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	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 ด�าเนินการจัดการเรียนการสอน	

การวิจัย	 การบริการวิชาการแก่สังคม	 และการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 ภายใต้ 

หลักธรรมาภิบาล	 และยังพัฒนาการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง	 มีการแสวงหา 

องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่	 	ๆน�ามาประยุกต์ใช้ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่รู้จริง	

ปฏิบัติได้	 เปี่ยมด้วยคุณธรรม	 จริยธรรม	 เพ่ือสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ	 

ดังปณิธานของมหาวิทยาลัยฯ	 ซึ่งบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาออกไปจะมีความรู ้

ความสามารถ	ประกอบสัมมาอาชีพ	และด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

	 มหาวิทยาลัยขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ 

อย่างเต็มก�าลังความสามารถ	 ผลักดันให้การด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยส�าเร็จ 

ดงัจดุมุง่หมาย	และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะได้รบัความร่วมมอืจากท่านในการพฒันา

มหาวิทยาลัย	พร้อมทั้งสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติตลอดไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา			ทิพย์วารี)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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ความเป็นมา

ของ มทร.ศรีวิชัย



ความเป็นมา

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ	 รัชกาลที่	 9	 ทรงลงพระนามปรมาภิไธย	 ในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 เม่ือวันท่ี	 8	 มกราคม	 2548	 พระราชบัญญัติได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 

เมื่อวันที่	18	มกราคม	2548	ขึ้น	9	ค�่า	เดือน	2	เล่มที่	122	ตอนที่	6	ก	ท�าให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	

ขึ้นใหม่	9	แห่ง	แต่ละแห่งเกิดจากการรวมหน่วยงานเดิมของ	สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	  

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	ทั้ง	9	แห่ง	มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย

วิธีการงบประมาณในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 กระทรวงศึกษาธิการ	 โดยให้มหาวิทยาลัยเป็น

สถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี	 มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง	ที่เน้น

การปฏิบัติ	ท�าการสอน	การวิจัย	ผลิตครูวิชาชีพ	ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม	

ท�านุบ�ารุงศิลปและวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	ทั้ง	9	แห่ง	ประกอบด้วย

  1.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

	 	 2.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	

	 	 3.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก	

	 	 4.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

	 	 5.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	

	 	 6.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

	 	 7.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

	 	 8.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

	 	 9.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

	 ซ่ึงในพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล	พ.ศ.	2548	มาตรา	7	ก�าหนดให้มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรวีชิยั	เป็นสถาบนัอดุมศกึษาด้านวชิาชพีและเทคโนโลย	ีมวีตัถปุระสงค์ให้การศกึษา	ส่งเสรมิวชิาการ	และ

วชิาชพีชัน้สงูทีเ่น้นการปฏบิตั	ิท�าการสอน	ท�าการวจัิย	ผลติครวูชิาชีพ	ให้บรกิารทางวชิาการในด้านวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย	ีแก่สงัคม	ท�านบุ�ารงุศลิปและวัฒนธรรม	และอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	โดยให้ผูส้�าเรจ็อาชวีศกึษามีโอกาสในการ

ศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	เกิดจากการรวมคณะและวิทยาเขตของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ในกลุ่มภาคใต้	 5	 หน่วยงานเข้าด้วยกัน	 ได้แก่	 1.คณะเกษตรศาสตร์	 (ทุ่งใหญ่)	 จ.นครศรีธรรมราช	 2.วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช		(ไสใหญ่)		จ.นครศรีธรรมราช	3.วิทยาเขตศรีวิชัย	(ขนอม)	จ.นครศรีธรรมราช	4.คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการประมง	จ.ตรัง	และ	5.วิทยาเขตภาคใต้	จ.สงขลา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีพื้นที่จัดการศึกษา 4 จังหวัด

จังหวัดสงขลา	จัดการศึกษา	5	คณะ	1	วิทยาลัย

	 •	 คณะวิศวกรรมศาสตร์

	 •	 คณะบริหารธุรกิจ

	 •	 คณะศิลปศาสตร์

	 •	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

	 •	 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

	 •	 วิทยาลัยรัตภูมิ

จังหวัดตรัง	จัดการศึกษา	1	คณะ	1	วิทยาลัย

	 •	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

	 •	 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

จังหวัดนครศรีธรรมราช	จัดการศึกษา	5	คณะ	

1	วิทยาลัย

	 •	 คณะเกษตรศาสตร์

	 •	 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

	 •	 คณะสัตวแพทยศาสตร์

	 •	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 •	 คณะเทคโนโลยีการจัดการ

	 •	 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ 

	 	 การจัดการ

จังหวัดชุมพร		เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

	 •	 งานวิจัยและฝึกอบรมชุมพร	

	 	 สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
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ปรัชญา

	 “สร้างคนสู่งาน	เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”

ปณิธาน

	 ด้วยปณธิานทีต่ัง้มัน่จะเป็นภูมพิลงัแห่งปัญญาของแผ่นดนิ	มหาวทิยาลยัแห่งนีจ้ะผลติบณัฑติทีรู่จ้รงิ 

	 ปฏิบัติได้	เปี่ยมด้วยคุณธรรม	จริยธรรม	เพื่อสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์ (Vision)

	 มหาวทิยาลยัผลติบณัฑตินกัปฏิบตัด้ิานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสู่ีสากล	ทีม่คีณุธรรมและจรยิธรรม

ค่านิยมหลัก (Core Values)

	 เชี่ยวชาญเทคโนโลยี	มีคุณธรรม	รับผิดชอบต่อหน้าที่	มีทักษะปฏิบัติ	พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ (Mission)

	 1.	 ผลติก�าลงัคนด้านวชิาชพีบนพืน้ฐานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีทีม่คีณุภาพและมคีวามสามารถ 

	 	 พร้อมเข้าสู่อาชีพ

	 2.	 ท�านุบ�ารุงศาสนา	อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	และสิ่งแวดล้อม

	 3.	 สร้างงานวิจัย	สิ่งประดิษฐ์	และนวัตกรรม	สู่การผลิต	การบริการ	ที่สามารถถ่ายทอดและสร้าง 

	 	 มูลค่าเพิ่ม	

	 4.	 ให้บริการวชิาการแก่สงัคมเพือ่พฒันาอาชพีให้มคีวามสามารถในการแข่งขนั	และมคีณุภาพชีวติ 

	 	 ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์

	 1.	 บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ด้านสังคมศาสตร์	 มีคุณภาพตามความต้องการของ 

	 	 ประเทศ

	 2.	 งานวจิยั	สิง่ประดษิฐ์	และนวตักรรม	สามารถถ่ายทอดสู่การผลิต	การบรกิาร	และสร้างมลูค่าเพิม่

	 3.	 ชมุชนและสงัคมไทยได้รบัการบรกิารวชิาการเพือ่เพิม่ความรูค้วามสามารถในการพฒันาคณุภาพ 

	 	 ชีวิตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

	 4.	 นกัศกึษาและบคุลากรมีจติส�านกึในการท�านบุ�ารงุศาสนา	อนรุกัษ์ศลิปวฒันธรรม	และส่ิงแวดล้อม
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ประเด็นยุทธศาสตร์

	 1.	 การพฒันาการศกึษาบนพืน้ฐานด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี	มุง่สร้างบณัฑติท่ีมคีณุภาพคณุธรรม		 

	 	 และจริยธรรม	สู่ระดับสากล

	 2.	 การพัฒนางานวิจัย		สิ่งประดิษฐ์	และนวัตกรรมให้มีคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานสากล

	 3.	 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน	และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีตามความต้องการของสังคม

	 4.	 การปลูกจิตส�านึกในการท�านุบ�ารุงศาสนา	อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษาและ 

	 	 บุคลากร

นโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

	 1.	 นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

	 2.	 นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

	 3.	 นโยบายด้านพัฒนาบุคลากร

	 4.	 นโยบายด้านพัฒนางานวิจัย	สิ่งประดิษฐ์	และนวัตกรรมและบริการชุมชน

	 5.	 นโยบายด้านพัฒนาการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

	 6.	 นโยบายด้านพัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ

เอกลักษณ์ มทร.ศรีวิชัย

	 เชี่ยวชาญเทคโนโลยี	มีทักษะปฏิบัติ

อัตลักษณ์บัณฑิต มทร.ศรีวิชัย

	 บัณฑิตนักปฏิบัติ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มทร.ศรีวิชัย

	 1.	 มีวินัย	ซื่อสัตย์	เสียสละ	จิตสาธารณะ	และภักดีต่อองค์กร

	 2.	 เป็นนักปฏิบัติ	ใฝ่รู้	สู้งาน

	 3.	 คิดเป็น	ท�าเป็น	ใช้เป็น

	 4.	 มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

	 5.	 เชี่ยวชาญเทคโนโลยี	มีทักษะการสื่อสารระดับสากล

	 6.	 รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

	 7.	 สามารถท�างานเป็นทีมได้	ทั้งในบทบาทของผู้น�าและผู้ตาม

	 8.	 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย	และสิ่งแวดล้อม

	 9.	 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
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โครงสร้างการแบ่งส่วนงานในมหาวิทยาลัยฯ

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สภาวิชาการ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน่วยตรวจสอบภายใน

ส�านักงานอธิการบดี

♦ กองกลาง

♦ กองคลัง

♦ กองนโยบายและแผน

♦ กองบริหารงานบุคคล

♦ กองพัฒนานักศึกษา

♦ กองประชาสัมพันธ์

♦ กองวิเทศสัมพันธ์และ 

 การประกันคุณภาพ

♦ กองออกแบบและ 

 พัฒนาอาคารสถานที่

♦ ส�านักงานนิติการ

♦	ส�านักงานสภา 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

 ราชมงคลศรีวิชัย

♦ คณะวิศวกรรมศาสตร์

♦ คณะบริหารธุรกิจ

♦ คณะศิลปศาสตร์

♦ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

♦ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 และเทคโนโลยี

♦ คณะเกษตรศาสตร์

♦ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

♦ คณะสัตวแพทยศาสตร์

♦ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

♦ คณะเทคโนโลยีการจัดการ

♦ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 การประมง

♦ วิทยาลัยรัตภูมิ

♦ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 และการจัดการ

♦ วิทยาลัยการโรงแรมและการ 

 ท่องเที่ยว

♦ โครงการจัดตั้งคณะ 

 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

♦ ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

 สารสนเทศ

♦ ส�านักส่งเสริมวิชาการและ 

 งานทะเบียน

♦ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติ 

 และสิ่งแวดล้อม

♦ สถาบันวิจัยและพัฒนา

♦ โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลป 

 วัฒนธรรมราชมงคลศรีวิชัย

- ส�านักงานวิทยาเขตตรัง

- ส�านักงานวิทยาเขต

  นครศรีธรรมราช

คณะ/วิทยาลัย ส�านักฯ/สถาบัน/ศูนย์
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สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รศ.ดร.สุพจน์  เฟื่องฟูพงศ์

ศ.กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวตศ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ส�าเริง  จักรใจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ดุสิต  เครืองาม
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์  จันทร์ประทีป

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	
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กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ดร.ชุมพล  เที่ยงธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนิพนธ์   ภิญโญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.รุจา  ทิพย์วารี
อธิการบดี

นางสาวปิยาภรณ์ ธุรกิจจ�านง
กรรมการจากผู้บริหาร

ผศ.บรรเจิด  กาญจนเจตนี
กรรมการจากผู้บริหาร

ผศ.กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม
กรรมการจากผู้บริหาร

ผศ.สันติพงศ์  ตั้งธรรมกุล
ประธานสภาคณาจารย์

ดร.ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ
กรรมการจากผู้บริหาร

นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสลิล  โตทับเที่ยง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.บุญปลูก  ชายเกตุ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
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กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม
กรรมการจากผู้บริหาร

ผศ.สิทธิโชค  จันทร์ย่อง
กรรมการจากคณาจารย์

ผศ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ
กรรมการจากคณาจารย์

ผศ.อุดร  นามเสน
เลขานุการ

นางดรุณี  ลีนิน
ผู้ช่วยเลขานุการ

นายไพโรจน์  แสงอ�าไพ
กรรมการจากคณาจารย์

ผศ.สุเทพ  ชูกลิ่น
เลขานุการ

ผศ.คณิต  ขอพลอยกลาง
กรรมการจากคณาจารย์

ผศ.สมเกียรติ  อินทรักษ์
กรรมการจากคณาจารย์

ผศ.สุวรรณี  โภชากรณ์
กรรมการจากผู้บริหาร

รศ.ดร.สมพร  ณ นคร
กรรมการจากคณาจารย์
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ผศ.รุจา  ทิพย์วารี
อธิการบดี

นางถนอมศรี  เจนวิถีสุข
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.บรรเจิด  กาญจนเจตนี
รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน

และหารายได้

ดร.ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ
รองอธิการบดี

ประจ�าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ผศ.กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม
รองอธิการบดี

ประจ�าวิทยาเขตตรัง

รศ.จรูญ  เจริญเนตรกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

รศ.สุวัจน์  ธัญรส
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

ผศ.สุเทพ  ชูกลิ่น
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

นายสุรพงษ์  ถาวโรจน์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
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ผศ.ดร.ยุพาภรณ์  อุไรรัตน์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

นายสถาพร  ขุนเพชร
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ

ผศ.ว่าที่ ร.ต.ปรีชา  มุณีศรี
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

นายขจรศักดิ์  พงศ์ธนา
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี

รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

นายสุชาติ  อินกล�่า
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยการโรงแรม

และการท่องเที่ยว

ผศ.สุวรรณี  โภชากรณ์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ

ดร.ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการประมง

รศ.ดร.สุนีย์รัตน์  ศรีเปารยะ
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์  จันทร์ทิพย์
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

ดร.นุชลี  ทิพย์มณฑา
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

นางสาวปิยาภรณ์  ธุระกิจจ�านง
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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ผศ.ดร.ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ

ผศ.โกสินทร์  พัฒนมณี
ผู้อ�านวยการสถาบันทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผศ.ยงยุธ  สุจิโต
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.เสนอ  สะอาด
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.อุดร  นามเสน
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ส�าคัญ  รัตนบุรี 
ผู้ช่วยอธิการบดี

ว่าที่พันตรี ดร.ด�ารงค์ โลหะลักษณาเดช
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ดร.กันทริน  รักษ์สาคร
ผู้ช่วยอธิการบดี

นางสาวปิยะพร  มูลทองชุน
ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายเจริญชัย  ฮวดอุปัต
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน
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อาจารย์ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้รับรางวัล	

Bronze	 prize	 จากประเทศเกาหลี	 และ	 รางวัล	

Special	 award	 จากประเทศโปแลนด์	 ในผลงาน	

Device for adjust the angle of attack of 

the	 wind	 turbine	 blade	 จากการเข้าร่วม

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงาน	Seoul	International	 

Invention	Fair	(SIIF	2015)	ณ	กรุงโซล	ประเทศ

เกาหลี	

อาจารย ์ประจ�าคณะวิทยาศาสตร ์และ

เทคโนโลยีการประมง	 ได้รับรางวัลผลงาน

โปสเตอร์ยอดเยี่ยม	หัวข้องานวิจัย	EFFECT	

OF	 DIFFERENT	 COMMERCIAL	 FEEDS	

ON	 GROWTH	 AND	 SURVIVAL	 RATE	

OF	 SPOTTED	 BABYLON	 (BABYLONIA	

AREOLATA)	 และ	 Effect	 of	 Caulerpa	

racemosa	 Extracts	 on	 Inhibition	 of	 Some	 Skin	 Pathogenic.	 ตามล�าดับและ	 International	 Fisheries	

Symposium	2016		จากการแสดงผลงานในงานประชุมวิชาการ		International	Fisheries	Symposium	ครั้งที่	5	 

รัฐปีนัง	ประเทศมาเลเซีย

อาจารย์ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้รับรางวัล

เหรียญทอง	 จาก	KIDE	 2015	และรางวัลพิเศษ	 จาก	

Leading	 Innovation	 Award	 จาก	 International	

Intellectual	Property	Network	Foeum	ประเทศ

มาเลเซีย	ในงาน	Kaohaiung	International	Invention	 

and	Design	EXPO	2015	,	Dec	4-6	จากผลงานสิ่ง

ประดิษฐ์	ของเล่นไม้จากแผ่นใยไม้อัดปลอดสารพิษ

คนดี คนเก่ง

ผศ.บัญญัติ  นิยมวาส

ผศ.มาโนช  ข�าเจริญ

และนางสาวสุนันทา  ข้องสาย

ดร.ชาตรี  หอมเขียว

ราชมงคลศรีวิชัย
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อาจารย์ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้รับรางวัล

เหรียญทองแดงจาก	KIDE	2015	และรางวัลพิเศษ	จาก	

Leading	 Innovation	 Award	 จาก	 International	

Intellectual	Property	Network	Foeum	ประเทศ

มาเลเซีย	ในงาน	Kaohaiung	International	Invention	 

and	 Design	 EXPO	 2015,	 Dec	 4-6	 จากผลงาน 

สิ่งประดิษฐ์เครื่องอัดกลีบดอกไม้ประดิษฐ์	

อาจารย์ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้รับรางวัล

เหรียญทองจาก	 International	 Innovation	 and	

Invention	 Competition	 เมื่อวันที่	 14	 ธันวาคม	

2558	ณ	ประเทศไต้หวัน	และ	รางวัลเหรียญทองแดง	

จากคณะกรรมการของประเทศไต้หวัน	 และรางวัล

พิเศษ	จาก	Association	of	Polish	Inventors	and	 

Rationalizers	 ประเทศโปแลนด์	 ในงาน	 Seoul	 

Innovation	 International	 Fair	 2015	ณ	 กรุงโซล	

ประเทศเกาหลใีต้	และรางวลัพเิศษ	จาก	WIIPA	ประเทศ

ไต้หวัน	 ในงานวันนักประดิษฐ์	 2558	 จากผลงาน 

สิ่งประดิษฐ์	ชุดปรับมุมปะทะของใบกังหันลม

อาจารย์ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้รับรางวัล

เหรียญทอง	 จาก	 International	 Innovation	 and	

Invention	Competition	ณ	ประเทศไต้หวัน	จากผล

งานชุดเปลี่ยนรูปพลังงานความร้อนรังสีอาทิตย์	 เป็น

พลังงานไฟฟ้าโดยใช้เทอร์โม-อิเล็กทริก	

นายวรพงค์  บุญช่วยแทน

ผศ.บัญญัติ  นิยมวาส

ผศ.ดร.จารุวัฒน์  เจริญจิต

คนดี คนเก่ง
ราชมงคลศรีวิชัย
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อาจารย์ประจ�าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การประมง	ดร.จเร	สวุรรณชาต	(กลาง)	อาจารย์ประจ�า

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	และ	ผศ.ดร.นนัทชัย	ชูศิลป์ 

(ล่าง)	 อาจารย์ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้รับ

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น	 รางวัลระดับดี	 จาก 

สภาวิจัยแห่งชาติ	 จากผลงานประดิษฐ์คิดค้น	 เรื่อง	 

“ถงัลงเกาะและอนบุาลลกูหอยนางรมจากโรงเพาะฟัก

แบบน�้าหมุนเวียนกึ่งปิด”	 และผลงานประดิษฐ์คิดค้น	

เรื่อง	“บ้านใบตาลโตนด”	

อาจารย์ประจ�าคณะศิลปศาสตร์	ได้รับรางวัลบทความ

ดีเด่น	เหรียญทอง	จากเรื่องแก๊สชีวภาพ	พลังงานเพื่อ

ความยั่งยืนของชุมชน	

อาจารย์ประจ�าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การประมง	 ได้รับรางวัลบทความดีเด่น	 จากบทความ

เรื่อง	“การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ

ยั่งยืนให้กับชุมชนบ้านบ่อหิน”		ในการประชุมสัมมนา

เครือข่ายการจัดการความรู้	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ครั้งที่	9	“ชุมชน

นักปฏิบัติ	 สู ่การจัดการความรู ้ในศตวรรษที่	 21”	 

(Community	 of	 Practice	 for	 Knowledge	 

Management	in	the	21	century)	ณ	จ.เชียงใหม่	

รศ.ดร.สุวัจน์  ธัญรส (บน)

อ.นพดล  โพชก�าเหนิด

ผศ.มาโนช  ข�าเจริญ และ 

อ.กันย์สินี  พันธ์วนิชด�ารง 
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อาจารย์ประจ�าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

ได้รับรางวัล	The	Most	Innovative	(Gold)	

อาจารย์ประจ�าคณะศิลปศาสตร์	ได้รับรางวัล	

The	Most	Innovative	(Bronze)	Award	

อาจารย์ชาวต่างประเทศคณะศิลปศาสตร์	 ได้รับรางวัล 

The	Best	Workshop	Implementer	Award	จากการ 

น�าเสนอผลงานวจิยั	ในงาน	Symposium	of	International 

Languages	and	knowledge	:	SILK	2016	จดัขึน้ระหว่าง

วันที่	11-12	มิถุนายน	2559	ณ	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	

7	รอบพระชนมพรรษา	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

อาจารย์ประจ�าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 เข ้ารับ

รางวัลศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลา	 (เป็นแบบอย่างแก ่

คนรุ่นใหม่	 ตลอดจนเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ	 บุคคล 

ผู ้สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม)	 สาขา

ศิลปะสถาปัตยกรรม	ประจ�าปี	2559	ในงานหลาดสองเล	 

เก๋า	 เท่	 ริมเลสาบ	วิถีวัฒนธรรมน�าไทย	วิถีถิ่น	ตลาดนัด

ศลิปวฒันธรรม	ภมูปัิญญาท้องถิน่	และต�ารบัอาหารอร่อย

เมืองสงขลา	โดยส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา		

คนดี คนเก่ง
ราชมงคลศรีวิชัย

ผศ.วิกรม  ฉันทรางกูร

อาจารย์กิตติยา  พิศุทธางกูร

Mr.Ryan R. Dominguez

ดร.จเร  สุวรรณชาต
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นกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีได้รบัรางวลั

พระราชทานในระดับอุดมศึกษา	 ประจ�าปีการศึกษา	

2558	 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรม

ราชกุมารี	จัดขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ

เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 สถาบัน 

การพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครั้งที่	9	“ชุมชนนักปฏิบัติสู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่	21	

และมนีกัศกึษาเข้าร่วมน�าเสนอผลงานการประกวดแนวปฏิบติัท่ีดขีองนกัศึกษา	“นวตักรรมและเทคโนโลยี

เพ่ือชุมชน”	 น�าเสนอผลงาน	 เครื่องผลิตเม็ดแป้งสาคูส�าหรับกลุ่มอนุรักษ์และแปรรูปสาคู	 ได้รับรางวัล

