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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยี
มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และ
วิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย
ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลป
วฒันธรรมและสิง่แวดลอ้ม โดยใหผู้ส้ำเรจ็อาชวีศกึษา
มีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับ
ปริญญาเป็นหลัก ในรอบปี 2552 มหาวิทยาลัยฯ
ได้ดำเนินงานตามภารกิจในฐานะสถาบันอุดมศึกษา
โดยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพบนพื้นฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การบริหารงาน
และการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยฯ รายงาน
ประจำปี 2552 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย จัดทำขึ้นเพื่อแสดงรายงานผล
การดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ตามพันธกิจหลัก
ทั้ง 4 ด้าน ของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการผลิตบัณฑิต
ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการแก่สังคมและ
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงาน การพัฒนา
คุณภาพมหาวิทยาลัย และในการปรับปรุงแผนการ
ปฏิบัติงาน ในปีต่อไป

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ บุคลากร และนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเป็นอย่างดี และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจำปีฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้ที่สนใจกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ

                                         

                                         (รองศาสตราจารย์ประชีพ  ชูพันธ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สารอธิการบดี
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รายงานประจำปี 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 3

ผศ.คณิต  ขอพลอยกลาง
กรรมการจากคณาจารย์

ผศ.ประดิษฐ์  อาจชมพู
กรรมการจากคณาจารย์

ผศ.จรูญ  เจริญเนตรกุล
กรรมการจากคณาจารย์

นายทวีศักดิ์  ศรีภูงา
กรรมการจากคณาจารย์

นายสิทธิโชค  จันทร์ย่อง
กรรมการจากคณาจารย์

นายคณโฑ  ปานทองคำ
กรรมการจากคณาจารย์

รศ.ดร.อัศวิน  พรหมโสภา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.สุเทพ  ชูกลิ่น
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นายเฉลิม  ศิริรักษ์ 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางเจริญขวัญ  ลิ่มศิลา
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รศ.ประชีพ  ชูพันธ์
อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย

รศ.สมพันธ์  อำพาวัน
กรรมการจากผู้บริหาร

ดร.มานิตย์  ตั้งตระกูล
กรรมการจากผู้บริหาร

ผศ.กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม
กรรมการจากผู้บริหาร

รศ.ราชศักดิ์  ช่วยชูวงศ์
กรรมการจากผู้บริหาร

รศ.มนัส  อนุศิริ
กรรมการจากผู้บริหาร

นายจำเริง  ฤทธิ์นิ่ม
กรรมการจากผู้บริหาร

ผศ.เรวัตร  เจยาคม
ประธานสภาคณาจารย์



รายงานประจำปี 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย4

ประวัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 เมื่อ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลได้รับสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล โดยมีการรวมกลุ่มหน่วยงานเดิม เป็นมหาวิทยาลัยใหม่ 9 มหาวิทยาลัย ดังนี้
 
 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
      6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
     8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
   9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เกิดจากการรวมหน่วยงานในกลุ่มภาคใต้ ของสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล 5 หน่วยงานเดิม คือ 

 1. วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จังหวัดตรัง 
 3. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 4. คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 5. วิทยาเขตศรีวิชัย อ.ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สงขลา
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 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีพื้นที่ดำเนินการใน 4 จังหวัด คือ สงขลา
นครศรีธรรมราช ตรัง และ ชุมพร โดยมีสำนักงานอธิการบดีตั้งอยู่ อ.เมือง จ.สงขลา มีหน่วยงาน
ซึ่งจัดตั้งตามกฎกระทรวง และส่วนงานภายใน รวม 20 หน่วยงาน การจัดการเรียนการสอน 13 หน่วยงาน
และ หน่วยงานสนับสนุน 7 หน่วยงาน ดังนี้

หน่วยงานจัดการเรียนการสอน หน่วยงานสนับสนุน
 1.  คณะเกษตรศาสตร์  1.  สำนักงานอธิการบดี 
 2.  คณะบริหารธุรกิจ  2.  สำนักงานวิทยาเขตตรัง
 3.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3. สำนกังานวทิยาเขตนครศรธีรรมราช
 4.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  4.  สถาบันวิจัยและพัฒนา
 5.  คณะวิศวกรรมศาสตร์  5.  สำนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน
 6.  คณะศิลปศาสตร์    6. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
 7.  คณะอุตสาหกรรมเกษตร   สารสนเทศ 
 8. คณะเทคโนโลยีการจัดการ  7.  สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ
 9.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   สิ่งแวดล้อม
 10. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
     11. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 12. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
 13. วิทยาลัยรัตภูมิ

ตรัง

นครศรีธรรมราช
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

1. สำนักงานอธิการบดี
 - กองกลาง
 - กองคลัง
 - กองนโยบายและแผน
 - กองบริหารงานบุคคล
 - กองพัฒนานักศึกษา
 - กองประชาสัมพันธ์*
 - กองวิเทศสัมพันธ์และ
  การประกันคุณภาพ*
 - กองออกแบบและพัฒนา
  อาคารสถานที่*

2. คณะบริหารธุรกิจ
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. คณะศิลปศาสตร์
5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
6. วิทยาลัยรัตภูมิ
7. สำนักวิทยบริการและ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
8. สำนักส่งเสริมวิชาการ
 และงานทะเบียน

1. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่
 - คณะเกษตรศาสตร์
 - คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 - คณะสัตวแพทยศาสตร์*
2. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 - คณะเทคโนโลยีการจัดการ*
3. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม
 - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  และการจัดการ 

หน่วยตรวจสอบภายใน

มทร.ศรีวิชัย สงขลา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

สภาวิชาการ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประมง
2. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา
4. สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ
 สิ่งแวดล้อม*

* หน่วยงานจัดตั้งภายใน

1. งานวิจัยและฝึกอบรมชุมพร
 (สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
 นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ชุมพร วิทยาเขตตรัง
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสถานที่ตั้ง

มทร.ศรีวิชัย สงขลา

งานวิจัยและฝึกอบรมชุมพร
(คณะเกษตรศาสตร์)

มทร.ศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

มทร.ศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง
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มทร.ศรีวิชัย สงขลา
เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร. 0 7431 7100 โทรสาร 0 7431 7123
http://www.rmutsv.ac.th/

- สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0 7432 2500 โทรสาร 0 7432 3742 
- คณะบริหารธุรกิจ  โทรศัพท์ 0 7431 7176 โทรสาร 0 7431 7177 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์  โทรศัพท์ 0 7431 7162 โทรสาร 0 7431 7163
- คณะศิลปศาสตร์  โทรศัพท์ 0 7431 7189 โทรสาร 0 7431 7190 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   โทรศัพท์ 0 7431 7173 โทรสาร 0 7431 7174 
- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 0 7431 7146 โทรสาร 0 7431 7147
- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0 7432 4246 โทรสาร 0 7431 7143

วิทยาลัยรัตภูมิ 
เลขที่ 414 หมู่ 14 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
โทร. 0 7458 4240 โทรสาร 0 7458 4240
http://rattaphum.rmutsv.ac.th/    

- วิทยาลัยรัตภูมิ    

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)
เลขที่ 133 หมู่ที่ 5 ถนนเอเชีย หมายเลข 41 ต.ทุ่งใหญ่
อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โทร. 0 7547 9496-7, 0 7535 0029
โทรสาร 0 7535 0028, 0 7547 9496-7
http://nakhor.rmutsv.ac.th/

- สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7547 9496 โทรสาร 0 7535 0028
- คณะเกษตรศาสตร์   โทรศัพท์ 0 7534 8587 โทรสาร 0 7534 8587
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร โทรศัพท์ 0 7535 0013 โทรสาร 0 7535 0013
- คณะสัตวแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ 0 7535 0020 โทรสาร 0 7535 0020

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
เลขที่ 109 หมู่ 2 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทร. 0 7577 3131, 0 7577 3132
โทรสาร 0 7577 3133
http://scitech.rmutsv.ac.th/

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 0 7577 3131-2  โทรสาร 0 7577 3133
- คณะเทคโนโลยีการจัดการ โทรศัพท์ 0 7577 3139  โทรสาร 0 7577 3139 
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มทร.ศรีวิชัย สงขลา สถานีวิทยุ FM 97.50 MHz

มทร.ศรีวิชัย ตรัง  สถานีวิทยุ FM 89.50 MHz

- สำนักงานวิทยาเขตตรัง โทรศัพท์ 0 7527 4151-6 โทรสาร 0 7527 4159 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง โทรศัพท์ 0 7527 4164 โทรสาร 0 7527 4163
- วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว โทรศัพท์ 0 7527 4160 โทรสาร 0 7527 4161
- สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ 0 7527 4170 โทรสาร 0 7527 4171
- สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 7527 4169 โทรสาร 0 7527 4169

วิทยาเขตตรัง
เลขที่ 179 หมู่ที่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92105
โทร. 0 7527 4151-6 โทรสาร 0 7527 4159  
http://trang.rmutsv.ac.th/  

- งานวิจัยและฝึกอบรมชุมพร 

จังหวัดชุมพร
เลขที่ 168 ถ.ท่าแซะ-ปะทิว ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โทร. 0 7750 5308-10 โทรสาร 0 7750 5310  
http://www.rmutsv.ac.th/

วิทยุออนไลน์

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม)
เลขที่ 99  หมู่ที่ 4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
80210 โทร. 0 7575 4024-36 โทรสาร 0 7575 4028 
http://cim.rmutsv.ac.th/

- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
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สัญลักษณ์ ปรัชญาการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ประกอบด้วยดวงตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระมหากษัตริย์
รัชกาลที่ ๙ อยู่ภายในวงกลมมีรูปดอกบัว ๘ กลีบ เหนือวงกลมมีเลข ๙ และ
พระมหาพิชัยมงกุฎครอบ  ใต้วงกลมมีแถบโค้งรองรับ ภายในบรรจุอักษรชื่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดวงตราพระราชลัญจกร เลข ๙ และ
พระมหาพิชัยมงกุฎ สื่อความหมายถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญ
พระราชลัญจกรประจำพระองค์ และพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเครื่องหมายราชการ
รูปดอกบัว ๘ กลีบ สื่อความหมายถึง ความสดชื่นเบิกบานที่ก่อให้เกิดปัญญา
แผ่ขจรไปทั่วสารทิศ

ชื่อ : “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี อันเป็นมงคลแห่งพระราชา

สีประจำมหาวิทยาลัย
   
สีเหลือง เป็นสีที่แสดงถึงความสว่างรุ่งโรจน์ การประสบความสำเร็จ เป็นสี
แห่งความเป็นมงคล ความเจริญรุ่งเรือง

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
ต้นยางนา เป็นต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้อนุรักษ์ไว้ และ
พระราชทานเป็นกล้าไม้มงคลไปปลูกตามสถานที่ต่างๆ อยู่เสมอ ลักษณะลำต้น
สูงใหญ่ เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ผลกลมมีปีกยาว 2 ปีก ปีกสั้น 3 ปีก เมื่อผล
หล่นจากต้นจะปลิวไกลไปตามกระแสลม เปรียบเสมือนการนำความรู้
ความเจริญงอกงามทางสติปัญญาไปรับใช้สังคมและพัฒนาอยู่เสมอ ดังผลยาง
ที่ไม่หล่นอยู่กับที่ 
 
ชื่อพันธุ์ไม้ ยางนา ชื่อสามัญ Yang
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dipterocarpus alatus
Roxb. วงศ์ DIPTEROCARPACEAE
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ปรัชญาการศึกษา
 “สร้างคนสู่งาน  เชี่ยวชาญเทคโนโลยี” 

วิสัยทัศน์ (Vision)
 “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่คิดเป็น ทำเป็น ใช้เป็น อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม”

นโยบาย 
 พัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการชุมชน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ ตามวิสัยทัศน์และทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างโปร่งใส

พันธกิจ (Mission)
 1. ผลิตกำลังคนในระดับอุดมศึกษา มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ที่มี
คุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
 2.  สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สู่การผลิตและการบริการ ที่สามารถถ่ายทอด และ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ
 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม ที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
 4.  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ (Goals)
 1.  ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
 2.  ชุมชนและสังคมได้รับการบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน  
 3.  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
 4. ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิภาวะเหมาะสม
 5. ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สามารถตอบสนองชุมชนและสังคม
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อธิการบดี

คณะผู้บริหาร

รศ.ประชีพ  ชูพันธ์

ผศ.ยงยุธ  สุจิโต ผศ.รุจา  ทิพย์วารี

รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง ผศ.ชูเกียรติ  อักษรศรี รศ.ดร.สมพร  ณ นคร

รศ.ดร.อัศวิน  พรหมโสภา
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ

ผศ.บรรเจิด  กาญจนเจตนี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ผศ.กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม  
วิทยาเขตตรัง

ดร.มานิตย์  ตั้งตระกูล
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ผศ.เจริญ  ใหม่ด้วง
ฝ่ายวิชาการและวิจัยและฝึกอบรม

นายชาญดำรง  ณ นคร
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

รศ.สมพันธ์  อำพาวัน
ฝ่ายบริหาร

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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รศ.ราชศักดิ์  ช่วยชูวงศ์
คณบดี

คณะเกษตรศาสตร์

รศ.เยาวพา  ณ นคร
คณบดี

คณะบริหารธุรกิจ

ผศ.พนม  อินทฤทธิ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สุวิทย์  จิตรภักดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง

รศ.มนัส  อนุศิริ
คณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

นางถนอมศรี  เจนวิถีสุข
คณบดี

คณะศิลปศาสตร์

ผศ.ละอองวรรณ  ศรีจันทร์
คณบดี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผศ.สุวรรณี  โภชากรณ์
คณบดี

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

นายสุรพงษ์  ถาวรโรจน์
คณบดี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์  จันทร์ทิพย์
รักษาราชการแทน คณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.จันทร์เพ็ญ  ชิดเชื้อ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรม

และการท่องเที่ยว

นายจำเริง  ฤทธิ์นิ่ม
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
การจัดการ

นายสถาพร  ขุนเพชร 
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยรัตภูมิ

รศ.ดร.สุวัจน์  ธัญรส
ผู้อำนวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

นายวิภาค  อรรจนกุล
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน

นายสันติ  สถิตวรรธนะ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้), 
ร้อยละ 68.15ลูกจ้างประจำ, ร้อยละ 15.00

พนักงานราชการ,
ร้อยละ 3.22

พนักงานมหาวิทยาลัย,
ร้อยละ 9.34

ข้าราชการพลเรือน,
ร้อยละ 4.29

ข้าราชการครู, ร้อยละ 60.54
ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้), 

ร้อยละ 19.23

ลูกจ้างประจำ, ร้อยละ 0

พนักงานราชการ, 
ร้อยละ 5.27

พนักงานมหาวิทยาลัย,
ร้อยละ 14.96

ข้าราชการพลเรือน, ร้อยละ 0

สายผู้สอน

(อาจารย์ประจำ)

บุคลากร

ประเภทบุคลากร        สายผู้สอน    สายสนับสนุน    รวม     ร้อยละ

  (อาจารย์ประจำ)

ข้าราชการครู 425 - 425 31.37

ข้าราชการพลเรือน - 28 28 2.07

พนักงานมหาวิทยาลัย 105 61 166 12.25

พนักงานราชการ 37 21 58 4.28

ลูกจ้างประจำ - 98 98 7.23

ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) 135 445 580 42.80

รวม  702 653 1,355 100.00

จำนวนบุคลากรทั้งหมด ประจำปี 2552 จำแนกตามสายงาน

สายสนับสนุน
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อาจารย์ประจำ* จำแนกตามวุฒิการศึกษาและจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ

* รวมจ้างสอนด้วยเงินรายได้

แผนภาพแสดงเปรียบเทียบอาจารย์ประจำปี 2551-2552 จำแนกตามวุฒิการศึกษา

แผนภาพแสดงเปรียบเทียบอาจารย์ประจำปี 2551-2552 จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ

29 คน

17 คน

30 คน

17 คน

525 คน

174 คน

130 คน

493 คน

530 คน

177 คน

ปี 2551

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2552

142 คน

508 คน

ประเภทบุคลากร        ป.เอก ป.โท  ป.ตรี รวม รศ. ผศ. อาจารย์ รวม

ข้าราชการครู 27 341 57 425 17 177 231 425

ข้าราชการพลเรือน - - - - - - - -

พนักงานมหาวิทยาลัย 3 99 3 105 - - 105 105

พนักงานราชการ - 6 31 37 - - 37 37

ลูกจ้างประจำ - - - - - - - -

ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) - 84 51 135 - - 135 135

รวม  30 530 142 702 17 177 508 702

ป.เอก

รศ.

ป.โท

ผศ.

