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บทสรปุผูบรหิาร 
 

วิสัยทัศนการวิจัย ‘3 ล’ ของมหาวิทยาลัย 

‘ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณภายใตการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา จะเปน ‘แหลง’  ขอมูล

ผลผลิตงานวิจัย เปน ‘หลัก’ ของชุมชนทองถิ่นดวยกระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนและเปน ‘เลิศ’ สู
สากล ป 2555’ 

 

นโยบายการวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
มหาวิทยาลัยเปนแหลงแหงวิชาการขั้นสูงของประเทศ มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทสําคัญในการ

รับผิดชอบตอการสรางหรือจัดเตรียมความรูใหแกสังคมในการสรางคนที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาประเทศ หนาที่

หลักในฐานะที่เปนสถาบันทางการศึกษาระดับสูง จึงตองมีการสรางองคความรูใหมแกประเทศ และแก         

วงวิชาการอยูเสมอ กระบวนการที่จะนํามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศทางวิชาการได ทางหนึ่งท่ีสําคัญ คือผาน

กระบวนการวิจัย มหาวิทยาลัยจึงควรเปนแหลงผลิตงานวิจัยครอบคลุมดานตางๆ เปนแหลงผลิตและสรางสรรค

องคความรู เปนแหลงเพาะชําทางปญญา โดยมุงเนนในการนําทรัพยากรมาใชและพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุด 

อีกทั้งยังตองนํามาใชใหเหมาะสมกับบริบททองถิ่น เพื่อใหทองถิ่นที่มหาวิทยาลัยตั้งอยูไดรับประโยชนท้ัง

โดยตรงหรือโดยทางออมดวย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จึงไดกําหนดนโยบายการวิจัยไว ดังนี้ 
 

‘สนับสนุนการวิจัย ที่มุงเนนการวิจัยเชิงพื้นที่ (Area Based Research) โดยสนับสนุน และสงเสริมการ

วิจัยเพื่อแกปญหาที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชนทองถ่ินภาคใตตอนบนเปนหลัก ตลอดจน

พัฒนางานวิจัยที่มุงสรางองคความรูใหมเพื่อเปนผูนําดานการวิจัยในระดับสากล และสงเสริมการวิจัย

เปนกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้การบริหารงานวิจัยกับการบริการวิชาการจะมีความเชื่อมโยงกัน โดยมีความ

สมดุลระหวางการวิจัยพื้นฐานเพื่อสรางองคความรูใหมกับการวิจัยที่สามารถนําผลการวิจัยไปใช

ประโยชนและพัฒนาทองถ่ิน’ 
 
ในรอบปการศึกษา 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนา ซ่ึงเปนหนวยงานรับผิดชอบในดานการบริหาร สนับสนุนและ

สงเสริมดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย ไดดําเนินงานตามภารกิจและบทบาทหนาที่ สรุปผลไดดังนี้ 
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            สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีระบบการบริหารจัดการและโครงสรางการบริหารงานที่คอนขางมีพลวัตใน

การบริหารการวิจัย อันเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยมีการพัฒนางานวิจัยอยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2546 เปนตนมา 

สถาบันวิจัยและพัฒนาไดมีการแบงโครงสรางการบริหารงานออกเปน 4 ฝาย คือฝายประสานงานวิจัยภายใน 

ฝายประสานงานวิจัยภายนอก ฝายเผยแพรผลงานวิจัยและฝายธุรการ และมีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน

วิจัย มีหนาที่ในการกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของ

มหาวิทยาลัย ในป 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดปรับการทํางานเปนแบบมุงเนนยุทธศาสตรการบริหาร    

เชิงรุกมากขึ้น เพื่อใหตอบสนองนโยบายและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยในชวงป 2549 - 2553 ได
มีนโยบายการบริหารการวิจัยคือ ‘พัฒนางานเดิม เรงเสริมงานใหม’  
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มุงท่ีจะพัฒนาการบริหารการวิจัยของมหาวิทยาลัยในเชิงรุกมากกวาเชิงรับ 

โดยไดรับทุนสนับสนุนนวัตกรรมการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยจาก สกว. เพื่อนํามาใช ในการบริหาร
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย (แผนภาพที่1:ระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ) และในป 2547 ได
กําหนด 9 ยุทธศาสตรเพื่อการดําเนินการบริหารและพัฒนาการวิจัย และเพื่อการประสานกับหนวยงาน

สนับสนุนที่เกี่ยวของ เชน ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยบรรณสารฯ ศูนยคอมพิวเตอร สวน

สงเสริมวิชาการ สํานักบัณฑิตศึกษา สวนการเจาหนาที่ เปนตน ซ่ึงไดดําเนินงานที่เปนรูปธรรมแลวในหลาย

เรื่อง เชน โครงสรางพื้นฐานสถานที่ทําการวิจัยในสาขาตางๆ การสนับสนุนทุนวิจัยเชื่อมโยงบัณฑิตศึกษา 

สนับสนุนใหมีการวิจัยที่ตอบสนองตอนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย เชน การผลักดันใหมีการสรางโจทยวิจัย

เชิงพื้นที่มากขึ้น การติดตามและประเมินผลการดําเนินการวิจัย การเผยแพรงานวิจัย การสนับสนุนคาใชจายใน

นําเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนการใหรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรใน

วารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
 

 

แผนภาพที่1:ระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  ไดสนับสนุนใหมีหนวยวิจัย (Research unit) อยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนจุดแข็งท่ี
จะทําใหมีการทํางานเปนทีม เพื่อใหมีทิศทางการวิจัยที่ชัดเจนและสอดคลองกับนโยบายการวิจัยของ 

 

(1)

สรางโจทยวิจัย

ระบบบริหาร

งานวิจัยของ 

มวล.

(1)

การพัฒนาหนวย

(2) 
การพัฒนานกัวิจัย

(2)

การสรางเครือขาย 

(3)

การเผยแพรผลงานวจิัย 
(3)

การติดตามและประเมินผล
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มหาวิทยาลัยในลักษณะ ‘Small and Focus’ 
เปนการพัฒนานักวิจัยรุนใหมและสรางนักวิจัย  

ระดับบัณฑิตศึกษา และพัฒนางานวิจัยไดอยาง

ตอเนื่องและย่ังยืนจนสามารถพัฒนาสูการเปน

ศูนยความเปนเลิศ(Center of Exellence)ใน 

รอบปการศึกษา 2549 มีหนวยวิจัยรวมเปน 7 

หนวยวิ จัยคือ  หนวยวิ จัยวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมทางไม หนวยวิจัยฟสิกสทดลอง หนวย

วิจัยที่ เปนเลิศทางวิชาการของระบบซับซอน 

หนวยวิจัยภูมิภาคศึกษา หนวยวิจัยไมผลเขต

รอน หนวยวิจัยความหลากหลายของพรรณพืช 

และหนวยวิจัยการใชประโยชนจากผลิตภัณฑธรรมชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนายังไดกําหนดดัชนีชี้วัด

ความสําเร็จ (Key Performance Indicator, KPI) รวมกับหนวยวิจัยเพื่อการพัฒนาหนวยวิจัยอยางยั่งยืนที่จะ
นําไปสูความเปนเลิศตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยใชกระบวนการการจัดการความรู (Knowledge 
Management, KM) เปนเครื่องมือในการบริหารขับเคลื่อนการพัฒนาหนวยวิจัยดังกลาว  

 

ในดานการแสวงหาแหลงทุนและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนทั้งดานองคความรู การสราง

มูลคาเพิ่มและการสรางประโยชนใหแกชุมชนทองถิ่น 

สถาบันวิจัยและพัฒนาไดประสานงาน การวิจัยทั้ง

ภายในและภายนอกเปนแหลงทุนใหกับหนวยงาน

ตางๆ เชน การเปนผูประสานงานการวิจัย  และพัฒนา

พื้นที่ลุมน้ําปากพนัง ภายใตการสนับสนุนทุนการวิจัย

จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
 
และการเปนแมขายการวิจัยและถายทอด

เทคโนโลยีสูชุมชนภาคใตตอนบนภายใตสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การเปน

แหลงขอมูลทุนวิจัยโดยจัดทําประกาศประชาสมัพันธทาง 
website และการจัดประชุมสัมมนาการสนับสนุนการวิจัย
จากแหลงทุนตางๆ อีกทั้งมีการรวบรวม บทคัดยอ

งานวิจัยและจัดทําวารสารเผยแพรผลงานวิจัย  
 
ในดานการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิ จัย

ภายใน มหาวิทยาลัยไดจัดสรรเปนทุนอุดหนุนการวิจัย

ประมาณ10.11ลานบาทและทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

งบประมาณแผ นดิ นประมาณ  6 . 13  ล านบาท          
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สวนทุนอุดหนุนภายนอกไดรับประมาณ 25.38 ลานบาท รวมเปนทุนอุดหนุนการวิจัยในป 2549 รวมเปนเงิน
ท้ังสิ้นประมาณ 41.62 ลานบาท เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา (ป 2547 และป 2548 จํานวน 20.22 และ 45.86 

ลานบาทตามลําดับ) นอกจากนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนายังไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยใหทําขอตกลง
กับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว) ตามโครงการความรวมมือการสนับสนุนทุนการวิจัยรวมกัน 

(window II) ในอัตราสวน สกว:มวล เทากับ 75.25 โดยคาดหวังวาตั้งแตป 2550เปนตนไป จะมีคณาจารย
ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยดังกลาวดวย 
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ในดานการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย  ของอาจารยพบวามีสัดสวนประมาณ 0.22 เรื่องตอคน ซ่ึง

เพิ่มขึ้นจากป 2547 และ 2548(0.17 และ 0.20 เรื่องตอคนตามลําดับ) ซ่ึงเปนสัดสวนที่เพิ่มขึ้นอยาง

ตอเนื่อง เมื่อพิจารณาผลรวมของผลงานวิจัยทั้งการตีพิมพเผยแพรและการนําเสนอผลงานในที่ประขุมใน

ระดับชาติและนานาชาติของอาจารย พบวามีสัดสวนประมาณ 0.34 อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาเพิ่มเติม จะ

พบวามีบางสํานักวิชาที่มีผลงานวิจัยยังไมสูงมากนัก ขณะเดียวกันจะมีมากเฉพาะอาจารยบางทาน จากประเด็น

ดังกลาวอาจเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีอาจารยรุนใหมท่ียังไมมีประสบการณดานการวิจัย บัณฑิตศึกษายังไม

เขมแข็งมากนัก ประกอบกับบางสํานักวิชามีภารกิจหลักที่ตองรับผิดชอบในดานการสอนและการบริการวิชาการ

เปนจํานวนมาก (ขอมูลป 2549 : ภาระการสอนของคณาจารยโดยเฉลี่ยประมาณ 25 หนวยภาระงานตอป)  
ซ่ึงอาจสงผลทําใหไมมีเวลาในการศึกษาวิจัยเทาที่ควร อยางไรก็ตาม แมอัตราสวนผลงานตีพิมพในวารสาร  

วิชาการยังไมสูงมากนัก แตยังมีผลงานวิจัยอีกจํานวนหนึ่งทั้งทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีไมไดนําผลงานการวิจัยไปตีพิมพเผยแพรเชิง

ประจักษในวารสารวิชาการ แตเปนผลงานวิจัยที่ขับเคลื่อนการใชประโยชนท่ีสนองตอบตอความตองการของ

ชุมชนและทองถิ่น อันเนื่องมาจากโจทยวิจัยที่ไดมาจากปญหาและความตองการของชุมชนเอง และชุมชนก็มี

สวนรวมในการรวมคิดและรวมวิจัยที่นําไปสูความเขมแข็งของชุมชน โดยมุงเนนกระบวนการเรียนรูเปนสําคัญ 

เชน โจทยวิจัยจากโครงการวิจัยเพื่อทองถิ่น โครงการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนภาคใตตอนบน 

โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง การวิจัยในการนําไปใชใหเกิดประโยชนและเนนการแกปญหาเชิง

พื้นที่ (Area Based Research) ดังกลาวเชนนี้ มีความสอดคลองกับนโยบายการวิจัยหลักของมหาวิทยาลัยเปน
อยางยิ่ง  

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ยังไดริเริ่มใหมีการจัดตั้งหนวยทรัพยสินทางปญญา (Technological Licence 

Office,TLO) เพื่อรองรับผลการวิจัยที่สามารถนําไปสูการจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ เนื่องจากพบวาในขณะนี้มี

ผลการวิจัยของคณาจารยจํานวนหนึ่ง ท่ีมีศักยภาพในการขอจดสิทธิบัตรได โดยในป 2549 นี้ มหาวิทยาลัยได
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา ดําเนินการอบรม สัมมนา และการจดสิทธิบัตร จํานวน 3 แสนบาท 

            สถาบันวิจัยและพัฒนา ซ่ึงดูแลรับผิดชอบการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไดพยายามจัดทํา

แผนงาน/โครงการดานการเงินและงบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินงานของสถาบัน

ตามภารกิจหลัก มีการดําเนินงานดานการใชงบประมาณตลอดปงบประมาณ การติดตามผลการใชงบประมาณ

อยางตอเนื่องโดยแบงเปนรายไตรมาส และประเมินผลการใชงบประมาณเสนอรายงานผลการใชงบประมาณให

มหาวิทยาลัยรับทราบ  
            ความสําเร็จของผลงานในรอบปงบประมาณ 2549 นี้ นับไดวา สถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะเปน

หนวยงานการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในรูปแบบ ‘ รวมบริการประสานภารกิจ’ ยังมีบทบาทสําคัญ
ในการบริหารการวิจัยในดาน การสนับสนุน สงเสริม ผลักดัน และประสานความรวมมือกับสํานักวิชาและ

หนวยงานสนับสนุนตางๆ ท้ังภายในและภายนอก เพื่อใหบรรลุเปาหมายงานดานการวิจัยที่สอดคลองกับ

นโยบายและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 

      รองศาสตราจารย ดร.กาน  จันทรพรหมมา 
      ผูอํานวยการ 

      สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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 ประวัตคิวามเปนมา 
 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนสวนงานหนึ่งในโครงสรางของมหาวิทยาลัยที่กําหนดในพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2535 โดยกําหนดใหสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนศูนยกลางในการสงเสริม และ

สนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกตของมหาวิทยาลัย และกําหนดใหมหาวิทยาลัยมีสถานวิจัยของ

สํานักวิชาเพื่อพัฒนาการวิจัยของสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนามี

ผูอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของหนวยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานภายใต

การกํากับดูแลของ รองอธิการบดีฝายวิชาการ หรือรองอธิการบดีฝายวิจัย ท้ังนี้ขึ้นกับโครงสรางการบริหารงาน

ของมหาวิทยาลัยในแตละชวง โดยในระยะ

เริ่มตนโครงสรางการบริหารงานของสถาบัน ได

แบงสวนงานเปน 4 ฝาย ไดแก ฝายประสาน

งานวิ จัย ฝายติดตามและประเมินผล ฝาย

สารสนเทศและประยุกตใชงานวิจัยและฝาย

ธุรการ 

 
 
 
 
 

นโยบายดานการวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบายดานการวิจัยและพัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

ท่ีวา “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนองคกรธรรมรัฐ เปนแหลงเรียนรู เปนหลักในถิ่น เปนเลิศสูสากล” รวมทั้ง

สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในแตละยุคสมัย โดยในป พ.ศ.2539 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มี

แผนงานวิจัย 2 ระดับ คือ การวิจัยในลักษณะพหุวิทยาการ ดําเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา และการวิจัย

เฉพาะทาง ซ่ึงจะดําเนินการโดยสถานวิจัยในแตละสํานักวิชา  
ในระยะป พ.ศ. 2540 – 2546 มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญกับการมีกลไกการบริหารงานวิจัยที่

คลองตัวและมีประสิทธิภาพ มีทิศทางที่ชัดเจน และมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการวิจัย สามารถสรางองคความรูและ

นวัตกรรมเพื่อ การพัฒนาทางวิชาการ การแขงขัน การพึ่งตนเอง และการถายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งให

มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมการวิจัยที่มีสวนสงเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และ

นานาชาติ และใหมีการสรางเครือขายการวิจัย 
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ในชวงป พ.ศ. 2547 – 2550 มหาวิทยาลัยมีนโยบายการวิจัยที่มีความชัดเจนมากขึ้น โดย สนับสนุน