บทความดีเด่น	ประเภทนักศึกษา	

นายกาณฑ์  เสือแพร

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ	 ได้รับรางวัล

พระราชทานรางวัลนักเรียนและเยาวชนคนเก่ง	 จาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี		

และผ่านการคัดเลือกเป็นยุวทูต	 ปปช.	 (NACC	 Yout	

Ambassador)	 2015	 และได้รับการเลือกต้ังเป็น

ประธานตัวแทนศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา

การทุจริตคอรัปชั่น	ณ	ประเทศบรูไน	

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ	 ได้รับคัดเลือก 

จากกรมกจิการเดก็และเยาวชน	กระทรวงพฒันาสงัคม

และความมั่นคงของมนุษย์	ให้เป็นตัวแทนเยาวชนไทย	 

เข้าร่วมโครงการมิตรภาพเยาวชนล้านช้าง-แม่โขง	

ประจ�าปี	 2559	 (Lanchang-Mekong	 Youth	 

Friendship	Program)	ระหว่าง	13-21	มีนาคม	2559	

ณ	ประเทศจนี	และประเทศไทย	ซึง่มเียาวชนในภูมภิาค

ลุ่มแม่น�้าโขงเข้าร่วม	 ได้แก่	ประเทศกัมพูชา	จีน	ลาว	

พม่า	ไทย	และเวียดนาม

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์	 ได้รับรางวัลชมเชยใน 

สาขาจัดดอกไม้	 จากการเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือ

แรงงานแห่งชาติ	 คร้ังที่	 26	 จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือ	

ณ	 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา	

กรุงเทพฯ	

คนดี คนเก่ง
ราชมงคลศรีวิชัย

ว่าที่ร้อยตรี ศุภชัย  ทองเพ็ง 

นายจีรวัฒน์ บ่อน้อย และ

นางสาวอารีรัตน์ ผอมเอียด 

นายอภิสิทธิ์  หลังโส๊ะ 
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นกัศกึษาคณะศลิปศาสตร์	ได้รบัรางวลัชนะเลศิกิจกรรมประกวด

และน�าเสนอผลงานทางวิชาการในโจทย์การแข่งขันคือ	 Think	

Fulure,	 Act	 Now	 จากการเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัย

สามเหล่ียมเศรษฐกิจภาคใต้	 คร้ังที่	 18	 IMT-GT	 2016	 เพ่ือ 

สร้างความร่วมมือในการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 

การศึกษา	 และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการกีฬา	 สัมมนา	

และศลิปวัฒนธรรม	ซึง่มผีูเ้ข้าร่วมโครงการจาก	3	ประเทศ	ได้แก่	

ประเทศอนิโดนเีซยี	ประเทศมาเลเซยี	และประเทศไทย	ระหว่าง

วันที่	25-31	กรกฎาคม	2559

นักศึกษาวิทยาลัยรัตภูมิ	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 

การประกวดสื่อมัลติ มี เ ดีย	 การจัดท�าหนังสั้นแนะน�า

มหาวิทยาลัยในหัวข้อ	 “DISCOVERING	OUR	UNIVERSITY	

“จากการแข่งขัน	 “CPROM-Competitive	 Program	 and	

Multimedia	Competition	2016”	ณ	Universiti	Teknologi	

MARA	 รัฐเปอร์ลิศ	 ประเทศมาเลเซีย	 เม่ือวันท่ี	 3	 กันยายน	 

2559

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย	ี 

ได้รบัรางวัล	รองชนะเลศิอนัดบัสอง	ในการแข่งขนัหุน่ยนต์	 

ส.ส.ท.	 ชิงแชมป์ประเทศไทย	 ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	

ประจ�าปี	2559	ประเภทการแข่งขัน	PLC	Competition	 

2016	(ระดบัอุดมศกึษา)	ระหว่างวนัที	่11-12	มถินุายน	

2559

นายธนทัต ธัญญพันธ์ 

นายณนันท์ หวันตาหลา นายวีรพล บุญธรรม 

นายพิชิตชัย คงพันธระ นายกรคริสต์มาส บุญยัง 

นายณัฐวุฒิ ลิ่นเนี่ยว นายบุญฤทธิ์ สุวรรณมณี 

และนายกิตติพงศ์ พงษ์มณี 

นายจิรวัฒน์ สุวรรณอังกูร  

นายรัตนพล ศรีปานรอด 

และ นายเอกรินทร์  เขียวไปล่  
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นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย	ี

และนายเฉลมิพล	เสนเรอืง	นกัศกึษาวทิยาลยัเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรมและการจัดการ	 เข ้ารับเกียรติบัตร 

รางวัลความประพฤติดี	 แก่นักเรียน	 นิสิต	 นักศึกษา	

ทั่วราชอาณาจักร	 ประจ�าปี	 2559	 จากพุทธสมาคม

แห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 เน่ืองใน

เทศกาลวนัวสิาขบชูา		เฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเดจ็

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	เนือ่งในโอกาสมหามงคล

เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ	 70	 ปี	 9	 มิถุนายน	

2559	 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 

พระบรมราชินีนาถ	 เ น่ืองในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา	 7	 รอบ	 12	 สิงหาคม	 2559	 

ณ	 ศาลาปฏิบัติธรรมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สภา	 

วัดพิชยญาติการามวรวิหาร	กรุงเทพมหานคร

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	 ไดรับรางวัลชนะเลิศ	 ในการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ	

ปี	4	(Cabling	Contest	4)	เพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์จริงในการท�างานรวมถึงสร้างโอกาสให้กับเยาวชน

ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	ให้มีทักษะ	ความสามารถทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง

กับระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีทางด้านสายสัญญาณ	ณ	โรงแรมบุรีศรีภู	บูติกโฮเต็ลหาดใหญ่

คนดี คนเก่ง
ราชมงคลศรีวิชัย

นายศราวุฒิ  คงจันทร์

นายเตราน  บูละ

รายงานประจ�าปี 2559

ANNUAL REPORT 2016

Rajamangala University of Technology Srivijaya

28



เข้าร่วมโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ	TEACHING	ACADEMY	AWARD	#5	2016	ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

การแข่งขันประเภทการสอน	 กลุ่มสาขาวิชาเครื่องกล	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	 การแข่งขันประเภทการสอน 

กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหการ	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	 การแข่งขันส่ือการสอนประเภท	 Software	 และรางวัล 

รองชนะเลิศอันดับ	1	การประกวดแดนเซอร์รีวิวประกอบเพลง	ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เข้ารอบ	16	ทมีสดุท้าย	ในการประกวดสารคดเีชงิข่าว	หวัข้อ	“พลังของคนรุน่ใหม่	ขบัเคล่ือนสังคมสู่การเปล่ียนแปลง

(The	power	of	new	generation)”	 ในโครงการสิงห์สร้างสรรค์	 คนทีวีปี	 10	ซึ่งได้ส่งผลงาน	 เรื่อง	 รักษ์ดุหยง	 

ซึ่งเป็นชมรมที่จัดต้ังข้ึนเพื่ออนุรักษ์หญ้าทะเลซ่ึงเป็นอาหารของพะยูนและการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล	 

จังหวัดตรัง	

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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ได้รับรางวัลพิเศษ	 จากการเข้าร่วมการแข่งขันสะพาน

เหล็กอุดมศึกษา	 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ 

รตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีณ	คณะวศิวกรรมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงาน	 “ราชมงคลวิชาการวิศวกรรม	 ครั้งที่	 8”	ณ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลอสีาน	ได้รบัรางวลั	7	รางวลั	ประกอบด้วย	รางวลัชนะเลศิการแข่งขนัคอนกรีตก�าลงัสงูตาม	รางวลัชนะเลศิ 

การแข่งขันออกแบบและวิเคราะห์ชิ้นส่วนทางกลด้วยคอมพิวเตอร์	 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการเขียนโปรแกรม

แก้ไขปัญหา	 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายส�าหรับองค์กร	 รางวัลชนะเลิศ 

การแข่งขนัระบบตรวจจบัและแสดงผลของค่าอณุหภมู	ิรางวลัรองชนะเลศิอนัดบัหนึง่การประกวดโปสเตอร์บทความ

งานสหกิจศึกษา	และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันการสร้างสายอากาศโครสตริปที่ความถี่	2.45	GHz.	

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	 1	 และรางวัลรองชนะเลิศ 

อนัดบัที	่2	จากการแข่งขนัเพือ่สร้างสรรค์วชิาการด้านโครงสร้าง

ด้วยไม้ไอศกรีม	 สายงานวิศวกรรม	 ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 จัดโดย	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	

คนดี คนเก่ง
ราชมงคลศรีวิชัย

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
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เข้าร่วมประกวดส่ิงประดิษฐ์	 และวิจัย	 เยาวชนระดับนานาชาติ	 ณ	 ประเทศมาเลเซีย	 ได้แก่	 ผลงานไม้อัด

ปลอดสารพิษ	 ได้รับรางวัล	 4	 รางวัล	 คือ	 1.รางวัลเหรียญทอง	 จาก	 I-Envex	 2016	 2.รางวัล	 Leading	 Inno-

vation	 Award	 จาก	 International	 Intellectual	 Property	 Network	 Forum	 	 3.รางวัล	 Honor	 of	 In-

vention	 จาก	World	 Invention	 Intellectual	 Property	 Associations	 	 และ	 4.รางวัล	 Special	 Award	

on	 Stage	 จาก	 I-Envex	 2016	 ผลงานเครื่องต้มไข่อัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชั่น	 ได้รับรางวัล	 2	 รางวัล	 คือ	

1.รางวัลเหรียญเงิน	 จาก	 I-Envex	 2016	 และ	 2.รางวัล	 Leading	 Innovation	 Award	 จาก	 International	 

Intellectual	Property	Network	Forum		

ได้รับรางวัลในการประกวดสุดยอดนักออกแบบเสื้อผ้าพื้นบ้าน	 5	 จังหวัดชายแดนใต้รุ่นใหม่	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง	รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง	และรางวัลชมเชยจ�านวน	4	รางวัล

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทักษะวิชาการ/วิชาชีพ

เจ้าของผลงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน
กิจกรรม/

โครงการ
หน่วยงานที่จัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

น.ส.วิชุดา		แก้วคง	

น.ส.นิติญา		หอยสกุล

ดร.ชาตรี		หอมเขียว	

(อาจารย์)

สาขาวิชาวิศวกรรม

อุตสาหการ

1.รางวัล	Special	

   Award	on	Stage  

2.รางวัลเหรียญทอง	

3.รางวัล	Leading	

   Innovation	Award

4.รางวัล	Honor	of	

			Invention

Non-Toxic	

Fiberboard	from	

Rubberwood	

Sawdust	หรือ	

ไม้อัดปลอดสารพิษ

นายพลชัย		ชุมวงศ์

รศ.จรูญ		เจริญเนตรกุล	

(อาจารย์)

ผศ.ดร.ภาณุ		พร้อมพุทธางกูร 

(อาจารย์)

ดร.กีรติ		อินทวิเศษ	

(อาจารย์)

สาขาวิศวกรรมโยธา

1.รางวัลเหรียญเงิน

2.รางวัล	Special	

			Award

3.Leading	

   Innovation		

   Award

4.Honor	of

   Invention

การใช้ประโยชน์

จากวัสดุเหลือใช้

จากต้นปาล์มน�้ามัน

(The	Utilization	

of	Waste	

Materials	from	

Palm	Tree)

International	

Engineering	

Invention	&	

Innovation	

Exhibition	

2016

(i-ENVEX	

2016)

งาน

“International 

Engineering	

Invention	&	

Innovation	

Exhibition	

2016”

(i-ENVEX	

2016)	

ณ	ประเทศ

มาเลเซีย

น.ส.เจนจิรา		ขวัญอ่อน	

น.ส.พิมพ์ชนก		บัวแก้ว

น.ส.สิริรัตน์		แก้วนุ้ย

นายสุวิพล		มหศักดิสกุล	

(อาจารย์)

สาขาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์

1.รางวัลเหรียญเงิน

2.รางวัล	Leading 

			Innovation	

			Award	

เครื่องต้มไข่

อัตโนมัติควบคุม

ผ่านแอปพลิเคชั่น

บนระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด์	

(An	automaed	

egg boiling 

machine with 

Android	

Application)
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เจ้าของผลงาน
รางวัลที่ได้

รับ
ชื่อผลงาน กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายชโลธรณ์		พรหมณี
นายปิยวัฒน์		นันไชยวงศ์
นายณัฐวุฒิ		ล่องพริก
สาขาวิศวกรรมโยธา

รางวัล
ชนะเลิศ

การแข่งขัน
คอนกรีตก�าลังสูง
ตามเป้าหมาย

การแข่งขันราชมงคล
วิชาการวิศวกรรม		
ครั้งที่	8

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์		
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

นายโกมล		เพชรมณี
นายอรรถชัย		ช่างเรือ
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

รางวัล
ชนะเลิศ

การแข่งขัน
ออกแบบและ
วิเคราะห์
ชิ้นส่วนทางกล
ด้วยคอมพิวเตอร์

นายธวัตชัย		อินศรี
นายธีรเมธ		จันสุกสี
น.ส.สุมลวรรณ		ธัมมะกุล
สาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

รางวัล
ชนะเลิศ

การแข่งขันการ
เขียนโปรแกรม
แก้ไขปัญหา

นายอนัส		สังหาด
นายอานันท์		พันธ์ดี
นายเจษฎา		มนุษย์
สาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

รางวัล
ชนะเลิศ

การแข่งขัน
สร้างเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
แบบไร้สาย
ส�าหรับองค์กร

น.ส.วิชุดา		แก้งคง
น.ส.นิติญา		หอยสกุล
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

รางวัล
ชนะเลิศ

กระบวนการ
อนุมัติชิ้นส่วน
ในการผลิต
และปรับปรุง
การผลิตให้ดีขึ้น

การประกวดผลงาน
สหกิจศึกษาดีเด่น	
ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	
ประจ�าปี	2559

เครือข่ายสหกิจ
ศึกษาภาคใต้
ตอนล่าง	
ณ	มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

นายปิยะวัฒน์		จงไกรจักร์
นายคณาธิป		ภักดีฉนวน
นายวรุตม์		ครองไตรเวทย์
สาขาวิศวกรรมโยธา

รองชนะเลิศ
อันดับ		1

การแข่งขัน
สร้างสรรค์
วิชาการด้าน
โครงสร้าง
ด้วยไม้ไอศกรีม		
สายงาน
วิศวกรรม		

โครงการการแข่งขัน
เพื่อสร้างสรรค์วิชาการ		
ด้านโครงสร้างด้วย
ไม้ไอศกรีม	ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
รัตนโกสินทร์

รายงานประจ�าปี 2559

ANNUAL REPORT 2016

Rajamangala University of Technology Srivijaya

36



เจ้าของผลงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายณรงค์ฤทธิ์		ทิพย์กองลาศ
นายกิตติ์ธเนศ		ตันติไชยรุจน์
นายปิยะวัฒน์		จงไกรจักร์
นายพลรัตน์		เกื้อรอด
นายสหรัฐ		ประดับทอง
นายดุลยพล		ศรีไสย
นายอาชิตพล		คงสุข	
นายสุชาติ		ยอดณรงค์
สาขาวิศวกรรมโยธา

รางวัลพิเศษ การแข่งขันสร้าง
สะพานเหล็ก

การเข้าร่วมการ
แข่งขันสะพานเหล็ก	
อุดมศึกษา

มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม

คณะบริหารธุรกิจ

น.ส.ศศิธร		อุทยานิน
น.ส.ซีต้า		คงคาลิหมีน
นายปิยะพงศ์		ชูจันทร์
นายกิตติศักดิ์		ณ	มณี
น.ส.อาร์รีพร		รัตนชูศรี
น.ส.ปิยะดา		แก้วสาคร
น.ส.รุจิรางค์		สุขสม
สาขาการตลาด

รองชนะเลิศ
อันดับ		1

ประกวด
แผนการตลาด

ประกวดกิจกรรม	
Marketing	Plan	
Contest	โครงการ	8	
by	A.P	Honda

บริษัท	เอ.พี.
ฮอนด้า	จ�ากัด

คณะศิลปศาสตร์

นายธนธัต		ธัญญพันธ์
สาขาภาษาต่างประเทศ

Best 
presentation
award

Think	Future	
Act	how

The	18th	IMT-GT	
Varsity	Carnival

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย

นายเอกนรินทร์		คงชุม
นายบรรณรต		จันทร์ประดิษฐ์
สาขาอาหารและโภชนาการ

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
แกะสลักผักและ
ผลไม้ฟรีสไตล์

งานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่ง
ชาติประจ�าปี	2559

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต

นายวีรเดช		มณีพงศ์
น.ส.ศศิธร		ชุมพล
สาขาอาหารและโภชนาการ

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
อาหารส�ารับไทย

นายรชต		รัตนวิบูรณ์
น.ส.นลพรรณ		พริกเทพ
สาขาอาหารและโภชนาการ

รองชนะเลิศ
อันดับ	1

การแข่งขัน
แกะสลักผักและ
ผลไม้ฟรีสไตล์
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เจ้าของผลงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

คณะศิลปศาสตร์

นายอภิสิทธิ์		หลังโส๊ะ
สาขาวิชาธุรกิจ
คหกรรมศาสตร์

รางวลัชมเชย สาขาการจัด
ดอกไม้

การแข่งขันฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ	
ครั้งที่	26	
ระดับประเทศ

สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นายวรวุฒิ		สมโสม
น.ส.สุมัจฉา		พัทรานิล
น.ส.สุนิสา		ชาปาน
น.ส.สุธิมา		ปฏิรัตนัง
สาขาศิลปกรรมและออกแบบ

รางวัล
ชนะเลิศ

Sweet for 
kohyo

สุดยอดนักออกแบบ
เสื้อผ้าพื้นบ้าน	
5	จังหวัด	ชายแดนใต้	
รุ่นใหม่	(Deep	South	
Young	Designer	
Challenge	2015)

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	
ร่วมกับ	
กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม	
กระทรวงวัฒนธรรม		

นายวนศักดิ์		มากเนี่ยว
นายต่วนนัสรีย์		ต่วนตีมุง
นายธนฏฤต		บุญรังษี
นายศุภอรรถ		พุทธกูล
นายอรรถพร		เพรชสงคราม
สาขาสถาปัตยกรรมและผังเมือง

รางวัล
ชนะเลิศ

การออกแบบ
ภายในอาคาร 
วิศวกรรม 
ศาสตร์

โครงการนิทรรศการ
วิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์		
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

น.ส.ธนิษนาถ		เมืองลือ
น.ส.รุ่งรภัทร์		ทองพริก
น.ส.พรปวีณ์		สลักศรี
นายพรหมมินทร์		ตรีไว
นายต่อศักดิ์		จักรอารี
สาขาสถาปัตยกรรมและผังเมือง

รางวัล
ชนะเลิศ

การออกแบบ
ภายในอาคาร
วิศวกรรม 
ศาสตร์

นายภูวเดช		แช่ไหล
น.ส.นูฟาสซ์		ปัทกุล
น.ส.ดาราวรรณ		พงษ์สุวรรณ
น.ส.ฐิติรัตน์		วิพุม
สาขาศลิปกรรมและออกแบบ

รองชนะเลิศ
อันดับ		1

จักสานคืนถิ่น

สุดยอดนักออกแบบ
เสื้อผ้าพื้นบ้าน	
5	จังหวัด	ชายแดนใต้	
รุ่นใหม่	(Deep	South	
Young	Designer	
Challenge	2015)

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	
ร่วมกับ	
กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม	
กระทรวงวัฒนธรรม	

น.ส.ปนิชญา		นาคะวิโรจน์
น.ส.อันธิกา		ทองฝอง
น.ส.จินดารัตน์		สุวรรณชาติ
น.ส.วนิดา		นนทิกร
สาขาศลิปกรรมและออกแบบ

รองชนะเลิศ
อันดับ		2

Southern 
Charm
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เจ้าของผลงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นายนราธิป		จ�านงนิตย์

นายภัทรพล		มุสิกะไชย

นายปาริศักดิ์		รุ่งเรือง

น.ส.ฐิสชญา		คงหมั่น

นายวัชรพล		เกตุแก้ว

สาขาสถาปัตยกรรมและผังเมือง

รางวัลชมเชย POP	UP	

CAFÉ

การประกวด

ออกแบบภายใน

ร้านกาแฟในตู้

คอนเทนเนอร์	จาก

ไม้วีเนียร์	“โครงการ	

PACIFICWOOD	

THE	POWER	OF	

VENEERS	

Season	6”

บริษัท	อมรินทร์

พริ้นติ้งแอนด์		

พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	

(มหาชน)	

น.ส.ศิริรัตน์		จอกทอง

สาขาศลิปกรรมและออกแบบ

รางวัลชมเชย หนังตะลุง

TEPP	EXCLUSIVE	

DESIGN		CON-

TEST	BY	TEPP	

(TED	AWARD)	

ครั้งที่	1

TEPP	GROUP	

หจก.เท็พท์	จ�ากัด

น.ส.สุธิมา		ปฏิรัตนัง

สาขาศลิปกรรมและออกแบบ

รางวัลชมเชย Deep blue 

sea

น.ส.จุวัยณี		มิกาศ

สาขาศลิปกรรมและออกแบบ

รางวัลชมเชย Bird cage of 

culture

น.ส.จินดารัตน์		สุวรรณชาติ

สาขาศลิปกรรมและออกแบบ

รางวัลชมเชย Local	Charm	

น.ส.จินชนก		ชูแก้ว

สาขาศลิปกรรมและออกแบบ

รางวัลชมเชย Basketry 

Sole

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

นายเอกรินทร์		เขียวไปล่							

สาขาวศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์

รางวัล

ชนะเลิศ

การสอน

กลุ่มสาขา

วิชาเครื่องกล

การแข่งขันประเภท

การสอน

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี

น.ส.จิราภา		สองใจ		

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

รองชนะเลิศ

อันดับ		2

การสอน

กลุ่มสาขา

วิชาอุตสาหการ

การแข่งขันประเภท

การสอน

นายพลวัฒน์		เกื้อข�า		

สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

และโทรคมนาคม

รองชนะเลิศ

อันดับ		2

การแข่งขัน

สื่อการสอน

ประเภท		

software

การแข่งขัน

สื่อการสอน

ประเภท	software
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เจ้าของผลงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

นายจิรวัฒน์		สุวรรณอังกูร	
นายรัตนพล		ศรีปานรอด
นายเอกรินทร์		เขียวไปล่
สาขาวิศวกรรม
แมคคาทรอนิกส์

รองชนะเลิศ
อันดับ		2

การแข่งขัน	PLC	
Competition	
2016	(ระดับ
อุดมศึกษา)

