40. การพัฒนาบทเรียนช่วยสอน
ออนไลน์บนพื้นฐานระบบการจัดการ
เรียนรู้ กรณีศึกษา วิชาพุทธประวัติ

เนตรนภา  สุริยะจันทร์  
เนตรนภา  แก้วแสงทอง 
นฤภร  แก้วยวน  
อธิพงศ์  สีนวล  
ธีภากรณ์  นฤมาณนลินี
(อาจารย์) 
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษา ประจำาปี 2558

41. การพัฒนาระบบสารบรรณ
เพื่อการสืบค้นสำานวนคดีอุทธรณ์
ของสำานักงานอัยการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

เมวดี  สังข์เพชร 
ธีภากรณ์  นฤมาณนลินี 
(อาจารย์) 
ดนยรัตน์  คัคโนภาส 
(อาจารย์)        
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษา ประจำาปี 2558

42. แรงจูงใจในการทำางานของ
พนักงานบัญชี : กรณีศึกษา บริษัท
จำากัดในจังหวัดสงขลา

พวงทอง  สุขคร  
กมลชนก  รักธรรม  
ฉัตรฑริกา  นวลแก้ว  
ฐาปณีวรรณ  โชติชุติ  
ณัฐกิติ์  เผ่าชาญณรงค์ 
กมลพร  วรรณชาติ        
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษา ประจำาปี 2558
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43. แนวทางการประเมินความเสี่ยง
ในการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
อากรในจังหวัดสงขลา

ภีมพศ  ปาสุวรรณ  
สิรินาถ  ทองหวาน  
วริสรา  รักหมอ  
แวรุสนีย์  แมะอุมา 
ปรัศนีย์  กายพันธ์  
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษา ประจำาปี 2558

44. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
ใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์
และวีดิทัศน์แบบออนไลน์ของ
สำานักงานวัฒนธรรม จ.สงขลา

โสภิดา  แซ่เล้า  
กัญฐณา  สุขแก้ว (อาจารย์) 
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษา ประจำาปี 2558

45. พัฒนาระบบจองรถออนไลน์ 
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11

พรพิมล  ขาวเรือง  
พัชรี  ทิพย์ประชา (อาจารย์)  
พลอยกนก  ขุนชำานาญ 
(อาจารย์) 
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษา ประจำาปี 2558

46. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปิดเผยข้อมูล
ด้านสิ่งแวดล้อมตามความสมัครใจของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

พัณณ์ชิตา  เนื่องกิตติรัตน์ 
วริสรา  อุคะหะ  
หฤทัย  โตศรี  
สุภาวดี  แซ่ลิ่ม  
กมลพร  วรรณชาติ   
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษา ประจำาปี 2558

47. รายรับและรายจ่ายของนักศึกษา
สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ภาคใต้โครงการ
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นลินี  ขวัญเย็น  
อมรรัตน์  สุดสุข  
ฐิดาวรรณ  กังสกะริน  
ชื่นพจี  เสน่หา  
ปรัศนีย์  กายพันธ์   
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษา ประจำาปี 2558

48. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รัตนาพร  รอบคอบ  
วันดี  เชื้อพราหมณ์  
เสาวนีย์  เชื้อพราหมณ์  
สิตานันท์  สุขเปรม  
สุวิมล  เลื่อนแก้ว  
นิตยา  เพชรอนันต์  
นุชจรินทร์  นาวรณ์  
ธนัยพร อรยิะเศรณ ี(อาจารย์) 
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษา ประจำาปี 2558
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49. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
แต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

อรนุช  อินสุวรรณโณ 
อัญชลี  พัฒน์แก้ว  
สุนิศา  กลำ่าศรีทอง  
เฉลิมศรี  พูลเหลือ  
สมฤทัย  อุเจะ  
สุพรรณพร  ชูบัว  
อัจฉรา  รัตนมา 
(อาจารย์)        
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษา ประจำาปี 2558

50. แรงจูงใจและเจตคติในการ
เรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยต่างๆ ในจังหวัดสงขลา

อดิเทพ  คงแก้ว 
นุชจรี  กุลมาศ 
สุชาดา  เอ้งล่อง  
ฐิดารัตน์  เจ๊ะโส๊ะ  
สาลิกา  เปียกบุตร  
อุทัยทิพย์  สหะวิริยะ  
ธันยพร  อริยะเศรณี
(อาจารย์) 
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษา ประจำาปี 2558

51. ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการโรงพยาบาลสงขลา

สุทิศา  วัฒนกิจ  
กุลริศา  หนูไทย  
เสาวลักษณ์  ศรีคละมหันโต  
สุพรรณี  โพธิ์ดก  
สุไรยา  วงค์หมัดทอง 
เยาวภา  แก้วประกอบ 
อัจฉรา  รัตนมา (อาจารย์)
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษา ประจำาปี 2558

52. สภาพแวดล้อมในการทำางานที่ส่ง
ผลต่อประสิทธิภาพในการทำางานของ
พนักงานโรงแรมบีพี สมิหลา บีช

กมลชนก  ถิรภาคย์กุล 
ธัญสิริ  พุ่มเกื้อ  
ปาริตา  นิลบวร  
ฐิติมา  สุขศักดิ์  
รับขวัญ  สัจดี  
ดร.อรพรรณ  จันทร์อินทร์
(อาจารย์) 
ธันยพร  อริยะเศรณี
(อาจารย์) 
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษา ประจำาปี 2558
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53. คุณลักษณะภาวะผู้นำาที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจในการทำางานของ
พนักงาน บริษัท กสท.โทรคมนาคม 
จำากัด (มหาชน)

ชาตยา  ลิ่มเจริญ  
กิติยา  ชอบแต่ง  
ชยทัต  แก้วแท้  
ณรงค์  เรืองมณี  
ณัฐวัฒน์  ไฝเสน  
ปริวัฒน์  หยกเจริญ  
ดร.อรพรรณ  จันทร์อินทร์
(อาจารย์) 
ธนัยพร  อรยิะเศรณ ี(อาจารย์) 
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษา ประจำาปี 2558

54. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
สำานักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2

สไบนาง  ไวยรัตน์  
ณัฐพงศ์  หนูแก้ว  
ถาวรศักดิ์  อ่อนประสงค์ 
นราธร  กำาแหงส่อง 
สุนิสา  ทองสงฆ์  
ปาลิตา  เอกอุรุ (อาจารย์) 
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษา ประจำาปี 2558

55. ความเห็นของผู้โดยสารด้านความ
ปลอดภัยในการโดยสารรถตู้ประจำา
ทางสาธารณะ สายสงขลา-ยะลา

สุนันทา  คงอนันต์  
ศิริวรรณ  แก้วสร  
เจนจิรา  วัตร์สังข์  
ชนิดา  ฤทธ์ภู่  
รัตนภรณ์  แสงอรุณ  
ปาลิตา  เอกอุรุ (อาจารย์) 
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษา ประจำาปี 2558

56. ความรู้ ความเข้าใจต่อการจัด
ทำาบัญชีครัวเรือนของชาวบ้านในเขต
ชุมชนเก้าเส้ง จังหวัดสงขลา

กอบกาญจน์  ตุ้มระย้า  
จารุวรรณ  แสงทอง 
นางสาวเรวดี  พรหมอินทร์  
สุไลลา  สมนึก  
ปรัศนีย์  กายพันธ์ 
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษา ประจำาปี 2558

57. ระบบจองห้องประชุมสัมมนา
ออนไลน์ สำานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

พีชญา  รัชตพันธ์  
รัตนา  พัฒโน (อาจารย์) 
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษา ประจำาปี 2558

58. ความคาดหวังของผู้ปกครองและ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันสอน
ภาษาอังกฤษ เดอะวัน อำาเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา

ปัญญาพล  สิรินุพงศ์  
สุชาวดี  มะเฮมี  
อดุลย์  ภูเขียว  
วีระศักดิ์  ตุลยาพร (อาจารย์)
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษา ประจำาปี 2558
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ชื่อผลงาน ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน การน�าไปใช้ประโยชน์/แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

59. ปัจจัยที่ทำาให้เกิดการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชากรที่ไม่เคยซื้อ
เครื่องสำาอางร้าน khunYing  
Cosmetic ในเขตเทศบาลคอหงส์

ใหมสะเหร๊าะ  ตะแอ 
อัสมา  สันนะกิจ  
วีระศักดิ์  ตุลยาพร (อาจารย์)
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษา ประจำาปี 2558

60. ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าร้านโสภณพาณิช อ.ท่าศาลา  
จ.นครศรีธรรมราช

ขนิษฐา  นางแย้ม  
กูไหมสุรีย์  พระพิทักษ์ 
วีระศักดิ์  ตุลยาพร (อาจารย์) 
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษา ประจำาปี 2558

61. ปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าเครื่อง
สำาอางของลูกค้าบริษัทเอเซี่ยนไลฟ์ 
อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ฟารีนา  หะแหละ  
วีระศักดิ์  ตุลยาพร (อาจารย์) 
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษา ประจำาปี 2558

62. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทะเบียนควบคุมรถ กรณีศึกษา บริษัท 
ซี แอนด์ พี คอนเซสชั่นแนร์ จำากัด

