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ความเป็นมา                

	 •	ประวตั ิ        
	 •	โครงสร้างการแบ่งส่วนงานในมหาวทิยาลยั	 	 	 	 	

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และคณะผู้บริหาร

	 •	สภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั    
	 •	ผู้บรหิารมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

	 •	ปรชัญา	ปณธิาน	วสัิยทัศน์	ค่านยิมหลกั	พนัธกิจ	เป้าประสงค์
	 •	ล�าดบัภาพการจดัท�าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา	มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั

คนดี คนเก่ง ราชมงคลศรีวิชัย

	 •	ผลงานอาจารย์และบคุลากร
	 •	ผลงานนกัศกึษา	

ผลการด�าเนินงาน  

	 •	พนัธกิจท่ี	1	:	ผลติก�าลงัคนเฉพาะทางท่ีมคีณุภาพ	ตอบสนองอตุสาหกรรม	 	
	 	 เป้าหมายของประเทศ
	 •	พนัธกิจท่ี	2	:	สร้างงานวจิยั	ส่ิงประดษิฐ์	และนวตักรรม	สู่การน�าไปใช้ประโยชน์
	 	 ต่อสังคมหรอืสร้างมลูค่าเชงิพาณชิย์
	 •	พนัธกิจท่ี	3	:	ให้บรกิารวิชาการแก่สังคมด้วยนวตักรรมสู่การพัฒนาอย่างยัง่ยนื		
	 •	พนัธกิจท่ี	4	:	สืบทอดศลิปวัฒนธรรมบนแนวทางวฒันธรรมสร้างสรรค์	 	

สารสนเทศ       

	 •	ด้านการผลิตบณัฑติ        
	 •	ด้านบคุลากร		 	 	 	 	 	 	 	
	 •	ด้านงบประมาณ	 	 	 	 	 	 	 	
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การเปลี่ยนแปลงไปของสังคมโลกในปัจจุบันท้ังเทคโนโลยี	สภาพ
เศรษฐกิจ	กฎหมาย	และนโยบายของรัฐบาล	ท�าให้ต้องเผชิญกับความ
ท้าทายด้านต่าง	ๆ 	อาทิ	การเปิดเศรษฐกิจเสร	ีการเข้าสู่สังคมผู้สูงอาย	ุการ
เกิดภยัธรรมชาตท่ีิรนุแรง	ฯลฯ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยัจึง
ได้ปรบัปรงุการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง	เพ่ือให้เกิดการพัฒนาท่ีมัน่คงและ
ยั่งยืน	 ภายใต้วิสัยทัศน์ท่ีก�าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 ระยะปานกลาง	5	ปี	 ว่า	
“มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม เพือ่การพฒันาภูมภิาคอย่างมัน่คง”	ทีม่ี
ความมุ่งม่ันในการผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ	 เพื่อเป็นก�าลังแรงงานท่ีมี
มาตรฐาน	ก่อให้เกิดรายได้สูง	สามารถเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศในระดบัภมูภิาค

ปัจจบุนัมหาวทิยาลยัก�าหนดค่านยิมหลกัขององค์กรซึง่แทนด้วยตวั
อกัษร	4	ตวั	คอื	RUTS	และใช้แทนท่ีชือ่ย่อเดมิ	RMUTSV	โดยมคีวาม
หมายดงันี้

R = Responsibility	รบัผดิชอบต่อตนเอง	รบัผดิชอบในหน้าท่ี	
เพือ่ผลิตนกัปฏบิตัมิอือาชพี

U = Unity	เป็นหนึง่เดยีว	กลมเกลียวสามัคค	ีท�างานเป็นทีม	เสรมิ
ก�าลงั	สร้างความเข้มแขง็	เพ่ือยกระดบัและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ผลติก�าลงัคนและสร้างนวตักรรมเพ่ือรบัใช้สังคม

T = Technology and Innovation	ตามทัน	พัฒนา	ประยกุต์
ใชเ้ทคโนโลยีท่ีทันสมัยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ	การจัดการ
เรยีนการสอนและการสร้างเครอืข่าย

S = Shining Wisdom	รศัมแีห่งปัญญา	การสร้างปัญญาด้วยการ
ฝึกฝนและสรา้งสรรค์	 บนพื้นฐานของความรักและศรัทธา	 เพ่ือให้เกิด
นวัตกรรมท่ีเป็นภมูปัิญญาของคนไทย

พร้อมกนันัน้มหาวทิยาลยัได้เลง็เห็นถงึศกัยภาพ	ความพร้อม	และ
โอกาสท่ีจะพฒันา	สร้างความเข้มแขง็และโดดเด่นตามอตัลกัษณ์เชงิพืน้ท่ี	
เพื่อเป็นเสาหลักของภูมิภาคในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและศิลป
วัฒนธรรมของชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	สู่การ
บรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ระยะยาวของมหาวิทยาลัย	“มหาวิทยาลัย
นวัตกรรมเพื่อสังคม”	ซึ่งมหาวิทยาลัยคาดว่าจะสามารถยกระดับ
คณุภาพการศกึษาให้เป็นท่ียอมรบั	เป็นท่ีพึง่ของสังคม	และเป็นประชาคม
แห่งความสุขอย่างยัง่ยนื

รายงานประจ�าปี	2561	ฉบับนี้	ได้รวบรวมผลการด�าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย	ท่ีจะน�าไปสู่เป้าหมายดงัวสัิยทัศน์ท่ีก�าหนดไว้	ท้ังนีข้อขอบคณุ
คณะผู้บรหิาร	อาจารย์	บคุลากรทุกภาคส่วน	ตลอดจนนกัศกึษา	ท่ีมส่ีวน
ท�าให้รายงานประจ�าปีฉบบันีเ้สรจ็สมบรูณ์	และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะได้รบั
ความร่วมมือจากท่านในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ	 พร้อมท้ังสร้างคุณ
ประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาตติลอดไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยทุธ หนเูนยีม
รกัษาราชการแทนอธิการบด	ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั

ารอธิการบดีส
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ความเป็นมา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	พ.ศ.	2548	

มาตรา	7	 ก�าหนดให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 เป็น
สถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี	โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
ให้การศกึษา	ส่งเสรมิวชิาการและวิชาชพีชัน้สูง	ท่ีเน้นการปฏิบตั	ิท�าการ
สอน	ท�าการวิจัย	 ผลิตครูวิชาชีพ	 ให้บริการทางวิชาการในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม	ท�านุบ�ารุงศิลปและวัฒนธรรมและ
อนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อม	

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	มีหน่วยงาน
จดัการศกึษาระดบัคณะ	จ�านวน	15	หน่วยงาน	มพ้ืีนท่ีท้ังหมดประมาณ	
5,806	ไร่	ครอบคลมุพืน้ท่ี	4	จงัหวัด	ได้แก่	สงขลา	นครศรธีรรมราช	ตรงั
และชมุพร	โดยเป็นพืน้ท่ีจดัการศกึษา	5,288	ไร่	และพืน้ท่ีของหน่วยงาน
สนับสนุน	(พื้นท่ีจังหวัดชุมพร)	518	ไร่	มหาวิทยาลัยฯ	แบ่งเขตจัดการ
ศึกษาและการบริหารจัดการออกเป็น	5	 พ้ืนท่ี	ได้แก่	1)	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 พื้นท่ีจังหวัดสงขลา	 2)	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	พืน้ท่ีจงัหวดัตรงั	3)	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรวีชิยั	พืน้ท่ีจงัหวดันครศรธีรรมราช	ไสใหญ่	4)	มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	พื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช	 ทุ่งใหญ ่
5)	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั	พ้ืนท่ีจงัหวัดนครศรธีรรมราช	
ขนอม

ประวัติ
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ตัง้อยู่เลขท่ี	 179	หมู่ท่ี	 3	 ต�าบลไม้ฝาด	 อ�าเภอสิเกา	 จงัหวัด
ตรงั	 มพีืน้ท่ี	 1,700	 ไร่	 จดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละระดบั
บัณฑิตศึกษา	 ประกอบด้วยหน่วยงานจัดการศึกษาและหน่วยงาน
สนบัสนนุ	รวม	6	หน่วยงาน	

 

1. ส�ำนักงำนวิทยำเขตตรัง
2. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง 
3. คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี 
4. วิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
5. สถำบันทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
6. สถำบันวิจัยและพัฒนำ

พ้ืนที่
จังหวัดตรัง

พ้ืนที่
จังหวัดสงขลา 
มพีืน้ท่ีจดัการศกึษา

2	แห่ง	คอื

1. ส�ำนักงำนอธิกำรบดี
2. คณะบริหำรธุรกิจ
3. คณะศิลปศำสตร์
4. คณะวิศวกรรมศำสตร์
5. คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
6. คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี
7. ส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
8. ส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั	ตัง้อยู่เลขท่ี	1	ถนน
ราชด�าเนนินอก	ต�าบลบ่อยาง	อ�าเภอเมอืงสงขลา	จงัหวัดสงขลา	มพีืน้ท่ี	
262	ไร่	จัดการศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษา	ประกอบ
ด้วยหน่วยงานจัดการศกึษาและหน่วยงานสนบัสนนุ	8	หน่วยงาน	

2. วิทยาลัยรตัภูม	ิ ตัง้อยู่เลขท่ี	 414	 หมู่	 14	 ถนนเพชรเกษม	
ต�าบลท่าชะมวง	 อ�าเภอรตัภมิู	 จงัหวัดสงขลา	 มพีืน้ท่ี	 160	 ไร่	 จดัการ
ศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สูง	และระดบัปรญิญาตรี	
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พ้ืนที่
จังหวัดชุมพร

พ้ืนที่จังหวัด 
นครศรีธรรมราช 
มพีืน้ท่ีจดัการศกึษา

3	แห่ง	คอื

1. ส�ำนักงำนวิทยำเขตนครศรีธรรมรำช
2. คณะเกษตรศำสตร์ 
3. คณะอุตสำหกรรมเกษตร 
4. คณะสัตวแพทยศำสตร์ 

1. คณะเกษตรศำสตร์ 
2. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
3. คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 

เป็นท่ีตั้งของสถานีวิจัยและฝึกอบรมราชมงคลศรีวิชัย	 ชุมพร	 
มีพืน้ท่ี	2	แห่ง	คอื	แห่งท่ี	1)ด้านพืชศาสตร์	ตัง้อยู่เลขท่ี	168	หมู่	5	ต�าบล
ทะเลทรพัย์	 อ�าเภอปะทิว	 จงัหวัดชมุพร	 มพีืน้ท่ี	 218	 ไร่	 และแห่งท่ี	 
2)ด้านสัตวศาสตร์	 ตัง้อยู่เลขท่ี	 134	 หมู	่ 3	 ต�าบลสลุย	 อ�าเภอท่าแซะ	
จงัหวัดชมุพร	มพีืน้ท่ี	300	ไร่	เป็นหน่วยงานสนบัสนนุการจัดการศกึษา
และศนูย์ฝึกอบรมทางด้านพชืศาสตร์และสัตวศาสตร์	 ภายใต้การก�ากบั
ดแูลของคณะเกษตรศาสตร์	

1. พืน้ทีจ่งัหวัดนครศรธีรรมราช ไสใหญ่ ตัง้อยูเ่ลขท่ี	109	หมู	่2	
ต�าบลถ�า้ใหญ่	 อ�าเภอทุ่งสง	 จงัหวัดนครศรธีรรมราช	 มพีืน้ท่ี	 552	 ไร่	
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา	 ประกอบด้วย
หน่วยงานจัดการศกึษา	3	หน่วยงาน

2. พืน้ทีจ่งัหวัดนครศรธีรรมราช ทุ่งใหญ่	 ตัง้อยู่เลขท่ี	 133	 
หมู	่ 5	 ต�าบลทุ่งใหญ่	 อ�าเภอทุ่งใหญ่	 จงัหวัดนครศรธีรรมราช	 มพีืน้ท่ี	
2,025	 ไร่	 จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา	
ประกอบด้วยหน่วยงานจดัการศกึษาและหน่วยงานสนบัสนนุ	รวม	4	หน่วยงาน	

3. พืน้ทีจ่งัหวัดนครศรธีรรมราช ขนอม	ตัง้อยู่เลขท่ี	99	หมู่	4	
ต�าบลท้องเนยีน	อ�าเภอขนอม	จงัหวัดนครศรธีรรมราช	มพีืน้ท่ี	589	ไร่	 
มหีน่วยงาน	 1	หน่วยงาน	คอื	 วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการ
จดัการ	จดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรี	

คว
ำม

เป
็นม

ำ
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โครงสร้างการแบ่งส่วน     งานในมหาวิทยาลัย

หน่วยตรวจสอบภายใน

ส�านักงานอธิการบดี

- กองกลาง
- กองคลัง
- กองนโยบายและแผน
- กองบริหารงานบุคคล
- กองพัฒนานักศึกษา
- กองประชาสัมพันธ์
- กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
- กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่
- ส�านักงานนิติการ
- ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
 ราชมงคลศรีวิชัย

ส�านักงานวิทยาเขต
- ตรัง
- นครศรีธรรมราช

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      ราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      ราชมงคลศรีวิชัย
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โครงสร้างการแบ่งส่วน     งานในมหาวิทยาลัย

สภาวิชาการ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

- คณะวศิวกรรมศาสตร์
- คณะบรหิารธรุกจิ
- คณะศิลปศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี
- คณะเกษตรศาสตร์
- คณะอตุสาหกรรมเกษตร
- คณะสตัวแพทยศาสตร์
- คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยกีารจัดการ
- คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
- คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
- วทิยาลยัรตัภมูิ
- วทิยาลยัเทคโนโลยีอตุสาหกรรมและการจัดการ
- วทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียวและเทคโนโลยี

- ส�านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
- ส�านกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน
- สถาบนัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
- สถาบนัวจิยัและพัฒนา
- ส�านกัศิลปวฒันธรรมศรีวชิยั

คณะ/วิทยาลัย ส�านักฯ/สถาบัน

คว
ำม

เป
็นม

ำ

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      ราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      ราชมงคลศรีวิชัย
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ลัย สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

1. รศ.ดร.ประเสรฐิ ชติพงศ์
	 นายกสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
	 ราชมงคลศรวีชิยั
2. รศ.ดร.สพุจน์ เฟ่ืองฟพูงศ์
	 อปุนายกสภามหาวทิยาลัย
	 เทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั
3. ศ.กิตตคิณุ ดร.เป่ียมศกัดิ ์เมนะเศวต
	 ผู้ทรงคณุวฒุิ

(1)

(3)

(8)

(4)

(9)

(5)

(10)

(6)

(11)

(7)

(12)

(2)

4. ศ.ดร.ดสุติ เครอืงาม
	 ผู้ทรงคณุวฒุิ
5. ศ.ดร.อทัุยรตัน์ ณ นคร
	 ผู้ทรงคณุวฒุิ
6. ศ.ดร.ส�าเรงิ จกัรใจ
	 ผู้ทรงคณุวฒุิ
7. ศ.ดร.สชุชัวีร์ สวุรรณสวัสดิ์
	 ผู้ทรงคณุวฒุ	ิ

8. รศ.ไพบูลย์ ธรรมรตัน์วาสกิ
	 ผู้ทรงคณุวฒิุ
9. ดร.ชมุพล เท่ียงธรรม
	 ผู้ทรงคณุวฒิุ
10. นายสมชัชา โพธ์ิถาวร
	 ผู้ทรงคณุวฒิุ
11. นายนพณฏัฐ์ หตุะเจรญิ
	 ผู้ทรงคณุวฒุิ
12. นายนพินธ์ ภิญโญ
	 ผู้ทรงคณุวฒุิ
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กรรมการสภามหาวิทยาลัย

(1)

(6)

(16)

(11)

(2)

(7)

(17)

(12)

(3)

(8)

(18)

(13)

(4)

(9)

(19)

(14)

(5)

(10)

(20)

(15)

1. นายสลิล โตทบัเทีย่ง
	 ผู้ทรงคณุวฒิุ
2. นายธ�ารง เจรญิกุล
	 ผู้ทรงคณุวฒิุ
3. นางสาวนวพร เรอืงกุล
	 ผู้ทรงคณุวฒิุ
4. ผศ.สพุจน์ นาคฤทธ์ิ
	 ประธานสภาคณาจารย์
5. ผศ.ยงยทุธ หนเูนยีม
	 รกัษาราชการแทนอธิการบดี
6. ดร.ยทุธนา พงษ์พริยิะเดชะ
	 กรรมการจากผู้บรหิาร
7. ผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชเูอม
	 กรรมการจากผู้บรหิาร
8. ผศ.อุดร นามเสน
	 กรรมการจากผู้บรหิาร
9. ผศ.ดร.ขวัญหทยั ใจเป่ียม
	 กรรมการจากผู้บรหิาร
10. รศ.จารยุา ขอพลอยกลาง
	 กรรมการจากผู้บรหิาร
11. ดร.นชุลี ทพิย์มณฑา
	 กรรมการจากผู้บรหิาร
12. ผศ.สทิธิโชค จนัทร์ย่อง
	 กรรมการจากคณาจารย์
13. ผศ.ศุภชยั อรณุพนัธ์
	 กรรมการจากคณาจารย์
14. ผศ.สมเกียรต ิอนิทรกัษ์
	 กรรมการจากคณาจารย์
15. นายสมยศ ศรเีพิม่
	 กรรมการจากคณาจารย์
16. นายไพโรจน์ แสงอ�าไพ
	 กรรมการจากคณาจารย์	
17. ผศ.พนม อินทฤทธ์ิ
	 กรรมการจากคณาจารย์
18. ผศ.สเุทพ ชกูล่ิน
	 เลขานกุาร
19. นางดรณุ ีลีนนิ
	 ผู้ช่วยเลขานกุาร
20. นางสฤญธรณ์ หมดัหมนั
	 ผู้ช่วยเลขานกุาร

สภ
ำม

หำ
วิท

ยำ
ลัย

เท
คโ

นโ
ลย

ีรำ
ชม

งค
ลศ

รีว
ิชัย
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ลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

1. ผศ.ยงยทุธ หนเูนยีม
	 รกัษาราชการแทนอธิการบดี
	 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
	 ราชมงคล	ศรวีชิยั
2. รศ.ดร.สวัุจน์ ธัญรส
	 รองอธิการบดฝ่ีายวิชาการ
3. ผศ.สเุทพ ชกูล่ิน
	 รองอธิการบดฝ่ีายบรหิาร
4. ผศ.สทิธิโชค จนัทร์ย่อง
	 รองอธิการบดฝ่ีายวางแผน
	 และพฒันา

(2)

(12)

(7)

(3)

(13)

(8)

(1)

(4)

(14)

(9)

(5)

(15)

(10)

(6)

(16)

(11)

5. ดร.จเร สวุรรณชาต
	 รองอธิการบดฝ่ีายวจิยัและ	 	
	 บรกิารวชิาการ
6. ผศ.กฤษณพงค์ สงัขวาสี
	 รองอธิการบดฝ่ีายกิจการนกัศกึษา
7. ผศ.อดุร นามเสน
	 รองอธิการบดฝ่ีายกิจการพิเศษ
8. ผศ.ดร.ยทุธนา พงษ์พริยิะเดชะ
	 รองอธิการบดปีระจ�าวทิยาเขต	
	 นครศรธีรรมราช
9. ผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชเูอม
	 รองอธิการบดปีระจ�าวทิยาเขตตรงั
10. รศ.จรญู เจรญิเนตรกุล
	 คณบดคีณะศวกรรมศาสตร์

11. ผศ.ดร.ยพุาภรณ์ อไุรรตัน์
	 คณบดคีณะบรหิารธุรกิจ
12. ดร.นชุลี ทพิย์มณฑา
	 คณบดคีณะศลิปศาสตร์
13. รศ.ดร.สนุย์ีรตัน์ ศรเีปารยะ
	 คณบดคีณะเกษตรศาสตร์
14. ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์
	 คณบดคีณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม
	 และเทคโนโลยี
15. ผศ.ว่าที ่ร.ต.ปรชีา มณุศีรี
	 คณบดคีณะอตุสาหกรรมเกษตร
16. น.สพ.สริศิกัด์ิ ชช้ีาง
	 คณบดคีณะสัตวแพทยศาสตร์
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1. นางสาวปิยาภรณ์ ธุระกิจจ�านง
	 คณบดคีณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2. รศ.จารยุา ขอพลอยกลาง
	 คณบดคีณะวิทยาศาสตร์
	 และเทคโนโลยี
3. นางสภุาพร ไชยรตัน์
	 คณบดคีณะเทคโนโลยกีารจดัการ
4. ผศ.ดร.ประเสรฐิ ทองหนนูุ้ย
	 คณบดคีณะวิทยาศาสตร์และ
	 เทคโนโลยกีารประมง
5. ผศ.กิตตกิร ขันแกล้ว
	 คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร์
	 และเทคโนโลยี
6. ดร.ภาณมุาศ สยุบางด�า
	 ผู้อ�านวยการวิทยาลยัรตัภมิู
7. ผศ.ดร.ขวัญหทยั ใจเป่ียม
	 ผู้อ�านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยี
	 อตุสาหกรรมและการจัดการ
8. นายสชุาต ิอนิกล�า่
	 ผู้อ�านวยการวิทยาลยั
	 การโรงแรมและการท่องเท่ียว
9. นางสาวปิยะพร มลูทองชนุ
	 ผู้อ�านวยการส�านกัวทิยบรกิาร
	 และเทคโนโลยสีารสนเทศ
10. นายปรดีา เกิดสขุ
	 ผู้อ�านวยการสถาบนัทรพัยากร
	 ธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม
11. นายพทิกัษ์ สถติวรรธนะ
	 ผู้อ�านวยการส�านกัส่งเสรมิ
	 วชิาการและงานทะเบยีน
12. ผศ.ดร.อภิรกัษ์ สงรกัษ์
	 ผู้อ�านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา
13. นายพลากร พนัธ์ุมณี
	 ผู้อ�านวยการส�านกัศลิปวัฒนธรรมศรวีชิยั
14. ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน
	 ผู้ช่วยอธิการบดี
15. นายส�าราญ ขวัญยนื
	 ผู้ช่วยอธิการบดี
16. ผศ.เสนอ สะอาด
	 ผู้ช่วยอธิการบดี
17. ผศ.ดร.องอาจ อนิทร์สงัข์
	 ผู้ช่วยอธิการบดี
18. ผศ.สพุจน์ นาคฤทธ์ิ
	 ผู้ช่วยอธิการบดี
19. ผศ.ชเูกยีรต ิอักษรศรี
	 ผู้ช่วยอธิการบดี
20. ผศ.โกสนิทร์ พฒันมณี
	 ผู้ช่วยอธิการบดี

(1)

(6)

(16)

(11)

(2)

(7)

(17)

(12)

(3)

(8)

(18)

(13)

(4)

(9)

(19)

(14)

(5)

(10)

(20)

(15)
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัย เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัย เทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยระยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

และระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)

ปี	2561	นบัว่าเป็นปีแห่งการเปลีย่นแปลงครัง้ส�าคญั	ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรวิีชยั	เนือ่งด้วยมหาวิทยาลยัมกีารทบทวนบทบาทภารกิจใหม่	(Re	profil-
ing)	ให้มีความสอดคล้องกบับรบิทการเปลีย่นแปลงท้ังในและนอกประเทศ	เป้าหมาย
เพ่ือผลิตก�าลังคนท่ีมีความเชีย่วชาญด้านวทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีและนวตักรรม	ท่ีมี
คณุภาพตอบสนองอตุสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	วจิยัสร้างองค์ความรู้ท่ีสามารถ
น�าไปใช้ประโยชน์ต่อการพฒันาในทุกๆด้าน	ให้บรกิารวิชาการเพือ่พฒันาภาคการผลติ
และชมุชน	และท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรมและส่ิงแวดล้อม

จากการทบทวนบทบาทภารกิจใหม่	มหาวทิยาลยัจึงได้จดัท�าแผนยทุธศาสตร์การ
พฒันามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	ระยะยาว	20	ปี	(พ.ศ.	2561-2580)	
และระยะปานกลาง	5	ปี	(พ.ศ.	2561-2565)ท่ีมคีวามสอดคล้องกบักรอบยทุธศาสตร์
ชาต	ิแผนและขัน้ตอนการปฏริปูประเทศ	แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิฉบบั
ท่ี	12	นโยบายส�าคญัของรฐับาล	และแผนด้านอืน่ๆ	ท่ีเกีย่วข้อง	เพือ่ใช้เป็นกรอบและ
ทิศทางการพฒันามหาวทิยาลัยไปสู่เป้าหมายวิสัยทัศน์	(20	ปี)	“มหาวทิยาลยันวตักรรม
เพือ่สังคม”

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	ระยะยาว	20	
ปี	(พ.ศ.	2561-2580)	และระยะปานกลาง	5	ปี	(พ.ศ.	2561-2565)	จดัท�าขึน้โดยยดึ
หลักการมีส่วนร่วมของประชาคมมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั	และผู้มส่ีวน
ได้ส่วนเสียท้ังภาครฐั	เอกชน	ศษิย์เก่า	ผู้ปกครอง	ชมุชน	และแผนยทุธศาสตร์ฯ	ได้จัด
ท�าตามกระบวนการข้ันตอนของการจดัท�าแผน	ตลอดจนสร้างการรบัรู้แผนยทุธศาสตร์ฯ	
สู่การปฏบิตัิ	
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มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือสังคม
The university of innovation for society
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กองนโยบายและแผน	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี
วิชยั	 จัดโครงการการจดัท�าแผนยทุธศาสตร์พฒันามหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยัระยะยาว	20	ปี	(พ.ศ.2561-2580)	
เพ่ือก�าหนดกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลศรวีชิยั	ระยะ	20	ปี	ให้มีความสอดคล้องกบัร่างกรอบ
ยทุธศาสตร์แห่งชาต	ิ 20	 ปี	 (พ.ศ.2560-2579)	 และนโยบาย
ส�าคญัของรฐับาล

พฤศจิกายน 2560 มกราคม 2561

คณะอนกุรรมการจดัท�าแผนยทุธศาสตร์พฒันามหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยัระยะยาว	20	ปี	(พ.ศ.2561-2580)	
ระดมความคดิจดัท�าร่างแผนฯ	

ล�าดับภาพการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว 20 ปี และระยะปานกลาง 5 ปี
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สภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	 ได้พิจารณา
อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมคลศรวิีชยั	ระยะยาว	20	ปี	(พ.ศ.	2561-2580)

กองนโยบายและแผน	 จัดประชุมการจัดท�าร ่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย	ระยะปานกลาง	5	ปี	(พ.ศ.2561-2565)

คณะอนุ กรรมการจั ดท� าแผนยุทธศาสตร ์พัฒนา
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	ระยะยาว	20	ปี	(พ.ศ.
2561-2580)	ปรบัปรงุร่างแผนยทุธศาสตร์พฒันามหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	 ระยะ	 20ปี	 (พ.ศ.	 2561-2580)	
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์
พฒันามหาวทิยาลัย

ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	ระยะยาว	20	ปี	(พ.ศ.
2561-2580)	 โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ท้ังตัวแทนจากหน่วย
งานภาครัฐ	 สถาบันอุดมศึกษา	 สถานประกอบการ	 ชุมชน	 
ศษิย์เก่า	ผู้ปกครอง	ผู้บรหิาร	บคุลากร	และนกัศกึษา

คณะกรรมการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	ประชมุพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
ร่างแผนยทุธศาสตร์พฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชยั	ระยะยาว	20	ปี	(พ.ศ.2561-2580)	

เมษายน 2561 พฤษภาคม 2561

มิถุนายน 2561
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สิงหาคม 2561

คณะกรรมการจัดท� าแผนยุทธศาสตร ์การพัฒนา
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั	 เพือ่พจิารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	
ระยะปานกลาง	5	ปี	(พ.ศ.2561-2565)

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 ประชุม
พิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร ์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 เพ่ือพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 ระยะ 
ปานกลาง	5	ปี	(พ.ศ.2561-2565)

ประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยัไปสู่การปฏบิตั	ิ (ลงพืน้ท่ี)	
6	พืน้ท่ี	 ได้แก่	 พืน้ท่ีสงขลา	พืน้ท่ีรตัภมู	ิ พืน้ท่ีตรงั	 พ้ืนท่ีไสใหญ่	
พืน้ท่ีทุ่งใหญ่	และพืน้ท่ีขนอม

กันยายน 2561

25
61
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แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย
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คนดี คนเก่ง
ราชมงคลศรีวิชัย
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ผลงานอาจารย์และบุคลากร

อาจารย์สุห์ดี นิเซ็ง
อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยรัตภูมิ	 ได้รับรางวัล	 Special	 Award	 จาก	 INNOPA	 ประเทศ

อนิโดนเีซยี	 และรางวลั	 Silver	 Prize	 จากการประกวดส่ิงประดษิฐ์และนวตักรรม	 เรือ่ง	 “Biodiesel	 
production	reactor	by	circulation	process	through	microwave	irradiation	coupled	
with	 static	 mixer”	 ในการประกวดส่ิงประดิษฐ ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ	 “Seoul	 
International	Invention	Fair	2017”	ณ	ประเทศเกาหลใีต้

อาจารย์ทักษ์สุริยา หมาดสะ 
และอาจารย์อารีย์ เตะหล๊ะ 

อาจารย์ประจ�าวิทยาลยัรตัภูม	ิ ได้รบัรางวลั	 THE	 BEST	 COSTUME	
จากผลงาน	 “Exploring	 Asean	 Culture	 Through	 Multiethnic	
Contemporary	Dance“	ในงาน	The	20th	IMT-GT	Varsity	Carnival	
2018.	Universiti	Teknologi	MARA,	Perlis	Branch,	ประเทศมาเลเซยี

ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์กิตติ พิมเสน
และผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว

อาจารย์ประจ�าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ	 ประจ�าปี	 61	 ในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะในโครงการ	 “9	 อัตลักษณง์านศิลป์แผ่นดินใต้”	 โดยคณะแพทยศาสตร์และมูลนิธิ 
โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์
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อาจารย์สุขกมล รัตนสุภา
อาจารย์ประจ�าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี ได้รบัรางวลัชนะเลศิผลงานภาคโปสเตอร์	 ในการเข้า

ร่วมโครงการประชุมเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 สถาบันพลศึกษา	 และ
สถาบนับณัฑติพัฒนศลิป์	ครัง้ท่ี	11	“การจดัการความรู้สู่การขบัเคล่ือน	Thailand	4.0”	หัวข้อ	“การส่ือสาร
ขยายผลการผลติข้าวอนิทรย์ีในพืน้ท่ีลุ่มน�า้ปากพนงั”	ณ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

ดร.ณัฐพงศ์ แก้วบุญมา
อาจารย์ประจ�าคณะเทคโนโลยกีารจดัการ	 ได้รบัรางวลั	 LISSASPAC	 Best	 Poster	 Award	 จาก

การน�าเสนอผลงานวจิยั	เรือ่ง	“Using	Ontology	for	Digital	Humanities	Research”	จากงานประชมุ
วิชาการนานาชาต	ิ The	 International	 Conference	 on	 Library	 and	 Information	 Science 
ณ	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ชมพูนุช โสมาลีย์
อาจารย์ประจ�าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	 ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น	

“Outstanding	Paper	is	Awarded”	จากผลงาน	The	Study	of	Sensory	Acceptance	Nutri-
tional	Components	and	Shelf	life	of	Seasoned	Hard	Clam	(Meretrix	casta)	with	a	New	
Formulation.	 ในงานประชมุวชิาการระดบันานาชาตคิรัง้ท่ี	 6	 6th	 International	 conference	 on	
Creative	 Technology	 in	 the	 theme	 of	 “Interdisciplinary	 for	 Thailand	 4.0”.	 จดัโดย
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

อาจารย์สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว
อาจารย์ประจ�าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง	 ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	 ภาคบรรยาย	 จาก

ผลงาน	 “Triploid	 Induction	 by	 the	 Ues	 of	 6-imethylaminopurine	 (6-DMAP)	 for	 the	
Tropical	Oyster,	Crassostrea	belcheri	 (Sowerby,	1871)”	ในการประชมุวชิาการระดบัชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 ครั้งท่ี	 10	 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคล	ครัง้ท่ี	9	
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อาจารย์สุธรรม มัควัลย์ 
อาจารย์ประจ�าคณะศลิปศาสตร์	 ได้รบัรางวลัรางวลั	Best	Paper	Award	จากผลงาน	“ออกแบบและ

ผลติ	อปุกรณ์-ส่ิงตกแต่ง	โดยใช้ผ้าทอพืน้เมอืงภาคใต้	(Design	&	Produce	Decoration	Supplement	
by	 Using	 Southern	 Local	 Textiles)”	 ในการประชมุวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาตสิานสัมพนัธ์
วฒันธรรมอาเซยีน	ครัง้ท่ี	3	“ศลิปหัตถกรรมอาเซยีน”	The	3rd	National	and	International	Confer-
ence	 on	Weaving	 ASEAN	 Cultural	 Connection	 “ASEAN	 Art	 and	 Craft”	 ณ	 มหาวิทยาลยั 
วลยัลกัษณ์

อาจารย์จิตติมา ชูพันธุ์
อาจารย์ประจ�าวิทยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ	ได้รบัรางวลั	The	first	place	of	Oral	

Presentation	in	Homan	and	Social	Science	session	at	the	Conference	จากผลงาน	“Job	
Shadowing	 :	Benefits	and	Challenges	 for	English	Language	Teaching	 for	Hotel	and	
Tourism	 Students”	 ในงาน	 2nd	 GCIC,	 46th	 National	 and	 9th	 International	 Graduate 
Research	Conference.	จดัโดยมหาวทิยาลยัแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์กันทริน รักษ์สาคร
อาจารย์ประจ�าคณะศลิปศาสตร์	ได้รบัรางวลั	Best	Paper	จากผลงาน	“Developing	an	English	

Curriculum	 for	Local	Volunteer	Giude	of	Ramdang	Community	Thailand”	 ในงานประชมุ
วชิาการระดบันานาชาต	ิThe	5th	Symposium	of	International	Languages	&	Knowledge	2018	
(SILK	2018)	ณ	มหาวทิยาลัยวลยัลกัษณ์

อาจารย์กระวี อนนตรี และอาจารย์สมพงษ์ แก้วหวัง
อาจารย์ประจ�าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	ได้รับรางวัลชนะเลิศสาขาส่ิงประดิษฐ์และ

นวัตกรรมเพื่อสังคม	 จากผลงาน“สเก็ตบอร์ดฟื้นฟูการเคลื่อนไหวแขน”	 ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล	 ครัง้ท่ี	 10	 และการประชมุวชิาการระดบันานาชาตมิหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล	ครัง้ท่ี	9	ณ	โรงแรมเรอืรษัฎา	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัตรงั

ผลงานอาจารย์และบุคลากร
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1

นายศรีอุบล ทองประดิษฐ์
อาจารย์ประจ�าคณะอุตสาหกรรมเกษตร	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี	 2	 ภาคบรรยาย	 สาขา

วิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อม	 เรื่อง	“การศึกษาสูตรปุ๋ยอินทรีย์จากก้อนเห็ดนางฟ้าเหลือท้ิง”	ในการประชุม
วชิาการระดบัชาตมิหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล	ครัง้ท่ี	10	(RMUTNC	10th)	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี หอมเขียว
อาจารย์ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น	 ระดับดี	 สาขา

วิศวกรรมศาสตร์และอตุสาหกรรมวจิยั	จาก	พลเอกประจนิ	จัน่ตอง	รองนายกรฐัมนตร	ีในผลงานเรือ่ง	“สูตรท่ี
เหมาะสมต่อพฤตกิรรมทางกลและการคบืของวัสดผุสมพอลิโพรพลินีรไีซเคลิและผงไม้ยางพารา”	 “Optimal	
Formulation	of	Recyclesd	Polypropylene/Rubberwood	Flour	Composites	on	Mechani-
cal	and	Creep	Behaviors”	จากการประกวดผลงานวนันกัประดษิฐ์แห่งชาตปิระจ�าปี	2561	

ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ระริน เครือวรพันธุ์
อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 ภาค

บรรยาย	 จากผลงาน	 “การเปรยีบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลกูข้าวไรซ์เบอรีแ่ละข้าวสังข์
หยดของเกษตรกรในจงัหวดัพทัลุง”	 ในการประชมุวิชาการระดบัชาตมิหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล	
ครัง้ท่ี	10	และการประชมุวชิาการระดบันานาชาตมิหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล	ครัง้ท่ี	9

25
61

อาจารย์เอนก สาวะอินทร์
อาจารย์ประจ�าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง	 ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ	 จากผลงาน	 “ECO	

-Bi0gas	Systems	[EBS]	หรือ	ระบบก๊าซชีวภาพแบบประหยัด”	ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 ครั้งท่ี	 10	 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคล	ครัง้ท่ี	9	ณ	โรงแรมเรอืรษัฎา	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัตรงั
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ผลงานนักศึกษา

นายกิตติพิชญ์ ทองขาว
นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวง 

ประจ�าปี	 2561	 อนัดบัท่ี	 2	 รางวลัความคดิสร้างสรรค์	 ณ	 หอศลิป์สมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิิติ	์ พระบรม
ราชนินีาถ	The	Queen’s	Gallery	กรงุเทพมหานคร

นายธรณ์เทพ เพ็ชรประยูร นายนัทธพงศ์ คงจันทร์
นายพงศกร วงค์วรชาติ นายอรรถพล สังข์สุมล

และนายสิทธิศักดิ์ สุวรรณรัตน์
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี	 2	

ประเภทก�าลงัอดัตามเป้าหมาย	 จากเข้าร่วมการแข่งขันคอนกรตีมวลเบาระดบัอดุมศกึษา	 ครัง้ท่ี	 12	 ชงิถ้วย
พระราชทาน	สมเดจ็พระเทพรตันสุดาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีณ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสินทร์	

นายชัยยุทธ แก้วยัง นายสิทธิชัย กาเยาว์
และ น.ส.รัฐธิชา จิตรหลัง

นกัศกึษาวทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั	1	
และรางวลัรองชนะเลศิ	อนัดบั	2	การแข่งขนั	Bartender	Skill	contest	จาก	Creative	Tourism	
4.0	จัดโดยวทิยาลัยนานาชาตกิารท่องเท่ียวเกาะสมยุ	มหาวทิยาลยัราชภฎัสุราษฏร์ธานี

นายวีรพงค์ พันธรังสี
นกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร์	 ได้รบัคดัเลอืกให้เข้ารบัพระราชทานรางวัลเรยีนดจีากพระบาทสมเดจ็

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	 มหิศรภูมิพลราชวรางกูร	 กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช 
สยามนิทราธิเบศรราชวโรดม	บรมนาถบพติร	พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หัว	จดัโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	
ในพระบรมราชูปถัมภ ์	 (วสท.)	 ในกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด ้านวิศวกรรมศาสตร ์ใน 
พระราชูปถัมภ์	สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช	สยามมกฎุราชกมุาร
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นายศักดิ์ชัย เเสงดี นายเอกสิทธิ์ ช่วยเเก้ว
และนายศักดิทัต วัฒนาพันธุ์

ทีม	 Green	 House	 นกัศกึษาคณะครศุาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย	ี ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ
อันดับ	 2	 จากการประกวดสารคดีเชิงข่าว	 โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี	 12	 ในชื่อผลงาน 
“ลมหายใจ(สุดท้าย)...ทะเลบางขนุเทียน”

นายวศิน นิยมเดชาและนายรัชชานนท์ บุญฤทธิ์
นกัศกึษาคณะเกษตรศาสตร์	ได้รบัรางวลับทความวจิยัดเีด่น	เหรยีญทอง	และรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	2	

ประเภทโปสเตอร์	 จากผลงานเรือ่งการถ่ายทอดภมิูปัญญาการเลีย้งแพะตามวถิมีสุลมิ	 ในการประชมุสัมมนา
เครอืข่ายการจัดการครัง้ท่ี	11	“การจดัการความรู้สู่การขบัเคล่ือน	Thailand	4.0”

นายกฤตชยศญ์ แก้วสุข นายรณกร บุญราม
น.ส.กัญญารัตน์ วุฒิสังข์ และนายอนันตพงศ์ เเก้วศรี

ทีมยงัไม่ได้นอน	 นกัศกึษาคณะครศุาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย	ี ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	 2	
ประเภทความคิดสร้างสรรค์	 จากการประกวดสื่อสร้างสรรค์	 “ประชาชนจะได้อะไร	 เมื่อโรงพยาบาลได้รับ
มาตรฐาน	HA”	จาก	สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล	(องค์การมหาชน)

นายคมเดช บัวลอย
นกัศกึษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง	 ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	 และ	 best	 in	 show	 การ

ประกวดกุ้งสวยงาม	ชงิถ้วยพระราชทานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิรภิาจฑุาภรณ์	และรางวลัชนะเลิศ	
รุ่น	From	and	Finnage	การประกวดปลาสวยงาม	จากงาน	“The	Art	Of	Flare	Kuala	Lumpur	2019”	
ประเทศมาเลเซยี	 และรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	 1	 ประเภท	 DTPK	 จากงาน	 “Asian	 Betta	 Alltiance	
presents	AB	Alentiness”	ประเทศฟิลปิปินส์
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ผลงานนักศึกษา

นายธนาธิป เสนาะ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นายศุภชัย ขวัญมณี นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
น.ส.สุวิชาดา บุญสัตย์ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ น.ส.อารยา มณีฉาย นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และนายรุ่งโรจน์ นวนศรี นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
ได้รบัรางวลัผู้มคีวามประพฤตดิ	ีประจ�าปี	2561	จากพทุธสมาคมแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชปูถมัภ์

น.ส.ปริชญา เทพมณี น.ส.รัตนธิดา สุขรักษา
และ น.ส.อัจจิมา ทองสง

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ	 ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานภาคโปสเตอร์	 และรางวัล
บทความดเีด่น	 จากการประกวดผลงานแนวปฏบิตัท่ีิด	ี ชงิถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า 
อทิตยาทรกิติคุณ	 จากผลงานการส่ือสารเพือ่พฒันาแหล่งการท่องเท่ียววิถชีมุชนล่องแก่งหนานมดแดง	
ในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 สถาบัน 
การพลศกึษา	 และสถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ครัง้ท่ี	 11	 ภายใต้หัวข้อ“การจดัการความรูสู่้การขับเคล่ือน	
Thailand	 4.0”	 เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาการปฏิบัติงานในเครือข่ายการจัดการความรู้ของท้ัง	 
11	สถาบนั	

นายนเรศ เสนารักษ์ น.ส.กนกวรรณ เขาบาท
น.ส.กุลดา รัตนตรัง และนายอานนท์ ศรีนุ่น

นักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	 จากผลงานโครงการ
อนรุกัษ์หญ้าทะเลเพือ่พะยนู	 ในการประกวดเยาวชนอาสาสานต่อพระราชด�าร	ิ “โครงการค่ายเยาวชน 
รู้งานสืบสานพระราชด�าร	ิ(RDPB	Camp)	รุ่นท่ี	8”	จดัโดยส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสาน
งานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิ(สนง.กปร.)	กรงุเทพมหานคร
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นกัศกึษาคณะบรหิารธุรกิจ	ได้รบัรางวัล
ชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศจากการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ	
ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ	 9	 มทร.	
ครัง้ท่ี	7	ณ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวนัออก

น.ส.สุภาวดี แก้วสุข, น.ส.ทิพย์รัตน์ สังขาว, นายพิชเญศ มั่นคง,
น.ส.ภัทราวรรณ พิพิธสุนทร, น.ส.นิชาภัทธ ชุมแสง, น.ส.รัชชประภา รังไสย, นายจิรัฏฐ์ นวลนพสิทธิ์,

นายวรเศรษฐ์ ชุมทอง, นายสรธัญ ชูแก้ว, นายพงศกร ทรัพย์สิน,  น.ส.สุนันทา รักรัษฎา,
น.ส.นันทิกาน จันทร์นวล, นายนฤเบศร ไพโรจน์, นายพชรพล กุลสวัสดิ์, นายจิรวัฒน์ วิญญารัมย์,

นายปิยะวัช แก้วมณีโชติ, น.ส.สุขุมาล นวนมิ่ง, นายภควัต คุ้มสวัสดิ์ 

นายสุริยะวัฒน์ ยศถาวร
นกัศกึษาคณะศลิปศาสตร์	 ได้รบัรางวลัชนะเลศิการน�าเสนอผลงาน	 จากผลงาน	 The	 best	 mixed	

group	 presentation	 ในโครงการมหาวิทยาลัยสามเหลี่ยมเศรษฐกิจภาคใต้	 (IMT-Gt)	 Universiti 
Teknologi	Mara	Perlis	ประเทศมาเลเซยี

นายพิรวัตถ์ ศรีชุม นายอานนท์ ยามา
นายประพน ชนะพนธ์ และนายสหรัฐ อินธิสาร

นกัศกึษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 ได้รบัรางวลัชนะเลศิโล่รางวลัพระราชทานจากสมเดจ็พระเทพรตัน
ราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีในโครงการประกวดเครือ่งแต่งกายส่ิงทอผ้าไหมเชงิสร้างสรรค์	ประจ�าปี	2561	
Creative	ready	to	wear	(ผ้าไทยในมมุมองและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่)	จดัโดยกรมหม่อนไหม	ร่วมกบั	
16	สถาบนัการศกึษาทางด้านแฟชัน่และส่ิงทอในประเทศ	

นายสรวิช ชูช่วย
นกัศกึษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	และ	นายจตพุฒัน์	แก้วบญุสงนกัศกึษา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ	 อนัดบั	 1	 การแข่งขนัการประกวดแบบโครงการ	
SYS	 STUDENT	 DESIGN	 CONTEST	 2018	 จากผลงานการส่งเข้าประกวดของนกัศกึษา
สถาปัตยกรรมท่ัวประเทศ	จดัโดย	บรษิทั	เหลก็สยามยามาโตะ	จ�ากดั	

25
61
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ผลการด�าเนินงานตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
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พันธกิจที่ 1
ผลิตก�าลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ

ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
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นายสิปปนนท์	สุดฝ้าย
สาขาวศิวกรรมอตุสาหการ	
นายสถาพร	นุ้ยแบบ
สาขาวศิวกรรมการผลติ

รางวลัชนะเลศิ ทักษะการเชือ่มโลหะ การแข่งขนัราชมงคล
วชิาการวศิวกรรม
ครัง้ท่ี	10

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา

นายธีรเมธ	จันสุกสี
นายธวตัชยั	อนิศรี
นายวรศิ	ด�าดสั
นายรชัฏ	สุรยีะ
สาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์

รางวลัชนะเลศิ การประยกุต์ใช้งาน	IoT	
ส�าหรบัการเตอืนภยั

นายวทิยา	ค�าชู
นายชยัวฒัน์	ซงัซาสิทธ์ิ
นายจักรพนัธ์	กิม้เส้ง
นายสุกฤษฎ์	โต๊ะยี
สาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์

รางวลัชนะเลศิ ทักษะพืน้ฐานทาง
วศิวกรรม

นายศภุชยั	ขวัญมณี
สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า
น.ส.ประภาศริ	ิละอองสม	
สาขาวศิวกรรมส�ารวจ
นายปิยวชั	เซ่งแซ่
สาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์

รางวลัชนะเลศิ การน�าเสนอแนวปฏบิตัิ
ท่ีดใีนการจดักิจกรรม
ด้านประกนัคณุภาพการ
ศกึษาของนกัศกึษา

นายพรเทพ	ช่วยคล้าย
นายสิทธิเดช	แก้วสุข
นายกิตตพิงศ์	ชรูกัษ์
สาขาวศิวกรรมโยธา

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั	1

คอนกรตีก�าลงัสูง
ตามเป้าหมาย

นายวรีะพงค์	พนัธรงัสี
นายวฒิุชยั	จันทิปะ
นายจารวิุทย์	ชเูกล้ียง
สาขาวศิวกรรมส�ารวจ

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั	1

แผนท่ีจากอากาศยาน
ไร้คนขบัขนาดเลก็

เจ้าของผลงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กจิกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
จากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ
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เจ้าของผลงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กจิกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

นายนติชิยั แสงวริฬุห์
นายยทุธนนัท์ บญุธรรม     
สาขาวศิวกรรมการผลิต

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 1

ทักษะด้าน CNC 
งานกดัและงานกลึง

การแข่งขนัราชมงคล
วชิาการวศิวกรรม
ครัง้ท่ี 10

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา

นายอภวิฒัน์ กล่ินจันทร์
นายเทวพนัธ์ เรอืงเกิด      
สาขาวศิวกรรมอตุสาหการ

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 2

ทักษะด้าน CNC 
งานกดัและงานกลึง

น.ส.ทิพยสุคนธ์ บญุญโส
น.ส.ปัญจรย์ี แสงชืน่ 
น.ส.กายสิทธ์ิ สืบสง
นายอคัรเดช ชมภแูสน
สาขาวศิวกรรมอตุสาหการ

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 1

มาตรวทิยาด้านมิติ

น.ส.ทิพยสุคนธ์ บญุญโส 
น.ส.ปัญจรย์ี แสงชืน่ 
น.ส.กายสิทธ์ิ สืบสง
นายอคัรเดช ชมภแูสน
สาขาวศิวกรรมอตุสาหการ

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 1

โปสเตอร์โครงงานและ
สหกิจศกึษา

น.ส.ทิพยสุคนธ์ บญุญโส 
น.ส.ปัญจรย์ี แสงชืน่ 
น.ส.กายสิทธ์ิ สืบสง
นายอคัรเดช ชมภแูสน
สาขาวศิวกรรมอตุสาหการ

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 1

การสร้างเครอืข่าย
คอมพวิเตอร์

นายคณาธิป ภกัดฉีนวน
นายวรฒุม์ ครองไตรเวทย์
นายธนกฤต มรกต
สาขาวศิวกรรมโยธา

รางวลัชมเชย
อนัดบัท่ี 2

การสร้างสรรค์งาน
โครงสร้างด้วย
ไม้ไอศกรมี

การแข่งขนัเพือ่
สร้างสรรค์วชิาการด้าน
โครงสร้างด้วยไม้
ไอศกรมี สายงาน
วศิวกรรมโยธา
ชงิแชมป์ประเทศไทย 
ครัง้ท่ี 12 ชงิถ้วย
พระราชทานสมเดจ็
พระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลรตันโกสินทร์
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นายณฐัวัชร แก้วสม
นายนทัิศน์ ศรษีะน้อย      
สาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ทุนการศกึษา 
100,000 บาท

Application : Vget โครงการ Startup 
Thailand League

มหาวทิยาลยัราชภัฏ
สงขลา

นายธีรเมธ จันสุกสี
นายธนากร พันธุเวช         
นายเอกสิทธ์ิ เอกสิทธ์ิ
สาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ทุนการศกึษา 
100,000 บาท

Application : 
Restore Food

นายธีรเมธ จันสุกสี
นายธนากร พนัธุเวช
นายเอกสิทธ์ิ เอกสิทธ์ิ
สาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ทุนการศกึษา 
100,000 บาท

Application : Qhair

นายวโิรจน์ เพชรคง
นายปรวุฒน์ บญุเกือ้ 
สาขาวศิวกรรมเครือ่งกล

รางวลัเหรยีญทอง การกล่ันเอทานอลด้วย
รงัสีแสงอาทิตย์โดยใช้
คลืน่อตัราโซนคิผ่านหัว
กระจายสารละลาย

มหกรรมงานวจิยัแห่ง
ชาต ิ2561 (Thailand 
Research Expo 
2018)

ส�านกังานคณะกรรมการ
การวจิยัแห่งชาติ

นายวสิาข์ เสน่หา
นายพชิญะ สุขบวัแก้ว
สาขาวศิวกรรมเครือ่งกล

รางวลัเหรยีญ
ทองแดง 

ทักษะฝีมอืแรงงานด้าน
แมคคาทรอนกิส์

การเเข่งขนัฝีมอืแรงงาน
แห่งชาต ิระดบัประเทศ 
ครัง้ท่ี 27

ส�านกัพฒันามาตรฐาน
และทดสอบฝีมอื
แรงงาน

นายสุทัศน์ แก้วกรม
นายนพินัธ์ ศรีษะน้อย
สาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์

รางวลัเหรยีญทอง เครือ่งตดัโฟมอตัโนมตัิ 
รุ่น 2

การประชมุวชิาการ
ระดบัชาตมิหาวทิยาลัย
ราชมงคล ครัง้ท่ี 10 
และประชมุระดบั
นานาชาตคิรัง้ท่ี 9

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรวิีชยั

นายฐิตพิงศ์ พริพิล
น.ส.สุนสิา ยานะวมุิติ
สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า

รางวลั Special 
Award และ 
รางวลัเหรยีญเงิน

มเิตอร์วดัอตัราการไหล
ต้นทุนต�า่ด้วยหลกั
การพาความร้อน

เจ้าของผลงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กจิกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
จากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ
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เจ้าของผลงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กจิกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

นายฐิตพิงศ์ พริพิล
น.ส.สุนสิา ยานะวมุิติ
สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า

รางวลัเหรยีญเงิน เครือ่งตรวจวดัและเฝ้า
ระวังระดบัน�า้ต้นทุนต�า่
ด้วยเทคนคิความดนั
ฟองอากาศ

การประชมุวชิาการ
ระดบัชาตมิหาวทิยาลัย
ราชมงคล ครัง้ท่ี 10 
และประชุมระดับ
นานาชาติครั้งท่ี 9

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรวีชิยั

นายวโิรจน์ เพชรคง
นายแวยไูน ยโูซะ
สาขาวศิวกรรมเครือ่งกล

รางวลัเหรยีญเงิน การเพิม่สมรรถนะการก
ลัน่เอทานอลด้วยคล่ืน
อลัตร้าโซนคิ

คณะบรหิารธุรกิจ

นายอดเิทพ เหนอืคลอง
สาขาระบบสารสนเทศ 

รางวลัชนะเลศิ การเขยีนแผนธุรกิจ โครงการสัมมนาและ
การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ
ด้านบรหิารธุรกิจ              
9 มทร. ครัง้ท่ี 6

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

น.ส.เพยีงออ ชยัด�า
สาขาการบญัชี

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบัท่ี 1

การเขยีนแผนธุรกิจ

นายพชิญตม์ มุ่นโย
สาขาการตลาด

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบัท่ี 2

การเขยีนแผนธุรกิจ

น.ส.พชัรนิทร์ สมศรี
นายณฐัชนน ตระกลูบญุรอด
สาขาระบบสารสนเทศ

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบัท่ี 2

ผลงานสหกิจศกึษา 
(ประเภท Oral)

น.ส.สรารตัน์ เพชรยาบาล  
สาขาระบบสารสนเทศ     

รางวลัชนะเลศิ การตอบค�าถามทาง
ด้านบรหิารธุรกิจ

นายพสศรนิ สาระวโิรจน์ 
สาขาระบบสารสนเทศ

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบัท่ี 1  

การตอบค�าถามทาง 
ด้านบรหิารธุรกิจ

นายธนาการ เมียดกลม
สาขาการจัดการส�านกังาน
อเิล็กทรอนกิส์

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบัท่ี 2

การตอบค�าถามทาง
ด้านบรหิารธุรกิจ

นายธนพล พกัเกาะ 
สาขาการตลาด 

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบัท่ี 2  

ผลงานบณัฑิตนกัปฏบิตัิ 
(ทักษะด้านภาษา
องักฤษ)
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น.ส.อรสิา สัทธานนท์
สาขาการบญัชี

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบัท่ี 2  

ผลงานบณัฑิตนกัปฏบิตัิ 
(ทักษะด้านภาษา
องักฤษ)

โครงการสัมมนาและ
การแข่งขนัทักษะ
ทางวชิาการ
ด้านบรหิารธุรกิจ 
9 มทร. ครัง้ท่ี 6

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

นายอดศิยั สุธรรมกลุ
สาขาระบบสารสนเทศ

รางวลัชนะเลศิ ระบบบรหิารจัดการ 
งานซ่อม

โครงการการประกวด
ผลงานวชิาการ 
ส่ิงประดษิฐ์คดิค้น

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรวิีชยั

นายนฤเบศร ไพโรจน์
สาขาการจัดการส�านกังาน
อเิล็กทรอนกิส์

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 2

ทักษะการเป็นวทิยากร
มอือาชพี

โครงการแข่งขันทักษะ
การเป็นวทิยากรมอื
อาชพี

มหาวทิยาลยัราชภัฏ
สงขลา

น.ส.สุนนัทา รกัรษัฎา
สาขาการจัดการทรพัยากร
มนษุย์

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 2

ทักษะการเป็นวทิยากร
มอือาชพี

โครงการแข่งขันทักษะ
การเป็นวทิยากรมอื
อาชพี

นายภวูนยั สุขด�า
นายรณชยั พรกิแก้ว
สาขาระบบสารสนเทศ

รางวลัชนะเลศิ เวบ็ไซต์บรหิารจดัการ
รายการว่ิงส�าหรบัผู้จดั
และนกัวิง่

โครงการกิจกรรม 
Hatyai Tech 
Startup League 
2017

มหาวทิยาลยัหาดใหญ่

นายวชัวิศ วริยิะธรรม
นายชยักร สันตสุิขลาภ
สาขาระบบสารสนเทศ

ผ่านการคดัเลอืก
และได้รบัทุนการ
ศกึษา

ระบบตวักลางในการ
ขายไอเทมเกมส์
ออนไลน์

โครงการ Startup 
Thailand League

ส�านกังานนวัตกรรม
แห่งชาติ

นายภมิูภทัร แก้วอ่อน
นายศภุวชิญ์ เกือ้รอด
สาขาระบบสารสนเทศ

ผ่านการคดัเลอืก
และได้รบัทุนการ
ศกึษา

ระบบส่ังอาหารว่าง
ออนไลน์

โครงการ Startup 
Thailand League

นายรณชยั พรกิแก้ว
สาขาระบบสารสนเทศ

ผ่านการคดัเลอืก
และได้รบัทุนการ
ศกึษา

เวบ็ไซต์บรหิารจดัการ
รายการว่ิงส�าหรบัผู้จดั
และนกัวิง่

โครงการ Startup 
Thailand League

เจ้าของผลงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กจิกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

คณะบรหิารธุรกิจ 

ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
จากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ
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เจ้าของผลงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กจิกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

คณะบรหิารธุรกิจ 

นายไชยวราพงษ์ ปัญญาเป่ียมศกัดิ์
นายธีรพล สุขทอง
ว่าท่ีร้อยตรอีกนษิฐ์ ปานงาม
สาขาระบบสารสนเทศ