การแข่งขันหุ่นยนต์	
ส.ส.ท.	ชิงแชมป์
ประเทศไทย	
ประจ�าปี	2559

สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยีไทย	
(ไทย-ญี่ปุ่น)	
ร่วมกับส�านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

วิทยาลัยรัตภูมิ

นายณัฐวุฒิ		ลิ่นเนี่ยว
นายกิตติพงศ์		พงษ์มณี
นายฌณนันท์		หวันตาหลา
สาขาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

รองชนะเลิศ
อันดับ		1

การประกวด
สื่อมัลติมีเดีย	
การจัดท�า
หนังสั้นแนะน�า
มหาวิทยาลัยฯ

การแข่งขันทักษะ
คอมพิวเตอร์	CPROM	
competitive 
programming	&	
multimedia 
competition	2016

Universiti	
Teknologi	
MARA	
Cawangan	
Perlis	ประเทศ
มาเลเซีย

คณะเกษตรศาสตร์

นายสราวุธ		มุคุระ
นายสุรศักดิ		ปานแก้ว
นายวีรยุทธ์		รุ่งธานี
นายสันติพงศ์		ขวัญเกื้อ
นายอภินันท์		อ�านักมณี
นายอนุวัฒน์		รัตนรัตน์	
(อาจารย์)
น.ส.นศพร		ธรรมโชติ	
(อาจารย์)
สาขาเกษตรกลวิธาน

รางวัลระดับดี
การน�าเสนอ
ผลงาน
วิชาการ
ภาคโปสเตอร์

การผลิตรถ
น�าเที่ยวเชิง
เกษตรพลังงาน
แสงอาทิตย์

การน�าเสนอผลงาน
ทางวิชาการระดับ
ปริญญาบัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่	3		

มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์

นายณัฐพล		สุระสาร
น.ส.รณัฏนิชา		เมืองกาญจน์
นางกนกรัตน์		ทองสร้อย	
(อาจารย์)
นายกิตติชนม์		อุเทนะพันธุ์	
(อาจารย์)
สาขาประมง

รางวัลระดับ
ดีมาก
การน�าเสนอ
ผลงาน
วิชาการ
ภาคบรรยาย

การจัดจ�าแนก
เชื้อแบคทีเรีย
ก่อโรค	
Aeromonas	
spp.	ต่อต้านยา
ปฏิชีวนะและ
การควบคุม
ด้วยชีววิธี

รายงานประจ�าปี 2559

ANNUAL REPORT 2016

Rajamangala University of Technology Srivijaya

40



เจ้าของผลงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

คณะเกษตรศาสตร์

นายธัญวัฒน์		ทองขุนด�า		
น.ส.นุสรา		ชัยยศ
สาขาสัตวศาสตร์

รางวัล
ชนะเลิศ

การแข่งขันทักษะ
การตอนหมู

การแข่งขัน
ทักษะวิชาการ	
เกษตรราชมงคล	
ครั้งที่	1

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

นายพณากร		มณีโรจน์
น.ส.รัชดาภรณ์		พรหมฤทธิ์
นายนันทวุฒิ		ทองอุ่น							
สาขาสัตวศาสตร์

รองชนะเลิศ
อันดับ		1

การแข่งขันทักษะ
การบังคับโค

นายมิตรารุณ		จรเจริญ
นายรุ่งรวี		มุกดา
นายกฤษฎา		ศรีสุข	
นายนิคม		ชูยงค์			
นายอนุศิษฏ์		จีนสมทรง				
สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

รองชนะเลิศ
อันดับ	1

การแข่งขันทักษะ
การจัดสวนหย่อม

นายชัยยศ		รักบ้านเพิง
นายพนากรณ์		มณีโรจน์			
สาขาพืชศาสตร์			

รองชนะเลิศ
อันดับ	1

การแข่งขันทักษะ
การขยายพันธุ์พืช

นายอับดุลเล๊าะ		มาลินี
สาขาสัตวศาสตร์

รางวัล
ชนะเลิศ

การแข่งขันทักษะการ
ส่องไข่ฟัก

นายแสงสุรี		สีมาพัด				
นายเชาวลิต		เอียดมี
สาขาประมง

รองชนะเลิศ
อันดับ		1

การแข่งขันทักษะการ
บรรลุลูกปลาลงถุง

นายปุณยวีร์		เรืองกูล		
นายพงศ์พิง		สงนรินทร์
สาขาสัตวศาสตร์

รองชนะเลิศ
อันดับ		1

การแข่งขันทักษะการ
จัดตู้พรรณ
ไม้น�้าสวยงาม

น.ส.สิริกรณ์		ผกาแก้ว
สาขาสัตวศาสตร์

รองชนะเลิศ
อันดับ		1

การแข่งขันทักษะ
การเรียกชื่อวัตถุดิบ
อาหารสัตว์

น.ส.วันทกาญจน์		สิทธิกร
สาขาสัตวศาสตร์

รองชนะเลิศ
อันดับ		2

การแข่งขันทักษะ
การเรียกชื่ออวัยวะ
ภายในสัตว์

นายสิทธิกร		รักไทย
สาขาสัตวศาสตร์

รองชนะเลิศ
อันดับ		2

การแข่งขันทักษะ
การรีดนมวัว
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เจ้าของผลงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

คณะสัตวแพทยศาสตร์

นายปวริศร์		เลี่ยมนิมิตร
นายเอมฮัม		แวฮามะ
สาขาสัตวแพทยศาสตร์

รองชนะเลิศ
อันดับ		1

ผงไคโตซานบรรจุ
น�้าส้มควันไม้
เพื่อประยุกต์ใช้
ทางการแพทย์

โครงการประกวด
ผลงานนวัตกรรม	
สิ่งประดิษฐ์คิดค้น
ระดบัอดุมศกึษาศรวีชิยั
แฟร์	ประจ�าปี	2559

สถาบันวิจัย
และพัฒนา	
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย	

น.ส.จิราภรณ์		ปาณพันธุ์														
น.ส.ณัฐสุดา		ระวีวรรณ																
น.ส.สุพิชญา	เกลี้ยงประดิษฐ์
สาขาสัตวแพทยศาสตร์

รางวัลชมเชย ประสิทธิภาพของ
อาหารเลี้ยงเชื้อ
กลุ่มมัยโคแบคทีเรีย
ชนิดแข็งที่มีไข่เป็น
ส่วนประกอบต่อ
การเจริญของเชื้อ
มัยโคทีเรียม

โครงการ	
“การประชุมสุขภาพ
ช้างแห่งชาติ	
ประจ�าปี	2559”

สถาบันคชบาล
แห่งชาติ	
ในพระอุปถัมภ์ฯ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายนที		ชุมคง
นายชัยวัฒน์		หลงละเลิง
สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

รางวัล
บทความ
ดีเด่น

เครื่องผลิต
เม็ดแป้งสาคู

โครงการประชุม
สัมมนาเครือข่ายการ
จัดการความรู้		
“ชุมชนนักปฏิบัติ	
สู่การจัดการความรู้	
ในศตวรรษที่	21”

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล	
สถาบันการ
พลศึกษา	และ
สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์

นายอรุณ		ภักดี
นายธนาธิป		คงสม
สาขาเทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร์

รางวัล
ชนะเลิศ

การใช้แคลเซียม
คาร์บอเนตจาก
เปลือกหอยเชอรี่
เป็นสารตัวเดิม
ในยางธรรมชาติ การประกวดน�าเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ
ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี	ครั้งที่	1	
เนื่องในงานราชภัฏ
วิชาการ	ประจ�าปี	
2559

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

นายธีรพงศ์		สุดใจ
นายพงศธรณ์		ดอกกะฐิน
สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

รองชนะเลิศ
อันดับ		1

เครื่องผลิตแป้ง
ตาลโตนด

น.ส.อรวรรณ		สงวนเชาว์
น.ส.วรพรรณ		ศรีหมาด
สาขาวิทยาศาสตร์

รองชนะเลิศ
อันดับ		2

ความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของ
ปลากระบอก	
(Lisa	subviridis)	
ในภาคใต้ของ
ประเทศไทย
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เจ้าของผลงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวีระพล		รัตด�า

นายสิทธิศักดิ์		หวังเกตุ

สาขาวิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์

ใบประกาศนียบัตร 

เหรียญทองแดง

ระบบบริหารจัดการ

สินค้าคงคลัง	บริษัท

บ้านใต้เทคโนโลยี	

จ�ากัด
โครงการประกวด

โครงงานวิจัย	

ระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี
นายชุวานนท์		แสงอารยะกุล

นายสมชาย		ห้องคลิ้ง

สาขาวิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์

ใบประกาศนียบัตร 

เหรียญทองแดง

เกมอาหารหลัก	

5	หมู่

นายนที		ชุมคง

นายชัยวัฒน์		หลงละเลิง

สาขาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

รางวัลชมเชย เครื่องผลิตเม็ด

แป้งสาคู

การประกวด

น�าเสนอผลงาน

วิจัยระดับชาติของ

นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี	ครั้งที่	1

เนื่องในงานราชภัฏ

วิชาการ	

ประจ�าปี	2559	

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครศรธีรรมราช

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

น.ส.พิมพิมล		สุวรรณการ			

น.ส.พรอยรักษ์		เดชารัตน์

สาขาระบบสารสนเทศ

Very	Good	

Poster	Award

การพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อ

การบริหารองค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้

เขตหาดใหญ่ The	4	Asen	

undergraduate 

conference in 

computing 

(auc2016)

มหาวิทยาลัย

บูรพา

น.ส.ภัทราภรณ์		ไวยรัตน์

สาขาระบบสารสนเทศ

Very	Good	

Poster	Award

การพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการ

จัดการข้อมูลการ

รับจ่ายเศษวัสดุและ

ทรัพย์สินที่ช�ารุด	

กรณีศึกษา	บริษัท	

หาดทิพย์	จ�ากัด	

(มหาชน)
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เจ้าของผลงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กจิกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

น.ส.ชฏานาฏ		สุขสุววรณ	

นายวีระวัฒน์		ศรีสว่าง

สาขาระบบสารสนเทศ

Very	Good	

Poster	

Award

ระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศด้าน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

The	4	Asen	

undergraduate 

conference in 

computing 

(auc2016)

มหาวิทยาลัย

บูรพา

น.ส.ปิยะนุช		เจริญวงศ์	

น.ส.สมฤทัย		ไชยสุวรรณ

สาขาระบบสารสนเทศ

Very	Good	

Poster	

Award

The		Assessment	

of satisfaction 

for using school 

public relations 

website of jaroen-

witaya school

น.ส.จิราพร		จันทร์สถิตย์		

น.ส.ชนากานต์		เพิ่มผล

สาขาระบบสารสนเทศ

Very	Good	

Poster	

Award

ระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารงานซ่อม

บ�ารุงไฟฟ้าประปา

และอาคารสถานที่

น.ส.อรวรรณ		หลเมฆ		

น.ส.รัตนา		ด�าทอง

สาขาระบบสารสนเทศ

Very	Good	

Poster	

Award

ระบบลางานออนไลน์		

ส�าหรับเทศบาลต�าบล

ท่าประจะ	อ.ชะอวด	

จ.นครศรีธรรมราช

น.ส.ชญานิศ		ราชภูชงค์		

น.ส.ภัสราภรณ์		ยอดมณี

สาขาระบบสารสนเทศ

Very	Good	

Poster	

Award

แอนิเมชั่นส่งเสริม

คุณธรรมและปลูกฝัง

ความสามัคคีแก่เด็ก

และเยาวชน

น.ส.ศิริวรรณ		สาราช

น.ส.เนตรนภา		พิทักษ์

น.ส.อัจฉรา		อ่องไล่	

นายธีรวัฒน์		แก้วสี

สาขาระบบสารสนเทศ

บทความ

ดีเด่น

การน�าเสนอบทความ

วิชาการของนักศึกษา

โครงการประชุม

สัมมนาเครือข่าย

การจัดการความรู้		

“ชุมชนนักปฏิบัติ	

สู่การจัดการ

ความรู้	

ในศตวรรษที่	21”

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี

ราชมงคล	

สถาบันการ

พลศึกษา	และ

สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์
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เจ้าของผลงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

น.ส.รัชฎาพร		ครองแก้ว

สาขาการบัญชี

รางวัล

ชนะเลิศ

ประกวดเขียน

แผนธุรกิจ

โครงการการสัมมนา

และการแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการ

ด้านบริหารธุรกิจ

ของ	9	มทร.	

ครั้งที่	4

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี

ราชมงคล

ล้านนา

น.ส.สุวัจนี		ส้มแป้น

สาขาการตลาด

รางวัล

ชนะเลิศ

การตอบค�าถาม

ด้านบริหารธุรกิจ

และการประกวดสื่อ

น.ส.เกษร		บุญจันทร์ศรี

สาขาการตลาด

รองชนะเลิศ

อันดับ		1

ประกวด

เขียนแผนธุรกิจ

นายณัฐพงษ์		รัตนิพนธ์

สาขาระบบสารสนเทศ

รองชนะเลิศ

อันดับ		1

การตอบค�าถาม

ด้านบริหารธุรกิจ

และการประกวดสื่อ

นายกาหรีม		ใจดี

สาขาการจัดการ

รองชนะเลิศ

อันดับ		2

ประกวด

เขียนแผนธุรกิจ

นายชาญณรงค์		ถนนแก้ว

น.ส.พัชรี		ปานด�า

สาขาระบบสารสนเทศ

รองชนะเลิศ

อันดับ		1

ระบบสารสนเทศ

การแจ้งซ่อม

คอมพิวเตอร์ออนไลน ์

กรณีศึกษาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด

นครศรีธรรมราช

งานวันสหกิจศึกษา

สัมพันธ์เครือข่าย

ภาคใต้ตอนบน

ครั้งที่	4

มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์

น.ส.นวลลออ		รักขะพันธ์

สาขาการตลาด

รางวัลชมเชย การตลาด

การท่องเที่ยว

การประกวดการ

น�าเสนอผลการ

ปฏบิตังิานสหกจิศกึษา 

ด้านสังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์และ

การจัดการงาน

สหกิจศึกษาสัมพันธ์	

เครือข่ายพัฒนา

สหกิจศึกษาภาคใต้

ตอนบน	ครั้งที่	8
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เจ้าของผลงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

นายศุภชัย		พงศ์ทองเมือง

สาขาการจัดการ

รางวัล

ชนะเลิศ

กิจกรรมการ

ประกวดแนวปฏิบัติ

ที่ดี	(The	Best	

Practice)	ของ

นักศึกษา

โครงการการสัมมนา

และการแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการ

ด้านบริหารธุรกิจ

ของ	9	มทร.	

ครั้งที่	4

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี

ราชมงคล

ล้านนา	

น.ส.ชญานิศ		นวลประดิษฐ์

สาขาระบบสารสนเทศ

ทางธุรกิจ

น.ส.ณัฎธิดา		คงหนู

สาขาการบัญชี

รองชนะเลิศ

อันดับ	1

การประกวด

เขียนแผนธุรกิจ

น.ส.วราภัทร		ทองใหญ่

สาขาการบัญชี

รองชนะเลิศ

อันดับ	1

กิจกรรม	Moving	

from	Loczl	

Concept	in	AEC	

“น�าแนวคิดท้องถิ่น

สร้างก�าไรใน	AEC”

น.ส.จุฑารัตน์		พงศ์ทองเมือง

สาขาการจัดการ

รองชนะเลิศ

อันดับ	2

ประกวด

เขียนแผนธุรกิจ

น.ส.ปรียาภรณ์		หมื่นราม

สาขาการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว

รองชนะเลิศ

อันดับ	2

การตอบค�าถาม

อาเซียนเป็น	

ภาษาอังกฤษ

น.ส.ขวัญนภา		วัตถุ

น.ส.ชุติภา		ล่องฝัน

สาขาการบัญชี

วิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและ

การจัดการ

รองชนะเลิศ

อันดับ	2

กิจกรรม

ตอบค�าถามทางด้าน

บริหารธุรกิจและ

การประกวดสื่อ

น.ส.ณัฏฐา		กรนันทกุล

น.ส.ปรียาภรณ์		หมื่นราม

สาขาการโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว

รองชนะเลิศ

อันดับ		2

การแข่งขันปูเตียง

แบบมาตรฐาน

งานศรีวิชัยแฟร์	

ประจ�าปี	2559

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย
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เจ้าของผลงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

น.ส.นารี		หลังกอลอ

สาขาการบัญชี

รางวัล

ชนะเลิศ

การประกวด

เขียนแผนธุรกิจ

โครงการการ

สัมมนาและการ

แข่งขันทักษะ

ทางวิชาการด้าน

บริหารธุรกิจของ	

9	มทร.	ครั้งที่	4

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี

ราชมงคล

ล้านนา

น.ส.มณทการณ์		ราชเดิม

น.ส.หทัยกาญจน์		สุวรรณศิลป์

สาขาการบัญชี

รองชนะเลิศ

อันดับ		1

การประกวดเขียน

แผนธุรกิจ

โครงการแข่งขัน

การเขยีนแผนธรุกจิ วิทยาลัยการ

โรงแรมและ

การท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย

น.ส.รัชดาภรณ์			บุญจันทร์

นายสามารถ			วัฒนเดชา

นายอลงกรณ์			ทับเที่ยง

สาขาการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว

รองชนะเลิศ

อันดับ		2

การแข่งขันเขียน

แผนธุรกิจรายการ

น�าเที่ยว

การแข่งขันเขียน

แผนธุรกิจรายการ

น�าเที่ยว

น.ส.ปาริฉัตต์		พลศรี

น.ส.จริยา		พิณทอง

สาขาการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว

รางวัลชมเชย น�้าพริกลงเรือ	

ต�ารับส�านัก

พระวิมาดาเธอฯ

การประกวดการ

ท�าน�้าพริกลงเรือ

ในการประชุม

สวนสุนันทา

วิชาการ

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

สวนสุนันทา
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ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน การน�าไปใช้ประโยชน์/ตีพิมพ์เผยแพร่

เครื่องแยกเนื้อตาลและเส้นใย
เพื่อการผลิตสบู่ตาลโตนด

นายวิทยา		เมืองทัง		
นายสุภาพ		จันทศโร		
นายอนุสรณ์		จุลทอง
นายวรพงค์		บุญช่วยแทน	(อาจารย์)
สาขาวิศวกรรมอุตสา	หการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

-	น�าไปใช้ประโยชน์โดยกลุ่มแม่บ้าน
		ชุมชนท่าหิน	ต.ท่าหิน	อ.สทิงพระ			
		จ.สงขลา
-	เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	
		ปีที่	67	ฉบับที่	21420

ระบบควบคุมเครื่องกวนผลไม้ นายธนา		จันทร์หีด
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี

น�าไปใช้ประโยชน์โดยชุมชนบ้าน	
กม.26	ต.ตาเนาะปูเต๊ะ	อ.บันนังสตา	
จ.ยะลา

การสร้างชุดทดลองเรื่อง
การท�างานของเครื่องใช้ไฟฟ้า
ภายในบ้านโดยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ
แบบกิ๊ปซ่า	(GIPSA	Learning	
Model)	ส�าหรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน

นายบัณฑิต		กมลสินธุ์		
นายปิยะวัฒน์		บรรณาลังก์
น.ส.สุดารัตน์		บุญคง
นายอดิศักดิ์		พลัดพราก		
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

น�าไปใช้ประโยชน์โดยชุมชนท่าหิน
(ชุมชนวิถีโหนด	นา	เล)	ต.ท่าหิน	
อ.สทิงพระ	จ.สงขลา

การจัดท�าบัญชี	ร้านสุมนรัตนา น.ส.นภาพร		อิศโร
สาขาการบัญชี
วิทยาลัยรัตภูมิ

น�าไปใช้ประโยชน์
โดยนายสุมน	พรรตุยู

การจัดท�าบัญชีต้นทุน
งานสั่งท�าร้าน	เจเจ	อลูมิเนียม	
กระจก	ฝ้า

น.ส.รัตนา		วิเชียร
น.ส.รอซีต้า		แก้วเรืองศรี
สาขาการบัญชี
วิทยาลัยรัตภูมิ

น�าไปใช้ประโยชน์
โดยนายจเร	หนูชะดี

การจัดท�าบัญชีต้นทุนการ
ผลิตฟาร์มสุกรโสภณ

น.ส.อนงนาฎ		พรหมเมศร์
สาขาการบัญชี
วิทยาลัยรัตภูมิ

น�าไปใช้ประโยชน์โดย
นางโสภณ		ปาธะรัตน์

การจัดท�าสมุดบัญชีบันทึก
รายรับ-จ่ายเงิน	กรณีศึกษา	
สาครการค้า

น.ส.สุพรรณนภา		แจ่มจันทา
สาขาการบัญชี
วิทยาลัยรัตภูมิ

น�าไปใช้ประโยชน์
โดยนางสาคร		ตาแก้ว

สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานนักศึกษาที่น�าไปใช้ประโยชน์ 

หรือตีพิมพ์เผยแพร่
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การควบคุมลูกหนี้	กรณีศึกษา	
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	
บังไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

น.ส.ชุติมา		หนูน้อย
น.ส.รัชนก		แซ่กี่
น.ส.เกวลินทร์		แก้วรัตนา
สาขาการบัญชี
วิทยาลัยรัตภูมิ

น�าไปใช้ประโยชน์โดย
นายมูฮัมหมัด		บินสะหมัน

ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งท�า	
กรณีศึกษาร้าน	K.N.N.	Design

น.ส.ณัฐศิมา		พุฒจอก
น.ส.อริสา		ชูจิตร
สาขาการบัญชี
วิทยาลัยรัตภูมิ

น�าไปใช้ประโยชน์
โดยน.ส.นิฤมน		อินทสระ

การจัดท�าบัญชีต้นทุนงานสั่งท�า	
กรณีศึกษา	วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านผลิตพริกแกง	
หมู่	12	อบต.ท่าชะมวง

น.ส.สุนิษา		ทิพย์แก้ว
น.ส.อนุสรา		ถวิล
สาขาการบัญชี
วิทยาลัยรัตภูมิ

น�าไปใช้ประโยชน์
โดยนางวันดี		ปุตตาพัด

การจัดท�าสมุดบัญชี
รายวันรับเงิน	-	รายวันจ่ายเงิน	
ร้านไทยเจริญ	(นาสีทอง)

น.ส.สุนิษา		ทิพย์แก้ว
น.ส.อนุสรา		ถวิล
สาขาการบัญชี
วิทยาลัยรัตภูมิ

น�าไปใช้ประโยชน์โดย
นายประพันธ์		แก้วบุญจันทร์

การจัดท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย	
กรณีศึกษาร้านเกษตรก้าวหน้า