จันทร์จิรา  จินดาวงศ์   
จตุพร  จิรันดร (อาจารย์) 
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษา ประจำาปี 2558

63. ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อร้าน
นมโรงเรียน อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา

ปิยะชาติ  พูนคล้าย  
กฤษณี  แก้วอำาพร  
วีระศักดิ์  ตุลยาพร (อาจารย์)
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษา ประจำาปี 2558

64. ทัศนคติความพึงพอใจของผู้รับ
บริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
หาดใหญ่ อำาเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา

วรรณวิศา  สงเคราะห์  
วีระศักดิ์  ตุลยาพร (อาจารย์)
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษา ประจำาปี 2558

65. เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคาร
ระหว่างธนาคารกรุงไทยกับธนาคาร
ไทยพาณิชย์ สาขาหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา

ธัฐสินี  ทองนวล  
เบญจมาศ  จงตั้ง 
วีระศักดิ์  ตุลยาพร (อาจารย์)
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษา ประจำาปี 2558

66. ระบบการจองห้องพักออนไลน์ 
เลควิว รีสอร์ท

หทัยวรรณ  บัวชื่น  
เจนวิกานต์  แก้วรัตนะ 
ปัญชรียา  พุทธศุภะ  
จตุพร  จิรันดร (อาจารย์) 
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษา ประจำาปี 2558

67. แรงจูงใจในการใช้บริการคลินิก
เสริมความงาม Sense Skin ของ
นักศึกษาและคนวัยทำางานในเขต
เทศบาลนครสงขลา

กรเกล้า  นาคประสงค์  
พรพรรณ  ณะโมรา  
จุฑารัตน์  ทองมีเพชร  
พิเชษฐ์  พรหมใหม่ (อาจารย์) 
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษา ประจำาปี 2558
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ความร่วมมือทางวิชาการ ประจำาปี 2557 - 2558

 ในปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำาเนินการด้านความร่วมมือทางวิชาการกับ 

หน่วยงานต่างๆ ทัง้ภายในประเทศ และต่างประเทศ รวม 87 กจิกรรม โดยแบ่งเป็น ความร่วมทางวชิาการกบัหน่วยงานในประเทศ 

60 กิจกรรม และความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ 27 กิจกรรม

 ในปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำาเนินการด้านความร่วมมือทางวิชาการกับ 

หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ รวม 111 กิจกรรม โดยแบ่งเป็น ความร่วมทางวิชาการกับหน่วยงาน 

ในประเทศ 85 กิจกรรม และความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ 26 กิจกรรม
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ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยฯ

 จากผลการสำารวจความพงึพอใจของผูใ้ช้บณัฑติ และความพงึพอใจของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชัิย  

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ปรากฏว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจร้อยละ 86.08 ซึ่งประเด็นหลักของการประเมิน 3 ด้าน 

พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตตัวอย่างมีความพึงพอใจประเด็นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพสูงที่สุด (4.5692 คะแนน)  

รองลงมาได้แก่ ความรู้ความสามารถทางวิชาการ (4.1864 คะแนน) และความรู้ความสามารถพื้นฐาน (4.1559 คะแนน) จาก

คะแนนเต็ม 5.0000

 จากผลการสำารวจความพงึพอใจของผูใ้ช้บณัฑติ และความพงึพอใจของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชัิย  

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปรากฏว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจร้อยละ 88.03 ซึ่งประเด็นหลักของการประเมิน 3 ด้าน 

พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตตัวอย่างมีความพึงพอใจประเด็นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพสูงที่สุด (4.9760 คะแนน)  

รองลงมาได้แก่ ความรู้ความสามารถทางวิชาการ (4.1440 คะแนน) และความรู้ความสามารถพื้นฐาน (4.0840 คะแนน) จาก

คะแนนเต็ม 5.0000

 ความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั คะแนนได้จากการสำารวจอยูท่ี ่4.0391 คะแนน 

หรือคิดเป็นร้อยละ 80.78 ซึ่งประเด็นหลักของการประเมิน 4 ด้าน พบว่า นักศึกษาตัวอย่างมีความพึงพอใจในประเด็นสถานที่

สำาหรบัจดัการเรียนการสอนสงูสุด (4.1483 คะแนน) รองลงมาได้แก่ สือ่/เอกสารและอปุกรณ์ประกอบการเรยีนการสอน (4.0700 

คะแนน) การจดัหลกัสตูรการเรยีนการสอน (3.9930 คะแนน) และอาจารย์ผูส้อน (3.9369 คะแนน)  และสำาหรบัผลจากการสำารวจ

ความพึงพอใจของนักศึกษาในด้านการให้บริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในประเด็นหลักของการประเมิน 

2 ด้าน พบว่า นักศึกษาตัวอย่างมีความพึงพอใจในประเด็นการให้บริการด้านวิชาการ (4.0664 คะแนน) มากกว่าประเด็นการให้

บริการทั่วไป (4.0156 คะแนน) จากคะแนนเต็ม 5.0000

 ความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั คะแนนได้จากการสำารวจอยูท่ี ่4.0391 คะแนน 

หรือคิดเป็นร้อยละ 78.67 ซึ่งประเด็นหลักของการประเมิน 4 ด้าน พบว่า นักศึกษาตัวอย่างมีความพึงพอใจในประเด็นอาจารย์

ผู้สอนสูงสุด (4.0072 คะแนน) รองลงมาได้แก่ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน (3.9742 คะแนน) สถานที่สำาหรับจัดการเรียน

การสอน (3.9674 คะแนน) และ สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน (3.9522 คะแนน) และสำาหรับผลจากการ

สำารวจความพึงพอใจของนักศึกษาในด้านการให้บริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในประเด็นหลักของการ

ประเมิน 2 ด้าน พบว่า นักศึกษาตัวอย่างมีความพึงพอใจในประเด็นการให้บริการทั่วไป (3.8946 คะแนน) มากกว่าประเด็น 

การให้บริการด้านวิชาการ (3.8885 คะแนน) จากคะแนนเต็ม 5.0000
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สรุปผลการดำาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 6 ว่าด้วยมาตรฐานและ

การประกันคุณภาพการศึกษา โดยสร้างระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน เป็นการควบคุม ตรวจสอบ และประเมิน

ผลการดำาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพมาตรฐานที่กำาหนด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรวีชิยั มุง่เน้นการประกันคณุภาพการศกึษาตามพนัธกจิหลกัของมหาวทิยาลัยฯ โดยมกีารพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศกึษา 

“ศรีวิชัยQA” เพื่อให้การดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปอย่าง

ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำาปี 2556 และ 2557 

ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 12 องค์ประกอบ ซึ่งมีผลการดำาเนินงานในภาพรวมประจำาปี 2556 ระดับดีมาก (4.62) 

และมีผลการดำาเนินงานในภาพรวมประจำาปี 2557 ระดับดี (4.18) รายละเอียดข้อมูลดังตาราง

1. ปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่องค์ประกอบที่ 1-9 เป็นตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. สำาหรับองค์ประกอบที่ 10-11 

เป็นตัวบ่งชี้ของสถาบันและองค์ประกอบท่ี 99 เป็นนโยบายรัฐบาล โดยคะแนนแต่ละองค์ประกอบจะคิดคะแนน

รวมกันในองค์ประกอบนั้น ๆ 

2. ปีการศึกษา 2557 แยกเป็น 5 องค์ประกอบ เป็นตัวบ่งชี้เฉพาะของ สกอ. ตั้งแต่องค์ประกอบที่ 2 4 5 6 และ 7 

และมีองค์ประกอบ 10-11 เป็นตัวบ่งชี้ของสถาบันและองค์ประกอบที่ 99 เป็นนโยบายรัฐบาล

องค์ประกอบ
ปีการศึกษา 

2556

ปีการศึกษา 

2557

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำาเนินงาน 4.86 -

2. การผลิตบัณฑิต 4.40 3.11

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 5.00 -

4. การวิจัย 3.86 3.48

5. การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 4.00

6. การทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00

7. การบริหารและการจัดการ 4.30 36.68

8. การเงินและงบประมาณ 5.00 -

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.53 -

10. อัตลักษณ์ของ มทร.ศรีวิชัย 5.00 4.86

11. คุณภาพของหน่วยงานสนับสนุน 5.00 5.00

99. สถานศึกษา 3 ดี (3D) 5.00 5.00

คะแนนเฉลี่ย 4.62 4.18

หมายเหตุ :
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ด้านสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การผลิต  

การบริการ ที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่ม

พันธกิจที่ 2
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แหล่งทุนวิจัย
จ�านวนโครงการ งบประมาณ(บาท) จ�านวนนักวิจัย(คน)

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558

งบประมาณภายใน 212 291 34,818,800 41,820,545

   - งบประมาณแผ่นดิน 99 123 31,398,300 32,989,000 219 277

   - งบประมาณเงินรายได้ 113 168 3,420,500   8,831,545 271 299

งบประมาณภายนอก 10 8 8,463,300  1,558,400 10 21

รวม 222 299 43,282,100 43,378,945

* หมายเหตุ : นักวิจัยไม่นับจำานวนนักวิจัยที่ทำาวิจัยซำ้ามากกว่า 1 โครงการต่อคน

ชื่อผลงาน รางวัลที่ได้รับ เจ้าของผลงาน
เข้าร่วมประกวดและจัด

แสดงนิทรรศการ

ปี 2557

1. เครื่องผลิตนำ้ามัน
มะพร้าวบริสุทธิ์ด้วยวิธีการ
สกัดเย็นแบบหมักควบคุม
อุณหภูมิแบบอัตโนมัติ    