การวิจัย ท่ีมุงเนนการวิจัยเชิงพื้นที่ (Area Based Research) โดยสนับสนุน และสงเสริมการวิจัยเพื่อแกปญหาที่

ตอบสนองตอความตองการของชุมชนทองถิ่นภาคใตตอนบน ตลอดจนพัฒนางานวิจัยที่มุงสรางองคความรูใหม

เพื่อเปนผูนําดานการวิจัยในระดับสากล และสงเสริมการวิจัยเปนกระบวนการเรียนรู ท้ังนี้การบริหารงานวิจัย

กับการบรกิารวิชาการจะมีความเชื่อมโยงกัน โดยมีความสมดุลระหวางการวิจัยพื้นฐานเพื่อสรางองคความรูใหม

กับการวิจัยที่สามารถนําผลการวิจัยไปใชแกปญหาและพัฒนาทองถิ่น  
 

 

 
 
 

ผูอํานวยการ 

ดร.ทรงศักดิ์   เกียรติสุข   รักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3 ตุลาคม 2539 – 1 ตุลาคม 2540 

ดร.ไพบูลย   ประโมจนีย  ผูกํากับดูแลสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3 พฤศจิกายน 2540 – 1 มิถนุายน 2541 

ดร.ไพบูลย   ประโมจนีย   รักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
1 มิถุนายน 2541 – 16 พฤศจิกายน 2541 

ดร.ไพบูลย  ประโมจนีย  รักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
16 พฤศจิกายน 2541 – 3 พฤษภาคม 2542 

ศ.นพ.วิจารณ  พานิช   รักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3 พฤษภาคม 2542 – 23 สิงหาคม 2542 

ศ.ดร.นักสิทธ   คูวัฒนาชัย  รักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
23 สิงหาคม 2542 – 1 ธนัวาคม 2542 

ผศ.ดร.ปติวงษ   ตันติโชดก  รักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
1 ธันวาคม 2542 – 8 เมษายน 2546 

รศ.ดร.ชัยวิทย  ศิลาวัชนาไนย  รักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
8 เมษายน 2546 – 1 สิงหาคม 2546 

ศ.ดร.ธีระยุทธ  กลิ่นสุคนธ  รักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
1 สิงหาคม 2546 – 14 มีนาคม 2547 

รศ.ดร.กาน  จันทรพรหมมา  รักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
14 มีนาคม 2547 – 18 ธนัวาคม 2547 

รศ.ดร.กาน  จันทรพรหมมา  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
19 ธันวาคม 2547 - ปจจุบัน 

  
 

ทําเนียบผูบรหิารสถาบันวจัิยและพฒันา 
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รองผูอํานวยการ 

ดร.วัฒนพงศ  เกิดทองมี   รักษาการแทนรองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
8 เมษายน 2546 – 1 สิงหาคม 2546 

ผศ.ดร.สมศักดิ์  มณีพงศ   รักษาการแทนรองผูอํานวยการการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
1 สิงหาคม 2546 – 14 มีนาคม 2547 

พันเอกนายแพทยวิเชียร  ชูเสมอ   รักษาการแทนรองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
12 มีนาคม 2550 – ปจจุบัน 

 
     

ทุนสนับสนนุการวิจัย 
ทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยไดมาจาก 2 แหลง คือ จากงบประมาณมหาวิทยาลัยและจาก

แหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณภายใน โดยมีคณะกรรมการพิจารณา

จัดสรรทุนวิจัย องคประกอบของคณะกรรมการฯ มาจากผูแทนจากสํานักวิชา และมีอธิการบดีเปนประธาน 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนเลขานุการ โดยในระยะเริ่มตน ในปงบประมาณ 2543  แบงทุน

สนับสนุนการวิจัย เปน 3 ประเภท ไดแก  
1) ทุนอุดหนุนการวิจัย   ประเภทพัฒนานักวิจัย   
2) ทุนอุดหนุนการวิจัย   ประเภทพัฒนางานวิจัย  
3) ทุนอุดหนุนการวิจัย   ประเภทกําหนดหัวขอ  
 
ตอมา ไดมีการปรับเพิ่มประเภทของทุนวิจัย  อีก 2 ประเภท ในปงบประมาณ 2549  คือ  
1) ทุนพัฒนาหนวยวิจัย (Research Unit)  
2) ทุนอุดหนุนการวิจัย   ประเภทเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา  

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังไดจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ขึ้นโดยไดจัดสรรเงินรายไดท่ี

เปนเงินสะสมของมหาวิทยาลัย จํานวน 50,000,000 บาท (หาสิบลานบาท) เปนทุนประเดิมของกองทุน ซ่ึง

สามารถนําเงินรายไดหรือผลประโยชนนอกเหนือจากเงินตนของกองทุนมาจัดสรรเปนทุนสนับสนุนการวิจัยของ

คณาจารยและนักวิจัย ทุนพัฒนาสิ่งประดิษฐคิดคน ทุนสงเสริมการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ทุน

สงเสริมการปรับแปลง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งทุนเสริมสรางทรัพยสินทางปญญาของ

มหาวิทยาลัยได  
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 วิสัยทัศน พันธกจิ วัตถุประสงค บทบาทและหนาที่  
 
 วิสัยทัศน 

‘ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณภายใตการบริหารงานของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา จะเปน ‘แหลง’  ขอมูลผลผลิตงานวิจัย เปน ‘หลัก’ ของชุมชนทองถิ่น
ดวยกระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนและเปน ‘เลิศ’ สูสากล ป 2555’ 

 

 พันธกิจ 

จากวิสัยทัศนดังกลาว สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงไดกําหนด พันธกิจ 

(Mission) คือ สนับสนุน และสงเสริมการวิจัยเพื่อแกปญหาที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชนทองถิ่น

ภาคใต ตลอดจนพัฒนางานวิจัยที่มุงสรางองคความรูใหมและสงเสริมการวิจัยเปนกระบวนการเรียนรู 
 

 วัตถุประสงค 
1) เพื่อเปนหนวยงานการบริหาร การวางแผนและกําหนดนโยบายงานดานวิจัยและพัฒนาของ

มหาวิทยาลัย ท่ีสอดคลองกับนโยบายและกรอบแนวทางในการวิจัยและพัฒนาของทองถิ่นและประเทศ 

2) เพื่อประสานใหเกิดงานวิจัยและพัฒนาดานตางๆที่สอดคลองและสนองตอนโยบายดาน    

การวิจัยของมหาวิทยาลัย 
3) เพื่อพัฒนานักวิจัยและสรางความเขมแข็งใหกับนักวิจัย 
4) เพื่อเผยแพรผลงานวิจัย 
5) เพื่อประยุกตงานวิจัยไปใชในการพัฒนาทองถิ่นและเพิ่มโอกาสในการแขงขัน 

 

 บทบาทและหนาที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาป 2549 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดกําหนดใหสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนศูนยกลางในการสงเสริมและ

สนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และเปนกลไกที่สําคัญที่จะชวยสนับสนุน สงเสริมและชี้นําทิศทางการวิจัยให

เปนไปตามนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัยและของประเทศชาติแกอาจารยและนักวิจัย เปรียบเสมือน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาอยูระหวางนักวิจัยกับผลผลิตงานวิจัย จึงทําใหสถาบันวิจัยและพัฒนาตองมีการ

พัฒนาบทบาทและหนาที่หลายดานใหสอดคลองกับการพัฒนาการของมหาวิทยาลัยในแตละยุคสมัย เพื่อให

ครอบคลุมพันธกิจที่กําหนด  ในรอบป 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนา  จึงไดกําหนดกรอบบทบาทและหนาที่       
มากมายหลายดาน โดยเปนการ‘พัฒนางานเดิม เรงเสริมงานใหม’เพื่อใหการดําเนินงานดานการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมาย ดังนี้ 
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1. แสวงหาแหลงทุนการวิจัย โดยสงเสริมใหนักวิจัยขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมากขึ้น 
2. พัฒนาและสรางทุนวิจัยใหมีความหลากหลาย เชน ทุนวิจัยเชื่อมโยงบัณฑิตศึกษา เปนตน 

3. การชี้นําในการพัฒนาโจทยการวิจัยเชิงพื้นที่ ท่ีสอดคลองกับทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
4. การจัดทําฐานขอมูลยุทธศาสตรการวิจัยของ 14 จังหวัดภาคใต เพื่อเปนฐานขอมูลการวิจัยเชิง 

พื้นที่ใหกับนักวิจัย 

5. การจัดสรรทุนวิจัยภายในของมหาวิทยาลัยและงบประมาณแผนดินใหสอดคลองกับนโยบายและ 

ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
          6. การบริหารทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก 

7. การติดตามและประเมินผลการวิจัย 
8. ใหการสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานการวิจัย 
9. อํานวยความสะดวกในการวิจัย 
10. สนับสนนุการเผยแพรงานวิจัย 
11. จัดการดานทรัพยสินทางปญญาจากการวิจัย 
12. สนับสนนุการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
13. สงเสริมและพัฒนาในการสรางกลุมการวิจัยเพื่อนําไปสูความเปนเลิศ 
14. สรางขวัญและกําลังใจในการผลิตผลงานวิจัยโดยใหรางวัลตางๆ  
15. หนาที่อ่ืนๆ เชน การจัดอบรมนักวิจัยใหม การพัฒนาแหลงขอมูล การจัดทําฐานขอมูล          

การวิจัย ฯลฯ 
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ผูอํานวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ฝายธุรการ 

 
ฝายประสานงาน 

ภายนอก 
เผยแพรผลงานวิจัย 

 
ฝายประสานงาน 

ภายใน 

ทุนและกิจกรรมภายนอก 

 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 
 

แผนงาน 

 
ทุนและกิจกรรม

ภายใน มวล. 
ฐานขอมูลการวิจัย

วารสารมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 
งบประมาณ 

เครือขายการวจิัยและ

ถายทอดเทคโนโลย ี
สูชุมชน สกอ. ภาคใต

ตอนบน 

โครงการวิจัยและ

พัฒนาพื้นที่ลุมน้ํา  

ปากพนัง มวล. 

การสนับสนุนและ

รวมทําวิจัย 

การเตรียมการเรื่อง

สิทธิบัตร 

รองอธิการบดีฝายวิจัย 

ธุรการ 

อธิการบดี

มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ 

นักวิจัย 

รองผูอํานวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

โครงสรางองคกรสถาบันวจัิยและพฒันา 
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 แนวทางการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2549 
 
 ในปงบประมาณ 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีกลไกในการบริหารจัดการภารกิจหลัก โดยได

กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของแตละภารกิจอยางชัดเจนทั้งงานประสานงานวิจัยภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย และงานเผยแพรผลงานวิจัย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคของสถาบันวิจัยและ

พัฒนาที่กําหนดไว และเพื่อใหบรรลุตามตัวชี้วัดความสําเร็จดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย   
 
 สําหรับการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนามีนโยบายในการพัฒนาระบบ

บริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ คือ ท้ังตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ไดแกการสรางโจทยวิจัย  การ

พัฒนาหนวยวิจัย การพัฒนานักวิจัย การสรางเครือขาย การติดตามและประเมินผล การเผยแพรผลการวิจัย

และการนําไปใชประโยชนในดานตางๆ (แผนภาพ 1)   
 
 

 
 
 
 
 
 

(1) 
สรางโจทยวิจัย 

ระบบบริหาร

งานวิจัยของ 

มวล. 

(1) 
การพัฒนาหนวย

(2) 
การพัฒนานักวิจัย 

(2) 
การสรางเครือขาย

(3) 
การติดตามและประเมินผล 

(3) 
ผลการเผยแพรผลงานวิจัย 

แผนภาพ 1 : ระบบบริหารงานวิจัยของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ 
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โดยนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัยในชวงป 2547-2550 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดกําหนดกรอบ

ยุทธศาสตรการบริหารการวิจัยไว 9  ยุทธศาสตร เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน คือ 

ยุทธศาสตร 1 :  โครงสรางพื้นฐาน 10 ประการ ในการสนับสนนุการวิจัย  

ยุทธศาสตร 2 :  การวิจัยกับบัณฑิตศึกษา (Research and Graduate Studies)  
ยุทธศาสตร 3 :  การวิจัยเชิงพื้นที ่‘AB POLICY’ 
ยุทธศาสตร 4 :  พัฒนาและสรางความเขมแข็งนักวิจัยใหม 

ยุทธศาสตร 5 :  การแสวงหาแหลงทุนใหแกนักวิจัย 

ยุทธศาสตร 6 :  การบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ยุทธศาสตร 7 :  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  

ยุทธศาสตร 8 :  ความเปนเลิศสูสากล 

ยุทธศาสตร 9 :  การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Management, KM)  
 

ตัวอยาง : ยทุธศาสตร 1 ประกอบดวย 10 กลยุทธ  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดพยายามสนับสนุนและสงเสริมโครงสรางพื้นฐานในการแกปญหาและพัฒนา

งานวิจัย โดยประสานงานรวมกับหนวยงานสนับสนุนและเกี่ยวของกับงานวิจัย คือ  
1. ปรับปรุงระบบโครงสรางหองวิจัย/หองพักอาจารยและจัดระบบการใชประโยชนเครื่องมือฯ ใหมี

ประสิทธิภาพ         

2. จัดทําฐานขอมูลการวิจัย/แหลงทุนสนับสนุนการวิจัยเผยแพรทาง website ของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา           

3. ปรับปรุง/เพิ่มเติมระบบการเขาสูตําแหนงทางวิชาการใหเอ้ือตอผลการวิจัยที่เปนประโยชนตอ

ชุมชนทองถิ่นที่สอดคลองกับภารกิจและนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย  

4. ปรับปรุงเกณฑภาระงานที่เอ้ือตอภารกิจการทําวิจัยที่มีระบบอาจารยวิจัยเพียงอยางเดียวในบาง

ระยะเวลาโดยมีขอตกลงกับมหาวิทยาลัย และมีความหลากหลายของอัตราสวนขอตกลงงานสอน: วิจัย และให 

ผูท่ีมีตําแหนงทางวิชาการปฏิบัติภาระงาน (Job Agreement) ตามเกณฑภาระงานของมหาวิทยาลัยป 2548 

และป 2549 อยางจริงจัง         

5. ปรับปรุงการจัดรายวิชาสอน/ตารางสอนที่เอ้ือตอเวลาการปฏิบัติภารกิจการวิจัย เชนปลอดการ

สอนบางภาคการศึกษา   
6. จัดระบบบัณฑิตศึกษาใหเชื่อมโยงกับงานวิจัยและปรับปรุงการจัดสรรทุน/จัดใหมีทุนวิจัยที่เชื่อมโยง

กับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย เชน ทุน Walailak Graduate Research Fund (WGRF)  
7. แสวงหาแหลงทุนวิจัยทั่วไปจากภายนอกและแหลงทุนสนับสนุนบัณฑิตศึกษาจากภายนอก                                   

8. ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยใหมีประสิทธิภาพ  

9. จัดประชุมวิชาการประจําปและประชุมวิชาการระดับนานาชาติเปนประจําและตอเนื่อง                                        

10. สนับสนุนใหมีหนวยวิจัยที่ดําเนินการวิจัยสอดคลองกับทิศทางและนโยบายการวิจัยที่มุงเนน    

เชิงพื้นที่ (Area Based) ของมหาวิทยาลัยมีความตอเนื่องยั่งยืน สามารถสรางองคความรูมุงสูระดับนานาชาติ

ถายทอดความรูและเทคโนโลยีสูชุมชนทองถิ่น 
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แผนปฏิบัตกิารในระยะ 5 ป (ป 2550-2554) 
เพื่อใหการดําเนินการบริหารการวิจัยบรรลุเปาหมายในระยะ 5 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาจะจัดทําแผน

กลยุทธในแตละยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการตอไป  
อยางไรก็ตาม แมวาในระยะที่ผานมา สถาบันวิจัยและพัฒนายังไมไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการในแต

ละปอยางชัดเจน อันอาจเนื่องมาจากพลวัติการพัฒนาการของมหาวิทยาลัยมีคอนขางสูงและความพรอมหลาย

ประการยังไมนิ่ง การบริหารงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาในแตละป ก็ไดพยายามปรับภารกิจและบทบาท

ใหมีความยืดหยุนและสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ใหการวิจัยของมหาวิทยาลัยมีความกาวหนาอยาง