ผ่านการคดัเลอืก
และได้รบัทุนการ
ศกึษา

เวบ็ไซต์บรหิารจดัการ
จองตัว๋รถโดยสาร
ประจ�าทาง

โครงการ Startup 
Thailand League

ส�านกังานนวตักรรม
แห่งชาติ

นายปานเทพ นลิพันธ์
นายณฐัพล เลิศไกร
นายกวิน แก้วมงคล
สาขาระบบสารสนเทศ

ผ่านการคดัเลอืก
และได้รบัทุนการ
ศกึษา

เวบ็ไซต์บรกิารเช่าห้อง
พกัโฮมสเตย์ของแหล่ง
ท่องเท่ียว

โครงการ Startup 
Thailand League

นายมานะศกัดิ ์ศรสุีข  
น.ส.อรญา มากโฉม
น.ส.อารฟีะห์ เจะอบุง
สาขาระบบสารสนเทศ

ผ่านการคดัเลอืก
และได้รบัทุนการ
ศกึษา

พฒันา Application 
ท่ีใช้ช�าระเงินในการซือ้
สินค้าของห้าง
สรรพสินค้า

โครงการ Startup 
Thailand League

นายพศิษิฎ์ ฤกษ์วจิิตรนนัท์
น.ส.ชมพนูทุ เตยีนมีผล 
น.ส.พมิลพร พลมณี
นายชานน คงประสงค์สิริ
นายณฐัพงษ์ บญุแตง
น.ส.ภชัราภรณ์ ทิพย์มณเฑยีร
สาขาระบบสารสนเทศ

ผ่านการคดัเลอืก
และได้รบัทุนการ
ศกึษา

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
Picky Piggy Body 
Mark Scanner

โครงการ Startup 
Thailand League

นายธรรมสรณ์ หาญผดงุกิจ 
นายบารมี สานแสงธรรม
นายปรุมิพฒัน์ เจียรสุนนัท์ 
น.ส.บณัฑติา แก้วหวังสกลู
สาขาระบบสารสนเทศ

ผ่านการคดัเลอืก
และได้รบัทุนการ
ศกึษา

Application : Loan 
visor

โครงการ Startup 
Thailand League

นายพชิญุตม์ มุ่นโย
สาขาการตลาด
น.ส.ญานนิทร์ ธัญญานนท์
สาขาการจัดการส�านกังาน
อเิล็กทรอนกิส์
น.ส.เพยีงออ ชยัด�า
สาขาการบญัชี
น.ส.ศวิารตัน์ แซ่เอีย้ว
สาขาการบญัชี
นายอดเิทพ เหนอืคลอง
สาขาระบบสารสนเทศ

รางวลัชนะเลศิ การเขยีนแผนธุรกิจ โครงการนทิรรศการ
วชิาการราชมงคล
ศรวีชิยัแฟร์ 
ประจ�าปี 2561

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรวิีชยั
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เจ้าของผลงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กจิกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

คณะบรหิารธุรกิจ 

น.ส.พรรณธิภา ศฟงคาร 
น.ส.เบญจวรรณ ทองทิพย์   
น.ส.นนัทิกาน จันทร์นวล
สาขาระบบสารสนเทศ

รางวลัชนะเลศิ ทักษะการใช้โปรแกรม 
Microsoft excel

โครงการนทิรรศการ
วชิาการราชมงคล
ศรวีชิยัแฟร์ 
ประจ�าปี 2561

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรวิีชยั

คณะศลิปศาสตร์

นายสุรยิะวฒัน์ อศถาวร
สาขาภาษาต่างประเทศ

รางวลัชนะเลศิ
อนัดบั 1

The best mixed 
group presenta-
tion

โครงการมหาวิทยาลยั
สามเหล่ียมเศรษฐกิจ
ภาคใต้ 

Universiti Teknologi 
Mara Perlis ประเทศ
มาเลเซยี

นายเอกพจน์ พนาลี
นายธีรนนท์ ล่องหน
นางสาวปิยพร ชมชืน่ 
น.ส.อมาวสี สุขสังข์
น.ส.พวงศร ศรคีละมหันโต
สาขาคหกรรมศาสตร์

รางวลัชมเชย วจิติรตระการกรองร้อย
กระเช้าดอกไม้  แบบ
ประณตีศลิป์

การประกวดเยบ็ร้อย
ค่อยจีบ ประดษิฐ์ใบตอง 
ระดบัชาต ิครัง้ท่ี 9

มหาวทิยาลยัสวนดสิุต 

น.ส.เมวยีา งามชืน่
นายรฐัการต์ ชัง่ทอง
สาขาภาษาต่างประเทศ

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 1

English as a 
Window to an 
Expanding World

English Day มหาวทิยาลยัทักษิณ

น.ส.นฏัฐิกา แก้วจินดา
น.ส.นสุบา ราแม
น.ส.ลลิตพรรณ สมค�า
สาขาอาหารและโภชนาการ

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 1

แพตตีเ้บอร์เกอร์
มงัสวิรตัเิสรมิ
กากถัว่เหลอืง

การประกวดผลงาน
ส่ิงประดษิฐ์คดิค้นและ
นวตักรรมระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย
ระดบัอาชวีศกึษาและ
ระดบัอดุมศกึษาเขต
ภาคใต้ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรวิีชยั

ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
จากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ
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เจ้าของผลงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กจิกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

คณะศลิปศาสตร์ 

น.ส.นชุนาถ สิทธ์ิชู
น.ส.พรรษชล เฉือ่ยขุนทด
สาขาอาหารและโภชนาการ

รางวลัเหรยีญเงิน ข้าวพองไร้น�า้มนัทอด 
รสคัว่กลิง้

การประกวดผลงานส่ิง
ประดษิฐ์คดิค้นและ
นวตักรรมระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย
ระดบัอาชวีศกึษาและ
ระดบัอดุมศกึษาเขต
ภาคใต้ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรวีชิยั

น.ส.นชุนาถ สิทธ์ิชู
สาขาคหกรรมศาสตร์

รางวลัผลงานดเีด่น ผลของการใช้แป้ง
มนัเทศสีม่วงทดแทน
แป้งสาลต่ีอคณุภาพของ
วาฟเฟิลโคน

โครงการประชมุวชิาการ
ระดบัชาตด้ิานศลิปศาสตร์ 
ครัง้ท่ี 3

นายบรรพต จันทร์ประดษิฐ์
สาขาคหกรรมศาสตร์

รางวลัผลงานดเีด่น เค้กหน้านิม่จากมะม่วง
หาวมะนาวโห่

โครงการประชมุวชิาการ
ระดบัชาตด้ิานศลิปศาสตร์ 
ครัง้ท่ี 3

นายบรรเจิด บญุสุขจันทร์
สาขาคหกรรมศาสตร์

รางวลัผลงานดเีด่น การพฒันาผลติภณัฑ์
ของท่ีระลกึจากลูกปัด
โนรา

โครงการประชมุวชิาการ
ระดบัชาตด้ิานศลิปศาสตร์ 
ครัง้ท่ี 3

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นายธนาธิป เสนาะ
น.ส.อารยีา แก้วสมุทร
นายศวิกร รกังาม
น.ส.ชนากานต์ จันเสน  
น.ส.ชนม์นภิา ธีรปัจเจก
นายธนาธิป บญุชม
นายจานวุฒัน์ จันสุข
นายทัศน์พงศ์ สุวรรณโมสิ
นายกิตตโิรจน์ ไชยสวัสดิ์
นายองอาจ แซ่ท่ัง
สาขาสถาปัตยกรรมและผงัเมอืง       

รางวลัชมเชย สวนหย่อมเฉลมิพระเกยีรติ โครงการจดัสวนหย่อม
เฉลมิพระเกยีรตชิงิแชมป์
แห่งประเทศไทย  
ครัง้ท่ี 10

ศนูย์การค้าฟิวเจอร์
พาร์ครงัสิต 
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เจ้าของผลงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กจิกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

นายพริวตัถ์ ศรชีมุ
นายอานนท์ ยามา
นายประพนธ์ ชนะพล
นายสหรฐั อนิธิสาร
สาขาศลิปกรรมและออกแบบ

รางวลัชนะเลศิ ผ้าไทยในมุมมองและ
ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่

การประกวดการออกแบบ
เครือ่งแต่งกายส่ิงทอ  
ผ้าไหมเชงิสร้างสรรค์ 
เพือ่เป็นการสืบสาน
วฒันธรรมภมูปัิญญา
ด้านหม่อนไหม

กรมหม่อนไหม

นายวสวตัติ ์รยิาพนัธ์
นายกิตตพิชิญ์ ทองขาว
สาขาศลิปกรรมและออกแบบ

รางวลัชนะเลศิ เทคนคิประตมิากรรม โครงการถ่ายทอดงาน
ศลิป์กบัศลิปินแห่งชาติ 
กิจกรรมศลิปินแห่งชาติ
สัญจร สืบสานศลิป์
อนัดามนั

กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม
กระทรวงวฒันธรรม
จงัหวัดกระบี่

น.ส.ญาณศิา วเิศษสินธ์ุ
สาขาศลิปกรรมและออกแบบ

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 1

เทคนคิประตมิากรรม โครงการถ่ายทอดงาน
ศลิป์กบัศลิปินแห่งชาติ 
กิจกรรมศลิปินแห่งชาติ
สัญจร สืบสานศลิป์
อนัดามนั

น.ส.ศภุกานต์ ธนศูร
สาขาศลิปกรรมและออกแบบ

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 2

เทคนคิประตมิากรรม โครงการถ่ายทอดงาน
ศลิป์กบัศลิปินแห่งชาติ 
กิจกรรมศลิปินแห่งชาติ
สัญจร สืบสานศลิป์
อนัดามนั

นายนพินธ์ รกัชู 
นายสิรวิชญ์ จารเุจรญิกมล
สาขาศลิปกรรมและออกแบบ

รางวลัชมเชย เทคนคิประตมิากรรม โครงการถ่ายทอดงาน
ศลิป์กบัศลิปินแห่งชาติ 
กิจกรรมศลิปินแห่งชาติ
สัญจร สืบสานศลิป์
อนัดามนั

ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
จากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ
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เจ้าของผลงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กจิกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 

น.ส.ภทัราพร สุวรรณจันทร์   
น.ส.ภณัฑริา หนเูอยีด
สาขาวศิวกรรมอตุสาหการ

รางวลัชนะเลศิ เทคนคิการสอนกลุ่ม
การสอนท่ัวไป

โครงการ Teaching 
Academy Award 
2018 ครัง้ท่ี 7

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา

น.ส.เกยีรตสุิดา จันทร์ทอง 
นายศศภิทัร คล้าย ณ รงัสี
สาขาวศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์
และโทรคมนาคม

รางวลัชนะเลศิ ส่ือประกอบการเรยีน
การสอนด้านซอฟต์แวร์

โครงการ Teaching 
Academy Award 
2018 ครัง้ท่ี 7

น.ส.อาภสัรา ยอดทอง 
น.ส.กญัญารตัน์ วฒิุสังข์ 
น.ส.กิตตวิภา บญุสุวรรณ์ 
น.ส.พรนภา บญุสว่าง
นายจิตรกร ไพโรจน์
นายอนนัตพงศ์ แก้วศรี
นายอานนท์ ปานสัง
นายนติธิร วุ่นหนู
นายรณกร บญุราม
นายกฤตชยศญ์ แก้วสุข
สาขาเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน

รางวลัชนะเลศิ ทักษณิถิน่ไทย โครงการ Teaching 
Academy Award 
2018 ครัง้ท่ี 7

นายตนภัุทร ประสานรมย์ 
น.ส.วราภรณ์ ศริคิรนิทร์
สาขาวศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 1

เทคนคิการสอน
กลุม่เครือ่งกล/
แมคคาทรอนกิส์

โครงการ Teaching 
Academy Award 
2018 ครัง้ท่ี 7

นายเอกรนิทร์ เขียวไปล่
สาขาวศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์

รางวลัชนะเลศิ การจดัการเรยีนรู้รปู
แบบ MAIP 

การประชมุวชิาการน�า
เสนอผลงานวจิยั 
นวตักรรมวชิาชพีครู 
เครอืข่ายสถาบนัผลติครู
ภาคใต้ตอนล่าง ครัง้ท่ี 1

มหาวทิยาลยัทักษิณ

น.ส.ศรญัญา พลายด้วง
สาขาวศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์

รางวลัรองชนะเลิศ การพฒันาผลสัมฤทธ์ิ
โดยใช้บทเรยีน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอน
รายวชิาอปุกรณ์
อเิล็กทรอนกิส์และวงจร

การประชมุวชิาการน�า
เสนอผลงานวจิยั 
นวตักรรมวชิาชพีครู 
เครอืข่ายสถาบนัผลติครู
ภาคใต้ตอนล่าง 
ครัง้ท่ี 1
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เจ้าของผลงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กจิกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 

นายณชา วานชิรกัษ์
สาขาเทคโนโลยปิีโตรเลยีม

รางวลัชนะเลศิ 9-SMART Application โครงการ Start up 
Thailand League 
ประจ�าปี 2561

ส�านกังานนวตักรรม
แห่งชาติ 

นายเสษฐวฒิุ หนยูิม้ซ้าย
น.ส.จิดาภา เพชรรตัน์
นายอารยะ สมมาตร
สาขาเทคโนโลยปิีโตรเลยีม

รางวลัชนะเลศิ Ascaf Application โครงการ Start up 
Thailand League 
ประจ�าปี 2561

นายพสิิฐ จิตสุวรรณ
น.ส.ศรารชัต์ ช่องรกัษ์
นายธนกฤต ไวยวฒิุ
นายศภุชยั จันทร
นายศาสตรา จิตวาที
สาขาเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน

รางวลัชนะเลศิ ศาสตราวธุแห่งมลายู ประกวดภาพยนตร์ส้ัน
อตัลกัษณ์ชายแดนใต้
ปีที ่4

ส�านกัประชาสัมพนัธ์ 
เขต ๖

น.ส.กญัญารตัน์ วฒิุสังข์ 
น.ส.ทิพสุคนธ์ ดสิุตกลุ
นายอนนัตพงศ์ แก้วศรี
นายภรูวิสั ล้ีเกือ้กลู
นายกฤตชยศญ์ แก้วสุข
สาขาเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 1

ทองค�าแห่งสุครินิ ประกวดภาพยนตร์ส้ัน
อตัลกัษณ์ชายแดนใต้
ปีที ่4

น.ส.ณฐัรดา กิจก�าจรกลุ
นายสิทธิชยั จันทวรรณ์
นายณฏัฐกร นาคแก้ว
นายพฆิเนศ น้อยก�า่
นายอธิป แซ่ตัง้
สาขาเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 2

บทเพลงแห่งกวัลาบารา ประกวดภาพยนตร์ส้ัน
อตัลกัษณ์ชายแดนใต้
ปีที ่4

นายศกัดิช์ยั แสงดี
นายเอกสิทธ์ิ ช่วยแก้ว
นายศกัดทัิต วฒันาพนัธ์ุ
สาขาเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน

เข้ารอบ 16 ทีม คนืชวิีตสู่ธรรมชาติ
ประมงอาสาชมุชน
บ้านท่าหิน

โครงการสิงห์สร้างสรรค์ 
คนทีว ีปีท่ี 12 

บรษิทัสิงห์ คอร์เปอร์
เรชัน่ จ�ากดัและบรษัิท 
สาระด ีจ�ากดัในเครอื
บรษิทักนัตนา กรุ๊ป 
จ�ากดั (มหาชน)

ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
จากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ
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เจ้าของผลงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กจิกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี  

น.ส.สาธิน ีงามไตรไร
สาขาวศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์
และโทรคมนาคม

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 2

การสร้างเอกสาร
ราชการตามงาน
สารบรรณ

โครงการนทิรรศการ
วชิาการ ราชมงคล
ศรวีชิยัแฟร์ 
ประจ�าปี 2561

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรวีชิยั

นายวริชั เพชรนุ่น
นายสิทธิกร ไหมเจรญิ
นายสิทธิพงษ์ ธรรมโชตงั
สาขาวศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์
และโทรคมนาคม

รางวลัรองชนะเลิศ 
อนัดบั 2

การแข่งขนัหุ่นยนต์
เดนิตามเส้น

โครงการนทิรรศการ
วชิาการราชมงคล
ศรวีชิยัแฟร์ 
ประจ�าปี 2561

นายชลัลวิทย์ สโมทาน
นายภรูณิฐั ศรสีวัสดิ์
นายณฐักร เกือ้ก่อแก้ว
สาขาเทคโนโลยปิีโตรเลียม

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 1 เหรยีญ
เงิน 

การดดูซบัน�า้มันโดยใช้
ดอกธูปฤาษแีละเส้นใย
กาบมะพร้าวท่ีผ่านการ
ปรบัสภาพเพือ่พฒันา
เครือ่งแยกน�า้มนัออก
จากน�า้

การประกวด ผลงาน
วชิาการ ส่ิงประดษิฐ์
คดิค้นและนวตักรรม 
ระดบัอาชวีะศกึษาเขต
ภาคใต้

นางสาวนภิา รกัคล้าย
นายพพิฒัน์ วิเวกรวงทอง 
นายกอบชยั สุขสะปาน
นายณฐัธัญ กมลเจรญิ
สาขาวศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์
และโทรคมนาคม

รางวลัชนะเลศิ 
อนัดบั 1

ชดุทดลองการควบคมุ
แท็งก์น�า้แบบ PID โดย
โปรแกรม LabVIEW

มหกรรมงานวจิยั    
ส่วนภมูภิาค 2561 
(Regional Research 
Expo 2018) 

นายอลงกรณ์ พลูสวสัดิ์
นายอดศิกัดิ ์ฤทธิเดช
นายธารทิพย์ เส้งเซ้ง
นายภาณชุนารถ อสิระทะ
สาขาวศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์
และโทรคมนาคม

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 2

ชดุทดลองการควบคมุ
มอเตอร์ 1 เฟสโดยใช้
โปรแกรมพแีอลซี

มหกรรมงานวจิยั    
ส่วนภมูภิาค 2561 
(Regional Research 
Expo 2018)

นายวรตัน์ แก้วแพง
นายตนภัุทร สัตยมาศ
สาขาวศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์
และโทรคมนาคม

รางวลัชนะเลศิ
การประกวดตกแต่ง
บทูนทิรรศการ

เครือ่งช่วยเดนิ มหกรรมงานวจิยั    
ส่วนภมูภิาค 2561 
(Regional Research 
Expo 2018)
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เจ้าของผลงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กจิกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี   

นายอดศิร ซ้ายขวญั
น.ส.อรอนงค์ ไชยวรณ์
น.ส.รจรนิทร์ คงบญุ
สาขาวศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์
และโทรคมนาคม

รางวลัชนะเลศิ  
การประกวดตกแต่ง
บทูนทิรรศการ

รถเขน็เดก็ไฟฟ้า
แบบพบัได้

มหกรรมงานวจิยั    
ส่วนภมูภิาค 2561 
(Regional Research 
Expo 2018)

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรวิีชยั

น.ส.นลิน ีแสงประดบั
น.ส.ธิดารตัน์ จันทอไุร
สาขาวศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์
และโทรคมนาคม

รองชนะเลศิ
อนัดบั 1

เครือ่งกายภาพบ�าบดั 
ข้อเข่า

มหกรรมงานวจิยั    
ส่วนภมูภิาค 2561 
(Regional Research 
Expo 2018)

วิทยาลัยรตัภูมิ

นายรดุดนี องสารา
น.ส.วารณุ ีเชือ้พทุธ
นายฌณนนัท์ หวนัตาหลา  
สาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์

รางวลัรองชนะเลิศ 
อนัดบั 2

การผลิตส่ือมลัตมีิเดยี International 
C-PROM 2018

มหาวทิยาลยั UiTM 
ประเทศมาเลเซยี 

น.ส.ศวิรนิทร์ กฐินทิพย์ 
น.ส.กญัญาพชัร วงศ์พไิลวฒัน์
น.ส.อสมาภรณ์ พนัโท
สาขาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ

รางวลัรองชนะเลิศ 
อนัดบั 3

การผลิตส่ือมลัตมีิเดยี International 
C-PROM 2018

น.ส.ศวิรนิทร์ กฐินทิพย์
สาขาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ

รางวลัชมเชย ทักษะด้านคอมพวิเตอร์ โครงการแข่งขันทักษะ
คอมพวิเตอร์ระดบั
อาชวีศกึษา สาขาการ
สอบวดัทักษะทางด้าน
คอมพวิเตอร์

มหาวทิยาลยัทักษิณ

นายธนกฤต แก้วสลับนลิ
นายทนสัดา ชายสงค์
สาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ทุนการศกึษา My Health Queue โครงการ Start up 
Thailand League

มหาวทิยาลยัราชภัฏ
สงขลา

ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
จากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ
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เจ้าของผลงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กจิกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

วิทยาลัยรตัภูมิ

นายกรครสิต์มาส บญุบงั 
น.ส.ณฎัฐว ีขุนประดษิฐ์
สาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์

รางวลัชนะเลศิ
เหรยีญทอง

ระบบควบคมุการเพาะ
เห็ดนางฟ้าในโรงเรอืน
แบบปิดผ่านออนไลน์ 
แอปพลเิคชนั

การประกวดผลงาน
วชิาการส่ิงประดษิฐ์
คดิค้นและนวตักรรม
ระดบัอาชวีศกึษาและ
อดุมศกึษา

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรวีชิยั 

นายอสัมัม มูฮิตาปี
สาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์

รางวลัชนะเลศิ 
เหรยีญทอง

แอปพลเิคชนัรถโดยสาร
สาธารณะกรณศีกึษา
เส้นทางสายรตัภมู-ิ 
หาดใหญ่

การประกวดผลงาน
วชิาการส่ิงประดษิฐ์
คดิค้นและนวตักรรม
ระดบัอาชวีศกึษาและ
อดุมศกึษา

นายสุพนิจิ เส็นยหีีม
นายสุภนินัท์ เส็นยหีีม
สาขาวศิวกรรมเครือ่งจักรกล
เกษตร

รางวลัเหรยีญทอง กงัหันลมผลติไฟฟ้า ใช้
ในการเกษตร

การประกวดผลงาน
วชิาการส่ิงประดษิฐ์
คดิค้นและนวตักรรม
ระดบัอาชวีศกึษาและ
อดุมศกึษา

นายภวูนนท์ มุสิกเจรญิ
นายวรีะพนัธ์ ปากพนู
สาขาวศิวกรรมเครือ่งจักรกล
เกษตร

รางวลัเหรยีญเงิน เครือ่งควบคมุความชืน้
ด้วยโซลาเซล

การประกวดผลงาน
วชิาการส่ิงประดษิฐ์
คดิค้นและนวตักรรม
ระดบัอาชวีศกึษาและ
อดุมศกึษา

นายธีรยทุธ โยนาย
นายธีรภทัร ฤทธิผลิน
สาขาวศิวกรรมเครือ่งจักรกล
เกษตร

รางวลัเหรยีญเงิน ตู้อบสมนุไพรด้วยความ
ร้อนจากฮตีเตอร์อนิ
ฟาเรดโดยใช้พลงังาน
ไฟฟ้าจากโซลาเซล

การประกวดผลงาน
วชิาการส่ิงประดษิฐ์
คดิค้นและนวตักรรม
ระดบัอาชวีศกึษาและ
อดุมศกึษา

นายนพรตัน์ รตันา
นายปิยวฒัน์ เพชรชนะ
นายอชราย ุขันธิกลุ
สาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์

รางวลัชมเชย แอปพลเิคชนัควบคมุ
อปุกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบ
คราวด์

การประกวดผลงาน
วชิาการส่ิงประดษิฐ์
คดิค้นและนวตักรรม
ระดบัอาชวีศกึษาและ
อดุมศกึษา

นายวรีพล บณุธรรม
นายสวสัดิ ์หมานเส้ง
นายคฑาวธุ แก้วมณี
สาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์

รางวลัชมเชย ตู้จดหมายแจ้งเตอืนผ่าน
ทางแอปพลเิคชนัไลน์

การประกวดผลงาน
วชิาการส่ิงประดษิฐ์
คดิค้นและนวตักรรม
ระดบัอาชวีศกึษาและ
อดุมศกึษา
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เจ้าของผลงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กจิกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

คณะเกษตรศาสตร์ 

น.ส.มัตตนา กล้าคง
สาขาเทคโนโลยกีารผลติพชื

รางวลัชมเชย องค์ประกอบทางเคมี
และความเป็นพษิของ
น�า้มนัหอมระเหยจากใบ
ชะพล ูท่ีมต่ีอด้วงงวง
ข้าว

งานประชมุวชิาการ
เกษตร ครัง้ท่ี 19 
ประจ�าปี 2561

มหาวทิยาลยัขอนแก่น

นายนพรตัน์ ช�านาญกิจ
นายภรูพิฒัน์ แท่นดี
ผศ.ดร.ยนืยง วาณชิย์ปกรณ์
ผศ.ดร.พชัราภรณ์ วาณชิย์ปกรณ์           
สาขาพชืศาสตร์

การน�าเสนอผลงาน 
ระดบัดเีด่น

ประสิทธิภาพของสาร
สกดัจากใบทุเรยีนเทศท่ี
มต่ีอปลวกใต้ดนิสาย
พนัธ์ุ Coptotermes 
curvignathus

การประชมุวชิาการ
การน�าเสนอผลงาน
วชิาการ ระดบัปรญิญา
บณัฑิต ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การเกษตร ครัง้ท่ี 5

มหาวทิยาลยัราชภัฏ
สงขลา

น.ส.ดวงใจ ฤทธิโรจน์ 
น.ส.ทศวรรษ เจียรมาศ
นายสาธิต บวัขาว
น.ส.จารพีร เพชรชติ
สาขาพฒันาการเกษตร

การน�าเสนอผลงาน 
ระดบัดี

ผลกระทบของโครงการ
พกัช�าระหนีแ้ละลดภาระ
หนีสิ้น : กรณศีกึษา
เกษตรกรรายย่อย 
ต.หนองธง อ.ป่าบอน 
จ.พทัลงุ

การประชมุวชิาการ
การน�าเสนอผลงาน
วชิาการ ระดบัปรญิญา
บณัฑิต ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การเกษตร ครัง้ท่ี 5

นายวสันต์ บรรณาลังค์
ผศ.ดร.วรรณณิ ีจันทร์แก้ว
สาขาประมง

การน�าเสนอผลงาน 
ระดบัดี

แนวทางเพิม่ผลผลติ
สาหร่ายก้ามกุ้ง 
(Chara corallina 
Klein ex Willde-
now) ในระบบ การ
เลีย้งในตะกร้า

การแข่งขนัทักษะวิชาการ
เกษตรราชมงคล 
ครัง้ท่ี 3

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอสีาน

นายอกุฤษ เกตทุอง
สาขาพชืศาสตร์

รางวลัชนะเลศิ 
อนัดบัท่ี 1

การเรยีกชือ่วชัพชืและ
การค�านวณอตัราสาร
เคมกี�าจดัวชัพชื

การแข่งขนัทักษะวิชาการ
เกษตรราชมงคล 
ครัง้ท่ี 3

นายวรนิทร เพชรเรอืนทอง
สาขาพชืศาสตร์

รางวลัชนะเลศิ 
อนัดบัท่ี 1

การพดูในท่ีชมุชน
ภาคภาษาไทย

การแข่งขนัทักษะวิชาการ
เกษตรราชมงคล 
ครัง้ท่ี 3

ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
จากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ
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เจ้าของผลงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กจิกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

คณะเกษตรศาสตร์

นายธัญวฒัน์ ทองขุนด�า
สาขาสัตวศาสตร์

รางวลัชนะเลศิ 
อนัดบั 1

ทักษะการส่องไข่ฟัก การแข่งขนัทักษะวิชาการ
เกษตรราชมงคล 
ครัง้ท่ี 3

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอสีาน

น.ส.โซเฟีย บาเหม
น.ส.พชันดิา หฤษฎ์วิวัฒน์กลุ
สาขาประมง

รางวลัชนะเลศิ การน�าเสนอผลงาน
ภาคโปสเตอร์(ภาษา
องักฤษ)

การแข่งขนัทักษะวิชาการ
เกษตรราชมงคล 
ครัง้ท่ี 3

นายพธุตะวัน เนตรวงศ์
สาขาพชืศาสตร์

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบัท่ี 1

ทักษะด้านแมลงศตัรพูชื
และการป้องกนัก�าจดั

การแข่งขนัทักษะวิชาการ
เกษตรราชมงคล 
ครัง้ท่ี 3

น.ส.กญัญารตัน์ แก้วรุ่งเรอืง
สาขาพชืศาสตร์

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบัท่ี 1

ทักษะด้านโรคพืชและ
การป้องกนัก�าจดั

การแข่งขนัทักษะวิชาการ
เกษตรราชมงคล 
ครัง้ท่ี 3

น.ส.ศภุวรรณ ปานทอง
สาขาสัตวศาสตร์

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 1

การเรยีกชือ่อวยัวะ 
ภายในสัตว์

การแข่งขนัทักษะวิชาการ
เกษตรราชมงคล 
ครัง้ท่ี 3

น.ส.อรพชิญ์ บญุสิริ
นายชนาธิป สุขมี
นายสลับ ร�าพึงนติย์
สาขาสัตวศาสตร์

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 1

การคล้องโคและ การล้ม
โค

การแข่งขนัทักษะวิชาการ
เกษตรราชมงคล 
ครัง้ท่ี 3

น.ส.ภณัฑริา อมัพะวนั
นายเทพสุวรรณ พรหมมี
สาขาสัตวศาสตร์

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 1

การตอนสุกร การแข่งขนัทักษะวิชาการ
เกษตรราชมงคล 
ครัง้ท่ี 3

นายสมคดิ เวลาดี
สาขาประมง

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 1

การเรยีกชือ่เครือ่งมอื
วทิยาศาสตร์และเครือ่ง
มอืทางการประมง

การแข่งขนัทักษะวิชาการ
เกษตรราชมงคล 
ครัง้ท่ี 3

นายทินภทัร จันทร์ช่วง
นายชยัวฒัน์ เผอืกผ่อง
สาขาประมง

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 1

การจดัตู้พรรณไม้น�า้
สวยงาม

การแข่งขนัทักษะวิชาการ
เกษตรราชมงคล 
ครัง้ท่ี 3

นายนครนิทร์ อาสทอง
นายภมิูพฒัน์ วฒันพรหม
สาขาประมง

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 2

การเรยีกชือ่ศพัท์เฉพาะ
ทางมนีวิทยา

การแข่งขนัทักษะวิชาการ
เกษตรราชมงคล 
ครัง้ท่ี 3
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เจ้าของผลงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กจิกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