ป.ตรี

อาจารย์
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งบประมาณ

หมวดรายจ่าย  งบประมาณ งบประมาณ   รวม     ร้อยละ

 แผ่นดิน (บาท) เงินรายได้ (บาท) (บาท)

1. งบบุคลากร 175,334,500 62,938,200 238,272,700 21.90

2. งบดำเนินการ 98,684,000 101,848,830 200,532,830 18.43

3. งบลงทุน 387,867,800 16,478,700 404,346,500 37.16

4. งบเงินอุดหนุน 65,692,400 4,859,600 70,552,000 6.48

5. งบรายจ่ายอื่น 115,761,100 15,127,990 130,889,090 12.03

6. งบกลาง - 43,637,340 43,637,340 4.01

รวม 843,339,800 244,890,660 1,088,230,460 100.00

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับจัดสรรงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 1,088,230,460 บาท เป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 843,339,800 บาท (ร้อยละ 77.50)
และงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 244,890,660 บาท (ร้อยละ 22.50) โดยจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ดังนี้

แผนภาพแสดงสัดส่วนงบประมาณแผ่นดินต่องบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

งบประมาณแผ่นดิน 
ร้อยละ 77.50

งบประมาณเงินรายได้
ร้อยละ 22.50
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หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2552

มทร.ศรีวิชัย สงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 ระดับ  หลักสูตร  สาขาวิชา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา

    วิศวกรรมสำรวจ

    วิศวกรรมไฟฟ้า

    วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

    วิศวกรรมเครื่องกล

    วิศวกรรมอุตสาหการ

    วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม

    วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ

    เทคโนโลยีโทรคมนาคม

    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

    เทคโนโลยีเครื่องกล

  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ

คณะศิลปศาสตร์  

 ระดับ  หลักสูตร  สาขาวิชา

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

    การโรงแรม

    การท่องเที่ยว    

  คหกรรมศาสตรบัณฑิต อาหารและโภชนาการ

    ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ  

 ระดับ  หลักสูตร  สาขาวิชา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด

    การจัดการอุตสาหกรรม

    การจัดการทั่วไป

    การจัดการสำนักงาน

    ระบบสารสนเทศ

  บัญชีบัณฑิต  การบัญชี
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    

 ระดับ  หลักสูตร  สาขาวิชา

ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

  เทคโนโลยีบัณฑิต การจัดการผังเมือง

  ศิลปบัณฑิต  จิตรกรรม

    การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

วิทยาลัยรัตภูมิ ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

วิทยาลัยรัตภูมิ  

 ระดับ  หลักสูตร  สาขาวิชา

ประกาศนียบัตร   การบัญชี

วิชาชีพชั้นสูง   การตลาด

    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

    ช่างกลเกษตร

    เทคนิคคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

คณะเกษตรศาสตร์ 

 ระดับ  หลักสูตร  สาขาวิชา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต พืชศาสตร์

    สัตวศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 ระดับ  หลักสูตร  สาขาวิชา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

    เทคโนโลยีชีวภาพ

  คหกรรมศาสตรบัณฑิต อาหารและโภชนาการ

    พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ระดับ  หลักสูตร  สาขาวิชา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 ระดับ  หลักสูตร  สาขาวิชา

ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต สัตวแพทยศาสตร์
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วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 ระดับ  หลักสูตร  สาขาวิชา

ประกาศนียบัตร   เทคโนโลยีการยาง

วิชาชีพชั้นสูง   เทคนิคอุตสาหกรรม

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม

    ชีววิทยาประยุกต์

    เทคโนโลยีการยาง

    เทคโนโลยีสารสนเทศ

    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ

  ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 ระดับ  หลักสูตร  สาขาวิชา

ประกาศนียบัตร   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชาชีพชั้นสูง   การจัดการ

    การตลาด

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต  การบัญชี

  บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด

    การจัดการ-การจัดการทั่วไป

    ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

คณะเกษตรศาสตร์ 

 ระดับ  หลักสูตร  สาขาวิชา

ประกาศนียบัตร   พืชศาสตร์

วิชาชีพชั้นสูง   สัตวศาสตร์

    ประมง

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต พืชศาสตร์

    สัตวศาสตร์

    เทคโนโลยีภูมิทัศน์

    ประมง

    เกษตรกลวิธาน
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วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  

 ระดับ  หลักสูตร  สาขาวิชา

ประกาศนียบัตร   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชาชีพชั้นสูง   ช่างไฟฟ้า

    เทคนิคคอมพิวเตอร์

    ช่างก่อสร้าง

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ-การจัดการทั่วไป

    ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

  บัญชีบัณฑิต  การบัญชี

  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา

    วิศวกรรมไฟฟ้า

วิทยาเขตตรัง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

 ระดับ  หลักสูตร  สาขาวิชา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทางทะเล

    อุตสาหกรรมประมง

    การจัดการประมง

    การจัดการอุตสาหกรรมประมง

    เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

    วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

    เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    เทคโนโลยีสารสนเทศ

    เทคโนโลยีโทรคมนาคม

    เทคโนโลยีไฟฟ้า

    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

    เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง

    เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

    การจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

    การจัดการทรัพยากรและ-

    การท่องเที่ยวทางทะเล

    เคมีอุตสาหกรรม

    ชีววิทยาทางทะเล
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วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  

 ระดับ  หลักสูตร  สาขาวิชา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป

    การบัญชี

  ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

    การโรงแรมและการท่องเที่ยว

    การโรงแรม

    การท่องเที่ยว
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นักศึกษา

 ผลผลิต        ภาคปกติ    ภาคสมทบ    รวม

ด้านสังคมศาสตร์ 4,559 1,177 5,736

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7,320 1,669 8,989

 รวม 11,879 2,846 14,725 

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2552

                                                       จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2552

   คณะ/วิทยาลัย ประกาศนียบัตร     ปริญญาตรี      รวม

    วิชาชีพชั้นสูง

 1. เกษตรศาสตร์  148 990 1,138

 2. บริหารธุรกิจ  - 2,858 2,858

 3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 156 680 836

 4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง - 1,288 1,288

 5. วิศวกรรมศาสตร์ 8 2,736 2,744

 6. ศิลปศาสตร์  - 1,365 1,365

 7. อุตสาหกรรมเกษตร - 175 175

 8. เทคโนโลยีการจัดการ 452 1,183 1,635

 9. สถาปัตยกรรมศาสตร์ - 546 546

 10. สัตวแพทยศาสตร์ - 92 92

 11. การโรงแรมและการท่องเที่ยว - 920 920

12. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 93 557 650

13. รัตภูมิ  424 54 478

   รวม 1,281 13,444 14,725

แผนภาพแสดงเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2550-2552

12,000

14,000

16,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

-

11,833 คน

13,550 คน
14,725 คน

ปีการศึกษา 2550 ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ต.ค. 52
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 ผลผลิต        ภาคปกติ    ภาคสมทบ    รวม

ด้านสังคมศาสตร์ 1,993 357 2,350

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,082 496 3,578

 รวม 5,075 853 5,928 

จำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2552

                                                         จำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2552

   คณะ/วิทยาลัย ประกาศนียบัตร     ปริญญาตรี      รวม

    วิชาชีพชั้นสูง

 1. เกษตรศาสตร์  56 374 430

 2. บริหารธุรกิจ  - 1,176 1,176

 3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 299 349

 4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง - 542 542

 5. วิศวกรรมศาสตร์ - 966 966

 6. ศิลปศาสตร์  - 474 474

 7. อุตสาหกรรมเกษตร - 59 59

 8. เทคโนโลยีการจัดการ 223 594 817

 9. สถาปัตยกรรมศาสตร์ - 193 193

 10. สัตวแพทยศาสตร์ - 50 50

 11. การโรงแรมและการท่องเที่ยว - 297 297

12. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 52 260 312

13. รัตภูมิ  243 20 263

   รวม 624 5,304 5,928

แผนภาพแสดงเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2550-2552

5,850
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ข้อมูล ณ วันที่ 10 ต.ค. 52
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 ผลผลิต        ภาคปกติ    ภาคสมทบ    รวม

ด้านสังคมศาสตร์ 1,162 286 1,448

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,534 370 1,904

 รวม 2,696 656 3,352 

จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551

                                                     จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551

   คณะ/วิทยาลัย ประกาศนียบัตร     ปริญญาตรี      รวม

    วิชาชีพชั้นสูง

 1. เกษตรศาสตร์  20 373 393

 2. บริหารธุรกิจ  - 1,049 1,049

 3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 83 89

 4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง - 183 183

 5. วิศวกรรมศาสตร์ 70 326 396

 6. ศิลปศาสตร์  - 250 250

 7. อุตสาหกรรมเกษตร - 90 90

 8. เทคโนโลยีการจัดการ 41 410 451

 9. สถาปัตยกรรมศาสตร์ - 92 92

 10. สัตวแพทยศาสตร์ - - -

 11. การโรงแรมและการท่องเที่ยว - 86 86

12. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 40 96 136

13. รัตภูมิ  128 9 137

   รวม 305 3,047 3,352

แผนภาพแสดงเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549-2551
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ผลงานนักศึกษา/อาจารย์

ผลงานที่ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ

 ชื่อ-สกุล คณะ  ผลงาน

นายสราวุฒิ  รักชู วิศวกรรมศาสตร์ ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่รุ่นทั่วไป ในการ

นายธีรวัฒน์  ยงยุทธ  แข่งขันหุ่นยนต์ ชิงแชมป์ภาคใต้ (PSU Robot

นายไพศาล  มามะ  competition 2009) จัดโดยชุมนุมโรโบติกส์

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นายกฤษฎา  ดำทิพย์ วิศวกรรมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์

นายธีรศักดิ์  ม่วงไตรรัตน์  ชิงแชมป์ภาคใต้ (PSU Robot competition  

   2009) จัดโดยชุมนุมโรโบติกส์   

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นายอัครเดช  รัตนพิบูลย์ วิศวกรรมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฝีมือแรงงาน  

   แห่งชาติ สาขาเครื่องจักรกล CNC

นายธนากร  สุวรรณขาว วิศวกรรมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันฝีมือแรงงาน  

   แห่งชาติ สาขาเครื่องจักรกล CNC

นายอภิชาติ  ศรีไชยรัตนา วิศวกรรมศาสตร์ ชนะเลิศ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ

นายอภิลักษณ์  ทองจิบ  สาขาเมคคาทรอนิกส์

นายเกรียงศักดิ์  บุตรดำ วิศวกรรมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฝีมือแรงงาน

นายกฤษฎา  ดำทิพย์  แห่งชาติ สาขาเมคคาทรอนิกส์

นายอรรถพล  อิ้วแส วิศวกรรมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฝีมือแรงงาน

   แห่งชาติ สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

น.ส.ขวัญสุดา  สุวรรณชาตรี   บริหารธุรกิจ รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันประกวด แผนธุรกิจ

น.ส.พิกุล  แก้วงาม   “ราชมงคล SMEs”  จัดโดย ธนาคารพัฒนา

นายยูโส๊ป  หมัดอะหิน    วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย

น.ส.มีนา  เก็มเป็นหมาด  รว่มกบั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์

น.ส.ปาริฉัตร  แกล้วทนงค ์ 
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 ชื่อ-สกุล คณะ  ผลงาน

นายชญาสิทธิ์  รัตนพนังสกุล สถาปัตยกรรมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับนิสิต ในโครงการ 

นายไชยนันต์  เทพฉิม  “ประกวดออกแบบ บ้านเหล็ก SSI Steel House 

นายทศพล  ชูทอง  Contest 2008” “นวัตกรรมที่อยู่อาศัยแห่งอนาคต”

   (Innovative Living Steel) จัดโดยสถาบัน

   เหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย และ บริษัท

   สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด

น.ส.งามเพชร  อัมพรวัฒนพงศ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ รางวัลชมเชย ระดับนิสิต ในโครงการ “ประกวด 

น.ส.นงนุช  นันทวงศ์  ออกแบบบ้านเหล็ก SSI Steel House Contest 

น.ส.ราตรี  เกลี้ยงทิพย์  2008” “นวัตกรรมที่อยู่อาศัยแห่งอนาคต”   

   (Innovative Living Steel) จัดโดยสถาบันเหล็ก

   และเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย และ บริษัทสหวิริยา

   สตีลอินดัสตรี จำกัด

นายชญานิน  ยูไนดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ รางวัลศิลปินดาวเด่นจิตรกรรมบัวหลวง ในโครงการ

   แข่งขันศิลปินดาวเด่นจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 1

   ประจำปี 2551 ของมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ

   หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์ ชนะเลิศการประกวดเรือพระประจำปี เทศบาล

จิตรกรรม สาขาศิลปกรรม  นครสงขลา ประเภทอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

และออกแบบ   ท้องถิ่น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นายชญาสิทธิ์  รัตนพนังสกุล สถาปัตยกรรมศาสตร์ ชนะเลศิการประกวดการออกแบบสว้มสาธารณะ  ภาคใต้

นายไชยนันต์  เทพฉิม  งานสัมมนาทางวิชาการ และงานนิทรรศการ

นายทศพล  ชูทอง   วัสดุก่อสร้าง 2552 โดย กรรมาธิการสถาปนิก

   ทักษิณ

นายหรอเหม  หลีกันชะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ รางวัลดีเด่น ชื่อผลงานวิถีชาวเล เทคนิคสีน้ำมัน 

   จากการประกวดงานศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ  

   ครั้งที่ 7 ประจำปี 2552 ในหัวข้อ “วิถีชีวิต

   ไทยทักษิณ” ในเรื่อง ขนบธรรมเนียมประเพณี

   วัฒนธรรมและธรรมชาติโดยทั่วไปที่สะท้อน

   เอกลักษณ์ของภาคใต้ 
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 ชื่อ-สกุล คณะ  ผลงาน

นายธนะพงศ์  ณ มณี สถาปัตยกรรมศาสตร์ รางวัลดีเด่น ชื่อผลงานครอบเทิด 2 เทคนิค

   สีอะคริลิค จากการประกวดงานศิลปกรรมเยาวชน

   ทักษิณ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2552 ในหัวข้อ

   “วิถีชีวิตไทยทักษิณ” ในเรื่อง ขนบธรรมเนียมประเพณี

   วัฒนธรรมและธรรมชาติโดยทั่วไปที่สะท้อน

   เอกลักษณ์ของภาคใต้ 

นายปิริยะ  มะโร สถาปัตยกรรมศาสตร์ รางวัลสนับสนุนศิลปะรุ่นเยาว์ ชื่อผลงาน ต้นศรี

   อริยเมตไตรย์ 3 เทคนิคสีอะคริลิค จากการประกวด

   งานศลิปกรรมเยาวชนทกัษณิ ครัง้ที ่7 ประจำป ี 

   2552 ในหัวข้อ “วิถีชีวิตไทยทักษิณ” ในเรื่อง  

   ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและธรรมชาติ

   โดยทั่วไปที่สะท้อนเอกลักษณ์ของภาคใต้ 

นายอาสรัน  ยูโซ๊ะ ศิลปศาสตร์ ชนะเลิศ การแข่งขันผสมเครื่องดื่ม “Make a Mix

น.ส.อุมาภรณ์  กลิ่นสุวรรณ  Challenge 2009” จัดโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษา

น.ส.สุวิชญา  พฤกษวานิช  นครศรีธรรมราช ณ หอประชุมเมืองจังหวัด

   นครศรีธรรมราช

น.ส.ขัตติยา  เพ็ชรมาก ศิลปศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันผสมเครื่องดื่ม

น.ส.ชมพูนุช  เสือทรัพย์  “Make a Mix Challenge 2009” จัดโดย

น.ส.ชลิฎา  แซ่ลิ่ม  วิทยาลัยอาชีวศึกษา นครศรีธรรมราช 

   ณ หอประชุมเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผศ.พูลทรัพย์  อินทร์สังข์  อุตสาหกรรมเกษตร รองชนะเลิศการประกวดอาหารว่างเพิ่มพลังงาน

อาจารย์ชไมพร  เพ็งมาก   เพื่อสุขภาพคนไทย ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ

นางผลดี  แซ่แต้   พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

น.ส.สกุณา  สมมุ่ง   ที่วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

น.ส.อัญชิสา  มะสุวรรณ์

อาจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ วิทยาศาสตร์และ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวิธีนำเสนอ

  เทคโนโลยีการประมง ผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ โดยมหาวิทยาลัย

   เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
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 ชื่อ-สกุล คณะ  ผลงาน

น.ส.สุวรรณี  ศักดิ์สูง เทคโนโลยีการจัดการ รางวัลชมเชย การแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ

น.ส.อาทิตยา  ชูจันทร์  “ราชมงคล SMEs” จัดโดย ธนาคารพัฒนา

น.ส.ชัชฎาภรณ์  ชุมวงศ์  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

น.ส.นัญธิญา  แก้วแท้  ร่วมกับ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

น.ส.ปิยนันท์  ขุนทอง

น.ส.เสาวลักษณ์  สุวรรณชาตรี รัตภูมิ ชนะเลิศการแข่งขันออกแบบคอนเซปเกมดี   

   (Concept Game) จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม

   ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

น.ส.ณัทนลัลน์  วรพัฒน์ รัตภูมิ รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันออกแบบ

   คอนเซปเกมดี (Concept Game) จัดโดย

   กระทรวงวัฒนธรรม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ

   เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นายพิศนัย  อภิรดีเมธากุล รัตภูมิ รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันออกแบบ

   คอนเซปเกมดี (Concept Game) จัดโดย

   กระทรวงวัฒนธรรม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ

   เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

น.ส.กัลยาณี  แก้วสองเมือง การโรงแรมและ รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแผนธุรกิจ

น.ส.จิตติมา  เสริมสุข การท่องเที่ยว ระดับอุดมศึกษา จัดโดยมหาวิทยาลัยทักษิณ

น.ส.ปรางค์เนตร  ทองจำรูญ  และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

น.ส.สุดาวรรณ  แก้วไชยศรี

น.ส.อรทัย  ไชยแสงศรี

น.ส.เสาวภา  จินดาพล การโรงแรมและ รางวัลชมเชย การแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ

น.ส.สุพรรษา  ทองมี การท่องเที่ยว “ราชมงคล SMEs” จัดโดย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ

น.ส.นาเรีย  เกอากะ  ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ

น.ส.ฉวีวรรณ  และอี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

น.ส.ธัญญภัสร์  เด่นพุทธ
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ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย

เครื่องผลิตแป้งสาคู

ตู้ฟักไข่อัตโนมัติ

สิ่งประดิษฐ์จากหางอวน

 ผศ.พนม  อินทฤทธิ์ ผศ.ประเสริฐ  คงแก้ว รศ.นิพนธ์  ใจปลื้ม และ อ.เสริมศักดิ์  เกิดวัน อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกัน
ประดิษฐ์เครื่องผลิตแป้งสาคู ที่สามารถขูดและแยกแป้งจากไส้ต้นสาคูที่อยู่ในเครื่องเดียวกัน เพื่อลดการใช้
แรงงาน โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

 อาจารย์สัญญา ผาสุก อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ที่ปรึกษาโครงงาน) ซึ่งร่วมกับนักศึกษา
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างตู้ฟักไข่อัตโนมัติ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อเกษตรกร
ในการฟักไข่ไก่ และลดอัตราเสี่ยงต่อการตายของลูกไก่ขณะฟักไข่ โดยออกแบบให้สามารถควบคุมอุณหภูมิ
และความชื้นภายในตู้ผ่านหน้าจอแอลซีดี ขนาด 24 ตัวอักษร 2 บรรทัด มีระบบกลับไข่อัตโนมัติที่ควบคุม
ด้วยมอเตอร์