รางวัลเหรียญทองแดง 
(BRONZE PRIZE)

นายจีระศักดิ์  เพียรเจริญ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

Seoul International  
Invention Fair (SIIF) 
2013 ณ กรุงโซล 
สาธารณรัฐเกาหลี 

2. เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ รางวัลเหรียญทองแดง 
(BRONZE PRIZE)

นายพิทักษ์  สถิตวรรธนะ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

Seoul International  
Invention Fair (SIIF) 
2013 ณ กรุงโซล 
สาธารณรัฐเกาหลี

3. แผ่นผนังจากใบตาล
โตนด (Palm tree leaf 
wall panel)

รางวัลเหรียญทอง (GOLD 
PRIZE)  และรางวัลพิเศษ  
จาก 2 สถาบัน ได้แก่  
1) Korea Invention  
Promotion Association  
2) Malaysian Association  
of Research Scientists 
(MARS)

ดร.จเร  สุวรรณชาต 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

42nd International  
Exhibition of  
Inventions of Geneva 
ณ สมาพันธรัฐสวิส 

4. ตุ๊กตาโนรา 12 ท่า (The 
twelve Nora Dancing 
Dolls)

รางวัลเหรียญเงิน (SILVER 
PRIZE)

นายพลากร  พันธุ์มณี 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

42nd International  
Exhibition of  
Inventions of Geneva 
ณ สมาพันธรัฐสวิส

ผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ

ประจ�าปี 2557 - 2558

โครงการวิจัยประจ�าปี 2557 - 2558

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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ชื่อผลงาน รางวัลที่ได้รับ เจ้าของผลงาน
เข้าร่วมประกวดและจัด

แสดงนิทรรศการ

ปี 2557

5. ผักแผ่นศรีวิชัย (Crispy 
Vegetable Chips)

รางวัลเหรียญทอง (GOLD 
PRIZE)

ผศ.ชไมพร  เพ็งมาก 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Korea International 
Women’s Invention 
Exposition 2014 
(KIWIE 2014)  
ณ ประเทศเกาหลีใต้ 

6. ปูแสมดองเค็มบรรจุ
กระป๋อง (Salty canned 
Samae Crab)

รางวัลเหรียญทองแดง  
(BRONZE PRIZE)

ดร.ชุตินุช  สุจริต 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง

Korea International 
Women’s Invention 
Exposition 2014 
(KIWIE 2014)  
ณ ประเทศเกาหลีใต้

ปี 2558

1. The utilization of 
waste materials from 
palm tree (การใช้
ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้ง
จากปาล์มนำ้ามัน)

รางวัลเหรียญทอง รางวัลจาก  
International Federation of 
Inventor`s Association (IFIA)

รศ.จรูญ  เจริญเนตรกุล 
ผศ.ดร.นันทชัย  ชูศิลป์ 
ดร.วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

Iylic 2015  
ณ ประเทศไต้หวัน

2. Wooden-toy from 
non-toxic fiber board

รางวัลเหรียญทอง จาก KIDE 
2015 รางวัล Leading  
Innovation Award จาก 
International Intellectual 
Property Network Forum 
(IIPNF)

ดร.ชาตรี  หอมเขียม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

Kaohsiung  
International  
Invention and Design 
EXPO 2015 ณ ประเทศ
มาเลเซีย

3. Automatic  
mushroom cultivation 
cabinet 

รางวัลเหรียญเงิน จาก KIDE 
2015  
รางวัลพิเศษ Leading  
Innovation Award จาก 
International Intellectual 
Property Network Forum 
(IIPNF)

นายพิทักษ์  สถิตวรรธนะ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

Kaohsiung  
International  
Invention and Design 
EXPO 2015 ณ ประเทศ
มาเลเซีย

4. Solar Thermal 
Energy Conversion for 
Electricity Energy using 
Thermoelectric Set

รางวัล ITEX Silver Medal 
Innovation Exhibition รางวัล
พิเศษ Special Awards on 
Stage INNOPA 

ผศ.ดร.จารุวัฒน์  เจริญจิต 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ITEX’15 ; 26th  
International  
Invention &  
Innovation Exhibition 
ณ ประเทศมาเลเชีย
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ชื่อผลงาน รางวัลที่ได้รับ เจ้าของผลงาน
เข้าร่วมประกวดและจัด

แสดงนิทรรศการ

5. Pineapple Peeling 
and Coring Machine

รางวัล ITEX Silver Medal 
รางวัลพิเศษ Special Awards 
on Booth WIIPA

นายฐานวิทย์  แนมใส 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

World Invention 
Intellectual Property 
Associations  
ณ ประเทศไต้หวัน

6. Eco-Textile of  
Palmyra Fibers 

รางวัล Silver prize รางวัล
พิเศษ จาก KIPO &KIWIE 
รางวัล Silver Prize  
รางวัลพิเศษ Special Award    

ผศ.พรโพยม  วรเชฐวราวัตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

Korea International 
Women’s Invention 
Exposition 2015 
(KIWIE 2015)  
ณ ประเทศเกาหลีใต้  
International  
Warsaw Invention 
Show (IWIS)  
ณ ประเทศโปแลนด์

7. Golden Preserved 
Egg “ไข่เยี่ยวม้าทองคำา”

รางวัลเหรียญเงิน  
รางวัลพิเศษ TIIIA AWARD 
FOR PARTICIPATION 
รางวัล Silver Prize  
รางวัลพิเศษ TIIIA  
Outstanding Diploma 

ผศ.ดร.ชุตินุช  สุจริต 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง

Korea International 
Women’s Invention 
Exposition 2015 
(KIWIE 2015)  
ณ ประเทศเกาหลีใต้  
Taiwan Invention & 
Innovation Industry 
ณ ประเทศไต้หวัน

8. High Pressure Water 
Atomizer for Producing 
Gold Meta l Powder 
(เครื่องผลิตผงโลหะทองคำา
โดยการฉีดพ่นด้วยแรงดัน
สูง)

รางวัล Silver Medal 
รางวัล Special Award for 
Outstanding Innovation 
จาก 8th International Warsaw 
Invention Show (IWIS 2014) 
in Warsaw, Poland 
รางวัล Machinery  Order of 
Merit

รศ.สุชาติ  เย็นวิเศษ 
นายทวิชาติ  เย็นวิเศษ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี

The 3rd World    
Inventor Award  
Festival 2014  
(WIAF 2014) 
ณ ประเทศเกาหลี
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ชื่อผลงาน รางวัลที่ได้รับ เจ้าของผลงาน
เข้าร่วมประกวดและจัด

แสดงนิทรรศการ

9. ชุดปรับมุมปะทะของ 
ใบกังหันลม

รางวัล special prize  
จาก World Invention   
Intellectual Property  
Association ของประเทศ
ไต้หวัน

ผศ.บัญญัติ  นิยมวาส 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานนักประดิษฐ์  
ประจำาปี 2558 
ณ ศูนย์เเสดงสินค้าเเละ
การประชุม อิมเเพค 
ฮอลล์ 9  
เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

10. Crepe paper  
machine 

รางวัลเหรียญทองแดง  
จาก KIDE 2015  
รางวัลพิเศษ Leading  
Innovation Award จาก 
International Intellectual 
Property Network Forum 
(IIPNF)

นายวรพงค์  บุญช่วยแทน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

Kaohsiung  
International  
Invention and Design 
EXPO 2015 ณ ประเทศ
มาเลเซีย

11. The first aids  
house after disaster 
(บ้านเพื่อการเยียวยาหลัง
ภัยพิบัติ)

 

รางวัลเหรียญทองแดง  
(Bronze Medal) 
รางวัลพิเศษ Special Award 
จาก Korean Invention News 
รางวัล Machinery  Order of 
Merit

ดร.นันทชัย  ชูศิลป์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ดร.จเร  สุวรรณชาต 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

8th International  
Warsaw Invention 
Show (IWIS 2014) 
ณ ประเทศโปแลนด์ 
The 3rd World    
Inventor Award  
Festival 2014 (WIAF 
2014) ณ ประเทศ
เกาหลี

12. Physical and  
Mechanical Properties 
of Corn Stalk for Being 
Used as Raw Material 
for Prefabricated  
Vertical Drain 

รางวัล Best Presentation ผศ.ดร.น้อมจิตต์ แก้วไทย  
อันเดร 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

The 15th  
International  
Multidisciplinary  
Scientific Geo  
Conferences &  
EXPO-SGEM 2015 
ณ ประเทศบัลแกเรีย

13. ผลการเสริมกรดไขมัน
ไม่อิ่มตัวต่อองค์ประกอบ
ทางเคมีในหอยตลับ

รางวัลการนำาเสนอผลงานวิจัย
ภาคโปสเตอร์ ระดับดีเด่น 
สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ผศ.อุไรวรรณ  วัฒนกุล 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
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ชื่อผลงาน รางวัลที่ได้รับ เจ้าของผลงาน
เข้าร่วมประกวดและจัด