ตอเนื่อง  ในป 2550 สถาบันวิจัยและพัฒนามีแผนที่จะดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการในการบริหารงานวิจัยที่

มีความชัดเจนเปนรูปธรรมมากขึ้น 
 

ผลการบริหารงานวิจัย 

 

จากการบริหารจัดการงานวิจัยที่ผานมา  สถาบันวิจัยฯ มีผลการดําเนินงานในดานนโยบายการบริหาร

การวิจัย ในปงบประมาณ  2549  ดังนี้ 
 

1.  ดานนโยบายและบริหาร 

การบริหารงานวิจัย   
สถาบันวิจัยและพัฒนาไดปรับกระบวนทัศนในการบริหารงานวิจัย  และการจัดการเชิงรุกในทุกๆ  

ดาน  ทั้งตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยในปงบประมาณ 2549 ไดมุงเนนการจัดการงานวิจัยในระยะ    

ตนน้ํา ไดแก การสรางโจทยวิจัยที่ตอบสนองตอความตองการของพื้นท่ีภาคใตตอนบน และการพัฒนาหนวย

วิจัยใหเปนเลิศทางวิชาการอยางยั่งยืน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

    ตนน้ํา (การสรางโจทยวิจัย  การพัฒนาหนวยวิจัย) 

 1.  การสรางโจทยวิจัย  

 ในรอบป  2549 นี้   สถาบันวิ จัยและพัฒนาได

ดําเนินการ ในกระบวนการสรางโจทยวิจัยที่ตอบสนองตอ

ความตองการของพื้นที่ภาคใตตอนบน  เพื่อใชเปนแกนนํา

ในการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยดานอื่นๆ ในปตอๆไป  
 2.  การพัฒนาหนวยวิจัย 

ในการบริหารงานวิ จัยที่ผานมา   มหาวิทยาลัย     

วลัยลักษณพยายามหาแนวทางการกําหนดทิศทางการวิจัยของ

มหาวิทยาลัย ใหมีความชัดเจนและสอดคลองกับนโยบายวิจัย

ของมหาวิทยาลัยมากขึ้น จึงไดใหการสนับสนุนและสงเสริม

กลุมนักวิ จัยที่สามารถพัฒนางานวิ จัยไปสูความเปนเลิศ

ทางดานวิชาการในรูปของ “ทุนพัฒนาหนวยวิจัย” มาตั้งแตป พ.ศ. 2544 สําหรับในปงบประมาณ 2549 นี้ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการในกระบวนการพัฒนาหนวยวิจัยใหย่ังยืนและมีความเปนเลิศทางวิชาการ 

ซ่ึงในปจจุบัน มีหนวยวิจัยอยู 7 หนวยวิจัย ไดแก 1) หนวยวิจัยวิทยาศาสตรและวิศวกรรมทางไม 2) หนวยวิจัย

ฟสิกสทดลอง 3) หนวยวิจัยที่เปนเลิศทางวิชาการของระบบซับซอน 4)หนวยวิจัยภูมิภาคศึกษา 5) หนวยวิจัย

ไมผลเขตรอน 6) หนวยวิจัยความหลากหลายของพรรณพืช 7) หนวยวิจัยการใชประโยชนจากผลิตภัณฑ

ธรรมชาติ   
 

เพื่อใหหนวยวิจัยสามารถพัฒนาไปสูความเปนเลิศ

ทางวิชาการ  ท่ีดํารงอยูไดอยางยั่งยืน และมีผลงานอยาง

ตอเนื่อง  สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  จึง

จัดใหมี “โครงการยุทธศาสตรการพัฒนาหนวยวิจัยใหเปน

เลิศทางวิชาการอยางยั่งยืน” โดยใชกระบวนการแลกเปลี่ยน

เรียนรูจากหนวยวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเอง และหนวยวิจัย

ภายนอกมหาวิทยาลัยที่ประสบความสําเร็จแลว  เพื่อกําหนด

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จและเกณฑการประเมินของหนวยวิจัย

รวมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.1 การสนับสนุนหนวยวิจัย   มหาวิทยาลัยใหทุนสนับสนุนในชวงระยะ 3 ปแรก โดย

มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณไมเกิน 300,000 บาท ตอหนวยตอป และระยะหลังจาก 3 ปไปแลว  

มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณใหหนวยวิจัยตามผลการประเมิน 
 
2.2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาหนวยวิจัย  มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาหนวยวิจัย

อยางตอเนื่อง หนวยวิจัยและมหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาไดตกลงใหมีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางหนวยวิจัยเปนประจําทุก 2 เดือน โดยหนวยวิจัยหมุนเวียนกันเปนเจาภาพ ท้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรูกันในเรื่องการบริหารหนวยวิจัย กระตุนใหหนวยวิจัยไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ  และเพื่อ

เปนการติดตามการดําเนินงานของหนวยวิจัยอยางไมเปนทางการ 
 

จากผลการดําเนินงานในโครงการและกิจกรรมที่เกิดขึ้น สงผลตอการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

ดังนี้ 
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1.  สามารถแกปญหาความลาชาในการบริหารจัดการได และยังเพิ่มความชัดเจนในการประเมินผล

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
2.  สามารถสรางความรวมมือ ความเขาใจรวมกันระหวางผูบริหารงานวิจัยและนักวิจัย 
3.  นักวิจัยตะหนักถึงเปาหมายตามตัวชี้วัดรวมกัน ซ่ึงจะสงผลใหมหาวิทยาลัยสามารถมีผลงานวิจัย

บรรลุตามดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการบริหารงานวิจัย (ป 2550-2555)ได 
4.  เกิดกิจกรรมที่สามารถพัฒนาหนวยวิจัยใหมีความยั่งยืนและเปนเลิศทางวิชาการตอไป 
 
กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนงบประมาณ ในการพัฒนาหนวยวิจัย ปงบประมาณ 

2549 ดังนี้ 

1.  จัดประชุมสัมมนาเพื่อระดมสมอง การเชิญผูเชี่ยวชาญใหคําปรึกษาในการกําหนดทิศทาง

ดําเนินการกิจกรรมตางๆ ของหนวยวิจัย 
2.  จัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย เชน การจัดประชุมเพื่อพัฒนาโจทยวิจัย การ

เก็บขอมูลเบื้องตนภาคสนาม การศึกษาทดลองเบื้องตน เพื่อพัฒนาขอเสนอโครงการ  
 

 
 

 
 
 
 
3.  ดําเนินงานวิจัย โดยสนับสนุนในสวนที่หนวยวิจัยขาดงบประมาณหรือมีไมเพียงพอ เชน คาจาง

ผูชวยวิจัย เปนตน 
4.  บริหารจัดการเกี่ยวกับการดําเนินงานวิจัยตางๆ ของหนวยวิจัย  
5.  ประสานการจัดหาทุนอุดหนุนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
6.  การจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ เพื่อความสะดวกในการดําเนินการวิจัยของหนวยวิจัย 
7.  การจัดทํารูปแบบ การเผยแพรผลงานวิจัย (Dissemination of Research) สูสาธารณะชน 
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    กลางน้ํา  (การติดตาม การประเมินผล)   
การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการในปงบประมาณ 2549 

ดังนี ้
1.  ดําเนินการประเมินผลโครงการวิจัยจากการรายงานความกาวหนารอบ 6 เดือน โดยผูอํานวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนผูพิจารณารายงานความกาวหนา และพิจารณาอนุมัติงบประมาณในงวดตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ดําเนินการตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยและ

ประเมินผลจากการตรวจเยี่ยมโครงการ โดยผูอํานวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา  ซ่ึงดําเนินการเฉพาะโครงการที่

ไดรับทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน (ในป 2549 นี้ 

ยังอยูในชวงเริ่มดําเนินโครงการ) 
 

 
    ปลายน้ํา (การประเมินผล การเผยแพร

ผลงานวิจัยและการนําไปใชประโยชน) 

 สํ า ห รั บ ก า รปร ะ เมิ น ผล  การ เ ผยแพร

ผลงานวิจัยและการนําไปใชประโยชน ในปงบประมาณ 

2549 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการ ดังนี้ 
1.  ประเมินผลงานวิจัย ซ่ึงกําหนดใหมีการ

ประเมินรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ และผลลัพทท่ีกําหนดไวในสัญญารับทุน โดยผูทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญใน

สาขานั้นๆ 2-3 ทาน เพื่อนําผลการประเมินไปสูการปรับปรุงรายงานการวิจัยและเปนการพัฒนานักวิจัยอีกทาง

หนึ่ง   

 2.  เผยแพรผลงานวิจัยผานวารสาร Walailak  Journal of Science and Technology  
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ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   ในการดําเนินงานที่ผานมามหาวิทยาลัยไดประกาศทุน

มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการทําวิจัย แบงเปนทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทตางๆ ดังนี้ 

 1.  ทุนอุดหนุนการวิจัย  ประเภทพัฒนานักวิจัย   ประกาศเมื่อ  25 ธันวาคม 2543 
 2.  ทุนอุดหนุนการวิจัย  ประเภทพัฒนางานวิจัย  ประกาศเมื่อ  19 ธันวาคม 2543 

3.  ทุนอุดหนุนการวิจัย  ประเภทกําหนดหัวขอ     ประกาศเมื่อ  25 ธันวาคม 2543 
 4.  ทุนอุดหนุนการวิจัย  ประเภทเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา  ประกาศเมื่อ  12 มิถุนายน 2549 

 5.  ทุนพัฒนาหนวยวิจัย (Research Unit) ป 2549  ประกาศเมื่อ  26 กรกฎาคม 2549 
 
 
2.  ผลการดําเนินงาน 

    งานประสานงานวิจยัภายใน 

 1.  การจัดสรรทุนภายในของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา 5 

ประเภท ไดแก  ทุนพัฒนานักวิจัย  ทุนพัฒนางานวิจัย  ทุนกําหนดหัวขอ  ทุนเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา  ทุน

พัฒนาหนวยวิจัย (Research Unit) เพื่อพัฒนานักวิจัยและสงเสริมใหเกิดการวิจัยอยางตอเนื่อง โดยในรอบ
ปงบประมาณ 2549 นี้ มีขอเสนอโครงการวิจัยที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน จํานวนทั้งสิ้น 5 โครงการ รวม

งบประมาณที่เสนอ จํานวน 259,000 บาท และมหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนพัฒนาหนวยวิจัย 1 หนวย 

งบประมาณ 241,360 บาท รวมงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากทุนภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํานวน

ท้ังสิ้น 500,360 บาท (ภาคผนวก) 
 

 2.  การจัดสรรทุนจากงบประมาณแผนดิน  การจัดสรรทุนจากงบประมาณแผนดินในป  

งบประมาณ 2549  มีขอเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอ 3 ชุดโครงการ โครงการวิจัยเดี่ยว 9 โครงการ รวม

งบประมาณที่เสนอขอทั้งสิ้น 18.47 ลานบาท มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณสวนนี้จากสํานักงบประมาณ ใน

ปงบประมาณ 2549 รวม 6.13 ลานบาท และสถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดสรรใหแก ชุดโครงการวิจัย 2 ชุด

โครงการ โครงการวิจัยเดี่ยว 8 โครงการ (ภาคผนวก) 
 

3.  การดําเนินงานในเรื่องงบประมาณทุนวิจัย  ในป 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับจัดสรร

งบประมาณในกิจกรรมแผนงานวิจัยและพัฒนา รวมจํานวนทั้งสิ้น 18.67 ลานบาท โดยการบริหารจัดการ

งบประมาณรวมของสถาบันฯ พบวางบประมาณใชไปทั้งสิ้นรวม 7.4 ลานบาท คิดเปน 39.62% และ

งบประมาณคงเหลือในป 2549 นี้ ท้ังสิ้น 11.29 บาท คิดเปน 60.38% ของงบประมาณทั้งหมดที่ไดรับจัดสรร 
 
จากการดําเนินงานในรอบป 2549 ท่ีผานมา ปรากฏวา จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับงบประมาณจาก 

ทุนภายในทั้งสิ้น 16 โครงการ จํานวน 6.63 ลานบาท (รวมทั้งทุนจากงบประมาณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณและ

ทุนจากงบประมาณแผนดิน) ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากป 2548 เปนเทาตัว โดยโครงการในป 2548 มีจํานวนเพียง 7 

โครงการ  จํานวน 4.87 ลานบาท จากขอมูลการเพิ่มขึ้นของทุนภายในดังกลาว อันเนื่องมาจากนโยบายของ

มหาวิทยาลัยที่สนับสนุนใหมีการวิจัยโดยเนนโครงการวิจัยเชิงพื้นที ่
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โครงการวิจัย ท่ีไดดําเนินการในรอบปงบประมาณ 2549 รวมทั้งสิ้น 37 โครงการ ประกอบดวย

โครงการที่ไดทุนสนับสนุนจากทุนภายใน จํานวน 16 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 6.63 ลานบาท และทุน

ภายนอก จํานวน 21 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 25.38 ลานบาท  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    การพัฒนาบุคลากร และองคกร 
1.  การพัฒนาบุคลากร 

 บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเขารับการอบรม สัมมนาในดานตางๆ ตามที่มหาวิทยาลัยจัด

ให และผูบริหารหนวยงานสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมอบรม  สัมมนาในหลักสูตรตางๆ  กับหนวยงาน

ภายนอก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนางาน 
 
 

2.  กิจกรรมและการพัฒนาองคกร 
 สถาบันวิจัยฯ ไดดําเนินการในหลายรูปแบบ ในการพัฒนาองคกรและสรางวัฒนธรรมองคกรที่ดี  โดย

มีการประชุมปรึกษาหารือรวมกันในหนวยงานเปนประจําทุกเดือน มีการใหนโยบายและแนวทางการ

ดําเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งเนนย้ําเรื่องการทํางานดวยความสุจริต โปรงใส  ประหยัด รับฟงความคิดเห็น  ซ่ึง

กันและกัน การเปนตัวอยางที่ดีของผูบริหาร มีการสงเสริมและสนับสนุนใหแตละคนมีสวนรวม ในกิจกรรมของ

สถาบันฯ และของมหาวิทยาลัย สงเสริมใหมีคานิยมการรักองคกรและมหาวิทยาลัย  สงเสริมใหเขาใจและ

พัฒนาการทํางานตามแนวทาง“รวมบริการ ประสานภารกิจ” 
 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ไดดําเนินการนอกเหนือจากที่กลาวแลว ไดแก   
 
 

จน. โครงการทุนภายใน จน. โครงการทุนภายนอก

สัดสวนโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนภายในและภายนอก

43.24%56.76%

 

16  โครงการ 21  โครงการ 
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  1.  การสัมมนาหนวยงานนอกสถานที่ ของพนักงานในหนวยงาน 
  2.  การศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ยุทธศาสตรการพัฒนาหนวยวิจัยใหเปนเลิศ 
ทางวิชาการอยางยั่งยืน ครั้งท่ี 2” ณ หองประชุม 2 อาคารวิจัยและบริการวิชาการ 
  4.  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ยุทธศาสตรการพัฒนาหนวยวิจัยใหเปนเลิศ 
ทางวิชาการอยางยั่งยืน ครั้งท่ี 3” ในวันศุกรท่ี 10 กุมภาพันธ 2549  ณ หองประชุม 2 อาคารวิจัยและบริการ

วิชาการ 
  5.  การสัมมนา เรื่อง “การกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินหนวยวิจัย ครั้งที่ 1” ใน

วันที่ 24 กุมภาพันธ 2549  ณ หองประชุม 2 อาคารวิจัยและบริการวิชาการ 
6.  การสัมมนา เรื่อง “การกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินหนวยวิจัย ครั้งท่ี   2” ใน

วันที่ 15 มีนาคม 2549  ณ หองประชุม 2 อาคารวิจัยและบริการวิชาการ 
  7.  การสัมมนา เรื่อง “การกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินหนวยวิจัย ครั้งที่ 3” ใน

วันที่ 3 เมษายน 2549  ณ หองประชุม 2 อาคารวิจัยและบริการวิชาการ 
  8.  การประชุม เรื่อง “ประชุมพัฒนาโจทยวิจัยเชิงพื้นที่” ในวันที่ 21 เมษายน 2549 ณ 

หองประชุม 2  อาคารวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานประจาํป 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
22554499  

 

22 

  9.  การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม “เพื่อพัฒนาโจทยวิจัย” ในวันที่ 27 เมษายน 