คณะเกษตรศาสตร์

นายวศิทุธ์ ช่วยเชดิ
นายนครนิทร์ มานะจิตติ์ 
น.ส.เยาวลักษณ์ ศลิปวิสุทธ์ิ
นายอมรนิทร์ ศรมัีนตะ
นายสุธิราช เลขะพาส
สาขาเทคโนโลยภีมิูทัศน์

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 2

การจดัสวนหย่อมกลาง
แจ้ง ภายใต้แนวคดิ
สวนดนตรี

การแข่งขนัทักษะวิชาการ
เกษตรราชมงคล 
ครัง้ท่ี 3

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอสีาน

นายธนวนัต์ ทองบญุยงั
สาขาพชืศาสตร์

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 2

การน�าเสนอผลงาน
ภาคบรรยายในรปูแบบ
สัมมนาทางวชิาการ

การแข่งขนัทักษะวิชาการ
เกษตรราชมงคล 
ครัง้ท่ี 3

น.ส.ทัศนวรรณ ส�าลีแก้ว
สาขาสัตวศาสตร์

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 2

ทักษะการตอบค�าถาม 
ทางสัตวศาสตร์

การแข่งขนัทักษะวิชาการ
เกษตรราชมงคล 
ครัง้ท่ี 3

นายสมคดิ เวลาดี
น.ส.พชันดิา หฤษฎ์วิวัฒน์กลุ
สาขาประมง

รางวลัชมเชย การตอบปัญหาทาง
ประมง

การแข่งขนัทักษะวิชาการ
เกษตรราชมงคล 
ครัง้ท่ี 3

นายภานมุาศ อนมุาศ
นายชตุพินธ์ ชมุคล้าย
สาขาประมง

รางวลัชมเชย การบรรจลูุกปลาลงถงุ การแข่งขนัทักษะวิชาการ
เกษตรราชมงคล 
ครัง้ท่ี 3

นายนราทิพย์ บวันลิ
สาขาเกษตรกลวธิาน

รางวลัชมเชย ทักษะการเชือ่มโลหะ
ตามแบบท่ีก�าหนด 

การแข่งขนัทักษะวิชาการ
เกษตรราชมงคล 
ครัง้ท่ี 3

นายกิตตชิยั กิว้เส้ง
สาขาเกษตรกลวธิาน

รางวลัชมเชย ทักษะการขบัรถ
แทรกเตอร์เข้าตดิเครือ่ง
พ่วงท้าย 

การแข่งขนัทักษะวิชาการ
เกษตรราชมงคล 
ครัง้ท่ี 3

นายสุรชยั ประพนัธ์
สาขาเกษตรกลวธิาน

รางวลัชมเชย ทักษะการถอยหลงัรถ
แทรกเตอร์ตดิเทรลเล่อร์

การแข่งขนัทักษะวิชาการ
เกษตรราชมงคล 
ครัง้ท่ี 3

ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
จากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ
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เจ้าของผลงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กจิกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

คณะเกษตรศาสตร์

นายวชัรากร นาคกลัด
นายพงศกร ปลอดอ่อน
สาขาเกษตรกลวธิาน

รางวลัชมเชย ทักษะงานช่างปนู การแข่งขนัทักษะวิชาการ
เกษตรราชมงคล 
ครัง้ท่ี 3

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอสีาน

นายณรงค์เดช ไกรสร
นายวชัระ ใจซือ่
นายจรนิทร์ สุวรรณ 
สาขาเกษตรกลวธิาน

รางวลัชมเชย การส�ารวจรงัวดั การแข่งขนัทักษะวิชาการ
เกษตรราชมงคล 
ครัง้ท่ี 3

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายนพรตัน์ เพอบาน
น.ส.สุทธิดา หวงัอนี
สาขาวทิยาศาสตร์คอมพวิเตอร์

Very Good 
Paper Award

ระบบสารสนเทศงาน
วจิยั กรณศีกึษาคณะ
วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีมทร.ศรวิีชยั

การประชมุวชิาการ 
The 6th ASEAN 
Undergraduate 
Conference in 
Computing AUCC 
2018

สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั

นายวรีะพงษ์ ปรานสุข 
น.ส.วรรณสุดา ศรเีรอืงรตัน์
สาขาวทิยาศาสตร์

รางวัลชมเชย การศกึษาองค์ประกอบ
ของน�า้สลดัก่อนเข้าและ
หลงัเข้าเครือ่งแยก 3 
สถานะ (The study 
of sludge compo-
sition before and 
after entering 
decanter)

การประกวดน�าเสนอผล
การปฏบิตังิานสหกิจ
ศกึษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีงานสห
กิจศกึษาสัมพนัธ์ เครอื
ข่ายพฒันาสหกิจศกึษา
ภาคใต้ตอนบน ครัง้ท่ี 10 

มหาวทิยาลยัวลยัลักษณ์

น.ส.อรยา มณฉีาย
น.ส.กชกร ชภูกัดี 
สาขาศกึษาท่ัวไป

รางวัลรองชนะเลิศ
อนัดบั 1

มารยาทไทย โครงการธนชาตริเิริม่
เตมิเตม็เอกลกัษณ์ไทย

มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครศรธีรรมราช

น.ส.ณฐัชยากร คนัธะเนตร
สาขาการแพทย์แผนไทย

รางวัลรองชนะเลิศ
อนัดบั 1

มารยาทไทย โครงการธนชาตริเิริม่
เตมิเตม็เอกลกัษณ์ไทย

นายกิตตริชั ฟองงาม
สาขาเทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์ 

รางวัลรองชนะเลิศ
อนัดบั 1

มารยาทไทย โครงการธนชาตริเิริม่
เตมิเตม็เอกลกัษณ์ไทย
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เจ้าของผลงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กจิกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายภานพุงศ์ ทองสงค์
นายสาธิต ฤทธิอนิทร์
นายอรรถพล เดชธนู
สาขาวทิยาศาสตร์คอมพวิเตอร์

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 2

ภมูปัิญญาอาหารท้อง
ถิน่ เรือ่งขนมบญุสารท 
เดอืนสิบ เมอืง
นครศรธีรรมราช

การประกวดส่ือ
เคลือ่นไหวเกีย่วกบั
ภมิูปัญญาอาหาร
ท้องถิน่

มหาวทิยาลัยราชภัฏ
นครศรธีรรมราช

นายทรงกรด เดชรกัษา
น.ส.สุศดิาพร คงคาวงศ์ 
น.ส.เบญประภาพร ด้วงสีทอง
สาขาวทิยาศาสตร์คอมพวิเตอร์

รางวลัชมเชย ภมูปัิญญาอาหารท้อง
ถิน่ เรือ่งขนมบญุสารท 
เดอืนสิบ เมอืง
นครศรธีรรมราช

การประกวดส่ือ
เคลือ่นไหวเกีย่วกบั
ภมิูปัญญาอาหาร
ท้องถิน่

น.ส.กรกนก สิทธิชยั
น.ส.นนัทิยา ศรพัีนธ์
น.ส.อภสิรา รกับาล
สาขาการแพทย์แผนไทย

รางวลัชมเชย ภมูปัิญญาการน�า
สมนุไพรมาใช้รกัษาโรค
ของหมอพืน้บ้านใน
อ�าเภอควนขนนุ จงัหวดั
พทัลงุ : กรณศีกึษา 
นายรุ่ม เรอืงมา

การประชมุวชิาการ
ระดบัชาตด้ิาน
วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีเครอืข่าย
ภาคใต้ ครัง้ท่ี 3 
ประจ�าปี 2561

มหาวทิยาลัยราชภัฏ
ยะลา

นายศาสดา องศารา
น.ส.อรอมุา เมฆหีต
น.ส.กมลพร สัมฤทธ์ิ
สาขาวทิยาศาสตร์คอมพวิเตอร์

ทุนการศกึษา 
พร้อมโล่รางวลั

การพฒันาเวบ็แอพ
พลเิคชนักรบุานซาอุ

โครงการ Startup 
Thailand League

ส�านกังานนวตักรรม
แห่งชาติ 

น.ส.สุภาวด ีเพง็จันทร์    
น.ส.ธนพร ทองดี
นายชญานนท์ แสงนามล
สาขาวทิยาศาสตร์คอมพวิเตอร์

ทุนการศกึษา 
พร้อมโล่รางวลั

สุคติ โครงการ Startup 
Thailand League

น.ส.พชัรดิา ดวงทอง
สาขาวทิยาศาสตร์คอมพวิเตอร์

รางวลัชนะเลศิ การโต้วาทีภาษาใต้ การแข่งขนัโต้วาทีภาษา
ใต้ ปีท่ี 10 ในงาน 
OPEN HOUSE 
2018

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรวิีชยั

ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
จากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ
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เจ้าของผลงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กจิกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น.ส.ปภสัรา สุวรรณครีี 
น.ส.ชนดิาภา สนทิงาม
น.ส.จารวุรรณ จันหุณี
สาขาศกึษาท่ัวไป

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 1

การโต้วาทีภาษาใต้ การแข่งขนัโต้วาทีภาษา
ใต้ ปีท่ี 10 ในงาน 
OPEN HOUSE 
2018

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรวีชิยั

น.ส.อรญา สุขจันทร์
น.ส.ศริยิาภรณ์ เข้ือลางสาด 
น.ส.สมฤด ีเขียวน้อย
สาขาศกึษาท่ัวไป

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 2

การโต้วาทีภาษาใต้ การแข่งขนัโต้วาทีภาษา
ใต้ ปีท่ี 10 ในงาน 
OPEN HOUSE 
2018

น.ส.ชฎาภรณ์ สุขกรง
น.ส.ฐิตวิรดา เทศภมิู
สาขาการแพทย์แผนไทย

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 1 
เหรยีญทอง

สารออกฤทธ์ิฟลาโว
นอยด์จากมะม่วงบน
อนภุาคโปรตนีเมทรกิซ์
เพือ่ใช้เป็นอาหารเสรมิ
ส�าหรบัผู้ป่วยโรคเบา
หวาน

การประกวดผลงาน
ส่ิงประดษิฐ์คดิค้นและ
นวตักรรม ระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย 
ระดบัอาชวีศกึษาและ
ระดบัอดุมศกึษา
เขตภาคใต้

นายสันตภิาพ บญุครบ
สาขาเทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์

รางวลัเหรยีญทอง
พร้อมเกยีรตบิตัร

สีสูตรน�า้จากน�า้ยาง
ธรรมชาติ

การประกวดผลงาน
ส่ิงประดษิฐ์คดิค้นและ
นวตักรรม ระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย 
ระดบัอาชวีศกึษาและ
ระดบัอดุมศกึษา
เขตภาคใต้

นายยงยทุธ สัจโภชน์
นายอมรเทพ ขาวสนทิ
สาขาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

ทุนการศกึษาพร้อม
เกยีรตบิตัร

ชดุผลติไฟฟ้าจากความ
ร้อนจากน�า้หล่อเยน็
เครือ่งยนต์โดยใช้เทอร์
โมอเิลก็ทรกิ

การประกวดผลงาน
ส่ิงประดษิฐ์คดิค้นและ
นวตักรรม ระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย 
ระดบัอาชวีศกึษาและ
ระดบัอดุมศกึษา
เขตภาคใต้

นายจิรยทุธ์ สิทธิรกัษ์
นายชนนิฤทธ์ิ สิงหวฒันศริิ
สาขาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

ทุนการศกึษา
พร้อมเกยีรตบิตัร

เครือ่งป่ันเครือ่งแกง การประกวดผลงาน
ส่ิงประดษิฐ์คดิค้นและ
นวตักรรม ระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย 
ระดบัอาชวีศกึษาและ
ระดบัอดุมศกึษา
เขตภาคใต้
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เจ้าของผลงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กจิกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น.ส.เจนจิรา แก้วกลาง
น.ส.เกศรา ช่วยธานี
สาขาเทคโนโลยยีางและพอลเิมอร์

รางวลัเหรยีญเงิน
พร้อมเกยีรตบิตัร

แผ่นยางนวดฝ่าเท้า
เพือ่สุขภาพ

การประกวดผลงาน
ส่ิงประดษิฐ์คดิค้นและ
นวตักรรม ระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย 
ระดบัอาชวีศกึษาและ
ระดบัอดุมศกึษา
เขตภาคใต้

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรวิีชยั

นายธีรภทัร แทนชะนะ
นายจตรุวทิย์ มาศสิน
สาขาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

รางวลัเหรยีญ
ทองแดงพร้อม
เกยีรตบิตัร

เครือ่งท�าหมูฝอย การประกวดผลงาน
ส่ิงประดษิฐ์คดิค้นและ
นวตักรรม ระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย 
ระดบัอาชวีศกึษาและ
ระดบัอดุมศกึษา
เขตภาคใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ

นายสิทธิศกัดิ ์สุวรรณรตัน์ 
นายพงศกร วงศ์วรชาติ
นายอรรณพล สังข์สุมล
นายธรณ์เทพ เพช็รประยรู
สาขาวศิวกรรมโยธา

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบัท่ี 2

ทักษะด้านวศิวกรรม
โยธา

การแข่งขนัคอนกรตี
มวลเบา
ระดบัอดุมศกึษา
ครัง้ท่ี 12

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลรตันโกสินทร์

นายวงศ์ตะวนั สุขศาสนต์
น.ส.สุพสิา เนยีมมีศรี
น.ส.รุ่งนภา กฤตานพุงศ์
สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

Very Good 
Paper Award

ระบบสารสนเทศเส้น
ทางเดนิเท้าเพือ่การ
ศกึษาระบบนเิวศ 
บ้านท่าบ่อโก

โครงการประชมุวชิาการ
ระดบัปรญิญาตรี
ด้านคอมพิวเตอร์ 
ภมิูภาคอาเซยีน

สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหารลาดกระบงั

ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
จากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ
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เจ้าของผลงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กจิกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

วิทยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ

นายอภสิิทธ์ิ ขนอม
สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

รางวลัรองชนะเลิศ แอนนเิมชัน่ 2 มิติ
เรือ่งการท�ากะปิของ 
กลุม่วสิาหกิจชมุชน 
ขนอม

การประกวดผลงาน
ส่ิงประดษิฐ์คดิค้นและ
นวตักรรม ระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย 
ระดบัอาชวีศกึษาและ
ระดบัอดุมศกึษา
เขตภาคใต้

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรวีชิยั

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง

น.ส.มรกต สุขเอยีด
สาขาวทิยาศาสตร์ทางทะเล

การน�าเสนอผลงาน 
ระดบัดเียีย่ม

การเลีย้งฟองน�า้ทะเล 
สีน�า้เงินในภาชนะท่ี
แตกต่างกนัเพือ่ผลติ 
สารต้านมะเรง็

การประชมุวิชาการระดบัชาติ
ทางวทิยาศาสตร์การประมง 
ระดับปริญญาตรี 
ครั้งท่ี 13

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรวิีชยั

น.ส.กนษิา เรอืงศรี
สาขาอตุสาหกรรมอาหาร

การน�าเสนอผลงาน 
ระดบัดี

การผลิตปลาทับทิม
ใสอวนพร้อมปรงุ

การประชมุวิชาการระดบัชาติ
ทางวทิยาศาสตร์การประมง 
ระดับปริญญาตรี 
ครั้งท่ี 13

นายสยาม ชเูกล้ียง
สาขาอตุสาหกรรมอาหาร

การน�าเสนอผลงาน 
ระดบัดี

การพฒันาผลติภณัฑ์
จากเศษเหลอืของ
แมงกะพรนุลอดช่อง 
ปรงุรสพร้อมบรโิภค

การประชมุวิชาการระดบัชาติ
ทางวทิยาศาสตร์การประมง 
ระดับปริญญาตรี 
ครั้งท่ี 13

น.ส.ดารารตัน์ บวัเพชร
สาขาอตุสาหกรรมอาหาร

การน�าเสนอผลงาน 
ระดบัดี

ศกึษาชวีภาพพร้อมใช้
ของสาหร่ายพวงองุ่น 
ในแบบจ�าลอง
กระบวนการย่อยใน
ทางเดนิอาหาร ของมนษุย์

การประชมุวิชาการระดบัชาติ
ทางวทิยาศาสตร์การประมง 
ระดับปริญญาตรี 
ครั้งท่ี 13

น.ส.ชนวร์ี หาบสา
สาขาวทิยาศาสตร์ทางทะเล

การน�าเสนอผลงาน 
ระดบัดี

การอนบุาลหอยนางรม
พนัธ์ุตะโกรมกรามด�า
จากโรงเพาะฟัก
ในบ่อดนิ

การประชมุวิชาการระดบัชาติ
ทางวทิยาศาสตร์การประมง 
ระดับปริญญาตรี 
ครั้งท่ี 13
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น.ส.นสัร ียรีนั
สาขาวทิยาศาสตร์ทางทะเล

การน�าเสนอผลงาน 
ระดบัดี

สารเมทาโบไลต์ทุตยิภมิู
จากฟองน�า้ ดโีมสปอน
เจยี สีม่วง และการ
ยบัยัง้เชือ้แบคทีเรยี
ก่อโรคในสัตว์น�า้

การประชมุวิชาการระดบัชาติ
ทางวทิยาศาสตร์การประมง 
ระดับปริญญาตรี 
ครั้งท่ี 13

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรวิีชยั

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว

น.ส.วนัวสิาข์ เมืองพรหม
สาขาการบญัชี

รางวลัชนะเลศิ การเขยีนแผนธุรกิจ โครงการสัมมนาและ
การแข่งขันทักษะทาง
วชิาการด้านบรหิารธุรกิจ 
9 มทร. ครัง้ท่ี 6

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

น.ส.พชัร ีสุธาโพชน์
สาขาการบญัชี

รางวลัชนะเลศิ การตอบค�าถามทาง 
ด้านบรหิารธุรกิจ

โครงการสัมมนาและ
การแข่งขันทักษะทาง
วชิาการด้านบรหิารธุรกิจ 
9 มทร. ครัง้ท่ี 6

น.ส.สินนีาฎ วงัร่ม
สาขาการบญัชี

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 1

การเขยีนแผนธุรกิจ โครงการสัมมนาและ
การแข่งขันทักษะทาง
วชิาการด้านบรหิารธุรกิจ 
9 มทร. ครัง้ท่ี 6

น.ส.ฟอร์รด้ิา สะหมัดหา
สาขาการบญัชี

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 1

การตอบค�าถามทาง 
ด้านบรหิารธุรกิจ

โครงการสัมมนาและ
การแข่งขันทักษะทาง
วชิาการด้านบรหิารธุรกิจ 
9 มทร. ครัง้ท่ี 6

น.ส.วรนิทร กรงทอง
สาขาการบญัชี

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 2

การเขยีนแผนธุรกิจ โครงการสัมมนาและ
การแข่งขันทักษะทาง
วชิาการด้านบรหิารธุรกิจ 
9 มทร. ครัง้ท่ี 6

เจ้าของผลงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กจิกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง

ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
จากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ
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เจ้าของผลงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กจิกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว

น.ส.จฑุามาศ หุ้นคง
สาขาการบญัชี

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 2

การตอบค�าถามทาง
ด้านบรหิารธุรกิจ

โครงการสัมมนาและ
การแข่งขันทักษะทาง
วชิาการด้านบรหิารธุรกิจ 
9 มทร. ครัง้ท่ี 6

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

น.ส.ศภุกานต์ ขุนนาพุ่ม
สาขาการโรงแรมและ
การท่องเท่ียว

รางวลัชนะเลศิ การแข่งขนัสุดยอด
นกับรกิารราชมงคล

การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ
ศิลปศาสตร์ราชมงคล 
แห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 3

น.ส.ศวิาพร ศรรีตัน์
สาขาการโรงแรมและ
การท่องเท่ียว

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 1

ทักษะการเป้นมัคคเุทศก์ การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ
ศิลปศาสตร์ราชมงคล 
แห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 3

นายสหรฐั เกิดขุมทอง
สาขาการโรงแรมและ
การท่องเท่ียว

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 2 

สุดยอดนกับรกิาร
ราชมงคล

การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ
ศิลปศาสตร์ราชมงคล 
แห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 3

นายอนัดามัน สนธิช่วย 
น.ส.ศภุศริ ิเรอืงขนาบ 
สาขาการโรงแรมและ
การท่องเท่ียว

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 2

การจดับอร์ดนทิรรศการ การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ
ศิลปศาสตร์ราชมงคล 
แห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 3

นายธนพล แก้วสังข์
สาขาการโรงแรมและ
การท่องเท่ียว

รางวลัชมเชย สุดยอดนกับรกิาร
ราชมงคล

การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ
ศิลปศาสตร์ราชมงคล 
แห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 3

นายมนสัว ีสุวรรณศรี
สาขาภาษาองักฤษเพือ่       
การส่ือสารสากล

รางวลัชมเชย การอ่านข่าวภาษา
องักฤษ

การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ
ศิลปศาสตร์ราชมงคล 
แห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 3
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นายอลงกรณ์ ทับเท่ียง 
น.ส.สุวด ีทองเอยีด 
น.ส.จินตนา เชยชืน่จิตร
สาขาการโรงแรมและ
การท่องเท่ียว

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 2

เครือ่งป๊ัมโลโก้มะพร้าว งานสหกิจศกึษาสัมพนัธ์ 
เครอืข่ายพฒันาสหกิจ
ศกึษาภาคใต้ตอนบน 
ครัง้ท่ี 10 

มหาวทิยาลยัวลยัลักษณ์

น.ส.ธมลวรรณ สุวรรณะ
น.ส.สุปวณ์ี กมุทอง
สาขาการโรงแรมและ
การท่องเท่ียว

รางวลัชมเชย เส้นพาสต้า(เฟตตชูนิี)่ 
จากผกัหวาน

งานสหกิจศกึษาสัมพนัธ์ 
เครอืข่ายพฒันาสหกิจ
ศกึษาภาคใต้ตอนบน 
ครัง้ท่ี 10 

นายชยัยทุธ แก้วยงั
สาขาการโรงแรมและ
การท่องเท่ียว

รางวลัชนะเลศิ ทักษะผสมเครือ่งดืม่ 
(Bartender Skill 
contest)

Creative Tourism 
4.0 MICE in 
Suratthani

มหาวทิยาลยัราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี

นายสิทธิชยั กาเยาว์
สาขาการโรงแรมและ
การท่องเท่ียว

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 1

ทักษะผสมเครือ่งดืม่ 
(Bartender Skill 
contest)

Creative Tourism 
4.0 MICE in 
Suratthani

น.ส.ณฐัธิชา จิตรหลัง
สาขาการโรงแรมและ
การท่องเท่ียว

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 2

ทักษะผสมเครือ่งดืม่ 
(Bartender Skill 
contest)

Creative Tourism 
4.0 MICE in 
Suratthani

น.ส.จุฑาพร เพง็จันทร์ 
น.ส.กชกร ค�าพฒุ
สาขาการบญัชี

รางวลัชนะเลศิ ทักษะการจดัท�าและน�า
เสนองบการเงิน

โครงการนทิรรศการ
วชิาการ ราชมงคล 
ศรวีชิยัแฟร์  
ประจ�าปี 2561

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรวิีชยั

น.ส.ธันยพร แหล็มเหละ
น.ส.วรนิทร กรงทอง
สาขาการบญัชี

รางวลัชนะเลศิ ทักษะทาง ด้านการเงิน โครงการนทิรรศการ
วชิาการ ราชมงคล 
ศรวีชิยัแฟร์  
ประจ�าปี 2561

เจ้าของผลงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กจิกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว

ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
จากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ
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เจ้าของผลงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กจิกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 

นายแวสุกรมี แมะอมุา
น.ส.กญัวรา ปอดอ  
น.ส.กาญจนา แก่นแก้ว
สาขาการบญัชี

รางวลัชนะเลศิ การสร้างเอกสารทาง
ราชการตามระเบยีบ
งานสารบรรณ

โครงการนทิรรศการ
วชิาการราชมงคล
ศรวีชิยัแฟร์ 
ประจ�าปี 2561

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรวีชิยั

นายพรีะพล ชาตภัิย
นายนนทวฒัน์ แสงสว่าง 
น.ส.ดารารตัน์ ไชยลาภ
น.ส.ฟอร์วด้ิา สะหมัดหา 
น.ส.ทิภรณ์ แก่นแก้ว
สาขาการบญัชี

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 2

แผนการตลาด โครงการนทิรรศการ
วชิาการราชมงคล
ศรวีชิยัแฟร์ 
ประจ�าปี 2561

น.ส.หทัยภัทร ศรเีจรญิ
นายลิขิต ศรเีจรญิ  
น.ส.กาญจนา ซาเฮ้า
สาขาการบญัชี

รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 2

ทักษะการใช้โปรแกรม 
MICROSOFE 
EXCEL

โครงการนทิรรศการ
วชิาการราชมงคล
ศรวีชิยัแฟร์ 
ประจ�าปี 2561

น.ส.พชัร ีสุธาโพชน์
น.ส.วชิตุา จันทรมาศ
สาขาการบญัชี

รางวลัชมเชย ทักษะทางด้านการเงิน โครงการนทิรรศการ
วชิาการราชมงคล
ศรวีชิยัแฟร์ 
ประจ�าปี 2561

นายไกรวชิญ์ ไกรบ�ารงุ 
น.ส.สุดารตัน์ เชือ้บ้านเกาะ
นายตแูวเฮง กอุาแซ
น.ส.สกลุณา คงนคร
สาขาการบญัชี

รางวลัชมเชย เกมส์จ�าลองสถานการณ์ 
(BEER GAME)

โครงการนทิรรศการ
วชิาการราชมงคล
ศรวีชิยัแฟร์ 
ประจ�าปี 2561
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ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน การน�าไปใช้ประโยชน์/
ตีพิมพ์เผยแพร่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ระบบการจัดการห้องปฏิบตักิารวศิวกรรม
โทรคมนาคมผ่านเวบ็เบราเซอร์

น.ส.ระววิรรณ พันธนยีะ
นายไชยวศั ชงิแก้ว
สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า

เผยแพร่ในการประชมุวิชาการทางวิศวกรรม
ไฟฟ้า ครัง้ท่ี 40

แผ่นพืน้ไม้จากปาล์มน�า้มนั นายเปรมณชั ชมุพร้อม
สาขาวศิวกรรมโยธา

เผยแพร่ในการประชมุวิชาการระดบัชาติ
ครัง้ท่ี 14

การพฒันากรรมวธีิการอบปลาด้วยพลังงานแสง
อาทิตย์

นายจกัรกฤษณ์ กนัภยั
นายศราวธุ รามณย์ี
นายณฐัพงศ์ คงเกลีย้ง
สาขาวศิวกรรมอตุสาหการ

เครือ่งอบผลผลิตทางการเกษตร นายสิงหาชยั มกุสิเกิด
สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า

เผยแพร่ในหนงัสือพมิพ์มตชิน

การพฒันากระบวนการท�างานด้วยเครือ่งอดัแท่ง 
ผลไม้กวน

นายชยพล พรหมทอง
สาขาวศิวกรรมอตุสาหการ

เผยแพร่ในการประชมุวิชาการข่ายงาน
วศิวกรรมอตุสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

คณะบรหิารธุรกิจ

บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนในรายวชิาการ
ประยกุต์ใช้โปรแกรมส่ือผสม

น.ส.อธิจติตา สองรกัษ์
สาขาระบบสารสนเทศ

น�าไปใช้ส�าหรบัการจดัการเรยีนการสอน
รายวชิาประยกุต์ใช้โปรแกรมส่ือผสม

ส่ือการเรยีนการสอนวชิาเศรษฐกิจพอเพยีง นายพละพล เจรญิคงไพบลูย์
สาขาระบบสารสนเทศ

น�าไปใช้ส�าหรบัการจดัการเรยีนการสอน
รายวชิาเศรษฐกิจพอเพยีง ในระดบั ปวส.