น.ส.พิมพ์ผกา		หนูราช
น.ส.เสาวรักษ์		หัวแหวน
สาขาการบัญชี
วิทยาลัยรัตภูมิ

น�าไปใช้ประโยชน์โดยนางอารีย์		
บุญช่วย

การบริหารความเสี่ยง	กรณีศึกษา	
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์
ชุมชนศาลาต้นยาง

น.ส.ดาวัลย์		เกศโร
น.ส.สุวนันท์		มุสิกชาติ
สาขาการบัญชี
วิทยาลัยรัตภูมิ

น�าไปใช้ประโยชน์
โดยนายนันทศักดิ์		แก้วนุกูล

การจัดท�าบัญชี
รายรับ-รายจ่าย	ของสหกรณ์
โรงเรียนบ้านห้วยโอน

น.ส.จันทิมา		แก้วมณี
สาขาการบัญชี
วิทยาลัยรัตภูมิ

น�าไปใช้ประโยชน์
โดยนางรูกาหย๊ะ		เบ็ญยุโส๊ะ

การจัดท�าบัญชีต้นทุนการผลิต
ฟาร์มไก่ไข่โสภา

น.ส.นิภาพรรณ		จันทกูล
สาขาการบัญชี
วิทยาลัยรัตภูมิ

น�าไปใช้ประโยชน์
โดยนางโสภา		ถาพรสวัสดิ์

การจัดท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย	
กลุ่มแม่บ้านวิโรจน์จักสาน

น.ส.สุกัญญา		วิสัยรัตน์
น.ส.กัลยาณี		ทิพย์รส
สาขาการบัญชี
วิทยาลัยรัตภูมิ

น�าไปใช้ประโยชน์
โดยนางสุมล		ไชยศรี
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การควบคุมภายในสินค้า
คงเหลือ	กรณีศึกษาร้านสหกรณ์
โรงเรียนบ้านก�าแพงเพชร

น.ส.ศิริพร		นกแอ่นหมาน
น.ส.พิมพกานต์		จอมฤทธิ์
สาขาการบัญชี
วิทยาลัยรัตภูมิ

น�าไปใช้ประโยชน์
โดยนางนิภา		สุขมา

การจัดท�าสมุดบัญชีรายวัน
รับเงิน-จ่ายเงิน	ร้านดีเน็ต
อินเตอร์เน็ตคาเฟ่

น.ส.สุชานารถ		เรืองฤทธิ์
สาขาการบัญชี
วิทยาลัยรัตภูมิ

น�าไปใช้ประโยชน์
โดยน.ส.พิชญาพร		พันธนียะ

การจัดท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย
ของร้านอัลบารอกะฮ์

น.ส.ธนารีย์		อินทรจันทร์
สาขาการบัญชี
วิทยาลัยรัตภูมิ

น�าไปใช้ประโยชน์
โดยนางมาเรียม		เตะหมาน

การจัดท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย
ของร้านชุปเปอร์มี

น.ส.สุชาดา		ขุนไพชิต
น.ส.กนกวรรณ		สุขมาก
สาขาการบัญชี
วิทยาลัยรัตภูมิ

น�าไปใช้ประโยชน์
โดยน.ส.สารีย๊ะ		ขวัญหลี

การจัดท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย	
กรณีศึกษา	ร้านบ้านโพธิ์
วัสดุก่อสร้าง

น.ส.บุหงา		บิลโตะและ
น.ส.วิภาวรรณ		ขาวละออง
สาขาการบัญชี
วิทยาลัยรัตภูมิ

น�าไปใช้ประโยชน์
โดยนายวิศิษฎ์		จิตรพรหม

การควบคุมลูกหนี้	
ร้าน	111	การไฟฟ้า

น.ส.ศิริวรรณ		ขวัญทอง
น.ส.มารตี		อะสะหนิ
น.ส.ศศิกาญจน์		ขมักการ
สาขาการบัญชี
วิทยาลัยรัตภูมิ

น�าไปใช้ประโยชน์
โดยนางวรัญญา		ผลโศดา

การควบคุมลูกหนี้	กรณีศึกษา	
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	
บังไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

น.ส.รัชนก		แซ่กี่
น.ส.เกวรินทร์		แก้วรัตนา
สาขาการบัญชี
วิทยาลัยรัตภูมิ

น�าไปใช้ประโยชน์โดยห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	
บังไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

ระบบบริหารจัดการสินค้า
คงคลัง	บริษัทบ้านใต้เทคโนโลยี	
จ�ากัด

นายวีระพล		รักด�า
นายสิทธิศักดิ์		หวังเกตุ
สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น�าไปใชป้ระโยชน์โดยคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี		
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระบบน�าชมห้องสมุดเสมือนจริง
ของส�านักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง	อรรถกระวีสุนทร

น.ส.ขวัญเนตร		ปุญญถาวร
สาขาระบบสารสนเทศ
คณะบริหารธุรกิจ

น�าไปใช้ประโยชน์โดยห้องสมุดเสมือน
จริงของส�านักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง	อรรถกระวีสุนทร	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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Textile	and	knitting	tires น.ส.จุวัยณี		มิกาศ
สาขาศิลปกรรมและออกแบบ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

น�าไปใช้ประโยชน์โดยกลุ่มผลิตผ้า
ในชุมชนร่มไทย	ต.เกาะยอ	อ.เมือง	
จ.สงขลา

เครื่องสับย่อยทางปาล์ม นายภัทรพงค์		คงปราณ
นายวรพงค์		บุญช่วยแทน	(อาจารย์)
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์	คม	ชัด	ลึก

เครื่องต้มไข่ผ่าน	Application น.ส.เวนิกา		ใจแปง
นายอเนธา		ณรงค์รัตน์
นายสุวิพล		มหศักดิสกุล	(อาจารย์)
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่ในรายการดิสนีย์คลับ	ช่อง	7

แผ่นใยไม้อัดปลอดสารพิษ
จากเส้นใยผลตาลโตนด

น.ส.วิชุดา		แก้วคง
น.ส.นิติยา		หอยสกุล
นายชาตรี		หอมเขียว	(อาจารย์)
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์มติชน	
บทเทคโนโลยีชาวบ้าน		
ปักษ์หลัง	615	ปีที่	28	ฉบับที่		615

เครื่องแจกถุงยางอนามัยฟรี
แค่หย่อนบัตร

นายกฤษจักร		บุญเลิศ
นายปองคุณ		แก้วมีบุญ
นายคณโฑ		ปานทองค�า	(อาจารย์)
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์บ้านเมือง
ปีที่	14	ฉบับที่	4504

เครื่องผลิตเม็ดแป้งสาคู นายนที		ชุมคง
นายชัยวัฒน์		หลงละเลิง
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-	เผยแพร่ในการประชุมสัมมนาเครือ		
		ข่ายการจัดการความรู้	มหาวิทยาลัย 
  เทคโนโลยีราชมงคล	สถาบันการพลศึกษา	 
  และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ครั้งที่	9 
 	ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
		ล้านนา	
-	เผยแพร่ในการประกวดน�าเสนอ
  ผลงานวิจัยระดับชาติของนักศึกษาระดับ
  ปริญญาตรี	ครั้งที่	1	เนื่องในงานราชภัฏ	 
   วิชาการ	ประจ�าปี	2559

ประสิทธิภาพของอาหารเลี้ยง
เชื้อกลุ่มมัยโคแบคทีเรียมชนิด
แข็งที่มีไข่เป็นส่วนประกอบต่อ
การเจริญของเชื้อมัยโคทีเรียม

น.ส.จิราภรณ์		ปาณพันธุ์	
น.ส.ณัฐสุดา		ระวีวรรณ
น.ส.สุพิชญา		เกลี้ยงประดิษฐ์
สาขาสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์

เผยแพร่ในการประชุม
สุขภาพช้างแห่งชาติ	
ประจ�าปี	2559

รายงานประจ�าปี 2559

ANNUAL REPORT 2016

Rajamangala University of Technology Srivijaya

51



ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน การน�าไปใช้ประโยชน์/ตีพิมพ์เผยแพร่

A	Comparison	of	Simile	
Translation	in	The	Hobbit	:	
English	and	Thai	versions

นายสุพรรณ		ทองศิริ			
น.ส.ศศิชา		ศิริรักษา			
น.ส.สิวาภัทร์		สงสุริยา	
น.ส.ธิดารัตน์		เกตุหนู
สาขาภาษาต่างประเทศ
คณะศิลปศาสตร์

เผยแพร่ในงาน	Proceedings	of	
Symposium	of	International	
Language	sand	Knowledge	2016

การออกแบบเครื่องกัดลายวงจร
สายน�าสัญญาณไมโครสตริป
ส�าหรับระบบสื่อสารย่านความถี่
ไมโครเวฟ

นายนิอุมมัต		สันตวไมตรี				
นายสมชาย		สุเหร็น
นายอนุวัฒน์		มณีพรหม
อ.ศักดิ์ชัย		ตันติวิวัทน์							
สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า	ครั้งที่	38			

การศึกษาและทดลองการเกิด
ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีระหว่าง
อลูมิเนียมและทองแดง
กับน�้าทะเล

นายสิทธิชัย		ชูมณี			
อ.ศักดิ์ชัย		ตันติวิวัทน์	
สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการแห่งชาติ	
ครั้งที่	12					

การพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์	ส�าหรับการศึกษา
วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
พื้นฐาน	โดยใช้	
GUT-MAILAB

นายคณาวุฒิ		อินบุด
นายฐิติพร		หนูแก้ว
สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี

เผยแพร่ในงานวิชาการงานวิจัยและ
พัฒนาเชิงประยุกต์	ครั้งที่	8	
(ECTI-CARD	2016)

การใช้ถั่วเหลืองทดแทนเนื้อไก่
ในผลิตภัณฑ์ทอดมันเนื้อไก่

นายเฉลิมวุฒิ		คงแก้ว	
น.ส.เบญจวรรณ		บ�าเพ็ญ
น.ส.ดวงเดือน		สงฤทธิ์
ผศ.จรีพร		เชื้อเจ็ดตน	(อาจารย์)
สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการสัตว
ศาสตร์แห่งชาติ	ครั้งที่	5	“นวัตกรรม
การผลิตสัตว์เพื่อความยั่งยืนและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม”

สภาวะที่เหมาะสมของการหมัก
เอทานอลจากแป้งเหลือทิ้ง
โรงงานผลิตขนมจีนที่ผ่านการ
ย่อยด้วยกรดซัลฟิวริก

นายศรีอุบล		ทองประดิษฐ์	
นายอดุลย์สมาน		สุขแก้ว	
น.ส.ธณิกานต์		ธรสินธุ์
นายวีรพงศ์		เชียรสงค์	(อาจารย์)
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เผยแพร่ในการประชุมน�าเสนอผล
งานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	ครั้งที่	1 
“ท้องถิ่นภิวัฒน์”	ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น
ในศตวรรษที่	21	
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ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน การน�าไปใช้ประโยชน์/ตีพิมพ์เผยแพร่

ฤดูกาลวางไข่ของกั้งตั๊กแตน
หางจุดในจังหวัดตรัง

น.ส.ปรียานุช		คงอภัย
น.ส.กันย์สินี		พันธ์วนิชด�ารง
ผศ.ดร.ธงชัย		นิติรัฐสุวรรณ
(อาจารย์)
สาขาวิชาการจัดการชายฝั่ง
แบบบูรณาการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการเสนอ

ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ	

ครั้งที่	35

การเปลี่ยนแปลงค่าออกซิเจน

ละลายในช่วงเริ่มต้นระบบ

ถังปฏิกรณ์ไร้อากาศ

แบบแผ่นกั้นประยุกต์

ส�าหรับการบ�าบัดน�้าเสีย

ของโรงงานผลิตเส้นขนมจีน

น.ส.มณีรัตน์		สุทธิวงศ์
น.ส.ศริญญา		พูลเขาล้าน
นายเอนก		สาวอินทร์
ผศ.ดร.ชุตินุช		สุจริต	(อาจารย์)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	ครั้งที่	15

การผลิตก๊าซชีวภาพจากน�้าเสีย

จากกระบวนการผลิตน�้ายางข้น

นายณัฐพล		นวลมะโน
ผศ.ดร.สุวิทย์		จิตรภักดี	(อาจารย์)
ดร.ฌานกิา		แซ่แง่	ชกูลิน่	(อาจารย์)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับ

ชาติ	เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย	ครั้งที่	6	

“สังคมผู้สูงอายุ	:	Aging	Society”

ผลกระทบของน�้าทิ้งจาก
กระบวนการผลิตยางแผ่นดิบ
ของเกษตรกรรายย่อยที่ส่งผล
ต่อคุณภาพน�้าและดินในพื้นที่
อ�าเภอรัษฎา	จังหวัดตรัง

น.ส.จุฑามาศ		ชูยัง
ผศ.ดร.สุวิทย์		จิตรภักดี	(อาจารย์)
ดร.ฌานิกา		แซ่แง่	ชูกลิ่น	(อาจารย์)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง

การบ�าบัดน�้าเสียจากโรงงาน
ผลิตยางแผ่นดิบโดยใช้พืชชุ่มน�้า

น.ส.สมฤดี		จินดาพันธ์
ผศ.ดร.สุวิทย์		จิตรภักดี	
ดร.ฌานิกา		แซ่แง่	ชูกลิ่น	(อาจารย์)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง

รายงานประจ�าปี 2559

ANNUAL REPORT 2016

Rajamangala University of Technology Srivijaya

53



ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน การน�าไปใช้ประโยชน์/ตีพิมพ์เผยแพร่

การผลิตรถน�าเที่ยวเชิงเกษตร
พลังงานแสงอาทิตย์

นายสราวุธ		มุคุระ
นายสุรศักดิ		ปานแก้ว
นายวีรยุทธ์		รุ่งธานี
นายสันติพงศ์		ขวัญเกื้อ
นายอภินันท์		อ�านักมณี
นายอนุวัฒน์		รัตนรัตน์	
น.ส.นศพร		ธรรมโชติ	(อาจารย์)
สาขาเกษตรกลวิธาน
คณะเกษตรศาสตร์

เผยแพร่ในการน�าเสนอผลงาน

ทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิต	

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การเกษตร	ครั้งที่	3		

ณ	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การจัดจ�าแนกเชื้อแบคทีเรีย

ก่อโรค	Aeromonas	spp.	

ต่อต้านยาปฏิชีวนะและการ

ควบคุมด้วยชีววิธี

นายณัฐพล		สุระสาร
น.ส.รณัฏนิชา		เมืองกาญจน์
ผศ.กนกรัตน์		ทองสร้อย	
(อาจารย์)
นายกิตติชนม์		อุเทนะพันธุ์	
(อาจารย์)
สาขาการประมง
คณะเกษตรศาสตร์

เครื่องท�าความสะอาด

เมล็ดพันธุ์ข้าว

นายชวลิต		เรืองนุ่น
นายนพพร		คงกลับ
นายสุรศักดิ์		บุญสุวรรณ
นายอรุณศักดิ์		ทองจันทร์
ดร.เสน่ห์		รักเกื้อ	(อาจารย์)
สาขาเกษตรกลวิธาน
คณะเกษตรศาสตร์

เครื่องนวดข้าวคอรวงพลังงาน
แสงอาทิตย์

นายจิรพงศ์		อักษรไทย
นายธวัชชัย		เขมะดุษฎี
นายปิยะนันท์		อินทานนท์
นายวรานุวัติ		ขันทอง
นายวุฒิพงศ์		ฤทธิ์ชัย
ดร.เสน่ห์		รักเกื้อ	(อาจารย์)
สาขาเกษตรกลวิธาน
คณะเกษตรศาสตร์
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ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน การน�าไปใช้ประโยชน์/ตีพิมพ์เผยแพร่

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนภาษา
อังกฤษของนักศึกษาที่มีผล
การเรียนสูง	หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สากล	สาขาภาษาต่างประเทศ	
คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	
สงขลา

นายธนวัฒน์		เอี่ยมศรี
สาขาภาษาต่างประเทศ
คณะศิลปศาสตร์

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

ด้านศิลปศาสตร์	ครั้งที่	1	

“ศาสตร์บูรณาการงานวิจัย”

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพูดภาษา

จีนของนักศึกษาวิชาโทภาษาจีน	

ชั้นปีที่	3	หลักสูตรสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สากล	คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย

น.ส.ผาณิต		ทองไสย		
สาขาภาษาต่างประเทศ
คณะศิลปศาสตร์

ความพร้อมด้านทักษะภาษา

อังกฤษเพื่อการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน	ของนักศึกษา

คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	

สงขลา

น.ส.ศุภากรณ์		วงศ์ธรรม
สาขาภาษาต่างประเทศ
คณะศิลปศาสตร์

ผลสัมฤทธิ์ในการจ�าค�าศัพท์
ภาษาอังกฤษโดยใช้รูปภาพของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3	
โรงเรียนชัยมงคลวิทย์	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดสงขลา

น.ส.มัณฑนา		ดิสโร
สาขาภาษาต่างประเทศ
คณะศิลปศาสตร์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกเสียง
ภาษาจีนของนักศึกษาชั้นปีที่	3	
วิชาโทภาษาจีน		หลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากล	คณะศิลปศาสตร์		
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย	สงขลา

น.ส.มนสิชา		ชุติกาญจน์พร
สาขาภาษาต่างประเทศ
คณะศิลปศาสตร์
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ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน การน�าไปใช้ประโยชน์/ตีพิมพ์เผยแพร่

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวล

ในการพูดภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา

สถาปัตยกรรมชั้นปีที่	5

น.ส.รษา		ป้อมสวัสดิ์
สาขาภาษาต่างประเทศ
คณะศิลปศาสตร์

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

ด้านศิลปศาสตร์	ครั้งที่	1	

“ศาสตร์บูรณาการงานวิจัย”

การศึกษาค�าอุปมา

ในวรรณกรรม

เรื่อง	ฮอบบิท

นายสุพรรณ		ทองศิริ
สาขาภาษาต่างประเทศ
คณะศิลปศาสตร์

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้

ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะ

การฟังภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาชั้นปีที่	1	หลักสูตร

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารสากล

น.ส.วรรณระวี		ทิพย์ประพัทธ์กุล
สาขาภาษาต่างประเทศ
คณะศิลปศาสตร์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือก
เรียนวิชาโทภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาชั้นปีที่	2	หลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากล	คณะศิลปศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย	สงขลา

น.ส.เนตรนรินทร์		ลิ่มเล็ก
สาขาภาษาต่างประเทศ
คณะศิลปศาสตร์

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ในการเลือกเดินทางมาท่อง
เที่ยวในอ�าเภอหาดใหญ่	
จังหวัดสงขลา

น.ส.ศิริภา		สุวรรณ
สาขาภาษาต่างประเทศ
คณะศิลปศาสตร์

ทัศนคติของนักศึกษาหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากล		ชั้นปีที่	4	ที่มีต่อ
การใช้ภาษาอังกฤษปนไทย

น.ส.ณัฏฐวรรณ		พืชพรรณ์
สาขาภาษาต่างประเทศ
คณะศิลปศาสตร์

ความต้องการในการเปิด
หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ	-	จีน
เพื่อการสื่อสาร

น.ส.ปัทมาภรณ์		ปัญญา
สาขาภาษาต่างประเทศ
คณะศิลปศาสตร์
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ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน การน�าไปใช้ประโยชน์/ตีพิมพ์เผยแพร่

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการ

อ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	

สายศิลป์ภาษาอังกฤษ	

โรงเรียนมหาวชิราวุธ	

จังหวัดสงขลา

น.ส.วันวิสา		สังข์ด้วง
สาขาภาษาต่างประเทศ
คณะศิลปศาสตร์

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

ด้านศิลปศาสตร์	ครั้งที่	1	

“ศาสตร์บูรณาการงานวิจัย”

เจตคติต่อภาษามลายูเพื่อเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน	ของนักศึกษา

ชั้นปีที่	1	คณะศิลปศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย

น.ส.ฮุสนา		บิลเต๊ะ
สาขาภาษาต่างประเทศ
คณะศิลปศาสตร์

วิเคราะห์การแปลค�าสแลง

จากบทบรรยาย	เรื่อง	

Ted	หมีไม่แอ๊บ	แสบได้อีก

น.ส.จิราภรณ์		ใยอิ้ม
สาขาภาษาต่างประเทศ
คณะศิลปศาสตร์

การพัฒนาทักษะการจดจ�า
ค�าศัพท์ภาษาจีนและการเขียน
อักษรจีนโดยการใช้อักษร
เหมือนภาพ

น.ส.มาลียา		มูเก็ม
สาขาภาษาต่างประเทศ
คณะศิลปศาสตร์

การศึกษาความสามารถ

ทางด้านการอ่านบทความภาษา

อังกฤษเพื่อความเข้าใจ	

ของนักศึกษาชั้นปีที่	2	สาขา

ระบบสารสนเทศ	(เทียบโอน)	

คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	

สงขลา

น.ส.สุภาภรณ์		มิตรเกษม
สาขาภาษาต่างประเทศ
คณะศิลปศาสตร์

การประเมินคู่มือค�าศัพท์เกี่ยว

กับภาษาอังกฤษทางด้านธุรกิจ

การบินของนักศึกษา	หลักสูตร

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารสากล	คณะศิลปศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย

น.ส.อัจจิมา		สุวรรณรัตน์
สาขาภาษาต่างประเทศ
คณะศิลปศาสตร์
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ผลของการมีส่วนร่วมในโครงการ

ด้านภาษาอังกฤษต่อการพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา

ชั้นปีที่	4	หลักสูตรสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

น.ส.จิราพัชร		ปานมาศ
สาขาภาษาต่างประเทศ
คณะศิลปศาสตร์

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

ด้านศิลปศาสตร์	ครั้งที่	1	

“ศาสตร์บูรณาการงานวิจัย”

ผลจากการใช้คู่มือส�านวน

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้น

ปีที่	2	หลักสูตรสาขาวิชาภาษา

อังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

นายติดมีซรี		รุ่งสวัสดิ์
สาขาภาษาต่างประเทศ
คณะศิลปศาสตร์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

ในการเรียนภาษาต่างประเทศ	

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	

โรงเรียนวรนารีเฉลิม	จังหวัดสงขลา

นายประวุฒิ		บุญสพ
สาขาภาษาต่างประเทศ
คณะศิลปศาสตร์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษ
จากเส้นใยเปลือกทุเรียน
ย้อมสีธรรมชาติ

น.ส.ลัคนา		แก้วนก
สาขาคหกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม

จากสีธรรมชาติ

น.ส.เสาวลักษณ์		ทองชูช่วย
สาขาคหกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