แสดงนิทรรศการ

14. The Prevalence  
of Acute  
hepatopancreatic

รางวัล Excellence Paper 
Award สาขา Medical  
Science Chemistry and 
Medicine necrosis  
syndrome in  
Penaeusvannameiat  
Suratthani province

สพ.ญ.พิมวรางค์  สุขการัณย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์

การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ มทร. 
ครั้งที่ 6 ณ มทร.อีสาน 

15. สมบัติทางกลของ
กระบวนการทางความร้อน
ก่อนและหลังการเชื่อม
เสียดทานแบบกวนของ
อะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง 
6061

รางวัลบทความดีเด่น นายวรพงค์  บุญช่วยแทน 
นายรอมฎอน  บูระพา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

การประชุมวิชาการด้าน
การพัฒนาการดำาเนิน
งานอตุสาหกรรมแห่งชาติ 
ครั้งที่ 2 ประจำาปี 2558 
(CIOD 2015) 
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ 
กรุงเทพมหานคร

16. คุณสมบัติเส้นด้ายจาก
เส้นใยตาลโตนดผสมฝ้ายที่
ผลิตด้วยการปั่นมือ

รางวัลการนำาเสนอผลงานวิจัย 
ภาคบรรยาย ระดับดี  
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจัย

นายพันธ์ยศ  วรเชฐวราวัตร์
ผศ.พรโพยม  วรเชฐวราวัตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มทร.  
ครั้งที่ 7 ณ มทร.อีสาน

17. ผลผลิตการแปรรูปและ
การบริโภค ต่อสารอาหาร
ในข้าวนึ่งสังข์หยดพัทลุง       
ที่ปลูกนอกฤดูกาล

รางวัลการนำาเสนอผลงานวิจัย  
ภาคโปสเตอร์ ระดับดีมาก 
กลุม่ความหลากหลายทางชีวภาพ

ผศ.อุไรวรรณ  วัฒนกุล 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง

การประชุมใหญ่โครงการ
ส่งเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษา ครั้งที่ 3  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

18. Efficiency of Ricinus 
Commun is L. Seed 
Extracts on Inhibition of 
Some Skin Pathogenic

รางวัลการนำาเสนอผลงานวิจัย 
ภาคโปสเตอร์ ระดับ Excell 
Paper Award สาขา Medical 
Science Chemistry and 
Medicine

นางสุนันทา  ข้องสาย 
ผศ.ชาคริยา  ฉลาด 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง

การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ มทร. 
ครั้งที่ 6 
ณ มทร.อีสาน

19. การพัฒนากระบวนการ
ผลิตเอทานอลจากทางใบ
ปาล์มนำ้ามันโดยจุลินทรีย์
ชอบร้อน

รางวัลการนำาเสนอผลงานวิจัย 
ภาคบรรยาย ระดับดีมาก 
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

นายนพดล  โพชกำาเนิด 
คณะศิลปศาสตร์

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มทร. ครั้งที่ 7 
ณ มทร.อีสาน
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ชื่อผลงาน รางวัลที่ได้รับ เจ้าของผลงาน
เข้าร่วมประกวดและจัด

แสดงนิทรรศการ

20. ความหลากชนิดและ
การเผยแพร่กระจายของ
ปลาในวงศ์ Cyprinidae 
บริเวณพื้นที่ต้นนำ้า

รางวัลการนำาเสนอผลงานวิจัย 
ภาคโปสเตอร์ ระดับดี 
สาขาเกษตรและชีววิทยา

ผศ.ดร.ธีรวุฒิ  เลิศสุทธิชวาล
คณะเกษตรศาสตร์

การประชุมวิชาการระดับ
ชาติ มทร. ครั้งที่ 7 
ณ มทร.อีสาน

21. Preparation and 
Characterization of 
Chitosan  
Nanoparticle-Schiff 
Base of Copper(II) 
Sensor

รางวัลการนำาเสนอผลงานวิจัย
ภาคโปสเตอร์ ระดับ  
Complimentary Paper 
Award สาขา Medical 
Science Chemistry and 
Medicine

นางรัตติยา  สารดิษฐ์ 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ มทร. ครั้งที่ 6 
ณ มทร.อีสาน

22. Effect of Culyure 
Media on Callus  
Induction and Plant  
Regeneration of 
Bacopa Monnieri

รางวัลการนำาเสนอผลงานวิจัย
ภาคโปสเตอร์ ระดับ Best  
Paper สาขา Agriculyural 
and Biology

ดร.สกุลรัตน์  แสนปุตะวงษ์
ผศ.ทิวา  รักนิ่ม 
คณะเกษตรศาสตร์

การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ มทร. ครั้งที่ 6 
ณ มทร.อีสาน

23. แนวทางการพัฒนา
ช่องทางการจัดจำาหน่ายสบู่
ถ่านไม้ไผ่ อำาเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัล The Best Paper 
Award

น.ส.สุพัตรา  คำาแหง
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

24. การสร้างสรรค์ผลงาน
กิจกรรม ชุดบริบทหนึ่งของ
ชีวิต

รางวัลการนำาเสนอผลงานวิจัย
ภาคโปสเตอร์ ระดับดี

นายศุภชัย  ศรีขวัญแก้ว 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

การประชุมวิชาการระดับ
ชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ครั้งที่ 25 ประจำาปี 2558 
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตสงขลา
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ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เข้าสู่กระบวนการทรัพย์สินทางปัญญา  

ประจ�าปี 2557 - 2558  

ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ รายละเอียด

ปี 2557

1. วิธีการสร้างพันธุ์สับปะรดต้านทานสารกำาจัดวัชพืชไบลาฟอส ยื่นขอจดสิทธิบัตร  เลขที่คำาขอ 1401000962

2. เครื่องแยกนำ้ามันมะพร้าวบริสุทธิ์จากการฉีดด้วยปั๊มแรงดันสูง ยื่นขอจดสิทธิบัตร  เลขที่คำาขอ 1401001995

3. เครื่องผลิตผงโลหะทองคำาโดยการฉีดพ่นด้วยนำ้าแรงดันสูง ยื่นขอจดสิทธิบัตร  เลขที่คำาขอ 1401004988

4. แผ่นผนังสำาเร็จรูปบ้านใบตาลโตนด ยื่นขอจดสิทธิบัตร  เลขที่คำาขอ 1401006178

5. ฐานรากเพื่อลดแรงสั่นสะเทือน ยื่นขอจดสิทธิบัตร  เลขที่คำาขอ 1401006179

6. แผ่นผนังจากใบตาลโตนด ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร  เลขที่คำาขอ 1403000065

7. เครื่องชี้ทิศทางแหล่งกำาเนิดเสียง ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร  เลขที่คำาขอ 1403000066

8. ตุ๊กตาโนรา 12 ท่า ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร  เลขที่คำาขอ 1403000067

9. ปูแสมดองเค็มบรรจุกระป๋อง ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร  เลขที่คำาขอ 1403000171

10. สารเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์เจือด้วยสารอนินทรีย์เคลือบพลาสติกและ
โลหะและกรรมวิธีเคลือบสารเคลือบนี้

ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร  เลขที่คำาขอ 1403000894

11. บ้านใบตาลโตนด ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร  เลขที่คำาขอ 1403000969

ปี 2558

1. สีย้อมผ้าและกรรมวิธีการย้อมผ้าด้วยธรรมชาติในท้องถิ่นภาคใต้ ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร  เลขที่คำาขอ 1503000117

2. ไข่เยี่ยวม้าทองคำา (Golden Preserved Egg) ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร  เลขที่คำาขอ 1503000240

3. การทำาความสะอาดเส้นใยลูกตาลด้วย EM (Effective Microganisma) ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร  เลขที่คำาขอ 1503000397

4. อุปกรณ์ช่วยส่งและตรวจสอบหลักฐานการยิง ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร  เลขที่คำาขอ 1503000398

5. สูตรส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตแผ่นใยไม้อัดที่ไม่มีตัวประสาน ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร  เลขที่คำาขอ 1503000608

6. เครื่องอัดกลีบดอกไม้จันทน์ ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร  เลขที่คำาขอ 1503000609

7. ชุดการเปลี่ยนรูปพลังงานความร้อนรังสีอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้ 
เธอร์โมอิเล็กทริก

ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร  เลขที่คำาขอ 1503000591

8. ชุดปอกและถอดไส้สับปะรด (Pineapple Peeling  and Coring Machine) ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร  เลขที่คำาขอ 1503000595

9. โครงสร้างบ้านที่รองรับวัสดุใบตาลโตนด ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร  เลขที่คำาขอ 1503000747
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หน่วยวิจัยเฉพาะทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ประจ�าปี 2557 - 2558  

ชื่อหน่วยวิจัย หัวหน้าหน่วยวิจัย หน่วยงาน ปี

1. หน่วยวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

ดร.จเร  สุวรรณชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2557

2. หน่วยวิจัยการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนชายฝั่ง
อ่าวไทย

ดร.อรพรรณ  จันทร์อินทร์ คณะบริหารธุรกิจ 2557

3. หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุ ดร.ชาตรี  หอมเขียว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2558

4. หน่วยวิจัยการใช้ประโยชน์จากของเสียสำาหรับ
การป้องกันและควบคุมภัยพิบัติธรรมชาติ

ผศ.ดร.ภานุ  พร้อมพุทธางกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2558