ปัจจัยคณุภาพการบรกิารท่ีส่งผลต่อการตัง้ใจซือ้
บรกิารการท่องเท่ียวเชงิสุขภาพในภาคใต้ของ
ประเทศไทย

น.ส.ธิดารตัน์ เป็นไชย
สาขาการจดัการธุรกิจขนาดกลาง   
และขนาดย่อม

เผยแพร่ในการประชมุวิชาการระดบัชาติ 
ประจ�าปี 2561 มหาวทิยาลัยสงขลา
นครนิทร์ วทิยาเขตตรงั วจิยัก้าวใหม่ เพือ่
การพฒันาท่ียัง่ยนื

กลยทุธ์การส่งเสรมิการตลาดของธุรกิจ รสีอร์ท    
ในอ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา

นางหนึง่ฤทัย จันทร์แก้ว 
สาขาการจดัการธุรกิจขนาดกลาง  
และขนาดย่อม

ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานของอาจารย์
และนักศึกษาที่น�าไปใช้ประโยชน์หรือตีพิมพ์เผยแพร่
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ช่ือผลงาน เจ้าของผลงาน การน�าไปใช้ประโยชน์/
ตีพิมพ์เผยแพร่

คณะศลิปศาสตร์ 

ข้าวพองไร้น�า้มันทอดรสคัว่กลิง้ น.ส.นชุนาถ สิทธ์ิชู
น.ส.พรรษชล เฉือ่ยขนุทด
สาขาอาหารและโภชนาการ

เผยแพร่ในนทิรรศการวชิาการราชมงคล
ศรวีชิยัแฟร์ ประจ�าปี 2561

ผลสัมฤทธ์ิในการจดจ�าค�าศพัท์ภาษาจนี จากชดุเกม
ของนกัเรยีน ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรยีนจลุสมัย 
จงัหวัดสงขลา

น.ส.กชกร ชยัสิทธ์ิ               
น.ส.คณติตา โสปิยะ
น.ส.พมิานมาศ นนัทกลุ
อาจารย์เมธัส พานชิ
สาขาภาษาต่างประเทศ

เผยแพร่ในวารสารประชมุวิชาการ
โครงการการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ
ด้านศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี 3 
proceeding

ผลสัมฤทธ์ิในการใช้คู่มือเพือ่พฒันาความรูเ้กีย่วกบั
ส�านวนภาษาองักฤษ : กรณศีกึษาของนกัเรยีน
มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรยีนวรนารเีฉลมิ

นายสุชล ทองมาก 
น.ส.สุนสิา ขาวมาก 
น.ส.เบญจกลุ สังขภญิโญ 
ผศ.ดร.กนัทรนิ รกัษ์สาคร 
สาขาภาษาต่างประเทศ

การใช้แบบฝึกเขียนล�าดบัขดีอกัษรจนีเพือ่
พฒันาการจดจ�าตวัอกัษรจนีท่ีคล้ายคลึงกนั

น.ส.กล้วยไม้ ค�าประเสรฐิ
น.ส.นนัทรตัน์ แสงทอง
น.ส.สโรชา มัจฉาวานชิ
ผศ.สุมณฑา ด�ารงเลาหพนัธ์
สาขาภาษาต่างประเทศ

กลยทุธ์ในการพฒันาทักษะภาษาจีนนอกชัน้เรยีนของ
นกัศกึษา หลักสูตรสาขาวชิาภาษาองักฤษเพ่ือการ
ส่ือสารสากล

น.ส.อาจรย์ี เครอืรอด
น.ส.ฐิตพิร อดทน
น.ส.ณปภชั หวังศริเิวช
อาจารย์เมธัส พานชิ
สาขาภาษาต่างประเทศ

การพฒันาผลิตภณัฑ์ของท่ีระลกึจากลูกปัดโนรา นายบรรเจดิ บญุสุขจนัทร์
น.ส.ณฐัจาร ีนวลปานพรนธิิ
อาจารย์ฉตัรดาว ไชยหล่อ
สาขาอาหารและโภชนาการ

การจดัการการท่องเท่ียวโดยชมุชนบ้านสามช่องเหนอื 
ต�าบลกะไหล อ�าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวัดพังงา

น.ส.ภทัทิยา บ่ายเส็ง
น.ส.เกษมณ ีจนัทร์ทอง
อาจารย์ธารนิทร์ มานมีาน
สาขาการท่องเท่ียว
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การจัดการการท่องเท่ียวโดยชมุชนบ้านบางโรง 
ต�าบลป่าคลอก อ�าเภอถลาง จงัหวดัภเูกต็

น.ส.สวรรยา ภริมย์รตัน์
น.ส.สุภากร บณุยาธิการวสุ
อาจารย์ธารนิทร์ มานมีาน
สาขาการท่องเท่ียว

เผยแพร่ในวารสารประชมุวิชาการ
โครงการการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ
ด้านศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี 3 
proceeding

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลอืกใช้บรกิารร้านอาหาร
ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาต ิบรเิวณหาดป่าตอง 
อ�าเภอกะทู้ จังหวดัภเูกต็

นายพรีะพฒัน์ บญุช่วย 
น.ส.อารรีตัน์ อนิทร์เพชร 
อาจารย์ประภาพรรณ แก้วสิยา 
สาขาการท่องเท่ียว 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลอืกใช้บรกิารท่ีพักแรม
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในหมู่บ้านครีวีง

น.ส.ตลุยา ทิพย์มณเฑยีร
น.ส.บญุวด ีสุขทร
อาจารย์ชญาดา เฉลียวพรหม
สาขาการท่องเท่ียว

ความพงึพอใจของลูกค้าท่ีมต่ีอการใช้บรกิาร
ต้นธารรสีอร์ท แอนด์ สปา อ�าเภอขนอม
จงัหวัดนครศรธีรรมราช

น.ส.รสกร บญุแก้วคง
น.ส.นศิารตัน์ ฤทธิศกัดิ์
อาจารย์รววิรรณ พวงสอน
สาขาวชิาการโรงแรม

ปัจจัยท่ีมีอทิธิพลต่อนกัท่องเท่ียวท่ีเลอืกเดนิทาง
เข้ามาท่องเท่ียวในอ�าเภอเบตง จังหวดัยะลา

นายยศวรศิ พฒุซ้อน
นายรณยทุธ์ ภริมย์
อาจารย์มณฑริา เกยีรตถิาวรนนัท์
สาขาการท่องเท่ียว

ปัจจัยท่ีมีอทิธิพลต่อการเลอืกใช้บรกิารสปาของ
นกัท่องเท่ียวในบรเิวณเขาหลกั ต�าบลคกึคกั
อ�าเภอตะกัว่ป่า จังหวดัพงังา

น.ส.ณภทัร ตัง้สุขเจรญิกลู
น.ส.ชมพนูชุ แสงสีด�า
สาขาการท่องเท่ียว

ปัจจัยท่ีมีอทิธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บรกิารร้าน
อาหารบรเิวณหาดปากบารา ต�าบลปากน�า้ อ�าเภอ
ละงู จังหวดัสตลู

น.ส.ลลติา อออปิก
น.ส.ณชิกานต์ โชตกิาญจน์
อาจารย์ศภุวรรณ ตนัตสุทธิกลุ
สาขาการท่องเท่ียว

ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน การน�าไปใช้ประโยชน์/
ตีพิมพ์เผยแพร่

คณะศลิปศาสตร์ 

ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานของอาจารย์
และนักศึกษาที่น�าไปใช้ประโยชน์หรือตีพิมพ์เผยแพร่
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ช่ือผลงาน เจ้าของผลงาน การน�าไปใช้ประโยชน์/
ตีพิมพ์เผยแพร่

คณะศลิปศาสตร์

การจดัการการท่องเท่ียวโดยชมุชนบ้านหัวหิน  
ต�าบลละงู อ�าเภอละงู จังหวดัสตลู

น.ส.ทัศน์วรรณ หวานหู
น.ส.วรญัญา ยอดสวสัดิ์
อาจารย์ธารนิทร์ มานมีาน
สาขาการท่องเท่ียว

เผยแพร่ในวารสารประชมุวิชาการ
โครงการการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ
ด้านศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี 3 
proceeding

ปัจจยัในการเลือกใช้บรกิารสปาของนกัท่องเท่ียว
บรเิวณหาดป่าตอง อ�าเภอกะทู้ จงัหวดัภเูกต็

น.ส.อนญัญา แซ่โค้ว
น.ส.จฑุาทิพย์ สิงหาด
อาจารย์ประภาพรรณ แก้วสิยา
สาขาการท่องเท่ียว

ปัจจยัท่ีมีอทิธิพลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาตท่ีิใช้บรกิารรถไฟไทยเดนิทางภายใน 
ประเทศ : กรณศีกึษา สถานรีถไฟชมุทางหาดใหญ่ 
อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา

น.ส.สาธิน ีไชยวงษ์
น.ส.สุธิดา เลศิคารม์
อาจารย์สาลนิ ีทิพย์เพ็ง
สาขาการท่องเท่ียว

คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 

ชดุทดลองการควบคมุแท็งก์น�า้แบบ PID 
โดยโปรแกรม LabVIEW

น.ส.นภิา รกัคล้าย
นายพพิฒัน์ วิเวกรวงทอง
นายกอบชยั สุขสะปาน
นายณฐัธัญ กมลเจรญิ
สาขาวศิวกรรมอเิลก็ทรอนกิส์
และโทรคมนาคม

เผยแพร่ในมหกรรมงานวจิยัส่วนภมูภิาค 
2561

ชดุทดลองการควบคมุมอเตอร์ 1 เฟส 
โดยใช้โปรแกรม พแีอลซี

นายอลงกรณ์ พลูสวสัดิ์
นายอดศิกัดิ ์ฤทธิเดช
นายธารทิพย์ เส้งเซ้ง
นายภาณชุนารถ อสิระทะ
สาขาวศิวกรรมอเิลก็ทรอนกิส์      
และโทรคมนาคม

เครือ่งช่วยเดนิ นายวรตัน์ แก้งพง
นายตนภัุทร สัตยมาศ
สาขาวศิวกรรมอเิลก็ทรอนกิส์      
และโทรคมนาคม

เครือ่งกายภาพบ�าบดัข้อเข่า น.ส.นลิน ีแสงประดบั
น.ส.ธิดารตัน์ จนัทอไุร
สาขาวศิวกรรมอเิลก็ทรอนกิส์      
และโทรคมนาคม
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ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน การน�าไปใช้ประโยชน์/
ตีพิมพ์เผยแพร่

คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 

รถเข็นเดก็ไฟฟ้าแบบพบัได้ นายอดศิร ซ้ายขวญั
น.ส.อรอนงค์ ไชยวรณ์
น.ส.รจรนิทร์ คงบญุ
สาขาวศิวกรรมอเิลก็ทรอนกิส์      
และโทรคมนาคม

เผยแพร่ในนทิรรศการวชิาการราชมงคล 
ศรวีชิยัแฟร์ ประจ�าปี 2561

ชดุทดลองการควบคมุแท็งก์น�า้แบบ PID 
โดยโปรแกรม Lab VIEW

น.ส.นภิา รกัคล้าย
นายพพิฒัน์ วิเวกรวงทอง
นายกอบชยั สุขสะปาน
นายณฐัธัญ กมลเจรญิ
สาขาวศิวกรรมอเิลก็ทรอนกิส์      
และโทรคมนาคม

เครือ่งตรวจหาและก�าจดัปลวกด้วยคลืน่ความถีว่ทิยุ นายเตห์ราน บลูะ
นายสุรเดช สาแม
นายอฟัฟัน ดาราแม
สาขาวศิวกรรมอเิลก็ทรอนกิส์      
และโทรคมนาคม

รถเข็นเดก็ นายอดศิร ซ้ายขวญั
น.ส.อรอนงค์ ไชยวรณ์
น.ส.รจรนิทร์ คงบญุ
นายสมพงษ์ ด้อหล้า
สาขาวศิวกรรมอเิลก็ทรอนกิส์
และโทรคมนาคม

การสร้างอปุกรณ์ตดิตามและเฝ้าระวงัสถานการณ์
อทุกภยัโดยใช้อตัราการไหล และความสูง
ของระดบัน�า้

นายกณัฑ์อเนก ศรชีมุพวง
นายสิงหราข กรดเตม็
น.ส.วนาร ียาบา
สาขาวศิวกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ 
และโทรคมนาคม

ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานของอาจารย์
และนักศึกษาที่น�าไปใช้ประโยชน์หรือตีพิมพ์เผยแพร่
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ช่ือผลงาน เจ้าของผลงาน การน�าไปใช้ประโยชน์/
ตีพิมพ์เผยแพร่

คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 

ชดุควบคมุสายพานล�าเลียงคดัแยกวตัถโุดย PLC นายกนกพรรณ หนจูนีเส้ง
นางสาวกมลชนก ทองไฝ 
นายชานน ศรภีริกัษ์สมยั 
สาขาวศิวกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ 
และโทรคมนาคม

เผยแพร่ในนทิรรศการวชิาการราชมงคล 
ศรวีชิยัแฟร์ ประจ�าปี 2561

การดดูซบัน�า้มันโดยใช้ดอกธูปฤาษแีละเส้นใยกาบ
มะพร้าวท่ีผ่านการปรบัสภาพเพ่ือพฒันา
เครือ่งแยกน�า้มันออกจากน�า้

นายชลลัวิทย์ สโมทาน
นายภรูณิฐั ศรสีวัสดิ์
นายณฐักร เกือ้ก่อแก้ว
สาขาเทคโนโลยปิีโตรเลยีม

การแข่งขันหุ่นยนต์เดนิตามเส้น ประเภทท่ัวไป น.ส.สุวมิล มแีสง
นางพงษ์สิทธ์ิ คงนวล
นายอบัดลุฮากมี ดาราแม
สาขาวศิวกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ 
และโทรคมนาคม

การแข่งขันหุ่นยนต์เดนิตามเส้น ประเภทท่ัวไป นายก่อเกยีรต ิสุวรรณะ
นายคมวรา ช่างสาน
น.ส.ปรางทิพย์ ศรวิีรตัน์
สาขาวศิวกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ 
และโทรคมนาคม

การแข่งขันหุ่นยนต์เดนิตามเส้น ประเภทท่ัวไป นายวริชั เพชรนุ่น
นายสิทธิกร ไหมเจรญิ
นายสิทธิพงษ์ ธรรมโชตงั
สาขาวศิวกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ 
และโทรคมนาคม

การแข่งขันหุ่นยนต์เดนิตามเส้น ประเภทท่ัวไป นายมนภทัร ศลิปี
นายสราวธุ กนัภยั
นายธนชติ ชวลติ
สาขาวศิวกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ 
และโทรคมนาคม
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ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน การน�าไปใช้ประโยชน์/
ตีพิมพ์เผยแพร่

วิทยาลัยรตัภูมิ 

การพฒันาบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็เรือ่ง
การออกแบบวงจรดจิทัิล

นายธนญัชยั ศรรีจุี
สาขาไฟฟ้า

เผยแพร่ในการประชมุวิชาการครศุาสตร์ 
ระดบัชาต ิครัง้ท่ี 10

การพฒันาป้ายประชาสัมพนัธ์ระบบพลังงานแสง
อาทิตย์โดยใช้เทคโนโลยส่ืีอสารไร้สาย

นายดลการมี หมะยิ
สาขาไฟฟ้า

คณะเกษตรศาสตร์

การถ่ายทอดภมิูปัญญาการเลีย้งแพะ ตามวถิมีสุลมิ นายวศนิ นยิมเดชา
นายรชัชานนท์ บญุฤทธ์ิ
นายฤกษ์ชยั ช่วยมัง่
สาขาพฒันาการเกษตรและธุรกิจ
เกษตร

เผยแพร่ในการประชมุสัมมนาเครอืข่าย
การจดัการความรู้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล สถาบนัการพลศกึษา
และสถาบนับณัฑติพัฒนศลิป์
ครัง้ท่ี 11

ผลของการใช้โคนทางใบปาล์มน�า้มนัเป็นวสัดเุพาะ
เห็ดนางรม (Pleurotus ostreatus)

นายเจษฎา มากมลู
นายธนพล ไตรถิน่
ผศ.สมศกัดิ ์กาญจนนนัทวงศ์
ผศ.ดร.พรศลิป์ สีเผอืก
สาขาพชืศาสตร์

เผยแพร่ในการประชมุวิชาการการน�าเสนอ
ผลงานวชิาการระดบัปรญิญาบณัฑติ
ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การเกษตร ครัง้ท่ี 5

ประสิทธิภาพของสารสกดัจากใบทุเรยีนเทศ ท่ีมีต่อ
ปลวกใต้ดนิสายพนัธ์ุ Coptotermes curvig-
nathus

นายนพรตัน์ ช�านาญกิจ
นายภรูพิฒัน์ แท่นดี
ผศ.ดร.ยนืยง วาณชิย์ปกรณ์
ผศ.ดร.พัชราภรณ์ วาณชิย์ปกรณ์
สาขาพชืศาสตร์

รปูแบบการออกดอกของลูกผสมปาล์มน�า้มนัและ
สายพันธ์ุการค้าท่ีปลกูในจังหวดักระบี่

นายวรษิา รตันะกระจ่าง
น.ส.นจุร ีชดาการ
น.ส.สุพตัรา สารนพคณุ
นายสุดนยั เครอืหลี
สาขาพชืศาสตร์

ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานของอาจารย์
และนักศึกษาที่น�าไปใช้ประโยชน์หรือตีพิมพ์เผยแพร่
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ช่ือผลงาน เจ้าของผลงาน การน�าไปใช้ประโยชน์/
ตีพิมพ์เผยแพร่

คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 

ผลการเสรมิโปรไบโอตกิและกรดอนิทรย์ีท่ีมต่ีอ
สมรรถภาพการเจรญิเตบิโตและองค์ประกอบซาก
ของไก่กระทง

นายวรีะศกัดิ ์ชมุทอง
นายตอเฮด มานุ
รศ.ดร.เกยีรตศิกัดิ ์สร้อยสุวรรณ
สาขาสัตวศาสตร์

เผยแพร่ในการประชมุวิชาการการน�าเสนอ
ผลงานวชิาการระดบัปรญิญาบณัฑติ
ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การเกษตร ครัง้ท่ี 5

แนวทางเพิม่ผลผลิตสาหร่ายก้ามกุ้ง (Chara 
corallina Klein ex Willdenow) ในระบบ การ
เลีย้งในตะกร้า

นายวสันต์ บรรณาลงัค์
ผศ.ดร.วรรณณิ ีจนัทร์แก้ว
สาขาประมง

ผลของการใช้กากเนือ้เมลด็ในปาล์มน�า้มันและสาร
ดงึดดูกล่ินในอาหารต่อการเจรญิเตบิโตและ
ประสิทธิภาพการใช้อาหารของปลาหมอไทย

นายทินภทัร จันทร์ช่วง
นายพชร เงินนชุ
นางมณ ีศรชีะนนัท์
สาขาประมง

การออกแบบและพฒันาเครือ่งย่อยทางปาล์มน�า้มนั นายธีระพล สังข์ประสิทธ์ิ
นายเชษฐา รตันพงศ์
นายจกัรพนัธ์ รกัษาสัตย์
ผศ.ชวกร มุกสาน
สาขาเกษตรกลวธิาน

การเพิม่มูลค่าเศษผงถ่านด้วยเครือ่งอดัท่านแท่ง นายไพฑรูย์ เพชรชชู่วย
นายเพชรทว ีทองเตมิ
นายเปรมประจกัษ์ เรอืงคง
นายณฐัพล สินตุ้น
นายณฐัพงค์ ส�าแดง
น.ส.นศพร ธรรมโชติ
สาขาเกษตรกลวธิาน

บทบาทของหมากในวถิชีมุชนเกษตร ต�าบลน�า้ตก 
อ�าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรธีรรมราช

น.ส.หทัยชนก ไหมศรี
น.ส.จยีานรรณ นวลขลบิ
น.ส.รตันา อุ่นจันทร์
นายฤกษ์ชยั ช่วยมัง่
สาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจ
เกษตร

ผลกระทบของโครงการพกัช�าระหนีแ้ละลดภาระหนีสิ้น 
กรณศีกึษาเกษตรกรรายย่อย ต�าบลหนองธง อ�าเภอ
ป่าบอน จังหวดัพทัลุง

น.ส.ดวงใจ ฤทธิโรจน์
น.ส.ทศวรรษ เจยีรมาศ
นายสาธิต บวัขาว
น.ส.จารพีร เพชรชติ
สาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจ
เกษตร
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ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน การน�าไปใช้ประโยชน์/
ตีพิมพ์เผยแพร่

คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 

Effects of NAA and GA3 at Different
Concentrations on Growth and Quality 
of Oil Palm Bunch and Fruit 
(Elaeis guineensis Jacq)

นายเกรยีงศกัดิ ์แสงวริณุทร 
สาขาเทคโนโลยกีารผลติพชื

เผยแพร่ในการประชมุ International 
Journal of Agricultural Technology, 
2017

องค์ประกอบทางเคมแีละความเป็นพษิของน�า้มนั
หอมระเหยจากใบชะพลท่ีูมต่ีอด้วงงวงข้าว

น.ส.มตัตนา กล้าคง
สาขาเทคโนโลยกีารผลติพชื

เผยแพร่ในวารสารแก่นเกษตรปีท่ี 46 
ฉบบัพเิศษ 1/2561

อทิธิพลของพนัธ์ุและชนดิกล้ามเนือ้ท่ีมต่ีอ 
การท�างานของเอนไซม์คาลเปนและความนุ่น  
ของเนือ้แพะ

นายฉตัรชยั ศรเีพ่ิม
สาขาสัตวศาสตร์

เผยแพร่ในการประชมุวิชาการมหาวิทยาลยั
เกษตรศาสตร์ ครัง้ท่ี 56 สาขาสัตว์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เล่มท่ี 1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Copper(II) sensor of Nanochitosan -2, 
4-dihydroxybenzaldehyde Modified 
Electrode

น.ส.ณฐัวด ีปราบแทน
น.ส.ปภาวรนิทร์ ศรจีนัทร์
สาขาวทิยาศาสตร์

เผยแพร่ในการประชมุน�าเสนอผลงานทาง
วชิาการและเข้าร่วมประชมุทางวิชาการ
นานาชาต ิPure and Applied Chemis-
try International Conference 2018 
(PACCON2018)

หุ่นยนต์เกบ็กู้และท�าลายวัตถรุะเบดิ นายภทัรดษิฐ์ ศรปีระดษิฐ์ศกัดิ์
นายกษดิศิ มณฉีาย
สาขาวทิยาศาสตร์คอมพวิเตอร์

เผยแพร่ในการประชมุสัมมนาเครอืข่ายการ
จดัการความรู้ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคล สถาบนัการพลศกึษาและสถาบนั
บณัฑิตพัฒนศลิป์ ครัง้ท่ี 11 การจดัการ
ความรู้สู่การขบัเคล่ือน Thailand 4.0 
(Knowledge Management Through 
the Driven of Thailand 4.0X) 

การพฒันาเวบ็แอพพลเิคชนักรบุานซาอุ นายศาสดา องศารา  
น.ส.กมลพร สัมฤทธ์ิ
น.ส.อรอมุา เมฆหีด
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์คอมพวิเตอร์

ระบบสารสนเทศงานวจิยั กรณศีกึษา  
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มทร.ศรวีชิยั

นายนพรตัน์ เพอบาน
น.ส.สุทธิดา หวงัอนี
สาขาวทิยาศาสตร์คอมพวิเตอร์

เผยแพร่ในการประชมุวิชาการ The 6th 
ASEAN Undergraduate Confer-
ence in Computing AUCC 2018 
สถาบนัเทคโนโลย ีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหารลาดกระบงั

ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานของอาจารย์
และนักศึกษาที่น�าไปใช้ประโยชน์หรือตีพิมพ์เผยแพร่
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ช่ือผลงาน เจ้าของผลงาน การน�าไปใช้ประโยชน์/
ตีพิมพ์เผยแพร่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลของต�ารบัย�าสมุนไพรต่อการต้านแบคทีเรยี 
Escherichia coli ท่ีเป็นสาเหตขุองโรคอาหาร
เป็นพษิ(Effects of Traditional Thai Herbal 
Recipes against Escherichia coli 
causing food poisoning)

น.ส.ทรรศนย์ี ทองมาก
สาขาการแพทย์แผนไทย

เผยแพร่ในการประชมุการแพทย์แผนไทย
ระดบัชาต ิครัง้ท่ี 2: การแพทย์แผนไทยใน
สังคมยคุนวตักรรม คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล

เครือ่งดดูเกบ็น�า้ยางพาราแบบสะพายหลงั นายธีรเมธ ทิพย์จนัทา
นายโสววิฒัน์ เครอืจนัทร์
สาขาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

เผยแพร่ในการประชมุวิชาการระดบัชาติ
วลยัลักษณ์วจิยั ครัง้ท่ี 10 

โครงสร้างพนัธุศาสตร์ประชากรของปลาจรวด 
(Pennahia anea) ในภาคใต้ของประเทศไทย

น.ส.กาญจนา จนัทวงค์
น.ส.พชัราภรณ์ รกัษาอนิทร์
สาขาวทิยาศาสตร์

เผยแพร่ในการประชมุวิชาการวทิยาศาสตร์ 
ทางทะเล ครัง้ท่ี 6

สารออกฤทธ์ิฟลาโวนอยด์จากมะม่วงบนอนภุาค
โปรตนีเมทรกิซ์เพือ่ใช้เป็น อาหารเสรมิส�าหรบั      
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

น.ส.ชฎาภรณ์ สุขกรง
น.ส.ฐิตวิรดา เทศภมูิ
สาขาการแพทย์แผนไทย

เผยแพร่ในนทิรรศการวชิาการราชมงคล
ศรวีชิยัแฟร์ ประจ�าปี 2561

เครือ่งท�าหมูฝอย นายธีรภทัร แทนชะนะ
นายจตรุวทิย์ มาศสิน
สาขาวชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

ศกึษาและสร้างชดุผลิตไฟฟ้าจากความร้อนจากน�า้
หล่อเยน็เครือ่งยนต์โดยใช้เทอร์โมอเิล็กทรกิ

นายยงยทุธ สัจโภชน์
นายอมรเทพ ขาวสนทิ
สาขาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

เครือ่งป่ันเครือ่งแกง นายจริยทุธ์ สิทธิรกัษ์
นายชนนิฤทธ์ิ สิงหวฒันศริิ
สาขาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

เครือ่งปอกเปลือกลูกจันทน์เทศ นายธ�ารงวทิย์ เรอืงจรสั
นายสุรศกัดิ ์จันทร์อ�าไพ
นายเรอืงศกัดิ ์ยกพทัิกษ์
นายช�าน ิอปุลา
สาขาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

เครือ่งกะเทาะลูกขัน นายพพิฒัน์ เลศิไกรย์
นายกิตตพิงษ์ เจรญิพงศ์
สาขาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม
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ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน การน�าไปใช้ประโยชน์/
ตีพิมพ์เผยแพร่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เครือ่งเตมิอากาศในน�า้อตัโนมตัโิดยใช้พลงังาน 
แสงอาทิตย์

นายธีรเมธ ทิพย์จนัทา
นายโสววิฒัน์ เครอืจนัทร์
นายเอกราช คงเส้ง
สาขาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

เผยแพร่ในนทิรรศการวชิาการราชมงคล
ศรวีชิยัแฟร์ ประจ�าปี 2561

สีสูตรน�า้จากน�า้ยางธรรมชาติ นายสันตภิาพ บญุครบ
สาขาเทคโนโลยยีางและพอลเิมอร์

แผ่นยางนวดฝ่าเท้าเพือ่สุขภาพ น.ส.เจนจริา แก้วกลาง
น.ส.เกศรา ช่วยธานี
สาขาเทคโนโลยยีางและพอลเิมอร์

วิทยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการจดัท�าบญัชคีรวัเรอืนของ
ประชาชน อ.ขนอม จ.นครศรธีรรมราช

น.ส.บณุยาพร อาสา
น.ส.เกษรา วบิลูย์พนัธ์
น.ส.อนสุรา นสิะนิ
น.ส.อมุาพร สุกใส
อาจารย์กมลนนัท์ ชวีรตันาโชติ
อาจารย์ภรศิฑ์ชาก์ ชดช้อย
สาขาการบญัชี

เผยแพร่ในการประชมุวิชาการระดบัชาตแิละ
นานาชาต ิราชภัฏสุราษฎร์วจิยั ครัง้ท่ี 13

ความพงึพอใจแรงงานต่างด้าวของวศิวกรและ
โฟร์แมน

นายธงชยั นะวะกะ
สาขาวศิวกรรมโยธา

ประสิทธิภาพการควบคมุภายในของธุรกิจโรงแรม 
ใน อ.ขนอม จ.นครศรธีรรมราช

น.ส.วจิติรา โชตถินอม
น.ส.สุชญัญา ขนอม 
น.ส.สุภาพร จติรมุ่ง  
น.ส.ธัญพชิชา กาฬสินธ์ุ
ผศ.ขวญัหทัย ใจเป่ียม
อาจารย์จริาภา ชาลาธราวัฒน์
สาขาการบญัชี

เผยแพร่ในการประชมุวิชาการระดบั
นานาชาต ิครัง้ท่ี 5 นวตักรรมและเทคโนโลยี
เพือ่คณุภาพชวีติและสังคมท่ียัง่ยนื

ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานของอาจารย์
และนักศึกษาที่น�าไปใช้ประโยชน์หรือตีพิมพ์เผยแพร่
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ช่ือผลงาน เจ้าของผลงาน การน�าไปใช้ประโยชน์/
ตีพิมพ์เผยแพร่

วิทยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ

โครงการแข่งขันคอนกรตีมวลเบา ระดบัอดุมศกึษา นายอรรณพล สังข์สมลุ
นายธรณ์เทพ เพช็รประยรู
นายนทัธพง์ คงจนัทร์
นายพงศกร วงศ์วรชาติ
นายสิทธิศกัดิสุ์วรรณรตัน์
อาจารย์ชเูกยีรต ิชสูกลุ
สาขาวศิวกรรมโยธา

เผยแพร่ในนทิรรศการแข่งขนัคอนกรตีมวล
เบาระดบัอดุมศกึษา ครัง้ท่ี 12 มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสินทร์

การบรหิารความเส่ียงธุรกิจโรงแรม ใน อ.ขนอม 
จ.นครศรธีรรมราช

นายอตนิชุ เจ้ยงาน
น.ส.มาลนิ ีสุทธิการ   
น.ส.ศริริตัน์ ไชยรตัน์  
อาจารย์อาทิตย์ สุจเสน
อาจารย์นติยา ทัดเทียม
สาขาการบญัชี

เผยแพร่ในการประชมุสวนสุนนัทาวชิาการ
ระดบัชาตด้ิานการวิจยัเพือ่การพฒันา
อย่างยัง่ยนื ครัง้ท่ี 7 ปี พ.ศ. 2560

การวิเคราะห์สเถยีรภาพของลาดดนิคนัทางการ
เปรยีบเทียบวธีิไฟไนต์อเิมนต์ของการวเิคราะห์ 
ลมิิตและวิธีสมดลุขีดจ�ากดั

นายวชัระ ปิโย 
นายสัญญา ด�าดกุ
อาจารย์กงกิจ ยิง่เจรญิกิจขจร
สาขาวศิวกรรมโยธา

เผยแพร่ในการประชมุวิชาการ ระดบัชาติ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครัง้ท่ี 10