 ผศ.อัญชลี  สุวรรณะ อาจารย์ประจำ และกลุ่มนักศึกษา สาขาคหกรรมศาสตร์ศึกษา-ทั่วไป
คณะศิลปศาสตร์ นำหางอวนจากใบลานมาแปรรูป ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า และสามารถนำมาใช้สอยได้จริง
ในชีวิตประจำวัน โดยคำนึงถึงความละเอียด และสร้างสรรค์ชิ้นงานให้มีคุณภาพมากที่สุด หางอวนที่สวยงาม
และนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้นั้น ต้องผ่านกรรมวิธีหลายขั้นตอน และหางอวนไม่ได้หาได้ง่ายๆ
ต้องอาศัยความชำนาญและมีความละเอียดอ่อนในการถักทอ ปัจจุบันนี้หางอวนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อ
ของกลุ่มแม่บ้าน ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และมีการนำหางอวนมาดัดแปลงเป็นสินค้า
รูปแบบต่างๆ เช่น โคมไฟ เชิงเทียน กรอบรูป กล่องใส่กระดาษทิชชู ดอกไม้ และเสื้อผ้า
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ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

 ความร่วมมือกับหน่วยงาน   กิจกรรม/โครงการ  

มหาวิทยาลัย Bengkulu - โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ประเทศอินโดนีเซีย  ราชมงคลศรีวิชัย ภายใต้โครงการตกลงความร่วมมือทาง
   วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย Bengkulu ประเทศอินโดนีเซีย

มหาวิทยาลัย Southwest - โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการสอนภาษาจีน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  กับมหาวิทยาลัย Southwest ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
  - โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
   ราชมงคลศรีวิชัย ภายใต้โครงการตกลงความร่วมมือ
   ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย Southwest ประเทศ
   สาธารณรัฐประชาชนจีน

มหาวิทยาลัย National Chung - โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
Hsting University ประเทศไต้หวัน  ราชมงคลศรีวิชัย ภายใต้โครงการตกลงความร่วมมือ
   ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย National Chung Hsting  
   University ประเทศไต้หวัน

มหาวิทยาลัย Capital Normal - Capital Normal University ได้จัดคณะครูอาสาสมัคร
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ชาวจีนมาสอนภาษาจีนแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
   ราชมงคลศรีวิชัย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และหน่วยงาน
(สกอ.) และหน่วยงานส่งเสริมการ  ส่งเสริมการสอนภาษาจีน (สถาบัน Hanban ประเทศสาธารณรัฐ
สอนภาษาจีน (สถาบัน Hanban  ประชาชนจีน) ได้จัดคณะครูอาสาสมัครชาวจีนมาสอน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน)  ภาษาจีนแก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัย Latvia ประเทศลัตเวีย - โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์
   และเทคโนโลยีการประมง กับ คณะผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประมง
   เพื่อถกปัญหาพิเศษ ในงานด้านวิจัย กับ University of Latvia 
   ประเทศลัตเวีย

Victoria University of wellington - โครงการความร่วมมือด้านวิจัยและศึกษาต่อ กับ Victoria
ประเทศนิวซีแลนด์   University of wellington ประเทศนิวซีแลนด์ 
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 ความร่วมมือกับหน่วยงาน   กิจกรรม/โครงการ  

มหาวิทยาลัย Universiti Malaysia - มหาวิทยาลัย Universiti Malaysia Perlis (UMP)

Perlis (UMP) ประเทศมาเลเซีย   ประเทศมาเลเซีย มาศึกษาดูงานและปรึกษาหารือเพื่อสร้าง

   ความร่วมมือทางวิชาการต่อไป ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

   ราชมงคลศรีวิชัย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ - โครงการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน

ภาคใต้   โดยใช้บุคลากรและนักปฏิบัติการของศูนย์

สำนักบริหารวิชาการจุฬาลงกรณ์ - โครงการความร่วมมือด้านการบริหารจัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัย   และการประกันคุณภาพ

ศูนย์เศรษฐพัฒน์ บริษัทเชพรอน - โครงการความร่วมมือด้านฝึกอบรมบุคลากรใหม่ ในโครงการ

ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด  ฝึกอบรมช่างเทคนิคปิโตรเลียม

สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ - โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้า

อิเล็กทรอนิกส์ไทย   และอิเล็กทรอนิกส์

โรงเรียนมหาวชิราวุธ - โครงการพิเศษที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์

จังหวัดสงขลา   คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา โดยมีการจัดอาจารย์

   สอนนักเรียนในวิชา คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล - โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยใช้ระบบ

ในภาคใต้   สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับมูลนิธิ

   ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ฝึกอบรมแก่พนักงานมูลนิธิศุภนิมิต

   แห่งประเทศไทย ในโครงการฝึกอบรมพนักงานในด้านการ

   เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน - ได้ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเครือข่าย เพื่อจัดทำ

   โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน

บริษัทเอส ซี จี โลจิสติส์แมเนจเม็นท์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ บริษัท

จำกัด   เอส ซี จี โลจิสติส์แมเนจเม็นท์ จำกัด ฝึกอบรมแก่พนักงาน

   ขับรถของบริษัท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล - โครงการความรว่มมอืการพฒันานกัศกึษาเพือ่สง่เสรมิสนบัสนนุ

9 มทร.   การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่าง

   นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

   และประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน 9 มทร.  

   ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย 
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ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2551      

บัณฑิตยังมิได้ทำงาน
ร้อยละ 22.98

บัณฑิตมีงานทำแล้ว
ร้อยละ 75.09

บัณฑิตกำลังศึกษาต่อ
ร้อยละ 1.94

แผนภาพแสดงการมีงานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2551 จำแนกตามคณะ/วิทยาลัย
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 การสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รุ่นปีการศึกษา
2551 ได้เก็บข้อมูลจากบัณฑิต จำนวน 3,002 คน ในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และบัณฑิต
ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม จำนวน 2,581 คน คิดเป็น ร้อยละ 85.97 จากการสำรวจ พบว่า 
 บัณฑิตมีงานทำแล้ว  จำนวน  1,938 คน  คิดเป็นร้อยละ  75.09
 บัณฑิตกำลังศึกษาต่อ  จำนวน  50  คน  คิดเป็นร้อยละ  1.94
 บัณฑิตยังมิได้ทำงาน  จำนวน  593  คน  คิดเป็นร้อยละ  22.98

 การมีงานทำของบัณฑิต บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีงานทำมากที่สุด ร้อยละ 92.00 
รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีงานทำ ร้อยละ 86.08 และลำดับที่ 3 คือ วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มีงานทำ ร้อยละ 82.02
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ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต 
รุ่นปีการศึกษา 2551

 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ร่วมมือจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำรวจความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจต่อบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีต่อสังคม
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา

คะแนนและร้อยละของคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
และความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา

   ประเด็นการประเมิน คะแนน ร้อยละของคะแนน  

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 4.2205 84.41

1. ความรู้ความสามารถพื้นฐาน 4.0513 81.03

2. ความรู้ความสามารถทางวิชาการ 4.0966 81.93

3. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.5135 90.27

ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา 3.9217 78.43

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 3.9765 79.53

 1.1 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 4.0190 80.38

 1.2 อาจารย์ผู้สอน   4.0681 81.36

 1.3 สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 3.8750 77.50

 1.4 สถานที่สำหรับจัดการเรียนการสอน 3.9433 78.87

2. ด้านการให้บริการ  3.8668 77.34

 2.1 การให้บริการด้านวิชาการ 3.9023 78.05

 2.2 การให้บริการทั่วไป  3.8313 76.63

   คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น 4.0711 81.42
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คะแนนและร้อยละของคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

   ประเด็นการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ร้อยละของ
    (คะแนน 5) คะแนน

1. ความรู้ความสามารถพื้นฐาน 4.0513 81.03

 1.1 ความรู้และทักษะในการใช้ภาษาไทย 4.2101 84.20

 1.2 ความรู้และทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ 3.3487 66.97

 1.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ  4.1429 82.86

 1.4 ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น/การทำงานเป็นทีม 4.3992 87.98

 1.5 ความสามารถในการสื่อสารและการประสานงาน 4.2269 84.54

 1.6  ความมีปฏิภาณไหวพริบและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ 4.1176 82.35

 1.7 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.9916 79.83

 1.8 ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 4.0504 81.01

 1.9 ความสามารถในการตัดสินใจ 3.9622 79.24

 1.10 ความละเอียดรอบคอบในการทำงาน 4.0630 81.26

2. ความรู้ความสามารถทางวิชาการ 4.0966 81.93

 2.1 ความรู้ความสามารถทางวิชาการตามสาขาที่เรียนมาหรือ 4.1261 82.52

  ที่เกี่ยวข้อง

 2.2 การนำความรู้มาปรับ/ประยุกต์ใช้ในการทำงาน 4.0714 81.43

 2.3 ความพยายามใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนางาน/ตนเอง 4.1050 82.10

 2.4  ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงาน 3.9748 79.50

 2.5  คุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย 4.2059 84.12

3. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.5135 90.27

 3.1  ความซื่อสัตย์สุจริต  4.6429 92.86

 3.2  การตรงต่อเวลา  4.5000 90.00

 3.3  ความมีระเบียบวินัย  4.4412 88.82

 3.4  ความขยันหมั่นเพียร  4.5126 90.25

 3.5  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 4.5210 90.42

 3.6  ความมีน้ำใจเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น 4.5336 90.67

 3.7  ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ 4.5462 90.92

 3.8  การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.4832 89.66

 3.9  การอุทิศเวลาให้กับงาน 4.4412 88.82

   รวม 4.2205 84.41
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ผลงานด้านบริการวิชาการ

 หน่วยงาน จำนวนโครงการ จำนวนผู้รับ
  ให้บริการ บริการ

คณะเกษตรศาสตร์  6 1,560

คณะบริหารธุรกิจ  4 172

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 636

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 5 343

คณะวิศวกรรมศาสตร์  7 275

คณะศิลปศาสตร์  4 156

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  4 203

คณะเทคโนโลยีการจัดการ  6 340

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  6 282

คณะสัตวแพทยศาสตร์  2 102

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 5 241

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 4 113

วิทยาลัยรัตภูมิ  3 186

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 12,064

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 105

 รวม 75 16,778
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ชื่อโครงการ

คณะเกษตรศาสตร์

 1. โครงการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ทางด้านปศุสัตว์เพื่อ 125,000 1,217 คน 78.20
  พัฒนาอาชีพชุมชนให้ยั่งยืน

 2. โครงการพัฒนาอาชีพหมู่บ้านคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย 125,000 140 คน 87.87
  เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสุกรแก่เกษตรกรรายย่อย 40,000 54 คน 85.00

 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงแพะแก่เกษตรกรรายย่อย 40,000 50 คน 88.00

 5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเพาะขยายพันธุ์และ 30,000 67 คน 82.00
  การเลี้ยงปลาน้ำจืดแก่เกษตรกร

 6. โครงการขยายพันธุ์ไม้ดอก - ไม้ประดับ 40,000 32 ต้น 75.00

คณะบริหารธุรกิจ

 1. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพบัญชี 20,000 45 คน 81.80

 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างเว็บเพจด้วย  20,000 30 คน 86.80
  Front Page 2003

 3. โครงการฝึกอบรมการวิจัยตลาด 60,000 27 คน 85.16

 4. โครงการรู้ลึกและเข้าใจในบัญชีครัวเรือน 3,000 70 คน 78.66

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1. โครงการอบรมการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานอาชีพ 20,000 26 คน 85.80

 2. โครงการบริการวิเคราะห์น้ำในชุมชน 20,000 20 คน 63.00

 3. โครงการอบรมการซ่อมเครื่องยนต์เล็กในชุมชน 20,000 26 คน 89.40

 4. โครงการอบรมทำสิ่งประดิษฐ์จากยางธรรมชาติ 20,000 35 คน 86.00

 5. โครงการทำผลิตภัณฑ์จากยางฟองน้ำ 20,000 25 คน 82.00

 6. โครงการอบรมนักวิจัยรุ่นเยาว์ 20,000 40 คน 79.20

 7. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 60,000 100 คน 82.40

 8. โครงการเผยแพร่ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้านภาคใต้ 30,000 70 คน 67.80

 9. โครงการลูกประคบสมุนไพรทำได้ไม่ยาก 25,000 30 คน 88.00

10. โครงการรวมพลังหมอพื้นบ้านสานสร้างสุขภาพวิถีไทย 30,000 86 คน 85.00

11. โครงการหนึ่งครอบครัวหนึ่งสมุนไพรใส่ใจสุขภาพ 25,000 56 คน 65.00

12. โครงการบริการตรวจน้ำตาลในเลือดและให้คำปรึกษาผู้ป่วย 30,000 120 คน 71.60
  เบาหวาน

13. โครงการสิ่งประดิษฐ์เพื่อหาค่าความเร่งโน้มถ่วงของโลกและ 25,000  2 คน  87.00
  ความเร็วเสียง
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ชื่อโครงการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์และ 20,000 39 คน 82.80
  อินเตอร์เน็ตสำหรับนักเรียน

 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ 30,000 48 คน 80.20
  จากขยะอินทรีย์

 3. โครงการให้ความรู้เรื่องการกำจัดขยะในชุมชน 30,000 48 คน 80.20

 4. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนเพื่อการเรียนรู้ 50,000 37 คน 87.40

 5. โครงการส่งเสริมทักษะ และฝึกอบรมอาชีพทางด้านการประมง 130,000 171 คน 88.86

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 1. โครงการฝึกอบรมการบำรุงรักษาและซ่อมแซมจักรเย็บผ้า 25,000 31 คน 93.20
  อุตสาหกรรมเบื้องต้น

 2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้คอมพิวเตอร์ 25,000 97 คน 90.63
  ในงานเขียนแผนที่”

 3. โครงการฝึกอบรมการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 25,000 32 คน 87.80
  บริเวณทะเล

 4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้เครื่องกลึง CNC 20,000 19 คน 87.60
  และงานกัด CNC

 5. โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประยุกต์ 25,000 32 คน 84.70
  ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในงานอุตสาหกรรม”

 6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเครื่องเสียงในศาสนสถาน 30,000 26 คน 82.00

 7. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการติดตั้งระบบปฏิบัติการ 20,000 38 คน 86.80
  และการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
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ชื่อโครงการ

คณะศิลปศาสตร์

 1. โครงการอบรมเยาวชนในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 25,000 40 คน 81.36

 2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านคหกรรมศาสตร์แก่ชุมชน 80,000 
70 คน

 

89.58 3. โครงการโภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน 25,000 
 4. โครงการการฝึกอบรมการผสมเครื่องดื่ม 48,300 46 คน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 1. โครงการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปผลผลิต
  ทางการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพ

  1.1 โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการทำ 17,000 32 คน 79.80
   ผลิตภัณฑ์ขนมอบ

  1.2 โครงการฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมรายได้
   แก่ชุมชน

   1.2.1 โครงการฝึกอบรมการทำไอศกรีม 10,000 66 คน 83.73

  1.3 โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูป
   ผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรมสู่ยุวเกษตรกร

   1.3.1 โครงการอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูป 36,050 50 คน 73.80
    ผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรมเกษตรสำหรับกลุ่ม
    เกษตรกรและยุวเกษตรกร

   1.3.2 โครงการอบรมและถ่ายทอดความรู้การทำปุ๋ยหมัก 11,950 55 คน 75.80
    และน้ำหมักชีวภาพสำหรับกลุ่มเกษตรกรและ
    ยุวเกษตรกร

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 1. โครงการอบรมมาตรฐานการจัดการวิสาหกิจชุมชน 40,000 40 คน 80.40

 2. โครงการค่ายเยาวชนกราฟฟิก 30,000 50 คน 85.20

 3. โครงการอบรมความรู้ทางการบัญชีสำหรับธุรกิจชุมชน และ 30,000 80 คน 88.21
  ธุรกิจขนาดย่อม

 4. โครงการอบรมความรู้ทางการตลาดสำหรับสินค้าหนึ่งตำบล 20,000 60 คน 84.00
  หนึ่งผลิตภัณฑ์

 5. โครงการอบรมการสร้างเว็บไซต์สำหรับผู้มีศักยภาพในการ 40,000 50 คน 85.20
  ประกอบธุรกิจ

 6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ SMEs 33,000 60 คน 85.60
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ชื่อโครงการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับ 25,000 30 คน 80.60
  สินค้าท้องถิ่น

 2. โครงการจิตรกรรมเพื่อชุมชน 25,000 50 คน 91.41

 3. โครงการอบรมสัมมนาสืบสานสร้างสรรค์ประเพณีชักพระ 25,000 50 คน 83.62

 4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เรียนรู้พื้นฐานการสร้างแผนที่ 118,800 40 คน 81.60
  ผังเมืองด้วยโปรแกรม ArcGIS:ArcView เบื้องต้น”

 5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนทะเลน้อย 40,000 72 คน 80.00
  อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

 6. โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา - 40 คน 81.60
  ด้านวิทยาศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสุขภาพสัตว์แก่ชุมชน 50,000 72 คน 80.46

 2. โครงการสัมมนาทางวิชาการสร้างเสริมองค์ความรู้ทาง 50,000 30 คน 80.00
  สัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 1. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวในชุมชน 30,000 25 คน 84.10

 2. โครงการฝึกอบรมผู้นำเที่ยวท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ 40,000 26 คน 86.08

 3. โครงการอบรมมัคคุเทศก์การทะเล 40,000 40 คน 83.00

 4. โครงการสร้างเสริมบุคลิกภาพในงานบริการ 30,000 30 คน 82.00

 5. โครงการให้คำปรึกษาการบริการจัดการตามมาตรฐาน 30,000 120 คน 90.00
  วิสาหกิจชุมชน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

 1. โครงการคลีนิคเทคโนโลยีสู่ชุมชน 40,000 40 คน 91.00

 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศรีวิชัยสร้างคน สร้างอาชีพ 40,000 31 คน 92.89
  เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน

 3. โครงการการอบรมการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงาน 49,000 17 คน 92.00
  วิศวกรรมโยธา Civil Camp

 4. ค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ Civil Camp 50,000 25 คน 90.20