ผลิตภัณฑ์ทอดมันปลาเสริม

กล้วยน�้าว้า

น.ส.ศิริลักษณ์		เรืองกูล
สาขาคหกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการการท่องเที่ยวชุมชนบางกล�่า
ต�าบลบางกล�่า	อ�าเภอบางกล�่า	
จังหวัดสงขลา

น.ส.อาทิตยา		พูลสมบัติ
สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
คณะศิลปศาสตร์

การจัดการการท่องเที่ยวชุมชน
บ้านขาว	ต�าบลบ้านขาว	
อ�าเภอระโนด	จังหวัดสงขลา

น.ส.วรัญญา		หนูแก้ว
สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
คณะศิลปศาสตร์

องค์ประกอบของการท่องเที่ยว	
ต�าบลกรุงชิง	อ�าเภอนบพิต�า																			
จังหวัดนครศรีธรรมราช

น.ส.ฟอลีดาร์		ราชภักดี
สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
คณะศิลปศาสตร์
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พฤติกรรมและความพึงพอใจ

ของนักท่องเที่ยวที่เดินทาง

เข้ามาในชุมชนร�าแดง	

ต�าบลร�าแดง	อ�าเภอสิงหนคร	

จังหวัดสงขลา

น.ส.มัญชุพร		หลุมเพ็ต
สาขาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว
คณะศิลปศาสตร์

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

ด้านศิลปศาสตร์	ครั้งที่	1	

“ศาสตร์บูรณาการงานวิจัย

การท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน

บ้านเกาะกลาง	

ต�าบลคลองประสงค์

อ�าเภอเมือง	จังหวัดกระบี่

น.ส.จุไรรัตน์		ทิพย์ประสงค์
สาขาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว
คณะศิลปศาสตร์

ปัจจัยในการเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารบริเวณ

ถนนลพบุรีราเมศวร์	

อ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา

น.ส.ขนิษฐา		สิทธิวัง
สาขาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว
คณะศิลปศาสตร์

การใช้แคลเซียมคาร์บอเนต

จากเปลือกหอยเชอรี่เป็นสาร

ตัวเดิมในยางธรรมชาติ

นายอรุณ		ภักดี
นายธนาธิป		คงสม
สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่ในการประกวดน�าเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี	ครั้งที่	1	เนื่องใน

งานราชภัฏวิชาการ	ประจ�าปี	2559

เครื่องผลิตแป้งตาลโตนด นายธีรพงศ์		สุดใจ
นายพงศธรณ์		ดอกกะฐิน
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความหลากหลายทางพันธุกรรม

ของปลากระบอก	(Liza	

Subviridis)	ในภาคใต้ของ

ประเทศไทย

น.ส.วรพรรณ		ศรีหมาด
น.ส.อรวรรณ		สงวนเชาว์
สาขาวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความต้องการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษของบุคลากร

ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย

น.ส.ติยาภรณ์		ไข่ด้วง
สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สากล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน การน�าไปใช้ประโยชน์/ตีพิมพ์เผยแพร่

ความพึงพอใจในการปฏิบัติ

งานของพนักงาน	บริษัท	กสท	

โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)	

จังหวัดสงขลา

น.ส.จันทร์จิรา		ชูเสน	
น.ส.พจนีย์		พรหมยก	
น.ส.วรนุช		สงกา	
น.ส.สมฤดี		แสงอรุณ	
น.ส.สุกัญญา		แสวงแก้ว	
น.ส.อรอนงค์		บัวทอง
สาขาการจัดการทั่วไป
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและ

น�าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี	ด้านบริหารธุรกิจ

และเศรษฐศาสตร์	ประจ�าปี	2559

ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด

ความขัดแย้งในการท�างานของ

บุคลากรของ	ที่ว่าการอ�าเภอ

กระแสสินธุ์	จังหวัดสงขลา

น.ส.มาลีนา		แลแมะ	
น.ส.ยุรี		ครุฑวิชิต	
น.ส.อมรรัตน์		หนูโยม	
น.ส.เกศิณี		ปลอดแก่นคง	
น.ส.นวลพรรณ		สุขปักษา
สาขาการจัดการทั่วไป
คณะบริหารธุรกิจ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน	บริษัท	แปซิฟิค	

แปรรูปสัตว์น�้า	(PFP)	

จังหวัดสงขลา

น.ส.กชพร		บัวสม	
น.ส.เพียงพร		จีนชาวนา	
น.ส.รัตนภรณ์		จันโบ	
น.ส.รัชนิภา		ทองจืด	
น.ส.อนัฐดา		ปิ่นเสา
สาขาการจัดการทั่วไป
คณะบริหารธุรกิจ

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับ
การเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติ
ตามหลักการก�ากับดูแลกับ
ผลการด�าเนินงานของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในกลุ่ม	
SET100

น.ส.โรสนานีย์		หมัดยง	
น.ส.สุคนธา		ยุคุณธร	
น.ส.อาภรณ์		ดาเล็ง	
น.ส.จริยา		เส็นอาลามัน	
น.ส.สุภาวดี		นวลไผ่	
น.ส.ธิดารัตน์		ชูชาติ
สาขาการบัญชี
คณะบริหารธุรกิจ

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแนะน�า

หอสมุดและการใช้บริการส�านัก

ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิง

หลง	อรรถกระวีสุนทร

น.ส.สุนิสา		รังศิลป์
สาขาระบบสารสนเทศ
คณะบริหารธุรกิจ
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ความสัมพันธ์ระหว่างการ

เปิดเผยข้อมูลการบริหาร

ความเสี่ยงตามกรอบแนวคิด	

COSO	ต่อผลการด�าเนินงาน

ของบริษัทที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	กลุ่ม	SET100

น.ส.ดวงกมล		มณีวงศ์	
น.ส.ธัญพร		วัฒนสิน	
น.ส.ปิย์วรัตน์		คงเกื้อ	
น.ส.ศิภาวดี		แก้วมณี	
น.ส.สุวนิดา		ระธารมณ์
น.ส.รัชนู		วงค์ศิลา
น.ส.จิราวรรณ		เลี่ยนกัตวา
สาขาการบัญชี
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและ

น�าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี	ด้านบริหารธุรกิจ

และเศรษฐศาสตร์	ประจ�าปี	2559

ระบบบริหารงานซ่อมอุปกรณ์

ไอทีออนไลน์

นายภานุกร		อ่อนประสงค์
สาขาระบบสารสนเทศ
คณะบริหารธุรกิจ

การพัฒนาสื่อการสอนบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

วิชาภาษาอังกฤษ	ชั้นประถม

ศึกษาปีที่	6	โรงเรียนบ้านม่วง

น.ส.สุธิดา		ชุมพร	
น.ส.ศิริมา		ลิมานุวัฒน์	
น.ส.เกษราภรณ์		หมั่นดี
สาขาระบบสารสนเทศ
คณะบริหารธุรกิจ

การพัฒนาเว็บไซต์กองอาคาร

สถานที่มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์

น.ส.นิรมล		เรืองไชยศรี	
นายอานันท์		รุ่งเรืองชนบท	
นายกัณณวัชรน์		แก้วละเอียด
สาขาระบบสารสนเทศ
คณะบริหารธุรกิจ

การพัฒนาระบบจัดการฐาน

ข้อมูลหอพักในเขตอ�าเภอเมือง	

จังหวัดสงขลา

นายกฤษฎ์ตินณ์		ไชยรุจนันท์	
น.ส.วิชุดา		ทองทวี	
น.ส.บุษยพัชร์		แพนเดช	
น.ส.ขวัญฤดี		ทองคง
สาขาระบบสารสนเทศ
คณะบริหารธุรกิจ

ระบบควบคุมและจัดการฐาน

ข้อมูลเกมออนไลน์

นายศุภโชค	เพชรแก้ว	
นายนิวัฒน์	ปานหงส์	
นายธนากรณ์	หมาดหมีน	
นายวุฒิภัค	แซ่หว่อง
สาขาระบบสารสนเทศ
คณะบริหารธุรกิจ
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ทัศนคติและความต้องการของ

ผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์

ของร้านนุ่มนวล	นมสด	

อ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา

น.ส.ชฎาพร		ชูช่วย	
น.ส.สุพัตตรา		ลิมมิตร์
สาขาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและ

น�าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี	ด้านบริหารธุรกิจ

และเศรษฐศาสตร์	ประจ�าปี	2559

ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อ

ร้านกาแฟเปิดใหม่ในเขต

เทศบาลต�าบลราไวย์	

จังหวัดภูเก็ต

น.ส.ประกายรัตน์		นาคจินดา	
นายปกรณ์		นวนวง	
นายพลเดช		แซ่อ๋อง
สาขาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ

ทัศนคติผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจ

ร้านเช่าชุดในเขตอ�าเภอ	

จังหวัดสงขลา

น.ส.พิมพ์นารา		โมสิกะ	
น.ส.วิชุกร		คณะทอง	
นายจักรพันธุ์		จารุมาลัย
สาขาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ

ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อ

พริกแกงและบรรจุภัณฑ์ของ

พริกแกง	ในอ�าเภอเมืองสงขลา

นายรัสมัน		อะหลี	
นายกิตติ		เล็กสุทธิ์
สาขาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ

การศึกษาความเป็นไปได้ใน

การขยายธุรกิจจ�าหน่ายอาหาร

สัตว์น�้าส�าเร็จรูป	ในเขตต�าบล

ปากรอ

น.ส.ณัฐกานต์		ค�านวล	
น.ส.ณัฐพร		พุทธังกุโร
สาขาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ

การเร่งสีผิวปลาทองด้วย

สารสกัดจากเปลือกของ

ผลปาล์มน�้ามัน

น.ส.ปราณี		นักร�า
น.ส.ธัชพรรณ		บุญธรรม
อ.สิริพงษ์		วงศ์พรประทีป
สาขาการประมง
คณะเกษตรศาสตร์ เผยแพร่ในโครงการประกวดผลงาน	

นวัตกรรม	สิ่งประดิษฐ์	คิดค้นระดับ

อุดมศึกษาศรีวิชัยแฟร์	ประจ�าปี	2559
อาหารสัตว์ทางเลือกใหม่	:	

ใบปาล์มหมักยีสต์และแลคติก

แอซิคแบคทีเรียส�าหรับใช้เป็น

อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง

น.ส.ทิพรัตน์		สงเคราะห์
นายนัฐวุธ		มากศรี
ผศ.ณรงค์ชัย		ชูพูล
อ.บุญธรรม		แสงแก้ว
สาขาสัตวศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
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ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน การน�าไปใช้ประโยชน์/ตีพิมพ์เผยแพร่

สารออกฤทธิ์ไพลีฟีนอลจาก 

มัลเบอรี่บนอนุภาคกาก

ถั่วเหลือง

นายจีรวัฒน์		บ่อน้อย
สาขาวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยแพร่ในโครงการประกวดผลงาน	

นวัตกรรม	สิ่งประดิษฐ์	คิดค้นระดับ

อุดมศึกษาศรีวิชัยแฟร์	ประจ�าปี	2559
ผงไคโตซานบรรจุน�้าส้มควันไม้

เพื่อ	ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์

นายปวริศร์		เลี่ยมนิมิตร	
นายเอมฮัม		แวฮามะ
สาขาสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์

การใช้สาหร่ายเซลล์เดียว

เข้มข้นจากบ่อเลี้ยงกุ้งแบบ

พัฒนาเป็นอาหารลูกหอย

นางรมพันธุ์ตะโกรมกรามขาว	

(Crassostrea	Concentrates	

Sowerby,	1871)	ระยะวัยรุ่น

นายทศพร		กล่อมเกลี้ยง
รศ.ดร.สุวัจน์		ธัญรส	(อาจารย์)
ผศ.ดร.ปรีดา	ภูมี	(อาจารย์)
ผศ.วรพร		ธารางกูร	(อาจารย์)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะ
เลี้ยงสัตว์น�้า
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง

เผยแพร่ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

การเพาะพันธุ์หญ้าใบมะกรูด

ในห้องปฏิบัติการโดยใช้ต้นเดี่ยว

น.ส.พัชรีย์		แก้วประการ
น.ส.กาญจนา		อดุลยานุโกศล
ผศ.พรเทพ		วิรัชวงศ์	(อาจารย์)
ผศ.ดร.ประเสริฐ		ทองหนูนุ้ย
(อาจารย์)	
สาขาวิชาการจัดการชายฝั่งแบบ
บูรณาการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง

การดูดซับตะกั่วและแคดเมียม
ด้วยสาหร่ายสีเขียวแกมน�้าเงิน	
Oscillatoria	sp.	TISTR	8491
ในน�้าชะขยะบริเวณหลุมฝังกลบ
ของเทศบาลเมืองสงขลา

นายปริญญา		ทับเที่ยง
ดร.สมรักษ์		รอดเจริญ	(อาจารย์)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 
สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง
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ความร่วมมือทางวิชาการ ประจ�าปี 2559

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 มุ่งเน้นการบ่มเพาะความเป็นสากลให้เกิดขึ้นทั่วทั้งมหาวิทยาลัย	 

เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถให้กับนักศึกษาและบุคลากร	 และสนองตอบความตื่นตัวของนานาประเทศ 

ในการสร้างความเป็นสากลและสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน	การวิจัย	การฝึกงาน	และการเรียนรู้ 

ด้านภาษาและวัฒนธรรม	 ท้ังน้ีมหาวิทยาลัยฯ	 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นสากลโดยส่งเสริมให้มีการ

ด�าเนนิงานจดัโครงการต่าง	ๆ 	ซึง่ในปีงบประมาณ	2559	มหาวทิยาลัยฯ	ได้ด�าเนนิการด้านความร่วมมอืทางวชิาการกบั

หน่วยงานต่าง	ๆ 	ทั้งภายในและต่างประเทศ	รวม	108	กิจกรรม	โดยแบ่งเป็น	ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน 

ในประเทศ	88	กิจกรรม	และความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ	20	กิจกรรม
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ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจ

ของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

	 จากผลการส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	 และความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2559	 ปรากฏว่า	 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจร้อยละ	 87.62	 ซึ่ง 

ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน	7	ด้าน	รายละเอียดดังนี้

	 จากผลการส�ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวชัิย	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	ปรากฏว่า	นกัศกึษามคีวามพงึพอใจต่อสิง่สนบัสนนุการเรยีนรู้มหาวทิยาลัยฯ	 

คิดเป็นร้อยละ	97.11	ซึ่งประกอบด้วยประเด็นการประเมิน	5	ด้าน	รายละเอียดดังนี้

ล�าดับ ประเด็นการประเมิน
ระดับคะแนน

(เต็ม 5)
ร้อยละ

1. ด้านคุณธรรม	จริยธรรม 4.5800 91.60

2. ด้านความรู้ 4.3000 86.00

3. ด้านทักษะปัญญา 4.3600 87.20

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.4400 88.80

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข	การสื่อสาร	
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.2600 85.20

6. ด้านทักษะปฏิบัติ 4.3200 86.40

7. ด้านอัตลักษณ์ความเป็นบัณฑิต	มทร.ศรีวิชัย 4.4200 88.40

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.3810 87.62

ล�าดับ ประเด็นการประเมิน
ระดับคะแนน

(เต็ม 5)
ร้อยละ

1. ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน 4.8380 96.76

2. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 4.8360 96.72

3. ด้านการให้บริการวิชาการ 4.8675 97.35

4. ด้านการให้บริการทั่วไปภายในคณะ 4.8700 97.40

5. ด้านการให้บริการทั่วไปภายนอกคณะ 4.8665 97.33

ค่าเฉลี่ยรวมความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.8555 97.11
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สรุปผลการด�าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ�าปีการศึกษา 2558  แสดงดังนี้

	 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 แก้ไข 

เพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2545	 หมายถึง	 การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและด�าเนินกิจกรรมตาม

ภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับ	 เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการ	 

ทางการศึกษา	 สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง

	 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	 

ของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 จ�านวน	 13	 ตัวบ่งชี้	 และด�าเนินการตามตัวบ่งชี้ของ 

มหาวิทยาลัยฯ	 ที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นราชมงคลและการบริหารจัดการองค์กรเพิ่มอีกจ�านวน	 11	 ตัวบ่งชี้	 

รวมทั้งสิ้นที่มีการประเมินในปีการศึกษา	2558	จ�านวน	24	ตัวบ่งชี้

	 มหาวิทยาลยัฯ	มกีลไกในการก�ากบัตดิตามและประเมนิผลการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน	ระดบัหลักสตูร	

ระดับคณะและระดับสถาบัน	ประจ�าปีการศึกษา	 2558	 อย่างครบถ้วนเป็นไปตามกระบวนการและวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน	

	 ผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน	ประจ�าปีการศกึษา	2558	แสดงในระดบัสถาบนั	ระดบัคณะและระดบั

หลักสตูร	และมกีารเปรยีบเทยีบผลการด�าเนนิงานในปีทีผ่่านมาเพือ่แสดงพฒันาการจากผลการด�าเนนิงาน	ดงัต่อไปนี ้

องค์ประกอบ
ผลการประเมิน

ปีการศึกษา 2557

ผลการประเมิน

ปีการศึกษา 2558
สถานะ

องค์ประกอบที่	1	การผลิตบัณฑิต
3.11

(ระดับพอใช้)

3.41

(ระดับพอใช้)
เพิ่มขึ้น

องค์ประกอบที่	2	การวิจัย
3.48

(ระดับพอใช้)

3.76

(ระดับดี)
เพิ่มขึ้น

องค์ประกอบที่	3	การบริการวิชาการ
4.00

(ระดับดี)

5.00

(ระดับดีมาก)
เพิ่มขึ้น

องค์ประกอบที่	4	การท�านุบ�ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม

5.00

(ระดับดีมาก)

5.00

(ระดับดีมาก)
คงเดิม

องค์ประกอบที่	5	การบริหารจัดการ
3.68

(ระดับดี)

4.50

(ระดับดี)
เพิ่มขึ้น

เฉลี่ย 5 องค์ประกอบของ สกอ.

(13 ตัวบ่งชี้)

3.54

(ระดับดี)

3.93

(ระดับดี)
เพิ่มขึ้น
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ระดับคุณภาพ

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

องค์ประกอบ
ผลการประเมิน

ปีการศึกษา 2557

ผลการประเมิน

ปีการศึกษา 2558
สถานะ

องค์ประกอบที่	Srivijaya	1	กิจกรรม	5ส
5.00

(ระดับดีมาก)

5.00

(ระดับดีมาก)
คงเดิม

องค์ประกอบที่	Srivijaya	2	อัตลักษณ์	มทร.

ศรีวิชัย

4.86

(ระดับดีมาก)

5.00

(ระดับดีมาก)
เพิ่มขึ้น

องค์ประกอบที่	Srivijaya	3	คุณภาพของ

หน่วยงานสนับสนุน

5.00

(ระดับดีมาก)

5.00

(ระดับดีมาก)
คงเดิม

องค์ประกอบที่	Srivijaya	4	สถานศึกษา	3ดี	

(3D)	(นโยบายรัฐ)

5.00

(ระดับดีมาก)

5.00

(ระดับดีมาก)
คงเดิม

เฉลี่ย 4 องค์ประกอบของ Srivijaya

(11 ตัวบ่งชี้)

4.93

(ระดับดีมาก)

5.00

(ระดับดีมาก)
เพิ่มขึ้น

เฉลี่ย 9 องค์ประกอบ ของ สกอ. และ 

Srivijaya (24 ตัวบ่งชี้)

4.18

(ระดับดี)

4.42

(ระดับดี)
เพิ่มขึ้น
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พันธกิจที่ 2

ด้านท�านุบ�ารุงศาสนา อนุรักษ์ 

ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม



	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 ด�าเนินโครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 

โดยยึดหลักการบูรณาการร่วมกันกับการพัฒนาการเรียนการสอนภายใต้กรอบการด�าเนินงาน	 “ศิลปวัฒนธรรม	 

ด�ารงคุณค่า	พัฒนาเป็นรูปธรรม	เกิดมูลค่าอย่างยั่งยืน”	
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โครงการจัดท�าหนังสือ เรือ คลอง นา คน วิถีชนชาวคลองแดน

ผลงานด้านวิชาการและวิจัยศิลปวัฒนธรรม

	 มหาวิทยาลัยฯ	 ได้ด�าเนินการจัดท�าหนังสือ	 เรือ	คลอง	นา	คน	วิถีชนชาวคลองแดน	 เพื่อประชาสัมพันธ์และ 

เผยแพร่องค์ความรูท้างวถิวีฒันธรรมสูส่งัคม	ให้เป็นทีรู่จ้กัและก่อให้เกดิประโยชน์ต่อนกัศึกษาและประชาชนทีส่นใจ	

เป็นแหล่งในการศึกษา	 ค้นคว้าข้อมูลและแหล่งวิทยาการความรู้ต่าง	 ๆ	 และขยายเครือข่ายทางวัฒนธรรมให้เป็น

ที่ประจักษ์แก่สังคม	 และกระตุ้นให้เยาวชนในพื้นท่ีเกิดหวงแหนและเห็นความส�าคัญของชุมชนหรือถิ่นก�าเนิด 

ของตนเองโดยรวบรวมข้อมูลด้านวิถีชีวิต	วิถีวัฒนธรรม	ความงาม	สุนทรียะ	และครูภูมิปัญญาในพื้นที่เครือข่ายทาง

วัฒนธรรมของ	มทร.ศรีวิชัย
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การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ต.เนินมวง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

ผลงานด้านการพัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร ่วมกับตัวแทนจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชมงคลศรีวิชัย	 ลงพื้นที	่ 

ต.เนินมวง	อ.ชะอวด	จ.นครศรีธรรมราช	เพื่อเก็บข้อมูลความต้องการของชุมชน	ในการพัฒนาเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ 

ศิลปวัฒนธรรม
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อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และงานรดน�้าด�าหัว 

ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัยย้อนยุค

ผลงานด้านการส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมทางวัฒนธรรม

	 มหาวิทยาลัยฯ	 จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และงานรดน�้าด�าหัว	 โดยมีคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	

บุคลากร	 และนักศึกษา	 เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก	 มีขบวนแห่พระพุทธรูปเพื่อให้หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ภายใน

มหาวิทยาลัยฯ	ได้ร่วมสรงน�้า	มีการละเล่นพื้นบ้าน	และพิธีรดน�้าด�าหัวขอพรจากผู้ใหญ่	ณ	ลานโถงคณะศิลปศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	สงขลา

	 มหาวทิยาลยัฯ	จดัโครงการศลิปวฒันธรรมศรวีชัิยย้อนยคุ	ซึง่ได้รบัความสนใจจากนกัศกึษา	อาจารย์	เจ้าหน้าที	่

และบุคคลภายนอก	แต่งกายด้วยเสื้อผ้าแบบย้อนยุคเข้าร่วมงาน	โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการ	การขายสินค้า	

