สวนที่ 1
บทนํา
1.1 ประวัติความเปนมาสถาบันวิจัยและพัฒนา
วิทยาลัย ครู สุร าษฎรธานีไดกอตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ.2516 จากนั้นไดมีพัฒนาการมาตามลําดั บ
จนกระทั่งใน พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาพระราชทานนาม
วิทยาลัยครูสุราษฎรธานี เป7นสถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี จึงไดจัดตั้ง
หนวยงานเพื่อการวิจัยขึ้นชื่อวา “ศูนยวิจัยและบริการการศึกษา” เพื่อรองรับการพัฒนางานดานการ
วิจัยในชวงเวลาดังกลาว ตอมาใน พ.ศ. 2538 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภั ฏ
“ศูนยวิจัยและบริการการศึกษา” จึงมีฐานะเป7น ”สํานักวิจัยและบริการวิชาการ” และตอมาใน พ.ศ.
2547 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานีจึงยก
ฐานะเป7 นมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏสุ ราษฎรธานี สงผลใหสํ านั กวิ จั ยและบริ การการศึ กษามีฐ านะเป7 น
“สถาบันวิจัยและพัฒนา” ตามโครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีจนถึงปDจจุบัน
1.2 วัตถุประสงค"
1.2.1 เพื่อพัฒนานักวิจัยและสรางความเขมแข็งดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย
1.2.2 เพื่อสงเสริมใหมีการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการทางวิชา
การแกชุมชน
1.2.3 เพื่อสงเสริมใหคณาจารยของมหาวิทยาลัยใชกระบวนการวิจัย
1.2.4 เพื่อเป7นแหลงบริการขอมูลและสารสนเทศทางการวิจัยแกบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
1.2.5 เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยสูสาธารณะและหนวยงานที่เกี่ยวของ
1.2.6 พัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยใหมีขีดความสามารถในการวิจัยดวยการฝFกอบรม
ประชุมสัมมนาและวิธีอื่น ๆ ที่เหมาะสม
1.2.7 เนนการสงเสริมและสนับสนุนการนําผลการวิจัยไปใช
1.2.8 ประสานงานการวิจัยกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อประโยชน
รวมกันในการทําวิจัย
1.3 ปรัชญา วิสัยทัศน" และพันธกิจ
1.3.1 ปรัชญา
“สรางสรรคปDญญา เพื่อพัฒนาทองถิ่น”
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1.3.2 วิสัยทัศน"
“เป7 น องคกรที่ ทําหนาที่ ส งเสริ ม สนั บ สนุ น การวิ จั ย และประกั น คุ ณภาพงานวิ จั ย
เพื่อสรางและพัฒนาองคความรู โดยเนนความเป7นเลิศดานระบบการบริหารจัดการวิจัย สรางคานิยม
แหงสังคมอุดมปDญญา ในอันที่จะกาวไปสูการเป7นมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย”
1.3.3 พันธกิจ
สงเสริ ม สนั บ สนุ น ใหอาจารย สรางความรู ดานคุ ณ ภาพงานวิ จั ย ตั้ ง แตตนทาง
ระหวางทาง ถึงปลายทาง เพื่อใหผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มีคุณภาพ
และมาตรฐาน เป7นที่ยอมรับ ทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ สามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
ไดอยางกลมกลืนกับบริบทของทองถิ่น และสามารถพัฒนาองคความรูจากระดับทองถิ่นสูสากล
1.4 อาคารสถานที่
สถาบั นวิ จั ยและพั ฒนา ตั้ งอยู ชั้ น 9 อาคารกาญจนาภิ เษกอนุ สรณ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
สุราษฎรธานี เลขที่ 272 หมู ที่ 9 ถนนสุราษฎร-นาสาร ตําบลขุ นทะเล อําเภอเมืองสุราษฎรธานี
จังหวัดสุราษฎรธานี 84100 โทรศัพท 0–77355680 , 0-7791-3333 ตอ 114 โทรสาร 0–77355680
เว็บไซด http://www.research.sru.ac.th

ภาพที่ 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งอยูชั้น 9 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ

2

รายงานประจําปH 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา

1.5 แผนภูมิโครงสร2างสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอ้ ํานวยสถาบันวิจยั
และพัฒนา
คณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

รองผูอํานวยการ
ฝ[ายวิจัย

รองผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ
ฝ[ายวางแผนและบริหาร

ฝ[ายประกันและสารสนเทศ

หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

งานบริหารทั่วไป

งานการเงิน
บัญชีและพัสดุ

งานพัฒนา
ประเมินผลและ

หมวดบริหาร

หมวดการเงิน

หมวดทุนวิจัย

หมวดวางแผน
และงบประมาณ

หมวดพัสดุ

หมวดติดตามโครงการ

หมวดธุรการ

วิจัยและการตรวจรับ

หมวดสงเสริมสนับสนุน
เผยแพรงานวิจยั

ภาพที่ 2 แผนภูมิโครงสรางสถาบันวิจัยและพัฒนา

งานขอมูล
สารสนเทศ
หมวดขอมูล
สารสนเทศ

3

รายงานประจําปH 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนามีโครงสรางการบริหารงานโดยมีอธิการบดีเป7นผูบริหารสูงสุดและมี
โครงสรางการบริหารงานและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาดังนี้
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประโยชน คุปตกาญจนากุล
อธิการบดี

ดร.วัฒนา รัตนพรหม
รองอธิการบดีฝ[ายวางแผนยุทธศาสตรและวิเทศสัมพันธ

รองศาสตราจารย ดร.ธงชัย เครือหงษ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ดร.วรรณะ บรรจง
รองผูอํานวยการ

ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล
รองผูอํานวยการ

อาจารยศิโรจน พิมาน
รองผูอํานวยการ
นางเพ็ญแกว พิมาน
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ

นางสาวกัญญารัตน แสงสุวรรณ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนัฐพร ยิ่งไพเราะ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวกิ่งกมล ชูแกว
เจาหนาทีว่ ิจัย

นางสาววริศรา นนทฤทธิ์
เจาหนาทีว่ ิจัย

ภาพที่ 3 โครงสรางการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวชุตินันต แซตั้ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร
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1.6 บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนามีบุคลากร จํานวน 11 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 2 คน คิด
เป7นรอยละ 18.18 วุฒิปริญญาโท จํานวน 5 คน วุฒิปริญญาตรี จํานวน 3 คน และต่ํากวาวุฒิปริญญา
ตรี จํานวน 1 คน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อ วุฒิการศึกษา และตําแหนง บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ – สกุล
รศ.ดร.ธงชัย เครือหงษ
ดร.วรรณะ บรรจง
ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล
อ.ศิโรจน พิมาน
นางเพ็ญแกว พิมาน

วุฒิการศึกษา
ปร.ด.(อินทรียเคมี)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร-ประยุกต)

วท.ม.(ฟaสิกส)
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
นางสาวกัญญารัตน แสงสุวรรณ นศ.บ. (นิเทศศาสตร)
นางสาวอรอุมา น้ําตาลพอด ปวส. (การบัญชี)
นางสาวนัฐพร ยิ่งไพเราะ
บธ.บ. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)
นางสาวกิ่งกมล ชูแกว
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
นางสาววริศรา นนทฤทธิ์
ศศ.ม.(รัฐศาสตร)
นางสาวชุตินันต แซตั้ง
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)

ตําแหนง
ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
หัวหนาสํานักงานฯ
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป
ผูปฏิบัตงิ านบริหาร

นักวิชาการเงินและบัญชี
เจาหนาที่วิจัย
เจาหนาที่วิจัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร

ประเภทของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มี 3 ประเภท คือ ขาราชการ จํานวน 4 คน คิด
เป7นรอยละ 36.36 พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 4 คน คิดเป7นรอยละ 36.36 และ พนักงาน
ประจําตามสัญญา จํานวน 3 คน คิดเป7นรอยละ 27.28 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงประเภทบุคลากรสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา
ที่
ประเภทบุคลากร
1 ขาราชการ
2 พนักงานมหาวิทยาลัย
3 พนักงานประจําตามสัญญา

จํานวน
4
4
3

ร2อยละ
36.36
36.36
27.28
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1.7 งบประมาณป;งบประมาณ พ.ศ. 2556
ในปHงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับงบประมาณ จํานวน 17,530,671.50 บาท
(สิ บเจ็ ดลานหาแสนสามหมื่ นหกรอยเจ็ ดสิ บเอ็ ดบาทหาสิ บสตางค) แบงเป7 นหมวดเงิ นรายได จํ านวน
11,734,871 บาท และหมวดเงิ นงบประมาณแผนดิ น จํ านวน 5,795,800.50 บาท ดั งตารางที่ 3 และ
ตารางที่ 4
ตารางที่ 3 แสดงหมวดเงินรายได ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2556
โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยหรืองาน
สร2างสรรค"
1.1 จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย
1.2 จัดประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
1.3 จัดประชุมเพื่อติดตามความกาวหนาและตรวจ
รับงานวิจัย
1.4 รางวัลนักวิจัย
1.5 สงเสริมและเผยแพรผลงานวิจัย
1.6 สงเสริมการใชประโยชนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
1.7 ประสานงานเครือขายวิจัย
1.8 การสังเคราะหงานวิจัย
1.9 สงเสริมการจัดทําวิจัยตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยขอตกลงที่มหาวิทยาลัยทํารวมกับ
ภาคีและเครือขาย
1.10 การจดสิทธิบัตรและทรัพยสินทางปDญญา
2.โครงการพัฒนาศักยภาพด2านการบริหาร
งานวิจัย
2.1 ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน
2.2 ประชุมคณะกรรมการการวิจัย
3.โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
3.1 จัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบกลไกและติดตาม
การประกันคุณภาพการศึกษา
3.2 วางแผนและประเมินผลการดําเนินงานดาน
การวิจัย
3.3 การจัดการความรู

ได2รับ(บาท)
8,777,584.00

งบประมาณ
ใช2จริง(บาท) คงเหลือ(บาท)
8,125,590.49 651,993.51

4,805,384.00
343,000.00
835,000.00

5,485,840.00
334,659.00
619,437.05

-680,456.00
8,341.00
215,562.95

110,000.00
1,223,000.00
166,000.00

120,000.00
1,339,420.44
82,000.00

-10,000.00
-116,420.44
84,000.00

145,200.00
100,000.00
1,000,000.00

138,584.00

6,616.00
100,000.00
1,000,000.00

50,000.00
570,000.00

5,650.00
60,684.40

44,350.00
509,315.60

285,000.00
285,000.00
250,000.00
50,000.00

56,840.90
3,843.50
60,129.65
6,045.90

228,159.10
281,156.50
189,870.35
43,954.10

50,000.00

325.00

49,675.00

100,000.00

53,758.75

46,241.25
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โครงการ/กิจกรรม
3.4 พัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
4.1 ไปราชการเพื่อเขารวมประชุมสัมมนา
4.2 ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
4.3 สงเสริมสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดีและ
สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
5. โครงการบริหารจัดการสํานักงาน
5.1 บริหารจัดการสํานักงาน
6. โครงการบริหารความเสี่ยง
รวมงบประมาณ

ได2รับ(บาท)
50,000.00
125,800.00
60,000.00
40,000.00
25,800.00

งบประมาณ
ใช2จริง(บาท)
68,570.00
45,700.00
2,900.00

คงเหลือ(บาท)
50,000.00
57,230.00
14,300.00
37,100.00

19,970.00

5,830.00

838,000.00
798,554.44
39,445.56
838,000.00
798,554.44
39,445.56
1,173,487.00
0
1,173,487.00
11,734,871.00 9,113,528.98 2,621,342.02