รายงานประจำปี 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 41

งบ
ป
ระ
มา

ณ

ผู้เ
ข้า

ร่ว
ม

โค
รง
กา

ร

ร้อ
ยล

ะค
วา
ม

พ
ึงพ

อใ
จ

ชื่อโครงการ

วิทยาลัยรัตภูมิ

 1. โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตร 30,000 30 คน 81.40

 2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบัญชี “เรื่องเทคนิคการอ่าน 20,000 122 คน 89.80
  และวิเคราะห์งบการเงิน”

 3. โครงการฝึกอบรมเรื่องการผลิตปุ๋ยหมัก 10,600 34 คน 80.20 

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. โครงการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 6,000 คน 90.40

 2. โครงการจัดแสดงความสามารถแมวน้ำ 200,000 6,000 คน 80.00

 3. โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ชีววิทยาพะยูน 50,000 64 คน 82.60

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. โครงการพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วยโปรแกรม Mambo 20,000 35 คน 84.80

 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งาน Microsoft 20,000 35 คน 86.40
  Producer

 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาแผนงานโครงการ 20,000 35 คน 86.00
  ด้วย Microsoft Project

    รวม 75 โครงการ 2,977,700      16,778 คน
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 มหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมโครงการต้นกล้าอาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ว่างงาน โดยได้จัดโครงการอบรม
ระยะสั้นให้ผู้ว่างงานได้สร้างรายได้ จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 3,227,100 บาท

โครงการต้นกล้าอาชีพ 
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คณะเกษตรศาสตร์

 1. โครงการการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 294,000 30 คน 85.97

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 2. โครงการการประกอบอาชีพด้านการเกษตร  294,000 18 คน 82.30
  (การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางฟองน้ำเพื่อสุขภาพ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 3. โครงการการประกอบอาชีพด้านการเขียนแบบ (การใช้โปรแกรม 281,400 35 คน 85.42
  คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 2 มิติและ 3 มิติ)

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 4. โครงการการเป็นผู้ประกอบการใหม่ 294,000 30 คน 82.26

 5. โครงการช่างซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 294,000 30 คน 88.56

 6. โครงการการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 294,000 30 คน 80.15
  (การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน) 

 7. โครงการการเป็นผู้ประกอบการใหม่ (ความงามและสุขภาพ) 294,000 30 คน 80.27

 8. โครงการช่างซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รุ่น 2 299,700 31 คน 80.10

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

 9. โครงการช่างซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 294,000 30 คน 86.13

 10. โครงการช่างซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 294,000 30 คน 84.21 
  (การติดตั้งและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์) 

11. โครงการการประกอบธุรกิจ E-Commerce และที่เกี่ยวข้อง 294,000 30 คน 82.23

              รวม 11 โครงการ 3,227,100        324 คน
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คณะเกษตรศาสตร์

 1. โครงการค่ายคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา 500,000 370 คน 84.21

 2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 70,000 556 คน  79.63
  -  โครงการวันสำคัญทางศาสนา (วันเข้าพรรษา)
  -  โครงการส่งเสริมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
   งานสืบสานศิลปวัฒนธรรม

คณะบริหารธุรกิจ

 3. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาจิต 50,000 120 คน 87.80

 4. โครงการเข้าค่ายคุณธรรมและพัฒนาวินัย 100,000 1,109 คน 82.20

 5. โครงการวันสงกรานต์ 20,000 70 คน 72.20

 6. โครงการประเพณีวันลอยกระทง 10,000 482 คน 72.20

 7. โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 20,000 61 คน 83.80

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 8. โครงการอนุรักษ์ประเพณีชักพระ 30,000 200 คน 80.00

 9. โครงการพัฒนาหัตถกรรมผ้าไทยในชนบท 50,000 200 คน 79.50

10. โครงการจัดกิจกรรมประเพณีบุญสารทเดือนสิบ 20,000 200 คน 80.00

11. โครงการส่งเสริมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน 40,000 250 คน 82.00
  - กิจกรรมสืบสานศิลปะพื้นบ้านทางภาคใต้ ลิเกฮูลู
  - กิจกรรมสืบสานศิลปะพื้นบ้านทางภาคใต้ รำเวียนครก
  - กิจกรรมจัดหาและรวบรวมชุดการแสดงลิเกฮูลู

12. โครงการประกวดดนตรีไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 20,000 200 คน 80.00

ผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม
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 13. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 20,000 260 คน 86.67 
  - โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ “สรงน้ำพระ”
  - โครงการสมโภชและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2552
  - โครงการอบรมพิธีการทางศาสนา

14. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 30,000 116 คน 83.00

15. โครงการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาด้วย 50,000 75 คน 80.00
  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

 16. โครงการอบรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม แก่นักศึกษา 50,000 1,000 คน 82.10

17. โครงการอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 30,000 41 คน 78.80

คณะวิศวกรรมศาสตร์

18. โครงการปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 30,000 120 คน 80.60

19. โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 70,000 280 คน 80.60

คณะศิลปศาสตร์

20. โครงการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมภาคใต้ 30,000 30 คน 78.00

21. โครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ 20,000 501 คน 81.20

22. โครงการเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 20,000 138 คน 91.20

23. โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 50,000 386 คน 79.24

24. โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม 70,000 422 คน 82.40

25. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์อาหารท้องถิ่นภาคใต้ 20,000 100 คน 82.58

26. โครงการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 50,000 52 คน 81.40

27. โครงการกิจกรรมวันพ่อ 10,000 219 คน 80.30 
28. โครงการกิจกรรมวันลอยกระทง 15,000 75 คน 69.60

29. โครงการวันไหว้ครู 6,000 290 คน 82.00

30. โครงการทำบุญประจำปีสาขาคหกรรมศาสตร์ - 300 คน 80.00

31. โครงการกิจกรรมขอขมาครูบาอาจารย์สาขาอาหาร - 50 คน 82.40

32. โครงการกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาสาขาอาหาร - 97 คน 80.00

33. โครงการกิจกรรมไหว้ครูสาขาอาหาร 1,000 250 คน 83.40

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

34. โครงการสืบสานประเพณีบุญเดือนสิบ 10,000 53 คน 83.60

35. โครงการวันลอยกระทง 10,000 50 คน 80.00

36. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา 20,000 104 คน 85.00

37. โครงการอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านภาคใต้ 20,000 110 คน 82.26
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 38. โครงการแห่ผ้าขึ้นธาตุ 10,000 34 คน 80.00

39. โครงการอบรมมารยาท 10,000 114 คน 82.00

40. โครงการถวายเทียนพรรษา 10,000 122 คน 82.00

41. โครงการสืบสานวัฒนธรรมภาคใต้ ครั้งที่ 4 30,000 100 คน 81.79

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

42. โครงการจัดกิจกรรมประเพณีบุญสารทเดือนสิบ 15,000 120 คน 96.50

 43. โครงการงานบุญประจำปี งานทำบุญตักบาตรก่อนเข้าพรรษา 10,000 100 คน 94.80

44. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาจิตใจให้กับนักศึกษา 60,000 700 คน 85.00

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

45. โครงการคุณธรรม จริยธรรม นำชีวิตสู่อนาคตอันงดงาม 30,000 137 คน 79.85

46. โครงการสานสัมพันธ์ สร้างคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 30,000 62 คน 82.00

47. โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ พัฒนาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น  100,000 40 คน 80.00
  ภูมิปัญญาชาวบ้าน

48. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 20,000 60 คน 78.70

49. โครงการสร้างสรรค์รูปแบบกระทง 20,000 32 คน 83.00

50. โครงการสืบสานสร้างสรรค์ประเพณีชักพระ 50,000 50 คน 93.85

คณะสัตวแพทยศาสตร์

51. โครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 35,000 431 คน 84.30

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

52. โครงการงามอย่างไทย 30,000 280 คน 88.00

53. โครงการสืบทอดหัตถกรรมไทย 40,000 100 คน 83.60

54. โครงการทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน 20,000 70 คน 81.20
  จังหวัดตรังและใกล้เคียง

55. โครงการค่ายคุณธรรมนำไทย 40,000 200 คน 85.00

56. โครงการประเพณีลอยกระทง 20,000 1,800 คน 82.50

57. โครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิต 2,200 100 คน 83.20

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

58. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และทำนุบำรุง 40,000 373 คน 90.20
  ศิลปวัฒนธรรม

59. โครงการศิลปวัฒนธรรมสัญจร ย้อนรอยดินแดนทักษิณ 30,000 100 คน 88.00

60. โครงการค่ายอาสาปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 20,000 36 คน 75.40

61. โครงการศิลปวัฒนธรรม ศรีวิชัยย้อนยุค 50,000 280 คน 82.00

62. โครงการเรียนรู้วิถีชุมชนสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 55,000 60 คน 88.00
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63. โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อแห่งชาต ิ 8,000 250 คน 80.00

 64. โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 3,000 450 คน 85.90

65. โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 3,000 450 คน 87.30

66. โครงการแห่เทียนพรรษา 4,000 66 คน 87.50

67. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี 3,000 146 คน 73.50

68. โครงการวันลอยกระทง 4,900 100 คน 82.30

วิทยาลัยรัตภูมิ

69. โครงการกิจกรรมวันมาฆบูชา 10,000 246 คน 80.20

70. โครงการกิจกรรมวันพ่อและวันแม่แห่งชาติ 20,000 158 คน 73.80

71. โครงการกิจกรรมวันลอยกระทง 10,000 245 คน 74.42

72. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา 30,000 349 คน 83.80

73. โครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา 7,000 237 คน 79.80

74. โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ - 296 คน 77.60
  พระบรมราชินีนาถ

สำนักงานวิทยาเขตตรัง

75. โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 120,000 720 คน 82.00
  วันสำคัญทางศาสนาและประเพณีวันสำคัญ

กองพัฒนานักศึกษา

76. โครงการวันสงกรานต์ 21,000 150 คน 80.00

77. โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องใน 30,000 495 คน 86.45
  วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

78. โครงการวันลอยกระทง 44,000 482 คน 72.20

79. โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง - 200 คน 78.00

กองกลาง

80. โครงการงานวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ 29,500 258 คน 86.00

81. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10,000 120 คน 82.00

82. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ 10,000 550 คน 84.00
  พระบรมราชินีนาถ

              รวม 82 โครงการ               2,706,600     20,406 คน
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ผลงานด้านวิจัยและพัฒนา

งบประมาณสนับสนุนผลงานด้านวิจัยและพัฒนา

งบประมาณสนับสนุนผลงานด้านวิจัยและพัฒนาจำแนกตามหน่วยงาน

 แหล่งเงินทุนวิจัย        จำนวนโครงการ    จำนวนเงิน    ร้อยละ

งบประมาณแผ่นดิน 97 26,363,200 81.75

เงินรายได้  64 1,584,700 4.91

งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 6 4,300,000 13.34

 รวม 167 32,247,900 100.00 

หน่วยงาน
งบประมาณแผ่นดิน

จำนวน
โครงการ

จำนวนเงิน จำนวน
โครงการ

จำนวน
โครงการ

จำนวนเงิน จำนวนเงิน

เงินรายได้ งบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอก

คณะเกษตรศาสตร์ 29 8,141,700 2 15,000 3 800,000

คณะบริหารธุรกิจ - - 16 559,200 - -

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 2,716,800 9 164,600 - -

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 28 7,472,300 6 153,900 1 250,000

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 3,467,000 7 264,000 - -

คณะศิลปศาสตร์ 1 413,700 5 137,400 1 250,000

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 5 1,202,100 3 40,000 - -

คณะเทคโนโลยีการจัดการ 4 756,400 5 84,600 - -

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 750,100 1 40,000 1 3,000,000

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 252,300 - - - -

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 6 837,600 2 13,000 - -

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 2 353,200 7 105,000 - -

วิทยาลัยรัตภูมิ - - 1 8,000 - -

รวม 97 26,363,200 64 1,584,700 6 4,300,000
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โครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2552

ผลงานด้านวิจัยและพัฒนาที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน

                 ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณ

คณะเกษตรศาสตร์   8,141,700

 1.  การวิจัยและพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดนครศรีธรรมราช ราชศักดิ์  ช่วยชูวงศ์ 100,900

 2. การวิจัยและพัฒนาระบบการตลาดโคเนื้อในจังหวัดนครศรีธรรมราช ราชศักดิ์  ช่วยชูวงศ์ 388,000
    เสถียร  โปลกุล
    สมจิตร  ถนอมวงศ์วัฒนะ
    วิสาลักข์  จันทร์แดง

 3.  ผลการใช้แร่ธาตุก้อน อาหารก้อนคุณภาพสูงและอาหารข้นร่วมกับ สมคิด  ชัยเพชร 322,900
  การถ่ายพยาธิต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคเนื้อ สมบัติ  ศรีจันทร์
    เมธาสุ  จันทร์รอด

 4. การศึกษาการพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อลูกผสมในจังหวัดนครศรีธรรมราช สมบัติ  ศรีจันทร์ 363,200
    วุฒิชัย  สีเผือก
    สมคิด  ชัยเพชร

 5. การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเนื้อโคขุนจากลูกโคนมเพศผู้ ถนัด  รัตนานุพงศ์ 412,800
  ในจังหวัดนครศรีธรรมราช สมบัติ  ศรีจันทร์
    บุญธรรม  แสงแก้ว
    ประพจน์  มลิวัลย์

 6. โครงการวิจัยและพัฒนาสบู่ดำ พืชพลังงานทดแทน สุนีย์รัตน์  ศรีเปารยะ 4,200

 7. การศึกษาการผลิตสบู่ดำเป็นพืชแซมไม้ผลและไม้ยืนต้น ธรรมศักดิ์  พุทธกาล 252,200
    สุนีย์รัตน์  ศรีเปารยะ

 8. การขยายพันธุ์สบู่ดำ : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ประยงค์  คงนคร 252,200
    สุนีย์รัตน์  ศรีเปารยะ

 9. การคัดเลือกและสร้างพันธุ์สบู่ดำลูกผสม สุนีย์รัตน์  ศรีเปารยะ 262,300

10.  การจัดภูมิทัศน์ในสวนไม้ผลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร วัฒนา  ณ นคร 302,700

 11.  การใช้ทางใบปาล์มน้ำมันแห้งเป็นส่วนผสม ในอาหารผสมเสร็จ สุรินทร์  สิทธิชัย 201,800
  สำหรับเลี้ยงแพะ  ประดิษฐ์  อาจชมภู

12.  การผลิตและควบคุมสารออกฤทธิ์ที่สำคัญกลัยโคสฟิงโกไลปิดของ ปราณี  รัตนานุพงศ์ 402,400
  สมุนไพรหญ้าปักกิ่ง ภายใต้การจัดการแสง ชนิด และอัตราปุ๋ย ถนัด  รัตนานุพงศ์
    วิฑูรย์  พลาวุฑฒ์

13.  ชนิดและอัตราปุ๋ยที่มีผลต่อผลการเจริญเติบโตของไม้หอมกฤษณา วิฑูรย์  พลาวุฑฒ์ 143,700
    ปราณี  รัตนานุพงศ์
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                 ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณ

14.  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเฟิร์นมหาสดำในเชิงธุรกิจ ประยงค์   คงนคร 268,300

15.  การผลิตและควบคุมสารออกฤทธิ์เคอร์คูณนอยด์และน้ำมันหอม ปราณี  รัตนานุพงศ์ 310,900
  ระเหยของสมุนไพรว่านชักมดลูกภายใต้การจัดแสงและอัตราปุ๋ย ถนัด  รัตนานุพงศ์
    สารคาม  แก้วทาสี

16.  การวิจัยและพัฒนาการผลิตมังคุดเพื่อการส่งออกและอุตสาหกรรม สมพร  ณ นคร 129,300

17.  การควบคุมความสูงของทรงพุ่มมังคุดที่มีผลต่อการเจริญเติบโต นพ  ศักดิเศรษฐ์ 220,400
  การออกดอก ปริมาณ และคุณภาพผลผลิตเพื่อการส่งออก สมพร  ณ นคร
    ชัยพร  เฉลิมพักตร์

18.  ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ต่อการสร้างใบใหม่ หลักการ ชัยพร เฉลิมพักตร์ 191,600
  เก็บเกี่ยวและคุณภาพของผลผลิตมังคุด สมพร  ณ นคร
    นพ  ศักดิเศรษฐ์

19.  การสำรวจประชากรเพลี้ยไฟมังคุดเพื่อทำนายการระบาดและ ทิพาวรรณ  ทองเจือ 220,400
  การจัดการอย่างเหมาะสม   จรัญ  ทองเจือ

20.  คุณค่าทางโภชนาการของกากตะกอนน้ำมันปาล์ม และการใช้ พิน  นวลศรีทอง 431,100
  ในอาหารไก่กระทงและเป็ดเทศ ประพจน์  มลิวัลย์
    เฉลิมศักดิ์  ศรีเปารยะ

21.  การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในการควบคุมโรคติดเชื้อแบคทีเรีย วรรณะ  นนทนาพันธ์ 364,100
  ในปลาที่มีศักยภาพ  ธรรมนูญ  ง่านวิสุทธิพันธ์
    ธีรวุฒิ  เลิศสุทธิชวาล

22.  การคัดเลือกจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อใช้ควบคุมโรครากขาว  พรศิลป์  สีเผือก 383,200
  (Rigidoporus lignosus) ของยางพาราโดยชีววิธี

23.  การใช้ขี้เถ้าแกลบเป็นส่วนผสมในอาหาร TMR เพื่อควบคุม วุฒิชัย  สีเผือก 335,300
  ความเป็นกรดด่าง ในกระเพาะรูเมน ภิญโญ  หนำคอก

24.  ผลของการใช้กากมะพร้าวในอาหารข้นที่มีต่อสมรรถภาพการผลิต ประพจน์  มลิวัลย์ 383,200
  และคุณภาพซากของแพะ สมคิด  ชัยเพชร
    เสกศักดิ์  น้ำรอบ

25.  การศึกษาการเจริญเติบโตของหมากแดงในป่าพรุควนเคร็งเพื่อ จรัญ  ไชยศร 239,500
  การอนุรักษ์  ชำนาญ  ขวัญสกุล

26.  อิทธิพลของระดับพลังงานและโปรตีนในสูตรอาหาร ที่มีผลต่อ เกียรติศักดิ์  สร้อยสุวรรณ 498,200
  คุณภาพผลผลิตและสมรรถภาพการให้ผลผลิตของไก่ไข่เมื่อทำ นันทนา  ช่วยชูวงศ์
  การเลี้ยงในสภาพอากาศร้อน ชมัยพร  สิทธิเกษมกิจ
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                 ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณ

27.  การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอในการคัดเลือกและปรับปรุง สุไหลหมาน  หมาดโหยด 373,700
  พันธุ์ปลาหางนกยูงเพื่อการค้า สุวรรณา  ผลใหม่
    ธีรวุฒิ  เลิศสุทธิชวาล

 28.  คุณค่าทางโภชนาการของกากสับปะรดและการใช้ในอาหารไก่กระทง เฉลิมศักดิ์  ศรีเปารยะ 239,500
  และเป็ดเทศ  ประพจน์  มลิวัลย์
    พิน  นวลศรีทอง 
 29.  การใช้ประโยชน์ และสัณฐานวิทยาของวัชพืชวงศ์หญ้าและวงศ์กก จุฑามาศ  ศุภพันธ์ 143,700
  ในจังหวัดนครศรีธรรมราช วีระเกียรติ  ทรัพย์มี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2,716,800

 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางจากเศษยางรถยนต์ สุวัฒน์  รัตนพันธ์ 282,500
    จุฑาทิพย์  อาจชมพู
    เดี่ยว  สายจันทร์

 2. การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซล (แบบต่อเนื่อง) วิทยากร  ฤทธิมนตรี 585,200
    เสน่ห์  รักเกื้อ

 3. การศึกษาปริมาณก๊าชเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมยางและ วาริท  เจาะจิตต์ 210,800
  การใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อการควบคุม สุวัฒน์  รัตนพันธ์

 4. การใช้ประโยชน์สัณฐานวิทยาและเซลล์พันธุศาสตร์ของสมุนไพร วีระเกียรติ  ทรัพย์มี 383,200
  ท้องถิ่นที่ใช้เป็นยาดองเหล้าในจังหวัดนครศรีธรรมราช จุฑามาศ  ศุภพันธ์

 5. ผลิตภัณฑ์ยางทนไฟจากการเบลนด์ระหว่างยางธรรมชาติกับ ปกรณ์  ช่วยเจริญ 191,600
  ยางคลอโรฟีน  สุวัฒน์  รัตนพันธ์
    จุฑาทิพย์  อาจชมภู

 6. ความหลากหลายของกิ้งกือในแต่ละฤดูกาล และชีววิทยาบางประการ วณี  ชูพงศ์ 239,500
  ที่มีต่อการเพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืช สุขใจ  พรหมมาศ

 7. ศึกษาประสิทธิภาพของถ่านกรองน้ำที่ผลิตจากเปลือกมังคุดใน ประเสริฐ  คงแก้ว 268,300
  การบำบัดสารทางเคมีที่เป็นสารปนเปื้อนในน้ำดื่ม พนม  อินทฤทธิ์
    ประสาน  รุจิรศักดิ์
    ศุภเวทย์  สงคง 
    เสริมศักดิ์  เกิดวัน
    วันทนา  สังข์ชุม

 8. การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเขตเลือกตั้ง จำเริญ  ชูช่วยสุวรรณ 201,200
  ที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช
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 9. การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา กายวิภาค และฤทธิ์ต้านอนุมูล จารุยา  ขอพลอยกลาง 239,500
  อิสระของผักสมุนไพรพื้นบ้านภาคใต้ พัชรากร  รัตนภูมี

 10. โปรแกรม QM 1.0  สำคัญ  รัตนบุรี 115,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  7,472,300

 1. การผลิตลูกพันธุ์หอยแครงจากโรงเพาะฟัก สุวัจน์  ธัญรส 454,000
    ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย
    อภิรักษ์  สงรักษ์

 2. คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งจุลินทรีย์ของสารประกอบ นพรัตน์  มะเห 189,000
  เชิงซ้อนจากไคโตแซนและน้ำตาล

 3. การพัฒนาเครื่องอบแห้งอาหารทะเลด้วย พลังงานความร้อนร่วม สุรินทร์  กาญจนะ 262,300
  จากพลังงานแสงอาทิตย์และก๊าซ LPG ระดับอุตสาหกรรม ปภัศร์ชกรณ์  อารีย์กุล
  ในครัวเรือน  สุรศักดิ์  เกตบุญนาค
    ณัฎฐา  คเชนทร์ภักดี

 4. การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหาร สุแพรวพันธ์  โลหะลักษณาเดช 353,200
  ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
  : แกงไตปลาสำเร็จรูป

 5. เครื่องอบแห้งอเนกประสงค์แบบหมุนพลังงานแสงอาทิตย์  กิตติศักดิ์  ทวีสินโสภา 161,400
    กิตติกร  ขันแกล้ว

 6. การวิจัยและพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน สะอาด กิตติกร  ขันแกล้ว 353,100
  แบบผสมผสาน 

 7. สภาวะทรัพยากรหอยตลับและหอยชักตีนและแนวทางการจัดการ ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย 115,000
  เพื่อความยั่งยืนในพื้นที่ชายฝั่ง จ.ตรัง

 8.  ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหอยตลับและหอยชักตีนใน จ.ตรัง ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย 254,300
    อภิรักษ์  สงรักษ์

 9. การประเมินสภาวะทรัพยากรและการใช้ประโยชน์หอยตลับ อภิรักษ์ สงรักษ์ 239,500
  และหอยชักตีน  ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย

 10.  สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของผู้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรหอยตลับ รัตนาพร  อนันตสุข 191,600
  และหอยชักตีน  อภิรักษ์  สงรักษ์
    จีรพัฒน์  พรหมช่วย

11.  ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมในแหล่งทำการประมงหอยตลับ ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย 378,400
  และหอยชักตีน  สุวัจน์  ธัญรส
    สิทธิโชค  จันทร์ย่อง
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12.  การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือ ชาญยุทธ  สุดทองคง 622,800
    ประสาร  อินทเจริญ
    อำนาจ  สร้อยทอง

 13. การเปรียบเทียบเกณฑ์สมรรถภาพทางกายของนักศึกษาระดับ อำนาจ  สร้อยทอง 191,600
  อุดมศึกษาจังหวัดตรังที่ออกกำลังกายรูปแบบแตกต่างกัน ชาญยุทธ  สุดทองคง  

14.  ผลของสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชป่าใน คณะวิทยาศาสตร์และ อุไรวรรณ  วัฒนกุล 287,400
  เทคโนโลยีการประมงบางชนิดต่อการยับยั้งเชื้อก่อโรคและ วัฒนา  วัฒนกุล
  การเพิ่มผลผลิตในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ธีรวุฒิ  เลิศสุทธิชวาล

15.  การใช้น้ำมันหอมระเหย ทีทรี จากใบเสม็ดขาว [Melaleuca พชร  เพ็ชรประดับ 335,300
  quinquenervia (Cav) S.T. Blake] เป็นส่วนผสมต้นแบบในการ อภิรักษ์  สงรักษ์
  ผลิตเครื่องสำอางจากธรรมชาติระดับท้องถิ่น

 16. ศักยภาพการใช้ประโยชน์และการสร้างมูลค่าเพิ่มของปูหินบริเวณ วรวุฒิ  เกิดปราง 55,700
  พื้นที่อ่าวสิเกา จังหวัดตรัง

17.  การประเมินสภาวะทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ของปูหินใน  อภิรักษ์  สงรักษ์ 383,200
  บริเวณอ่าวสิเกา จังหวัดตรัง                     วรวุฒิ  เกิดปราง

18.  การสร้างมูลค่าเพิ่มของปูหิน (Thalamita crenata) โดยการผลิต วรวุฒิ  เกิดปราง 169,800
  เป็นปูนิ่ม  อภิรักษ์  สงรักษ์

19.  การศึกษาคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปูนิ่มจากปูหิน  ณัฐฐา  คเชนภักดี 229,900
    สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช

 20. การทดลองใช้กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันเป็นส่วนผสมในอาหาร วัฒนา  วัฒนกุล 344,900 
  ที่มีระดับพลังงานที่ย่อยได้ในอาหารต่างกันต่อการเจริญเติบโตและ อุไรวรรณ  วัฒนกุล
  อัตราการรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม

21.  การวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม โดยการเปรียบเทียบ สุชาติ  แดงหนองหิน 210,800
  วิธีการเลี้ยงแบบพัฒนาหนาแน่นสูงที่แตกต่างกัน 2 วิธี วัฒนา  วัฒนกุล
    อุไรวรรณ  วัฒนกุล

 22.  ศึกษาวิธีการแปรรูปเห็ดเสม็ด (Boletus griseipurpureus Coner.) ชมพูนุช  โสมาลีย์  239,500
  เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา และส่งเสริมอาชีพสู่ชุมชนในอำเภอสิเกา
  จังหวัดตรัง

 23. การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สุรศักดิ์  เกตบุญนาค 172,500
  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

24.  โครงสร้างของป่าชายเลนและความหลากหลายของทรัพยากร สิทธิโชค  จันทร์ย่อง 335,300
  สัตว์น้ำในป่าชายเลน : กรณีศึกษา คลองสิเกา อำเภอสิเกา
  จังหวัดตรัง
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 25. การศึกษาปัจจัยทางด้านคุณภาพน้ำ คุณภาพดิน แพลงค์ตอน ดำรงค์  โลหะลักษณาเดช 527,000
  และพาหะของโรคที่มีผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ
  บริเวณฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดตรัง    
 26. การใช้ไรน้ำนางฟ้าเพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำเศรษฐกิจในจังหวัดตรัง  วิกิจ  ผินรับ 220,400
    ดำรงค์  โลหะลักษณาเดช  
    ทัศนภา  ว่องสนั่นศิลป์

 27. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคำนวณและออกแบบ ภูมินทร์  อินทร์แป้น 85,000
  ห้องเย็นสำหรับผลิตภัณฑ์ประมง

 28.  กระบวนการผลิตและการบรรจุผลิตภัณฑ์กุ้งแก้ว ณัฎฐา  คเชนทร์ภักดี 109,400

คณะวิศวกรรมศาสตร์   3,467,000

 1. การศึกษาและการออกแบบกระบวนการรีไซเคิลพลาสติก เดช  เหมือนขาว 201,800
    วิทยา  ศิริคุณ
    ยงยุทธ  ดุลยกุล

 2. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวางผังโรงงาน สุรสิทธิ์  ระวังวงศ์ 222,000
    ประทีป  ทิพย์ประชา

 3. การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  รจณา  คูณพูล 196,600
  คาบสมุทรสทิงพระ  จุฑามาศ  ลักษณะกิจ
    วิศิษฏ์ศักดิ์  ทับยัง
    ประคอง  คูณพูล
    ไกรฤทธิ์  นาคมรกต

 4.  การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการกลึงไม้มะพร้าวด้วยใบมีดคาร์ไบด์ จุฬาลักษณ์  โรจนานุกูล 78,500
    สุรสิทธิ์  ระวังวงศ์
    ปิยวิทย์  สุวรรณ
    จักรนรินทร์  ฉัตรทอง

 5. การออกแบบและสร้างเครื่องวอเตอร์อะตอมไมเซอร์ สำหรับ สุชาติ  เย็นวิเศษ 2,271,200 
  ผลิตผงโลหะ  ทวิชาติ  เย็นวิเศษ
    วีระยุทธ  จันทรักษา
    วิสุทธ์  พงศ์พฤกษธาตุ
    พิชิต  เพ็งสุวรรณ

 6. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย อรรถพล  คงหวาน 353,200
  เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นงนาฏ  ระวังวงศ์

 7. การออกแบบและพัฒนากระบวนผ่าเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ซูไฮดี  สนิ 143,700
    วิทยา  ศิริคุณ
    ยงยุทธ  ดุลยกุล



รายงานประจำปี 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย54

                 ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณ

 คณะศิลปศาสตร์   413,700

 1. การศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี มุกดา  สุขสวัสดิ์ 413,700
  โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตเป็นการค้า

คณะอุตสาหกรรมเกษตร   1,202,100

 1. ศึกษาการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ วีรพงศ์  เชียรสงค์ 179,000

 2. สับปะรดเสริมโปรตีนแช่เยือกแข็งสำหรับผลิตภัณฑ์พร้อมดื่ม ผกามาส  ปุรินทราภิบาล 151,300

 3. การพัฒนาเครื่องสกัดน้ำมังคุดต้นแบบเพื่อผลิตน้ำมังคุดพร้อมดื่ม สุวิจักขณ์  ห่านศรีวิจิตร 229,900
    ณรงค์ชัย  ชูพูล

 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเนื้อแพะ จรีพร  เชื้อเจ็ดตน 210,800
    ดวงเดือน  สงฤทธิ์

 5. ความหลากหลายของชนิด คุณค่าทางโภชนาการ และการใช้ พูลทรัพย์  อินทร์สังข์ 431,100
  ประโยชน์จากผักพื้นบ้านที่สำคัญ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในการประกอบ
  อาหารแบบดั้งเดิมของคนในภาคใต้ของประเทศไทย

คณะเทคโนโลยีการจัดการ  756,400

 1. การพัฒนาช่องทางการผลิตของผลิตภัณฑ์พื้นเมืองประเภทผ้าทอ พนิดา  รัตนสุภา 181,600
  ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช โพยม  เขมวงศ์
    รัตติยา  สุตระ
    สุธิกาญจน์  แก้วคงบุญ

 2. คุณภาพบัณฑิตด้านมาตรฐานวิชาชีพภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ปราณีต  ทองแป้น 143,700
  ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี วิกรม  ฉันทรางกูร
  ราชมงคลศรีวิชัย

 3. การจัดการความรู้และสำรวจแผนที่ศักยภาพมนุษย์ (Funanmatting) สุวรรณี  โภชากรณ์ 239,500
  เพื่อการบริหารจัดการงานพัฒนาอย่างยั่งยืนและแก้ปัญหา อลิสา  เลี้ยงรื่นรมย์
  ความยากจนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

 4. การวิเคราะห์ผลทางด้านเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปิยะ  เพชรสงค์ 191,600
  กลุ่ม 3 จังหวัด  เกียรติขจร  ไชยรัตน์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  750,100

 1. การใช้เศษคอนกรีตหัวเสาเข็มทดแทนวัสดุผสมหยาบ สำราญ  ขวัญยืน 282,500
    ปิยาภรณ์  อรมุต

 2. ศึกษาเรือนพื้นถิ่นเกาะยอเพื่อกำหนดแนวความคิดเชิงอนุรักษ์ใน ประนอม  ประทีปอุษานนท์ 151,400
   การออกแบบอาคารพักอาศัย ต.เกาะยอ จ.สงขลา ปิยาภรณ์  อรมุต
    ภคมน  ถาวโรจน์
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 3. เอกลักษณ์ รูปแบบ สีของจิตรกรรมฝาผนังในจังหวัดภาคใต้ สมพร  ธุรี 143,700
  (กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา)

 4. ศึกษาภูมิปัญญาทักษิณ : วิถีชีวิต วิถีความคิดของชาวไทยมุสลิม ปิยาภรณ์  อรมุต 172,500 
  ที่สะท้อนจากบ้านเรือนบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประนอม  ประทีปอุษานนท์
    เสริมศักดิ์  สัญญาโณ

คณะสัตวแพทยศาสตร์   252,300

 1. การศึกษาปัญหาของสุขภาพโคเนื้อของจังหวัดนครศรีธรรมราช เมธาสุ จันทร์รอด 252,300
    ธีระวิทย์  จันทร์ทิพย์

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  837,600

 1. การพัฒนาการท่องเที่ยว ตามเส้นทางอาณาจักรศรีวิชัย กรณีศึกษา จันทร์เพ็ญ  ชิดเชื้อ 151,400
  : จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง และ ทรงสิน  ธีระกุลพิศุทธ์
  จังหวัดสงขลา

 2. การศึกษาเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยว ตามเส้นทางอาณาจักร สุชาติ  อินกล่ำ 181,600
  ศรีวิชัย กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง จังหวัด ศศิรัศ  อินยะรัตน์
  พัทลุง และจังหวัดสงขลา มะลิ  อินกล่ำ

 3. การศึกษารูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตามเส้นทาง นัยนา  คำกันศิลป์ 121,100
  อาณาจักรศรีวิชัย กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง วิภาดา  เถาธรรมพิทักษ์
  จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา

 4. การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน  ชยนรรจ์  ขาวปลอด 151,400
  ตามเส้นทางอาณาจักรศรีวิชัย กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ศุกพิชญาณ์  บุญเกื้อ
  จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา กัลยาณี  ยุทธการ
    ภาวิณี  ช่วยชาติ
    ศิววงศ์  เพชรกุล

 5. การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด ตามเส้นทางอาณาจักร สุกัญญา  นิพัทธ์สัจก์ 111,000
  ศรีวิชัย กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง ฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา
  จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา

 6. การศึกษานวัตกรรมสำหรับการเพิ่มพูนศักยภาพ ตามเส้นทาง นภัส  เนืองฤทธิ์ 121,100
  อาณาจักรศรีวิชัย กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง ทิพากร  เทพสุริวงศ์
  จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา พรรษา  พรหมมาศ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  353,200

 1. ระบบตรวจสอบติดตามรถ วิศิษฐ์  ทองทวี 151,400
    วิชิต  มาลาเวช

 2. การจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้า ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี วิชิต  มาลาเวช 201,800
  ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มารุต  รักษา
    อาคม  ลักษณะกุล



รายงานประจำปี 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย56

ผลงานด้านวิจัยและพัฒนาที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้

                 ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณ

คณะเกษตรศาสตร์    15,000

 1. การแก้ไขปัญหาการขาดทักษะการขับขี่รถแทรคเตอร์ที่ถูกวิธี พิทยา  อำพนพนารัตน์ 7,500
  ในการเรียนวิชาฟาร์มแทรคเตอร์ ของนักศึกษาชั้น ปวส.  ชวกร   มุกสาน
  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร สมชาย  เรื่องสว่าง
    วัชรพรษ์   ชูแก้ว

 2. การแก้ไขปัญหาการขาดทักษะการขับขี่รถแทรคเตอร์ที่ถูกวิธี พิทยา  อำพนพนารัตน์ 7,500
  ในการเรียนวิชาแทรคเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม ของนักศึกษา ชวกร  มุกสาน
  ชั้น ป.ตรี สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน สมชาย  เรื่องสว่าง
    วัชรพรษ์  ชูแก้ว