2549 ณ กลุมเกษตรกรผูปลูกทุเรียนเพื่อการสงออก ต.ชางกลาง กิ่ง อ.ชางกลาง จ.นครศรีธรรมราช  
  10.  การพบปะหนวยวิจัย  ครั้งท่ี 1 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2549 ณ หนวยวิจัยฟสิกสทดลอง 

อาคาร B5  
  11.  ภารกิจตางๆ ของโครงการภายใตสังกัดของสถาบันวิจัยและพัฒนา ท้ังโครงการวิจัยและ

พัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง และโครงการเครือขายการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน สกอ. ภาคใต

ตอนบน  
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งบประมาณใชไป ปงบประมาณ 2549

20.70%

79.30%

ทุนภายใน

ทุนภายนอก

 

 
ผลการดาํเนินงานงบประมาณทุนวิจัย 

 
 ในรอบปงบประมาณ 2549  ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก จํานวนทั้งสิ้น 

32,008,263.00 บาท โดยทุนภายในประกอบดวย ทุนพัฒนานักวิจัยใหม จํานวน 259,000 บาท ทุน

งบประมาณแผนดิน จํานวน 6,126,700 บาท ทุนพัฒนาหนวยวิจัย จํานวน 241,360 บาท รวมทุนภายในที่

ไดรับการสนับสนุนทั้งสิ้น  จํานวน 6,627,060 บาท  คิดเปน 20.70%  และทุนภายนอกที่ไดรับจัดสรรจาก
แหลงทุน สวทช.มูลนิธิโทเร,วช.สกว.สกอ.สสวท.รวมทั้งสิ้น 25,381,203 บาท คิดเปน 79.30% (รายละเอียด
โครงการตามภาคผนวก) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริหารจัดการทุนวิจัย:  ทุนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และทุนงบประมาณแผนดิน    
โดยในปงบประมาณ 2549 เงินทุนวิจัยภายในที่ตั้งไว  จํานวน 10,106,700 บาท และเงินงบประมาณแผนดิน

ท่ีตั้งไว จํานวน 18,466,878 บาท โดยมีผูเสนอโครงการ 12 โครงการ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณที่ตั้งไว

10,106,700
18,466,878

ทุนงบประมาณแผนดิน ทุนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

6,627,060.-

25,381,203.-
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 จากงบประมาณที่ตั้งไวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดสนับสนุนเงินทุนวิ จัยภายในจริง จํานวน 

6,627,060 บาท โดยมีผูเสนอโครงการวิจัยจํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 500,360 บาท (ประกอบดวย

ทุนพัฒนานักวิจัยใหม จํานวน 5 โครงการ จํานวน 259,000 บาท และทุนพัฒนาหนวยวิจัย 1 หนวย จํานวน 

241,360 บาท) และมีงบประมาณทุนวิจัยคงเหลือในป2549 จํานวน 3,479,640 บาท   
 สําหรับทุนวิจัยที่ไดรับจัดสรรจากงบประมาณแผนดิน จํานวนทั้งสิ้น 6,126,700 บาท ไดบริหาร

จัดการโดยการจัดสรรใหกับโครงการวิจัยทั้งหมด 10 โครงการ ซ่ึงไดรับจัดสรรนอยกวาที่ตั้งไว จํานวน 

12,340,178 บาท   

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

แหลงเงินทุนวิจัยภายนอก: 
 สัดสวนงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก ประจําปงบประมาณ 2549  โดยในป
นี้ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สวทช. สูงสุด จํานวน 11,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 43% ของทุนที่

ไดรับทั้งหมด รองลงมาคือทุนที่ไดรับจาก สกว. จํานวน 6,574,603 บาท คิดเปนรอยละ 26% ตามลําดับ 

รายละเอียดดังกราฟ รายละเอียดโครงการตามภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณท่ีใชจริง คงเหลือ

ทุนวิจัยที่จายจริง (ทุนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ) 

6,627,060 3,479,640 

งบประมาณท่ีตั้งไว งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร

6,126,700 
10 โครงการ 
 

18,466,878 
12 โครงการ 
 

ทุนวิจัยที่จายจริง (ทุนงบประมาณแผนดิน)

11,000,000

180,000726,000

6,574,603

1,749,850

5,150,750

สวทช.

มูลนิธิโทเร

วช.

สกว.

สกอ.

สสวท.

แหลงทุน

 

20% 

43% 

3% 

26% 

7% 

1% 
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 กราฟแทงแสดงงบประมาณที่ไดรับจดัสรรทุนวิจัยของแหลงทุนภายในและภายนอก 

ท่ีดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ 2545 – 2549   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กราฟแทงแสดงงบประมาณแหลงทุนภายนอกที่ไดรับจัดสรรจากหนวยงานตางๆ 
ท่ีดําเนินการ ตั้งแตปงบประมาณ 2546 – 2549   
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ผลงานวิจัยตีพมิพและเผยแพร 

 
 ดวยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีนโยบายในการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยของคณาจารยและ

พนักงานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินงานตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย โดยมีกลยุทธในการสนับสนุนและสงเสริมท่ีหลากหลายและยืดหยุน โดยในรอบปงบประมาณ 

2549 นี้ มีบทความตีพิมพวารสารระดับนานาชาติ 18 บทความ บทความตีพิมพวารสารระดับชาติ 34 

บทความ บทความนําเสนอในการประชุมตางประเทศ 9 บทความ บทความนําเสนอการประชุมในประเทศ19 

บทความ รวมจํานวนบทความวิจัยที่เผยแพรในปงบประมาณ 2549 ท้ังสิ้น 80 บทความ (ภาคผนวก) แยก

สัดสวนตามประเภทตางๆ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากขอมูลอัตราการตีพิมพบทความวิจัยเพิ่มขึ้น แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในนโยบาย การสงเสริม 

และทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย ตลอดจนศักยภาพของคณาจารย สวนหนึ่งอาจเนื่องมาจากมหาวิทยาลัย

สนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย โดยจัดใหมีรางวัลสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย คือ บทความวิจัยตีพิมพ

ในวารสารระดับนานาชาติ สนับสนุนคาสมนาคุณบทความละ 10,000 บาท และบทความวิจัยตีพิมพใน

วารสารระดับชาติ สนับสนุนคาสมนาคุณบทความละ 5,000 บาท  
 โดยในรอบป 2549 นี้ มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนงบประมาณสําหรับคาสมนาคุณในการตีพิมพ

บทความวิจัยทั้งสิ้นจํานวน 350,000 บาท มีบทความวิจัยตีพิมพรวมทั้งสิ้น 52 เรื่อง โดยตีพิมพระดับ

นานาชาติ จํานวน 18 เรื่อง และตีพิมพในระดบชาติ จํานวน 34 เรื่อง (ภาคผนวก) และนอกจากนี้ 

การเผยแพรผลงานวิจัย ปงบประมาณ 2549

22.50%

42.50%
11.25%

23.75%

      - National J       - International J

      - National Con.       - International Con.

 

34 
18 

19 
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มหาวิทยาลัยยังไดมีการจัดทําวารสารวิชาการมหาวิทยาลัย (Walailak Journal of Science and Tech nology) 

และวารสารสังคมศาสตรขึ้น เพื่อสงเสริมใหเกิดการเผยแพรผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และสงเสริมการตีพิมพ

ผลงานนักวิจัยรุนใหม และบัณฑิตศึกษา         
 
 เมื่อเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพท้ังระดับนานาชาติและระดับชาติ  ในระหวาง

ปงบประมาณ 2546-2549 (ดังกราฟ) พบวามีอัตราการตีพิมพเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในรอบป 2549 มี

การตีพิมพเพิ่มขึ้นจากป 2548 คิดเปนรอยละ 7.22% คือ มีบทความวิจัยตีพิมพในรอบป 2548 จํานวนรวม 

45 บทความ  คิดเปนรอยละ 46.39% และตีพิมพในป 2549 จํานวน 52 บทความ คิดเปนรอยละ 53.61% 
(ไมรวมขอมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมท้ังตางประเทศและในประเทศ) 
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วารสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดสงเสริมใหเกิดการเผยแพรผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  เพื่อ

เปนการยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยใหเปนที่ยอมรับในแวดวงวิชาการทั้งทางดานสังคมศาสตร  วิทยาศาสตร 

และมนุษยศาสตร โดยไดเริ่มจัดทําวารสารวิชาการ 2 ชนิด คือ 
 1. Walailak Journal of Science and Technology (ฉบับภาษาอังกฤษ) กําหนดออกปละ 2 

ฉบับ  โดยไดเริ่มตนจัดทําตั้งแตป 2547 มี ศ.ดร.วินัย ประลมพกาญจน เปนบรรณาธิการ และมี ดร.ชิตณรงค  

ศิริสถิตยกุล  เปนผูจัดการ  ซ่ึงสถาบันฯไดจัดทําวารสารวิชาการอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน รวมทั้งสิ้น 6  

ฉบับ/3 ป โดยในรอบปงบประมาณ 2549 นี้ สถาบันวิ จัยฯไดออกวารสารแลว จํานวน 2 ฉบับ มี 

Assoc.Dr.David J. Harding เปนบรรณาธิการ และมี ดร.ชิตณรงค  ศิริสถิตยกุล เปนผูจัดการ คือ 
 

- Walailak  Journal of Science and Technology Vol. 3 No.1 (2006) 
 

- Walailak  Journal of Science and Technology Vol. 3 No.2 (2006) 
 

 2. วารสารสังคมศาสตร(ฉบับภาษาไทย) กําหนดออกปละ 2 ฉบับ  ไดเริ่มจัดทําในรอบปงบประมาณ 

2549  มี ดร.เลิศชาย ศิริชัย เปนบรรณาธิการ  โดยออกฉบับแรกในชวงตนป 2550 
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การใหบริการทรัพยสินทางปญญา 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดริเริ่มใหมีโครงการหนวยจัดการทรัพยสินทางปญญา มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ (Walailak University Technological Licence Office,TLO) ดําเนินงานภายใตโครงสรางของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อรองรับผลการวิจัยที่สามารถนําไปสูการจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยไดมี

การแตงตั้งคณะกรรมการยกรางระเบียบการจัดการทรัพยสินทางปญญามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เพื่อทําหนาที่

ในการยกรางระเบียบวาดวยการจัดการทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประกอบดวย

ผูทรงคุณวุฒิท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษจากเดิม 

เปลี่ยนเปน Unit of Intellectual Property Management โดยใหใชชื่อยอวา UIP ท้ังนี้เพื่อความเหมาะสม

ตอภารกิจและการดําเนินงานจริงของหนวยงาน 

หนวยจัดการทรัพยสินทางปญญา มีหนาที่ในการใหบริการ ใหคําปรึกษา และชวยเหลือดานการจด

ทะเบียนและบริหารงานทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ซ่ึงจากการดําเนินงานในระยะเวลาที่

ผานมาไดมีโอกาสใหคําปรึกษาแกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย อาจารย บุคลากรและนักศึกษาอยางตอเนื่อง  
ในดานการเผยแพรความรูดานทรัพยสินทางปญญา ไดทําการเผยแพรท้ังในลักษณะของการตีพิมพ

เอกสารและการใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล สวนหนาที่ในการรับจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาซึ่งเปนผลงาน

จากการดําเนินงานของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หนวยฯ มีหนาที่ในการใหคําปรึกษาเก่ียวกับ

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา สืบคนขอมูลทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของกับ

ผลงานที่ย่ืนเสนอขอจดทะเบียน พรอมทั้งประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ กรมทรัพยสินทางปญญา, 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เพื่อขอคําปรึกษาและขอความชวยเหลือในการจด

ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  
 

ผลการดําเนินงาน 

1.  ดําเนินการแจงจดทะเบียนลิขสิทธิ์ เรื่อง “โปรแกรมแฟมสุขภาพชุมชน” สรางสรรคโดย อาจารย

อุไร จเรพาฬ สาํนักวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  โดย 

 1) ดําเนินการใหคําปรึกษาในการเตรียมเอกสารสําหรับการจดลิขสิทธิ์ พรอมทั้งใหการ

แนะนําในการกรอกขอมูลตามแบบ ลข.01 (คําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ ของกรมทรัพยสินทางปญญา)  
 2) ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและขอมูลผลงานจริงท่ีย่ืนขอจดทะเบียนลิขสิทธิ์ เพื่อ

ประกอบการยื่นจดทะเบียน 
 3) ลงทะเบียนแจงจดลิขสิทธิ์ผลงานลงในฐานขอมูลของกรมทรัพยสินทางปญญา โดยผาน

ระบบบริการลิขสิทธิ์ออนไลน 
 4) ดําเนินการสงผลงานการสรางสรรคไปยังสํานักลิขสิทธิ์ กรมทรัพยสินทางปญญา  

2.  ดําเนินการแจงจดทะเบียนลิขสิทธิ์ เรื่อง “A Consise Chainese Grammar” สรางสรรคโดย 

อาจารย  Li Jiangwen  สํานักวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  โดย 
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 1) ดําเนินการใหคําปรึกษาในการเตรียมเอกสารสําหรับการจดลิขสิทธิ์ พรอมทั้งใหการ

แนะนําในการกรอกขอมูลตามแบบ ลข.01 (คําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ ของกรมทรัพยสินทางปญญา)  
 2) ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและขอมูลผลงานจริงท่ีย่ืนขอจดทะเบียนลิขสิทธิ์ เพื่อ

ประกอบการยื่นจดทะเบียน 
 3) ลงทะเบียนแจงจดลิขสิทธิ์ผลงานลงในฐานขอมูลของกรมทรัพยสินทางปญญา  โดยผาน

ระบบบริการลิขสิทธิ์ออนไลน 
 4) ดําเนินการสงผลงานการสรางสรรคไปยังสํานักลิขสิทธิ์ กรมทรัพยสินทางปญญา 

3.  ดําเนินงานประสานงานการจดทะเบียนสิทธิบัตร เลขท่ี 0301003256 ประดิษฐโดย           

ร.ท.ดร.ธีรเดช สุระมานะ สํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  โดย 
 1) ประสานงานเพื่อขอทราบความกาวหนาและขอคําปรึกษาในการแกไขคําขอจดทะเบียนให

ถูกตองตามหลักกฎหมาย จากสํานักสิทธิบัตร กรมทรัพยสินทางปญญา  
 ท้ังนี้ ขั้นตอนการแกไขคําขอจดสิทธิบัตรยังไมแลวเสร็จ เนื่องจากเจาของผลงานกําลัง

ประสานงานกับสํานักงานกฎหมายที่จางไวเดิม เพื่อขอรายละเอียดคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรมาให “โครงการ
จัดตั้งหนวยจัดการทรัพยสินทางปญญา” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนผูดําเนินการจดทะเบียนตอไป 

4.  บริการใหคําปรึกษาและดําเนินการดานการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาแก อาจารย บุคลากร 

และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 

การดําเนินการยกรางระเบียบ ประกาศ 

1.  จัดทํารางระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการดําเนินการดานลิขสิทธิ์  
2.  จัดทํารางระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการดําเนินการดานสิทธบิัตรและอนุสิทธิบัตร 
3.  จัดทํารางประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง แนวปฏิบัติการดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิบัตร/  

อนุสิทธิบัตรอันเกิดจากการประดิษฐ 
4.  รางประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง แนวปฏิบัติการดําเนินการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์อันเกิดจาก

การสรางสรรค 
4.  รางประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง อัตราการจัดสรรผลประโยชนอันเกิดจากการประดิษฐ 
5.  รางประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง อัตราการจัดสรรผลประโยชนจากผลงานลิขสิทธิ์ 
 

การดําเนินการรวมกับ WUBI (Walailak University Business Incubator) 

ในการดําเนินงานของหนวยจัดการทรัพยสินทางปญญา ไดมีสวนเกี่ยวของกับหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัยหลายหนวยงาน หนวยงานที่เขาไปมีสวนเกี่ยวของเปนอยางมากก็คือ หนวยบมเพาะวิสาหกิจ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ,Walailak University Business Incubator,WUBI. หนวยจัดการทรัพยสินทาง
ปญญามีหนาที่ในการใหคําปรึกษาดานการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาแกสมาชิกของ WUBI รวมทั้ง

ดําเนินการดานการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาใหแกสมาชิกของ WUBI ในกรณีท่ีสมาชิกเปนบุคลากรและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ นอกจากนี้หนวยจัดการทรัพยสินทางปญญาและWUBI ไดมีการวาง