ตารางที่ 4 แสดงหมวดเงินงบประมาณแผนดิน ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2556
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการการวิจัย12โครงการ
1) รูปแบบการวางแผนทางการเงินเพื่อการออม
ของผูสูงอายุในจังหวัดสุราษฎรธานี
2) การเฝcาระวังการตกคางของยาฆาแมลงในผัก
และผลไมสดในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี
3) ศิลปะเพื่อสันติภาพและสัจจธรรมในปรัชญา
ศิลปะของทานพุทธทาสภิกขุ
4) การพัฒนาชุดฝFกอบรมในรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกสเพื่อเผยแพรภูมิปDญญาทองถิ่นเรื่อง
การเลี้ยงเป7ดและการผลิตไขเค็มในจังหวัด
สุราษฎรธานี
5) การพัฒนาระบบการใหบริการดานสุขภาพจาก
หนวยงานภาครัฐและเอกชนสําหรับผูสูงอายุ
ชวยเหลือตัวเองไมได
6) การจัดการทรัพยากรทางศิลปะการแสดง
ทองถิ่นเพื่อเสริมสรางพลังชุมชนตําบลทามะเดื่อ
อําเภอบางแกวจังหวัดพัทลุง
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ได2รับ(บาท)
5,795,800.50

งบประมาณ
ใช2จริง(บาท)
3,025,008.85

คงเหลือ(บาท)
2,770,791.65

422,510

169,004.00

253,506.00

609,350.50

426,545.35

182,805.15

530,750
455,000

530,750.00
182,000.00

438,609
480,718

273,000.00

438,609.00
336,502.60

144,215.40
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โครงการ/กิจกรรม
7) การพัฒนาผลิตภัณฑผลไมแปรรูปจากลองกอง
8) การพัฒนาเม็ดสีเขียวจากโครเมียมออกไซดใหมี
สมบัติสะทอนรังสีอาทิตยสําหรับวัสดุหลังคา
9) การตรวจวัดความเขมขนแกfสเรดอนภายใน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร
ธานี
10) การพัฒนาเครื่องเก็บผลปาลมรวง
11) การประเมินการดูดซึมไดของแรธาตุปริมาณ
นอย(สังกะสี,เหล็ก,แมงกานีส,และทองแดง)ใน
สาหรายขนนก
12) การจัดการความรูภูมิปDญญาทองถิ่นดานการ
ประมงอาวบานดอนจังหวัดสุราษฎรธานี
รวม

ได2รับ(บาท)
759,687

งบประมาณ
ใช2จริง(บาท)
531,780.90

คงเหลือ(บาท)
227,906.10

699,176

699,176.00

-

400,000

160,000.00

240,000.00

200,000

80,000.00

120,000.00

400,000

280,000.00

120,000.00

400,000

160,000.00

240,000.00

5,795,800.50 3,025,008.85 2,770,791.65
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สวนที่ 2
สรุปผลการดําเนินงานประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2556
2.1 งบประมาณวิจัย
ในปH งบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิ ทยาลั ยจั ดสรรทุ น ภายใน และไดรั บ เงิ น อุ ดหนุ น จาก
แหลงทุนภายนอก เพื่อเป7นทุนอุดหนุนการวิจัย รวมจํานวนทั้งสิ้น 15,900,980.50 บาท (สิบหาลาน
เกาแสนเการอยแปดสิบเอ็ดบาทหาสิบ สตางค) มีโครงการวิจั ยจํานวน 62 โครงการ โดยแบงเป7 น
ทุนภายใน 10,298,680.50 บาท จํานวน 48 โครงการ และ แหลงทุนภายนอก จํานวน 5,602,300
บาท จํานวน 14 โครงการ ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงขอมูลจํานวนโครงการวิจัยและงบประมาณจากแหลงทุนภายใน และแหลงทุน
ภายนอก
แหลงทุน
จํานวนโครงการ
งบประมาณ
ทุนภายใน
48
10,298,680.50
ทุนภายนอก
14
5,602,300
รวม
62
15,900,980.50
เมื่ อ พิ จ ารณาจํ า แนกตามแหลงทุ น พบวา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎรธานี ไดรั บ ทุ น
สนับสนุนโครงการวิจัยจากแหลงทุนภายในในอัตราสวนที่มากกวาทุนสนับสนุนจากแหงทุนภายนอก
คิดเป7นสัดสวน 65 : 35 ดังภาพที่ 4

35%

ทุนภายใน
65%

ทุนภายนอก

ภาพที่ 4 แสดงขอมูลรอยละของจํานวนโครงการวิจัยจากแหลงทุนภายในและภายนอก ประจําปH
งบประมาณ พ.ศ. 2556
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2.2 แหลงทุนวิจัย
2.2.1 ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร"ธานี
ในปH งบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎรธานีไดจั ดสรรงบประมาณ
สนั บ สนุ น การวิ จั ย โดยไดรั บ สนั บ สนุ น ทุ น จากหมวดเงิ น รายได จํ า นวน 36 โครงการ เป7 น เงิ น
4,502,880 บาท และทุนจากงบประมาณแผนดิน จํานวน 12 โครงการ เป7นเงิน 5,795,800.50 บาท
ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงขอมูลจํานวนโครงการวิจัยและงบประมาณสนับสนุนการวิจัยหมวดเงินรายไดและ
งบประมาณแผนดิน ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2556
การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย
หมวดเงินรายได
หมวดเงินงบประมาณแผนดิน
รวม

จํานวนโครงการ
36
12
48

งบประมาณ
4,502,880
5,795,800.50
10,298,680.50

เมื่อพิจารณาสัดสวนการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ประจํ าปH งบประมาณ พ.ศ. 2556 แลวพบวาเป7 น หมวดเงิ น รายได ไดรั บ การจั ดสรรนอยกวาเงิ น
งบประมาณแผนดินคิดเป7นสัดสวน 56: 44 ดังภาพที่ 5

44%

1. หมวดเงินรายได
2. หมวดเงินงบประมาณแผนดิน

56%

ภาพที่ 5 แผนภูมิแสดงขอมูลรอยละของงบประมาณสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2556
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2.2.2 ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก
ในปHงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดรับการจัดสรรงบประมาณ
การวิ จั ย จากแหลงทุ น ภายนอก ไดแก สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา(สกอ.)จํ า นวน
3 โครงการ เป7นเงิน 800,000 บาท สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จํานวน 1 โครงการ
เป7นเงิน 1,997,300 บาท สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) จํานวน 1 โครงการ เป7นเงิน
595,000 บาท ทุน สนับ สนุน จากโครงการความรวมมือ สกว.–มรส.จํ านวน 6 โครงการ เป7น เงิ น
1,200,000 บาท สกอ.ภาคใตตอนบนจํ า นวน 1 โครงการ เป7 น เงิ น 100,000 บาท โครงการ
ความรวมมือ สกว. สกอ. และ มรส. จํานวน 1 โครงการ เป7นเงิน 370,000 บาท และการทองเที่ยว
และกีฬา จังหวัดสุราษฎรธานีจํานวน 1 โครงการ เป7นเงิน 540,000 บาท ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แสดงขอมูลจํานวนโครงการวิจัยและงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก
ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2556
การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
สกว. –มรส.
สกอ.ภาคใตตอนบน
โครงการความรวมมือ สกว. สกอ. และ มรส.
การทองเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎรธานี
รวม

จํานวนโครงการ
3
1
1
6
1
1
1
14

งบประมาณ
800,000
1,997,300
595,000
1,200,000
100,000
370,000
540,000
5,602,300
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เมื่อพิจารณาจําแนกตามแหลงทุนภายนอก พบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ไดรับ
ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากแหลงทุน คิดเป7นสัดสวนตามลําดับ ดังนี้ 14 : 36 : 11 : 21 : 2 : 6 :
10 ดังภาพที่ 6

2%

6%

10%

14%

21%
36%
11%

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
สกว. –มรส.
สกอ.ภาคใตตอนบน
โครงการความรวมมือ สกว. สกอ. และ มรส.
การทองเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎรธานี

ภาพที่ 6 แผนภูมิแสดงขอมูลรอยละของงบประมาณสนับสนุนการวิจัยที่ไดรับการจัดสรรจากแหลงทุน
ภายนอก ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2556
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2.3 เปรียบเทียบการจัดสรรทุน
2.3.1 การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร"ธานี จําแนกตามคณะ
จากงบประมาณที่ ไ ดรั บ การจั ด สรรจากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎรธานี ประจํ า ปH
งบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 62 โครงการ เป7นเงิน 15,900,980.50 บาท นั้น เมื่อพิจารณา
ตามรายคณะแลวพบวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยมากที่สุด จํานวน
25 โครงการ เป7นเงิน 6,866,592.50 บาท ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 แสดงขอมูลจํานวนโครงการวิจัยและงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2556 จําแนกตามคณะ
จํานวน
(โครงการ)
25
3
9
6
16
2
1
62

คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะพยาบาลศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะนิติศาสตร
วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว
รวมทั้งสิ้น
2%

งบประมาณ
(บาท)
6,866,592.50
735,009
1,517,668
2,628,921
3,312,790
300,000
540,000
15,900,980.50

3%

21%
43%
16%
10%
5%

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะพยาบาลศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะนิติศาสตร
วิทยาลัยนานาชาติการทองเทีย่ ว

ภาพที่ 7 แผนภูมิแสดงขอมูลรอยละของงบประมาณสนับสนุนการวิจัยที่ไดรับการจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2556 จําแนกตามคณะ
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2.3.2 เปรียบเทียบทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายในและภายนอก จําแนกตามคณะ
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย ที่ ไ ดรั บ การสนั บ สนุ น จากทั้ ง แหลงทุ น ภายใน
มหาวิทยาลัย ราชภั ฏสุราษฎรธานีและแหลงทุนภายนอก พบวา คณะวิทยาการจัดการ ไดรับการ
สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายในและแหลงทุนภายนอกมากที่สุด ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 แสดงขอมูลจํานวนโครงการวิจัยและงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนการวิจัยจากแหลง
ทุนภายในและภายนอก ปHงบประมาณ 2556 จําแนกตามคณะ
ภายใน
ภายนอก
คณะ
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะพยาบาลศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะนิติศาสตร
วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว
รวมทั้งสิ้น

(โครงการ)

(บาท)

(โครงการ)

20
3
8
1
15
1
0
48

4,832,214
715,009
1,317,668
121,000
3,212,790
100,000
0
10,298,680.50

5
0
1
5
1
1
1
14

(บาท)

2,034,379
20,000
200,000
2,507,921
100,000
200,000
540,000
5,602,300

5,000,000
4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0

ภาพที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุน
ภายในและภายนอก ปHงบประมาณ พ.ศ. 2556 (จําแนกตามคณะ)