ผลกระทบจากงานก่อสร้างในแบบก่อสร้าง
และรายการประกอบแบบก่อสร้างท่ีผดิพลาดของ
โครงการบ้านจัดสรร

นายเดยีว เพง็เจรญิ
นายชเูกยีรต ิชสูกลุ
สาขาวศิวกรรมโยธา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง

ความเป็นไปได้ในการผลิตปุย๋หมักจากกากกาแฟ
ผสมขีเ้ค้กจากโรงงานปาล์มน�า้มนัในลงัโฟม

น.ส.นภิาพร ชจู�า
น.ส.เปมิกา ช่วยหมู่
สาขาส่ิงแวดล้อม

เผยแพร่ในวารสารวจิยั มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ความหลากหลายของกล้วยไม้ป่ากรณศีกึษา  
พืน้ท่ีรอบอาคารส�านกังานและสวนกล้วยไม้ 
ของสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย จงัหวดัตรงั

น.ส.จฬิาวรรณ หนผูนั
สาขาส่ิงแวดล้อม

เผยแพร่ในวารสารวชิามหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครศรธีรรมราช

การเปรยีบเทียบชนดิของเครือ่งมอืประมงพืน้บ้าน
ของชาวประมงบ้านปากเมง จงัหวัดตรงั ต่อชนดิ
และปรมิาณสัตว์น�า้พลอยได้

นายณฐัพงษ์ เหมไพศาลพพิฒัน์
นายพนัธวชั มานะกล้า
สาขาส่ิงแวดล้อม

เผยแพร่ในการประชมุวิชาการระดบัชาติ
และนานาชาตริาชภฏัสุราษฎร์ธานวีจัิย
ครัง้ท่ี 13
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การวเิคราะห์องค์ประกอบปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤตกิรรม
การบรโิภคเครือ่งดืม่ชาและกาแฟ ของผู้บรโิภคใน 
จงัหวัดตรงั

น.ส.กนกกานต์ ชลหาญ
นายโสภณ ณชิากรพงศ์
สาขาส่ิงแวดล้อม

เผยแพร่ในการประชมุวิชาการระดบัชาติ 
พะเยาวิจยั ครัง้ท่ี 7

ความหลากชนดิของเห็ดในพืน้ท่ีสวนพฤกษศาสตร์
ทุ่งค่าย จังหวัดตรงั

นายชนะ หุ้นย่อง
นายธีรศกัดิ ์รปูสม
สาขาส่ิงแวดล้อม

เผยแพร่ในเผยแพร่ในวารสารวจัิย
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั

คณุค่าทางโภชนาการของน�า้ผรกิเผาเห็ดเสม็ดและ
การประเมินการยอมรบัของผู้บรโิภคต่อไส้ขนมปัง
จากเห็ดเสม็ด

น.ส.ดวงใจ ส่งเสรมิ
สาขาวชิาอตุสาหกรรมอาหาร
และผลิตภัณฑ์ประมง

เผยแพร่ในการประชมุวิชาการระดบัชาติ 
วลยัลักษณ์วจิยั ครัง้ท่ี 10

ผลตอบแทนทางการเงินการลงทุนเลีย้งปลากะพง
ขาวของกลุ่มวสิาหกิจชมุชนเลีย้งปลากระชงั 
บ้านพรจูุด ต�าบลบ่อหิน อ�าเภอสิเกา จงัหวดัตรงั

นายนวภทัร ศรดีกุ
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารประมง

เผยแพร่ในการประชมุวิชาการระดบัชาติ
มหาวทิยาลยัทักษณิ ครัง้ท่ี 28  
ประจ�าปี 2561

ผลของความเคม็น�า้และการเสรมิกรดไขมนัอิม่ตวั 
n-3 HUFA ในอาร์ทีเมยี ต่อการอนบุาลลูกปลาเสือ
พ่นน�า้ขนาดนิว้ (Toxotes chatareus Hamil-
ton,1822

นายสุชาต ิไกรสุรสีห์
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารประมง

เผยแพร่ในการประชมุวิชาการวทิยาศาสตร์ 
ทางทะเล ครัง้ท่ี 6

พฤตกิรรมการเกบ็และทัศนคตกิารอนรุกัษ์เห็ดเสมด็
ของชาวบ้านในพืน้ท่ี อ�าเภอสิเกา จงัหวดัตรงั

น.ส.ลดัดาวลัย์ แก้วส่งแสง
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารประมง

เผยแพร่ในวารสารวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยมีหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

ผลของระยะเวลาในการให้แสงจากหลอดไฟ แอลอดีี 
ต่อการเจรญิเตบิโตของสาหร่ายพวงองุ่น (Cauler-
pa Lentillifera J.Agarch)

นายตรเีนตร ม่วงมนตรี
น.ส.สุกญัญา ชอบงาม
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารประมง

เผยแพร่ในการประชมุวิชาการระดบัชาติ 
ครัง้ท่ี 10 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
ประจ�าปี 2561 ราชมงคลขบัเคล่ือน
นวตักรรมสู่ประเทศไทย 4.0

ศกัยภาพปุ๋ยหมักจากเปลอืกลอนตาลผสมมลูไก่ 
และข้ีเล่ือย

น.ส.ชนาภา จันทร์มุย่
สาขาวชิาส่ิงแวดล้อม

ช่ือผลงาน เจ้าของผลงาน การน�าไปใช้ประโยชน์/
ตีพิมพ์เผยแพร่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง 

ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานของอาจารย์
และนักศึกษาที่น�าไปใช้ประโยชน์หรือตีพิมพ์เผยแพร่
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ช่ือผลงาน เจ้าของผลงาน การน�าไปใช้ประโยชน์/
ตีพิมพ์เผยแพร่

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 
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การจดัท�าข้ันตอนการปฏบิตังิานของนกัศกึษา
ฝึกงานและพนกังานใหม่แผนกบรกิารอาหารและ
เครือ่งดืม่ อนนัตรา ภเูกต็ วิลล่า

นายสามารถ วฒันเดช
สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว

เผยแพร่ในวารสาร WIL NATIONAL 
CONFERENCE #2

เครือ่งป้ัมโลโก้มะพร้าว (Coconut Logo Stamps) นายอลงกรณ์ ทับเท่ียง 
น.ส.สุวด ีทองเอยีด
น.ส.จนิตนา เชยชืน่จติร
สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว

โรงแรมเซนซมิาร์ เขาหลัก บชีฟร้อนท์ 
รสีอร์ท น�าไปใช้ประโยช์

เส้นพาสต้า (เฟตตชูนิี)่ จากผกัหวาน น.ส.ธมลวรรณ สุวรรณะ
น.ส.สุปวณ์ี กมุทอง
สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว

โรงแรมเซนซมิาร์ เขาหลัก บชีฟร้อนท์ 
รสีอร์ท น�าไปใช้ประโยช์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย มุ่งสร้างความเชื่อมโยง
กบัเครอืข่ายท้ังภายในและนอกประเทศ 
เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ 
และยกระดับคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และการบริหาร
จัดการองค์กรให้มีคุณภาพตอบสนอง
การเปลีย่นแปลงในปัจจบุนัและอนาคต 
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหา 
วิทยาลัยฯ ได ้ด�าเนินกิจกรรมด้าน
ความร่วมมอืทางวิชาการกบัหน่วยงาน
ต่าง ๆ ท้ังภายในและต่างประเทศ รวม 
98 กิจกรรม โดยแบ่งเป็น ความร่วม
มอืทางวิชาการกบัหน่วยงานในประเทศ 
86 กิจกรรม และความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างประเทศ 12 กิจกรรม

ความร่วมมือทางวิชาการ ประจ�าปี 2561
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จากผลการส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ประจ�าปีการศึกษา พ.ศ. 2560 ปรากฏว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ ต่อบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คิดเป็นร้อยละ 91.60 ซึ่งการส�ารวจมีประเด็นการประเมิน 7 ด้าน ดังนี้

จากผลการส�ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ�าปีการศึกษา พ.ศ. 
2560 ปรากฏว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 96.38 ซึ่งประกอบด้วยประเด็นการประเมิน 5 ด้าน ราย
ละเอียดดังนี้

คะแนนประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตมีบัณฑิต

คะแนนประเมินพึงพอใจของนักศึกษาต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้

ล�าดับ ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนน
(เต็ม 5) ร้อยละ

1. ด้านคณุธรรม จรยิธรรม 4.71 94.20

2. ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผดิชอบ 4.62 92.40

3. ด้านทักษะปฏิบตัิ 4.61 92.20

4. ด้านอตัลักษณ์ความเป็นบณัฑติ มทร.ศรวิีชยั 4.60 92.00

5. ด้านความรู้ 4.51 90.20

6. ด้านทักษะปัญญา 4.51 90.20

7. ด้านทักษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การส่ือสาร การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 4.50 90.00

ค่าเฉล่ียรวมทัง้หมด 4.58 91.60

ล�าดับ ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนน
(เต็ม 5) ร้อยละ

1. ด้านส่ือ/เอกสารและอปุกรณ์การเรยีนการสอน 4.80 96.03

2. ด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 4.79 95.80

3. ด้านการให้บรกิารวิชาการ 4.83 96.71

4. ด้านการให้บรกิารท่ัวไปภายใน 4.84 96.80

5. ด้านการให้บรกิารท่ัวไปภายนอก 4.82 96.58

ค่าเฉล่ียความพงึพอใจต่อสิง่สนบัสนนุการเรยีนรู้ 4.81 96.38
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องค์ประกอบ ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2559

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2560 สถานะ

องค์ประกอบท่ี 1 : การผลิตบณัฑติ 3.52 (ระดบัด)ี 3.61 (ระดบัด)ี เพิม่ขึน้

องค์ประกอบท่ี 2 : การวจัิย 4.21 (ระดบัด)ี 4.51 (ระดบัด)ี เพิม่ขึน้

องค์ประกอบท่ี 3 : การบรกิารวชิาการ 5.00 (ระดบัดมีาก) 5.00 (ระดบัดมีาก) คงเดมิ

องค์ประกอบท่ี 4 : การท�านบุ�ารงุศลิปะและวฒันธรรม 5.00 (ระดบัดมีาก) 5.00 (ระดบัดมีาก) คงเดมิ

องค์ประกอบท่ี 5 : การบรหิารจดัการ 4.35 (ระดบัด)ี 4.21 (ระดบัด)ี ลดลง

เฉล่ีย 5 องค์ประกอบของ สกอ. (13 ตัวบ่งชี)้ 4.41 4.46 เพิม่ขึน้

การประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์แห ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2545 เป็นการพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและด�าเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
อย่างตอ่เนื่องและสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยถอืเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง

ในปกีารศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส�านักงานคณะ
กรรมการการอดุมศกึษา(สกอ.) จ�านวน 13 ตวับ่งชี ้ ซึง่มหาวทิยาลยัฯ มีกลไกในการก�ากับติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน ประจ�าปีการศึกษา 2560 อย่างครบถ้วนเป็นไปตามกระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ�าปีการศึกษา 2560 แสดงในระดับสถาบัน ระดับคณะและระดับหลักสูตร และมีการ
เปรียบเทียบผลการด�าเนินงานในปีท่ีผ่านมาเพื่อแสดงพัฒนาการจากผลการด�าเนินงาน ดังตอ่ไปนี้

ระดบัคณุภาพ

0.00 - 1.50 การด�าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50 การด�าเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 - 3.50 การด�าเนินงานระดับพอใช้
3.51 - 4.50 การด�าเนินงานระดับดี
4.51 - 5.00 การด�าเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน
ประจ�าปีการศึกษา 2560 
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พันธกจิที ่2

สร้างงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรม
สู่การน�าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม

หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
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พันธกจิที ่2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มุ่งเน้นการสร้างผลงานวจิยั ส่ิงประดษิฐ์และนวัตกรรมท่ีมคีณุภาพ มกีารบรูณาการกบัการเรยีนการ
สอนและพนัธกิจอืน่ของมหาวทิยาลยัอย่างเป็นระบบ และท่ีส�าคญัผลงานวจิยัต้องก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ท้ังด้านพาณชิย์ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ 
ด้านชมุชน พืน้ท่ี และด้านวิชาการ เพ่ือเป็นกลไกในการขบัเคลื่อนประเทศให้หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง (MIT) ภายใต้กระบวนการวจิยั
เพือ่สร้างองค์ความรู้และวจิยัเชงิปฏบิตักิารท่ีสัมพนัธ์กบัชมุชน ศษิย์เก่า และภาคอตุสาหกรรม โดยม ีPlatform ในการพฒันางานวจิยั ส่ิงประดษิฐ์ และ
นวัตกรรม ดงันี้

แหล่งทุนวิจัย โครงการวิจัย
(โครงการ)

งบประมาณ
(บาท)

จ�านวนนักวิจัย
(คน)

งบประมาณภายใน 374 54,737,325.00 450

   - งบประมาณแผ่นดนิ 180 47,429,675.00 179

   - งบประมาณเงินรายได้ 194  7,307,650.00 271

งบประมาณภายนอก 32 13,751,146.00  50

รวม 406 68,488,471.00 500

* หมายเหต ุ: นกัวจัิยไม่นบัจ�านวนนกัวจิยัท่ีท�าวิจยัซ�า้มากกว่า 1 โครงการต่อคน

โครงการวิจัยประจ�าปี 2561
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ผลงานวิชาการที่เข้าร่วมประกวด
หรือจัดแสดงนิทรรศการ ประจ�าปี 2561

ช่ือผลงาน รางวัลที่ได้รับ เจ้าของผลงาน เข้าร่วมประกวด

  ระดับนานาชาติ

1.  The Study of Sensory Accep-
tance Nutritional Components 
and Shelf Life of Seasoned Hard 
Clam (Meretrix casta) With a New 
Formulation

รางวัล The Certificate of 
Outstanding paper is 
Awarded

อาจารย์ชมพูนชุ โสมาลีย์
คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารประมง

การประชมุวชิาการระดบั
นานาชาต ิThe 6th 
International Confer-
ence on Creative 
Technology เมอืงพทัยา 
จงัหวัดชลบรุี

2.  The Study and Development of 
the Local Fishery Products in Pa-
lian River Basin to the Food Stan-
dards.

รางวลั Poster Presenta-
tion “Highly Commend-
ed”

อาจารย์ชมพูนชุ โสมาลีย์
คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารประมง

The 1st Rajamangala 
Surin International 
Conference “Academic 
Network Bridge 
through Research” 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลอสีาน วทิยาเขตสุรนิทร์ 

3.  Triploid Induction by the Ues of 
6-dimethylaminopurine (6-DMAP) 
for the Tropical Oyster, Crassost-
rea belcheri (Sowerby, 1871)

รางวลัชนะเลศิ 
ภาคบรรยาย

อาจารย์สุพชัชา ชเูสียงแจ้ว
คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารประมง

การประชมุวชิาการระดบั
นานาชาตมิหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคล ครัง้ท่ี 9 
ณ โรงแรมเรอืรษัฎา 
อ�าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั

4.  Develpoing an English Cruuicu-
lum for Local Volunteer Giude of
Ramdang Community Thailand"

รางวลั Best Paper 
Award

ผศ.กนัทรนิ รกัษ์สาคร
คณะศลิปศาสตร์

The 5th Symposium of 
International Languag-
es & Knowledge 2018 
(SILK 2018)
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ 

5.  ออกแบบและผลิต อปุกรณ์-ส่ิงตกแต่ง โดย
ใช้ผา้ทอพื้นเมืองภาคใต้ (Design & 
Produce Decoration Supplement 
by Using Southern Local Textiles)

รางวัล Best Paper 
Award

อาจารย์สุธรรม มคัวัลย์
คณะศลิปศาสตร์

ศลิปหัตถกรรมอาเซยีน” The 
3rd National and 
International 
Confernce on Weaving 
ASEAN Cultural 
Connection “ASEAN Art 
and Craft” ณ มหาวิทยาลยั
วลยัลักษณ์
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 6.  Biodiesel production reactor by 
circulation process through mi-
crowave irradiation coupled with 
static mixer

รางวัล Silver Prize
รางวัล Special Award

อาจารย์สุห์ด ีนเิซง็
วทิยาลัยรตัภมิู

การประกวดส่ิงประดษิฐ์และ
นวตักรรมระดบันานาชาต ิ
Seoul International
Invention Fair 2017 
ประเทศเกาหลใีต้

 7.  Exploring Asean Culture Through 
Mult iethnics Contemporary 
Dance

รางวัล THE BEST 
COSTUME

อาจารย์ทักษ์สุรยิา หมาดสะ 
อาจารย์อารย์ี เตะหล๊ะ
วทิยาลัยรตัภมิู

The 20th IMT-GT 
Varsity Carnival 2018 
Universiti Teknologi 
MARA, Perlis Branch,
Malaysia

 8.  Job Shadowing : Benefits and 
Challenges for English Language 
Teaching for Hotel and Tourism 
Students

รางวัล the first place of 
Oral Presentation in 
Homan and Social 
Science session at the 
Conference

อาจารย์จติตมิา ชพูนัธ์ุ
วทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม
และการจัดการ

2nd GCIC, 46th National 
and 9th International 
Graduate Research 
Conference
ณ มหาวิทยาลยัแม่โจ้

  ระดับชาติ

 1.  การผลิตและสมบัติของกระถางเพาะช�า
ชีวภาพจากกากกาแฟผสมปูนขาวจาก
เปลือกหอย

รางวัลระดบัดเีด่น 
ภาคบรรยาย

อาจารย์วรรณวภิา ไกรพทิยากร
คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารประมง

การประชมุวชิาการระดบัชาติ
มหาวทิยาลยัทักษณิ 
จงัหวัดสงขลา

 2.  พฤติกรรมและผลกระทบจากการตั้งครรภ์
ในมารดาวัยรุ ่นโรงพยาบาลห้วยยอด 
จงัหวัดตรงั

รางวัลระดบัดี 
ภาคบรรยาย

อาจารย์สุดคนงึ ณ ระนอง
คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารประมง

 3.  เครือ่งเพาะข้าวกล้องงอกอตัโนมตัิ รางวัลยอดเยีย่ม อาจารย์นราธร สังข์ประเสรฐิ
คณะวศิวกรรมศาสตร์

การประชมุวชิาการระดบัชาติ 
ครัง้ท่ี 5 “นวตักรรมและ
เทคโนโลยเีพือ่คณุภาพชวิีต
และสังคมท่ียัง่ยนื” 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต ิ
จงัหวัดสกลนคร

ช่ือผลงาน รางวัลที่ได้รับ เจ้าของผลงาน เข้าร่วมประกวด

  ระดับนานาชาติ

ผลงานวิชาการที่เข้าร่วมประกวด
หรือจัดแสดงนิทรรศการ ประจ�าปี 2561
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 4.  สูตรท่ีเหมาะสมต่อพฤติกรรมทางกลและ
การคืบของวัสดุผสมพอลิโพรพิลีนรีไซเคิล
และผงไม้ยางพารา

รางวัลผลงานดเีด่น ผศ.ชาตร ีหอมเขยีว
คณะวศิวกรรมศาสตร์

การประกวดผลงานวันนกั
ประดษิฐ์แห่งชาต ิประจ�าปี 
2561 ณ ศนูย์นทิรรศการ
และการประชมุไบเทค บางนา 
กรงุเทพมหานคร

 5.  ระบบ วัดอุณหภูมิ และความชื้ นของ
คอนกรีตแบบไร้สายควบคุมการท�างาน
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

รางวัลบทความวจิยัดเีด่น ผศ.เสนอ สะอาด
คณะวศิวกรรมศาสตร์

การประชมุวชิาการเครอืข่าย
วศิวกรรมไฟฟ้า ครัง้ท่ี 10 
(EENET 2018) ณ โรงแรม
ราชศภุมติร อาร์.เอส.โฮเตล็ 
จ.กาญจนบรุี

 6.  เครื่องวัดสถานะแบตเตอรี่ แบบไร้สาย
ควบคุมด้นไมโคร คอนโทรลเลอร์ผ่าน
ระบบอนิเตอร์เนต็

รางวัลบทความยอดเยีย่ม ผศ.เสนอ สะอาด
คณะวศิวกรรมศาสตร์

การประชมุวชิาการงานวิจยั
และพฒันาเชงิประยกุต์ ครัง้ท่ี 
10 ณ ศนูย์วัฒนธรรมภาค
เหนอืตอนล่าง วังจนัทร์
รเิวอร์ววิ จังหวัดพษิณโุลก

 7.  ชุ ดฝ ึกฉี ดยาบริ เ วณต ้นแขนส� าหรั บ
นกัศกึษาพยาบาล

รางวัลดเีด่น ผศ.เสนอ สะอาด
คณะวศิวกรรมศาสตร์

การประชมุวชิาการระดบัชาติ
พะเยาวจิยั ครัง้ท่ี 7 

 8.  การประยุกต์ใช้เทคนิควิศวกรรมอุตสาห
การเพื่อลดของเสียในแผนกเย็บของ
โรงงานผลิตเส้ือผ้าส�าเรจ็รปู

รางวัลบทความดเีด่น ผศ.ธยา ภริมย์
อาจารย์ภัทราภา จ้อยพจน์
คณะวศิวกรรมศาสตร์

การประชมุวชิาการราชมงคล
ด้านเทคโนโลยกีารผลิตและ
การจดัการ ประจ�าปี 2561 
(RMTC 2018) 
ณ โรงแรมดวิาน่าพลาซ่า
กระบี ่อ่าวนาง รสีอร์ท 
จงัหวัดกระบี่

 9.  การปรับปรุงประสิทธิภาพ การซ่อมสีชิ้น
ส่วนแขนรถขุดระบบไฮดรอลิค กรณศีกึษา 
โรงงานผลิตรถขดุดนิ

รางวัลบทความดมีาก ผศ.สุรสิทธ์ิ  ระวงัวงศ์
ผศ.ชาตร ี หอมเขยีว
ผศ.ซไูฮด ี สนิ
คณะวศิวกรรมศาสตร์

 10.  สมบัติทางกลและทางกายภาพของแผ่นใย
ไม้อัดท่ีไม่มีตัวประสานท่ีผลิตจากผงไม้
ยางพาราและผงไม้ปาล์มน�า้มนั

รางวัลบทความดเีด่น ผศ.ชาตร ี หอมเขยีว
ผศ.สุรสิทธ์ิ  ระวงัวงศ์
ผศ.วรพงค์  บญุช่วยแทน
คณะวศิวกรรมศาสตร์

 11.  การขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านโคก
เมือง ต�าบลบางเหรยีง อ�าเภอควนเนยีง 
จังหวัดสงขลา

รางวัลระดบัดมีาก ผศ.นภดล โพชด�าเหนดิ
คณะศลิปศาสตร์

การประชมุวชิาการระดบัชาติ
วลยัลักษณ์วจิยั ครัง้ท่ี 10
ณ มหาวิทยาลยัวลัยลกัษณ์  
จงัหวัดนครศรธีรรมราช

ช่ือผลงาน รางวัลที่ได้รับ เจ้าของผลงาน เข้าร่วมประกวด

  ระดับชาติ

ผลงานวิชาการที่เข้าร่วมประกวด
หรือจัดแสดงนิทรรศการ ประจ�าปี 2561
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 12.  ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกและการฝึก
สมอลไซด์เกมท่ีมีต ่อความคล่องตัวใน
นักกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรวีชิยั

รางวัลระดบัดี อาจารย์ยโูสบ ด�าเต๊ะ
คณะศลิปศาสตร์

การประชมุวชิาการระดบัชาติ
ด้านศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี 3 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรวีชิยั 

 13.  หุ่นยนต์เกบ็กู้และท�าลายวัตถรุะเบดิ รางวัลบทความยอดเยีย่ม อาจารย์สราญพงศ์ หนยูิม้ซ้าย
คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

การประชมุวชิาการงานวิจยั
และพฒันาเชงิประยกุต์ ครัง้ท่ี 
10 (ECTI-CARD 2018) ณ 
มหาวทิยาลยันเรศวร จงัหวัด
พษิณโุลก

 14.  Microsoft office Specialist certifi-
cation Version 2016รุ่นท่ี 15

รางวัลคะแนนสูงสุด อาจารย์ณฐัพงศ์  แก้วบญุมา
คณะเทคโนโลยกีารจดัการ

โครงการ More Powerful 
with New MOS 2016 
จดัโดยบรษิทั เออาร์ไอที 
จ�ากดั 

 15.  ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ - ส่ิงตกแต่ง 
โดยใช้ผ้าทอ พืน้เมืองภาคใต้

รางวัล Highlight Stage อาจารย์สุธรรม มคัวัลย์
คณะศลิปศาสตร์

มหกรรมงานวจิยัแห่งชาติ 
2561

 16.  ไฟโคบิลิโปรตีน โพลีฟีนอล และกิจกรรม
ต้านอนมูุลอสิระของสาหร่าย

รางวัลระดบัดเีด่น ผศ.วรรณณิ ี จนัทร์แก้ว
คณะเกษตรศาสตร์

การประชมุวชิาการเกษตร 
ครัง้ท่ี 19 ประจ�าปี 2561 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น

 17.  การประเมินศักยภาพการจัดการการท่อง
เท่ียวโดยชมุชนบ้านร�าแดง อ�าเภอสิงหนคร 
จงัหวัดสงขลา

รางวัลบทความวจิยัดเีด่น ผศ.ชยัรตัน์ จสุปาโล
คณะบรหิารธุรกิจ

การประชมุวชิาการระดบัชาติ
เครอืข่ายวจิยัสถาบนั
อดุมศกึษาท่ัวประเทศ ครัง้ท่ี 
12 “สานพลงัเครอืข่าย
อดุมศกึษา เพือ่ความม่ันคง 
มัง่คัง่และยัง่ยนื” ณ โรงแรม
ธรรมรนิทร์ ธนา จงัหวัดตรงั

 18.  การส่ือสารขยายผลการผลติข้าวอนิทรย์ีใน
พ้ืนท่ีลุ่มน�า้ ปากพนงั

รางวัลบทความดเีด่น
เหรยีญทอง

อาจารย์สุขกมล รตันสุภา
คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ผศ.อลสิา เลีย้งรืน่รมย์
คณะเทคโนโลยกีารจดัการ

การประชมุสัมมนาเครอืข่าย
การจดัการความรู้
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคล สถาบนัการพลศกึษา
และสถาบนับณัฑติพัฒนศลิป์ 
ครัง้ท่ี 11

 19.  มติใิหม่แห่งการท่องเท่ียวชมุชนเพ่ือรองรบั
กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวจีน

รางวัลบทความดเีด่น อาจารย์ธนนิทร์ สังขดวง
วทิยาลัยการโรงแรมและ  
การท่องเท่ียว

การประชมุวชิาการระดบัชาติ
ด้านการท่องเท่ียวโดยชมุชน 
ครัง้ที ่1 
ณ โรงแรมธรรมรนิทร์ ธนา 
อ�าเภอเมอืงตรงั จงัหวัดตรงั

ช่ือผลงาน รางวัลที่ได้รับ เจ้าของผลงาน เข้าร่วมประกวด

  ระดับชาติ
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 1.  เชื้อจุลินทรีย์ท่ีมีฤทธ์ิยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
ก่อโรคดือ้ยา MRSA (Methicilin..Re-
sistance Staphylococcus aureus) 
จากฟองน�า้ทะเลดโิมสปองเจยี

รางวัลชนะเลศิ รศ.พชร เพ็ชรประดบั
คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารประมง

การประชมุวชิาการระดบัชาติ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล ครัง้ท่ี 10 
(10th

 RMUTNC) 
 2.  ระบบก๊าชชวีภาพแบบประหยดั รางวัลชนะเลศิ อาจารย์เอนก สาวะอนิทร์

คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารประมง

 3.  หมู่บ้านพลังงานทางเลอืก : การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพและเตาชีว
มวลเพือ่เป็นแหล่งพลงังานทางเลือกระดบั
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง

รางวัลชนะเลศิ อาจารย์นชุล ีทิพย์มณฑา
คณะศลิปศาสตร์

 4.  ผ้าทอเกาะยอจากการพัฒนาเส้นด้ายย้อม
สีธรรมชาตใินท้องถิน่

รางวัลชนะเลศิ อาจารย์สิรมิา  สัตยาธาร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 5.  นวัตกรรมส่ิงทอจากเส้นใยดาหลาสู่การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชัน่ไลฟ์สไตล์

รางวัลชนะเลศิ อาจารย์นวตัทกร  อมุาศลิป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 6.  ผลของเชื้อราต่อคุณสมบัติทางกายภาพ
และปริมาณธาตุอาหารของปุ๋ยหมักจาก
ทางใบปาล์มน�า้มนั

รางวัลชนะเลศิ อาจารย์พรศลิป์ ศรเีผอืก
คณะเกษตรศาสตร์

 7.  การผลิตกระถางเพาะช�าต้นไม้จากวัสดุ
เหลือใช้อตุสาหกรรมปาล์มน�า้มนั

รางวัลรองชนเลศิ
อนัดบั 1 

อาจารย์นชุนาฎ นลิออ
คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารประมง

 8.  การพัฒนาเครื่องตัดแบ่งขนาดเส้นใบเตย
หนามเพือ่งานจกัสาน

รางวัลรองชนเลศิ
อนัดบั 1 

ผศ.ธนะวิทย์ ทองวเิชยีร
วทิยาลัยรตัภมิู

 9.  สเกต็บอร์ดฟ้ืนฟกูารเคล่ือนไหวแขน รางวัลรองชนเลศิ
อนัดบั 1 

อาจารย์กระว ีอนนตรี
คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม
และเทคโนโลยี