อาหาร	ขนม	การแสดงบนเวท	ีในรปูแบบของการอนรุกัษ์เอกลกัษณ์ของท้องถิน่	ณ	วทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

และการจัดการ	(ขนอม)
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ประเพณีแห่เทียนพรรษา 

ค่ายคุณธรรม

	 มหาวิทยาลัยฯ	 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	 ซ่ึงได้รับความสนใจและร่วมมือจากคณาจารย์	 

เจ้าหน้าที	่และนกัศกึษา	เข้าร่วมกจิกรรมแห่เทยีนพรรษาอย่างพร้อมเพรยีงกนั	ณ	วทิยาเขตนครศรธีรรมราช	ไสใหญ่

	 มหาวิทยาลัยฯ	 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	 (ทุ่งใหญ่)	 จัดโครงการค่ายคุณธรรมและโครงการอบรมคุณธรรม-

จริยธรรม	ณ	วัดควนคลัง	จ.นครศรีธรรมราช	และวัดไม้เสียบ	จ.พัทลุง	เพื่อเสริมสร้างความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี	 

พร้อมทั้งให้ตระหนักถึงในความเป็นไทย	 ท่ีมีความรู้	 ด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 ที่สามารถน�าไปประพฤติปฏิบัติใน

ชีวิตประจ�าวัน	และประยุกต์ใช้ในการศึกษาหาความรู้ในการเรียนได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง	โดยมีพลังใจ	พลังกายที่ 

เข้มแข็ง	เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคม	และการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต
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สร้างฝายชะลอน�้าตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วิถีข้าว วิถีไทย เชื่อมโยงสายใยจากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน

	 มหาวิทยาลัยฯ	 วิทยาเขตตรัง	 จัดโครงการสร้างฝายชะลอน�้าตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวฯ	 เพื่อปลูกฝังจิตส�านึกแก่นักศึกษาให้ตระหนักถึงคุณค่าของน�้า	 เสริมสร้างความรักความสามัคคี 

ในหมูค่ณะ		ชะลอการไหลของน�า้	ลดความรุนแรงการชะล้างและพงัทลายของดิน	กกัเก็บน�า้ส�าหรบัใช้อปุโภคบรโิภค	

ตลอดจนการเกษตรกรรม	ณ	ต�าบลล�าสินธุ์	อ�าเภอศรีนครินทร์	จังหวัดพัทลุง	 (อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือก

เขาบรรทัด)

	 มหาวิทยาลัยฯ	(วิทยาลัยรัตภูมิ)	จัดกิจกรรม	“วิถีข้าว	วิถีไทย	เชื่อมโยงสายใยจากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน”	เพื่อ

สืบสานปณิธาน	แนวพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง	ให้นักศึกษา	บุคลากร	และชาวบ้าน	โรงเรียน	กลุ่มอาสาสมัคร	

ได้น้อมน�าแนวคิดนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	ณ	ชุมชุนควนรู	อ.รัตภูมิ	จ.สงขลา
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ชื่อ-สกุล / หน่วยงาน รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด

นายอัยยุปต์		อุเส็นยาง

สาขาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลเทพกินรี	วันอนุรักษ์มรดกไทย

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย	

ในพระบรมราชูปถัมภ์

นางสาวประภาศรี	ละอองสม

สาขาวิศวกรรมส�ารวจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลเชิดชูเกียรติ	ด้านความประพฤติดี	

ประจ�าปี	2559

นางสาวณัฐริกา		วิบูลย์พันธ์	

สาขาการบัญชี	

คณะบริหารธุรกิจ

รางวัลเชิดชูเกียรติ	ด้านความประพฤติดี	

ประจ�าปี	2559

นายชโลธร	อนันต์

สาขาภาษาต่างประเทศ

คณะศิลปศาสตร์

รางวัลเชิดชูเกียรติ	ด้านความประพฤติดี	

ประจ�าปี	2559

นางสาวจิราภรณ์		มณีแสง

สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รางวัลเชิดชูเกียรติ	ด้านความประพฤติดี	

ประจ�าปี	2559

นายบุญฤทธิ์		สุวรรณมณี

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยรัตภูมิ

รางวัลเชิดชูเกียรติ	ด้านความประพฤติดี	

ประจ�าปี	2559

นายพงศกร		รัตนบุรี

สาขาการตลาด

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

รางวัลเชิดชูเกียรติ	ด้านความประพฤติดี	

ประจ�าปี	2559

นางสาวอภิญญา		บัวด�า

สาขาวิชาพืชศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์

รางวัลเชิดชูเกียรติ	ด้านความประพฤติดี	

ประจ�าปี	2559

นักศึกษารับรางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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ชื่อ-สกุล / หน่วยงาน รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด

นายสุรินทร		พรหมเพศ

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รางวัลเชิดชูเกียรติ	ด้านความประพฤติดี	

ประจ�าปี	2559

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย	

ในพระบรมราชูปถัมภ์นายเฉลิมพล	เสนเรือง

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

และการจัดการ

รางวัลเชิดชูเกียรติ	ด้านความประพฤติดี	

ประจ�าปี	2559

นายวุฒิพงศ์		ทวีวุฒิ

สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

คณะบริหารธุรกิจ

รางวัลเยาวชนดีเด่น	ประจ�าจังหวัดสงขลา	

ประจ�าปี	2559

ส�านักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดสงขลา

นายวีระพงษ์		ปรานสุข

สาขาวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นิด้าพัฒนาผู้น�าสู่อาเซียน	ครั้งที่	3

จากโครงการค่ายนิด้าพัฒนาผู้น�า

สู่อาเซียน	ครั้งที่	3

สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์

นายวีระพงษ์		ปรานสุข

สาขาวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชมเชยการประกวดเรียงความ

จากโครงการประกวดเรียงความนักศึกษา

ที่มีคุณความดีด้านคุณธรรมจริยธรรม	และ

ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม	

(ระดับชาติ)	ประจ�าปีการศึกษา	2559

นายกานฑ์		เสือแพร

สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักศึกษารางวัลพระราชทาน	

ประจ�าปีการศึกษา	2558

ส�านักงานคณะกรรมการ	

การอุดมศึกษา

นายนฤพนธ์		สุขเหลือง

สาขาวิชาพืชศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์

รางวัลเชิดชูเกียรติ	ด้านความประพฤติ	

คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น	

จากโครงการ	“คนดีศรีเกษตร”	

ประจ�าปีการศึกษา	2558

สภาคณบดีสาขาการเกษตร

แห่งประเทศไทย
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ชื่อ-สกุล / หน่วยงาน รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด

นายจีรวัฒน์		บ่อน้อย

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

นางสาวสิริยากร		เมืองนิเวศ

สาขาการแพทย์แผนไทย

นางสาวอรยา		มณีฉาย

นางสาววริษฐา		แพรกทอง

สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารสากล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศ	การประกวดมารยาท

ไทยเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่แบบอย่าง

ของวัฒนธรรมประจ�าชาติที่ถูกต้องให้แก่

เยาวชนของชาติ	จากโครงการธนชาต	

ริเริ่ม	เติมเต็ม	เอกลักษณ์ไทย

ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	

(มหาชน)
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พันธกิจที่ 3

ด้านสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

สูก่ารผลิต การบริการ ทีส่ามารถถ่ายทอดและ

สร้างมูลค่าเพิ่ม



โครงการวิจัยประจ�าปี 2559

* หมายเหตุ :	นักวิจัยไม่นับจ�านวนนักวิจัยที่ท�าวิจัยซ�้ามากกว่า	1	โครงการต่อคน

ผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ ประจ�าปี 2559

แหล่งทุนวิจัย จ�านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) จ�านวนนักวิจัย

งบประมาณภายใน 301 46,673,430 439

			-	งบประมาณแผ่นดิน 120 42,489,200 251

			-	งบประมาณเงินรายได้ 181 	4,184,230 188

งบประมาณภายนอก 6 11,163,131 6

รวม 307 57,836,561 445

ชื่อผลงาน รางวัลที่ได้รับ เจ้าของผลงาน
เข้าร่วมประกวด

และจัดแสดงนิทรรศการ

ระดับชาติ

บ้านใบตาลโตนด รางวัลระดับดี	

ผลงานประดิษฐ์คิดค้น

ประจ�าปี	2559

ผศ.ดร.นันทชัย		ชูศิลป์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานวันนักประดิษฐ์	

2559	

จากสภาวิจัยแห่งชาติ	

Rainfall	Harvesting	in	

Nakhon	Sithammarat	

and Songkhla for 

Household	Use

รางวัลพิเศษ	

Special	Paper	

Award

ผศ.ดร.ภาณุ		พร้อมพุทธางกูร

ผศ.บรรเจิด		กาญจนเจตนี															

ผศ.สุรัตน์		พร้อมพุทธางกูร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

การประชุมวิชาการ

วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ	

ครั้งที่	21

เครื่องอุ่นเลือดส�าหรับ

การให้เลือดผู้ป่วยใน

ห้องผ่าตัด

รางวัลบทความวิจัย

ดีเด่น	“The	best	

Paper	award”

ผศ.เสนอ		สะอาด

อ.รุ่งลาวัลย์		ชูสวัสดิ์

อ.ดรุณี		ชายทอง						

คณะวิศวกรรมศาสตร์														

การประชุมวิชาการ	

งานวิจัย	และพัฒนาเชิง

ประยุกต์	ครั้งที่	8	หรือ	

ECTI-CARD	2016

การเพิ่มสมบัติของ

พอลิโพรพิลีน

คอมโพสิตโดยการเติม

โบรอนไนไตรด์

รางวัลน�าเสนอผลงาน

วิจัยยอดเยี่ยม	

รองอันดับ	1

ดร.วรรธนพร		ชีววุฒิพงศ์

อ.รอมฎอน		บูระพา

ผศ.จักรนรินทร์		ฉัตรทอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

การประชุมวิชาการ

ราชมงคล	ด้านเทคโนโลยี

การผลิตและการจัดการ	
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ชื่อผลงาน รางวัลที่ได้รับ เจ้าของผลงาน
เข้าร่วมประกวด

และจัดแสดงนิทรรศการ

สภาวะที่เหมาะสมในการ

กลึงอะลูมิเนียมหล่อกึ่ง

ของแข็ง	6061	โดยใช้วิธี

พื้นผิวผลตอบสนองและ

การสึกหรอของเม็ดมีด

รางวัลน�า

เสนอผลงาน

วิจัยยอดเยี่ยม	

รองอันดับ	2

ผศ.สุรสิทธิ์		ระวังวงศ์

ดร.ชาตรี		หอมเขียว

ดร.วรรธนพร		ชีววุฒิพงศ์

อ.จุฬาลักษณ์		โรจนานุกูล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

การประชุมวิชาการ

ราชมงคลด้านเทคโนโลยี

การผลิตและการจัดการ	

ถังลงเกาะอนุบาลลูกหอย

นางรม	จากโรงเพาะฟัก

แบบน�้าหมุนเวียนกึ่งปิด

รางวัลระดับดี	

สาขาเกษตรศาสตร์

และชีววิทยา

รศ.สุวัจน์		ธัญรส

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการประมง

งานวันนักประดิษฐ์	

ประจ�าปี	2559	(Thailand	

Inventor’s	Day	2016)

การบริการวิชาการเพื่อ

สร้างความเข้มแข็งและ

ยั่งยืนให้กับชุมชน

บ้านบ่อหิน

รางวัลบทความดีเด่น ผศ.มาโนช		ข�าเจริญ

อ.กันย์สินี		พันธ์วนิชด�ารง

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการประมง

การประชุมสัมมนา

เครือข่ายการจัดการความรู้	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล		สถาบันพลศึกษา	

และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์		

ครั้งที่	9	
แก๊สชีวภาพ	พลังงานเพื่อ

ความยั่งยืนของชุมชน

รางวัลบทความดีเด่น

ประเภทเหรียญทอง	

อ.นพดล		โพชก�าเหนิด

คณะศิลปศาสตร์

การศึกษาสัดส่วนระหว่าง

หมาก	พลู	และปูน	ชนิด

สารผนึกสีและระยะเวลา

ในการย้อมสีผ้าร่วมกับ	

สารผนึกสีที่เหมาะสม

ของผ้าฝ้าย

รางวัล	Best	Paper	

Award

อ.อดิศักดิ์	จิตภูษา

คณะศิลปศาสตร์

การประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคล	ครั้งที่	8	

ปัจจัยที่มีผลต่อการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร

สายสนับสนุน

รางวัล	The	Best	

Paper	Awards

น.ส.เรณู		มากนคร

ส�านักงานวิทยาเขตตรัง

บ้านใบตาลโตนด รางวัลระดับดี	

ผลงานประดิษฐ์

คิดค้น

ประจ�าปี	2559

ดร.จเร		สุวรรณชาต

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

-	งานวันนักประดิษฐ์	

  ประจ�าปี	2559	จากสภาวิจัย	 

  แห่งชาติ

-	โล่เชิดชูเกียรติคุณ	ศิลปิน 

  ดีเด่นจังหวัดสงขลา	ประจ�า

  ปี	2559	สาขาศิลปะ

  สถาปัตยกรรม	จากส�านักงาน

  วัฒนธรรม	จังหวัดสงขลา	

		กระทรวงวัฒนธรรม
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ชื่อผลงาน รางวัลที่ได้รับ เจ้าของผลงาน
เข้าร่วมประกวด

และจัดแสดงนิทรรศการ

ระดับนานาชาติ

ของเล่นไม้จากแผ่น
ใยไม้อัดปลอดสารพิษ	
(wooden toy from 
non-toxic	
fiberboard)

-	รางวัล	Special	Award	
		on	Stage		จาก	I-Envex	
		2016
-	รางวัลเหรียญทอง	จาก
		I-Envex	2016
-	รางวัล	Leading	
		Innovation	Award	
		จาก	International		
		Intellectual	Property
  Network	Forum	(IIPNF)
-	รางวัล	Honor	of
		Invention	จาก	World	
		Invention	Intellectual	
		Property	Associations		

ดร.ชาตรี		หอมเขียว
คณะวิศวกรรมศาสตร์

งาน	International	
Engineering	Invention	
&	Innovation	
Exhibition	2016	
(i-ENVEX	2016)		
ณ	รัฐเปอร์ลิส		
ประเทศมาเลเซีย

-	รางวัลเหรียญทอง
-	รางวัล	Leading	
		Innovation	Award

งาน	Kaohsiung	
International	Invention	
and	Design		EXPO	
“KIDE2015”	
ณ	ประเทศไต้หวัน

ชุดปรับมุมปะทะของ
ใบกังหันลม	(Device	
for adjust the angle 
of attack of the 
wind	turbine	blade)

-	รางวัล	Bronze	prize
		จากประเทศเกาหลี
-	รางวัล	Special	award		
		จากประเทศโปแลนด์

ผศ.บัญญัติ		นิยมวาส
คณะวิศวกรรมศาสตร์

งาน	Seoul	International	
Invention	Fair	
(SIIF	2015)	
ณ	กรุงโซล	ประเทศเกาหลี

เครื่องควบคุมการเพาะ
เห็ดอัตโนมัติ	(wooden	
toy	from	non-toxic	
fiberboard)

-	รางวัลเหรียญเงิน
-	รางวัล	Leading	
		Innovation	Award

อ.พิทักษ์		สถิตวรรธนะ		
คณะวิศวกรรมศาสตร์

งาน	Kaohsiung	
International	Invention	
and	Design		EXPO	
“KIDE2015”		
ณ	ประเทศไต้หวัน

เครื่องอัดกลีบดอกไม้
ประดิษฐ์	(wooden	
toy	from	non-toxic	
fiberboard)

-	รางวัลเหรียญทองแดง
-	รางวัล	Leading	
		Innovation	Award

อ.วรพงค์		บุญช่วยแทน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ชื่อผลงาน รางวัลที่ได้รับ เจ้าของผลงาน
เข้าร่วมประกวด

และจดัแสดงนทิรรศการ

ชุดเปลี่ยนรูปพลังงาน

ความร้อนรังสีอาทิตย์

เป็นพลังงานไฟฟ้า

โดยใช้เทอร์โมอิเล็กทริค

-	รางวัลเหรียญทอง ผศ.ดร.จารุวัฒน์		เจริญจิต		

คณะวิศวกรรมศาสตร์

งาน	International	

Innovation	and	

Invention	

Competition	 

ณ	ประเทศไต้หวัน

การใช้ประโยชน์จาก

วัสดุเหลือใช้จากต้น

ปาล์มน�้ามัน	

(The	Utilization	of	

Waste	Materials	

from	Palm	Tree)

-	รางวัลเหรียญเงิน	

		จาก	I-Envex	2016

-	รางวัล	Special	Award	

		จาก	Indonesian	

  Invention	and	Innovation

  Promotion	Association

 	(INNOPA)

-	รางวัล	Leading	

		Innovation	Award	จาก	

		International	

		Intellectual	Property	

  Network	Forum	(IIPNF)

-	รางวัล	Honor	of

		Invention	จาก	World	

		Invention	Intellectual	

		Property	Associations		

		(WIIPA)

รศ.จรูญ		เจริญเนตรกุล

ผศ.ดร.ภาณุ		พร้อมพุทธางกูร

ดร.กีรติ		อินทวิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

งาน	International	

Engineering	

Invention	&	

Innovation	

Exhibition	2016	

(i-ENVEX	2016)		

ณ	รัฐเปอร์ลิส		

ประเทศมาเลเซีย

เครื่องต้มไข่อัตโนมัติ

ควบคุมผ่าน

แอปพลิเคชั่นบนระบบ

ปฏิบัติการแอนดรอยด์	

(An	automated	egg	

boiling machine 

with	Android	

Application)

-	รางวัลเหรียญเงิน

		จาก	I-Envex	2016

-	รางวัล	Leading	

		Innovation	Award	จาก	

		International	

		Intellectual	Property		

  Network	Forum	(IIPNF)

อ.สุวิพล		มหศักดิสกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ชื่อผลงาน รางวัลที่ได้รับ เจ้าของผลงาน
เข้าร่วมประกวด

และจดัแสดงนทิรรศการ

Development	of	Light	

Weight	Lime	from	Shell	

Crush	Reinforced	with	Oil	

Palm	Fiber

รางวัล	JIPA	Green	

Technology	Award

จาก	Japan	

Intellectual	Property 

Association

ผศ.ดร.นันทชัย		ชูศิลป์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

จากงานวันนักประดิษฐ์	

2559	ณ	ศูนย์นิทรรศการ

เเละการประชุม	ไบเทค	

บางนา	กรุงเทพมหานคร

Effect	of	Caulerpa	racemo-

sa	Extracts	on	Inhibition	of	

Some	Skin	Pathogenic

รางวัลโปสเตอร์

ยอดเยี่ยม

ผศ.สุนันทา		ข้องสาย

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการประมง
งานประชุมวิชาการ	

International	

Fisheries	Symposium	

ครั้งที่	5	ณ	รัฐปีนัง	

ประเทศมาเลเซีย

EFFECT	OF	DIFFERENT	

COMMERCIAL	FEEDS	ON	

GROWTH	AND	SURVIVAL	RATE	

OF	SPOTTED	BABYLON	

(BABYLONIA	AREOLATA)

รางวัลโปสเตอร์

ยอดเยี่ยม

ผศ.มาโนช		ข�าเจริญ

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการประมง

Assessing	Undergraduate	

Research	Paper	Writing

รางวัลงานสร้างสรรค์

The	Most	

Innovative		

Award	(Gold)

ผศ.วิกรม		ฉันทรางกูร

ผศ.จิราภรณ์		เลี่ยมนิมิต

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี โครงการ	Symposium	

of	International	

Languages	and	

Knowledge	:	SILK	2016  

ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย

Using	Micd	Maps	to	

Promote	Student

Vocabulary	Learning

รางวัลงาน

สร้างสรรค์		The	

Most	Innovative		

Award		(Bronze)

อ.กิตติยา		พิศุทธางกูร

คณะศิลปศาสตร์

Templated	Writing	For	

Coherence	and	Cohesion	of	

Teaching	Classroom	Writing

รางวัล	Best	

Workshop	

Implementer

Mr.Yyan	Dominguez

คณะศิลปศาสตร์

A	contribution	on	the	field	

of	computing	entitled	Thai	

Consonant	Application

รางวัล	Very	Good	

Poster	Award

อ.สุภา	เพชรกรด

วิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและการ

จัดการ

การประชุมวิชาการ

ระดับปริญญาตรี

ด้านคอมพิวเตอร์

ภูมิภาคอาเซียน	

ณ	มหาวิทยาลัยบูรพา

A	contribution	on	the	field	

of	computing	entitled	The	

OTOP	online	System	of	

Khanom	Community

รางวัล	Good	

Poster	Award

อ.เสาวคนธ์		ชูบัว

วิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและการ

จัดการ
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ชื่อผลงาน รางวัลที่ได้รับ เจ้าของผลงาน
เข้าร่วมประกวด

และจัดแสดงนิทรรศการ

ระบบครุภัณฑ์โรงเรียน	

กรณีศึกษาโรงเรียน 

วัดเขาน้อย	(Articles	 

System	A	Case	Study	of	

Wat	Khow	Noi	School)

รางวัล	Good	

Paper	Award

นางอารีรัตน์		ชูพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและการ

จัดการ

การประชุมวิชาการ

ระดับปริญญาตรี

ด้านคอมพิวเตอร์

ภูมิภาคอาเซียน	

ณ	มหาวิทยาลัยบูรพา

Effect	of	Curcuma	

comosa on the 

2	stages	of	Open	

Cervix-Pyometra	

Treatment	Without	

Any	Antibiotic	Adminis-

trations and Surgical 

Technique	:	A	Case	

Report

รางวัล	BEST	

STUDENT	PAPER

สพ.ญ.สินีนาฎ		เข็มบุบผา

คณะสัตวแพทยศาสตร์

4Th		ANNUAL	

INTERNATIONAL	

CONFERENCE	

ณ	ประเทศสิงคโปร์
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ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ รายละเอียด

ผลงานวิจัย

1.	กรรมวิธีการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติในท้องถิ่นภาคใต้

2.	กรรมวิธีการย้อมวัสดุด้วยไม้ฝาง

3.	Biofertilizer		Powder		FIVE-ALA

เลขที่อนุสิทธิบัตร		1503001761

เลขที่อนุสิทธิบัตร		1603000767

เลขที่อนุสิทธิบัตร		160103379

สิ่งประดิษฐ์

1.	เครื่องผลิตผงโลหะทองค�าโดยการฉีดพ่นด้วยน�้าแรงดันสูง

2.	การใช้กากตะกอนน�้ายางพาราเป็นสารตัวเติมในวัสดุเชิงประกอบ

				พลาสติกและผงไม้

3.	ชีวภัณฑ์กรด	5-อะมิโนลีวูลินิกและกรรมวิธีการผลิต

4.	กรรมวิธีการผลิตเห็ดเสม็ดดองและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้