ทุนภายใน
ทุนภายนอก

รายงานประจําปH 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.3.3 เปรียบเทียบจํานวนโครงการวิจัยและงบประมาณที่ได2รับการสนับสนุนทั้งจากแหลงทุน
ภายใน และแหลงทุนภายนอก ระหวางป;งบประมาณ พ.ศ.2551–2556
2.3.3.1 เปรียบเทียบจํานวนโครงการวิจัยที่ได2รับการสนับสนุนในภาพรวม ระหวาง
ป;งบประมาณ พ.ศ.2551–2556
เมื่อเปรียบเทียบจํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนในภาพรวม ระหวางปHงบประมาณ
พ.ศ. 2551–2556 พบวา ปH 2552 มี จํ านวนโครงการวิ จั ยมากที่ สุ ด 108 โครงการ รองลงมาปH 2553
จํานวน 80 โครงการ ปH 2554 จํานวน 76 โครงการ ปH 2551 จํานวน 72 โครงการ ปH 2555 มีจํานวน 70
โครงการ และปH 2556 มีจํานวนโครงการวิจัยนอยที่สุดเพียง 62 โครงการ ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 แสดงจํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนในภาพรวม ระหวางปHงบประมาณ
พ.ศ. 2551– 2556
ลําดับ
ป;งบประมาณ
จํานวนโครงการวิจัย
1
2551
72
2
2552
108
3
2553
80
4
2554
76
5
2555
70
6
2556
62
120
100
80
60

โครงการวิจยั

40
20
0
2551

2552

2553

2554

2555

2556

ภาพที่ 9 แสดงการเปรี ย บเที ย บจํ านวนโครงการวิ จั ย ที่ไดรั บ การสนั บ สนุ นในภาพรวม ระหวาง
ปHงบประมาณ พ.ศ. 2551– 2556
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2.3.3.2 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได2รับการสนับสนุนในภาพรวม ระหวางป;งบประมาณ
พ.ศ. 2551–2556
เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนในภาพรวม ระหวางปHงบประมาณ
พ.ศ. 2551–2556 พบวา ปH 2555 ไดรับงบประมาณมากที่สุด จํานวน 16,637,227 บาท รองลงมา
ปH 2556 จํ า นวน 15,900,980.50 บาท ปH 2552 จํ า นวน 14,226,857 บาท ปH 2553 ไดรั บ
งบประมาณ จํานวน 11,836,781 บาท ปH 2551 ไดรับงบประมาณ จํานวน 11,608,427 บาท และ
ปH 2554 ไดรับงบประมาณ จํานวน 11,424,854 บาท ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 แสดงงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยในภาพรวม ระหวาง
ปHงบประมาณ พ.ศ. 2551–2556
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

ป;งบประมาณ
2551
2552
2553
2554
2555
2556

จํานวนงบประมาณ
11,608,427.00
14,226,857.00
11,836,781.00
11,424,854.00
16,637,227.00
15,900,980.50

18,000,000
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
งบประมาณ

8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
2551

2552

2553

2554

2555

2556

ภาพที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนในภาพรวม ระหวางปHงบประมาณ
พ.ศ. 2551–2556
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2.3.3.3 เปรียบเทียบจํานวนโครงการวิจัยที่ได2รับการสนับสนุนจากแหลงทุนภายในและ
แหลงทุนภายนอก ระหวางป;งบประมาณ พ.ศ. 2551–2556
เมื่ อเปรี ย บเที ย บจํ านวนโครงการวิ จั ย ที่ไดรั บ การสนั บ สนุ น จากแหลงทุ น ภายใน
และแหลงทุนภายนอก ระหวางปHงบประมาณ พ.ศ. 2551–2556 พบวาโครงการวิจัยที่ไดรับจากแหลง
ทุนภายใน มีจํานวนมากกวาแหลงทุนภายนอกอยางเห็นไดชัด โดยคิดเป7นสัดสวนรอยละ 80.13:
19.87 เมื่อพิจารณาเป7นรายปH ปรากฏวา ทุกปHโครงการวิจัยที่ไดรับจากแหลงทุนภายในมากกวาแหลง
ทุนภายนอก ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 แสดงจํานวนโครงการวิจัยจากแหลงทุนภายในและแหลงทุนภายนอกที่ไดรับการ
สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยในภาพรวม ระหวางปHงบประมาณ พ.ศ. 2551–2556
ลําดับ

ป;งบประมาณ

1
2
3
4
5
6

2551
2552
2553
2554
2555
2556

จํานวนโครงการวิจัย
ทุนภายใน
ทุนภายนอก
54
18
94
14
64
16
57
19
58
12
48
14
375
93

รวม

100
90
80
70
60
50

ทุนภายใน

40

ทุนภายนอก

30
20
10
0
2551

2552

2553

2554

2555

2556

ภาพที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนภายใน และ
แหลงทุนภายนอก ระหวางปHงบประมาณ พ.ศ. 2551–2556
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2.3.3.4 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได2รับการสนับสนุนจากแหลงทุนภายในและแหลงทุน
ภายนอก ระหวางป;งบประมาณ พ.ศ. 2551–2556
เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนภายในและแหลงทุน
ภายนอก ระหวางปHงบประมาณ พ.ศ. 2551–2556 พบวางบประมาณที่ไดรับจากแหลงทุนภายในมี
จํานวนมากกวาแหลงทุนภายนอกอยางเห็นไดชัด คิดเป7นสัดสวนรอยละ 56.22 : 43.78 เมื่อพิจารณา
เป7นรายปH ปรากฏวา โดยสวนใหญไดรับจากแหลงทุนภายในมากกวาแหลงทุนภายนอก ดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 แสดงจํานวนโครงการวิจัยจากแหลงทุนภายในและแหลงทุนภายนอกที่ไดรับการ
สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยในภาพรวม ระหวางปHงบประมาณ พ.ศ. 2551–2556
ลําดับ

ป;งบประมาณ

1
2
3
4
5
6

2551
2552
2553
2554
2555
2556

จํานวนโครงการวิจัย
ทุนภายใน
ทุนภายนอก
6,664,919
4,943,508
8,214,839
6,012,018
6,820,827
5,015,954
4,501,420
6,923,434
9,393,219
7,244,008
10,298,680.50
5,602,300
45,893,904.5
35,741,222

รวม
12,000,000
10,000,000
8,000,000

ทุนภายใน

6,000,000

ทุนภายนอก
4,000,000
2,000,000
0
2551

2552

2553

2554

2555

2556

ภาพที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนภายในและแหลงทุน
ภายนอก ระหวางปHงบประมาณ พ.ศ. 2551–2556
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2.4 งานวิจัยหรืองานสร2างสรรค"ที่ได2รับการตีพิมพ"หรือเผยแพร ประจําป; พ.ศ.2556
ในปH พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดสงเสริมเผยแพรผลงานวิจัย ซึ่งมีนักวิจัย
สงบทความวิ จั ย เพื่ อ นํ า เสนอในงานประชุ ม วิ ช าการ และตี พิ ม พเผยแพรในวารสารวิ ช าการ
ทั้ ง ในระดั บ ชาติ และนานาชาติ จํ า นวน 71 บทความ เมื่ อ พิ จ ารณาตามรายคณะแลวพบวา
คณะวิ ท ยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรั บ การตี พิม พหรื อเผยแพรผลงานวิ จั ย มากที่ สุ ด จํ า นวน 33
บทความ ดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 แสดงขอมูลจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร ประจําปH
พ.ศ. 2556 จําแนกตามคณะ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ระดับชาติ
ประชุมวิชาการ วารสาร TCI
คณะ
(0.25)
(0.25)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
20
5
พยาบาลศาสตร
1
0
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1
3
ครุศาสตร
0
1
วิทยาการจัดการ
19
0
นิติศาสตร
0
0
วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว
1
0
รวม
42
9

ระดับนานาชาติ
ประชุมวิชาการ SJR /ISI
(0.25)
(1)
3
5
0
0
1
0
3
1
3
2
0
0
1
1
13
8

รวม
33
1
5
5
24
0
3
71

4% 0%

33%

47%

7%
7%

2%

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะพยาบาลศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะนิติศาสตร
วิทยาลัยนานาชาติการทองเทีย่ ว

ภาพที่ 13 แผนภูมิแสดงขอมูลรอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร ประจําปH พ.ศ. 2556 จําแนกตามคณะ
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2.5 กิจกรรมในรอบป;งบประมาณ พ.ศ. 2556
ในรอบปHงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
ภารกิ จ การสนั บสนุ น และสงเสริมการวิ จัย ซึ่ งสอดคลองกั บ การประกั น คุณภาพ โดยไดจัดประชุ ม
การอบรมสัมมนา เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพงานวิจัย ดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 แสดงกิจกรรมในรอบปHงบประมาณ พ.ศ. 2556
วัน/เดือน/ป;
โครงการ/กิจกรรม
1 ต.ค. 2555
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ครั้งที่
5/2555
15–16 พ.ย. 2555 ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร
ธานีวิจัย ครั้งที่ 8“วิจัยเชิงบูรณาการ
เพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่น”
21-23 ม.ค. 2556 การประชุมใหญโครงการวิจัยในอุดมศึกษา
ครั้งที่ 1
28 ม.ค. 2556
13 ก.พ. 2556
14 ก.พ. 2556
15 ก.พ. 2556
19 มี.ค. 2556

ประชุมกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ศึกษาดูงาน
การบริหารจัดการงานวิจัย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การบรรจุ
น้ําพริกในถุงทนรอน
โครงการเผยแพรผลงานวิจัยสูชุมชนทองถิ่น

โครงการอบรม เรื่อง เขียนขอเสนอโครงการ
อยางไรใหไดรับทุน
7-8 พ.ค. 2556
โครงการบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน
บทความวิจัย
8-9 พ.ค. 2556
เป7นเจาภาพรวมจัดโครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10 พ.ค. 2556
เขารวมงานประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ
14 -15 พ.ค. 2556 โครงการจัดทําแผนกลยุทธสถาบันวิจัยและ
พัฒนา

สถานที่
หองผดุงชาติ ชั้น 2
อาคารสํานักงานอธิการบดี
อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา
ศูนยศิลปะวัฒนธรรมภาคเหนือ
ตอนลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม จังหวัดพิษณุโลก
หองประชุมสภา ชั้น 2
อาคารสํานักงานอธิการบดี
หองวิภาวดี /สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
อาคารสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อาคารสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หอง VDO Conference
อาคารทีปDงกรรัศมีโชติ
หองวิภาวดี ชั้น 2
อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยหาดใหญ
คีรีวารินรีสอรท เขื่อนเชี่ยวหลาน
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วัน/เดือน/ป;
30 พ.ค. 2556
20-23 มิ.ย. 2556
28-30 มิ.ย. 2556
29-30 ก.ค. 2556
14 ส.ค. 2556

15 ส.ค. 2556
18-20 ส.ค. 2556
23-27 ส.ค. 2556
25 ส.ค. 2556
26 ส.ค. 2556

7 ก.ย. 2556

โครงการ/กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ครั้งที่ 2/2556
ประเมินผลความพึงพอใจการจัดพิธีซอมรับ
พระราชทานปริญญาบัตร
ประเมินผลความพึงพอใจการจัดพิธีรับ
พระราชทานปริญญาบัตร
การประชุม ABC สุราษฎรธานี “รูรอบทิศ :
อาวบานดอน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุน
การวิจัย งบประมาณแผนดิน ประจําปH
งบประมาณ พ.ศ. 2558
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย
ครั้งที่ 2/2556
ประเมินผลความพึงพอใจการจัดงานราชภัฏ
วิชาการ และวันวิทยาศาสตร
นําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2556Thailand
Research Expo 2013