ช่ือผลงาน รางวัลที่ได้รับ เจ้าของผลงาน เข้าร่วมประกวด

  ระดับชาติ

ผลงานวิชาการที่เข้าร่วมประกวด
หรือจัดแสดงนิทรรศการ ประจ�าปี 2561
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 10.  ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทาง
ด้านสังคมกบัพฤตกิรรมการป้องกนัตนเอง
จากยาเสพติดของวัยรุ่น ในต�าบลไม้ฝาด 
อ�าเภอสิเกา จังหวดัตรงั

รางวัลรองชนเลศิ
อนัดบั 2 

อาจารย์วรรณกร พลพิชยั
คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารประมง

การประชมุวชิาการระดบัชาติ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล ครัง้ท่ี 10 
(10th

 RMUTNC) 
 11.  เครือ่งท�าเม็ดแป้งสาคู รางวัลรองชนะเลิศ

อนัดบั 2  
ผศ.พนม  อนิทฤทธ์ิ
คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

 12.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อส่งเสรมิ
การตลาดเพือ่ส่ิงแวดล้อม

รางวัลรองชนะเลิศ
อนัดบั 2  

อาจารย์สุพตัรา ค�าแหง
คณะเทคโนโลยกีารจดัการ

 13.  การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทน
จากการปลูก ข้าวไรซ์เบอรีแ่ละข้าวสังหยด 
ของเกษตรกรในจังหวดัพทัลงุ

รางวัลรองชนะเลิศ
อนัดบั 2  

ผศ.ระรนิ เครอืวรพนัธ์ุ
วทิยาลัยการโรงแรมและ  
การท่องเท่ียว

 14.  การศึกษาสูตรปุ ๋ยอินทรีย ์จากก้อนเห็ด
นางฟ้าเหลือท้ิง

รางวัลรองชนะเลิศ
อนัดบั 2  

อาจารย์ศรอีบุล ทองประดษิฐ์
คณะอตุสาหกรรมเกษตร

 15.  กระบวนการฆ่า การช�าแหละคณุภาพซาก
ของแพะเนือ้ลูกผสมในพืน้ท่ีจงัหวดักระบี่

รางวัลรองชนะเลิศ
อนัดบั 2  

อาจารย์สุภญิญา ชใูจ
คณะสัตวแพทยศาสตร์

ช่ือผลงาน รางวัลที่ได้รับ เจ้าของผลงาน เข้าร่วมประกวด
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ผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์
ที่เข้าสู่กระบวนการทรัพย์สินทางปัญญา ประจ�าปี 2561

ผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ หน่วยงาน รายละเอียด

 1.  ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งแผงรับรังสี
ดวงอาทิตย์ ท่ีตวัห้องอบแห้ง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เลขท่ีอนสิุทธิบตัร 1703002374

 2.  หุ่นยนต์ท�าชาชกั คณะวศิวกรรมศาสตร์ เลขท่ีอนสิุทธิบตัร 1703002375

 3.  เครือ่งรดี ผ่า อบ กาบกล้วย คณะวศิวกรรมศาสตร์ เลขท่ีอนสิุทธิบตัร 1803000184

 4.  ส่วนผสมและกรรมวิธีการผลติแผ่นใยอดัจากต้นกล้วย คณะวศิวกรรมศาสตร์ เลขท่ีอนสิุทธิบตัร 1803000183

 5.  เครือ่งปอกกระเทียมแบบกะทัดรดั คณะวศิวกรรมศาสตร์ เลขท่ีอนสิุทธิบตัร 1803001270

 6.  เตาประหยดัพลังงานระดบัครวัเรอืนท่ีพฒันาช่องป้อนเชือ้เพลงิ คณะศลิปศาสตร์ เลขท่ีอนสิุทธิบตัร 1803001269

 7.  ซองบรรจุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เลขท่ีอนสิุทธิบตัร 1702004233

 8.  กล่องบรรจุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เลขท่ีอนสิุทธิบตัร 1702004234

 9.  กล่องบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เลขท่ีอนสิุทธิบตัร 1802003285

 10.  ลวดลายผ้าบาตกิเรอืกอและ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เลขท่ีอนสิุทธิบตัร 1802003281

 11.  ลวดลายผ้าบาตกิมสัยดิตะโละมาเนาะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เลขท่ีอนสิุทธิบตัร 1802003282

 12.  ลวดลายผ้าบาตกิเมอืงโบราณยะรงั คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เลขท่ีอนสิุทธิบตัร 1802003283

 13.  ลวดลายผ้าบาตกิใบไม้สีทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เลขท่ีอนสิุทธิบตัร 1802003284

 14.  ลวดลายผ้าบาตกิหาดแฆแฆ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เลขท่ีอนสิุทธิบตัร 1802003286

 15.  ลวดลายผ้าบาตกิกรงนกเขา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เลขท่ีอนสิุทธิบตัร 1802003287

 16.  ลวดลายผ้าบาตกิเขือ่นบางลาง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เลขท่ีอนสิุทธิบตัร 1802003288

 17.  ลวดลายผ้าบาตกิดอกศรยีะลา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เลขท่ีอนสิุทธิบตัร 1802003289 

 18.  ลวดลายผ้าผลติภณัฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เลขท่ีอนสิุทธิบตัร 1802003290

 19.  ระบบผลิตไบโอดเีซลจากน�า้มนักรดไขมนัอสิระต�า่โดยใช้ท่อผสม
แบบสถติร่วมกบัคลือ่นไมโครเวฟ

วทิยาลัยรตัภมิู เลขท่ีอนสิุทธิบตัร 1703002096

 20.  อปุกรณ์วดัระยะปลกู คณะเกษตรศาสตร์ เลขท่ีอนสิุทธิบตัร 1803001706
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หน่วยวิจัยเฉพาะทาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ชื่อหน่วยวิจัย หัวหน้าหน่วยวิจัย หน่วยงาน

 1.  หน่วยวิจัยการจัดการสุขภาพสัตว์น�้า ดร.กิตตชินม์  อเุทนะพนัธ์ คณะเกษตรศาสตร์

 2.  หน่วยวจัิยไม้ผลเมืองร้อนและไม้ยนืต้น ผศ.ดร.ชยัสิทธ์ิ  ปรชีา คณะเกษตรศาสตร์

 3.  หน่วยวจัิยการจัดการส่ิงแวดล้อมเพือ่การพฒันาท่ียัง่ยนื ดร.จเร  สุวรรณชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 4.  หน่วยวจัิยการบรหิารจดัการธุรกิจชมุชนชายฝ่ังอ่าวไทย ดร.อรพรรณ  จนัทร์อนิทร์ คณะบรหิารธุรกิจ

 5.  หน่วยวจัิยเทคโนโลยกีารแปรรปูวัสดุ ผศ.ดร.ชาตร ี หอมเขยีว คณะวศิวกรรมศาสตร์

 6.  หน่วยป้องกนัและควบคมุภยัพบิตัธิรรมชาตเิพือ่ส่ิงแวดล้อมยัง่ยนื ผศ.ดร.ภาน ุ พร้อมพทุธางกลู คณะวศิวกรรมศาสตร์
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คณะ/วิทยาลัย
Proceeding ตีพิมพ์ในวารสาร รวม

ทั้งหมด
ระดับชาติ นานาชาติ รวม ฐาน TCI ฐาน ISI รวม

 1.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 65 10 74 11 7 18 92

 2.  คณะบรหิารธุรกิจ 17 6 23 5 3 8 31

 3.  คณะศลิปศาสตร์ 28 3 31 1 2 3 33

 4.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 1 2 1 - 1 2

 5.  คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 13 5 18 1 1 4 22

 6.  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 13 30 6 6 12 42

 7.  คณะเทคโนโลยกีารจดัการ 30 3 36 3 6 9 45

 8.  คณะเกษตรศาสตร์ 6 1 7 14 5 19 26

 9.  คณะอตุสาหกรรมเกษตร 9 - 9 2 4 6 15

 10.  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 4 2 6 1 12 13 19

 11.  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง 32 6 36 20 3 23 59

 12.  วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 13 2 18 3 2 5 20

 13.  วทิยาลัยรตัภมิู 8 6 14 2 - 2 16

 14.  วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจัดการ 19 4 22 2 2 4 26

 15.  คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 17 3 20 6 - 6 26

รวม 279 65 344 79 53 132 476

ผลงานด้านวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
และเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ
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พันธกจิที ่3

ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรม
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั ให้บรกิารวชิาการโดยใช้นวตักรรมเป็นตวัน�า (Innovation led academic service) เพือ่สร้าง
ความเชือ่มัน่และเป็นท่ีพึง่ทางวชิาการแก่สังคม สู่การขบัเคล่ือนประเทศให้หลดุพ้นกบัดกัรายได้ปานกลาง (MIT) โดยยดึหลกัการของพนัธกิจสัมพันธ์
มหาวทิยาลัยกบัสังคม (Social Engagement) คอืการร่วมคดิร่วมท�าแบบพนัธมติรและหุ้นส่วน (Partnership) เพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์ร่วมกนัแก่
ผู้เกีย่วข้องทุกราย (Mutual benefits) เกิดการเรยีนรู้ร่วมกนัและเกิดผลงานวชิาการ (Knowledge sharing and Scholarship) และเกิดผลกระทบ
ต่อสังคมท่ีประเมนิได้ (Measureable Social Impact) และสามารถบรูณาการเชือ่มโยงระหว่าง ภารกิจของมหาวทิยาลยัทุกภารกิจเข้าด้วยกนั 
อย่างเป็นระบบ โดยมี Platform การพัฒนางานบรกิารวชิาการดงันี้
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การบริการวิชาการแบบให้เปล่า1

ชุมชน/ผู้รับบริการ กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่ให้บริการ

1.  ชมุชนบ้านท่าหิน อ.สทิงพระ
จ.สงขลา

โครงการยกระดบัคณุภาพชวีติชมุชนแบบมส่ีวน
ร่วมสู่แหล่งเรยีนรู้ภูมปัิญญาท้องถิน่ต้นแบบ
จงัหวัดสงขลา 

1. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
2. คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 
3. คณะศลิปศาสตร์ 
4. คณะบรหิารธุรกิจ 
5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
6. วทิยาลยัรตัภมูิ

2.  ชมุชนกะปาง อ.ทุ่งสง 
จ.นครศรธีรรมราช

โครงการยกระดบัคณุภาพชวีติชมุชนแบบ
มส่ีวนร่วมสู่แหล่งเรยีนรู้ภมิูปัญญาท้องถิน่
ต้นแบบจงัหวดันครศรธีรรมราช

1. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. คณะเทคโนโลยกีารจดัการ
3. คณะเกษตรศาสตร์
4. คณะอตุสาหกรรมเกษตร
5. คณะสัตวแพทยศาสตร์
6. วิทยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ

ปี 2561 มหาวิทยาลยัฯ ให้
บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 
ใน 2 ลักษณะดังนี้ 1.การบริการ
วิชาการแบบให้เปลา่ จ�านวน 29 
โครงการ และ 2.การบรกิารวิชาการ
ท่ีก ่อให ้เ กิดรายได ้ จ�านวน 30 
โครงการ
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3.  ชมุชนบ้านบ่อหิน อ.สิเกา 
จ.ตรงั

โครงการยกระดบัคณุภาพชวีติชมุชนแบบ
มส่ีวนร่วมสู่แหล่งเรยีนรู้ภมิูปัญญาท้องถิน่
ต้นแบบจงัหวดัตรงั

1. วิทยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว
2. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง
3. คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
4. สถาบนัทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

4.  องค์การบรหิารส่วนต�าบลท่าข้าม 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข้ามเมอืงแห่งนวตักรรมด้านอาหาร (Thakham 
of Food Innopolis)

คณะวศิวกรรมศาสตร์

5.  ชมุชนบ่อปาบ อ.สิงหนคร 
จ.สงขลา

สร้างความเข้มแขง็แก่ชมุชนบ่อปาบ คณะบรหิารธุรกิจ

6.  ชมุชนทะเลน้อย อ.ควนขนนุ 
จ.พทัลุง

พฒันาเส้นทางการท่องเท่ียวเชงิวฒันธรรม 
หมู่บ้านทะเลน้อย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

7.  ชมุชนทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง 
จ.สงขลา

หมู่บ้านท่องเท่ียวเชงิเกษตรชมุชนทุ่งลาน คณะศลิปศาสตร์

8.  องค์การบรหิารส่วนต�าบลพะตง  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

การให้บรกิารทางวชิาการด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยเีพือ่ส่งเสรมิผลติภณัฑ์ชมุชนพะตง

คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี

9.  ชมุชนบ้านหนองไม้แก่น 
อ.รตัภมิู จ.สงขลา

เรยีนรู้ร่วมกนัสรรค์สร้างชมุชน 
(กล้วยกรอบแก้ว)

วทิยาลัยรตัภมิู

10.  ชมุชนบ้านบนควนต�าบลนาโพธ์ิ
อ.ทุ่งสง จ.นครศรธีรรมราช

พฒันาศนูย์การแพทย์แผนไทยต�าบลนาโพธ์ิ 
“อาศรม  สร้างสุข”

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11.  ชมุชนบางขัน อ.บางขัน 
จ.นครศรธีรรมราช

พฒันาศกัยภาพทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชมุชน
กลุม่วสิาหกิจ

คณะเทคโนโลยกีารจดัการ

12.  ชมุชนทุ่งสังข์ อ.ทุ่งใหญ่    
จ.นครศรธีรรมราช

เสรมิสร้างความเข้มแขง็ด้านอาชพีการปศสัุตว์
แก่ชมุชน

คณะสัตวแพทยศาสตร์

13.  ชมุชนบ้านวังไทร อ.ทุ่งสง 
จ.นครศรธีรรมราช

ศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตปลาสลดิชมุชน
วงัไทร

คณะเกษตรศาสตร์

14.  เกษตรผู้ปลูกและแปรรปูจาก 
อ.ปากพนงั จ.นครศรธีรรมราช

การพฒันาอาชพีทางด้านอตุสาหกรรมเกษตร
ในชมุชนแปรรปูจากขนาบนากแบบยัง่ยนื

คณะอตุสาหกรรมเกษตร

15.  ชมุชนบ้านท่าบ่อโก อ.ขนอม   
จ.นครศรธีรรมราช

การให้บรกิารทางวชิาการด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยเีพือ่เสรมิสร้างความยัง่ยนืของชมุชน
บ้านท่า - บ่อโก

วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจัดการ

การบริการวิชาการแบบให้เปล่า1

ชุมชน/ผู้รับบริการ กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่ให้บริการ
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 16.  ชมุชนต�ำบลไม้ฝำด อ.สิเกำ จ.ตรงั กำรพฒันำและกำรสร้ำงมลูค่ำเพ่ิมของ
ผลติภณัฑ์จำกสำหร่ำยพวงองุ่น เพือ่สร้ำงควำม
เข้มแข็งและยัง่ยนืให้กบัชมุชนประมงชำยฝ่ัง

คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรประมง

 17.  ชมุชนบ้ำนเขำหลัก อ.เมือง จ.ตรงั กำรสร้ำงต้นแบบกำรพฒันำศกัยภำพ กำรท่อง
เท่ียวโดยชมุชนเขำหลกัอย่ำงยัง่ยนื

วทิยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเท่ียว

 18.  ชมุชนต�ำบลบำงหมำก อ.กนัตงั 
จ.ตรงั

กำรบรกิำรวชิำกำรเพือ่สร้ำงควำมเข้มแขง็และ
ยัง่ยนืให้กบัชมุชนต�ำบลบำงหมำก

คณะวศิวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี

 19.  ชมุชนบ้ำนบ่อเตีย้ ต.ม่วงงำม  
จ.สงขลำ

โครงกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรพฒันำบรรจุภณัฑ์
ผลติภณัฑ์ไข่นกกระทำบ้ำนบ่อเตีย้

คณะบรหิำรธุรกิจ

 20.  ฟำร์มสุกร(นำยถวลัย์ศกัดิ ์รตันศร)ี 
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลำ

โครงกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยกีำรผลติแก๊สชวีภำพเพือ่กำรจดักำร
ของเสียของฟำร์มสุกร

คณะศลิปศำสตร์

 21.  องค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลบ้ำนล�ำ
นำว อ.บำงขัน จ.นครศรธีรรมรำช

โครงกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรกำรดแูลสุขภำพ
และกำรผลติอำหำรแพะเนือ้แก่กลุ่มผู้เลีย้งแพะ
เนือ้ 

คณะสัตวแพทยศำสตร์

 22.  กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงกระบอื
พืน้ท่ีลุ่มน�ำ้ทะเลน้อย ต.ทะเลน้อย

โครงกำรส่งเสรมิเกษตรกรผู้เลีย้งกระบอื : 
กำรดแูลสุขภำพกระบอืปลกั (ควำยน�ำ้) 
หลงัประสบอทุกภยั

คณะสัตวแพทยศำสตร์

 23.  องค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลนำไม้ไผ่ 
อ.ทุ่งสง จ.นครศรธีรรมรำช

โครงกำรกำรฝึกอบรมกำรจดัดอกไม้ คณะเกษตรศำสตร์

 24.  วสิำหกิจชมุชนกลุ่มเศรษฐกิจพอ
เพยีง ต.ควนพงั จ.นครศรธีรรมรำช

โครงกำรกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรกำรดแูล
สุขภำพสัตว์เลีย้ง

คณะเกษตรศำสตร์

 25.  โรงเรยีน, รสีอร์ท และอบต/
เทศบำล ท่ีอยู่ในบรเิวณพืน้ท่ี 
อ.ขนอม จ.นครศรธีรรมรำช

โครงกำรกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรโปรแกรม
ตดัต่อ VDO และส่ือ Digital ประชำสัมพันธ์

วทิยำลัยเทคโนโลยอีตุสำหกรรมและกำรจัดกำร

 26.  ชมุชนบ้ำนท่ำเลน ต.กะปำง 
จ.นครศรธีรรมรำช

โครงกำรดแูลใส่ใจสุขภำพของคนสูงอำยุ คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี

 27.  วสิำหกิจกลุ่มคนเลีย้งแพะ 
อบต. เขำพระ จ.นครศรธีรรมรำช

โครงกำรกำรออกแบบและพฒันำบรรจภุณัฑ์
ส�ำหรบัผลติภณัฑ์ของกลุ่มคนเลีย้งแพะ

คณะเทคโนโลยกีำรจดักำร

 28.  วสิำหกิจกำรเล้ียงม้ำทำงภำคใต้
ตอนบน

โครงกำรกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรกำรจดักำร
สุขภำพและกำรปฐมพยำบำลม้ำเบือ้งต้น

คณะสัตวแพทยศำสตร์

 29.  ชมรมคนรกัษ์เสียงเพลงเทศบำล
ต�ำบลขนอม  

โครงกำรกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรโยคะ
เพือ่สุขภำพ 

วทิยำลัยเทคโนโลยอีตุสำหกรรมและกำรจัดกำร

ชุมชน/ผู้รับบริการ กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่ให้บริการ
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การบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้2

โครงการ งบประมาณ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 1.  โครงกำรจัดท�ำแผนแม่บทกำรบรหิำรจดักำรโครงกำรปรบัปรงุแหล่ง
โบรำณสถำนและสถำนท่ีส�ำคญัทำงประวตัศิำสตร์ (สงขลำสู่เมอืงมรดก
โลก)

4,990,000 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์

 2.  โครงกำรเครือ่งผลติแป้งสำคสูู่ชมุชน 140,000 คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี

 3.  โครงกำรค่ำยวทิยำศำสตร์และส่ิงแวดล้อม 27,500 คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรประมง

 4.  โครงกำรกิจกรรมค่ำยบรูณำกำร 30,000 คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรประมง

 5.  กิจกรรมเสรมิทักษะปฏบิตักิำรทำงวิทยำศำสตร์ 5,000 คณะศลิปศำสตร์

 6.  โครงกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รบับรกิำรท่ีมต่ีอกำรให้บรกิำร
ของเทศบำลนครสงขลำ ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

22,000 คณะบรหิำรธุรกิจ

 7.  โครงกำรท่ีปรกึษำศกึษำนเิวศวทิยำและควำมหลำกหลำยของปลำ
และสัตว์ไม่มีกระดกูสันหลงัขนำดใหญ่ คลองท่ำโหลน คลองท่ำเลำ 
และคลองตม

300,000 คณะเกษตรศำสตร์

 8.  โครงกำรท่ีปรกึษำศกึษำนเิวศวทิยำและควำมหลำกหลำยของสำหร่ำย
ขนำดใหญ่ในคลองท่ำแพ คลองตม คลองท่ำโหลน และคลองท่ำเลำ

240,000 คณะเกษตรศำสตร์

 9.  โครงกำรกำรส�ำรวจและประเมินศกัยภำพของไม้ยนืต้นและพืชพรรณ 
รมิคลอง ในเขตเทศบำลเมืองทุ่งสง จงัหวัดนครศรธีรรมรำช

362,200 คณะเกษตรศำสตร์

 10.  โครงกำรบรกิำรวิชำกำรด้ำนกำรสอนและใช้ห้องปฏบิตักิำร 20,800 คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรประมง

 11.  โครงกำรค่ำยส่งเสรมิอจัฉรยิภำพทำงคณติศำสตร์–วทิยำศำสตร์ 12,500 คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรประมง

 12.  โครงกำรฝึกทักษะประสบกำรณ์กบัสถำบนัอดุมศกึษำ
โรงเรยีนวิเชยีรมำต ุจงัหวดัตรงั

25,000 คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรประมง

 13.  โครงกำรกำรประเมนิผลสัมฤทธ์ิกำรจดักำรเรยีนกำรสอนตำมแนวทำง
สะเตม็ศกึษำร่วมกบัสถำนศกึษำสังกดัอำชวีศกึษำ
(STEM FOR TVET) ปีท่ี 2

200,000 คณะครศุำสตร์อตุสำหกรรมและเทคโนโลยี

 14.  โครงบรกิำรวชิำกำรด้ำนกำรทดสอบทำงวิศวกรรมโยธำ 12,210 คณะวศิวกรรมศำสตร์
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15.  โครงการพฒันาคณุภาพการศกึษาและการพัฒนาท้องถิน่ 
โดยมีสถาบนัอดุมศกึษาเป็นพีเ่ลีย้ง U_School Mentoring 
กรณศีกึษา : โรงเรยีนหาดปากเมง

60,000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง

16.  โครงการบรกิารวิชาการโรงเรยีนวดัไม้ฝาด 60,000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง

17.  โครงการบรกิารวิชาการโรงเรยีนบ้านหัวหิน 60,000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง

18.  โครงการพฒันาคณุภาพการศกึษาและการพัฒนาท้องถิน่โดยสถาบนั
อดุมศกึษาเป็นพีเ่ล้ียง : โรงเรยีนบ้านควนตุ้งกู

60,000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง

19.  โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารสากล 
และการเขียนหนงัสือราชการภาษาองักฤษส�าหรบัเจ้าหน้าท่ีศลุกากร

124,500 คณะศลิปศาสตร์

20.  โครงการประเมินระดบัความพงึพอใจองค์การบรหิารส่วนต�าบล
และเทศบาลในเขตภาคใต้ของประเทศไทย

250,000 คณะเทคโนโลยกีารจดัการ

21.  โครงการค่ายบรูณาการ 30,000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง

22.  โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเครอืข่ายคอมพวิเตอร์และ
ระบบสมองกลฝังตวั

9,600 คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

23.  โครงการประชาพจิารณ์โครงการสวนสาธารณะเมอืงสงขลาเพือ่
การท่องเท่ียว

350,000 คณะบรหิารธุรกิจ

24.  โครงการห้องเรยีนส่งเสรมิความเป็นเลิศทางวทิยาศาสตร์และ
คณติศาสตร์

25,000 ส�านกังานวทิยาเขตนครศรธีรรมราช

25.  โครงการการประเมนิระดบัความพงึพอใจองค์การบรหิารส่วนต�าบล
และเทศบาลในเขตภาคใต้ของประเทศไทย

200,000 คณะเทคโนโลยกีารจดัการ

26.  โครงการกิจกรรมเสรมิทักษะปฏิบตักิารทางวทิยาศาสตร์ 5,000 คณะศลิปศาสตร์

27.  โครงการส�ารวจความพงึพอใจของผู้รบับรกิารท่ีมต่ีอการให้บรกิารของ
องค์การบรหิารส่วนต�าบลนาหม่อม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

17,990 คณะบรหิารธุรกิจ

28.  โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารทักษะการใช้เครือ่งมอืวทิยาศาสตร์ 7,500 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง

29.  โครงการค่ายวทิยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อม 30,000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง

30.  โครงการบรกิารวิชาการด้านการสอนและใช้ห้องปฏบิตักิาร 22,000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง

รวมทัง้สิน้ 7,698,800

โครงการ งบประมาณ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
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พันธกจิที ่4

สืบทอดศิลปวัฒนธรรม
บนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์
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พันธกจิที ่4 โครงการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรม 
(ขันหมากปฐม) 
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ภายใต้กรอบด�าเนนิงาน “วสิาหกิจวฒันธรรม” ในปี 
2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้
ด�าเนนิการกิจกรรม/โครงการ ท่ีส่งเสรมิให้นกัศกึษาและ
บคุลากร ท�านบุ�ารงุ สืบทอด รกัษา ศลิปวฒันธรรม 
ภูมิป ัญญาท ้องถิ่นและส่ิงแวดล ้อม จ�านวน 110 
โครงการ ซึ่งด�าเนินการในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง โดยมีกิจกรรม/
โครงการส�าคญัดงันี้

1

ส�านกัศลิปวฒันธรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรวีชิยั น�านกัศกึษาเข้าร่วมโครงการสืบทอดมรดกวฒันธรรม
ของชมุชน ในกิจกรรมขนัหมากปฐมมกีารจดัขบวนแห่ขนัหมาก
โดยเริม่จากตลาดน�า้คลองแดน อ�าเภอระโนด จงัหวัดสงขลา ไป
ยงัวดัคลองแดน อ�าเภอหัวไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช ซึง่เป็น
ประเพณโีบราณท่ีหายไปจากชมุชนไม่น้อยกว่า 60 ปี โดย
สมมุติเหตุการณ์ย้อนหลังไปครั้งพุทธกาล อาศัยเค้าเรื่องจาก
พุทธประวัติในคัมภีร์พระปฐมสมโพธิกถา ตอนวิวาห์มงคล
ระหว่างพระเจ้าสุทโธทนะกับพระนางสิริมหามายา มีการ
สมมุติคู่บ่าวสาวขึ้นแทนพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหา
มายา และสมมุตบิคุคลอืน่ ๆ เป็นเครอืญาตติามพทุธประวัติ 
ด้วยเหตุท่ีงานบุญนี้มีการยกขันหมากเหมือนงานแต่งงานจริง 
ประกอบกับจัดโดยอาศัยเค ้าพุทธประวัติในคัมภีร ์พระ
ปฐมสมโพธิจงึเรยีกว่า “ยกขนัหมากปฐม”
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โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว

ทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่ย่านเมืองเก่าสงขลา
(Cultural Mapping)

โครงการนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 

2

ส�านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย น้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล ในหลวงรชักาลท่ี ๙ 
เมื่อคราวเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นท่ีอ�าเภอรัตภูมิ จังหวัด
สงขลา เมื่อวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๐๒ โดยจัดโครงการ
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและแสดงประติมากรรม
พระรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
ในหลวงรชักาลท่ี ๙ ในอาคารท่ีว่าการอ�าเภอรตัภมิู (หลังเก่า) 
เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรู้ด้านพระราชกรณยีกิจในพืน้ท่ี อ.รตัภมูิ 
จ.สงขลา

ส�านกัศลิปวฒันธรรมศรวีชิยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลศรีวิชัย รว่มกับคณาจารย์และนักศึกษาลงพื้นท่ีส�ารวจ
มรดกทางวัฒนธรรมในพื้นท่ีย่านเมืองเก่า เพื่อจัดท�าแผนท่ี
มรดกวัฒนธรรม ส�าหรับใช้เป็นโจทย์ในการด�าเนินกิจกรรม/
โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับความเชีย่วชาญของศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีจะ
สามารถจัดกิจกรรม/โครงการท่ีสามารถส่งเสรมิแหล่งท่องเท่ียว
ทางวฒันธรรมในย่านเมอืงเก่าสงขลา

3
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บรรเลงดนตรีต้อนรับ
คุณใหม่ สิริกิตติยา เจนเซน

4

บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ร่วมบรรเลงดนตรีในโอกาสต้อนรับคุณใหม่ สิริกิตติยา 
เจนเซน ธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิรวิฒันาพรรณวด ี พร้อมด้วยนักประวัติศาสตร์ จากกอง
สถาป ัตยกรรม กรมศิลปากร ในโอกาสเยี่ ยมชม
สถาปัตยกรรม โบราณสถาน และสถานท่ีส�าคญัในจงัหวดั
สงขลา ณ อาคาร Historic Center ย่านเมอืงเก่าสงขลา

กิจกรรมรดน�้าด�าหัวคณาจารย์ 
“วันสงกรานต์”

ส�านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับคณาจารยแ์ละนักศึกษาลงพื้นท่ี
ส�ารวจมรดกทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีย่านเมืองเก่า เพ่ือจัดท�า
แผนท่ีมรดกวัฒนธรรม ส�าหรับใช้เปน็โจทย์ในการด�าเนิน
กิจกรรม/โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญของศาสตร์
ต่าง ๆ ท่ีจะสามารถจัดกิจกรรม/โครงการท่ีสามารถส่งเสริม
แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมในย่านเมืองเก่าสงขลา
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5
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กิจกรรมประเพณีมาฆบูชา
แห่ผ้าขึ้นธาตุ