คณะบริหารธุรกิจ   559,200

 1. การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุคข้าวยากหมากแพง นัดพลพิชัย  ดุลย์เภรี 35,000
  ของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยฯ

 2. การบริหารเงินส่วนบุคคลของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธนา  พงศกร 35,000
  ในเขตเทศบาลนครสงขลา

 3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของ สุชาดา  ศรีเชื้อ 35,000
  นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขต อ.เมือง จ.สงขลา

 4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ  ธีภากรณ์  นฤมาณนลินี 35,000
  มทร.ศรีวิชัย  จตุพร  จิรันดร
    พลอยกนก  ชูสวัสดิ์

 5. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานครุภัณฑ์ คณะบริหารธุรกิจ  พลอยกนก  ชูสวัสดิ์ 35,000
  มทร.ศรีวิชัย  ธีภากรณ์  นฤมาณนลินี
    จตุพร  จิรันดร

 6. การประเมินการสอนของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย  สันติพงศ์  ตั้งธรรมกุล 35,000
  ตามทัศนะของนักศึกษา

 7. ความต้องการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย ที่มีต่อ ชัยนันท์  ปัญญาวุทโส 35,000
  สารสนเทศและบริการในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 8. ปัญหาในการจัดทำบัญชีของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัท เยาวพา  ณ นคร 35,000
  จำกัด ในเขต อ.เมือง จ.สงขลา

 9. การศึกษาระบบบัญชีต้นทุนที่ใช้ในโรงงานถุงมือยางในจังหวัดสงขลา บุษบรรณ  เหลี่ยวรุ่งเรือง 35,000

 10. การศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย สงขลา พรวดี  เพ็งสุวรรณ 34,200

 11. พฤติกรรมการใช้จ่ายและปัจจัยที่มีผลต่อการใช้จ่ายของผู้ทำบัญชี สุพินดา  โจนส์ 35,000
  ครัวเรือนในเขต อ.เมือง จ.สงขลา
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 12. การประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม ลมุล  เกยุรินทร์ 35,000
  ผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์

 13. ความต้องการใช้บริการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ศรีวิชัย พิเชษฐ์  พรหมใหม่ 35,000

14.  การศึกษากระบวนการโลจิสติกส์ของร้านค้าปลีกขนาดเล็กใน ธันยาภรณ์  ดำจุติ 35,000
  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 15. การพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าทอ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา อันธิกา  ทิพย์จำนงค์ 35,000

16.  คุณสมบัติของบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขต ณีภัทรกมล  อำพันสุข เลิศเลอพงศ์ 35,000
  สงขลา ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการในเขต
  อ.เมือง และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  164,600

 1. โครงการการศึกษาถ่านอัดแท่งจากเปลือกสนและกะลาปาล์ม วันทนา  สังข์ชุม 22,600
  เปลี่ยนเป็นการศึกษาถ่านอัดแท่งจากเปลือกไม้เทียม อุไรวรรณ  บัวคง

 2. โครงการการพัฒนาระบบบริการวิชาการออนไลน์ กลอยใจ  ครุฑจ้อน 12,000
    สุธรรม  ชุมพร้อมญาติ
    พิมพ์ใจ  แก้วอุดม

 3. โครงการสิ่งประดิษฐ์เพื่อหาค่าความเร่งโน้มถ่วงของโลกและ อุไรวรรณ  บัวคง 25,000
  ความเร็วเสียง  สุธรรม  ชุมพร้อมญาติ

 4. โครงการการชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์ในหอมแบ่งโดยใช้สารโคลชิซิน วีระเกียรติ  ทรัพย์มี 20,000
    จุฑามาศ   ศุภพันธ์

 5. โครงการการพัฒนาไมโครแซทเทลไลท์ไพรเมอร์ในปลาหางนกยูง สุวรรณา  ผลใหม่ 33,000
  สายพันธุ์ เรด อัลบิโน 

 6. โครงการปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการออกกำลังกายของนักศึกษา ศักดิ์ฐาพงษ์  ไชยศร 13,000
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อุทิพย์  หยงสตาร์
  ไสใหญ่  สิงหา  จุงศิริ

 7. โครงการการมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนด้วยการอนุรักษ์ สุวรรณี  โภชากรณ์ 12,000
  พลังงานของนักศึกษาและบุคลากร กรณีศึกษามหาวิทยาลัย ประณีต  ทองแป้น
  เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จันทิรา  ภูมา

 8. โครงการการวิเคราะห์หาข้อบกพร่องทางการเรียน วิชาแคลคูลัส1 สุพดี  ธรรมเพชร 13,000
  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักศึกษาที่ได้รับ สิงหา  จุงศิริ
  การสอนตามปกติและการสอนโดยครูแก้ไขข้อบกพร่องของนักศึกษา
  ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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 9. โครงการการวิเคราะห์ข้อผิดในการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ กมลเนตร  เอียดเกิด 14,000
  ของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัย
  เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  153,900

 1. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของ สุนันทา  ข้องสาย 33,120
  ปรงทะเล บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  วิทยาเขตตรัง

 2. การคัดเลือกเชื้อ Pediococcus spp. ที่แยกจากอาหารหมักพื้นบ้าน ชาคริยา  ฉลาด 32,780
  ภาคใต้ในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคติดต่อทางอาหาร

 3. การศึกษาการประยุกต์ใช้ไคติน-ไคโตซานจากเปลือกกุ้งและ อภิญญา  ชูแก้ว 29,000
  เปลือกหอยหวาน เป็นการเร่งอัตราการเจริญเติบโตในปลากระพงขาว

 4. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพฤติกรรม สุดคนึง  ณ ระนอง 15,500 
  การบริโภคของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  การประมง

 5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ นิภาพร  ช่วยธานี 13,500
  และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  วิทยาเขตตรัง

 6. พฤติกรรมและความคิดเห็นของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา อนันต์  ปัญญาศิริ 30,000
  ในการทิ้งและคัดแยกขยะ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขวัญตา  ตันติธน
  วิทยาเขตตรัง  วรพจน์  รัตนพันธุ์
    สุฑารัตน์  สุขพันธ์
    นุชนาฎ  นิลออ

คณะวิศวกรรมศาสตร์   264,000

 1. โครงการเครื่องควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติด้วยฟัซซี่ลอจิก สัญญา  ผาสุก 32,000
  สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3 เฟส

 2. โครงการการออกแบบและพัฒนาเครื่องทำน้ำเย็นจากน้ำแข็งเหลือใช ้ พรชัย  เพชรสงคราม 40,000

 3. โครงการชุดสาธิตระบบเคเบิลทีวี ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ 32,000

 4. โครงการการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการกลึงไม้ตาลโตนด สุรสิทธิ์   ระวังวงศ์ 40,000
  ด้วยใบมีดคาร์ไบด์  จักรนรินทร์  ฉัตรทอง

 5. โครงการพฤติกรรมการสึกหรอแบบขัดสีด้วยความเค้นต่ำของ เดช  เหมือนขาว 40,000
  บริเวณอิทธิพลทางความร้อนจากกระบวนการเชื่อมโดยกระบวนการ ยงยุทธ  ดุลยกุล
  เชื่อมแม๊ก

 6. โครงการเปรียบเทียบกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลที่แตกต่างกัน ยงยุทธ  ดุลยกุล 40,000
  ที่มีผลต่อคุณภาพและต้นทุนการผลิต เดช  เหมือนขาว
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                 ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณ

 7. โครงการศึกษาลายผ้าทอเกาะยอเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลผ้าทอพื้นเมือง พันธ์ยศ  วรเชฐวราวัตร์ 40,000
    พรโพยม  วรเชฐวราวัตร์

คณะศิลปศาสตร์   137,400

 1. โครงการศึกษาลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุปลูก มุกดา  สุขสวัสดิ์ 29,000
  สำเร็จรูปสำหรับการอนุบาลกล้วยไม้สกุลนารีพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ ทิวา  รักนิ่ม
    ณิชา  ประสงค์จันทร์
    อดิศักดิ์  จิตภูษา

 2. โครงการศึกษาการใช้สารและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมในการยืดอายุ ณิชา  ประสงค์จันทร์ 28,400
  การปักแจกันของดอกดาหลา อดิศักดิ์  จิตภูษา
    มุกดา  สุขสวัสดิ์

 3. โครงการผลของความถี่คลื่นไมโครเวฟและระยะเวลาที่เหมาะสม อดิศักดิ์  จิตภูษา 30,000
  ต่อการอบในการผลิตเครื่องปรุงต้มยำเพื่อการส่งออก ณิชา  ประสงค์จันทร์
    มุกดา  สุขสวัสดิ์

 4. โครงการการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชารำข้าว อภิวัน  สมบูรณ์ดำรงกุล 30,000

 5. โครงการการวิเคราะห์ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ผกากรอง  นามเสน 20,000
  เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จิรภัทร  ภู่ขวัญทอง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร   40,000

 1. โครงการการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตน้ำฟักทอง ผกามาส  ปุรินทราภิบาล 20,000
  พร้อมดื่ม

 2. โครงการการวิเคราะห์ปริมาณสาร เบต้า-1, 3-glucan ในอาหาร สุวิทย์  สุวรรณโณ 15,000
  และการประยุกต์ใช้

 3. โครงการทัศนคติของนักศึกษาต่อคณะอุตสาหกรรมเกษตร สุวิทย์  สุวรรณโณ 5,000
  มทร.ศรีวิชัย  วิชชุลฎา  ถาวรโรจน์
    ศรีอุบล  ทองประดิษฐ์
    สุกัลญา  คงวรรณ

คณะเทคโนโลยีการจัดการ  84,600

 1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาต่อใน มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขต สุภาพร  ไชยรัตน์ 20,600
  นครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาใน ปิยะ  เพชรสงค์
  จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง จ.ตรัง จ.สุราษฎร์ธานี เกียรติขจร  ไชยรัตน์

 2. ระบบส่งงานออนไลน์  สวนีย์  นาคพน 12,000
    จันทริรา  ภูมา
    รวงทอง  ใจกระจ่าง
    ฑิฆัมพร  สวัสดิพันธ์
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                 ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณ

 3. ระบบฝึกงานออนไลน์  จันทริรา  ภูมา 12,000
    สราญพงศ์  หนูยิ้มซ้าย
    กลอยใจ  ครุฑจ้อน

 4. การศึกษาบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ ปิยะ  เพชรสงค์ 25,000
  ใน จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง ตรังและสุราษฎร์ธานี เกียรติขจร  ไชยรัตน์
    สุภาพร  ไชยรัตน์

 5. ความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อนักศึกษาสายบริหารธุรกิจ ชุลินทร์  ทองอำภา 15,000
  กรณีศึกษา มทร.ศรีวิชัย จันทริรา  ภูมา
    รวงทอง  ใจกระจ่าง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  40,000

 1. ลักษณะเรือนพื้นถิ่นของชาวไทยเชื้อสายจีน ต.เกาะสาหร่าย จ.สตูล ปิยาภรณ์  อรมุต 40,000

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  13,000

 1. โครงการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการพัฒนา สุชาติ  อินกล่ำ 3,000
  ชายหาดราชมงคล

 2. โครงการสภาพปัญหาและความพึงพอใจในการใช้สื่อการเรียน ชยนรรจ์  ขาวปลอด 10,000
  การสอนของนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  105,000

 1. ศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนของชุมชนขนอม จังหวัด ศุภิสรา  ศรีแสน 15,000
  นครศรีธรรมราช   จันทร์จิรา  เห็นจริง
    สาวิตรี  มุณีศรี

 2. การพัฒนาสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) วิชาระบบ กรกนก  โภคสวัสดิ์ 15,000
  สารสนเทศในองค์กร หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาระบบ รัชนี  สิทธิศักดิ์
  สารสนเทศ  ยวมน  ไซยิด

 3. ศึกษาความต้องการปัจจัยพื้นฐานของนักศึกษาที่พักในหอพัก   วิมพ์  อุณหะโชติ 15,000
  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จันทร์จิรา  เห็นจริง
    ศุภิสรา  ศรีแสน
    วิตรี  มุณีศรี

 4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาขาการบัญชี ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม 15,000
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นิตยา  ทัดเทียม

 5. ศึกษาพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ที่ส่งผลต่อความสำเร็จ จันทร์จิรา  เห็นจริง 15,000
   ในการเรียนของนักศึกษาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี สาวิตรี  มุณีศรี
  อุตสาหกรรมและการจัดการ ศุภิสรา  ศรีแสน
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ผลงานด้านวิจัยและพัฒนาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

                 ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณ

 6. ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการฝึกงานของนักศึกษาของ วิตรี  มุณีศรี 15,000
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จันทร์จิรา  เห็นจริง
    ศุภิสรา  ศรีแสน

 7. ความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เมธาพร  มีเดช 15,000
  ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นิตยา  ทัดเทียม
    ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม

วิทยาลัยรัตภูมิ   8,000

 1. โครงการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการสอนด้านบัญชีที่พึงประสงค์ พัชรินทร์  บุญนุ่น 8,000
  ในมุมมองของนักศึกษาวิทยาลัยรัตภูมิ

      ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณ แหล่งทุนวิจัย

คณะเกษตรศาสตร์   800,000

 1.  การถ่ายทอดยีนต้านทานสารกำจัดวัชพืชใบลาฟอส สุนีย์รัตน์  ศรีเปารยะ 400,000 สกว.
  จากสับปะรดดัดแปรพันธุกรรมสู่สับปะรด
  พันธุ์การค้า

 2. การเจริญเติบโตของปาร์มสาคูปลูกใหม่และ นิพนธ์  ใจปลื้ม 200,000 สกอ.
  ปาร์มสาคูในธรรมชาติของจังหวัดนครศรีธรรมราช

 3. ประสิทธิภาพของปุ๋ยอินทรีและปุ๋ยเคมีในการเลี้ยง เผด็จ  สังขไพฑูรย์ 200,000 สกอ.
  และผลิตหญ้าหวายข้อเพื่อเป็นอาหารโคขุน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  250,000

 1. อายุการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาต่อคุณค่า อุไรวรรณ  วัฒนกุล 250,000 เครือข่าย
  ทางโภชนาการบางประการของข้าวกล้องสังข์หยด   การวิจัย
  ปลอดสารพิษและข้าวกล้องงอก   ภาคใต้
      ตอนล่าง

คณะศิลปศาสตร์   250,000

 1. การฟื้นฟูอาหารพื้นบ้านโบราณในเทศบาลนคร จินตนา  เจริญเนตรกุล 250,000 สกอ.
  สงขลา เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมการบริโภคและ
  การเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยว

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  3,000,000

 1. การศึกษาบ้านเคหะชนบท แบบบูรณาการภาคใต้ จเร  สุวรรณชาต 3,000,000 การเคหะ
      แห่งชาติ
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ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

หน่วยงาน
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

คณะเกษตรศาสตร์ 19 2 21 
คณะบริหารธุรกิจ 1 - 1 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 2 5 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 17 19 36 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 22 9 31 
คณะศิลปศาสตร์ 2 3 5 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 - 3 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ 1 - 1 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 - 2 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ - - - 

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว - - - 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 2 - 2 

วิทยาลัยรัตภูมิ 1 - 1 

              รวม 73 35 108 
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ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ

       ชื่อผู้นำเสนอ      ชื่อผลงานวิจัยที่นำเสนอ สถานที่นำเสนอผลงาน ว/ด/ป  
     ที่เข้าร่วม

คณะเกษตรศาสตร์ 

 1. นพ  ศักดิ์เศรษฐ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุด
  ชัยพร  เฉลิมพักตร์ นอกฤดูกาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช
  อรพิน  โปกุล

 2. เกียรติศักดิ์  สร้อยสุวรรณ การศึกษาคุณค่าทางโภชนะของเนื้อใน
  ชมัยพร  สิทธิเกษมกิจ เมล็ดปาล์มอบแห้งไขมันเต็มสำหรับใช้
   เป็นส่วนผสมในสูตรอาหารสัตว์ปีก

 3. ธีรวุฒิ  เลิศสุทธิชวาล ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจาก
   ฝาดดอกแดง (Lumnitizera littorera)
   ต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Vibrio sp.