5.	ฟิล์มที่เปลี่ยนสีได้เมื่อค่าพีเอชเปลี่ยนที่ผลิตได้จากไม้ฝางและ

				กรรมวิธีผลิตฟิล์มนี้

6.	สูตรส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตแผ่นใยไม้อัดจากวัสดุธรรมชาติ

7.	แผ่นคอนกรีตปูพื้นทางเท้าที่มีส่วนผสมเถ้าใยปาล์มน�้ามัน

8.	กังหันลมแกนตั้ง	6	ใบ	ชนิดใบปรับมุมได้

9.	กระถางเพาะช�าย่อยสลายได้

10.	เครื่องแยกเนื้อและเส้นใยผลตาลโตนด

11.	เครื่องผ่ากะลาผลตาลโตนด

12.	เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติแบบจานหมุน

13.	เครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อนรังสีอาทิตย์จากเรือนกระจก

14.	ตู้ฆ่าเชื้อรังสีอาทิตย์ท�างานร่วมกับเอทานอล

15.	กรรมวิธีการผลิตแผ่นใยอัดจากเส้นใยผลตาลโตนด

16.	กรรมวิธีการผลิตฝาผนังไม้ไผ่กันความร้อนจากยางพาราและขี้เลื่อย

17.	เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งแผงรับรังสีอาทิตย์	

						บนห้องอบแห้ง

เลขที่อนุสิทธิบัตร		1501006392

เลขที่อนุสิทธิบัตร		1603000341

เลขที่อนุสิทธิบัตร		1603000340

เลขที่อนุสิทธิบัตร		1603000342

เลขที่อนุสิทธิบัตร		1603000587

เลขที่อนุสิทธิบัตร		1603001241

เลขที่อนุสิทธิบัตร		1603001244

เลขที่อนุสิทธิบัตร		1603001242

เลขที่อนุสิทธิบัตร		1603001243

เลขที่อนุสิทธิบัตร		1603001317

เลขที่อนุสิทธิบัตร		1603001316

เลขที่อนุสิทธิบัตร		1603001425

เลขที่อนุสิทธิบัตร		1603001626

เลขที่อนุสิทธิบัตร		1603001627

เลขที่อนุสิทธิบัตร		1603001866

เลขที่อนุสิทธิบัตร		1603001867

เลขที่อนุสิทธิบัตร		1603001965

ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เข้าสู่กระบวนการทรัพย์สิน

ทางปัญญา ประจ�าปี 2559
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ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ รายละเอียด

งานสร้างสรรค์

1.	รูปปั้นโนราเด็ก

2.	ตุ๊กตาโนรา		12		ท่า

					-	ท่าเทพพนม

					-	ท่าพรหมสี่หน้า

					-	ท่าเขาควาย

					-	ท่าพระจันทร์ทรงกลด

					-	ท่านารายณ์หัวศร

					-	ท่าผาหลา

					-	ท่าขี้หนอนเกี่ยวก้าน

					-	ท่าสอดสร้อยมาลา

					-	ท่าจับพก

					-	ท่าบัวคว�่าบัวหงาย

					-	ท่าชูช่อมาลา

					-	ท่าพิสมัยเรียงหมอน

เลขที่อนุสิทธิบัตร		342747

เลขที่อนุสิทธิบัตร		342748

เลขที่อนุสิทธิบัตร		342749

เลขที่อนุสิทธิบัตร		342750

เลขที่อนุสิทธิบัตร		342751

เลขที่อนุสิทธิบัตร		342752

เลขที่อนุสิทธิบัตร		342753

เลขที่อนุสิทธิบัตร		342754

เลขที่อนุสิทธิบัตร		342755

เลขที่อนุสิทธิบัตร		342756

เลขที่อนุสิทธิบัตร		342757

เลขที่อนุสิทธิบัตร		342758

เลขที่อนุสิทธิบัตร		342759
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ชื่อหน่วยวิจัย หัวหน้าหน่วยวิจัย หน่วยงาน ปี

1.	หน่วยวิจัยการจัดการสุขภาพสัตว์น�้า ผศ.ดร.ธีรวุฒิ		เลิศสุทธิชวาล คณะเกษตรศาสตร์ 2557

2.	หน่วยวิจัยไม้ผลเมืองร้อนและไม้ยืนต้น รศ.ดร.สมพร		ณ	นคร คณะเกษตรศาสตร์ 2557

3.	หน่วยวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อ

				การพัฒนาที่ยั่งยืน

ดร.จเร		สุวรรณชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2557

4.	หน่วยวิจัยการบริหารจัดการธุรกิจ

				ชุมชนชายฝั่งอ่าวไทย

ดร.อรพรรณ		จันทร์อินทร์ คณะบริหารธุรกิจ 2557

5.	หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุ ดร.ชาตรี		หอมเขียว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2558

6.	การป้องกันและควบคุมภัยพิบัติ

				ธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ผศ.ดร.ภานุ		พร้อมพุทธางกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2559

คณะ/วิทยาลัย

Proceeding ตีพิมพ์ในวารสาร รวม

ระดับ
ชาติ

นานา
ชาติ รวม ฐาน 

TCI
ฐาน 
ISI รวม ทั้ง

หมด

1.	คณะวิศวกรรมศาสตร์ 34 4 38 4 5 9 47

2.	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 31 1 32 12 4 16 48

3.	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 15 22 2 3 5 27

4.	คณะศิลปศาสตร์ 10 9 19 - - - 19

5.	คณะบริหารธุรกิจ 13 4 17 - - - 17

6.	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
				การจัดการ

6 2 8 2 - 2 10

7.	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 5 1 6 2 - 2 8

8.	คณะอุตสาหกรรมเกษตร - 5 5 - - - 5

9.	วิทยาลัยรัตภูมิ 4 - 4 - - - 4

10.	คณะเทคโนโลยีการจัดการ 3 - 3 4 - 4 7

11.	คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 1 3 1 1 2 5

12.	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2 - 2 - - - 2

13.	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 - 1 - - - 1

14.	คณะเกษตรศาสตร์ 1 - 1 19 1 20 21

รวมทั้งสิ้น 119 42 161 46 14 60 221

หน่วยวิจัยเฉพาะทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ผลงานด้านวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ 
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พันธกิจที่ 4

ด้านให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนา

อาชีพให้มีความสามารถในการแข่งขันและ 

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน



	 มหาวิทยาลัยฯ	 ได้จัดตั้งหน่วยบริการวิชาการแก่สังคม	 เพื่อขับเคล่ือนการด�าเนินงานด้านการบริการวิชาการ	

โดยลักษณะการบริการวิชาการแก่สังคม	 และชุมชน	 จะมีอยู่	 2	 ลักษณะ	 คือ	 การบริการวิชาการแบบให้เปล่า

และการบริการวิชาการเพื่อก่อให้เกิดรายได้	 โดยมีลักษณะในการให้บริการที่หลากหลาย	 เช่น	 การให้ค�าปรึกษา	

อบรม	ประชุม	 สัมมนา	 การศึกษาวิจัยเพื่อตอบค�าถามหรือชี้แนะสังคม	 ซึ่งการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

มีการก�าหนดกรอบแนวคิดในการให้บริการวิชาการ	จ�าแนกเป็น	4	รูปแบบ	คือ

	 	 1.	การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญให้บุคลากร

	 	 2.	การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

	 	 3.	การบริการวิชาการเพื่อแก้ปัญหาตามค�าร้องขอ

	 	 4.	การบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้

1. การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญให้บุคลากร

	 การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญให้บุคลากรมีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากรสามารถน�าความรู้และ

ประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย	ในปี	2559	มีโครงการบริการ

วิชาการทั้งหมด	63	โครงการ	จ�าแนกตามลักษณะโครงการได้ดังนี้

2. การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

	 มีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานมีการให้บริการวิชาการตามความเช่ียวชาญของหน่วยงานเพื่อเสริมสร้างความ 

เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชน	และผลักดันไปสู่แหล่งเรียนรู้ที่เป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชนอื่น	ๆ	จ�าแนกเป็น

	 2.1	 การยกระดับชุมชนเป้าหมายสู่แหล่งเรียนรู้ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่ง 

	 	 เรียนรู้ต้นแบบของสังคม

	 2.2	 การพัฒนาชุมชนเป้าหมายในระดับหน่วยงานเพื่อส่งเสริมการบริการวิชาการตามศักยภาพของหน่วยงาน 

	 	 สู่ความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ผลการด�าเนินงานด้านการให้บริการวิชาการ ประจ�าปี 2559

ประเภทโครงการบริการวิชาการ จ�านวนโครงการ ร้อยละ

1.	โครงการบริการวิชาการที่น�ามาบูรณาการกับการเรียนการสอน 32 		50.79

2.	โครงการบริการวิชาการที่น�ามาบูรณาการกับการเรียนการสอน 

				และการวิจัย

31 		49.21
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 2.1 การยกระดบัชุมชนเป้าหมายสูแ่หล่งเรยีนรูด้้านการส่งเสรมิและสนบัสนนุภมูปัิญญาท้องถิน่ให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ต้นแบบของสังคม ในปี 2559 มี 4 ชุมชนที่ได้รับการยกระดับ ได้แก่

รายชื่อชุมชน หน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ

1.ชุมชนบ้านท่าหิน	อ.สทิงพระ

			จ.สงขลา

1.	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

				และเทคโนโลยี

2.	คณะบริหารธุรกิจ

3.	คณะวิศวกรรมศาสตร์

4.	คณะศิลปศาสตร์

5.	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

6.	วิทยาลัยรัตภูมิ

1.	การพัฒนาแม่พิมพ์ส�าหรับ

				ผลิตภัณฑ์สบู่	“โหนด	นา	เล”

2.	การออกแบบบรรจุภัณฑ์ส�าหรับ

				ผลิตภัณฑ์สบู่	“โหนด	นา	เล”

3.	การพัฒนาเครื่องแยกเนื้อตาลและ

				เส้นใยเพื่อการผลิตสบู่ตาลโตนด

4.	การพัฒนาเครื่องตุ๋นเพื่อการผลิต

				สบู่		“โหนด	นา	เล”

5.	การจัดท�าแผนธุรกิจรายผลิตภัณฑ์

				สบู่	“โหนด	นา	เล”

6.	การอบรมภาษาต่างประเทศ

				เพื่อส่งเสริมการตลาดตามวิถี	

				“โหนด	นา	เล”
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รายชื่อชุมชน หน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ

2.ชุมชนบ่อหิน	อ.สิเกา	จ.ตรัง 1.	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

				การประมง

2.	วิทยาลัยการโรงแรมและ

				การท่องเที่ยว

3.	สถาบันทรัพยากรธรรมชาติ

				และสิ่งแวดล้อม

1.	การจัดการของเสียจาก

				กระบวนการผลิตนักเก็ตปลา

2.	การยกระดับกระบวนการผลิต

				ผลิตภัณฑ์นักเก็ตปลาเพื่อ

				เข้าสู่ตลาด

				2.1	การวิเคราะห์คุณค่าทาง

										โภชนาการของผลิตภัณฑ์

										นักเกต็ปลา

				2.2	การศึกษาวิธีการยืดอายุ		

										การเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์

										นักเก็ตปลา

				2.3	การออกแบบบรรจุภัณฑ์

										นักเกต็ปลา

3.	การจัดท�าแผนธุรกิจและการทดสอบ

    ตลาดเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุนของ

				ผลิตภัณฑ์นักเก็ตปลา
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รายชื่อชุมชน หน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ

3.ชุมชนกะปาง	อ.ทุ่งสง

			จ.นครศรีธรรมราช

1.	คณะเกษตรศาสตร์

2.	คณะเทคโนโลยีและการจัดการ

3.	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.	คณะสัตวแพทยศาสตร์

5.	คณะอุตสาหกรรมเกษตร

6.	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

				และการจัดการ

1.	การวิเคราะห์องค์ประกอบส�าคัญ

				บนฉลากและอายุการเก็บรักษา

				ข้าวเกรียบจากแป้งสาคู

2.	การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

				ข้าวเกรียบจากแป้งสาคู

3.	การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการ

				จ�าหน่ายข้าวเกรียบจากแป้งสาคู

4.	การจัดท�าแผนธุรกิจรายผลิตภัณฑ์

				ข้าวเกรียบจากแป้งสาคู

5.	การก�าหนดช่องทางการส่งเสริมการ

				ตลาดส�าหรับผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ

				จากแป้งสาคู

6.	การจัดท�าฐานข้อมูลความหลาก

				หลายทางชีวภาพในป่าสาคู	(พืช)

7.	การพัฒนาโภชนสัตว์จากของเหลือ

				ทิ้งในกระบวนการผลิตแป้งสาคู
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รายชื่อชุมชน หน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ

4.ชุมชนโรงเรียนชัยมงคลวิทย์ 

			อ.เมือง	จ.สงขลา

1.	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	 

				และเทคโนโลยี

2.	คณะบริหารธุรกิจ

3.	คณะวิศวกรรมศาสตร์

4.	คณะศิลปศาสตร์

5.	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

6.	วิทยาลัยรัตภูมิ

1.	การอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้	 

				การแทงหยวกเพือ่สืบสานงานศิลปไทย

2.	การอบรมเชิงปฏิบัติการ	การซ่อม 

				คอมพิวเตอร์ชั้นสูงและการใช้งาน 

				เครื่องพิมพ์

3.	การจัดท�าแผนการสอนและกิจกรรม 

				ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีพอเพียง 

				โรงเรียนชัยมงคลวิทย์

4.	การพัฒนาครูและบุคลากรโดยใช้ 

				เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับโรงเรียน 

				ชัยมงคลวิทย์

5.	การตรวจซ่อมและบ�ารุงรักษา

				เครื่องตัดหญ้าสะพายเบื้องต้น

6.	การกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

				วิชาชีพเกี่ยวกับการซ่อมอุปกรณ์

				ไฟฟ้าและประปา
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 2.2 การพัฒนาชุมชนเป้าหมายในระดับหน่วยงานเพื่อส่งเสริมการบริการวิชาการตามศักยภาพของ 

หน่วยงานสู่ความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในปี 2559 มีชุมชนได้รับการ

พัฒนา 12 ชุมชน ดังนี้

1. ชุมชนบ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลา

				หน่วยงานที่ให้บริการ	:	คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. ชุมชนชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

				หน่วยงานที่ให้บริการ	:	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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3. ชุมชนท่าเมรุ อ.บางกล�่า จ.สงขลา     

				หน่วยงานที่ให้บริการ	:	คณะบริหารธุรกิจ

4. ชุมชนตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

				หน่วยงานที่ให้บริการ	:	คณะศิลปศาสตร์
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5. ชุมชนบ้านหนองไม้แก่น อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

				หน่วยงานที่ให้บริการ	:	วิทยาลัยรัตภูมิ

6. ชุมชนบ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง

หน่วยงานที่ให้บริการ	:	 1.	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

	 2.	สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 3.	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

รายงานประจ�าปี 2559

ANNUAL REPORT 2016

Rajamangala University of Technology Srivijaya

96



7. ชุมชนบ้านท่า – บ่อโก อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

				หน่วยงานที่ให้บริการ	:		วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

8. กลุ่มกล้วยกรอบทอง บ้านศาลาสามหลังแบบยั่งยืน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

				หน่วยงานที่ให้บริการ	:	คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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9. ชุมชนบ้านท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

				หน่วยงานที่ให้บริการ	:	คณะเกษตรศาสตร์

10. เทศบาลต�าบลทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

						หน่วยงานที่ให้บริการ	:	คณะสัตวแพทยศาสตร์
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11. ชุมชนเทศบาลต�าบลกะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

						หน่วยงานที่ให้บริการ	:	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12. ชุมชนบางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

						หน่วยงานที่ให้บริการ	:	คณะเทคโนโลยีการจัดการ
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3. การบริการวิชาการเพื่อแก้ปัญหาตามค�าร้องขอ
	 การบรกิารวชิาการเพือ่แก้ปัญหาตามค�าร้องขอ	มเีป้าหมายเพือ่ให้มหาวทิยาลยัเป็นทางเลอืกแรกของสงัคม	โดย

เปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถร้องขอความต้องการรับบริการวิชาการมายังมหาวิทยาลัยฯ	ในปี	2559	มหาวิทยาลัยฯ	 

ด�าเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อแก้ปัญหาตามค�าร้องขอ	จ�านวน	8	โครงการ

2.	โครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของร้านค้าของสหกรณ ์

	 ร้านค้าชุมชนบ้านใสยาว	จ�ากัด

	 ผู้รับบริการ	:	ร้านค้าชุมชนบ้านใสยาว

	 ผู้รับผิดชอบ	:	ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรทัย	ช�านาญกิจ		คณะเทคโนโลยีการจัดการ

1.	โครงการการอบรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

	 ผู้รับบริการ	:	โรงพยาบาลชะอวด	อ�าเภอชะอวด	จังหวัดนครศรีธรรมราช

	 ผู้รับผิดชอบ	:	ผศ.เสาวณีย์	ชัยเพชร	คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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3.	โครงการการสร้างเครื่องช่วยพับกลีบดอกไม้เพื่อส่งเสริมอาชีพชมรมอาวุโส	กศน.สงขลา

	 ผู้รับบริการ	:	กศน.สงขลา

	 ผู้รับผิดชอบ	:	อ.วรพงค์		บุญช่วยแทน	คณะวิศวกรรมศาสตร์

4.	โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตอาหารส�าหรับเลี้ยงแพะ	แก่กลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงแพะ	ต�าบลสินปุน	

	 อ�าเภอเขาพนม	จังหวัดกระบี่

	 ผู้รับบริการ	:	กลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงแพะ	ต�าบลสินปุน	อ�าเภอเขาพนม	จังหวัดกระบี่

	 ผู้รับผิดชอบ	:	อ.ภรณ์ทิพย์	ทองมณี	คณะสัตวแพทยศาสตร์		
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5.	 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการและการดูแลสุขภาพกีบโคส�าหรับกลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อ 

	 จังหวัดนครศรีธรรมราช

	 ผู้รับบริการ	:	กลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดนครศรีธรรมราช

	 ผู้รับผิดชอบ	:	อ.มรกต	แสงรุ่ง		คณะสัตวแพทยศาสตร์		

6.	โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยชีวภาพชุมชนทุ่งลาน	

				เทศบาลต�าบลทุ่งลาน	อ�าเภอคลองหอยโข่ง	จังหวัดสงขลา

	 ผู้รับบริการ	:	ชุมชนทุ่งลาน	เทศบาลต�าบลทุ่งลาน	อ�าเภอคลองหอยโข่ง	จังหวัดสงขลา

	 ผู้รับผิดชอบ	:	อ.สมบูรณ์	ประสงค์จันทร์		คณะศิลปศาสตร์
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7.	โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีชุดผลิตก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือนในองค์การบริหาร 

	 ส่วนต�าบลบางเขียด	อ�าเภอสิงหนคร	จังหวัดสงขลา

	 ผู้รับบริการ	:	องค์การบริหารส่วนต�าบลบางเขียด	อ�าเภอสิงหนคร	จังหวัดสงขลา	

	 ผู้รับผิดชอบ	:	อ.นพดล	โพชก�าเหนิด		คณะศิลปศาสตร์

8.	โครงการฝึกอบรมการจัดดอกไม้	ผูกผ้า	และตกแต่งสถานที่

	 ผู้รับบริการ	:	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านสี่แยกสวนป่า	อ�าเภอบางขัน	จังหวัดนครศรีธรรมราช

	 รับผิดชอบ	:	ผศ.ทิวา		รักนิ่ม		คณะเกษตรศาสตร์
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4.การบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
		 ในปี	2559	มหาวิทยาลัยฯ	ด�าเนินโครงการบริการวิชาการแก่ส่วนราชการ	องค์กร	รัฐวิสาหกิจ	และเอกชน	

ซึ่งก่อให้เกิดรายได้	ดังนี้

โครงการ งบประมาณ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1.	โครงการประเมินความพึงพอใจขององค์การบริหาร

				ส่วนต�าบลและเทศบาลในจังหวัดตรัง	จังหวัดกระบี่	 

				และจังหวัดสตูล

840,000	บาท วิทยาลัยการโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว

2.	โครงการฝึกงานกับนักวิจัย	นักวิทยาศาสตร์	นักเรียน 

				ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์	(ห้องเรียนคู่ขนาน)

151,750	บาท วข.นครศรีธรรมราช	ทุ่งใหญ่

3.	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

    วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	โรงเรียนสภาราชินี	จังหวัดตรัง

180,000	บาท วข.นครศรีธรรมราช	ทุ่งใหญ่

4.	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์	 

				คณิตศาสตร์	โรงเรียนบ้านบางตะเภา

22,000	บาท วข.นครศรีธรรมราช	ทุ่งใหญ่

5.	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบวิธีวิจัย 146,250	บาท วข.นครศรีธรรมราช	ทุ่งใหญ่

6.	โครงการการประเมินระดับความพึงพอใจองค์การ 

				บริหารส่วนต�าบลและเทศบาลในเขตภาคใต้

675,000	บาท คณะเทคโนโลยีการจัดการ

7.	โครงการบริการวิชาการด้านการสอนและใช้ห้อง 

				ปฏิบัติการ

77,500	บาท คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการประมง

8.	โครงการจัดท�าแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์ 

				และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าสงขลา

1,500,000	บาท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

9.	โครงการกิจกรรมเสริมทักษะปฏิบัติการทาง

				วิทยาศาสตร์	(เคมี)

5,000	บาท คณะศิลปศาสตร์
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ด้านการผลิตบัณฑิต

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 มีจ�านวนนักศึกษาทั้งหมด	 ประจ�าปี	 2559	 จ�านวน	 16,343	 คน	 

รายละเอียดดังข้อมูลในตาราง

สรุปจ�านวนนักศึกษาทั้งหมด  ประจ�าปี 2559
จ�าแนกตามคณะ/วิทยาลัย

ผลผลิต
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง

ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านสังคมศาสตร์

227
166

9,638
6,181

70
61

9,935
6,408

รวม 393 15,819 131 16,343

สัดส่วนผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อด้านสังคมศาสตร์ 60.79 : 39.21

คณะ/วิทยาลัย
ปี 2559

จ�านวน ร้อยละ

พื้นที่สงขลา 9,822 60.10

1.	คณะวิศวกรรมศาสตร์
2.	คณะบริหารธุรกิจ
3.	คณะศิลปศาสตร์
4.	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
5.	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
6.	วิทยาลัยรัตภูมิ