กิจกรรมแลลูกลม
ชมถ�้าเขาช้างหาย

6

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั พืน้ท่ีจงัหวัด
ตรงั ร่วมกับ จังหวัดตรัง องค์การบริหารส่วนต�าบลนาหมื่น
ศรี ชมรมกีฬาจกัรยานจงัหวัดตรงั และการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) ร่วมจัดกิจกรรม “เทศกาลแลลูกลม
ชมถ�้าเขาช ้างหาย” ณ บริเวณเลียบคลองชลประทาน 
ต.นาหม่ืนศร ี อ.นาโยง จ.ตรงั โดยความเชือ่แต่โบราณของ
ชมุชนเชือ่กนัว่า “ลูกลม” เป็นลูกของพระพาย ซึง่วันหนึ่งเป็น
ฤดูเก็บเกี่ยว ไดม้ีนกกามากินข้าวในนา พระพายเลยให้
ลูกลมมาท�าหน้าท่ีดูแลนาข้าว ด้วยลูกลมเป็นผู้มีความคิด
สร้างสรรค์ จงึใช้ไม้ไผ่มาเหลา และท�าแบบเดยีวกบักงัหัน
หวิดน�้าเมื่อโดนลมก็จะมีเสียงดัง ท�าให้นกกาไม่กล้ามากิน
ข้าวในนาอกีต่อไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ้ืนท่ีจังหวัด
นครศรธีรรมราช จดักิจกรรมประเพณแีห่ผ้าขึน้ธาต ุ ซึง่เป็นการ
น�าผ้าผืนยาวขึ้นไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ในวันส�าคัญทาง
ศาสนา ชาวนครศรธีรรมราชได้ร่วมมือร่วมใจกนับรจิาคเงินตาม
ก�าลังศรทัธาน�าเงินท่ีได้ไปซือ้ผ้ามาเยบ็ต่อกนัเป็นแถวยาวนบัพนั
หลา แล้วจัดเป็นขบวนแห่ผ้าขึน้ห่มพระบรมธาตเุจดย์ี เพือ่แสดง
ถึงการบูชาพระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิด โดยใช้องค์พระบรมธาตุ
เจดย์ีเป็นตวัแทน

7
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อาจารย์ บคุลากร นกัศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรวีิชัย  พื้น ท่ีจั งหวัดตรั ง  ร ่วมกับองค์การ
บริหารส่วนต�าบลไมฝ้าด เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เกบ็ขยะ
และท�าความสะอาดชายหาดราชมงคล เพื่อให้เหมาะ
ส�าหรับการพักผ่อนริมชายหาดส�าหรับบริการนักท่องเท่ียว 
และร่วมพัฒนาเส้นทางเดินศึกษาธรรมขาติ เพื่อศึกษา
ความอุดมสมบู รณ ์ของทรัพยากรป ่าชายเลนและ
พัน ธุ ์สัตว์น�้า ณ ชายหาดราชมงคล อ.สิเกา จ.ตรงั

กิจกรรมพัฒนาหาดราชมงคล

8
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ช่ือ-สกุล / หน่วยงาน รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด

1.  นายปรญิญา ชสุูวรรณ
คณะศลิปศาสตร์

รางวลัพระราชทานระดบัอดุมศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ

2.  นายวรีะพงษ์ ปรานสุข
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวลัพระราชทานระดบัอดุมศกึษา 

3.  นายจิตรกร ไพโรจน์ 
คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี

รางวลัเยาวชนดเีด่น
ประจ�าปี 2561

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชปูถมัภ์

4.  นายวรีพงษ์ พนัธรงัสี
คณะวศิวกรรมศาสตร์

รางวลัเรยีนดี วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชปูถมัภ์

5.  นายอกุฤษฏ์ เกตทุอง
คณะเกษตรศาสตร์

รางวลัเชดิชเูกยีรตด้ิานความ
ประพฤต ิคณุธรรมและ
จรยิธรรมดเีด่น

สภาคณบดสีาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย
และสถาบนัภาค ี4 จอบแห่งชาติ

6.  น.ส.อรยา มณฉีาย
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวลัเชดิชเูกยีรตด้ิานความ
ประพฤตดิ ีประจ�าปี 2561

พทุธสมาคมแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชปูถมัภ์

7.  นางสาวชฎาพร แสงสว่าง 
วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว

รางวลัเชดิชเูกยีรตด้ิานความ
ประพฤตดิ ีประจ�าปี 2561

8.  นายอนัดามัน สนธิช่วย 
วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว

รางวลัเชดิชเูกยีรตด้ิานความ
ประพฤตดิ ีประจ�าปี 2561

9.  นายพรีะพล ชาตภัิย 
วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว

รางวลัเชดิชเูกยีรตด้ิานความ
ประพฤตดิ ีประจ�าปี 2561

10.  นายศภุชยั ขวัญมี 
คณะวศิวกรรมศาสตร์

รางวลัเชดิชเูกยีรตด้ิานความ
ประพฤตดิ ีประจ�าปี 2561

11.  นายธนาธิป เสนาะ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รางวลัเชดิชเูกยีรตด้ิานความ
ประพฤตดิ ีประจ�าปี 2561

12.  น.ส.ผกาภรณ์ เครอืเตยีว
คณะอตุสาหกรรมเกษตร

รางวลัเชดิชเูกยีรตด้ิานความ
ประพฤตดิ ีประจ�าปี 2561

13.  น.ส.อภิญญา ธนกิมงคลกลุ
คณะสัตวแพทยศาสตร์

รางวลัเชดิชเูกยีรตด้ิานความ
ประพฤตดิ ีประจ�าปี 2561

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม
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14.  นายวงศ์ตะวนั สุขศานติ์ 
วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรม และการจดัการ

รางวลัเชดิชเูกยีรตด้ิานความ
ประพฤตดิ ีประจ�าปี 2561

พทุธสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชปูถมัภ์

15.  นายรุ่งโรจน์ นวนศรี
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง

รางวลัเชดิชเูกยีรตด้ิานความ
ประพฤตดิ ีประจ�าปี 2561

16.  น.ส.ปราณตี เพช็รฉยุ
คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวลัเชดิชเูกยีรตด้ิานความ
ประพฤตดิ ีประจ�าปี 2561

17.  นายธีระโชต ิเอีย่มเสมสุข
คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม และเทคโนโลยี

รางวลัเชดิชเูกยีรตด้ิานความ
ประพฤตดิ ีประจ�าปี 2561

18.  น.ส.สุวชิาดา บญุสัตย์ 
คณะศลิปศาสตร์

รางวลัเชดิชเูกยีรตด้ิานความ
ประพฤตดิ ีประจ�าปี 2561

19.  น.ส.โสรญา สิทธิยากรณ์
คณะบรหิารธุรกิจ

รางวลัเชดิชเูกยีรตด้ิานความ
ประพฤตดิ ีประจ�าปี 2561

20.  นายจักราวุฒิ พรหมขจร
วทิยาลัยรตัภมิู

รางวลัเชดิชเูกยีรตด้ิานความ
ประพฤตดิ ีประจ�าปี 2561

21.  นายมนต์มนสั ปลอดใจดี
คณะเทคโนโลยกีารจดัการ

รางวลัเชดิชเูกยีรตด้ิานความ
ประพฤตดิ ีประจ�าปี 2561

22.  น.ส.ฮสุนา โสดาหวนั
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รางวลัเยาวชนรุ่นใหม่ 
ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ส�านกังานศลิปวัฒนธรรมร่วมสมยั

23.  น.ส.อรยา มณฉีาย
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองชนะเลศิอนัดบั 1
การประกวดมารยาทไทย

มหาวทิยาลยัราชภฎันครศรธีรรมราช

24.  น.ส.กชกร ชภูกัดี
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองชนะเลศิอนัดบั 1
การประกวดมารยาทไทย

25.  น.ส.ณฐัชยากร คนัธะเนตร
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองชนะเลศิอนัดบั 1
การประกวดมารยาทไทย

26.  นายกิตตริชั ฟองงาม
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองชนะเลศิอนัดบั 1 
การประกวดมารยาทไทย

ช่ือ-สกุล / หน่วยงาน รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม
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สารสนเทศ
ของมหาวิทยาลยั
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นักศึกษา

1 สรุปจ�านวนนักศึกษาส�าเร็จ ประจ�าปีการศึกษา 2560

2 สรุปจ�านวนนักศึกษารับใหม่ ประจ�าปีการศึกษา 2561

ปวส.
ป.ตรี
ป.โท

ปวส.
ป.ตรี
ป.โท

ปวส.
ป.ตรี
ป.โท

23 คน
0.59%

 8 คน
0.17%

  75 คน
0.51%

 1,788 คน
45.89%

154 คน
3.95%

149 คน
3.13%

313 คน
2.13%

3,719 คน
95.46%

 4,605 คน
96.70%

  14,327 คน
97.36%

 2,108 คน
54.11%

ด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ด้านสังคมศาสตร์ 

3 สรุปจ�านวนนักศึกษาทั้งหมด ประจ�าปีการศึกษา 2561สารสนเทศ
ของมหาวทิยาลยั

สา
รส

นเ
ทศ

ขอ
งม

หา
วิท

ยา
ลัย

จ�ำแนกตำมระดบักำรศกึษำ

3,896 คน

4,762 คน

14,716 คน

3,896 คน

4,762 คน

14,716 คน

จ�ำแนกตำมระดบักำรศกึษำ

จ�ำแนกตำมระดบักำรศกึษำ

จ�ำแนกตำมผลผลิต

 1,911 คน
40.13%

  5,594 คน
38.01%

  2,851 คน
59.87%

   9,122 คน
61.99%

ด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ด้านสังคมศาสตร์ 

ด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ด้านสังคมศาสตร์

จ�ำแนกตำมผลผลิต

จ�ำแนกตำมผลผลิต
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4 สรุปจ�านวนนักศึกษาส�าเร็จ รับใหม่ ท้ังหมด จ�าแนกตามคณะ/วิทยาลัย

ปี 2561 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั มจี�านวนนกัศกึษาท้ังหมด จ�านวน 14,716 คน ซึง่เป็นนกัศกึษาใหม่ จ�านวน 4,762 คน และ
มผีูส้�าเรจ็การศกึษา 3,896 คน สามารถแสดงรายละเอยีดได้ดงันี้

คณะ/วิทยาลัย ส�าเร็จ
(ปี 2560)

รับใหม่
(ปี 2561)

ทั้งหมด
(ปี 2561)

พืน้ทีส่งขลำ 2,272 3,150 9,593

1.  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 462 887 2,732

2.  คณะบรหิารธุรกิจ 921 1,281 3,246

3.  คณะศลิปศาสตร์ 332 462 1,467

4.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 163 161 723

5.  คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 197 181 984

6.  วทิยาลัยรตัภมิู 197 178 441

พืน้ทีน่ครศรธีรรมรำช 1,185 1,112 3,662

   พืน้ทีทุ่่งใหญ่ 298 374 1,245

7.  คณะเกษตรศาสตร์ 230 283 953

8.  คณะอตุสาหกรรมเกษตร 40 43 85

9.  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 28 48 207

   พืน้ทีไ่สใหญ่ 800 581 1,931

10.  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 217 238 715

11.  คณะเทคโนโลยกีารจดัการ 583 343 1,216

   พืน้ท่ีขนอม 87 157 486

12.  วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจัดการ 87 157  486

พืน้ทีต่รงั 439 500 1,461

13.  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง 151 131 411

14.  วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 224 210 677

15.  คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 64 159 373

รวมทัง้สิน้ 3,896 4,762 14,716
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5 จ�ำนวนนักศึกษำส�ำเร็จ ประจ�ำปี 2560

0       100      200      300      400      500      600      700      800      900     1000    คน
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8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

คณะบรหิารธุรกิจ             921

คณะเทคโนโลยกีารจดัการ              583

คณะวศิวกรรมศาสตร์             462

คณะศลิปศาสตร์             332

คณะเกษตรศาสตร์                        230

วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว                       224

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                      217

วทิยาลัยรตัภมิู                   197

คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี                   197

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                 163

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง             151

วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจัดการ               87

คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี                         64

คณะอตุสาหกรรมเกษตร     40

คณะสัตวแพทยศาสตร์    28

439 คน
11%

 1,185 คน
31%

  2,272  คน
58%

พืน้ท่ี จ.สงขลา
พืน้ท่ี จ.นครศรธีรรมราช
พืน้ท่ี จ.ตรงั

3,896 คน
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6 จ�ำนวนนักศึกษำรับใหม่ ประจ�ำปี 2561

0            200          400           600          800         1,000        1,200        1400         คน
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2.

1.

คณะบรหิารธุรกิจ                                                         1,281

คณะวศิวกรรมศาสตร์                 887

คณะศลิปศาสตร์             462

คณะเทคโนโลยกีารจดัการ             343

คณะเกษตรศาสตร์            283

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                 238

วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว               210

คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี            181

วทิยาลัยรตัภมิู          178

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์          161

คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี                            159

วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจัดการ             157

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง      131

คณะสัตวแพทยศาสตร์   48

คณะอตุสาหกรรมเกษตร   43

500 คน
11%

  1,112 คน
23%

  3,150  คน
66%

พืน้ท่ี จ.สงขลา
พืน้ท่ี จ.นครศรธีรรมราช
พืน้ท่ี จ.ตรงั

4,762 คน
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7 จ�ำนวนนักศึกษำทั้งหมด ประจ�ำปี 2561
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คณะบรหิารธุรกิจ               3,246

คณะวศิวกรรมศาสตร์       2,732

คณะศลิปศาสตร์        1,467

คณะเทคโนโลยกีารจดัการ           1,216

คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี       984

คณะเกษตรศาสตร์           953

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์          723

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี          715

วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว                  677

วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจัดการ                  486

วทิยาลัยรตัภมิู          441

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง          411

คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี                           373

คณะสัตวแพทยศาสตร์      207

คณะอตุสาหกรรมเกษตร   85

 1,461 คน
10%

   3,662 คน
25%

   9,593  คน
65%

พืน้ท่ี จ.สงขลา
พืน้ท่ี จ.นครศรธีรรมราช
พืน้ท่ี จ.ตรงั

14,716 คน
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หลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ปี 2561 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั มหีลกัสูตรท่ีเปิดสอนท้ังหมด จ�านวน 108 หลักสูตร โดยจ�าแนกเป็นนกัศกึษาระดบั
ประกาศนยีบตัรวิชาชพีชัน้สูง จ�านวน 6 หลกัสูตร ระดบัปรญิญาตร ีจ�านวน 93 หลกัสูตร และระดบัปรญิญาโท จ�านวน 9 หลักสูตร

หมายเหต ุ: บางคณะ/วทิยาลยั มกีารยมืหลกัสูตรกนัเพือ่จดัการเรยีนการสอน 

คณะ/วิทยำลัย
จ�ำนวนหลักสูตร

ปวส. ปรญิญาตรี ปรญิญาโท รวม

พืน้ทีส่งขลา 6 39 2 47

 1.  คณะวศิวกรรมศาสตร์ - 12 1 13

 2.  คณะบรหิารธุรกิจ - 8 1 9

 3.  คณะศลิปศาสตร์ - 5 - 5

 4.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ - 5 - 5

 5.  คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี - 5 - 5

 6.  วทิยาลัยรตัภมิู 6 4 - 10

พืน้ทีน่ครศรธีรรมาช - 37 4 41

 7.  คณะเกษตรศาสตร์ - 7 3 10

 8.  คณะอตุสาหกรรมเกษตร - 4 1 5

 9.  คณะสัตวแพทยศาสตร์ - 1 - 1

 10.  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 9 - 9

 11.  คณะเทคโนโลยกีารจดัการ - 10 - 10

 12.  วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจัดการ - 6 - 6

พืน้ทีต่รงั - 17 3 20

 13.  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง - 6 3 9

 14.  วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว - 4 - 4

 15.  คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี - 7 - 7

รวมทัง้สิน้ 6 93 9 108

1 สรุปจ�ำนวนหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
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1 คณะวิศวกรรมศำสตร์

ระดบัปรญิญาโท

- วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ (วศิวกรรมโยธา)

ระดบัปรญิญาตรี

- วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมไฟฟ้า)
- วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมโยธา)
- วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมส�ารวจ)
- วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมคอมพิวเตอร์)
- วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์)
- วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมเครือ่งกล)
- วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมโทรคมนาคม)
- วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมอตุสาหการ)
- วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมเครือ่งนุ่งห่ม)
- วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมการผลิต)
- อตุสาหกรรมศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยอีตุสาหการ)
- อตุสาหกรรมศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยเีครือ่งกล)

2 คณะบริหำรธุรกิจ

ระดบัปรญิญาโท

- บรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ (การจดัการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)

ระดบัปรญิญาตรี

- บญัชบีณัฑิต (การบญัช)ี
- บรหิารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด)
- บรหิารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการท่ัวไป)
- บรหิารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการส�านกังานอเิล็กทรอนกิส์)
- บรหิารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการอตุสาหกรรม)
- บรหิารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการทรพัยากรมนษุย์)
- บรหิารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน)
- บรหิารธุรกิจบณัฑิต (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)

2 รำยละเอียดของหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอนในปี 2561
 จ�ำแนกตำมพ้ืนที่ คณะ/วิทยำลัย ระดับกำรศึกษำ

1. พืน้ท่ีสงขลา : อ.เมือง จ.สงขลา ประกอบด้วย 5 คณะ ดงันี้
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3 คณะศิลปศำสตร์

ระดบัปรญิญาตรี

-ศลิปศาสตรบณัฑิต (การโรงแรม)
-ศลิปศาสตรบณัฑิต (การท่องเท่ียว)
-ศลิปศาสตรบณัฑิต (ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารสากล)
-คหกรรมศาสตรบณัฑติ (อาหารและโภชนาการ)
-คหกรรมศาสตรบณัฑติ (ธุรกิจคหกรรมศาสตร์)

4 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์

ระดบัปรญิญาตรี

-สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต (สถาปัตยกรรม)
-เทคโนโลยบีณัฑิต (การผงัเมือง)
-ศลิปะบณัฑติ (จติกรรม)
-ศลิปะบณัฑติ (ทัศนศลิป์)
-ศลิปะบณัฑติ (การออกแบบแฟชัน่และส่ิงทอ)

5 คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี

ระดบัปรญิญาตรี

-ครศุาสตรอตุสาหกรรมบณัฑติ (วิศวกรรมอตุสาหการ)
-ครศุาสตรอตุสาหกรรมบณัฑติ (วิศวกรรมอเิลก็ทรอนกิส์และโทรคมนาคม)
-ครศุาสตรอตุสาหกรรมบณัฑติ (วิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์)
-เทคโนโลยบีณัฑิต (เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน)
-เทคโนโลยบีณัฑิต (เทคโนโลยปิีโตรเลียม)

6 วิทยำลัยรัตภูมิ

ระดบัปรญิญาตรี

-อตุสาหกรรมบณัฑิต (วศิวกรรมคอมพวิเตอร์)
-อตุสาหกรรมบณัฑิต (เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์)
-อตุสาหกรรมบณัฑิต (วศิวกรรมเครือ่งจกัรกลเกษตร)
-อตุสาหกรรมบณัฑิต (เทคโนโลยเีครือ่งจกัรกลเกษตร)

2. พืน้ท่ีสงขลา : อ.รตัภูม ิจ.สงขลา ประกอบด้วย 1 วทิยาลัย ดงันี้
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1 คณะเกษตรศำสตร์

ระดบัปรญิญาโท

-วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (สัตวศาสตร์)
-วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (เทคโนโลยกีารผลิตพืช)
-วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (การเพาะเล้ียงสัตว์น�า้และการจดัการทรพัยากรประมง)

 ระดบัปรญิญาตรี

-วทิยาศาสตรบณัฑติ (พชืศาสตร์)
-วทิยาศาสตรบณัฑติ (สัตวศาสตร์)
-วทิยาศาสตรบณัฑติ (ประมง)
-วทิยาศาสตรบณัฑติ (เกษตรกลวธิาน)
-วทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยภูีมทัิศน์)
-วทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยเีครือ่งจกัรกลเกษตร)
-วทิยาศาสตรบณัฑติ (พฒันาการเกษตรและธุรกิจเกษตร)

2 คณะอุตสำหกรรมเกษตร

ระดบัปรญิญาโท

- วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (เทคโนโลยชีวีภาพ)

ระดบัปรญิญาตรี

- วทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยชีวีภาพ)
- วทิยาศาสตรบณัฑติ (อาหารและโภชนาการ)
- วทิยาศาสตรบณัฑติ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร)
- วทิยาศาสตรบณัฑติ (การจดัการอตุสาหกรรมอาหารและบรกิาร)

3. พืน้ท่ีนครศรธีรรมราช: วทิยาเขตนครศรธีรรมราช ประกอบด้วย 5 คณะ และ 1 วทิยาลัย ดงันี้

ระดบั ปวส.

-การบญัชี
-การตลาด
-คอมพวิเตอร์ธุรกิจ
-ช่างกลเกษตร
-ช่างไฟฟ้า
-ช่างยนต์
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3 คณะสัตวแพทยศำสตร์

ระดบัปรญิญาตรี

- สัตวแพทยศาสตรบณัฑติ (สัตวแพทยศาสตร์)

4 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ระดบัปรญิญาตรี

- วทิยาศาสตรบณัฑติ (เคมอีตุสาหกรรม)
- วทิยาศาสตรบณัฑติ (ชวีวทิยาประยกุต์)
- วทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยกีารยาง)
- วทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยสีารสนเทศ)
- วทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์)
- อตุสาหกรรมศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยอีตุสาหการ)
- อตุสาหกรรมศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยนี�า้มันปาล์มและโอลโิอเคม)ี
- แพทย์แผนไทยบณัฑติ (การแพทย์แผนไทย)
- ศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล)

5 คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร

ระดบัปรญิญาตรี

- บรหิารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน)
- บรหิารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด)
- บรหิารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการการตลาด)
- บรหิารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการท่ัวไป)
- บรหิารธุรกิจบณัฑิต (การเป็นผู้ประกอบการ)
- บรหิารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการโลจสิตกิส์)
- บรหิารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ)
- บรหิารธุรกิจบณัฑิต (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
- บรหิารธุรกิจบณัฑิต (ธุรกิจอเิลก็ทรอนกิส์)
- บญัชบีณัฑิต (การบญัช)ี

6 วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร

ระดบัปรญิญาตรี

- บญัชบีณัฑิต (การบญัช)ี
- บรหิารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการ)
- บรหิารธุรกิจบณัฑิต (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
- ศลิปศาสตรบณัฑติ (การโรงแรมและการท่องเท่ียว)
- วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมไฟฟ้า)
- วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมโยธา)
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1 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง

ระดบัปรญิญาโท

- วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (การจัดการชายฝ่ังแบบบรูณาการ)
- วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (เทคโนโลยกีารเพาะเลีย้งสัตว์น�า้)
- วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (เทคโนโลยกีารจดัการส่ิงแวดล้อม)

ระดบัปรญิญาตรี 

- วทิยาศาสตรบณัฑติ (เพาะเลีย้งสัตว์น�า้)
- วทิยาศาสตรบณัฑติ (การจดัการส่ิงแวดล้อมท้องถิน่)
- วทิยาศาสตรบณัฑติ (การจดัการประมงและธุรกิจสัตว์น�า้)
- วทิยาศาสตรบณัฑติ (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม)
- วทิยาศาสตรบณัฑติ (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)
- วทิยาศาสตรบณัฑติ (อตุสาหกรรมอาหาร)

2 วิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว

ระดบัปรญิญาตรี

- ศลิปศาสตรบณัฑติ (การโรงแรม)
- ศลิปศาสตรบณัฑติ (การโรงแรมและการท่องเท่ียว)
- ศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล)
- บญัชบีณัฑิต (การบญัช)ี

3 คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี

ระดบัปรญิญาตรี

- วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร)
- วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมไฟฟ้า)
- วทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยสีารสนเทศ)
- วทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์)
- วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์)
- วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมโยธา)
- วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมไฟฟ้า) 

4. พืน้ทีต่รงั : วทิยาเขตตรงั ประกอบด้วย 2 คณะ และ 1 วทิยาลยั ดงันี้
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108 หลักสูตร 108 หลักสูตร 108 หลักสูตร

จ�าแนกตามระดบัการศกึษา
     ปวส.
     ป.ตรี
     ป.โท

จ�าแนกตามพืน้ที่
      พืน้ท่ี จ.สงขลา
      พืน้ท่ี จ.นครศรธีรรมราช
      พืน้ท่ี จ.ตรงั

จ�าแนกตามภาคการจดัการศกึษา 
      ภาคปกติ
      ภาคสมทบ

บุคลำกร

1 สรุปจ�ำนวนบุคลำกร

ข้าราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั
พนกังานราชการ ลกูจ้างประจ�า ลกูจ้างชัว่คราว

สายสนบัสนนุ สายวชิาการ

สรุปจ�ำนวนหลักสูตร

 9 หลักสูตร
8.33% 

 20 หลักสูตร
 18.52% 

 25 หลักสูตร
  23.53% 

 83 หลกัสูตร
   76.47% 

 47 หลกัสูตร
  43.52% 

 41 หลักสูตร
  37.96% 

 6 หลักสูตร
 5.56% 

 93 หลักสูตร
  86.11% 

485 คน
26.94%

359 คน
19.94%

865 คน
48.06%

935 คน
51.94%

847 คน
47.06%

49 คน
2.72%

60 คน
3.33%

 1,800 คน  1,800 คน
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2 จ�ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร จ�ำแนกตำมต�ำแหน่งทำงวิชำกำร

0             20            40             60             80            100           120           140         คน

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี                                      23:5

วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว                           39:1 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง                     36:25:5:1

วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจัดการ                                           48:5 

คณะเทคโนโลยกีารจดัการ                                         63:10   

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                                37:3   

คณะสัตวแพทยศาสตร์                                                    5:16      

คณะอตุสาหกรรมเกษตร                                    73:30:1   

คณะเกษตรศาสตร์                                                   42:29:3      

วทิยาลัยรตัภมิู                         29:6   

คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี                                  40:6:1     

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                                         42:6    

คณะศลิปศาสตร์                                                                          82:24:3   

คณะบรหิารธุรกิจ                                                 53:20       

คณะวศิวกรรมศาสตร์                                                                                      80:39:4  

17 คน
1.82%

1 คน
0.11%

692 คน
74.01%

อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์

อาจารย์              ผู้ช่วยศาสตราจารย์             รองศาสตราจารย์             ศาสตราจารย์

225 คน
24.06%

สา
รส
นเ
ทศ

ขอ
งม
หา
วิท
ยา
ลัย

 935 คน
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3 บุคลำกรสำยวิชำกำร จ�ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ

0               50              100              150              200             250            300            คน

ปรญิญาโท          ปรญิญาเอก          รวม

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี                               24:4:28 

วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว                         39:1:40 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง                                        42:22:67 

วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจัดการ                                 41:8:53 

คณะเทคโนโลยกีารจดัการ                                             65:8:73 

คณะสัตวแพทยศาสตร์                                                        17:2:40    

คณะอตุสาหกรรมเกษตร                                                   13:8:21       

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                                                                              84:19:104  

คณะเกษตรศาสตร์                                                    48:21:74       

วทิยาลัยรตัภมิู                                                                                 30:4:35    

คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี                                               43:4:47      

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                                                            44:3:48     

คณะศลิปศาสตร์                                                                                  99:9:109    

คณะบรหิารธุรกิจ                                                    64:5:73        

คณะวศิวกรรมศาสตร์                                                                                          99:19:123

ปรญิญาตรี
ปรญิญาโท
ปรญิญาเอก

137 คน
14.65%

752 คน
80.43%

46 คน
4.92%

 935 คน
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งบประมำณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั ได้รบัจดัสรรงบประมาณในการด�าเนนิงาน เป็นเงิน 1,792,727,500 
บาท จ�าแนกตามประเภทงบประมาณได้ดงันี้

- งบประมาณแผ่นดนิ จ�านวน 1,098,670,200 บาท คดิเป็นร้อยละ 61.28 ของงบประมาณท้ังหมด
- งบประมาณเงินรายได้ จ�านวน  694,057,300 บาท คดิเป็นร้อยละ 38.72 ของงบประมาณท้ังหมด

งบประมาณแผ่นดนิ              งบประมาณเงินรายได้

1 สรุปงบประมำณแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้ ประจ�ำปีงบประมำณ 2561
 จ�ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย

0                   100.00              200.00              300.00             400.00                500.00      งบประมาณ

6.

5.

4.

3.

2.

1.

งบกลาง            347.03 

งบรายจ่ายอืน่                                      71.33:24.77 

งบอดุหนนุ                                                                                                                           393.07:36.92 

งบลงทุน                                                                                                    260.97:20.19 

งบด�าเนนิการ                                                                                                       152.12:185.67 

งบบคุลากร                                                                                221.18:79.49 

พืน้ท่ี จ.สงขลา       พืน้ท่ี จ.นครศรธีรรมราช      พืน้ท่ี จ.ตรงั งบประมาณเงินรายได้          งบประมาณแผ่นดนิ

 (ล้านบาท)

 694.06 ล้านบาท
38.72%

 251.88 ล้านบาท
14.05%

 505.55 ล้านบาท
28.20%  1,035.30 ล้านบาท

57.75%
 1,098.67 ล้านบาท

61.28%
สา
รส
นเ
ทศ

ขอ
งม
หา
วิท
ยา
ลัย

 1.7927 ล้ำนบำท  1.7927 ล้ำนบำท
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