กรอบแนวทางและขั้นตอนในการทํางานรวมกันเพื่อใหสามารถดําเนินงานและประสานกันอยางเปนขั้นตอนที่

ชัดเจน  
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    งานประสานงานวิจยัภายนอก 
1.  ทุนและกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  โดยมีการแสวงหาความรวมมือกับแหลงทุน

ภายนอก มีหนวยประสานสนับสนุนโครงการในลักษณะ Area Based Research และมีการสรางเครือขายการ
วิจัย เครือขายนักวิจัยและแหลงทุนวิจัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.  การสนับสนุนและรวมทําวิจัย   โดยมีการสนับสนุนการวิ จัยในลักษณะสหสาขาวิชา 

(Multidisciplinary) หรือ
เปนความรวมมือระหวาง

สถาบัน  มีการรวมวิ จัย

โครงการที่มีลักษณะ Area 
based เชน โครงการวิจัย

และพัฒนาพื้นที่ ลุ มน้ํ า

ปากพนัง พรอมทั้งมีการ

รวมทําวิจัยในโครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด กลุมจังหวัดหรือการพัฒนาทองถิ่น มีการจัด

เวทีตรวจสอบผลการวิจัยและเผยแพรตอกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ แลวนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนใน

การพัฒนาพื้นที่หรือการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
 

3.  เครือขายการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน สกอ. ภาคใตตอนบน  รับผิดชอบเปน

สํานักงานเลขานุการของเครือขายการวิจัยภาคใตตอนบนในการบริหารจัดการดานตางๆ โดยมีหนาที่รับผิดชอบ
พื้นที่เครือขายการวิจัยภาคใตตอนบน 7 จังหวัด ไดแก จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่  

จังหวัดภูเก็ต จังหวัด  สุราษฎรธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี ้
1.  การบริหารจัดการเพื่อใหมีทิศทางการวิจัยและยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากทองถิ่น 

1.1 มีการจัดทํายุทธศาสตรการวิจัยภาคใตตอนบนรวมกับ  ผูทรงคุณวุฒิ  ภาคราชการ  
ภาคเอกชน  ภาคประชาชน  และองคกรพัฒนาเอกชนที่ขับเคลื่อนงานวิจัยในพื้นที ่

1.2 การกําหนดขอบเขตและประเด็นการวิจัยชัดเจน 8 ประเด็น 
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2.  การบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยเพื่อชุมชนทองถิ่น 

 2.1 การบริหารจัดการขอเสนอโครงการวิจัย (ตนน้ํา)  1) เริ่มจากการกลั่นกรองเอกสารเชิง

วิชาการ โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง  2) ตรวจสอบคุณภาพและประเมินความเปนไปไดของขอเสนอ

โครงการวิจัยโดยการนําเสนอในที่ประชุมและการประเมินทางเอกสารโดยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเครือขาย

การวิจัย 3) พิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยขั้นสุดทาย โดยใหความสําคัญกับลักษณะโครงการตามที่เครือขาย

กําหนด เชน คุณภาพของงานวิจัย ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยและความตองการของพื้นที่  
2.2  การติดตามประเมินผลโครงการวิจัย (กลางน้ํา) 1) จัดสัมมนานําเสนอความกาวหนา

โครงการวิจัยระยะ 6 เดือน  และประเมินทางเอกสารโดยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเครือขาย  2) การติดตาม

และประเมินผลงานโครงการวิจัยในพื้นที่หลังจากมีการเริ่มงานวิจัยแลว 6 เดือนโดยคณะกรรมการติดตาม

ประเมินผลจากเครือขายการวิจัย รวมกับผูบริหารของสถาบันตนสังกัด 

 2.3  การประเมินคุณภาพผลงานวิจัย (ปลายน้ํา) 1) จัดสัมมนานําเสนอผลงานวิจัยใน

รูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation รวมกับการประเมินทางเอกสารโดยผูทรงคุณวุฒิจาก

ภายนอกเครือขาย 2) คณะกรรมการบริหารเครือขาย พิจารณาคุณภาพและความถูกตองของงานวิจัยฉบับ

สมบูรณกอนการอนุมัติจัดพิมพ 
3.  การบริหารจัดการความเข็มแข็งของกลุมวิจัยบูรณาการและนักวิจัยรุนใหมของเครือขายและ การ

ประสานความสัมพันธกับชุมชน 
3.1  มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนายุทธศาสตรการวิจัยเพื่อทําหนาที่กําหนดทิศ

ทางการวิจัยแตละประเด็น 
3.2  กําหนดใหทุกโครงการตองมีผลกระทบตอชุมชนชัดเจน  ตองมีกระบวนการถายทอด

เทคโนโลยีสูชุมชน  หรือมีตัวแทนชุมชนเขารวมโครงการวิจัยตั้งแตตน 
4. การบริหารจัดการระบบขอมูลของเครือขายการวิจัยอยางตอเนื่อง 

4.1  มีการจัดทําเว็บไซต  http//:rttn.wu.ac.th เพื่อนําเสนอฐานขอมูลของเครือขายการวิจัย

ซ่ึงรวบรวมผลงานวิจัย ทะเบียนนักวิจัย ทําเนียบผูประเมิน ชุมชนที่ไดรับประโยชน  และผลการดําเนินงานดาน
ตางๆ ของเครือขายการวิจัย 

4.2  มีการจัดทําจุลสารเผยแพรงานวิจัยและประชาสัมพันธการดําเนินงานของเครือขายการ

วิจัยฯ ปละ  3 ฉบับ 
4.3  มีการจัดทํารายงานประจําป รวบรวมผลการดําเนินงานของเครือขายการวิจัยภายใน

ระยะเวลา  1  ป 
5.  การบริหารจัดการการเงินและงบประมาณของเครือขายการวิจัย 

  5.1  การบริหารจัดการงบประมาณสํานักงานเลขานุการ : โดยกําหนดกิจกรรมตามแผนงาน 
5.2  การบริหารจัดการงบประมาณสนับสนุนการวิจัย  :   
สถาบันภายในเครือขาย 
-  หัวหนาหนวยงานตนสังกัดของผูรับทุนลงนามสัญญารับทุนกับอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
-  สํานักงานงานเลขานุการฯ จะโอนเงินทั้งหมดตามสัญญา  และการบริหาร 

จัดการการเงินใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับของหนวยงานที่ไดรับทุน 
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
-  หัวหนาโครงการลงนามสัญญารับทุนกับอธิการบดี 
-  การบริหารจัดการการเงินใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ปงบประมาณ 2549 นี้ เครือขายการวิจัยภาคใตตอนบนไดรับขอเสนอโครงการที่เสนอขอรับทุน   

การวิจัย จํานวนทั้งสิ้น 44 โครงการ จาก 11 สถาบันการศึกษา โดยการพิจารณาขอเสนอโครงการของ

เครือขายการวิจัยภาคใตตอนบนนั้น มีขั้นตอนที่สําคัญ คือ  
  
ข้ันตอนที่ 1 การพิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการวิ จัย โดยคณะอนุกรรมการฯ ซ่ึงเปน

คณะกรรมการที่จัดทํายุทธศาสตรการวิจัยภาคใตตอนบน ในขั้นตอนนี้มีขอเสนอโครงการที่ผานการพิจารณา

เพียง 23 โครงการ   
 

ข้ันตอนที่ 2  การจัดประชุมพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยโดยผูทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบคุณภาพ

ขอเสนอโครงการ และประเมินความเปนไปไดในการดําเนินโครงการ โดยเปดโอกาสใหนักวิจัยไดนําเสนอ

ขอเสนอโครงการในรูปแบบ Oral Presentation และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับผูทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการ

ประเมินขอเสนอโครงการตามเอกสาร  โดยแบงขอเสนอโครงการเปน 3 กลุม ผูประเมินในแตละกลุม

ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ 2 ทาน คณะกรรมการบริหารจัดการเครือขาย 4 ทาน  และนักวิชาการจาก

สถาบันการศึกษาตางๆ เขารวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับผูทรงคุณวุฒิและหัวหนาโครงการ รวมทั้งให

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอนักวิจัย   
 

ข้ันตอนที่ 3 การประชุมพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยโดยคณะกรรมการบริหารจัดการเครือขายการ

วิจัยฯ ซ่ึงไดพิจารณาอยางรอบคอบและเปนธรรมโดยใหความสําคัญกับคุณภาพของขอเสนอโครงการ การ

ตอบสนองยุทธศาสตรการวิจัยภาคใตตอนบนและประโยชนท่ีชุมชนจะไดรับ รวมทั้งการกระจายโอกาสใหกับ

สถาบันการศึกษาในเครือขายดวย   
 
ในป2549นี้ มีโครงการที่ไดรับการจัดสรรทุนวิจัยจํานวนทั้งสิ้น19โครงการ จาก 8  สถาบันการศึกษา 

เปนเงิน 4,349,404 บาท จําแนกตามยุทธศาสตรการวิจัยภาคใตตอนบนได 7 ยุทธศาสตร ดังนี้ 1) โครงการ

ยุทธศาสตร การเกษตร การพัฒนาเครื่องตนแบบผลิตเพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน จํานวน 7 

โครงการ จํานวนเงิน 1,960,000 บาท 2) ยุทธศาสตร การจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืนในทองถิ่น จํานวน 

3 โครงการ จํานวนเงิน 680,000 บาท 3) ยุทธศาสตร อาหารปลอดสารพิษ การแปรรูปอาหาร  เพื่อการ

พัฒนาการเกษตรที่ย่ังยืน จํานวน 2 โครงการ จํานวนเงิน 279,558 บาท 4) ยุทธศาสตร การพัฒนาหัตกรรม

พื้นบานอยางครบวงจร จํานวน 2 โครงการ จํานวนเงิน 150,000 บาท 5) ยุทธศาสตร ผาพื้นบานภาคใต 

จํานวน 2 โครงการ จํานวนเงิน 580,000 บาท 6) ยุทธศาสตร กระบวนการผลิตแอลกอฮอลอยางครบวงจร  

จํานวน 1 โครงการ จํานวนเงิน 149,996 บาท 7) ยุทธศาสตรอ่ืนๆ จํานวน 2 โครงการ จํานวนเงิน 

549,850 บาท จากโครงการจํานวนทั้งสิ้น 19 โครงการ ประกอบดวยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 6 โครงการ 

งบประมาณทั้งสิ้น 1,749,850 บาท (รายละเอียด ภาคผนวก) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เขตการศึกษาสุ

ราษฎรธานี 3 โครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 3 โครงการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี 
1 โครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 3 โครงการ คณะ
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เกษตรศาสตรนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1 โครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยี

ภาคใต 1 โครงการ วิทยาลัยตาป 1 โครงการ  
 

 4.  โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง  มีผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ 2549  

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝาย 4 ชุมชนและสังคม ใหมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ดําเนินงาน“โครงการการบริหาร

จัดการชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง” ตั้งแตกุมภาพันธ 2548 ซ่ึงไดจัดตั้งสํานักประสานงาน

ชุดโครงการฯ ท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาโจทยวิจัยภายใต  “ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุมน้ํา

ปากพนัง” นําไปสูการแกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง โดยในปงบประมาณ 2549 สามารถสรุปผล

การดําเนินงานของสํานักประสานงานชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังได ดังนี้ 
 1.  การสรางและสนับสนุนโครงการวิจัยที่เอ้ือประโยชนอยางเปนรูปธรรมตามเปาหมายผลการ

ปฏิบัติงาน ซ่ึงสํานักประสานงานชุดโครงการฯ ไดพัฒนาโครงการวิจัยใหมเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก 

สกว.ฝาย 4 ชุมชนและสังคม  ในปงบประมาณ 2549 จํานวนทั้งสิ้น 5 โครงการ งบประมาณ 7,588,166 

ลานบาท ดังนี ้
กลุมวิจัยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  จํานวน 2 โครงการ 

1)  คุณภาพน้ําและทรัพยากรประมงในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2)  โครงสรางประชาคมของทรัพยากรประมง และการแพรกระจายของความเค็มในบริเวณ 
      ลุมน้ําปากพนัง กรณีศึกษาผลกระทบของการเปดและปดประตูระบายน้ําอุทกวิภาช     
      ประสิทธ ิ

กลุมวิจัยชุมชนกับการปรับตัวดานอาชีพ จํานวน 3 โครงการ 
1)  กลยุทธกับการปรับตัวดานอาชีพของชาวนากุงในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังที่มีผลตอการฟนฟ ู
     ระบบนิเวศใหม 
2)  โครงการผลกระทบของโครงการพัฒนาลุมน้ําปากพนังกับการปรับตัวดานอาชีพของ 
      ครัวเรือน : ศึกษากรณีการพัฒนาอาชีพหัตถกรรมพื้นบานในพื้นที่ชุมชนรมิถนน อําเภอ 
      เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช   
3)  ความสามารถของเกษตรกรในการปรับเปล่ียนระบบการผลิตภายใตผลกระทบของ  
      โครงการพฒันาลุมน้ําปากพนัง ศึกษากรณีไรนาสวนผสม   

และไดพัฒนาโจทยวิจัยเพื่อใหบูรณาการขอมูลเพื่อการใชประโยชนในการพัฒนาและแกไขปญหาใน

พื้นที่ลุมน้ําปากพนัง จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการ “การบูรณาการขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจบริหาร
จัดการพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง” 
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ท้ังนี้สํานักประสานงานชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังไดจัดทําโครงการประสานงาน 

“การบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง ระยะที่ 2” เสนอขอรับทุนสนับสนุนการ

วิจัยจาก สกว.ตอเนื่องระยะเวลา 2 ป เพื่อการติดตามการดําเนินโครงการวิจัยและประสานการดําเนินงาน

ระหวาง สกว. นักวิจัยในชุดโครงการ  หนวยงาน และชุมชนที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานของชุดโครงการ

เปนไปตามเปาหมายและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการบูรณาการขอมูลจากวิจัยสูการใชประโยชนในการแกไข

ปญหาและพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอยางยั่งยืน 
2.  การประสานงานภายในและภายนอกชุดโครงการ และสนับสนุนใหเกิดโครงการวิจัยแบบ     

บูรณาการ โดยเปนการประสานงานระหวางผูประสานงานของกลุมวิจัยทั้ง 3 กลุมกับนักวิจัย รวมทั้งการ

ประสานงานระหวางนักวิจัยในแตละโครงการยอย และทั้งมีการประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 

เชน กองอํานวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, สํานักประสานเครือขาย

วิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ครส.) สํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เปนตน เพื่อการบูรณา

การขอมูลวิจัยสูการใชประโยชน    
3.  การติดตามความกาวหนาและประเมินผลการดําเนินงานของโครงการวิจัยในชุดโครงการวิจัยและ

พัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง ทุกระยะ 6 เดือน ตามระยะเวลา เกณฑ และแนวทางที่ สกว. กําหนดในสัญญา    

ซ่ึงสํานักประสานงานชุดโครงการฯ ไดดําเนินการไปชวงปงบประมาณ 2549 จํานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 23-24 

มีนาคม 2549 โดยมีคณะผูทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาวิชา สํานักราชเลขาธิการ ตัวแทนหนวยงาน

ราชการ และชุมชนที่เกี่ยวของ พรอมทั้ง สกว.เขารวมในการประชุมติดตามความกาวหนาและประเมินผล    

การดําเนินโครงการวิจัยจํานวน 12 โครงการ ซ่ึงคณะผูทรงคุณวุฒิไดใหขอเสนอแนะแกนักวิจัยแตละโครงการ

และสํานักประสานงานชุดโครงการ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานวิจัยที่ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นของ

นักวิจัย 
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4.  การจัดทํารายงานความกาวหนาและรายงานการเงิน นําเสนอให สกว. ทราบทุก 6 เดือน ของ

สํานักประสานงานชุดโครงการและโครงการวิจัยยอย    
5.  การเขารวมประชุมและติดตามความกาวหนาของวงการวิชาการและวงการอื่นที่เกี่ยวของกับ

บทบาทหนาที่ของชุดโครงการ ในปงบประมาณ 2549 ไดเขารวมในการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพิจารณา

รางมาตรการจัดการคุณภาพน้ําและมลพิษทางน้ําในลุมน้ําปากพนัง ณ หองอุบลฉัตร โรงแรมทวินโลตัส จังหวัด