ผลงานด้านวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ  

ประจ�าปี 2557

คณะ/วิทยาลัย

Proceeding ตีพิมพ์ในวารสาร รวม

ระดับ
ชาติ

นานา 
ชาติ

รวม
ฐาน 
TCI

ฐาน 
ISI

รวม ทั้งหมด

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 53 7 60 11 10 21 81

2. คณะบริหารธุรกิจ 24 4 28 2 1 3 31

3. คณะศิลปศาสตร์ 3 3 6 0 0 0 6

4. วิทยาลัยรัตภูมิ 2 1 3 2 0 2 5

5. คณะเกษตรศาสตร์ 6 10 16 16 0 16 32

6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 10 12 6 3 9 21

7. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 8 2 10 1 0 1 11

8. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 4 0 4 0 0 0 4

9. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 4 4 8 3 3 6 14

10. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 4 0 4 0 0 0 4

11. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 17 10 27 10 4 14 41

12. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1 0 1 2 0 2 3

13. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 3 0 3 0 0 0 3

รวมทั้งสิ้น 131 51 182 53 21 74 256
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ประจ�าปี 2558

คณะ/วิทยาลัย

Proceeding ตีพิมพ์ในวารสาร รวม

ระดับ
ชาติ

นานา 
ชาติ

รวม
ฐาน  
TCI

ฐาน  
ISI

รวม
ทั้ง 

หมด

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 38 0 38 9 5 14 52

2. คณะบริหารธุรกิจ 21 1 22 0 0 0 22

3. คณะศิลปศาสตร์ 6 0 6 0 0 0 6

4. วิทยาลัยรัตภูมิ 2 2 4 0 0 0 4

5. คณะเกษตรศาสตร์ 8 0 8 3 0 3 11

6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 5 13 3 0 3 16

7. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 15 2 17 0 0 0 17

8. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 5 0 5 2 0 2 7

9. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 7 0 7 4 0 4 11

10. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
จัดการ

3 0 3 0 0 0 3

11. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 24 3 27 16 3 19 46

12. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 6 0 6 2 0 2 8

13. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 3 0 3 0 0 0 3

รวมทั้งสิ้น 146 13 159 39 8 47 206
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ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถ

ในการแข่งขันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

พันธกิจที่ 3
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ผลการดำาเนินงานด้านการให้บริการวิชาการ ประจำาปี 2557 - 2558

1. การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญให้บุคลากร 

 การบรกิารวชิาการเพือ่สร้างความเชีย่วชาญให้บคุลากร มเีป้าหมายเพือ่ให้บคุลากรสามารถนำาความรูแ้ละประสบการณ์

จากการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

ประเภทโครงการบริการวิชาการ
จ�านวนโครงการ

ปี 2557 ปี 2558

1. โครงการบริการวิชาการทั้งหมด 77 54

2. โครงการบริการวิชาการที่นำามาบูรณาการกับการเรียนการสอน 43 43

3. โครงการบริการวิชาการที่นำามาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 19 11

 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งหน่วยบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อขับเคลื่อนการดำาเนินงานด้านการบริการวิชาการ โดยลักษณะ

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน จะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ การบริการวิชาการแบบให้เปล่าและการบริการวิชาการเพื่อ 

ก่อให้เกิดรายได้ โดยมีลักษณะในการให้บริการที่หลากหลาย เช่น การให้คำาปรึกษา อบรม ประชุม สัมมนา การศึกษาวิจัยเพื่อ

ตอบคำาถามหรอืชีแ้นะสงัคม ซ่ึงการให้บรกิารวชิาการของมหาวทิยาลยัมกีารกำาหนดกรอบแนวคดิในการให้บรกิารวชิาการ จำาแนก

เป็น 3 รูปแบบ คือ

  1. การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญให้บุคลากร

  2. การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

  3. การบริการวิชาการเพื่อแก้ปัญหาตามคำาร้องขอ
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ชุมชนเป้าหมายสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนจากการให้บริการวิชาการ ประจ�าปี 2557 - 2558

2. การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

 มีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานมีการให้บริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของหน่วยงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและ

ยั่งยืนให้กับชุมชน และผลักดันไปสู่แหล่งเรียนรู้ที่เป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชนอื่นๆ

รายชื่อชุมชน หน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรม

ชุมชน อ.ตะโหมด จ.พัทลุง คณะศิลปศาสตร์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อเป็น
พลังงานทดแทนระดับครัวเรือนแบบยั่งยืน

ชุมชนแหลมประทับ 
จ.นครศรีธรรมราช

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ

-  โครงการการจดัทำาแผนกลยทุธ์สำาหรบัโรงรมยางพารา 
เพื่อความสามารถทางการแข่งขันที่ยั่งยืน
- โครงการการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำาหรับ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ชุมชน ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ 
จ.สงขลา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการสร้างความเข้มแข็งชุมชนบ่อดานด้วยหลักการ
ทางวศิวกรรมและเทคโนโลย ีเช่น การอบรมเชงิปฏบิตักิาร  
การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยในการสอน การประกอบ
และซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การประกอบและซ่อม
เครื่องยนต์ขนาดเล็ก การสอนวิธีการพับดอกไม้จันทน์
และการจัดพวงหรีด การออกแบบและสร้างเครื่องช่วย
พับกลีบดอกไม้จันทน์ การอบรมเชิงปฏิบัติการการต่อ
ระบบไฟฟ้าภายในเบื้องต้น
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รายชื่อชุมชน หน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ

ชุมชนกลุ่มบางกลำ่าท่าเมรุ 
อ.บางกลำ่า จ.สงขลา

คณะบริหารธุรกิจ โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษธุรกิจให้
แก่ชุมชนเพื่อรองรับ AEC

รายชื่อชุมชน หน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ

ชุมชนท่าหิน อ.สทิงพระ 
จ.สงขลา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

โครงการให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยเีพือ่ความยัง่ยนืของชนุชน  เช่น การออกแบบ
บรรจภัุณฑ์ สำาหรบับรรจภัุณฑ์จากตาลโตนด เพือ่ส่งเสรมิ 
การขายผลิตภัณฑ์จากนำ้าตาลโตนด การพัฒนาเครื่อง 
ทุ่นแรงในการกวนและขยี้นำ้าตาลโตนดผง การออกแบบ
และสร้างเตาถ่านชีวมวล การออกแบบและสร้างเครื่อง
กรีดใบตาลเพื่องานจักสาน
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รายชื่อชุมชน หน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ

ชุมชนชะแล้ อ.สิงหนคร  
จ.สงขลา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ตำาบลชะแล้ อำาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

รายชื่อชุมชน หน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ

ชุมชนบ้านหนองไม้แก่น 
ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ  
จ.สงขลา

วิทยาลัยรัตภูมิ โครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน เช่น ประชาสัมพันธ ์
และบริหารจัดการ ด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการตลาด 
ด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและการเกษตร และด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา
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รายชื่อชุมชน หน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ

ชุมชนกะปาง อ.ทุ่งสง 
จ.นครศรีธรรมราช

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมการทำาผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาสู่อาชีพที่
ยั่งยืน เช่น การประชุมเสวนาทิศทางการพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน อบรมเชิงปฏิบัติการการทำาผลิตภัณฑ์ใน
ครวัเรอืน การทำาผลติภณัฑ์เพือ่สุขภาพจากสมนุไพรไทย 
การทำาผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ การทำาผลิตภัณฑ์
จากวัสดุเหลือใช้และธรรมชาติ การสร้างแบบขึ้นรูป
ผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และจัดทำาเว็บไซต์ 
และการส่งเสริมการขายและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน

รายชื่อชุมชน หน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ

อบต.บางขัน อ.บางขัน 
จ.นครศรีธรรมราช

คณะเทคโนโลยีการจัดการ โครงการ การจัดทำาแผนกลยุทธ์สำาหรับโรงรมยางพารา
เพื่อความสามารถทางการแข่งขันที่ยั่งยืน
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รายชื่อชุมชน หน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ

ชุมชนบ้านท่าซอม 
อ.หัวไทร 
จ.นครศรีธรรมราช

คณะเกษตรศาสตร์ โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดำาริเศรษฐกิจพอเพียงในลุ่มนำ้า
ปากพนัง เช่น การให้บริการวิชาการการถ่ายทอดเทคโนโลยีฝึกอบรมเรื่อง
ผักปลอดสารพิษ การให้บริการวิชาการการปลูกเลี้ยงพรรณไม้ท้องถิ่นและ
การจัดตกแต่งสถานที่ กลุ่มรักษ์พัฒนาลุ่มนำ้า “กลุ่มไม้ประดับจัดสวน” การ
ให้บริการวิชาการการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกอินทรีย์เป็นอาชีพเสริม การให้
บริการวิชาการการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรชุมชนบ้านท่าซอม อำาเภอหัวไทร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้เครื่องลดความชื้น การให้บริการวิชาการ 
การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดชุมชนสินค้าเกษตรบ้านท่าซอม  
การให้บริการวิชาการการจัดการสวนปาล์มนำ้ามันหลังถูกนำ้าท่วมในพื้นที ่
ลุ่มนำ้าปากพนัง การให้บริการวิชาการการถ่ายทอดเทคโนโลยีฝึกอบรม เร่ือง 
การปรับปรุงผลพลอยได้ทางการเกษตรเป็นอาหารเล้ียงโค การให้บริการ
วิชาการการจัดการอาหารสัตว์นำ้าเพื่อลดต้นทุนการผลิตสัตว์นำ้า 