สถานที่
หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2
อาคารอํานวยการ
หอประชุมวชิราลงกรณ
หอประชุมวชิราลงกรณ
อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา
ณ หอง G807 ชั้น 8
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
หองประชุมผดุงชาติ
อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

โรงแรมเซนทาราแกรนด และ
บางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร
เซนทรัลเวิลด กรุงเทพมหานคร
ประเมินความพึงพอใจการจัดสอบภาคความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ความสามารถทั่วไป ของ สํานักงาน ก.พ.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
หองวิภาวดี ชั้น 2
ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุน อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ
การวิจัย งบประมาณแผนดิน ประจําปH
งบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการเผยแพรผลงานวิจัยสูชุมชนทองถิ่น สํานักงานสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
บานตะกรบ จํากัด อําเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎรธานี
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ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานีวิจัย ครั้งที่ 8
วันที่ 15–16 พฤศจิกายน 2555
ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร$ธานี ร'วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และเครือข'าย
อุดมศึกษาภาคใต6ตอนบน จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร$ธานีวิจัย ครั้งที่ 8 “วิจัยเชิงบูรณาการ
เพื่อพัฒนาชุมชนท6องถิ่น (Integrated Research for Community and Local Development) วันที่ 15-16
พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร$ธานี มีการ
บรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร$การวิจัยเพื่อพัฒนาท6องถิ่นภาคใต6 โดย รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัย
แห'งชาติ (วช.) นายกฤษณ$ธวัช นพนาคีพงษ$ และอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาเชิงพื้นที่ในมิติ
การศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม โดยวิทยากรผู6ทรงคุณวุฒิและมากด6วยประสบการณ$ในการจัด
การศึ ก ษาและการวิ จั ย ได6 แ ก' ดร.อาจอง ชุ ม สาย ณ อยุ ธ ยา รองศาสตราจารย$ ป ระภาภั ท ร นิ ย ม และ
รองศาสตราจารย$ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และดําเนินรายการโดย รองศาสตราจารย$ ดร. จันทร$จรัส เรี่ยวเดชะ

24

รายงานประจําป 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการงานวิจัย
วันที่ 13 กุมภาพันธ 2556
ณ ห4องวิภาวดี ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาศึกษาดูงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร$ธานี
วัน ที่ 13 กุ มภาพั น ธ$ 2556 เพื่อศึ กษาแนวทางการดํ าเนิ นงานและแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น ประสบการณ$
จากคณะผู6บริหารของหน'วยงานสู'การพัฒนา
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โครงการอบรม เรื่อง เขียนข4อเสนอโครงการอย9างไรให4ได4รับทุน
วันที่ 19 มีนาคม 2556
ณ ห4อง VDO Conference อาคารทีปGงกรรัศมีโชติ
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาจั ด โครงการอบรม เรื่ อ ง เขี ย นข6 อ เสนอโครงการอย' า งไรให6 ไ ด6 รั บ ทุ น
วันที่ 19 มีนาคม 2556 ณ ห6อง VDO Conference อาคารทีปcงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร$ธานี
โดยได6เชิญ รองศาสตราจารย$ ดร.โยธิน แสวงดี จาก สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เปdนวิทยากร
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โครงการบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัย
วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2556
ณ ห4องวิภาวดี ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ
สถาบันวิจัย และพัฒนาจัดโครงการอบรมเชิ งปฏิบัติ เรื่องการเขียนบทความวิจัย 7–8 พฤษภาคม
2556 ณ ห6 อ งวิ ภ าวดี อาคารกาญจนาภิ เ ษกอนุ ส รณ$ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร$ ธ านี โดยได6 เ ชิ ญ
รองศาสตราจารย$ ดร.โยธิน แสวงดี จาก สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เปdนวิทยากร
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เปJนเจ4าภาพร9วมจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2556
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร$ธานี ร'วมเปdนเจ6าภาพการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต “การวิจัยแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาท6องถิ่นสู'สากล” (The Theme of International
research symposium is “Integrating Research of Developing Local Communities to the
International Standard”) ระหว'างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยได6ร'วม
จัดนิ ทรรศการในหัว ข6อ ห'วงโซ' อุปทานสั ตว$น้ํ าอ' าวบ6 านดอน โดย อาจารย$ส งบ สิ งสัน จิตร อาจารย$อดิศร
สังข$คร อาจารย$นรินทร$ เนียมนุช และ อาจารย$นินธนา เอี่ยมสะอาด
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โครงการจัดทําแผนกลยุทธสถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่ 14 -15 พฤษภาคม 2556
ณ คีรีวารินรีสอรท เขื่อนเชี่ยวหลาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการจัดการความรู6เรื่องการจัดทําแผนกลยุทธ$ ประจําป 2557 – 2561
ณ คีรี ว าริ น รีส อร$ท เขื่อนเชี่ ย วหลาน จั งหวั ดสุร าษฎร$ธ านี โดยมี ตัว แทนนักวิ จัย จากทุกคณะและที มงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาเข6าร'วมโครงการ
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การประชุม ABC สุราษฎรธานี “รู4รอบทิศ : อ9าวบ4านดอน
วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2556
ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร$ธานี ร'วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการประชุม
วิชาการ ABC สุราษฎร$ธานี "รู6รอบทิศ อ'าวบ6านดอน" วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร$ธานี โดยมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง "กรอบคิด ทิศทาง และประสบการณ$งานวิจัย
เชิงพื้นที่" โดย ดร.สีลาภรณ$ บัวสาย รองผู6อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และการอภิปราย
ทางวิชาการ เรื่อง "โอกาสและความเสี่ยงของสุราษฎร$ธานี : เสียงสะท6อนจากพื้นที่" วิทยากรประกอบด6วยคุณ
ชลอศักดิ์ วาณิชย$เจริญ ผศ.ดร.ประโยชน$ คุปต$กาญจนากุล ดร.อนัญญา เจริญพรนิพัทธ คุ ณรวีพรรณ
ช6างเย็นฉ่ํา คุณทวีศักดิ์ สุขรัตน$ และดําเนินการอภิปรายโดย รศ.ดร.จันทร$จรัส เรี่ยวเดชะ
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข4อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ9นดิน ประจําปUงบประมาณ พ.ศ. 2558
วันที่ 14 สิงหาคม 2556
ณ ห4อง G807 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข6อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับ
ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย งบประมาณแผ' น ดิ น ประจํ า ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 วั น ที่ 14 สิ ง หาคม 2556
ณ ห6อง G807 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร$ธานี โดยได6เชิญ
รองศาสตราจารย$ ดร.โกศล มีคุณ กรรมการผู6ทรงคุณวุฒิพิจารณาทุนวิจัย ประจําสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห'งชาติ (วช.) เปdนวิทยากร
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นําเสนอผลงานวิจัยแห9งชาติ 2556 Thailand Research Expo 2013
วันที่ 23-27 สิงหาคม 2556
ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด และบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร
เซนทรัลเวิลด กรุงเทพมหานคร
สถาบันวิจัยและพัฒนาเข6าร'วมงานนําเสนอผลงานวิจัยแห'งชาติ 2556 (Thailand Research Expo
2013) ระหว'างวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย$ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร$ โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด$แอท เซ็ นทรั ลเวิ ลด$ กรุงเทพฯ โดยนําเสนองานวิ จัย จํานวน 5 เรื่ อง คือ 1) น้ําหมักผลตะลิ งปริ ง
Zygosaccharomyces rouxii TISTR 5044 โดย ดร.พัชรี หลุ'งหม'าน 2) การพัฒนาบรรจุภัณฑ$น้ําพริก
พร6อมบริโภค โดย ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ$ 3) การใช6หนอนจิ๋วทดแทนอาร$ทีเมียแรกฟcกในการอนุบาล
ลูกกุ6งขาว โดย อาจารย$สัญธิพร พุ'มคง และ อาจารย$ธรรมรัตน$ วาจาสัตย$ 4) การพัฒนาผลิตภัณฑ$โยเกิร$ต
ข6าวกล6องงอกพันธุ$หอมไชยา โดย อาจารย$กฤตภาส จินาภาค และคณะ และ 5) การพัฒนาผลิตภัณฑ$แปรรูป
จากผลไม6ลองกอง โดย อาจารย$จีรนันท$ กล'อมนรา และคณะ
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข4อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ9นดิน ประจําปUงบประมาณ พ.ศ. 2558
วันที่ 26 สิงหาคม 2556
ณ ห4องวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข6อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิ จัย งบประมาณแผ'น ดิน ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (สาขาวิทยาศาสตร$ ) วัน ที่ 26
สิงหาคม 2556 ณ ห6องวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ$ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร$ธานี โดยได6เชิญ
รองศาสตราจารย$ ดร.วันชัย ดีเอกนามกุล ภาควิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร$ จุฬาลงกรณ$มหาวิทยาลัย
เปdนวิทยากร
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โครงการวิจัยที่ได#รับทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร-ธานี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
แหล0งทุน
ทุนภายใน
1 ทุนวิจัยเพื่อสร!างนักวิจัยรุ#นใหม# (30,000)
2 ทุนวิจัยเพื่อสร!างความเข!มแข็ง
ทางวิชาการตามลักษณะของศาสตร3 (60,000)
3 ทุนวิจัยที่จัดทําเพื่อตีพิมพ3ในวารสาร
ทางวิชาการระดับชาติ (200,000)
4 ทุนวิจัยที่จัดทําเพื่อตีพิมพ3ในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติ (400,000)
5 งบประมาณแผ#นดิน
รวม
ทุนภายนอก
1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
2 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
3 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห#งชาติ (วช.)
4 สกว. –มรส.
5 สกอ.ภาคใต!ตอนบน
6 โครงการความร#วมมือ สกว. สกอ. และ มรส.
7 การท#องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร3ธานี
รวม
รวมทั้งหมด

จํานวนโครงการ

งบประมาณ

2

60,000

15

876,200

14

1,676,400

5
12
48

1,890,280
5,795,800.50
10,298,680.50

3
1
1
6
1
1
1
14
62

800,000
1,997,300
595,000
1,200,000
100,000
370,000
540,000
5,602,300
15,900,980.50
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รายชื่อโครงการวิจัยที่ได#รับทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร-ธานี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
1. ทุนภายใน
1.1 หมวดเงินรายได# ประเภททุนวิจัยเพื่อสร#างนักวิจัยรุ0นใหม0
ลําดับ
ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อผู#วิจัย
คณะมนุษยศาสตร-และสังคมศาสตร1 การมีส#วนร#วมของประชาชนในกระบวนการกําหนดนโยบาย นางสาวสุภาวดี พรหมบุตร
สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองท#าข!าม อําเภอพุนพิน จังหวัด
สุราษฎร3ธานี
คณะครุศาสตร2 การพัฒนาความรู!พื้นฐานด!านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย นางสาวสุนทรี แซ#บ#าง
โดยใช!ชุดการฝGกอบรมเพื่อพัฒนาความรู!ครูปฐมวัยที่สาํ เร็จ
การศึกษาไม#ตรงกับสาขาที่สอน สําหรับนักศึกษาภาค กศ.บท.
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
รวม
2 โครงการ