นครศรีธรรมราช จัดโดยสํานักจัดการคุณภาพน้ํา สวนแหลงน้ําทะเล    
6.  การใหความรวมมือกับฝายประชาสัมพันธ สกว. ในการเผยแพรงานวิจัยเพื่อการผลักดันสูการใช

ประ โยชน  โดยได จั ดทํ า เ ว็ บ ไซต ของชุ ด โครงการวิ จั ยและพัฒนาพื้ นที่ ลุ มน้ํ าปากพนั ง ใหม  คื อ  

http://pakpanang.wu.ac.th และจัดทําจดหมายขาวการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังในปงบประมาณ 

2549 จํานวน 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 2 ปท่ี 1 ประจําเดือนกันยายน 2548-กุมภาพันธ 2549 และฉบับที่ 1 ปท่ี 

2 ประจําเดือนมีนาคม-กันยายน 2549 
7.  การเขารวมประชุมในกิจกรรมที่ สกว. จัดขึ้น และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ สกว. มอบหมายเปน  

ครั้งคราว ซ่ึงสํานักประสานงานชุดโครงการฯ ไดเขารวมการประชุม “เปดขุมความรูงานวิจัยชุมชน” และดูงาน 

ณ จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 22-23 มิถุนายน 2549 ซ่ึงจัดโดยฝายชุมชนและสังคม สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
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กรอบงบประมาณประจําป 2549 
งบประมาณทีไ่ดรับจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 18,696,307.29  บาท 

 
 

งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยในการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2549 จํานวน

ท้ังสิ้น 18,696,307.29 บาท โดยมีทุนอุดหนุนการวิจัย จํานวน 6,627,060 บาท ประกอบดวย หมวด

เงินเดือนและคาจาง หมวดครุภัณท หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ หมวดเงินอุดหนุน โดยไดรับการ

สนับสนุน   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากการดําเนินงานในป 2549 นี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาไดบริหารงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน

จากมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชนสูงสุด ซ่ึงจากสัดสวนการใชงบประมาณรวมของสถาบันฯ พบวางบประมาณใชไป

ท้ังสิ้น  39.62% และงบประมาณคงเหลือในป 2549 นี้ คิดเปน 60.38% ของงบประมาณทั้งหมดที่ไดรับการ

สนับสนุน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ปงบประมาณ 2549
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ครุภัณฑ เงินเดือนและคาจาง

คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ      - การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นท่ี

     - การพัฒนาศักยภาพในการทํางานแกบุคลากร โดย      - การบริหารงานเพื่อสนับสนุนการวิจัย

     - สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยท้ังในและตาง         ประเทศ

     - การพัฒนานักวิจัยและสงเสริมการวิจัย      - งานทรัพยสินทางปญญา

เงินอุดหนุน      - สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยท้ังในและตาง

     - การพัฒนานักวิจัยและสงเสริมการวิจัย      - พัฒนาหนวยวิจัย

     - ทุนสนับสนุนการริเร่ิมโครงการวิจัย      - โครงการวิจัย/งบประมาณแผนดิน

0.21%

8.75%

0.21%

16.63%

คงเหลือ 60.38%

1.66%

0.35%

1.88%
0.02%

0.09%
0.56%2.18%

0.16%

0.02% 6.89%

ครุภัณฑ เงินเดือนและคาจาง

คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ      - การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่

     - การพัฒนาศักยภาพในการทํางานแกบุคลากร โดย      - การบริหารงานเพ่ือสนับสนุนการวิจัย

     - สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยทั้งในและตาง         ประเทศ

     - การพัฒนานักวิจัยและสงเสริมการวิจัย      - งานทรัพยสินทางปญญา

เงินอุดหนุน      - สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยทั้งในและต าง

     - การพัฒนานักวิจัยและสงเสริมการวิจัย      - พัฒนาหนวยวิจัย

     - ทุนสนับสนุนการริเริ่มโครงการวิจัย      - โครงการวิจัย/งบประมาณแผนดิน

สัดสวนการใชงบประมาณรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประจําปงบประมาณ 2549
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ตัวอยางผลงานวิจัย 
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โครงการ : 
การศึกษาสมบัติแมเหล็กและประยุกตใชแกนหมอแปลง 

 

 

  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชติณรงค  ศิริสถิตยกุล  
สํานักวิชาวิทยาศาสตร 
ทุนวิจัย  งบประมาณแผนดิน ป 2548  
            และ 2549 

 
แกนหมอแปลงไฟฟา ทําหนาที่สงตอฟลักซแมเหล็กระหวางขดลวดปฐม

ภูมิ และทุติยภูมิ แกนที่ใชอยูโดยทั่วไปผลิตจากเหล็กเจือซิลิกอน ที่มีคุณสมบัติ

แมเหล็กออนที่ดีมาก เมื่อหมอแปลงไฟฟาเสีย แกนเหลานี้จะถูกทิ้งไปดวย 

งานวิจัยหนึ่งของหองวิจัยแมเหล็ก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ คือการนําแกนเหล็ก

เจือซิลิกอน เหลานี้กลับมาใชประโยชน โดยเริ่มตนจากการศึกษาฮีสเทอรีซิส, 

โดเมนแมเหล็ก และปรากฏการณแมกนีโตอิมพีแดนซ หรือ MI จากปรากฏการณ 
MIซึ่งคาความตานทานเชิงซอนของแกนเหล็กเจือซิลิกอนเปลี่ยนแปลงใน
สนามแมเหล็ก สามารถประดิษฐเซนเซอรที่ วัดแรง,กระแสไฟฟา,ตําแหนง, 

ความเร็วรอบ และสนามแมเหล็กได การเคลือบโคบอลต บนแกนเหล็กเจือซิลิกอน

ดวยวิธีไฟฟาเคมี สามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติทางแมเหล็ก ใหเหมาะสมตอการ

ประยุกตใชงาน  
 

ผลประโยชนที่ไดรับจากโครงการ 
การตีพิมพ : 

องคความรูใหม ไดรับการพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ คือ  
P Jantraratana and C Sirisathitkul.Giant magnetoimpedance in 
silicon steels. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 
2004; 281(2-3), 399-404.  

 
การนําไปใชประโยชน : 

เซนเซอรตนแบบ ได รับรางวัลชมเชยผลงานประดิษฐคิดคนจาก

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ประจําป 2548 หากมีการประยุกตใชเชิง

พาณิชย จะเปนสิ่งประดิษฐที่มีตนทุนต่ํา และเพิ่มมูลคาใหกับวัสดุที่ถูกทิ้ง ไมเปนที่

ตองการ 

 
 

เซนเซอรวัดแรง ที่ใชปรากฏการณ 

MI  ในแกนหมอแปลง 
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โครงการ : 
การถายทอดเทคโนโลยีท่ีประหยัดและสะดวกในการขยายเชือ้ราไตรโคเดอรมา สาย

พันธุท่ีมีประสิทธิภาพสูงเพื่อใชควบคมุโรครากเนาโคนเนาของทุเรียน 
 

 

  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริน  อินทนา  
สํานักวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร 
ทุนวิจัย  สกอ.      
        

  
ทุเรียนเปนไมผลเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย โดยพื้นที่การ

เพาะปลูกที่สําคัญอยูที่ภาคตะวันออกที่จังหวัด จันทบุรี ระยอง ปราจีนบุรี 

และตราด และภาคใตที่ จังหวัด ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี 

นราธิวาส และตรัง เปนตน  
การปลูกทุเรียนประสบปญหาเรื่องโรคพืชหลายโรค โดยเฉพาะโรค 

รากเนาโคนเนาที่เกิดจากเชื้อรา Phytophthora palmivora (Butl.) 
Butl.  แตนับวาโชคดีเมื่อ Intana et al.,(2003) รายงานวาคนพบเชื้อรา 

Tric- hoderma  harzianum สายพันธุใหมทั้งสายพันธุด้ังเดิมและสาย
พันธุกลายที่มีประสิทธิภาพสูงมากในการควบคุมโรคพืช และสูงกวาสายพันธุ

ที่เปนการคาในประเทศไทยปจจุบัน นอกจากนี้ยังมีรายงานการคนพบวิธีการ

ที่งาย ประหยัด และสะดวกในการผลิตและขยายเชื้อรา Trichoderma 
spp. ชนิดสด ที่เกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติเองได โดยใชวัสดุอุปกรณที่

เกษตรกรทุกครอบครัวมีอยูแลว (จิระเดช และวรรณวิไล, 2542) ดังน้ัน

คณะผูวิจัยจึงสนใจทําการทดลอง วิจัยและเผยแพรเช้ือรา T. harzianum 
รวมทั้งวิธีการดังกลาวสูเกษตรกรในพื้นที่ภาคใตตอนบน เพื่อใหเกษตรกร

สามารถเขาใจและนําความรูที่ไดไปปฏิบัติและเผยแพรตอไป ซึ่งจะสงผลให

เกษตรกรประหยัดคาใชจายและประสบความสําเร็จในการควบคุมโรคพืช  

ผลประโยชนที่ไดรับจากโครงการ 
การตีพิมพ :  
1. วาริน อินทนา มนตรี อิสรไกรศีล ศุภลักษณ เศรษฐสกุลชัย ประคอง 

เย็นจิตต และทักษิณ สุวรรณโน 2549. ประสิทธิภาพของเช้ือรา 
Trichoderma harzianum สายพันธุกลายในการยับยั้งการเจริญของเสนใย

และการลดปริมาณเชื้อรา Phytophthora palmivora ในสวนทุเรียน.ใน

เกษตรกรชาวสวนทุเรียน 

 

 

อุปกรณในการถายทอด

เทคโนโลยี 
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รายงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

ครั้งที่ 3. 6-7 ธันวาคม 2549. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน. หนา 658-666.  
2. วาริน อินทนา มนตรี อิสรไกรศีล ศุภลักษณ เศรษฐสกุลชัย ประคอง  
เย็นจิตต และทักษิณ สุวรรณโน.2550. Efficacy of Trichoderma harzianum 

mutant strains on mycelial growth inhibition and Phytophthora 

palmivora population reduction in durian orchard. วิทยาสารกําแพงแสน 

(In press)  
 
การนําไปใชประโยชน : 

คณะวิจัยไดเช้ือรา T. harzianum สายพันธุที่มีประสิทธิภาพสูง
ที่สุดในการควบคุมโรครากเนาโคนเนาของทุเรียน พรอมทั้งไดพัฒนารูปแบบ

ผลิตภัณฑที่เหมาะสมสําหรับเชื้อรา T. harzianum เพื่อใหเกษตรกร

นําไปใช นอกจากนี้ยังไดอบรมเกษตรกรในภาคใตตอนบนจํานวน 179 คน 

ซึ่งทุกคนสามารถนําวิธีการขยายเชื้อราดังกลาวไปใชและเผยแพรสูเกษตรกร

คนอื่นๆ ได และที่นาภูมิใจอีกประการหนึ่งคือเกษตรกรในพื้นที่ที่ผานการ

อบรม ใหความสนใจแนวทางการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีมากยิ่งขึ้น คาดวา

จะใหแนวโนมการใชสารเคมีในพื้นที่ดังกลาวเพื่อการควบคุมโรคพืชลดลง

เปนจํานวนมาก ซึ่งจะนําไปสูการเกษตรที่ปลอดภัยและยั่งยืนตอไป 
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โครงการ : 
การศึกษาขุมทรัพยทางสุขภาพของชุมชนบานบางปู 

 

 

  
ผูชวยศาสตราจารย.ดร.นัยนา หนูนิล     
(หัวหนาโครงการ) 

อาจารยอุไร  จเรประพาฬ   
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกียรติกําจร กุศล  
อาจารยสมพร สันติประสิทธิ์กุล 
ผูชวยศาสตราจารย นอ.หญิง ดร.ทัศนศรี       
เสมียนเพชร 
ดร.จิราภรณ  สรรพวีรวงศ 
สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 
ทุนวิจัย  งบประมาณแผนดิน  

 การศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพ
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน ศึกษาทุนทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ

การเมืองที่เก่ียวของกับสุขภาพตลอดจนการประเมินปญหาความตองการ และ

การจัดการทุนของชุมชนเพื่อสุขภาพ   
จากตัวอยางประชากรที่อาศัยในชุมชนบานบางปู อําเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช จํานวน 6 ชุมชน โดยการสุมครอบครัวแบบงายจากบัญชีรายชื่อ

ครอบครัวของสถานีอนามัยบางปู จํานวน 562 ครอบครัว (รอยละ 32.4) มีสมาชิกใน
ครอบครัวจํานวน 2,457 คน (รอยละ 25.2) และเลือกสมาชิกในครอบครัวแบบเจาะจง
เพื่อสัมภาษณรายบุคคลจํานวน 901 คน (รอยละ 9.3) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย แบบรวบรวมขอมูลชุมชน และแบบรวบรวมขอมูลสุขภาพทั้ง

รายบุคคลและครอบครัว วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติบรรยายหาคารอยละ 

คาเฉลี่ย คาเบียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหเน้ือหาในเชิงคุณภาพ 

            ผลการวิจัย ชุมชนบานบางปูมี ทุนทางสังคม ที่เอื้อตอการดํารงชีวิต 
แตมีการบุกรุกจากเรือประมงที่อื่นใชเครื่องมือไมถูกประเภทเชน อวนตาถี่ ลากปู 
ปลาขึ้นมาหมด และปากน้ําเริ่มต้ืน เรือเขาไมไดทาํใหชาวบานที่มารับจางทํางาน

ไมมีงานทําและมปีญหาเกี่ยวกับแพกุง แพปลาปลอยน้ําเสีย ทําใหปู ปลาไมมา

วางไข ทําใหปลาจับไดนอยลง รวมทั้งปญหาปาชายเลนถูกทําลาย เพื่อการเลี้ยง

กุงกุลาดํา และปญหาดานน้ําเพื่อการเกษตร เน่ืองจากการรุกล้ําของน้ําเค็ม เมื่อ

ถึงฤดูนํ้าหลาก ทําใหนํ้าเค็มทวมถงึเกิดปญหาน้ําเปรี้ยว สวนในหนาแลงนํ้าใตดิน 
ลดลง ทําใหไมมนํ้ีาใช ไมมีแหลงกักเก็บน้ําเพื่อกระจายน้ําไปใชอยางทั่วถึง ทุน 
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ทางเศรษฐกิจจากปญหาทรัพยากรธรรมชาติลดลงทําใหชาวบานตองปรับเปลี่ยน 
อาชีพที่พบมากสุด คือ อาชีพรับจาง และมีการรวมกลุมอาชีพ การจัดตั้งกองทุน

เพื่อสนับสนุนอาชีพ และขอความชวยเหลือจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ืองของ
ความรูเพื่อเพิ่มผลิตจากทรัพยากรที่มีอยู เชน การทําปุยหมัก  การพัฒนาผลผลิต

จากมะพราว การเลี้ยงวัว เลี้ยงกบ เปนตน แตหากจําเปนก็จะกูจากกองทุนของ

หมูบาน ซึ่งสวนใหญมีรายไดพอใช เฉลี่ย 8,851บาท/เดือน โดยรอยละ 70.6 มี

เงินเหลือเก็บ และรอยละ 86.8  ไมมีหน้ีสิน  นอกจากนี้ชุมชนมี ทุนทาง

วัฒนธรรม ที่ประชาชนยึดมั่นในประเพณีปฏิบัติที่สืบทอดกันอยางตอเนื่องเชน 
งานเดือนสิบ  ประเพณีลอยกระทง งานชักพระเดือน 11 ประเพณีวันสําคัญทาง

ศาสนา และวันฮารียารอ โดยมีเปาหมายเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและที่

สําคัญคือทําใหเกิดความรักสามัคคีในชุมชน ความสัมพันธของคนในชุมชนจะอยู

กันอยางเครือญาติ ทั้งคนไทยพุทธและมุสลิมมีความสัมพันธดีมากอยูกันอยาง

อบอุน ที่เปนปญหามาก คือ ชาวพมาและเขมรที่เขามาเปนลูกจางเรืออวนลากที่มี

การดื่มสุรา และทะเลาะวิวาททําใหเกิดความวุนวายในหมูบาน แตมีกลุม“ตํารวจ
บาน” เปนอาสาสมัครคอยดูแลความปลอดภัยของชุมชนโดยไมคิดคาตอบแทน 