รายชื่อชุมชน หน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ

ชุมชนกลุ่มกล้วยกรอบทอง 
บ้านศาลาสามหลัง 
ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา 
จ.นครศรีธรรมราช

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

โครงการพัฒนาอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรในชุมชนบ้านศาลา
สามหลังแบบยั่งยืน เช่น การใช้และการบำารุงรักษาเครื่องมือในการ
แปรรูปอาหาร การจัดการด้านการตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน การฝึก
อบรมและและการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผักแผ่น การฝึกอบรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ถั่วเคลือบ การฝึกอบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการแปรรูปผลไม้ การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลย ี
บรรจุภัณฑ์เพื่อธุรกิจอาหาร 



รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำาป

ี 2
55

7-
25

58
AN

N
U
AL

 R
EP

O
RT

 2
01

4-
20

15

82

รายชื่อชุมชน หน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ

ชุมชนบ้านเกาะลิบง 
อ.กันตัง จ.ตรัง และ ชุมชน
บ้านบ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง

โครงการบรกิารวชิาการเพือ่สร้างความเข้มแขง็และยัง่ยนื
ให้กบัชมุชนบ้านเกาะลบิงและชมุชนบ้านบ่อหิน เช่น การ
ให้บรกิารวชิาการทางด้านอบรมการจดัการของเสยีจาก
ชุมชน การให้บริการวิชาการทางด้านการอบรมความ
รู้ด้านนิเวศวิทยาชายฝั่งสำาหรับบุคคลภายนอก การให้
บริการวิชาการทางด้านส่งเสริมทักษะและอบรมอาชีพ
ทางด้านการเพาะเล้ียงสตัว์นำา้ การให้บรกิารวชิาการทาง
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำาหรับกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน การให้บริการวิชาการทางด้านบูรณาการความรู้
ทางเศรษฐศาสตร์เพือ่เสรมิสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน 

รายชื่อชุมชน หน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ

บ้านบ่อหิน ต.บ่อหิน อ.สิเกา 
จ.ตรัง

วิทยาลัยการโรงแรมและ 
การท่องเที่ยว

โครงการพัฒนาชุมชนบ่อหินสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
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รายชื่อชุมชน หน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ

เทศบาล ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ 
จ.นครศรีธรรมราช

คณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ลุ่มนำ้า
ปากพนัง

รายชื่อชุมชน หน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ

โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ  
ต.เกาะลิบง อ.กันตัง  จ.ตรัง

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะภายในโรงเรียนแก่
เยาวชน
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รายชื่อชุมชน หน่วยงานที่ให้บริการ ประเภทแหล่งเรียนรู้

1. ชมุชนโรงเรยีนชยัมงคลวทิย์ 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2. คณะบริหารธุรกิจ

3. คณะศิลปศาสตร์ 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ 

    เทคโนโลยี

6. วิทยาลัยรัตภูมิ

งานบรูณาการทางวชิาการกบัการวจิยัและการทำานบุำารงุ

ศิลปวัฒนธรรมตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย

ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการยกระดับสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม จากการให้บริการวิชาการ 
ของมหาวิทยาลัยฯ ประจ�าปี 2557 - 2558
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รายชื่อชุมชน หน่วยงานที่ให้บริการ ประเภทแหล่งเรียนรู้

2. ชุมชนรำาแดง 1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

2. คณะศิลปศาสตร์ 

1. งานบรูณาการทางวิชาการกบัการวจิยัและการทำานบุำารงุ

ศิลปวัฒนธรรมตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย

2. ถ่ายทอดเทคโนโลยี

รายชื่อชุมชน หน่วยงานที่ให้บริการ ประเภทแหล่งเรียนรู้

3. ชุมชนคลองแดน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานบรูณาการทางวชิาการกบัการวจิยัและการทำานบุำารงุ

ศิลปวัฒนธรรมตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย
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3. การบริการวิชาการเพื่อแก้ปัญหาตามค�าร้องขอ

 การบริการวิชาการเพื่อแก้ปัญหาตามคำาร้องขอ มีเป้าหมายเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นทางเลือกแรกของสังคม โดย 

เปิดโอกาสให้ชมุชนสามารถร้องขอความต้องการรบับรกิารวชิาการมายงัมหาวทิยาลยัฯ แล้วมหาวทิยาลยัฯ จะดำาเนนิการพจิารณา

คำาร้องขอไปยังหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญตามความเหมาะสมเพื่อให้หน่วยงานนั้นๆ ได้ดำาเนินกิจกรรมให้สอดคล้องและ 

ตรงตามความต้องการของชุมชน

โครงการบริการวิชาการเพื่อแก้ปัญหาตามค�าร้องขอ ประจ�าปี 2557 - 2558

ชื่อโครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผู้รับบริการ

1. โครงการการออกแบบตู้รับบริจาคคอนกรีต 
เสริมเหล็กเจดีย์ปะการังเขาธาตุ วัดจันทน์ธาตุทาราม 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ

อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

2. โครงการอบรมสร้างงานสอนให้มีประสิทธิภาพด้วย
โปรแกรม Microsoft office

คณะบริหารธุรกิจ ชุมชน ต.บางกลำ่า อ.บางกลำ่า 
จ.สงขลา     

3. โครงการพัฒนาและปรับปรุงร้านค้าปลีกชุมชน 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า
ปลีกชุมชนบางกลำ่าท่าเมรุ

คณะบริหารธุรกิจ ชุมชน ต.บางกลำ่า อ.บางกลำ่า 
จ.สงขลา    

4. โครงการอุตสาหกรรมเกษตรสร้างคน สร้างงาน 
สร้างรายได้

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน ต.บางจาก อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช         

5. โครงการการลงบัญชีรายรับ -รายจ่ายสู่การออม
เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท่าเมรุ

คณะบริหารธุรกิจ ชุมชน ต.บางกลำ่า อ.บางกลำ่า 
จ.สงขลา   

6. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคยปลาลุ่มนำ้าปากพนัง คณะเทคโนโลยีการจัดการ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสายใยรัก
บ้านท้องลาน ต.ท้องลำาเจียก 
อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช   

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ชุดผลิตก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือนในเทศบาล  
ต.บางเหรียง

คณะศิลปศาสตร์ ชุมชน ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง 
จ.สงขลา

8. โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าสำาหรับ
ผลิตภัณฑ์ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี  

ชุมชน ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม 
จ.พัทลุง   

9. โครงการจัดการสุขภาพและประสิทธิภาพ 
การเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังของเกษตรกร 
ในแม่นำ้าตาปี พื้นที่คลองวัดใหม่ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช    
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พันธกิจที่ 4
ด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม  

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดำาเนินโครงการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย 

ยดึหลักการบรูณาการร่วมกนักับการพัฒนาการเรยีนการสอนภายใต้กรอบการดำาเนนิงาน “ศลิปวฒันธรรม ดำารงคณุค่า พฒันาเป็น 

รูปธรรม เกิดมูลค่าอย่างยั่งยืน”
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ผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2557 - 2558

ผลงานด้านวิชาการและวิจัยศิลปวัฒนธรรม

 การรวบรวม ศึกษา วจิยั เกีย่วกบัวถิวีฒันธรรมของชุมชนท้องถ่ิน ต.รำาแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา และได้นำาวถิวีฒันธรรม

จัดทำาเป็นสื่อความหมาย เพื่อเป็นข้อมูลเผยแพร่สำาหรับผู้วิจัย ณ อบต.รำาแดง 
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ผลงานด้านการพัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

 ดำาเนินการออกแบบและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ชุมชน อ.หลังสวน จ.ชุมพร เพื่อเผยแพร่ข้อมูล 

ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทางด้านสถาปัตยกรรม อาคารเก่า ทั้งนี้เพื่อดำารงรักษาภูมิปัญญาและเผยแพร่เรื่องเรือนพื้นถิ่น

ของชุมชนบ้านหลังสวน
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ผลงานด้านการส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมทางวัฒนธรรม

 มหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาเขา้ร่วมแสดงความสามารถในงานดา้นศิลปวฒันธรรมอุดมศกึษา ณ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

ในชุดการแสดงนาฏศิลป์ถิ่นศรีวิชัย ซึ่งเป็นการแสดงผสมผสานกันระหว่างศิลปะการรำามโนราห์และรองเง็ง

ประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว จังหวัดสงขลา
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 อาจารย์ นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมสืบสานวิถีพุทธในงานประเพณี “มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ

นานาชาติที่เมืองนคร 2558” โดยจัดขบวนแห่ผ้าพระบฏ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน ไปยังวัดพระมหาธาตุ

วรมหาวิหาร

 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดกิจกรรมสืบสานและเชิดชูประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เพื่อเป็นการ

สืบสานประเพณีวัฒนธรรม 

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ หาดราชมงคลตรัง



สารสนเทศ

ของมหาวิทยาลัย
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สารสนเทศ ด้านการผลิตบัณฑิต

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีจำานวนนักศึกษาทั้งหมด ประจำาปี 2557 จำานวน 18,006 คน และ ประจำาปี  
2558 จำานวน 17,305 คน รายละเอียดดังข้อมูลในตาราง