 4. ธรรมนูญ  ง่านวิสุทธิพันธ์ ผลของความเป็นด่างต่ออัตราการเพาะ
  วรรณะ  นนทนาพันธ์ ฟัก และอัตราการรอดตายในการ
  ธีรวุฒิ  เลิศสุทธิชวาล อนุบาลปลาน้ำจืดที่มีคุณค่าทาง
   เศรษฐกิจ 
 5. ธีรวุฒิ  เลิศสุทธิชวาล ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลากดหัวอ่อน
   (Osteogeneiosus militaris Linnaeus, 
   1758) ในทะเลสาบสงขลา
   เขตจังหวัดพัทลุง

 6. สุไหลหมาน  หมาดโหยด ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของ
   รูปแบบหางในปลาหางนกยูง (Poecilia
   reticulata) โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
   เอเอฟแอลพี

 7. ประดิษฐ์  อาจชมพู การพัฒนาทางใบปาล์มน้ำมันเป็นแหล่ง
  ศิริศักดิ์  บริรักษ์ธนกุล อาหารหยาบสำหรับเลี้ยงแพะ
  เกียรติศักดิ์  สร้อยสุวรรณ

 8. วุฒิชัย  สีเผือก การผลิตอาหารเสริม UMMB ในการ
   เลี้ยงโคเนื้อโดยใช้กากตะกอนปาล์ม
   จากโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
   เป็นส่วนผสม

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
ม.ค.-มิ.ย.52

วารสารวิจัยเทคโนโลยี
การประมง ปีที่ 3

เล่มที่ 1

ม.ค.-มิ.ย.52

การประชุมวิชา
การประมง ครั้งที่ 3
ณ คณะเทคโนโลยี
การประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

จ.เชียงใหม่

8-9 ธ.ค.51

การประชุมวิชาการของ
เครือข่ายการวิจัย
สถาบันอุดมศึกษา
ปี 2552 เรื่อง

เศรษฐกิจฐานความรู้
กู้วิกฤตชาติ

ณ โรงแรมทวินโลตัส
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

2-4 เม.ย.52
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     ที่เข้าร่วม

 9. เกียรติศักดิ์  สร้อยสุวรรณ อิทธิพลของระดับพลังงานและโปรตีนใน
  นันทนา  ช่วยชูวงศ์ สูตรอาหารที่มีผลต่อสมรรถภาพการ
   ให้ผลผลิตของไก่ไข่เมื่อทำการเลี้ยง
   ในสภาพอากาศร้อน

 10. นันทนา  ช่วยชูวงศ์ อิทธิพลของอายุการเก็บและวิธีการเก็บ
  เกียรติศักดิ์  สร้อยสุวรรณ รักษาต่อความนุ่มและการเปลี่ยนแปลง
  ราชศักดิ์  ช่วยชูวงศ์ ทางเคมีของเนื้อสุกร

11.  วรรณะ  นนทนาพันธ์ ผลของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร
  ธีรวุฒิ  เลิศสุทธิชวาล บางชนิดในการเป็นยาต้านเชื้อแบคทีเรีย
  วันเพ็ญ  สายน้ำ ก่อโรคในปลาน้ำจืด

 12. ธีรวุฒิ  เลิศสุทธิชวาล ชนิดและการแพร่กระจายของพันธุ์ไม้
  ชาญยุทธ  สุดทองคง ชายเลน บริเวณป่าชายเลนภายใน
  วันเพ็ญ  สายน้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
   ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

 13. ธีรวุฒิ  เลิศสุทธิชวาล ความผันแปรของฤดูกาลต่อการ
  ทวีศักดิ์  ศรีชนะ แพร่กระจายของประชากรเอคไคโนเดิร์ม
   บริเวณหาดราชมงคล จังหวัดตรัง

 14. ประพจน์  มลิวัลย์ ผลการใช้กากสับปะรดในสูตรอาหาร
   ไก่กระทงระยะไก่เล็ก 0-3 สัปดาห์

 15. สมบัติ  สรีจันทร์ การศึกษาการเลี้ยงโคพื้นเมืองที่ได้รับ
   การส่งเสริมโดยหน่วยงานของรัฐ
   ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

16.  ถนัด  รัตนานุพงศ์ การใช้สมุนไพรว่านชักมดลูกในแม่โคนม
   หลังคลอดต่อสมรรถภาพการสืบพันธุ์

 17. นิพนธ์  ใจปลื้ม การสร้างต้นแบบนำร่องป่าชุมชนปาล์ม
   สาคูในพื้นที่ชุ่มน้ำ

18.  เกียรติศักดิ์  สร้อยสุวรรณ การใช้ประโยชน์ได้ของเนื้อในเมล็ด
   ปาล์มน้ำมันอบแห้งไขมันเต็มเป็น
   ส่วนผสมในสูตรอาหารเป็ดเทศ
   สายพันธุ์บาร์บารี

19.  จุฑามาศ  ศุภพันธ์ การใช้ประโยชน์จากวัชพืชวงศ์หญ้า
   และวงศ์กกในจังหวัดนครศรีธรรมราช

การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 2 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา 
จ.เชียงใหม่

23-29 
ส.ค.52

การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 2 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา 
จ.เชียงใหม่

23-29
ส.ค.52

การประชุมวิชาการ
ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตบางเขน

15-16
มิ.ย.52

การประชุมทางวิชาการ
สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยนเรศวร
ครั้งที่ 5 อ.เมือง

จ.พิษณุโลก

17-20
มี.ค.52

การประชุมพืชสวนแห่งชาติ
ครั้งที่ 8

ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

6-9
พ.ค.52
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23-29 
ส.ค.52

8-9 ธ.ค.51

       ชื่อผู้นำเสนอ      ชื่อผลงานวิจัยที่นำเสนอ สถานที่นำเสนอผลงาน ว/ด/ป  
     ที่เข้าร่วม

คณะบริหารธุรกิจ

 1. เยาวพา  ณ นคร ปัญหาในการจัดทำบัญชีของ
   ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและ
   บริษัทจำกัด ในเขตอำเภอเมือง 
   จังหวัดสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1. สุวรรณา  ผลใหม่ คุณลักษณะของเอนไซม์ไคโตไบเอส
   ในกุ้งก้ามกราม

 2. วีระเกียรติ  ทรัพย์มี การใช้ประโยชน์สมุนไพรท้องถิ่นที่ใช้
   เป็นยาดองเหล้าในจังหวัด
   นครศรีธรรมราช

 3. พงษ์พันธ์  ราชภักดี การหาสภาวการณ์ตัดที่เหมาะสม
   ในการไสเรียบไม้ยางพารา
   ด้วยใบมีดคาร์ไบด์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

 1. ดำรง  โลหะลักษณาเดช ศึกษาอัตราการฟักและอัตราการรอดตาย
   ของไข่ปลานิลที่ระดับความเค็มที่ต่างกัน

 2. นัฎฐา  คเชนทร์ภักดี การผลิตเจตลาตินจากเกล็ด
   ปลากระพงขาว

 3. นรสิงห์  เพ็ญประไพ ชนิดและการแพร่กระจายของปรสิตมิก
   โซสปอร์ลิเดียในปลาเศรษฐกิจของ
   จังหวัดตรัง

6-9 พ.ค.52

การประชุมวิชาการประมง
ครั้งที่ 3 

ณ คณะเทคโนโลยี
การประมงและทรัพยากร
ทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จ.เชียงใหม่

การประชุมพืชสวนแห่งชาติ
ครั้งที่ 8 

ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 2 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา 
จ.เชียงใหม่

วารสารวิจัยเทคโนโลยีการ
ประมง ปีที่ 2 เล่มที่ 2

ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสาร
สร้างเงินสร้างงาน 

ฉบับที่ 62

23-29 
ส.ค.52

23-29 
ส.ค.52

การประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 2 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา 
จ.เชียงใหม่

ก.ค.-ธ.ค.51

ธ.ค.51

ม.ค.-มิ.ย.52
วารสารวิจัยเทคโนโลยี

การประมง ปีที่ 3 เล่มที่ 1
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     ที่เข้าร่วม

 4. วรวุฒิ  เกิดปรางค์ การผลิตปูนิ่มจากปูหิน (Thalamita
   crenata)

 5. ธงชัย  นิติรัฐสุวรรณ โครงการจัดการประมงปูม้าแบบ
   บูรณาการและยั่งยืนในจังหวัดตรัง

 6. พรทิพย์  หนักแน่น การศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็น
  กนกรัตน์  นาวีการ การจัดการขยะของประชาชนในพื้นที่
  อนันต์  ปัญญาศิริ เกาะมุก จังหวัดตรัง

 7. สุดคนึง  ณ ระนอง การสำรวจพฤติกรรมเชิงปกปิดโดย
   ใช้เทคนิคการตอบสนองเชิงสุ่ม

 8. ดำรง โลหะลักษณาเดช ผลของความถี่การให้อาหารในการ
   อนุบาลปลาจาระเม็ดน้ำจืด (เปคูแดง)
   ในบ่อซีเมนต์

 9. วิกิจ  ผินรับ การเปรียบเทียบอนุบาลปลาทับทิม
   (Oreochromis sp.) ในความเค็ม
   ต่างกัน

10.  ธงชัย  นิติรัฐสุวรรณ การจัดการทรัพยากรปูม้า (Portunus
   pelagicus Linnaeus, 1758)
   เชิงพื้นที่ กรณีศึกษาจังหวัดตรัง

11.  สุวิทย์  จิตรภักดี Crystalline Structure of Sagittal
   Otoliths from 8 Fish Species in
   Different Habitats

12.  สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช อายุการเก็บรักษาปลาเค็มสีเสียดทอด

13.  อุไรวรรณ วัฒนกุล การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
  วัฒนา  วัฒนกุล สารประกอบฟินอลิก และฟลาโวนอยด์
  ธีรวุฒิ  เลิศสุทธิชวาล ในสารสกัดพืชป่าชายเลน บริเวณ
   หาดราชมงคล จังหวัดตรัง

14.  วัฒนา  วัฒนกุล ผลของระดับกากเนื้อเมล็ดในปาล์ม
  อุไรวรรณ  วัฒนกุล น้ำมันที่เสริมในอาหารเม็ดเปียกเลี้ยง
   ปลากะรังเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต

15.  ดำรง  โลหะลักษณาเดช ศึกษาเปรียบเทียบการเลี้ยงปลากะพงขาว
   แบบเดี่ยวและแบบรวม เพื่อลดความ
   เสี่ยงทางด้านราคาของกลุ่มชาวบ้าน
   ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง

การประชุมจุลทรรศ์
แห่งประเทศไทย
ประจำปี 2552

 งานประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 47 กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัย

ทักษิณ ครั้งที่ 19
ประจำปี 2552

โรงแรม เจ บี หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

24-25
ก.ย.52

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
ม.ค.-มิ.ย.52

การประชุมวิชาการประมง
ครั้งที่ 3

ณ คณะเทคโนโลยี
การประมงและทรัพยากร
ทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จ.เชียงใหม่

8-9
ธ.ค.51

27-31
ม.ค.52

15-20
มี.ค.52

วารสารวิจัยเทคโนโลยี
การประมง ปีที่ 3 เล่มที่ 1

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนา
เชิงพื้นที่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4

ม.ค.-มิ.ย.52

มี.ค.-เม.ย.52
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ปีการศึกษา
2551

ม.ค.-มิ.ย.52

       ชื่อผู้นำเสนอ      ชื่อผลงานวิจัยที่นำเสนอ สถานที่นำเสนอผลงาน ว/ด/ป  
     ที่เข้าร่วม

16.  สำราญ  โชคสวัสดิกร การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการ
  ปภัศร์ชกรณ์  อารีย์กุล ผลิตอาหารแปรรูปพื้นบ้านสู่ตลาด
  สุแพรวพันธ์  โลหะลักษณาเดช OTOP : กรณีศึกษาการทำปลาเค็ม
  อภิรักษ์ สงค์รักษ์ ตากแห้งของชาวบ้านหาดทรายขาว
   ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง
   จังหวัดตรัง

 17. ชมพูนุช  โสมาลีย์ ศึกษาวิธีการยืดอายุการเก็บรักษา
   เครื่องแกงปักษ์ใต้ : กรณีศึกษา
   เครื่องแกงคั่วกลิ้งและเครื่องแกงส้ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 1. พรชัย  แคล้วอ้อม การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียม
   เป็นแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ เพื่อ
   พยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 2. ขจรศักดิ์ พงศ์ธนา ระบบตรวจสอบความผิดเพี้ยนของวัตถุ
  สุชาติ  เย็นวิเศษ ชิ้นงานในกระบวนการกดตัดขึ้นรูป
  วิชาญ  เพชรมณี ชิ้นงานของวัตถุต้นแบบ 2 มิติ

 3. สุรสิทธิ์  ระวังวงศ์ การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการ
  จักรนรินทร์  ฉัตรทอง กลึงไม้ตาลโตนดด้วยใบมีดคาร์ไบด์

 4. สุรสิทธิ์  ระวังวงศ์ การศึกษาขนาดสัดส่วนร่างกายของ
  พันธ์ยศ  วรเชฐวราวัตร์ นักเรียนชายและหญิงระดับประถมศึกษา
   ในภาคใต้ของประเทศไทย

 5. สุรสิทธิ์  ระวังวงศ์ การศึกษาขนาดสัดส่วนร่างกายของ
  จักรนรินทร์  ฉัตรทอง  นักเรียนระดับอนุบาลชายและหญิง
   ในภาคใต้ของประเทศไทย

 6. ศุภชัย  อรุณพันธ์ การควบคุมค่าความเหนี่ยวนำรั่วใน
   หม้อแปลงความถี่สูงเพื่อการปรับปรุง
   ครอสเรกกูเลชันในวงจร ฟลายแบค
   คอนเวอร์เตอร์ชนิดหลายเอาท์พุท

 7. สัญญา  ผาสุข บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ต้นทุนต่ำ

การประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัย

ทักษิณ ครั้งที่ 19
ประจำปี 2552

โรงแรม เจ บี หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

24-25
ก.ย.52

วารสารครุศาสตร์สาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

20-22
ต.ค.51

การประชุมเครือข่ายวิชาการ
วิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล
ประจำปี 2551

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
จ.ปทุมธานี

การประชุมวิชาการข่ายงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ
ประจำปี พ.ศ. 2551

ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช
โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

จ.สงขลา

20-21
พ.ย.51
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       ชื่อผู้นำเสนอ      ชื่อผลงานวิจัยที่นำเสนอ สถานที่นำเสนอผลงาน ว/ด/ป  
     ที่เข้าร่วม

 8. วิชัย ประยูร โครงการวิจัย การสร้างเครื่องต้นแบบ
   อัดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา

 
 9. พรชัย  แคล้วอ้อม การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ
   มัลติมีเดียวิชาการศึกษาวงจรและ
   ซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์

 

10. จุฑามาศ  ลักษณะกิจ การสร้างกราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่าเพื่อ
   คาดการณ์น้ำหลากลุ่มน้ำคลองหวะ

11.  พรนรายณ์  บุญราศี ผลกระทบของสถานะน้ำที่มีต่อกำลัง
   ของคอนกรีตมวลเบากะลาปาล์มน้ำมัน
   ผสมเถ้าแกลบ

 12. จรูญ  เจริญเนตรกุล ความเป็นไปได้ในการนำไม้ปาล์มน้ำมัน
   มาใช้งานวิศวกรรม

13.  เสนอ  สะอาด วงจรอินทีเกรเตอร์แบบไม่สูญเสียที่มี
  ดรุณี  ชายทอง อัตราการขยายสูงสามารถทำงาน
  ปิยะ  ประสงค์จันทร์ ได้ที่ความถี่สูงภายใต้แรงดันขนาด
   1.5 โวลต์

14.  เสนอ  สะอาด วงจรกรองความถี่แบบขั้นบันไดทำงาน
   ได้ที่ความถี่สูงในโหมดกระแสที่ถูกสร้าง
   จากวงจรอินทีเกรเตอร์ที่สามารถ
   ลบกระแสได้

15.  ไชยยะ  ธนะพัฒน์ศิริ CCCII-based High Input-impedance
   Current-Mode Universal Filter
   and Quadrature Oscillator

การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การประชุม 10 ปีวิชาการ
แม่ฟ้าหลวง 

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย

การประชุมวิชาการทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (CIT 2009)
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาเขตหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย

การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ

ครั้งที่ 14
ณ สุรสัมมนาคาร
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี
จ.นครราชสีมา

26-28
พ.ย.51

14-16
ม.ค.52

13-15
พ.ค.52

21-22
พ.ค.52
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       ชื่อผู้นำเสนอ      ชื่อผลงานวิจัยที่นำเสนอ สถานที่นำเสนอผลงาน ว/ด/ป  
     ที่เข้าร่วม

 16. สุรสิทธิ์  ระวังวงศ์ การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมใน
  จักรนรินทร์  ฉัตรทอง  กระบวนการพ่นสีโดยการออกแบบ
  ซูไฮดี  สนิ การทดลอง กรณีศึกษา : โรงงานพ่นสี
  วิทยา  ศิริคุณ
  จุฬาลักษณ์  โรจนานุกูล

17.  สุรสิทธิ์  ระวังวงศ์ ออกแบบและสร้างเครื่องบรรจุและ
  จักรนรินทร์  ฉัตรทอง อัดดินอเนกประสงค์

18.  สุรสิทธิ์  ระวังวงศ์ การพัฒนาฐานข้อมูลชิ้นส่วนย่อยของ
  จักรนรินทร์  ฉัตรทอง แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยโปรแกรม
  ธีรพงษ์  ทิพย์อักษร ออร์โตเดส อินเวนเตอร์ 11

 19. วิชาญ  เพชรมณี โปรแกรมควบคุมระบบแสงสว่าง
  ขจรศักดิ์  พงศ์ธนา โดยใช้การสื่อสารแบบ DMX-512

20.  ถนัสถ์  นนทพุทธ ระบบ MC-FH-CDMA ที่ใช้เทคนิค
  ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ Chirp แบบหลายความถี่เชิงเส้น

21.  พันธ์ยศ  วรเชฐวราวัตร์ การศึกษาขนาดสัดส่วนร่างกายของเด็ก
  พรโพยม  วรเชฐวราวัตร์ เพื่อใช้เป็นขนาดมาตรฐานการทำแบบ
   ตัดเสื้อเด็กในระบบอุตสาหกรรม

 22. จรูญ  เจริญเนตรกุล คอนกรีตผสมกระเบื้องเซรามิคเป็น
  อัมพร  หมัดแสละ มวลรวมหยาบ

23-29 
ส.ค.52

การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 2 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา 
จ.เชียงใหม่



รายงานประจำปี 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย70

23-29 
ส.ค.52

      ชื่อผู้นำเสนอ      ชื่อผลงานวิจัยที่นำเสนอ สถานที่นำเสนอผลงาน ว/ด/ป  
     ที่เข้าร่วม

คณะศิลปศาสตร์

 1. มุกดา  สุขสวัสดิ์ คุณภาพและสมบัติของแท่งเพาะปุ๋ยหมัก
   ฐานรองดอกทานตะวันที่มีผลต่อการ
   เพาะเมล็ดแตงกวา

 2. มุกดา  สุขสวัสดิ์ การพัฒนาการของดอก สีกลีบดอกและ
  ณิชา  ประสงค์จันทร์ ระยะเวลาการให้กลิ่นของดอกกระดังงา
   ไทยและกระดังงาสงขลาที่เหมาะสม
   ต่อการสกัดน้ำมันหอมระเหย

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 1. สุวิจักขณ์  ห่านศรีวิจิตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากบัวบกเพื่อ
  ดวงเดือน  เรืองเกิด ความยั่งยืนของชุมชน
  ขวัญใจ  สุชินพงศ์พันธ์

 2. จรีพร  เชื้อเจ็ดตน ผลของการใช้น้ำมันพืช เวลาในการ
  ดวงเดือน  สงฤทธิ์ สับต่อลักษณะคุณภาพไส้กรอกเนื้อแพะ
  ปรีชา  มุณีศรี 
 3. ดวงเดือน  สงฤทธิ์ อิทธิพลของเกลือ และการลวกเนื้อ
   จำปาดะที่มีผลต่อค่าสีของผลิตภัณฑ์
   จำปาดะแช่อิ่มอบแห้ง