คอยลาดตระเวนในชวงกลางคืนและมีการประสานงานโดยตรงกับผูใหญบาน 
นอกจากนั้นยังพบวาชุมชนมีพื้นฐานของ ทุนทางการเมือง ที่คอนขางเขมแข็ง 

ไดรับการยอมรับจากชาวบาน รวมมือกับประชาชนในการจัดการปญหาของชุมชน
สําหรับสุขภาพของชุมชนบางปู  พบวามีโรคประจําตัว รอยละ 39.2และกวา

ครึ่งหน่ึงเปนโรคมานานกวา 10 ป ดานสุขภาพจิต พบวาสวนใหญ (รอยละ 

82.5) มีสุขภาพจิตปกติและผูสูงอายุ มีภาวะสมองเสื่อมรอยละ 26.3 สําหรับ

สุขภาพครอบครัว พบวามีความรักความอบอุน มีการอบรมสมาชิกในเรื่องตางๆ
อยูในระดับดี ดานการจัดการสุขภาพพบวา สวนใหญเมื่อเจ็บปวยเล็กนอยจะไป

รักษาที่สถานีอนามัยหรือคลินิกใกลบาน แตเมื่อเจ็บปวยมากหรือรุนแรงขึ้น จะไป

รับการรักษาที่โรงพยาบาล สําหรับความชวยเหลือพบวา ตองการการตรวจ

สุขภาพประจําป การจัดใหมีแพทย/พยาบาลมาดูแลที่บานและมีสถานที่ออกกําลัง
กาย ดานการจัดการกับสิ่งแวดลอมพบวา มีการจัดเก็บขยะอยางเหมาะสม  

 

ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ 
การตีพิมพ :                      -- 
การนําไปใชประโยชน : 
1.  ใชเปนแนวทางในการพัฒนาทุนตางๆ ของชุมชนเพื่อเอื้อตอการมีสุขภาวะของ 
ชุมชนตอไป 
2.  ใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน สรางเสริม ปกปองสุขภาพของประชาชนใน 
ชุมชนตอไป 
3.  ไดแนวทางในการจัดการกับกลุมที่มปีญหาสขุภาพในชุมชนใหมีความ

เหมาะสม สอดรบักับปญหาและความตองการในแตละกลุมเปาหมายตอไป 
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ระบบทดลองเพื่อศึกษาเงื่อนไขท่ี

เหมาะสมในการอบปลาแหงดวย

คลื่นไมโครเวฟ 

 

โครงการ : 
การพัฒนาเครื่องอบแหงโดยใชคลื่นไมโครเวฟเพื่อใชในอุตสาหกรรม 
ทําปลาแหงของเกษตรขนาดยอยในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ 
สํานักวิชาวิทยาศาสตร 
ทุนวิจัย  สกอ.  
        

 
 
 
 

ในภาคใตมีการทําปลาแหงโดยใชแสงแดดเปนแหลงพลังงานหลัก และ

จะใชความรอนจากการเผาไหมไมฟนในฤดูฝน ในการใชแสงแดดเพื่อการทําปลา

แหงน้ัน เกษตรกรจะตากปลาในที่โลง ซึ่งจะทําใหมีปญหาคือ การควบคุมกลิ่น 

การปนเปอนฝุนละอองและเชื้อโรคตางๆ โดยทั่วไป เกษตรกรจะแกปญหาโดย

การใชยาฆาแมลง และจะทําใหเกิดปญหาสารพิษตกคางในปลาแหง สวนในชวง

ฤดูฝนนั้น เกษตรกรใชเตาเผาโดยมีไมฝนเปนแหลงพลังงานความรอนทดแทน

แสงแดด การใหความรอนโดยการเผาไมฟนนั้นมีประสิทธิภาพของการสงผาน

พลังงานต่ํา เน่ืองจากเกิดการสูญเสียของความรอนในอากาศ และความรอนที่

ปลาไดรับจะไมสม่ําเสมอ เน่ืองจากความแปรปรวนในการเคลื่อนที่ของอากาศ ทํา

ใหปลาแหงที่ไดมีคุณภาพต่ํา ขายไดราคาไมดี ดังน้ันเพื่อจะแกปญหาดังกลาวใน
การทําปลาแหง กลุมพลาสมาประยุกต หนวยวิจัยเทคโนโลยีโมเลกุลจึงไดพัฒนา

เตาอบปลาแหงโดยใชพลังงานจากคลื่นไมโครเวฟขึ้น 

ในงานวิจัยนี้ ไดมีการศึกษาฟสิกสและเทคโนโลยีของคลื่นไมโครเวฟ มี

เปาหมายเพื่อพัฒนาเตาอบปลาแหงประสิทธิภาพสูงขึ้น และจะใชอุปกรณที่เปน

สวนประกอบของเตาไมโครเวฟที่มีราคาถูก โดยไดทําการศึกษาทฤษฎีการ

เคลื่อนที่ของคลื่นไมโครเวฟในทอนําคลื่น อันตรกริยาระหวางคลื่นไมโครเวฟกับ

วัสดุเพื่อใหความรอน และศึกษาและพัฒนาสวนประกอบตางๆในการควบคุมการ

กําเนิดคลื่นไมโครเวฟคือ แมกนีตรอน ชุดจายกําลังศักยสูง ชุดควบคุมกําลังและ

ระบบการสงคลื่นไมโครเวฟซึ่งประกอบดวย ทอนําคลื่น และหองเก็บคลื่น 
 

ผลประโยชนที่ไดรับจากโครงการ 
การตีพิมพ : 
1. ยุทธพงศ เพียรโรจน, พันธุศักด์ิ เกิดทองมี และ หมุดตอเล็บ หนิสอ, การ

พัฒนาระบบการใหความรอนเพื่อการอบแหงดวยคลื่นไมโครเวฟ: การ

ประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทย ครั้งที่1 ชลบุรี, พฤษภาคม 

 

เครื่องตนแบบเพื่อการ

ถายทอดเทคโนโลยี 
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2548. 
2. Y. Pianroj, P. Keardthongmee, Pr. Keardthongmee, J. Galakarn and M. Nisoa, 

Development of microwave system for high-efficient drying technology for 

fishes, Walailak Jornal of Science and Technology, vol.3, p.237 – 250, 2006. 

3. Y. Pianroj, P. Keardthongmee and M. Nisoa, Automatic microwave fishes 

drying system using feedback control of surface temperature from infrared 

sensor, Siam Physics Congress 2006, Chonburi, 23 – 25 March 2006. 
 

การนําไปใชประโยชน : 
การวิจัยดังกลาวทําใหกลุมวิจัยมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับคลื่น

ไมโครเวฟ สามารถออกแบบและสรางระบบกําเนิดและควบคุมคลื่นไมโครเวฟที่มี

ราคาถูก มีศักยภาพในการนําเทคโนโลยีไมโครเวฟไปใชในการทําปลาแหงที่

คุณภาพสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยเตาอบแหงที่ไดพัฒนาขึ้น จะสามารถ

ถายทอดเทคโนโลยีใหกับชุมชนเพื่อเปนทางเลือกของการประกอบอาชีพตอไป 

และอยูในระหวางการเซ็นตสัญญากับบริษัทไทรอัมพเอ็นจิเนียริ่งเพื่อรวมกัน

พัฒนาระบบการอบแหงอาหารสัตวในเชิงอุตสาหกรรมดวยคลื่นไมโครเวฟและลม

รอน 
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โครงการ : 
การจัดการกอนการเกบ็เกี่ยวเพื่อลดการเนาเสียและยดือายุการเก็บ

รักษาหลังจากเก็บเกีย่วของผลเงาะ 
 

 

  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนตรี  อิสรไกรศีล   
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริน  อินทนา 

ปญจพร  เลิศรัตน 

สํานักวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร 
ทุนวิจัย  สวทช.  
 

 
 
 
 

การสงออกผลเงาะสดโดยเฉพาะอยางยิ่งในตลาดตางประเทศที่อยูไกล

ออกไป มีการสงออกไดนอยทั้งๆที่จากการทดสอบความชอบของผูบริโภคชาว

ตางประเทศ เงาะเปนผลไมเมืองรอนที่ไดรับความนิยมในลําดับตนๆ ปญหาที่
สําคัญของการสงออกผลเงาะสดคือ คุณภาพของเงาะเมื่อขนสงถึงตลาด

ปลายทางมักมีคุณภาพต่ําและอายุการเก็บรักษาสั้น กลาวคือทั้งขนและเปลือกจะ
เหี่ยวและเปลี่ยนเปนสีดําทําใหสูญเสียความสดและอายุการวางจําหนาย 
นอกจากนี้ยังมีปญหาการเนาเสียของผลซึ่งทําใหเกิดการสูญเสียและอายุการวาง

จําหนายเชนกัน การที่เงาะมีอายุการเก็บรักษาที่ไมนานและไมแนนอนเมื่อเทียบ
กับผลไมหลายชนิดนั้น ทั้งน้ีเน่ืองจากปจจัยรวมกันระหวางตัวผลเงาะซึ่งเปน

ผลไมเขตรอนที่ไมสามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิตํ่ามากและการเกิดโรคผลเนา

ในชวงการเก็บรักษา ปจจุบันแนะนําใหเก็บรักษาเงาะที่อุณหภูมิ 13 องศา

เซลเซียส เพื่อชะลอการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผลซึ่งจะชวยยืดอายุการ

เก็บรักษาใหนานขึ้น อยางไรก็ตามที่อุณหภูมิดังกลาวนี้ผลยังคงมีการเปลี่ยน 

แปลงทางสรีรวิทยาระดับหนึ่ง ซึ่งทําใหเก็บรักษาผลเงาะไดไมนานนัก ทั้งน้ีถา
เก็บรักษาในสภาพที่มีอุณหภูมิตํ่ากวานี้ ผลจะเกิดอาการสะทานหนาว 
(chilling injury) เปลือกและขนจะเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาลทําใหอายุการเก็บ

รักษาสั้นลงเชนกัน นอกจากนี้การเก็บรักษาผลเงาะจําเปนตองเก็บในสภาพที่มี
ความชื้นสูง เพื่อปองกันการเหี่ยวของผล ในขณะที่โดยทั่วไปผลเงาะจะมีเช้ือ

สาเหตุของโรคผลเนาติดหรืออาศัยอยูที่เปลือกผล มากหรือนอยขึ้นอยูกับการ

ดูแลปองกันโรคในชวงกอนการเก็บเก่ียว ดังน้ันเมื่อเก็บรักษาผลเงาะในสภาพที่มี
ความชื้นสูงและที่อุณหภูมิเพียง 13 องศาเซลเซียส การเจริญเติบโตของเชื้อที่ทํา
ใหผลเนายังคงเกิดขึ้นได ดวยเหตุดังกลาวอายุการเก็บรักษาของผลเงาะ (ผลสด
และไมเนา) จึงไมแนนอนขึ้นกับปริมาณเชื้อสาเหตุของโรคที่ติดมากับผล ถึงแม  

 

 

ลักษณะของเชื้อราไตรโค

เดอรมาที่เลี้ยงบนขาวสุก 
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จะมีการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียวที่เหมาะสมแลวก็ตาม เพราะการเก็บรักษาผลเงาะใหสด
จําเปนตองมีความชื้นสูง ซ่ึงเปนสภาพที่สงเสริมการเนาของผลเงาะ จากความสําคัญของ
ปญหาดังกลาวจึงไดมีการจัดทําโครงการ “การจัดการกอนและหลังการเก็บเก่ียวเงาะ 
และการขนสงเงาะทางเรือเพื่อการสงออก โดยในระยะที่ 1 เปนการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ
การจัดการกอนการเก็บเก่ียว เพื่อลดปญหาการเนาเสียหลังการเก็บเก่ียวและยึดอายุการ
เก็บรักษาของผลเงาะ  
 

ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ 
การตีพิมพ : 
เสนอผลงาน  Issarakraisila, M. , Intana, W. and Lert lat, P. 2006. Effects of 
calcium foliar fertilizer, with or without nitrogen, on fruit quality and 
postharvest life of rambutan.  27th International Horticultural Congress & 
Exhibition, August 13-19, 2006, Seoul, Korea, p.263 (abstract). 
 

การนําไปใชประโยชน : 
 การใชสารสกัดผสมสปอรของเชื้อไตรโคเดอรมาซ่ึงเปนสารชีวภาพ สามารถ

ควบคุมเชื้อสาเหตุและการเนาของผลหลังการเก็บเก่ียวไดดี ใกลเคียงกับการใชสารเคมี
ทางการคา เชน กํามะถันและคารเบ็นดาซิม แตการใชสารสกัดผสมสปอรของเชื้อไตรโค
เดอรมาไมลดปริมาณของเชื้อแบคทีเรียและยีสตที่ผิวผลเงาะ ซ่ึงสามารถชวยควบคุมเชื้อ
ราสาเหตุการเนาของผลไดระดับหน่ึง รวมทั้งชวยสงเสริมใหผลมีปริมาณธาตุแคลเซียม
และความสดความสมบูรณมากขึ้น การใชปุยทางใบของสารแคลเซียมที่มีไนโตรเจนผสม 
(แคลเซียมคีเรทผสมกรดอะมิโน) ฉีดพนในระยะตั้งแตผลออนทําใหผลมีขนาด ความหนา
เปลือก ความยาวขน ความหนาเนื้อ และน้ําหนักเมล็ดเพิ่มขึ้น และอายุการเก็บรักษานาน
ขึ้น เน่ืองจากแคลเซียมชวยสงเสริมใหผนังของเซลแข็งแรงขึ้น  
 การใชสารสกัดผสมสปอรของเชื้อไตรโคเดอรมารวมกับสารแคลเซียมที่มี

ไนโตรเจนผสม (แคลเซียมคีเรทผสมกรดอะมิโน) สามารถควบคุมเชื้อสาเหตุ และการ
เนาของผลหลังการเก็บเก่ียวไดดีกวาการใชสารเคมีทางการคา เชน กํามะถันและ คารเบ็น
ดาซิม โดยแคลเซียมจะสงเสริมใหมีการเพิ่มของทั้งเชื้อไตรโคเดอรมา เชื้อแบคทีเรียและ
เชื้อยีสตที่ผิวผลเงาะ ซ่ึงเชื้อดังกลาวสามารถชวยควบคุมเชื้อราสาเหตุการเนาของผลได 
ทําใหผลเงาะมีความสดความสมบูรณมากขึ้น สงผลใหเงาะมีอายุการเก็บรักษานานขึ้น

และมีอัตราการเกิดโรคผลเนาลดลง 

ขอแนะนําสําหรับเกษตรกรในการควบคุมโรคของผลเงาะ 
 ควรฉีดพนสารสกัดผสมสปอรของเชื้อไตรโคเดอรมารวมกับสารแคลเซียมที่มี

ไนโตรเจนผสมหลังจากเงาะติดผลแลวสองถึงส่ีสัปดาห โดยฉีดพนทุกๆ สองถึงสาม

สัปดาหตอครั้ง ขึ้นอยูกับความรุนแรงของการระบาดของโรคในพื้นที่น้ันๆ ซ่ึงอาจสังเกตได
จากขอมูลในปที่ผานๆ มา และปริมาณและอาการของการระบาด ควรฉีดพนสารสกัดผสม
สปอรของเชื้อไตรโคเดอรมารวมกับสารแคลเซียมที่มีไนโตรเจนผสมเพียงสามถึงส่ีครั้งก็

เพียงพอ เพราะการใหมากเกินไปจะทําใหผลมีเปลือกหนาเกินไป หลังจากนั้นอาจใชสาร
สกัดผสมสปอรของเชื้อไตรโคเดอรมาเพียงอยางเดียวในการควบคุมโรคผลเนา จนกระทั่ง
ใกลเก็บเก่ียวผลผลิต 
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โครงการ : 
การศึกษาวิธีการขจัดแทนนินออกจากน้ําเปลือกมังคุด 

 
   

ดร.หทัยชนก  คมแมน 

สํานักวิชาวิทยาศาสตร 
ทุนวิจัย  พัฒนานักวิจยัใหม มวล.  