ผลผลิต

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง

ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม

ปี 57 ปี 58 ปี 57 ปี 58 ปี 57 ปี 58 ปี 57 ปี 58

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านสังคมศาสตร์

270 
168

214 
171

11,682 
5,778

10,177 
6,594

66 
42

80 
69

12,018 
5,988

10,471 
6,834

รวม 438 385 17,460 16,771 108 149 18,006 17,305

สัดส่วนผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
           ต่อ ด้านสังคมศาสตร์

ปี 2557 66.74 : 33.26

ปี 2558 60.51 : 39.49

สรุปจ�านวนนักศึกษาทั้งหมด ประจ�าปี 2557-2558
จ�าแนกตามคณะ/วิทยาลัย

คณะ/วิทยาลัย
ปี 2557 ปี 2558

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

พื้นที่สงขลา 10,238 56.86 10,198 58.93

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,797 15.53 2,753 15.91

2. คณะบริหารธุรกิจ 3,313 18.40 3,328 19.23

3. คณะศิลปศาสตร์ 1,577 8.76 1,541 8.90

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 932 5.18 907 5.24

5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 970 5.39 1,053 6.08

6. วิทยาลัยรัตภูมิ 649 3.60 616 3.56

พื้นที่นครศรีธรรมราช 5,784 32.12 5,128 29.63

7. คณะเกษตรศาสตร์ 1,199 6.66 1,133 6.55

8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,112 6.18 918 5.30

9. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 214 1.19 150 0.87

10. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 228 1.27 203 1.17

11. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 2,458 13.65 2,165 12.51

12. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 573 3.18 559 3.23

พื้นที่ตรัง 1,984 11.02 1,979 11.44

13. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 1,157 6.43 1,058 6.11

14. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 827 4.59 921 5.32

รวม 18,006 100.00 17,305 100.00
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีจำานวนนักศึกษาใหม่ ประจำาปี 2557 จำานวน 6,051 คน และ ประจำาปี 

2558 จำานวน 5,672 คน รายละเอียดดังข้อมูลในตาราง

ผลผลิต

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง

ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม

ปี 57 ปี 58 ปี 57 ปี 58 ปี 57 ปี 58 ปี 57 ปี 58

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านสังคมศาสตร์

112 
103

112 
83

3,245 
2,550

3,102 
2,327

20 
21

23 
25

3,377 
2,674

3,237 
2,435

รวม 215 195 5,795 5,429 41 48 6,051 5,672

สัดส่วนผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
           ต่อ ด้านสังคมศาสตร์

ปี 2557 55.81 : 44.19

ปี 2558 57.07 : 42.93

สรุปจ�านวนนักศึกษารับใหม่ ประจ�าปี 2557-2558 
จ�าแนกตามคณะ/วิทยาลัย

คณะ/วิทยาลัย
ปี 2557 ปี 2558

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

พื้นที่สงขลา 3,204 52.95 3,343 58.94

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 714 11.80 766 13.50

2. คณะบริหารธุรกิจ 1,250 20.66 1,346 23.73

3. คณะศิลปศาสตร์ 489 8.08 480 8.46

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 217 3.59 229 4.04

5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 271 4.48 276 4.87

6. วิทยาลัยรัตภูมิ 263 4.35 246 4.34

พื้นที่นครศรีธรรมราช 2,184 36.09 1660 29.27

7. คณะเกษตรศาสตร์ 409 6.76 395 6.96

8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 476 7.87 243 4.28

9. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 135 2.23 62 1.09

10. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 40 0.66 34 0.60

11. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 979 16.18 746 13.15

12. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 145 2.40 180 3.17

พื้นที่ตรัง 663 10.96 669 11.79

13. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 342 5.65 298 5.25

14. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 321 5.30 371 6.54

รวม 6,051 100.00 5,672 100.00
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ผลผลิต

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง

ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม

ปี 57 ปี 58 ปี 57 ปี 58 ปี 57 ปี 58 ปี 57 ปี 58

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านสังคมศาสตร์

78 
85

96 
67

2,546 
1,867

2,243 
1,619

7 
18

11 
24

2,631 
1,970

2,350 
1,710

รวม 163 163 4,413 3,862 25 35 4,601 4,060

สัดส่วนผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
           ต่อ ด้านสังคมศาสตร์

ปี 2557 57.18 : 42.82

ปี 2558 57.88 : 42.12

สรุปจ�านวนนักศึกษาส�าเร็จการศึกษา ประจ�าปี 2557-2558 
จ�าแนกตามคณะ/วิทยาลัย

คณะ/วิทยาลัย
ปี 2557 ปี 2558

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

พื้นที่สงขลา 2,229 48.45 2,280 56.16 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 487 10.58 456 11.23 

2. คณะบริหารธุรกิจ 1,024 22.26 1,025 25.25 

3. คณะศิลปศาสตร์ 346 7.52 316 7.78 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 147 3.19 182 4.48 

5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 24 0.52 104 2.56 

6. วิทยาลัยรัตภูมิ 201 4.37 197      4.85 

พื้นที่นครศรีธรรมราช 1,541 33.49 1,373 33.82 

7. คณะเกษตรศาสตร์ 285 6.19 281 6.92 

8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 355 7.72 284 7.00 

9. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 48 1.04 27 0.67 

10. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 31 0.67 37 0.91 

11. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 710 15.43 650 16.01 

12. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 112 2.43 94 2.32 

พื้นที่ตรัง 831 18.06 407 10.02 

13. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 516 11.21 254 6.26 

14. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 315 6.85 153 3.77 

รวม 4,601 100.00 4,060 100.00 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีจำานวนนักศึกษาส�าเร็จการศึกษา ประจำาปี 2557 จำานวน 4,601 คน และ 

ประจำาปี 2558 จำานวน 4,060 คน รายละเอียดดังข้อมูลในตาราง
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ในปี 2557-2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีจำานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด  จำานวน 74 หลักสูตร 

โดยจำาแนกเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำานวน 5 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี จำานวน 61 หลักสูตร และ

ระดับปริญญาโท จำานวน 8 หลักสูตร 

1. พื้นที่สงขลา : อ.เมือง จ.สงขลา ประกอบด้วย 5 คณะ
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

   ระดับปริญญาโท

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)

   ระดับปริญญาตรี

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสำารวจ)

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม)

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต)

- อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ)

- อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องกล)

- อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีโทรคมนาคม)

- อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

2. คณะบริหารธุรกิจ

   ระดับปริญญาโท

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)

   ระดับปริญญาตรี

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสำานักงานอิเล็กทรอนิกส์)

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม)

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)

- บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)
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3. คณะศิลปศาสตร์

   ระดับปริญญาตรี

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม)

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)

- คหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)

- คหกรรมศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจคหกรรมศาสตร์)

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

   ระดับปริญญาตรี

- สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)

- เทคโนโลยีบัณฑิต (การผังเมือง)

- ศิลปะบัณฑิต (จิตรกรรม)

- ศิลปะบัณฑิต (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)

5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

   ระดับปริญญาตรี

- ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)

- ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)

- ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์)

- เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)

2. พื้นที่สงขลา : อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ประกอบด้วย 1 วิทยาลัย

6. วิทยาลัยรัตภูมิ

   ระดับปริญญาตรี

- อุตสาหกรรมบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

- อุตสาหกรรมบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร)

   ระดับ ปวส.

- การบัญชี

- การตลาด

- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- ช่างกลเกษตร

- ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ เปิดหลักสูตรปี 2558

- ช่างยนต์
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3. พื้นที่นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 5 คณะ 
และ 1 วิทยาลัย
1. คณะเกษตรศาสตร์

   ระดับปริญญาโท

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์)

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช)

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้าและการจัดการทรัพยากรประมง)

   ระดับปริญญาตรี

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์)

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีภูมิทัศน์)

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรกลวิธาน)

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร)

2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร

   ระดับปริญญาโท

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) เปิดหลักสูตรปี 2558

   ระดับปริญญาตรี

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)

3. คณะสัตวแพทยศาสตร์

   ระดับปริญญาตรี

- สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สัตวแพทยศาสตร์)

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   ระดับปริญญาตรี

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์)

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการยาง)

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีนำ้ามันปาล์มและโอลิโอเคมี)

- อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

- 
- 
-

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)
แพทย์แผนไทยบัณฑิต (การแพทย์แผนไทย)
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5. คณะเทคโนโลยีการจัดการ

   ระดับปริญญาตรี

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์)

- บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)

6. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

   ระดับปริญญาตรี

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)

- บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรมและการท่องเที่ยว)

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)

4. พื้นที่ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตรัง ประกอบด้วย 1 คณะ และ 1 วิทยาลัย
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

   ระดับปริญญาโท

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ)

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า)

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม)

   ระดับปริญญาตรี

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า)

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น)

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการประมงและธุรกิจสัตว์นำ้า)

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)

- 
- 
- 
- 
- 
- 
-

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมอาหาร) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) เปิดหลักสูตรปี 2558 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร) เปิดหลักสูตรปี 2558
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2. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

   ระดับปริญญาตรี

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม)

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรมและการท่องเที่ยว)

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)

- บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในปี 2557 จำานวน 1,632 คน และ ปี 2558 จำานวน 

1,676 คน รายละเอียดดังข้อมูลในตาราง

ประเภทบุคลากร
สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม

ปี 57 ปี 58 ปี 57 ปี 58 ปี 57 ปี 58

1. ข้าราชการ 
2. พนักงานมหาวิทยาลัย 
3. พนักงานราชการ 
4. ลูกจ้างประจำา 
5. ลูกจ้างชั่วคราว

385 
328 
18 
- 

85

370 
369 
15 
- 

84

25 
275 
31 
77 
408

 25 
330 
35 
64 
384

410 
603 
49 
77 
493

 395 
699 
50 
64 
468

รวมทั้งสิ้น 816 838 816 838 1,632 1,676

สารสนเทศ ด้านบุคลากร



รายงานประจำาปี 2557-2558
AN

N
U
AL REPO

RT 2014-2015

103

บุคลากรสายวิชาการจ�าแนกตามต�าแหน่งทางวิชาการ

คณะ/วิทยาลัย

ต�าแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์ ผศ. รศ. รวม

ปี 57 ปี 58 ปี 57 ปี 58 ปี 57 ปี 58 ปี 57 ปี 58
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 84 70 14 30 3 3 101 103

2. คณะบริหารธุรกิจ 48 44 9 13 1 1 58 58

3. คณะศิลปศาสตร์ 64 73 20 18 3 3 87 94

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 33 39 4 2 - - 37 41

5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 25 33 1 1 1 1 27 35

6. วิทยาลัยรัตภูมิ 28 26 2 2 - - 30 28

7. คณะเกษตรศาสตร์ 34 39 41 37 7 7 82 83

8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 75 79 31 27 2 2 108 108

9. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 11 10 12 13 - - 23 23

10. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 31 30 1 2 - - 32 32

11. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 52 54 9 10 - - 61 64

12. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 47 47 2 2 - - 49 49

13. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 63 59 25 28 1 1 89 88

14. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 31 32 1 - - - 32 32

รวมทั้งสิ้น 626 635 172 185 18 18 816 838

บุคลากรสายวิชาการจ�าแนกตามวุฒิการศึกษา

คณะ/วิทยาลัย
วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
ปี 57 ปี 58 ปี 57 ปี 58 ปี 57 ปี 58 ปี 57 ปี 58

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8 8 83 82 10 13 101 103
2. คณะบริหารธุรกิจ 3 4 50 49 5 5 58 58
3. คณะศิลปศาสตร์ 7 7 75 81 5 6 87 94
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 5 30 35 1 1 37 41
5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี - - 24 32 3 3 27 35
6. วิทยาลัยรัตภูมิ 2 2 25 23 3 3 30 28
7. คณะเกษตรศาสตร์ 6 6 59 56 17 21 82 83
8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 7 87 86 14 15 108 108
9. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2 1 14 15 7 7 23 23
10. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 22 20 9 10 1 2 32 32
11. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 1 2 58 59 2 3 61 64
12. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 3 3 41 42 5 4 49 49
13. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 4 4 67 65 18 19 89 88
14. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3 3 29 29 - - 32 32

รวมทั้งสิ้น 74 72 651 664 91 102 816 838
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 ปี 2557 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชัิย ได้รบัจดัสรรงบประมาณในการดำาเนนิงาน เป็นเงนิ 1,185,084,180 บาท  

จำาแนกตามประเภทงบประมาณได้ดังนี้

 - งบประมาณแผ่นดิน จำานวน 851,082,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.82  ของงบประมาณทั้งหมด

 - งบประมาณเงินรายได้ จำานวน 334,001,380 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.18 ของงบประมาณทั้งหมด

 ปี 2558 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชัิย ได้รบัจดัสรรงบประมาณในการดำาเนนิงาน เป็นเงนิ 1,506,387,730 บาท  

จำาแนกตามประเภทงบประมาณได้ดังนี้

 - งบประมาณแผ่นดิน จำานวน 1,073,695,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.79 ของงบประมาณทั้งหมด

 - งบประมาณเงินรายได้ จำานวน  432,691,930 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.21 ของงบประมาณทั้งหมด

สรุปงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
จ�าแนกตามหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม

ปี 57 ปี 58 ปี 57 ปี 58 ปี 57 ปี 58

1. งบบุคลากร 218,814,200 208,481,400 101,097,840 86,547,600 319,912,040 295,029,000

2. งบดำาเนินงาน 144,222,100 149,115,600 126,725,943 179,833,030 270,948,043 328,948,630

3. งบลงทุน 107,852,700 278,471,400 27,811,600 31,943,900 135,664,300 310,415,300

4. งบอุดหนุน 257,550,600 314,657,900 12,460,500 35,043,170 270,011,100 349,701,070

5. งบรายจ่ายอื่น 122,643,200 122,969,500 11,946,000 21,237,100 134,589,200 144,206,600

6. งบกลาง - - 53,959,497 78,087,130 53,959,497 78,087,130

รวม 851,082,800 1,073,695,800 334,001,380 432,691,930 1,185,084,180 1,506,387,730

สารสนเทศ ด้านงบประมาณ



ภาพกิจกรรม

ของมหาวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยฯ ลงนามสัญญาร่วมทุนกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อศึกษาการวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการ 

“การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจของกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร จ.นครศรีธรรมราช” เพื่อถ่ายทอด 

องค์ความรู้และสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านการผลิตไม้ผลให้แก่เกษตรกร ณ โรงแรมราชมังคลา พาวิลเลี่ยน บีช รีสอร์ท 

สงขลา 

มหาวิทยาลัยฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ Kinki University ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557

มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับบริษัทเชฟรอนสำารวจและผลิต จำากัด จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ข้ึนภายใต้ช่ืองาน มหัศจรรย์ 

วนัของหน ูตอนท่องอวกาศ โดยมผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ ทีจั่ดขึน้จำานวนกว่า 6,000 คน ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

ศรีวิชัย
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มหาวทิยาลยัฯ ร่วมแลกเปลีย่นประสบการณ์ในด้านกฬีา ศลิปวฒันธรรมและการสมัมนาวชิาการของผูน้ำานสิติ ครัง้ที ่16 กบั 

Universitas Sumatera Utara ภายใต้ชื่อ “โครงการกิจกรรมมหาวิทยาลัยสามเหลี่ยมเศรษฐกิจภาคใต้ IMT-GT” ระหว่าง

วันที่ 21 - 27 สิงหาคม 2557 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

กิจกรรมวันรักกันมั่น เพื่อสร้างความสนิทสนมกลมเกลียวระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง
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กจิกรรมงานวนันดัพบตลาดแรงงาน ณ สำานกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั

กิจกรรมภายในงาน “ราชมงคลศรีวิชัย แฟร์ 2014” เทคโนโลยีและวัฒนธรรม 

กิจกรรมการแข่งขันศึกปีกหมุนประลองทักษะ สนามที่ 3 ชิงแชมป์ภาคใต้ ณ โรงยิม  มทร.ศรีวิชัย 
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กิจกรรมพิธีเปิดป้ายสมาคมศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย

กิจกรรมประกวดดาว เดือน ดาวเทียม และเดือนจำาแลง มทร.ศรีวิชัย ประจำาปี 2557
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กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ 9 

โครงการปลูกป่าต้นนำ้าและสร้างฝายชะลอนำ้า ณ ชุมชนบ้านตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 

ในการอนุรักษ์ป่าต้นนำ้า และหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนให้กับชุมชน 
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กิจกรรมเสวนาสรุปและทบทวนผลการดำาเนินโครงการสร้างฐานการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียน 

ชยัมงคลวทิย์ อ.เมอืง จ.สงขลา ปี 2 และจดัทำาแผนการดำาเนนิงานโครงการสร้างฐานการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแขง็

ของโรงเรียนชัยมงคลวิทย์ จ.สงขลา ปี 3 

โครงการด้านบำาเพ็ญประโยชน์กิจกรรมการก่อสร้างอาคารให้กับชุมชนที่ขาดแคลน ณ บ้านทรายแก้ว ต.เกาะลิบง อ.กันตัง 

จ.ตรัง มัสยิดบ้านทรายแก้วเดิมเป็นบาลาย (ที่สอนเรียนและปฏิบัติละหมาด) โดยดำาเนินการสร้างมาแล้วกว่า 21 อาคาร 
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พิธีสมโภชและฉลองพระบรมธาตุรัตนเจดีย์ศรีสงขลา ณ วัดสระเกษ ตำาบลบ่อยาง อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ วงเวียนประติมากรรม ภูมิพลัง 

แห่งปัญญา
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งานประเพณีลอยกระทง ประจำาปี 2557 ณ วงเวียนประติมากรรม ภูมิพลังแห่งปัญญา

“ทุ่งใหญ่วิชาการ สืบสานวัฒนธรรม”  ภายใต้แนวคิดเกษตรมั่นคง ดำารงวิถีไทย
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“ปันโอกาส วาดฝัน อันดามัน ปีที่ 2” มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6  

ร่วมจัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้เยาวชนเกิดจิตสำานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

งานศิลปวัฒนธรรมและขนอมวิชาการ
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งาน ๕ ยุค ๕ สมัย ไสใหญ่ ๘๐ ปี  ณ  มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่