งบประมาณ

ระยะเวลา

30,000

3 มิ.ย. 56 –
2 มิ.ย. 57

30,000

21 ก.พ. 56 –
20 ก.พ. 57

60,000

1. 2 หมวดเงินรายได# ทุนวิจัยเพื่อสร#างความเข#มแข็งทางวิชาการตามลักษณะของศาสตรลําดับ
ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อผู#วิจัย
งบประมาณ
คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี
1
ผลของการแช#ฮอร3โมน 17 อัลฟา เมทธิลเทสโตสเตอโรนใน
นายณัฐพล เมฆแดง
60,000
การแปลงเพศปลาหางนกยูง (Poecillia reticulate) ให!เปVน
เพศผู!
2
การศึกษาระดับอาหารข!นที่เหมาะสมในอาหารกระต#ายอายุ
นายพีรวัจน3 ชูเพ็ง
60,000
4-16 สัปดาห3 ที่มีผลต#อสมรรถภาพการผลิต
3
การพัฒนาตัวกระปYองเครื่องดื่มสําหรับการปรับสภาพเฟส
นางสาวสายนที จากถิ่น
60,000
b-Al5FeSi ในงานหล#อโลหะผสมอะลูมิเนียม-ซิลิคอนแมกนีเซียม-เหล็ก
4
การสร!างบทเรียนแบบใช!ป^ญหาเปVนหลักบนเครือข#าย
นางสาวจุฑาพร อินทะสะระ
60,000
อินเทอร3เน็ต วิชาการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร3 สําหรับ
นักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร3
ธานี
5
การสร!างเว็บไซต3ที่ส#งเสริมการคิดสร!างสรรค3 โดยใช!รูปแบบ
นางจันทร3จิรา สีระพัดสะ
60,000
การฝGกคิดนอกกรอบ
6
การพัฒนาเรือไฟฟbาโซลาร3เซลล3สาํ หรับสวนน้ํา
นายวิมล พรหมแช#ม
60,000
7

ผลของคาร3บอนไดออกไซด3ต#อการเจริญเติบโตและปริมาณ
ดร.ชมพูนุท ชัยรัตนะ
น้ํามันในเซลล3สาหร#าย Botryococcus sp. ที่เลี้ยงด!วยน้ําทิ้ง
ในกระบวนการแปรรูปอาหารทะเล
ผลของหนอนรําข!าวสาลีต#อสมรรถภาพการผลิตของเม#นแคระ นางสาวณันญรัตน3 คุ!มครอง

8
9

ศึกษาป^จจัยที่มีอิทธิพลต#อการยอมรับการใช!ระบบการเรียน
การสอนออนไลน3 (E - learning) กรณีศึกษานักศึกษาระดับ

นางสาวเอพร โมฬี

60,000
60,000
60,000

ระยะเวลา
21 ก.พ. 56 –
20 ก.พ. 57
21 ก.พ. 56 –
20 ก.พ. 57
21 ก.พ. 56 –
20 ก.พ. 57
21 ก.พ. 56 –
20 ก.พ. 57
21 ก.พ. 56 –
20 ก.พ. 57
21 ก.พ. 56 –
20 ก.พ. 57
21 ก.พ. 56 –
20 ก.พ. 57
21 ก.พ. 56 –
20 ก.พ. 57
21 ก.พ. 56 –
20 ก.พ. 57
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ลําดับ

ชื่อโครงการวิจัย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร3ธานี
10 การพัฒนาแบบจําลองสมการโครงสร!าง เพื่อศึกษาและ
วิเคราะห3ป^จจัยเชิงสาเหตุทสี่ #งผลต#อความปลอดภัยในการใช!
บริการระบบเครือข#ายคอมพิวเตอร3ของนักศึกษา กรณีศึกษา
: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร3ธานี
คณะมนุษยศาสตร-และสังคมศาสตร11 ผลของวิธีสอนแบบวิเคราะห3รูปแบบการเขียนจดหมายธุรกิจ
เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนของนักศึกษาชั้นปที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร3ธานี
12 การมีส#วนร#วมของชุมชนในการจัดการลุ#มน้าํ : กรณีศึกษา
ลุ#มน้ํา สาขาคลองสก อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎ3ธานี
13 ป^ญหาซึ่งมีผลกระทบต#อการจ!างงานต#างด!าวในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร3ธานี
14 การพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อสร!างศักยภาพการพัฒนาท!องถิ่น
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร3ธานี
15 ความเชื่อและแรงศรัทธาเกี่ยวกับแม#ย#านางเรือที่เชื่อมโยงในวิถี
ชีวิตของชาวเรือภาคใต!ในบริบทสังคมป^จจุบัน
รวม

ชื่อผู#วิจัย
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งบประมาณ

ระยะเวลา

นางสาวศศิณัชชกร ศรีทอง

60,000

3 มิ.ย. 56 –
2 มิ.ย. 57

นางสาวณัฐชยา ทองพันธ3

0
40,800

นายณัฐวุฒิ แก!วบางพูด

58,400

ดร.สมคิด รัตนพันธุ3

60,000

นายธิติ พานวัน

57,000

นายณัฏฐณิชา พรรณรัตน3

60,000

15 โครงการ

21 ก.พ. 56 –
20 ก.พ. 57
21 ก.พ. 56 –
20 ก.พ. 57
21 ก.พ. 56 –
20 ก.พ. 57
21 ก.พ. 56 –
20 ก.พ. 57
3 มิ.ย. 56 –
2 มิ.ย. 57

876,200

1.3 หมวดเงินรายได# ทุนวิจัยที่จดั ทําเพื่อตีพิมพ-ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
ลําดับ
ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อผู#วิจัย
งบประมาณ
ระยะเวลา
คณะวิทยาการจัดการ
1 การสร!างมูลค#าเพิ่มเงาะโรงเรียน อําเภอบ!านนาสารจังหวัด นายพงศกร ศยามล
100,000 21 ก.พ. 56 –
สุราษฎร3ธานี
20 ก.พ. 57
2 วิเคราะห3ความคุ!มค#าของการขายยางแผ#นกับการขายน้าํ ยาง นางสาวพรเพ็ญ สุขหนู
100,000 21 ก.พ. 56 –
สดของเกษตรกร อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร3ธานี
นางสาวเนตนภา รักษายศ
20 ก.พ. 57
3 การจัดการการเงินส#วนบุคคลของอาจารย3ในมหาวิทยาลัย
นายชาญวิทย3 ทองโชติ
100,000 21 ก.พ. 56 –
ของภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดสุราษฎร3ธานี
นางสาวภวิษณ3ณัฏฐ3 เวชวิฐาน
20 ก.พ. 57
4 แนวทางในการเตรียมความพร!อมด!านการบริหารทรัพยากร นางสาววัชรี พืชผล
100,000 21 ก.พ. 56 –
มนุษย3ของสถานประกอบการในจังหวัดสุราษฎร3ธานี
นายอรรถพงศ3
20 ก.พ. 57
เพื่อการก!าวเข!าสูป# ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ.
ลิมปiกาญจนวัฒน3
2558
นางนันทิพา บุษปวรรธนะ
5 การเปลีย่ นแปลงทัศนคติด!านการพัฒนาข!อมูล เพื่อ
นางพรทิพย3 ทวีพงษ3
100,000 21 ก.พ. 56 –
สนับสนุนการท#องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมศรีวิชัยในการรองรับ
20 ก.พ. 57
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
6 ความสัมพันธ3ระหว#างการทํากิจกรรมรับผิดชอบต#อสังคม
นางสาวชุติมา วุ#นเจริญ
100,000 21 ก.พ. 56 –
กับผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมในอําเภอเกาะสมุย
31 ธ.ค. 57
จังหวัดสุราษฎร3ธานี
7 การพัฒนาศักยภาพด!านการผลิตและการตลาดของกลุ#ม
นางสาวดาริน รุ#งกลิ่น
100,000 20 มิ.ย. 56 –
ผู!เพาะเลี้ยงหอยแครงแบบการพึ่งพาตนเอง ในจังหวัดสุ
19 มิ.ย. 57
ราษฎร3ธานีหลังเกิดอุทกภัยป 2554
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ลําดับ
8

ชื่อโครงการวิจัย
การเพิ่มศักยภาพในการแข#งขันในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต!ด!านการขายสินค!าและการให!บริการของ
ผู!ประกอบการตามแหล#งท#องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร3ธานี
9 ระดับการมีส#วนร#วมในการปฏิบัตติ ามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร3ธานี
คณะนิติศาสตร10 มาตรการด!านความร#วมมือการบริหารราชการแบบมีส#วน
ร#วมในการปbองกันและปราบปรามยาเสพติดพื้นที่จังหวัด
สุราษฎร3ธานี
คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี
11 การวิเคราะห3หาปริมาณแร#ธาตุในสาหร#ายทะเล
12
13

การพัฒนาโมดุลผลิตแกkตเชื้อเพลิงจากน้ําใช!กับรถยนต3

การผลิตน้ําส!มสายชูหมักและเครือ่ งดื่มน้ําส!มสายชู
เพื่อสุขภาพจากเงาะโรงเรียน
คณะพยาบาลศาสตร14 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร3ชว# ยสอนโดยใช!
ภาษาอังกฤษในการตรวจร#างกายทารกแรกเกิด สําหรับ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร3
รวม

ชื่อผู#วิจัย
นางสาวนินธนา เอี่ยมสะอาด

งบประมาณ
ระยะเวลา
100,000 20 มิ.ย. 56 –
19 มิ.ย. 57

นางสงบ สิงสันจิตร

100,000

ดร.อัคคกร ไชยพงษ3

00
100,000

นางสาวนิภาภรณ3 มีพันธุ3

00
200,000

นายนิกร บุญญานุกลู

200,000

นางสาวสุพรรณิการ3 ศรีบัว
ทอง

200,000

นางวิรีภรณ3 ชัยเศรษฐ
สัมพันธ3
14 โครงการ

1.4 หมวดเงินรายได# ทุนวิจัยที่จดั ทําเพื่อตีพิมพ-ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ลําดับ
ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อผู#วิจัย
คณะวิทยาการจัดการ
1 ประสิทธิภาพการให!บริการ พฤติกรรมผู!บริโภค และ
ดร.จักรวุฒิ ชอบพิเชียร
มาตรฐานการจัดทําโรงแรมที่เปVนมิตรต#อสิ่งแวดล!อม
ผศ.ดร.นิตย3 หทัยวสีวงศ3 สุขศรี
ของโรงแรมบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร3ธานี
นางสาวมณฑา เอมสวัสดิ์
2
การส#งเสริมสุขภาวะจากการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวเบญจมาภรณ3 คงชนะ
ของกลุ#มผู!สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร3ธานี
นางสาวพัฒชฎา เสนประดิษฐ3
นางสาวเรณุกา ขุนชํานาญ
3
โครงสร!างพื้นฐานทางระบบเครือข#ายบนการสื่อสาร
ว#าที่ร!อยตรี วันเฉลิม พลดี
ของอุตสาหกรรมการท#องเที่ยวเพือ่ รองรับสมาชิกกลุม#
นายศิโรจน3 พิมาน
อาเซียน
4
คุณภาพการให!บริการและประสิทธิภาพของผู!ประกอบการ ดร.ปรีชา วรารัตน3ไชย
ขนส#งสินค!าในจังหวัดสุราษฎร3ธานี
นางสาวอรพิน รู!ยิ่ง
นางสาวพัชรินทร3 เพชรช#วย
5
การพัฒนามาตรฐานธุรกิจสปาใน อําเภอเกาะสมุย จังหวัด รศ.สุณีย3 ล#องประเสริฐ
สุราษฎร3ธานี สู#ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รวม
5 โครงการ
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0
76,400