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 1. สุวรรณี  โภชากรณ์ การศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหาร
  สุภาพร  ไชยรัตน์ จัดการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม
  สุธิกาญจน์  แก้คงบุญ กลุ่มจังหวัดภาคใต้

การประชุมวิชาการ 
ครั้งที่ 47 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กระประชุมวิชาการพืชสวน
แห่งชาติ ครั้งที่ 8

ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

การประชุมวิชาการของ
เครือข่ายการวิจัย สถาบัน
อุดมศึกษา ปี 2552 
ณ โรงแรมทวินโลตัส

อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

การประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 2 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา 
จ.เชียงใหม่

การประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 2 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา 
จ.เชียงใหม่

17-20 
มี.ค.52

6-9
พ.ค.52

2-4
เม.ย.52

23-29 
ส.ค.52

23-29 
ส.ค.52
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23-29 
ส.ค.52

      ชื่อผู้นำเสนอ      ชื่อผลงานวิจัยที่นำเสนอ สถานที่นำเสนอผลงาน ว/ด/ป  
     ที่เข้าร่วม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 1. พันธเทพ  มารังกูร การพัฒนาและจัดทำแผนที่โบราณสถาน
   ที่ตั้งบนตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง
   จังหวัดสงขลา

 

 2. สมพร  ธุรี พัฒนาผลิตภัณฑ์เชือกกล้วย บ้านคูเต่า
  อิงอร  เพ็ชรเขียว จังหวัดสงขลา
  ธาม  วชิรกาญจน์
  ชิโนรส  รุ่งสกุล

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

 1. วิชิต  มาลาเวช การพัฒนาระบบปรับอากาศในรถยนต์
  มารุต  รักษา โดยใช้เพลเทียร์ร่วมกับสารดูดความชื้น

 2. จิตติมา  ชูพันธ์ การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
  ดวงพร  โสมสุข สำหรับคนขับรถโดยสารรับจ้างในเขต
  เข้มนที  ศรีสุขล้อม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยรัตภูมิ

 1. ภาณุมาศ  สุยบางดำ การพัฒนากระดาษจากใบสับปะรด
  สุพัตรา  เพ็งเกลี้ยง เพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้า
  พณิตา  คชกู หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
  อำมรรัตน์  ฤทธิเดช
   ปรีชา  ชัยกู

  

การประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งที่ 2 

ณ โรงแรมดรากอน บีช
รีสอร์ท พัทยา

การประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ครั้งที่ 19 ประจำปี 2552
โรงแรม เจ บี หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

การประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ครั้งที่ 19 ประจำปี 2552
โรงแรม เจ บี หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

28-29
พ.ค.52

24-25
ก.ย.52

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

ม.ค.-มิ.ย.52

24-25
ก.ย.52
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ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ

23-29 
ส.ค.52

      ชื่อผู้นำเสนอ      ชื่อผลงานวิจัยที่นำเสนอ สถานที่นำเสนอผลงาน ว/ด/ป  
     ที่เข้าร่วม

คณะเกษตรศาสตร์ 

 1. วรรณณี  จันทร์แก้ว Seasonal variations in diversity and 2008 International 4-11
   abundance of seaweed at rocky Symposium on Nov. 2008
   shores Nakhon Si Thammarat Agricultural Education
   Province, Thailand for Sustainable
    Development (AgESD)
    University of Tsukuba,
    Japan 

 2. มนทนา  รุจิระศักดิ์ Sustainable Core Competency- Vth Asian Pacific 10-14
   Enhancing of Organic rice Physiological Forum Nov. 2008
   growers in Thailand Wellington, 
    New Zealand

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1. ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ Structures of New Sesquiterpenes วารสาร Chem.Pharm. 10 Oct.
   from Curcuma comosa Bull.56(12) 2008

 2. ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ Antidiabetogenic Constituents from วารสาร Chem.Pharm. 17 Feb.
   the Thai Tranditional Medicine Bull.57(5) 2009
   Cotyllobium melanoxylon 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

 1. ขวัญตา  ตันติกำธน Aquaculture and the poor-Is the วารสาร Marine Policy 2008
   culture of high-vaule fish a viable 32 (2008)
   livelihood option for the poor?

 2. ขวัญตา  ตันติกำธน Aquaculture and the poor : วารสาร Tropical castes Dec. 2008
   Culturing  high-vaule fish can be Vol.15 No.2
   a viable livelihood option

 3. สุวัจน์  ธัญรส Nursing and Grow-Out of Hatchery- Kasetsart J.(Nat. Sci.) 2008
   Reard Big Oyster (crassotrea  42: 495-502
   belcheri Sowerby 1871) in the
   Intertidal Mangrove Area    
 4. ชาญยุทธ  สุดทองคง Outcomes of State-vs. Community- วารสาร Ecology and Dec. 2008
   Based Mangrove Mangement in Society Vol.13
   Southern Thailand
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       ชื่อผู้นำเสนอ      ชื่อผลงานวิจัยที่นำเสนอ สถานที่นำเสนอผลงาน ว/ด/ป  
     ที่เข้าร่วม

 5. สุวัจน์  ธัญรส Impact of marine tourism on the Songklanakarin J. Sci. Jul.-Aug.
   recreational water quality of Muk Technol. 31 (4), 2009
   Island, Trang Province, Southern 367-372,
   Thailand

 6. ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย Differences in fish assemblage Fisheries Science May.-Aug
   structures between fragmented  2009
   and continuous seagrass beds in
   Trang, southern Thailand   
 7. สุวัจน์  ธัญรส Post-tsunami rehabilitation of Aquacult Int June.-Sep.
  อภิรักษ์  สงรักษ์ fish cage farms on the Andaman  2009
  รัตนาพร อนันตสุข coast of Thailand

 8. วรวุฒิ  เกิดปราง Temporal genetic heterogeneity Aquaclure Research, 26 Apr.
   of juvenile orange-spotted grouper 2009 Vol.40, Iss.10 2009
   (Epinephelus coioides, Pisces : page1111-1122   
   Serranidae)

 9. ชาญยุทธ  สุดทองคง The effect of salinity on the The 5th World Fisheries 20-24
   Survival rate of sesarmid crad Congress (WFC 2008) Oct. 2008
   larval Ne-oepisearma mederi Venue: Pacifico
   (H.Mile Edwards, 1853) rared in Yokohama (Yokohama,
   the laboratory Japan)

 10. ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย Reproductive Biology of the dog
   conch, Strombus canarium in
   tropical water, Southwest coast
   of Thailand

 11. วรวุฒิ  เกิดปราง Edivence of paternal mitochondrial
   DNA inheritance in Clarias hybrid

 12. ธงชัย  นิติรัฐสุวรรณ Catch Quality of Blue Swimming
   Crab (Portunus pelagicus Linnaeus,
   1758) for Fishery Management :
   A Case Study in Trang Province

20-24
Oct. 2008

The 5th World Fisheries
Congress (WFC 2008)

Venue: Pacifico 
Yokohama (Yokohama,

Japan)
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       ชื่อผู้นำเสนอ      ชื่อผลงานวิจัยที่นำเสนอ สถานที่นำเสนอผลงาน ว/ด/ป  
     ที่เข้าร่วม

 13. สิทธิโชค  จันทร์ย่อง Species Diversity, density,and The FORTROP II 17-20
   structure of mangrove forest in Conference “Tropical Nov. 2008
   Rajamangala Bay, Trang Province, Forestry Change in a
   Thailand Changing World”
    Venue: Kasetsart
    University Bangkok,
    Thailand

 14. สุวัจน์  ธัญรส Bacteriological Monitoring of  Thailand 2009 : An 5-7 Jan.
   Sea Water in Cage Culture International Perspective 2009 
   Farms on the Andaman Coast on Environmental and
   of Thailand Water Resources
    Conference
    Bangkok, Thailand

 15. สิทธิโชค  จันทร์ย่อง Did Tsunami Impact on 
   Phytoplankton Community in Sea
   grass Bed, Southern thailand ?

 16. ชาญยุทธ  สุดทองคง Using  local user perceptions to
   evaluate the effectiveness of
   coastal resources Management in
   southern Thailand

 17. อภิรักษ์  สงรักษ์ Population dynamic of hard clam The International of  1-4 June.
   (Meretrix casta Chemniz 1782) Arts & Science 2009
   in the coastal Area of Trang Conference ; Austria
   Province , Thailand Conference Venue :
    Salzburg, Austria

 18. สุวัจน์  ธัญรส Carbon Dioxide (Co
2
) Emissions Commemorative 7-9 Apr.

   from Seagrass Beds Soil International Conference 2009
    on the Occasion of the
    4th Cycle Celebration
    of KMUTT, Bangkok,
    Thailand

 19. อภิรักษ์  สงรักษ์ Population Dynamics of Blue International Conference 23-28 
  ธงชัย  นิติรัฐสุวรรณ Swimming Crab (portunus pelagicus on the Role of Aug. 2009
   Linnaeus, 1758) in the coastal Universities in Hands-
   area of trang province, thailand On Education
    Chiang Mai, Thailand

1-4 June.
2009

The International of 
Arts & Science 

Conference ; Austria 
Conference

Venue: Salzburg, Austria
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23-29 
ส.ค.52

      ชื่อผู้นำเสนอ      ชื่อผลงานวิจัยที่นำเสนอ สถานที่นำเสนอผลงาน ว/ด/ป  
     ที่เข้าร่วม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 1. ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ An Electronically Controllable  International Symposium 21-23
   Voltage-mode First-order All-Pass on Communications and Oct. 2008
   Filter Using Only Single CCCDTA Information Technologies
    2008 (ISCIT 2008)
    Don Chan Palace,
    Vientiane, Lao PDR

 2. ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ Current Controlled CCTA Based-
   Novel Grounded Capacitance
   Multiplier with Temperature
   Compensation

 3. ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ A Current-Mode Wheatstone
   Bridge Employing Only Single
   DO-CDTA

 4. เสนอ  สะอาด A high frequency current mode
  ดรุณี  ชายทอง ladder filter using multiple output
   lossless integrator

 5. ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ An Electronically Controllable
   Instrumentation Amplifier Based
   on CCCCTAs

 6. สุรสิทธิ์  ระวังวงศ์ A STUDY OF ANTHROPOMETRY 4th International 28-30
  ประทีป  ทิพย์ประชา OF SOUTHERN MALE AND Conference on Apr. 2009
   FEMALE PRIMARY Engineering
   SCHOOLCHILDREN, THAILAND Technologies ICET
    2009 Park Hotel,
    Novi Sad, Serbia

 7. สุรสิทธิ์  ระวังวงศ์ The Study Favorable Conditions The 10th Annual 1-3 Apr.
   for the Cutting Text on Para Conference of Thai 2009
   wood by Computer Numerical Society Agricultural
   Controlled Milling Engineering Suranaree
    University

2008 IEEE ASIA
PACIFIC CONFERENCE
ON CIRCUITS AND
SYSTEMS (APCCAS

2008) Venetian Macao-
Resort-Hotel, Macao,

China

30 Nov.
-

3 Dec.
2008

2008 International
Symposium on Intelligent
Signal Processing and 
Communication Systems

(ISPACS 2008)

8-11 Dec.
2008
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       ชื่อผู้นำเสนอ      ชื่อผลงานวิจัยที่นำเสนอ สถานที่นำเสนอผลงาน ว/ด/ป  
     ที่เข้าร่วม

 8. สมคิด  ลีลาชนะชัยพงศ์ Accurate Calculations of  ECTI-CON 2009 6-9 May.
   Equivalent Diameter for Bundled in Pataya Thailand. 2009
   Three Phase Transmission Lines 
 9. นันทชัย  ชูศิลป์ Development of Bagasse Ashes International Conference 23-28
   as a Pozzolanic Material in on the Role of Aug. 2009
   Concerte Universities in Hands-
    On Education
    Chiang Mai, Thailand

คณะศิลปศาสตร์

 1. มุกดา  สุขสวัสดิ์ Development of Flowers and International Conference, 11-13
   Timing of Fragrance Emission Health and the Nov. 2008
   of Cananga odrata Var. for Changing World
   Encouragement Extracting Rama Garden Hotel
   Essential Oil Bangkok, Thailand

 2. ถนอมศรี  เจนวิถีสุข Study of Persistent Syntactic International Conference 23-28
   Errors in Writing of 3rd Year on the Role of Aug. 2009
   Students of English for Universities in Hands-
   International Communication On Education
   Program Chiang Mai, Thailand

 3. ณิชา  ประสงค์จันทร์ Evaluation of Different Chemical International Conference 23-28
  มุกดา  สุขสวัสดิ์ Treatments on Vase Life of Torch on the Role of Aug. 2009
   Ginger [Etlingera elatior (Jack) Universities in Hands-
   R.M. Smith] On Education
    Chiang Mai, Thailand
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การประกันคุณภาพการศึกษา

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินงานตามพันธกิจ 
ซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) SAR ประจำปีการศึกษา 2551
โดย คณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ตารางสรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.

  องค์ประกอบคุณภาพ                 คะแนนการประเมินเฉลี่ย  ผลการ

   Input  Process  Outcome  รวม  ประเมิน

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการ - 3.00 1.00 2.00 พอใช้

 ดำเนินการ 

2. การเรียนการสอน  0.67 2.20 2.50 1.92 พอใช้

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - 2.50 - 2.50 ดี

4. การวิจัย  3.00 3.00 2.00 2.75 ดีมาก

5. การบริการวิชาการแก่สังคม 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก

6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - 3.00 - 3.00 ดีมาก

7. การบริหารและการจัดการ 3.00 2.60 2.33 2.56 ดีมาก

8. การเงินและงบประมาณ - 2.00 - 2.00 พอใช้

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 2.50 3.00 2.67 ดีมาก

 เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 1.83 2.52 2.42 2.38 ดี

  ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดี
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ตารางสรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.

ตารางสรุปการประเมินตามมุมมองด้านการบริการจัดการ

    มาตรฐานอุดมศึกษา                คะแนนการประเมินเฉลี่ย  ผลการ

   Input  Process  Outcome  รวม  ประเมิน

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต - - 2.50 2.50 ดี

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ

  การอุดมศึกษา

  ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาล 3.00 2.50 2.20 2.44 ดี

        ของการบริหารการอุดมศึกษา

  ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของ 1.60 2.44 2.67 2.24 ดี

          การบริหารการอุดมศึกษา

มาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้างและพัฒนาสังคม - 3.00 - 3.00 ดีมาก

  ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน 1.83 2.52 2.42 2.38 ดี

  ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดี

    มองด้านการบริหารจัดการ              คะแนนการประเมินเฉลี่ย  ผลการ

   Input  Process  Outcome  รวม  ประเมิน

ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1.50 2.33 2.57 2.33 ดี

ด้านกระบวนการภายใน - 2.57 2.33 2.50 ดี

ด้านการเงิน    3.00 2.00 - 2.33 ดี

ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม 1.67 2.83 2.00 2.36 ดี

    เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมุมมอง 1.83 2.52 2.42 2.38 ดี

  ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดี

 คะแนน   ระดับการประเมิน

 <=1.50 ยังไม่ได้คุณภาพ

 1.51-2.00 พอใช้

 2.01-2.50 ดี

 2.51-3.00 ดีมาก
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ภาพกิจกรรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปี ’52
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สาขาการออกแบบ
แฟชั่นและสิ่งทอ
จัดกิจกรรม

ด้านการเดินแบบ 
Stylish Fashion 
Design 2009

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน
จากมหาวิทยาลัย Bengkulu

ประเทศอินโดนีเซีย
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กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2552

ถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ 

12 สิงหา มหาราชินี

โครงการ “บอกรักแม่ผ่านเสียงเพลง
ไปกับสถานีวิทยุ FM 97.50 MHz”
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โครงการแลกเปลี่ยน
นักวิจัยและนักศึกษา

ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง

มทร.ศรีวิชัย และ
มหาวิทยาลัยลัตเวีย

โครงการฝึกอบรม
“การวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตกับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย”

งานตลาดนัด
หลักสูตรอุดมศึกษา

ครั้งที่ 13
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ

เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตหาดใหญ่
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กิจกรรม
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
ราชมงคล จ.ตรัง

โครงการวิทยาศาสตร์
เรียนรู้ป่าชายเลน

ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ
อ.สิงหนคร จ.สงขลา

มอบทุนสนับสนุน
การศึกษา

“มูลนิธิมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย”
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โครงการฝึกอบรม
เพื่อถวายความรู้เชิงปฏิบัติการ

แก่บุคลากรทางคณะสงฆ์
ในการพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูป 

ด้วยโปรแกรม Mambo

โครงการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน
สัมมนา “วิธีคิดเพื่อ
สร้างงานสัมฤทธิ์ผล

คนสุขใจ”

กีฬาแห่งชาติตรังเกมส์
ครั้งที่ 38 

ณ อาคารกีฬา
ราชมงคล ตรัง
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ประเมินมาตรฐานหลักสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี

คณะบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ

พระราชานุสาวรีย์ฯ เนื่องในวันมหิดล
 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ต่อวงการแพทย์ การพยาบาลและการสาธารณสุขไทย

ณ โรงพยาบาลสงขลา

ศูนย์สารสนเทศ ให้บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
สำหรับชุมชนให้กับพนักงานเทศบาล และกรรมการชุมชน
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย



รายงานประจำปี 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย86

ครบรอบ 4 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

กีฬาบุคลากรสัมพันธ์ ครั้งที่ 3

พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล 

เนื่องในวันคล้าย วันพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ

วันพยาบาลแห่งชาติ ณ
ลานพระราชานุสาวรีย์

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อ.เมือง จ.สงขลา
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นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์

โครงการอบรมบุคลิกภาพและ
ภาวะผู้นำแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552

โครงการอบรมการซ่อมเครื่องยนต์เล็ก
ในชุมชน
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โครงการดูแลสุขภาพและการจัดการฟาร์ม
ปลาหมอไทย ครั้งที่ 1

นิทรรศการ “ครบรอบ 20 ปี 
สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์” คณะเกษตรศาสตร์

โครงการสืบสาน สื่อ เสียง สาร และวัฒนวิถีไทย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย






	1
	2