2,651
3,103
1,486
858
1,142
582

16.22
18.99
9.09
5.25
6.99
3.56

พื้นที่นครศรีธรรมราช 4,701 28.76

			พื้นที่ทุ่งใหญ่ 1,341 8.20

7.	คณะเกษตรศาสตร์
8.	คณะอุตสาหกรรมเกษตร
9.	คณะสัตวแพทยศาสตร์

1,024
137
180

6.27
0.83
1.10

   	พื้นที่ไสใหญ่ 2,868 17.55

10.	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11.	คณะเทคโนโลยีการจัดการ

787
2,081

4.82
12.73

  		พื้นที่ขนอม 492 3.01

12.	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 492 3.01

พื้นที่ตรัง 1,820 11.14

13.	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
14.	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

931
889

5.70
5.44

รวม 16,343 100.00
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	 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	มจี�านวนนกัศกึษาใหม่	ประจ�าปี	2559	จ�านวน	5,399	คน	รายละเอยีด

ดังข้อมูลในตาราง

สรุปจ�านวนนักศึกษารับใหม่ ประจ�าปี 2559
จ�าแนกตามคณะ/วิทยาลัย

ผลผลิต
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง

ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านสังคมศาสตร์

114
		96

2,947
2,219

12
11

3,073
2,326

รวม 210 5,166 23 5,399

สัดส่วนผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อด้านสังคมศาสตร์ 56.92 : 43.08

คณะ/วิทยาลัย
ปี 2559

จ�านวน ร้อยละ

พื้นที่สงขลา 3,186 59.01

1.	คณะวิศวกรรมศาสตร์
2.	คณะบริหารธุรกิจ
3.	คณะศิลปศาสตร์
4.	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
5.	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
6.	วิทยาลัยรัตภูมิ

791
1,140
484
216
288
267

14.65
21.12
8.96
4.00
5.33
4.95

พื้นที่นครศรีธรรมราช 1,691 31.32

    พื้นที่ทุ่งใหญ่ 395 7.31

7.	คณะเกษตรศาสตร์
8.	คณะอุตสาหกรรมเกษตร
9.	คณะสัตวแพทยศาสตร์

312
51
32

5.78
0.94
0.59

   	พื้นที่ไสใหญ่ 1,1110 20.56

10.	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11.	คณะเทคโนโลยีการจัดการ

288
822

5.33
15.23

  		พื้นที่ขนอม 186 3.45

12.	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 186 3.45

พื้นที่ตรัง 522 9.67

13.	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
14.	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

235
287

4.35
5.32

รวม 5,399 100.00
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	 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	มจี�านวนนกัศกึษาส�าเรจ็การศกึษา	ประจ�าปีการศกึษา	2558	จ�านวน	

4,427	คน		รายละเอียดดังข้อมูลในตาราง

สรุปจ�านวนนักศึกษาส�าเร็จ ประจ�าปีการศึกษา 2558
จ�าแนกตามคณะ/วิทยาลัย

ผลผลิต
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง

ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านสังคมศาสตร์

		54
		72

2,415
1,855

19
12

2,488
1,939

รวม 126 4,270 31 4,427

สัดส่วนผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อด้านสังคมศาสตร์ 56.20 : 43.80

คณะ/วิทยาลัย
ปี 2558

จ�านวน ร้อยละ

พื้นที่สงขลา 2,439 55.09

1.	คณะวิศวกรรมศาสตร์
2.	คณะบริหารธุรกิจ
3.	คณะศิลปศาสตร์
4.	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
5.	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
6.	วิทยาลัยรัตภูมิ

565
1,004
400
183
120
167

12.76
22.68
9.04
4.13
2.71
3.77

พื้นที่นครศรีธรรมราช 1,514 34.20

    พื้นที่ทุ่งใหญ่ 670 15.03

7.	คณะเกษตรศาสตร์
8.	คณะอุตสาหกรรมเกษตร
9.	คณะสัตวแพทยศาสตร์

289
330
51

6.53
7.45
1.05

   	พื้นที่ไสใหญ่ 714 16.12

10.	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11.	คณะเทคโนโลยีการจัดการ

48
666

1.08
15.04

  		พื้นที่ขนอม 130 2.95

12.	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 130 2.95

พื้นที่ตรัง 474 10.71

13.	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
14.	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

258
216

5.83
4.88

รวม 4,427 100.00
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	 ในปี	 2559	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด	 จ�านวน	 82	 หลักสูตร	 

โดยจ�าแนกเป็นนกัศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สูง	จ�านวน	6	หลักสูตร	ระดบัปรญิญาตรี	จ�านวน	67	หลกัสูตร	 

และระดับปริญญาโท	จ�านวน	9	หลักสูตร	

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

    ระดับปริญญาโท

										-		วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	(วิศวกรรมโยธา)

    ระดับปริญญาตรี

										-	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมไฟฟ้า)
										-	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมโยธา)
										-	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมส�ารวจ)
										-	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
										-	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
										-	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมเครื่องกล)
										-	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมโทรคมนาคม)
										-	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมอุตสาหการ)
										-	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม)
										-	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมการผลิต)
										-	อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต	(เทคโนโลยีอุตสาหการ)
										-	อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต	(เทคโนโลยีเครื่องกล)

2. คณะบริหารธุรกิจ

    ระดับปริญญาโท

										-	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)

    ระดับปริญญาตรี

										-	บัญชีบัณฑิต	(การบัญชี)
										-	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การตลาด)
										-	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การจัดการทั่วไป)
										-	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การจัดการส�านักงานอิเล็กทรอนิกส์)
										-	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การจัดการอุตสาหกรรม)
										-	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
										-	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การเงิน)
										-	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)

1.พื้นที่สงขลา :	อ.เมือง	จ.สงขลา	ประกอบด้วย	5	คณะ	
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3. คณะศิลปศาสตร์

   ระดับปริญญาตรี

										-	ศิลปศาสตรบัณฑิต	(การโรงแรม)
										-	ศิลปศาสตรบัณฑิต	(การท่องเที่ยว)
										-	ศิลปศาสตรบัณฑิต	(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)
										-	คหกรรมศาสตรบัณฑิต	(อาหารและโภชนาการ)
										-	คหกรรมศาสตรบัณฑิต	(ธุรกิจคหกรรมศาสตร์)

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

    ระดับปริญญาตรี

										-	สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต	(สถาปัตยกรรม)
										-	เทคโนโลยีบัณฑิต	(การผังเมือง)
										-	ศิลปะบัณฑิต	(จิตรกรรม)
										-	ศิลปะบัณฑิต	(การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)

5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

    ระดับปริญญาตรี

										-	ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต	(วิศวกรรมอุตสาหการ)
										-	ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต	(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
										-	ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต	(วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์)
										-	เทคโนโลยีบัณฑิต	(เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)
										-	เทคโนโลยีบัณฑิต	(เทคโนโลยีปิโตรเลียม)

6. วิทยาลัยรัตภูมิ

    ระดับปริญญาตรี

										-	อุตสาหกรรมบัณฑิต	(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
										-	อุตสาหกรรมบัณฑิต	(เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร)

    ระดับ ปวส.

										-	การบัญชี
										-	การตลาด
										-	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
										-	ช่างกลเกษตร
										-	ช่างไฟฟ้า
										-	ช่างยนต์

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

รายงานประจ�าปี 2559

ANNUAL REPORT 2016

Rajamangala University of Technology Srivijaya

111



1. คณะเกษตรศาสตร์

   ระดับปริญญาโท

										-	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(สัตวศาสตร์)
										-	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(เทคโนโลยีการผลิตพืช)
										-	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าและการจัดการทรัพยากรประมง)

   ระดับปริญญาตรี

										-	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(พืชศาสตร์)
										-	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(สัตวศาสตร์)
										-	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(ประมง)
										-	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เกษตรกลวิธาน)
										-	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เทคโนโลยีภูมิทัศน์)
										-	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร)
										-	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(พัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร)

2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร

    ระดับปริญญาโท

										-	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(เทคโนโลยีชีวภาพ)

    ระดับปริญญาตรี

										-	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เทคโนโลยีชีวภาพ)
										-	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(อาหารและโภชนาการ)
										-	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
										-	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(การจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ)

3. คณะสัตวแพทยศาสตร์

    ระดับปริญญาตรี

										-	สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	(สัตวแพทยศาสตร์)

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    ระดับปริญญาตรี

										-	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เคมีอุตสาหกรรม)
										-	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(ชีววิทยาประยุกต์)
										-	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เทคโนโลยีการยาง)
										-	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
										-	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
										-	อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต	(เทคโนโลยีอุตสาหการ)
										-	อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต	(เทคโนโลยีน�้ามันปาล์มและโอลิโอเคมี)
										-	แพทย์แผนไทยบัณฑิต	(การแพทย์แผนไทย)
										-	ศิลปศาสตรบัณฑิต	(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)

3.พื้นที่นครศรีธรรมราช: วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ประกอบด้วย	5	คณะ	และ	1	วิทยาลัย
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5. คณะเทคโนโลยีการจัดการ

    ระดับปริญญาตรี

										-	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การเงิน)
										-	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การตลาด)
										-	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การจัดการทั่วไป)
										-	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การจัดการโลจิสติกส์)
										-	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
										-	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์)
										-	บัญชีบัณฑิต	(การบัญชี)

6. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

    ระดับปริญญาตรี

										-	บัญชีบัณฑิต	(การบัญชี)
										-	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การจัดการทั่วไป)
										-	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
										-	ศิลปศาสตรบัณฑิต	(การโรงแรมและการท่องเที่ยว)
										-	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมไฟฟ้า)
										-	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมโยธา)

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

    ระดับปริญญาโท

										-	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(การจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ)
										-	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า)
										-	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม)

    ระดับปริญญาตรี

										-	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า)
										-	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(การจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น)
										-	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)
										-	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(การจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น�้า)
										-	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
										-	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(วิทยาศาสตร์ทางทะเล)

4.พื้นที่ตรัง : วิทยาเขตตรัง	ประกอบด้วย	1	คณะ	และ	1	วิทยาลัย
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										-	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เคมีอุตสาหกรรม)
										-	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(อุตสาหกรรมอาหาร)
										-	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
										-	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
										-	เทคโนโลยีบัณฑิต	(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
										-	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
										-	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมไฟฟ้า)	
										-	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร)	

2. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

   ระดับปริญญาตรี

      				-	ศิลปศาสตรบัณฑิต	(การโรงแรม)
										-	ศิลปศาสตรบัณฑิต	(การโรงแรมและการท่องเที่ยว)
										-	ศิลปศาสตรบัณฑิต	(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)
										-	บัญชีบัณฑิต	(การบัญชี)
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ด้านบุคลากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในปี 2559 จ�านวน 1,844 คน ดังนี้

บุคลากรสายวิชาการจ�าแนกตามต�าแหน่งทางวิชาการ

ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม

1.	ข้าราชการ
2.	พนักงานมหาวิทยาลัย
3.	พนักงานราชการ
4.	ลูกจ้างประจ�า
5.	ลูกจ้างชั่วคราว

357
430
16
-

116

25
352
42
58
448

382
782
58
58
564

รวมทั้งสิ้น 919 925 1,844

ร้อยละ 49.84 50.16

คณะ/วิทยาลัย
ต�าแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. รวม

1.	คณะวิศวกรรมศาสตร์ 71 34 3 - 108

2.	คณะบริหารธุรกิจ 48 20 1 - 69

3.	คณะศิลปศาสตร์ 75 20 3 - 98

4.	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 44 3 - - 47

5.	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 38 3 1 - 42

6.	วิทยาลัยรัตภูมิ 34 3 - - 37

7.	คณะเกษตรศาสตร์ 41 36 7 - 84

8.	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 83 27 2 - 112

9.	คณะอุตสาหกรรมเกษตร 9 15 - - 24

10.	คณะสัตวแพทยศาสตร์ 35 2 - - 37

11.	คณะเทคโนโลยีการจัดการ 61 10 - - 71

12.	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 58 4 - - 62

13.	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 55 33 1 1 90

14.	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 38 - - - 38

รวมทั้งสิ้น 690 210 18 1 919
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บุคลากรสายวิชาการจ�าแนกตามวุฒิการศึกษา

คณะ/วิทยาลัย
วุฒิการศึกษาปี 58

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

1.	คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8 85 15 108

2.	คณะบริหารธุรกิจ 2 61 6 69

3.	คณะศิลปศาสตร์ 3 87 8 98

4.	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 41 2 47

5.	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี - 39 3 42

6.	วิทยาลัยรัตภูมิ 1 32 4 37

7.	คณะเกษตรศาสตร์ 6 57 21 84

8.	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 93 18 112

9.	คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 16 7 24

10.	คณะสัตวแพทยศาสตร์ 21 14 2 37

11.	คณะเทคโนโลยีการจัดการ - 66 5 71

12.	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 4 53 5 62

13.	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 3 65 22 90

14.	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว - 37 1 38

รวมทั้งสิ้น 54 746 119 919
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ด้านงบประมาณ

 ปี 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับจัดสรรงบประมาณในการด�าเนินงาน  

เป็นเงิน 1,712,943,510 บาท จ�าแนกตามประเภทงบประมาณได้ดังนี้

	 -	งบประมาณแผ่นดิน	จ�านวน	1,263,921,900	บาท	คิดเป็นร้อยละ	73.79	ของงบประมาณทั้งหมด

	 -	งบประมาณเงินรายได้	จ�านวน	449,021,610	บาท	คิดเป็นร้อยละ	26.21	ของงบประมาณทั้งหมด

สรุปงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

ประจ�าปีงบประมาณ 2559

จ�าแนกตามหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม

1.	งบบุคลากร 		220,794,300 		84,786,960 		305,581,260

2.	งบด�าเนินงาน 		150,828,400 170,215,350 		321,043,750

3.	งบลงทุน 		380,163,700 		41,263,500 		421,427,200

4.	งบอุดหนุน 		381,268,600 		33,727,810 		414,996,410

5.	งบรายจ่ายอื่น 		130,866,900 		20,923,680 		151,790,580

6.	งบกลาง - 		98,104,310 				98,104,310

รวม 1,263,921,900 449,021,610 1,712,943,510
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ของ มทร.ศรีวิชัย



วันรับพระราชทานปริญญาบัตร

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จฯ	พระราชทานปริญญาบัตร	ให้แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา	 

ประจ�าปีการศึกษา	 2558	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 มีผู้ส�าเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น	 4,330	 คน	 

ณ	หอประชุมฉลองศิริราชสมบัติครบ	60	ปี	อ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา
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	 มหาวทิยาลัยฯ	ลงนามความร่วมมือเครอืข่ายวจิยัเพือ่พฒันาภาคใต้	โดยมมีหาวทิยาลัย	วทิยาลัยชมุชน	ทีเ่ข้าร่วม

กว่า	15	สถานศึกษา	เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัยในภาคใต้	4	ด้าน	ได้แก่	ข้าว	ยางพารา	น�้า	และทรัพยากรธรรมชาติ	

ณ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง	 9	 แห่ง	 

ร ่วมลงนามในบันทึกข ้อตกลงความร ่วมมือ 

ด้านการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชงิสร้างสรรค์และ

นวตักรรม	กบั	สสว.	ธนาคารเอม็เอม็อ	ีและสมาพนัธ์ 

เอสเอ็มอีไทยเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล	 โดยม ี

พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรีเป็น

ประธาน	ณ	ตึกสันติไมตรี	ท�าเนียบรัฐบาล

	 คณะผู ้บ ริหารมหาวิทยาลัยฯ	 ต ้อนรับ	

Mr.Hideo	 Fukushima	 อุปทูตญี่ปุ่นและคณะฯ	 

พู ด คุ ย แ ลก เ ปลี่ ย น ก า ร ศึ ก ษ า แล ะก า ร ใ ห  ้

ทุนการศึกษานักศึกษาและคณาจารย์ที่สนใจศึกษา 

ต่อในประเทศญี่ปุ่น	 ณ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย	สงขลา
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	 มหาวิทยาลัยฯ	 ลงนามความร ่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์	 ในการด�าเนิน

งานด้านวิจัยและพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อน�า 

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ี มีอยู ่หรือสร ้ าง 

ขึ้นมาใหม่ในแต่ละหน่วยงานมาพัฒนารูปแบบ 

และร่วมกันก�าหนดแนวทางเพื่อน�าไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ได้จริง	ณ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

	 คณะผู ้บริหารมหาวิทยาลัยฯ	 เข้าร่วมงาน	

“มหกรรมพลังประชารัฐ	 สร้างงาน	 สร้างอาชีพ	

สร้างรายได้	 2559	 ”	 ซ่ึงจัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนา

ฝีมือแรงงาน	 ภาค	 12	 สงขลา	 โดยมีท่านสุภัทร	 

กชุน	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงแรงงาน	เป็นประธาน	

โอกาสน้ีอธิการบดีได ้ลงนามบันทึกข ้อตกลง 

ความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับ 

ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน	 ภาค	 12	

สงขลา	และร่วมชมนิทรรศการภายในงาน

	 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ	ต้อนรับ	Associate	Professor	Sr.Dr.Md	Yusof	Hamid	และคณะผู้บริหารจาก	

University	Teknologi	MARA	ประเทศมาเลเซยีทีเ่ดนิทางมาศกึษาดงูานยงัคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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 คณะผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัฯ	ให้การต้อนรับ 

หม่อมหลวงปนัดดา	 ดิศกุล	 รัฐมนตรีประจ�า

ส�านักนายกรัฐมนตรี	 เป็นประธานเปิดร้าน	

OTOP	 SHOWCASE	 สาขามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี	 ราชมงคลศรีวิชัย	 ซ่ึงจัดจ�าหน่าย

สินค้า	 OTOP	 ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย	 

กว่า	 200	 ชนิด	 เพื่อต้องการเพิ่มช่องทาง 

การจัดจ�าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้แก่

ประชาชนทั่วไปสนใจ	 และให้นักศึกษาฝึก

ทกัษะทางด้านการขาย	ด้านบรหิารจัดการร้าน	 

พัฒนาศักยภาพของตนเองก้าวสู ่การเป็น 

ผู้ประกอบการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

			 “วันครู 	 ครั้ งที่ 	 5”	 มหาวิทยาลัยฯ	 

จัดโครงการวันครู 	 โดยมีคณะผู ้บริหาร	 

คณาจารย์	ครอูาวโุสประจ�าการ	บคุลากร	และ 

นักศึกษา	 เข ้ าร ่ วมงาน	 นอกจากนี้ ยั งมี 

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ	 “ครูเพื่อศิษย ์

ในศตวรรษที่	 21”	 โดยได้รับเกียรติจาก	 

ศ.ดร.เกรียงศกัดิ	์เจรญิวงศ์ศกัดิ	์เป็นผูบ้รรยาย	

ณ	 ห้องสุวรรณมัจฉา	 โรงแรมราชมังคลา	

สงขลาเมอร์เมด
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	 มหาวิทยาลัยฯ	 จัดงานนิทรรศการ

สปัดาห์วชิาการ	“ศรีวชิยัแฟร์	ประจ�าปี	2559	”	 

มีการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์	 และงานวิจัย

ของนักศึกษาและอาจารย์	 การแสดงศิลป

วัฒนธรรม	การโต้วาที	การประกวดภาพถ่าย	

การออกร้านจ�าหน่วยสนิค้าของนกัศกึษา	และ

กิจกรรมอื่น	ๆ	อีกมากมาย	ณ	มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	สงขลา

	 มหาวิทยาลัยฯ	 เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ

มหาวิทยาลัยสามเหลี่ยมเศรษฐกิจภาคใต้	IMT-GT	

2016	เพือ่สร้างความร่วมมอืในการพฒันาประเทศ

ด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 การศึกษาและด้านอื่น	 ๆ	 

ทีก่่อให้เกดิการพฒันาในภมูภิาคอาเซยีน	ตลอดจน 

การแลกเปล่ียนประสบการณ์ทางด้านกีฬา	 ศิลปะ

วัฒนธรรม	 และการน�าสัมมนาวิชาการของผู้น�า

นักศึกษา	 โดยในโครงการมีผู ้เข้าร่วมเป็นนิสิต	

นักศึกษา	จาก	12	มหาวิทยาลัยฯ	จาก	3	ประเทศ	

คือ	มาเลเซีย	อินโดนีเซีย	และประเทศไทย		
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	 อาจารย์และนักศึกษาจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาวัฒนวิถ ี

แห่งการด�ารงชวีติ	ในหวัข้อ	“การเรยีนรูภ้มูปัิญญาท้องถิน่ตามวถิเีศรษฐกจิพอเพยีง”	ณ	หลาดใต้โหนด	(ตลาด)	และ

ตลาดน�้าทะเลน้อย	จ.พัทลุง

	 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรวีชิยั	สงขลา	ร่วมกจิกรรม	“เดนิพรกพบรกั”	ในงาน

หลาดสองเล	“เก๋	เท่	ริมเลสาบ”	ตลาดนัดวัฒนธรรม

ย่านเมืองเก่า	ซึ่งจัดขึ้นทุก	ๆ 	วันอาทิตย์ที่	2	ของเดือน	

ณ	 บริเวณถนนนครนอก	 เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ของจังหวัดสงขลา

รายงานประจ�าปี 2559

ANNUAL REPORT 2016

Rajamangala University of Technology Srivijaya

125



	 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย	 วิทยาเขตตรัง	 ลงพื้นท่ีอ่าวสิเกา	 และ

วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด	 ร่วม

กิจกรรมเก็บเมล็ดพันธุ์	 และปลูกหญ้าทะเล	 เพื่อ

เป็นการปลูกจิตส�านึกให้แก่เยาวชนในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น	 และเพิ่มความอุดม

สมบูรณ์ให้กับแหล่งหญ้าทะเล

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	

กิจกรรมวันรักกันมั่น	 ซ่ึงเป็นกิจกรรมเน้นการรับ

น้องแบบสร้างสรรค์	 เพื่อให้นักศึกษาท่ีเข้าใหม่ได้

ท�าความรู้จักกับรุ่นพี่และเรียนรู้วิธีการประพฤติ

ปฏิบัติตัวในสังคมสถานศึกษา	และจัดติดต่อกันมา

นานจนกลายเป็นประเพณี	สร้างความเป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกันระหว่างรุ่นพี่	รุ่นน้อง	
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	 การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ไสใหญ่เกมส์	ครั้งที่	10

รายงานประจ�าปี 2559

ANNUAL REPORT 2016

Rajamangala University of Technology Srivijaya

127



ANNUAL REPORT 2016

Rajamangala University of Technology Srivijaya





รายงานประจำปี 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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http://plan.rmutsv.ac.th/

เลขที่ 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ถ.ราชดำเนินนอก
ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7139
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