20 มิ.ย. 56 –
19 มิ.ย. 57
21 ก.พ. 56 –
20 ก.พ. 57
21 ก.พ. 56 –
20 ก.พ. 58
21 ก.พ. 56 –
20 ก.พ. 58
21 ก.พ. 56 –
20 ก.พ. 58
3 มิ.ย. 56 –
2 มิ.ย. 57

1,676,400
งบประมาณ

ระยะเวลา

400,000

21 ก.พ. 56 –
20 ก.พ. 58

361,280

21 ก.พ. 56 –
20 ก.พ. 58

400,000

21 ก.พ. 56 –
20 ก.พ. 58

400,000

21 ก.พ. 56 –
20 ก.พ. 58

329,000

21 พ.ค. 56 –
20 พ.ค. 58

1,890,280

รายงานประจําป 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา
1.2 งบประมาณแผ0นดิน
ลําดับ
ชื่อโครงการ
คณะมนุษยศาสตร-และสังคมศาสตร1
การจัดการทรัพยากรทางศิลปะการแสดงท!องถิ่นเพื่อ
เสริมสร!างพลังชุมชน ตําบลท#ามะเดื่อ อําเภอบางแก!ว
จังหวัดพัทลุง
2
ศิลปะเพื่อสันติภาพและสัจจธรรมในปรัชญาศิลปะของท#าน
พุทธทาสภิกขุ
คณะพยาบาลศาสตร3
การพัฒนาระบบการให!บริการด!านสุขภาพจากหน#วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนสําหรับผู!สูงอายุช#วยเหลือตัวเองไม#ได!
4
การให!บริการทีเ่ อื้ออาทรต#อผูส! ูงอายุ : กรณีศึกษา
โรงพยาบาลส#งเสริมสุขภาพตําบลขุนทะเล
คณะวิทยาการจัดการ
5
รูปแบบการวางแผนทางการเงินเพือ่ การออมของผู!สูงอายุ
ในจังหวัดสุราษฎร3ธานี
คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี
6
การจัดการความรู!ภูมิปญ
^ ญาท!องถิน่ ด!านการประมงอ#าวบ!าน
ดอน จังหวัดสุราษฎร3ธานี
7
การตรวจวัดความเข!มข!นแกkสเรดอนภายในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร3ธานี
8
การประเมินการดูดซึมได!ของแร#ธาตุปริมาณน!อย (สังกะสี,
เหล็ก, แมงกานีส, และทองแดง) ในสาหร#ายขนนก
9
การเฝbาระวังการตกค!างของยาฆ#าแมลงในผักและผลไม!สด
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร3ธานี
10
11

12

การพัฒนาชุดฝGกอบรมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส3เพื่อ
เผยแพร#ภูมิปญ
^ ญาท!องถิ่น เรื่องการเลีย้ งเปVดและการผลิตไข#
เค็มในจังหวัดสุราษฎร3ธานี
การพัฒนาผลิตภัณฑ3ผลไม!แปรรูปจากลองกอง

การพัฒนาเม็ดสีเขียวจากโครเมียมออกไซด3ให!มสี มบัติ
สะท!อนรังสีอาทิตย3สําหรับวัสดุหลังคา
รวมงบประมาณ

ชื่อนักวิจัย
นางสาวจีรวรรณ ศรีหนูสุด
นางสาววนิษา ติคํา
นายพิชัย สุขวุ#น
ผศ.ดร.อารี พุ#มประไวทย3
นางสาวชนานันท3 โพธิ์ขวาง
นางวรรณา กุมารจันทร3

นางสาวภวิษณ3ณัฏฐ3 เวชวิฐาน

งบประมาณ

ระยะเวลา

480,718

8 พ.ย. 55 –
7 พ.ย. 56

530,750.00
0
438,609.00
200,000
0
422,510

400,000

ดร.มาริสา อินทวงศ3

400,000

ผศ.โสภณ บุญล้าํ
นางสาวจุฑามาศ กระจ#างศรี
นางสาวอัญชลี มั่นคง
นางสาวจีรนันท3 กล#อมนรา
ดร.พัชรี หลุ#งหม#าน
นางสาวชวนพิศ เรืองจรัส
นายศักดิ์ชัย กรรมารางกูร
นายจาตุรนต3 ทิพย3วงศ3
ผศ.ดร.ทัศนีย3 ทองก!านเหลือง
12 โครงการ

10 ก.ย. 56
9 ก.ย. 57
1 ต.ค. 55 –
30 ก.ย. 56

0
400,000

นางสาวกนกวรรณ
แก!วเกาะสะบ!า
ดร.กนกกานต3 ฐิติภรณ3พันธ3

นายพูนศักดิ์ บุญยัง
นางสาวโสตถิมา ไกรเกตุ
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609,350.50

1 ต.ค. 55 –
30 ก.ย. 56
1 ต.ค. 55 –
30 ก.ย. 56

455,000

6 ม.ค. 56 –
5 ม.ค.57

759,687

1 ต.ค. 55 –
30 ก.ย. 56

699,176

1 ต.ค. 55 –
30 ก.ย. 56

5,795,800.5
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2. ทุนภายนอก
2.1 สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยในอุดมศึกษา (สกอ.)
ลําดับ
ชื่อโครงการ
1
ตํานานหรือนิทานพื้นบ!านกับกระบวนการขัดเกลาเยาวชน
ภาคใต!

ชื่อผู#วิจัย
ดร.ทวัช บุญแสง
นางสาวสมสิรี มนัส (10%)

40

งบประมาณ
200,000

ระยะเวลา
1 ต.ค. 55 –
30 ก.ย. 56

300,000

1 ต.ค. 55 –
30 ก.ย. 56

300,000

1 ต.ค. 55 –
30 ก.ย. 56

นางสาวจินดาพร แก!วลายทอง (10%)

นายชวกิจ ทองนุ!ยพราหมณ3 (20%)
นางสาวษมาภรณ3 ทองพัฒน3 (20%)

2
3

การศึกษาแนวคิดการออกแบบสื่อการละเล#นพื้นบ!าน ตามวิถี
ภูมิป^ญญาท!องถิ่น เพื่อสร!างสื่อ การเรียนรู!วิทยาศาสตร3พื้นฐาน
เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ
การบริโภคหอยนางรมของบรรพชนชาวสุราษฎร3ธานี

นางวรรณา กุมารจันทร3 (10%)
ผศ.อุไรวรรณ มีเพียร
ผศ.วิลาวัณย3 ทิพย3สุวรรณพร
นางสาวเสาวภาคย3 สว#างจันทร3
ผศ.ดร.รัตนา วงศ3ชูพันธ3 (30%)
ดร.พัชรี หลุ#งหม#าน (25%)
ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ3 (25%)

รวม
2.2 สกอ.ภาคใต#ตอนบน
ลําดับ
ชื่อโครงการวิจัย
1 การจัดการโซ#อุปทานการเลีย้ งปลานิลในกระชังในจังหวัดสุราษฎร3
ธานี
รวม
2.3 โครงการความร0วมมือ สกว.-มรส. รุ0นที่ 3
ลําดับ
ชื่อโครงการวิจัย
1 การตรวจหาความสัมพันธ3ของยีน Prolactin ต#อสมรรถนะการ
ผลิตไข#ในเปVดไข#กากีแคมปiเบลล3
2 การพัฒนาบทเรียน e-Learning แบบปฏิสัมพันธ3 วิชา
คอมพิวเตอร3เพื่อชีวิต สําหรับนักศึกษาปริญาตรี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎร3ธานี
3 การพัฒนาเครือข#ายการมีส#วนร#วมในการปbองกันอุทกภัย
กรณีศึกษาอําเภอกาญจนดิษฐ3 จังหวัดสุราษฎร3ธานี
4 ป^ญหาการบังคับใช!กฎหมายซื้อขายสินค!าเกษตรล#วงหน!า ศึกษา
กรณีสินค!ายางพาราในเขตภาคใต!ตอนบน
5 ภูมิสารสนเทศการใช!ประโยชน3ที่ดนิ และจํานวนประชากรในพื้นที่
อ#าวบ!านดอน จังหวัดสุราษฎร3ธานี ในช#วงป พ.ศ. 2545-2554
6

3 โครงการ
ชื่อผู#วิจัย
นางสาวพรเพ็ญ สุขหนู

800,000
งบประมาณ
100,000

1 โครงการ

100,000

ชื่อผู#วิจัย
นางสาวกมลพรรณ เจือกโว!น
ผศ.โสภณ บุญล้าํ
นางสาวอัญชลี มั่นคง
นางสาวจุฑามาศ กระจ#างศรี

งบประมาณ
200,000
200,000

นายวิทวัส ขุนหนู

200,000

นายเพชร ขวัญใจสกุล

200,000

ผศ.ธนา จารุพันธุเศรษฐ3
นางสาวเอพร โมฬี
นายเนติธรรม คงเจริญ
ดร.ชมพูนุช ชัยรัตนะ
ผลของเม็ดสีสีแดงจากราข!าวแดง Monascus purpureus ในการ นายจาตุรนต3 ทิพย3วงศ3
ยับยั้งแบคทีเรีย Xanthomonas axonopodis pv. citri สาเหตุ ดร.เกษร เมืองทิพย3
โรคเน#าดํา และ Ralstonia solanacearum สาเหตุโรคเหีย่ ว
ดร.เบญจมาศ หนูแปbน
รวม
6 โครงการ

200,000

200,000
1,200,000

ระยะเวลา
15 ม.ค. 56 14 ม.ค. 57

ระยะเวลา
17 ธ.ค. 55 16 ธ.ค. 56
17 ธ.ค. 55 16 ธ.ค. 56
17 ธ.ค. 55 16 ธ.ค. 56
17 ธ.ค. 55 16 ธ.ค. 56
15 มี.ค. 56 14 มี.ค. 57
15 มี.ค. 56 14 มี.ค. 57
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2.4 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห0งชาติ (วช.)
ลําดับ
ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อผู#วิจัย
1 ศูนย3เรียนรู!หมู#บา! นหนอนนกตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผศ.โสภณ บุญล้ํา
นางสาวกมลพรรณ เจือกโว!น
นางสาวจุฑามาศ กระจ#างศรี
นายพีรวัจน3 ชูเพ็ง
นางสาวณันญรัตน3 คุม! ครอง
รวม
1 โครงการ
2.5 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ลําดับ
ชื่อโครงการวิจัย
1 ศูนย3พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธ3ป^ญญา : ศูนย3มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร3ธานี
รวม
2.6 โครงการความร0วมมือ สกว. สกอ. และ มรส.
ลําดับ
ชื่อโครงการวิจัย
1 นวัตกรรมและชุดสาธิตอย#างง#ายสําหรับการพัฒนาทักษะคิด
ทางวิทยาศาสตร3ผ#านกระบวนการเรียนรู!แบบสืบเสาะหาความรู!
รวม

งบประมาณ
595,000

ระยะเวลา
27 ก.พ. 56 26 ส.ค. 56

595,000

ชื่อผู#วิจัย
ดร.วัฒนา รัตนพรหม
นายศักดิ์ชัย กรรมรางกูร
ดร.ปริศนา รักบํารุง
นางสาวภวิกา ภักษา
1 โครงการ

งบประมาณ
1,997,300

ชื่อผู#วิจัย
ดร.ปริศนา รักษ3บํารุง

งบประมาณ
370,000

1 โครงการ

41

ระยะเวลา
1 พ.ค. 56 –
30 เม.ย. 57

1,997,300
ระยะเวลา
3 มิ.ย. 562 มิ.ย. 58

370,000

2.7 การท0องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร-ธานี

ลําดับ
ชื่อโครงการวิจัย
1 การประเมินผลหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด!านการโรงแรมและ
การท#องเที่ยว จังหวัดสุราษฎร3ธานี
รวม

ชื่อผู#วิจัย
นายธนาวิทย3 บัวฝbาย
1 โครงการ

งบประมาณ
540,000
540,000

ระยะเวลา
15 ส.ค. 5630 ธ.ค. 56

ภาคผนวก ค
รายชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร
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การเผยแพรผลงานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ งานสร*างสรรค
ประชุม วารสาร ประชุม
สถาบัน/
รวม
SJR /ISI
วิชาการ
TCI วิชาการ
จังหวัด
(1)
(0.25)
(0.25) (0.25)
(0.125)

ที่

คณะ

1
2
3
4
5
6
7

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ครุศาสตร
วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร
วิทยาลัยนานาชาติการท-องเที่ยว
รวม

20
1
1
0
19
0
1
42

5
0
3
1
0
0
0
9

3
0
1
3
3
0
1
13

5
0
0
1
2
0
1
8

0
0
0
0
0
0
0
0

33
1
5
5
24
0
3
71

การเผยแพรผลงานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ลําดับ

ชื่องานวิจัย/งานสร*างสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพร

ชื่อ-นามสกุล
เจ*าของงานวิจัย/
งานสร*างสรรค
นางสาววิภารัตน
ชัยเพชร

1

ขนาดของเปลือกหอยที่เหมาะสมใน
ประสิทธิภาพการบําบัดไนโตรเจน และ
ฟอสฟอรัสในน้ําทิ้ง บ-อกุ9ง

2

การผลิตเอทานอลจากใบปาลมน้ํามันโดย
เชื้อ Saccharomyces cerevisiae

3

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรช-วยสอนบน นายสุธิพร ขุนทอง
เครือข-ายอินเทอรเน็ต เรื่องสถิติเชิงพรรณนา
และทฤษฎีความน-าจะเปQน วิชาสถิติสําหรับ
นักวิทยาศาสตร
ผลของระดับแกลบกุ9งต-อสมรรถนะการผลิต นางสาวกมลพรรณ
เปQดไข-กากีแคมปRเบลล อายุ 9 – 11 ป
เจือกโจ9น

4

5

ดร.พงษศักดิ์ นพรัตน

การสืบค9นความรูภ9 ูมิปSญญาไทย เรื่องผ9าไหม นางกรชุลี คณะนา
พุมเรียงผ-านระบบสารสนเทศมัลติมีเดียและ
แอนิเมชั่น

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพที่นําไปตีพิมพเผยแพร
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานี
วิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท9องถิ่น
สู-ประชาคมอาเซียน 21–22 พฤศจิกายน 2556
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานี
วิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท9องถิ่น
สู-ประชาคมอาเซียน 21–22 พฤศจิกายน 2556
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานี
วิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท9องถิ่น
สู-ประชาคมอาเซียน 21–22 พฤศจิกายน 2556
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานี
วิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท9องถิ่น
สู-ประชาคมอาเซียน 21–22 พฤศจิกายน 2556
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานี
วิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท9องถิ่น
สู-ประชาคมอาเซียน 21–22 พฤศจิกายน 2556

รายงานประจําป 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ลําดับ

ชื่องานวิจัย/งานสร*างสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพร

ชื่อ-นามสกุล
เจ*าของงานวิจัย/
งานสร*างสรรค

6

ผลของการเสริมหนอนรําข9าวสาลีต-อ
นางสาวณันญรัตน
สมรรถภาพการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ
คุ9มครอง
ของแม-นแคระ

7

การพัฒนาผลิตภัณฑไอศกรีมดัดแปลง
น้ําข9าวกล9องงอกพันธุหอมไชยา

นายกฤตภาส
จินาภาค

8

การผลิตกรดอินทรียจากน้ําหมักผล
ตะลิงปลิง

ดร.พัชรี หลุ-งหม-าน

9

พืชองคประกอบและโครงสร9างของสังคมพืช นายพลวัต
ชายเลน ตําบลลีเล็ด อําเภอพุนพิน จังหวัด
ภัทรกุลพิสุทธิ
สุราษฎรธานี

10

การตรวจสอบชนิดและการใช9ประโยชน
จากแมลงในพื้นที่เกษตรกร

ผศ.ดร.จิตเกษม
หลําสะอาด

11

ปSญหาการลาออกกลางคันจากการเรียน
ของเยาวชนในชุมชนชนบท จังหวัดสงขลา

นางสาวณัฏฐณิชา
พรรณรัตน

12

การพัฒนาชุดการเรียนผ-านเครือข-าย
คอมพิวเตอร วิชาการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบ

นางสาวจุฑามาศ
กระจ-างศรี

13

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรช-วยสอน
ออนไลน วิชาเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย ตาม
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
การศึกษาความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มตี -อคุณลักษณะของ
นักศึกษาฝZกประสบการณวิชาชีพ สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี
การศึกษาประสิทธิผลของสื่อการสอนหนัง
ตะลุงคนต-อการป[องกันโรคเบาหวาน

นายชัยทัศน
เกียรติยากุล

14

15

นายอาดือนา นิโด

นายคณิต หนูพลอย
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ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพที่นําไปตีพิมพเผยแพร
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานี
วิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท9องถิ่น
สู-ประชาคมอาเซียน 21–22 พฤศจิกายน 2556
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานี
วิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท9องถิ่น
สู-ประชาคมอาเซียน 21–22 พฤศจิกายน 2556
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานี
วิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท9องถิ่น
สู-ประชาคมอาเซียน 21–22 พฤศจิกายน 2556
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานี
วิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท9องถิ่น
สู-ประชาคมอาเซียน 21–22 พฤศจิกายน 2556
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานี
วิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท9องถิ่น
สู-ประชาคมอาเซียน 21–22 พฤศจิกายน 2556
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานี
วิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท9องถิ่น
สู-ประชาคมอาเซียน 21–22 พฤศจิกายน 2556
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานี
วิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท9องถิ่น
สู-ประชาคมอาเซียน 21–22 พฤศจิกายน 2556
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานี
วิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท9องถิ่น
สู-ประชาคมอาเซียน 21–22 พฤศจิกายน 2556
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานี
วิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท9องถิ่น
สู-ประชาคมอาเซียน 21–22 พฤศจิกายน 2556
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานี
วิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท9องถิ่น

รายงานประจําป 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ลําดับ

16
17
18
19

20

ชื่องานวิจัย/งานสร*างสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพร
ของประชานกลุ-มเสี่ยง ตําบลบ9านหน9าเขา
อําเภอพนม จังหวัดกระบี่
คุณภาพน้ําและแนวทางการจัดการ
แม-น้ําพุมดวงจังหวัดสุราษฎรธานี

ชื่อ-นามสกุล
เจ*าของงานวิจัย/
งานสร*างสรรค
นางสาวอุไรรัตน
รัตนวิจิตร

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําโดย
กระบวนการชุมชนมีส-วนร-วม

นายอาดือนา นิโด
และนายธนสาร
เดชนะ
ผลของการเตรียมเปลือกหอยสําหรับการดูด นางสาววิภารัตน
ซับไนโตรเจนฟอสฟอรัสและของแข็ง
ชัยเพชร
แขวนลอยในน้ําทิ้งบ-อกุ9ง
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียน
นายณรงศักดิ์
ผ-านเว็บแบบผสมผสาน : หลักสูตร
จายางกูร
สถานศึกษาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดล9อม
เรื่อง ระบบนิเวศอ-าวบ9านดอน
การพัฒนาตัวแบบสํานักงานเสมือน
ดร.สมพงษ ยิ่งเมือง
กรณีศึกษาเทศบาลตําบลขุนทะเล อําเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
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ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพที่นําไปตีพิมพเผยแพร
สู-ประชาคมอาเซียน 21–22 พฤศจิกายน 2556
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ประชุม ABC สุราษฎรธานี “รูร9 อบทิศ
อ-าวบ9านดอน” วันที่ 30 กรกฎาคม 2556
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ประชุม ABC สุราษฎรธานี “รูร9 อบทิศ
อ-าวบ9านดอน” วันที่ 30 กรกฎาคม 2556
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ประชุม ABC สุราษฎรธานี “รูร9 อบทิศ
อ-าวบ9านดอน” วันที่ 30 กรกฎาคม 2556
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ประชุม ABC สุราษฎรธานี “รูร9 อบทิศ
อ-าวบ9านดอน” วันที่ 30 กรกฎาคม 2556
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ประชุม ABC สุราษฎรธานี “รูร9 อบทิศ
อ-าวบ9านดอน” วันที่ 30 กรกฎาคม 2556
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

การเผยแพรผลงานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข*อมูล TCI
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ลําดับ

ชื่องานวิจัย/งานสร*างสรรคที่ตีพิมพเผยแพร

1

Some Properties of Y3-8-11/Y211
Composite Superconductors

ชื่อ-นามสกุล
เจ*าของงานวิจัย/
งานสร*างสรรค
ดร.ฐิติพงศ
เครือหงส

2

สมบัติพื้นฐาน ทฤษฎีปละการประยุกตใช9ตัวนํายวด
ยิ่ง

ดร.ฐิติพงศ
เครือหงส

3

สารนํายวดยิ่งที่มีอิตเทเรียมเปQนองคประกอบ

4

การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑน้ําพริกพร9อมบริโภค

5

เพกทินจากฝSกเหรียง: สมบัติทางเคมีและผลิตภัณฑ
เยลลี่

ดร.ฐิติพงศ
เครือหงส
ผศ.ดร.สุภาพร
อภิรัตนานุสรณ
ผศ.ดร.สุภาพร
อภิรัตนานุสรณ

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพที่นําไปตีพิมพ
เผยแพร
Kmitl Science and Technology
Journal Vol.13 No.1 January-June
2013
วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 15
ฉบับที่ 1 จัดอยู-ในฐาน TCI
วารสารวิทยาศาสตร มศว. ปที่ 29
ฉบับที่ 1 จัดอยู-ในฐาน TCI
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ ปที่ 36
ฉบับที่ 4 2013 จัดอยู-ในฐาน TCI
วารสารมหาวิทยาลัยขอนแก-น ปที่ 18
ฉบับที่ 6

รายงานประจําป 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา

46

การเผยแพรผลงานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ลําดับ

ชื่องานวิจัย/งานสร*างสรรคที่ตีพิมพเผยแพร

ชื่อ-นามสกุล
เจ*าของงานวิจัย/
งานสร*างสรรค
ดร.ชลินดา อริยเดช

1

Biodiversity and Abundance of Benthic
Fauna Along Ban-don Coastal, Thailand

2

In Vitro Seed Germination of Thai Orchid,
Grammatophyllum Speciosum Blume

ดร.ไซนีย•ะ สะมาลา

3

Effect of Control Measures on the
Transmission of Chikungunya Fever

ผศ.ดร.สุรพล
เนาวรัตน

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพที่นําไปตีพิมพ
เผยแพร
ASEAN Community Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and
Environmental Stability
ณ University of Brunei
Darussalam, Brunei Darussalam
ระหว-างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2556
The International Symposium on
Botanical Gardens and Landscape
(BGL2013) วันที่ 5-8 สิงหาคม 2556
ณ กรุงเทพมหานคร
ในการประชุม International Journal
of Art & Sciences (IJAS)
Multidisciplinary conferences in
a “study abroad” format
ณ University of London Union,
Malet Street, กรุงลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ ระหว-างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน
2556

การเผยแพรผลงานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข*อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ลําดับ

ชื่องานวิจัย/งานสร*างสรรคที่ตีพิมพเผยแพร

1

Trasmission Model of Chikungunya Fever in
the Presence of Two Species of Aedes
Mosquitoes
Investigate the Properties of Y211 Doping
Effect in the New Superconducting
Y7Ba11Cu18Oy Compound
Preparation and Characterization of new
Y257 superconductors

2
3

ชื่อ-นามสกุล
เจ*าของงานวิจัย/
งานสร*างสรรค
ผศ.ดร.สุรพล
เนาวรัตน
ดร.ฐิติพงศ
เครือหงส
ดร.ฐิติพงศ
เครือหงส

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพที่นําไปตีพิมพ
เผยแพร
American Journal of Appiled
Sciences 10(5): 449-459,2013
ISSN 1546-9239
Advance Materials Research
Vol. 770 (2013)
อยู-ในฐานข9อมูล Scopus
Advance Materials Research
Vol. 770 (2013)
อยู-ในฐานข9อมูล Scopus

รายงานประจําป 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ลําดับ

4

ชื่องานวิจัย/งานสร*างสรรคที่ตีพิมพเผยแพร

ชื่อ-นามสกุล
เจ*าของงานวิจัย/
งานสร*างสรรค
Performance of Near-Infrared Reflective Tile ผศ.ดร.ทัศนีย
Roofs
ทองก9านเหลือง
Isolation and characterization of
biosurfactants-producing bacteria isolated
from palm oil industry and evaluation for
biosurfactants production

5

ดร.กนกรัตน
ใสสะอาด
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ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพที่นําไปตีพิมพ
เผยแพร
Advance Materials Research
Vol. 770 (2013)
อยู-ในฐานข9อมูล Scopus
biotechnologia ป 2013 ฉบับที่ 94
เดือน มิถุนายน – สิงหาคม

การเผยแพรผลงานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
คณะพยาบาลศาสตร
ลําดับ

ชื่องานวิจัย/งานสร*างสรรคที่ตีพิมพเผยแพร

ชื่อ-นามสกุล
ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพที่นําไปตีพิมพ
เจ*าของงานวิจัย/
เผยแพร
งานสร*างสรรค
ประชุม ABC สุราษฎรธานี “รูร9 อบทิศ
1 รูปแบบการมีส-วนร-วมของชุมชนในการป[องกันและ นางวิรีภรณ
ควบคุมโรคชิคุนกุนยาในพื้นที่เทศบาลตําบลขุนทะเล ชัยเศรษฐสัมพันธ อ-าวบ9านดอน” วันที่ 30 กรกฎาคม 2556
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
การเผยแพรผลงานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ลําดับ

1

ชื่องานวิจัย/งานสร*างสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพร

ชื่อ-นามสกุล
เจ*าของงานวิจัย/
งานสร*างสรรค
ปSญหาการลาออกกลางคันจากการเรียนของ นางสาวณัฏฐณิชา
เยาวชนในชุมชนชนบท จังหวัดสงขลา
พรรณรัตน

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพที่นําไปตีพิมพเผยแพร
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานี
วิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท9องถิ่น
สู-ประชาคมอาเซียน 21–22 พฤศจิกายน 2556
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

รายงานประจําป 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา
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การเผยแพรผลงานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข*อมูล TCI
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ลําดับ

1

2
3

ชื่องานวิจัย/งานสร*างสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพร

ชื่อ-นามสกุล
เจ*าของงานวิจัย/
งานสร*างสรรค
ความเปQนวิทยาศาสตรของทฤษฏีศิลปะและ นายพิชัย สุขวุ-น
ความงามในมุมมองพุทธศาสนาเพือ่ พัฒนา
ชีวิตและสังคม : กรณีศึกษาทัศนะของท-าน
พุทธทาสภิกขุ
ทัศนคติของคนกะเหรีย่ งที่มีผลต-อภาษากระ นางสาวศิริรตั น ชูพันธ
เหรี่ยงและภาษาไทย
ทิศทางยุทธศาสตรความมั่นคงและกําลัง
ผศ.ดร.วิศาล
อํานาจแห-งชาติ : กรณีศึกษาคนไทยพลัดถิ่น
ศรีมหาวโร
จังหวัดชุมพร

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพที่นําไปตีพิมพเผยแพร
วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ปที่ 5
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2556
วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ปที่ 5
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2556
วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ปที่ 5
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556

การเผยแพรผลงานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ลําดับ

1

ชื่องานวิจัยที่นําเสนอ
A Comparative Thought on the “
在+Location” Structure in Thai
and Chinese

ชื่อผู*วิจัย
นางสาวอภิญญา
ศิริวรรณ

ชื่อการประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมการ
สอนภาษาจีนนานาชาติแห-งเอเชียแปซิฟ‰ก ครั้งที่
5 จัดที่ สถาบันเอเชียศึกษา The University
of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย ระหว-าง
วันที่ 24-25 สิงหาคม 2556

การเผยแพรผลงานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข*อมูล TCI
คณะครุศาสตร
ลําดับ

1

ชื่องานวิจัย/งานสร*างสรรคที่ตีพิมพเผยแพร
ปSจจัยทีมีอิทธิพลการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เขตจังหวัดภาคใต9ตอนบน

ชื่อ-นามสกุล
เจ*าของงานวิจัย/
งานสร*างสรรค
ผศ.ดร.พรรณอร
อุชุภาพ

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพที่นําไปตีพิมพ
เผยแพร
วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ปที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม –
มิถุนายน 2556

รายงานประจําป 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา

49

การเผยแพรผลงานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
คณะครุศาสตร
ลําดับ

ชื่องานวิจัยที่นําเสนอ
Concepts of Social Mobility : A Case Study
of Viet Kieu Families In Thai Society

ชื่อผู*วิจัย
นายกฤษณะ ทองแก9ว

2

Impact of Problem-Based Learning in
Learning Force and Motion
through Different Styles of Students’
Demonstrator

ดร.ปริศนา รักบํารุง

3

An Implement of Goal Setting Learning
Model to Increase Students’ Learning
Motivation

นางสาวภวิกา ภักษา

1

ชื่อการประชุมวิชาการ
Internationnal Conference
Hội thảo Khoa học Quốc tế
Hanoi 25-26 March 2013
International Conference
"New Perspective in Science
Education" 2nd Conference
Edition Florence, Italy 14-15
March 2013
The 3rd International
Conference The Future of
Education ณ Grand Hotel
Mediterraneo, Florence
ประเทศอิตาลี ระหว-างวันที่
13-14 มิถุนายน 2556

การเผยแพรผลงานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข*อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
คณะครุศาสตร
ลําดับ

1

ชื่องานวิจัยที่นําเสนอ
ชื่อผู*วิจัย
Experimental assessment of polyvinyledene ดร.ปริศนา รักบํารุง
fluoride coupled through standard for
vibration energy

ชื่อการประชุมวิชาการ
วารสาร Songklanakarin
Journal of Science and
Technology จัดอยู-ในฐาน
SJR Q3

การเผยแพรผลงานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
คณะวิทยาการจัดการ
ลําดับ

1

2

ชื่องานวิจัย/งานสร*างสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพร

ชื่อ-นามสกุล
เจ*าของงานวิจัย/
งานสร*างสรรค
นางสงบ สิงสันจิตร

ห-วงโซ-อุปทานสัตวน้ําอ-าวบ9านดอน
จังหวัด
สุราษฎรธานี กรณีศึกษา หอยลาย หอย
ตลับ หอยขาว หอยไฟไหม9 และหอยกัน
ความเต็มใจที่จะจ-ายค-าธรรมเนียม
นางสาวอุไรวรรณ สถิน
จัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพที่นําไปตีพิมพเผยแพร
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานี
วิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท9องถิ่น
สู-ประชาคมอาเซียน 21–22 พฤศจิกายน 2556
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานี
วิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท9องถิ่น

รายงานประจําป 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ลําดับ

ชื่องานวิจัย/งานสร*างสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพร

ชื่อ-นามสกุล
เจ*าของงานวิจัย/
งานสร*างสรรค

เทศบาลนครสุราษฎรธานี

3

4

ความสมดุลของชีวิตกับคุณภาพการ
นายบุญฤกษ บุญคง
ทํางานของพนักงานในสํานักงาน
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี
ปSจจัยที่มีความสําคัญต-อการจ9างแรงงาน นายอรรถพงษ
ต-างด9าวของผู9ประกอบการใน จังหวัด
ลิมปRกาญจนวัฒน
สุราษฎรธานี

5

การผลิตและการตลาดการเพาะเลีย้ ง
ปลากะพงในกระชังในพื้นที่อ-าวบ9าน
ดอน จังหวัดสุราษฎรธานี

นางสาวนินธนา
เอี่ยมสะอาด

6

การสร9างความเชื่อมั่นผู9บริโภค จังหวัด
สุราษฎรธานี

ผศ.ดร.นิตย หทัยวสีวงศ
สุขศรี

7

บทบาทหนังสือพิมพท9องถิ่นต-อการเมือง นายธวัช บุญนวล
ท9องถิ่น กรณีศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี

8

พฤติกรรมของเกษตรกร จังหวัดสุ
ราษฎรธานี

นายไพศาล นาคกราย

9

พฤติกรรมการท-องเที่ยวและการใช9จ-าย
ของนักท-องเที่ยวชาวต-างชาติ อําเภอ
เกาะสมุย

นางสาวสินีนาท โชคดําเกิง

10

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นางสาวรุจลิ าภา
โดยใช9สื่ออิเล็กทรอนิกสของรายวิชา
พิธาชัยกฤต
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อสํานักงาน

11

ระบบการผลิตและระบบการตลาดของ
หอยกัน

12

ต9นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตกุ9ง นายอดิศร สังขคร
ขาวของผู9เลี้ยงกุ9งในจังหวัดสุราษฎรธานี นางสาวดาริน รุ-งกลิ่น

นางสงบ สิงสันจิตร
นายพงศกร ศยามล

50

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพที่นําไปตีพิมพเผยแพร
สู-ประชาคมอาเซียน 21–22 พฤศจิกายน 2556
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานี
วิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท9องถิ่น
สู-ประชาคมอาเซียน 21–22 พฤศจิกายน 2556
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานี
วิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท9องถิ่น
สู-ประชาคมอาเซียน 21–22 พฤศจิกายน 2556
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานี
วิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท9องถิ่น
สู-ประชาคมอาเซียน 21–22 พฤศจิกายน 2556
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานี
วิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท9องถิ่น
สู-ประชาคมอาเซียน 21–22 พฤศจิกายน 2556
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานี
วิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท9องถิ่น
สู-ประชาคมอาเซียน 21–22 พฤศจิกายน 2556
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานี
วิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท9องถิ่น
สู-ประชาคมอาเซียน 21–22 พฤศจิกายน 2556
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานี
วิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท9องถิ่น
สู-ประชาคมอาเซียน 21–22 พฤศจิกายน 2556
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