 
 

เปนท่ีทราบกันดีวา มังคุด เปนไมผลเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ของประเทศไทยมีแหลง

เพาะปลูก อยูทางภาคตะวันออก และภาคใต จังหวัดท่ีเปนแหลงปลูกท่ีสําคัญ คือ จันทบุรี  

ชุมพร  นครศรีธรรมราช ระนอง ตราด ระยอง และพังงา ตามลําดับ  ปจจุบันนี้ ไดมีการนํา

มังคุดไปใชประโยชนในหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะ เปลือกมังคุดท่ีไดมีการนํามาใชอยาง

แพรหลาย ซึ่งรวมถึงการนําไปใชเปนสวนผสมของยารักษาโรคผิวหนัง และเปนสวนผสมของ

เคร่ืองสําอางชนิดตางๆ เชน สบู แชมพู ครีมบํารุงผม และอื่นๆ ซึ่งไมไดจํากัดอยู ใน

อุตสาหกรรมขนาดใหญเทานั้น แตในอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือในผลิตภัณฑชุมชนตางๆ ก็มี

ความนิยมเอาน้ําค้ันจากเปลือกมังคุดมาใชเปนสวนผสมอยางแพรหลาย  แตถึงแมวาผลิตภัณฑ

สบูจะเปนท่ียอมรับแตยังมีจุดออนอยูบางประการที่ไมอาจละเลยได นั่นก็คือในขั้นตอนของการ

สกัดเอาน้ําจากเปลือกมังคุดมาใช เพราะจากกรรมวิธีท่ีใชกันอยูในปจจุบันทําโดยการตมเปลือก

มังคุดดวยน้ําแลวนํามากรองเอากากออก แลวจึงนําน้ําท่ีไดจากการตมและกรองแลวมาใชผสม

ในผลิตภัณฑ ซึ่งถึงแมวาจะเปนวิธีท่ีงายนําไปใชไดทันทีแตปญหาที่ตามมาคือ ในน้ําท่ีค้ันไดจาก

เปลือกมังคุดนั้นมี แทนนิน (Tannins) ปนอยูดวย ซึ่งจากการศึกษาในทางวิชาการทราบวา

แทนนินจะมีฤทธิ์ตอผิวหนังเมื่อใชติดตอกันระยะหนึ่ง  
การศึกษาถึงวิธีการแยกแทนนินออกจากสารละลายโดยวิธีการตกตะกอนดวยโปรตีน

ชนิดตางๆ นํามาเปรียบเทียบกัน ซึ่งหัวใจหลักของการศึกษาจะเนนคนหาวิธีการที่มีความ

ประหยัด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ สวนในการวิเคราะหปริมาณแทนนินในสารละลายจะใช

เทคนิค “คัลลอรีเมททรี”หรือการทําใหเกิดสีดวยสารตางๆ สารตกตะกอนที่นํามาศึกษา

เปรียบเทียบการตกตะกอนของแทนนินในการศึกษาครั้งนี้มีอยู 3 ชนิดคือ เจลลาติน,Bovine 
serum albumin หรือท่ีเรียกยอๆวา BSA และไขขาว ซึ่งท้ังสามชนิดนี้เปนโปรตีนท่ีสามารถ
จะใชในการตกตะกอนของแทนนินไดโดยที่เจลลาตินเปนสารที่สามารถ ตกตะกอนแทนนินได

สูงสุด รองลงมาคือ โปรตีน BSA สวนไขขาวนั้นเปนสารที่สามารถตกตะกอนแทนนินไดนอย
ท่ีสุด 

ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ 
การตีพิมพ :                     -- 
การนําไปใชประโยชน : 
 สามารถแยกแทนนิน(Tannins) ออกจากสารละลาย ชวยในการสกัดเอาน้ําจาก

เปลือกมังคุดมาใชในการแปรรูปเพื่อความประหยัด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ  

 
สัดสวนของ Tannins  
ที่ไดจากผลการวิจัย 
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ถังหมักที่ใชในการทดลอง 

 

โครงการ : 
ผลของอุณหภูมิท่ีระดับ 37 และ 55 องศาเซลเซียสตอการผลติกาชมีเธนจากน้ําเสีย 
โรงงานสกดัน้ํามันปาลม 

 
   

รองศาสตราจารย ดร.วรรณา  ชูฤทธิ ์

สํานักวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร 
ทุนวิจัย บริษัท ทักษิณปาลม(2521)จํากัด 

 และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 
เมื่อพิจารณาจากพื้นที่ปลูกปาลมเชิงพาณิชยในประเทศไทยพบวา 83% 

เปนพื้นที่ปลูกปาลมที่ต้ังอยูในภาคใต ใน 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดกระบี่ จังหวัด  

สุราษฎรธานีและจังหวัดชุมพร และจากเหตุผลของแหลงวัตถุดิบดังกลาว ทําให

เกิดอุตสาหกรรมตอเนื่องคืออุตสาหกรรมสกัดน้ํามัน นํ้าเสียซึ่งปลอยจาก

อุตสาหกรรมนี้มีอุณหภูมิประมาณ 50-70 องศาเซลเซียส,พีเอช 4.4, บีโอดี 
65,714 มิลลิกรัม/ลิตร, ซีโอดี 102,696 มิลลิกรัม/ลิตร, ของแข็งทั้งหมด 72,058 
มิลลิกรัม/ลิตร, กรดไขมันระเหย 4,202 มิลลิกรัม/ลิตร, แอมโมเนีย-ไนโตรเจน 

103 มิลลิกรัม/ลิตร เปนตน จากลักษณะขางตนบงบอกวาน้ําเสียเหมาะตอการ

บําบัดแบบไรอากาศ ซึ่งนอกจากจะลดความสกปรกของน้ําเสียไดแลว ยังไดกาซ

มีเธนเปนผลตอบแทน อีกทั้งตนทุนในการเดินระบบต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับการ

เดินระบบบําบัดน้ําเสียแบบเติมอากาศ   
จากการศึกษาการผลิตกาซมีเธนในถังหมักแบบกวนผสมสมบูรณ  ซึ่ง

เดินระบบที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส และ 55 องศาเซลเซียส พบวาระยะเวลา
กักน้ํานอยที่สุดในถังหมักที่เดินระบบที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เทากับ 4 วัน 

สวนที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ใชเวลานาน 6 วัน โดยอัตราการผลิตแกส อัตรา

การผลิตมีเธนจําเพาะที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียสสูงกวาที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส  และถังหมักยังรับอินทรียสารที่ปอนเขาสูถังสูงกวาที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส ดังน้ันการเดินระบบที่อุณหภูมิสูงสงผลใหการกอสรางขนาดถังหมักลดลง
และระยะเวลากักน้ํานอยลง จึงเปนการประหยัดตนทุนคากอสรางอีกระดับหนึ่ง 

เน่ืองจากอุตสาหกรรมสกัดน้ํามันปาลมใชวัตถุดิบการเกษตรซึ่งมีผลผลิต

ออกตามฤดูกาล กรณีวัตถุดิบมีปริมาณมาก นํ้าเสียจากการแปรรูปปาลมยอมมาก

ดวย ดังน้ันการบําบัดน้ําเสียโดยเดินระบบที่อุณหภูมิสูงจะชวยบําบัดน้ําเสียได

รวดเร็ว หากชวงใดวัตถุดิบนอย ปริมาณน้ําเสียยอมนอยตามไปดวย ดังน้ันบาง

โอกาสโรงงานอาจเดินระบบสลับระหวาง 37 และ 55 องศาเซลเซียส   

ผูวิจัยจึงทดสอบผลกระทบจากการแปรผันอุณหภูมิตอการผลิตกาซมีเธน 
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พบวาเมื่อเพิ่มอุณหภูมิของถังหมักจาก 37 องศาเซลเซียส จนถึง 43 องศา

เซลเซียส หรือลดอุณหภูมิจาก 55 องศาเซลเซียส จนถึง 46 องศาเซลเซียส อัตรา
การผลิตกาซ สัดสวนมีเธน อีกทั้งประสิทธิภาพการลดซีโอดีเปลี่ยนแปลงนอยมาก 

แตเมื่อเพิ่มอุณหภูมิเปน 46 องศาเซลเซียส หรือลดอุณหภูมิเปน 40 องศา

เซลเซียส จะสงผลตอการผลิตกาซและสัดสวนมีเธนอยางมาก สังเกตไดจากกรด

ไขมันระเหย ซึ่งเปนสารตัวกลางที่ตองเปลี่ยนเปนกาซมีเธน มีปริมาณสูง วิธี

แกปญหาการสะสมของสารดังกลาว กระทําโดยลดอัตราการปอนอินทรียสารเขา

ระบบบําบัดน้ําเสีย และเดินระบบบําบัดน้ําเสียที่อุณหภูมิอื่นพรอมทั้งสังเกตกรด

ไขมันระเหยที่ลดระดับลง  
 

ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ 
การตีพิมพ : 
1.   Choorit, W., Wisarnwan, P. and  Echaroj, S. 2006. Evaluation of performance 
and kinetics of mesophilic and thermophilic anaerobic digestion for treatment of 
palm oil mill effluent. In: Mendez-Vilas, A. (Ed.), Modern Multidisciplinary 
Applied Microbiology. Wiley-VCH, Weinheim.  
2.  Choorit, W. and Wisarnwan, P. Effect of temperature on the anaerobic digestion 
of palm oil mill effluent. Electronic Journal of Biotechnology. (accepted).  
 
การนําไปใชประโยชน : 
 สามารถชวยในการบําบัดน้ําเสีย ลดตนทุนในการบําบัดน้ําเสียของ

อุตสาหกรรมสกัดน้ํามันปาลมและไดกาซมีเธนเปนพลังงาน  
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ตัวอยางยางปูพื้นที่เตรียมได 
จากงานวิจัย 

 

 
โครงการ : 
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑยางจากเศษยางจากสวน ปที่ 1 

 

 

  
ดร.สุฤกษ  คงทอง 
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 
ทุนวิจัย  งบประมาณแผนดิน 2549  

 
งานวิจัยนี้ประสบความสําเร็จในนําเศษยางจากสวนมาแปรรูปเปนยาง  

ปูพื้น โดยนําเศษยางเขาสูกระบวนการผลิตไดโดยตรงโดยที่ ไมตองผาน

กระบวนการลางทําความสะอาดเพื่อแยกเอาเศษเปลือกไมออกและอบแหง หรือ
กระบวนการอื่นใดที่เทียบเคียงไดกับการผลิตเศษยางเปนยางแทง STR 20 หรือ
ยางเครพ ซึ่งงานวิจัยนี้ไดแปรรูปเศษยางโดยนําเศษยางไปตากใหแหงแลว 

masticate จากนั้นนําเศษยางเขาสู กระบวนการหาสัดสวนโดยประมาณของเศษไม
และยางที่ผสมอยูดวยเครื่อง Oscillating Dies Rheometer และ Mooney 
Viscometer เพื่อเทียบกับกราฟมาตรฐานที่สรางขึ้น ซึ่งจะทราบผลภายใน

ระยะเวลาไมก่ีนาที  แลวใชขอมูลดังกลาวในการปรับสัดสวนของเศษไมและยางให

ไดตามตองการ ตอจากนั้นจึงนําเศษยางที่ผานขั้นตอนการปรับสัดสวนแลวไป

เตรียมเปนคอมปาวดและอัดเปนยางปูพื้น ซึ่งผลิตภัณฑที่เตรียมไดมีคุณสมบัติ

ผานมาตรฐาน มอก. 1482-2540 ทุกขอ นอกจากนั้นยังพบวาตนทุนวัตถุดิบของ

คอมปาวดตํ่ากวาราคาขายปลีกของกระเบื้องปูพื้นพีวีซี (เปนกระเบื้องยางปูพื้นที่

จําหนายอยูในทองตลาด) อยูมากกวา 70%  

 

ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ 
การตีพิมพ :                     -- 
การนําไปใชประโยชน : 

กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑยาง (เชน ยางปูพื้น) โดยใชเศษยางจาก

สวนเปนวัตถุดิบโดยตรง  
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โครงการ : 
การศึกษาฤทธิ์ตานจุลนิทรียของแบคทีเรียที่แยกไดจากสิ่งแวดลอมเพื่อ 
พัฒนาไปเปนโปรไบโอติค 

 
   

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล 

สํานักวิชาสหเวชศาสตรและ 

สาธารณสขุศาสตร 
ทุนวิจัย วช.    

 
 

ปจจุบันพบวาอัตราการเกิดโรคติดเชื้อราแบบแพรกระจายสูงขึ้นใน

ผูปวยติดเชื้อไวรัส HIV กลุมผูปวยที่ไดรับยาตานเชื้อแบคทีเรียเปนระยะเวลานาน 
ผูปวยที่ไดรับการผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปวยเอดสเต็มขั้นพบ

การติดเชื้อ Candida albicans ซึ่งเปนสาเหตุของโรค Candidiasis ไดถึง 

71.26% ของโรคติดเชื้อฉวยโอกาสที่พบยาตานจุลชีพที่ใชรักษาโรคติดเชื้อราที่ใช
อยูไมสามารถรักษาโรคไดทุกชนิดจากเชื้อในกลุมเดียวกัน ทั้งน้ีเพราะปญหาดาน

การออกฤทธิ์ตอเชื้อ พิษของยาและอุบัติการณของเชื้อดื้อยา เชน หากมีการใชยา

แอมโฟเทอริซิน บี รักษาโรคติดเชื้อราในรางกายเปนระยะเวลานานก็จะมี

ผลขางเคียงตอผูปวย เชน electrolyte ผิดปกติ ไตวาย กดไขกระดูก มีอาการไข 

เปนตน
  
และแมวายาตัวใหมในกลุม azole ที่มีผลขางเคียงนอยลงแตเมื่อใชรักษา

เปนระยะเวลานานก็จะพบอัตราการดื้อยาของเชื้อเพิ่มขึ้นเชนเดียวกับปญหาที่พบ

ในระบบการเลี้ยงปศุสัตว กลาวคือ นอกจากกลุมแบคทีเรียแลวยังพบวากลุมเช้ือ

ราและ/หรือสารพิษที่ผลิตจากเชื้อราเหลานั้น ยังมีผลกระทบตอสุขภาพของ  

ปศุสัตวและอาจมีผลตอการชักนําใหเกิดกลุมเช้ือที่ด้ือตอยาปฏิชีวนะ ถาหากมี

การใชยาปฏิชีวนะอยางไมถูกตอง ซึ่งทําใหตองมีการใชยาใหมที่มีราคาแพง

กวาเดิมและมักเปนปญหาตอเศรษฐกิจของประเทศ  ดังน้ันวิธีควบคุมอัตราการ

ด้ือยาที่ดีที่สุดคือการเลือกใชยาตานจุลชีพอยางเหมาะสมทั้งชนิดและระยะเวลา 

จึงไดมีการศึกษาแบบแผนความไวตอยาของเชื้อแบคทีเรียกอโรคเหลานั้น รวมทั้ง

การหาทางเลือกใหมในการรักษาโรคเชน การใชสารสกัดจากสมุนไพรและ/หรือ
การคัดเลือกกลุมจุลินทรียที่สามารถผลิตสารที่มีฤทธ์ิทางเภสัช เปนตน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งแบคเทอริโอซินที่สรางโดยแบคทีเรีย กรดแลคติค (lactic acid 
bacteria) เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่นํามาใชในการรักษาโรคติดเชื้อ ซึ่งในปจจุบัน

ไดมีการศึกษาคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติคอยางมากมายเพื่อคนหาชีวสาร 

ไดแก กรดอินทรีย  ไฮโดรเจนเปอรออกไซด ไดอะซิติล อะเซทาล-ดีไฮด รูเทอริน 

และ แบคเทอริโอซินที่สามารถยับยั้งจุลินทรียชนิดอื่นๆ ที่ทําใหอาหารเนาเสีย

และ/หรือจุลินทรียกอโรคในมนุษย  โดยอาจนํามาใชทดแทนสารเคมีสังเคราะห

เกณฑการคัดเลอืกแบคทีเรีย 
เพื่อพัฒนาไปเปน 
โปรไบโอตคิ 
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ส

หรืออาจนํามาใชเปนผลิตภัณฑโปรไบโอติคไดอยางมีประสิทธิภาพตอไปใน

อนาคต 
 

ผลประโยชนที่ไดรับจากโครงการ 
การตีพิมพ :   
1.  มณฑล เลิศคณาวนิชกุล  พงศพันธ พงศพนิตานนท และสุชาดา อัครสุต.

การศึกษาฤทธ์ิตานเชื้อ Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) 
โดยแบคทีเรียกรดแลคติค. วารสารเทคนิคการแพทยและกายภาพบําบัด 2548 

(กันยายน-ตุลาคม) : 17(3); 47.55. 

2.  มณฑล เลิศคณาวนิชกุล. การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติคที่ผลิต
สารยับยั้งการเจริญของเชื้อรา และการแสดงออกของยีนไคติเนส. วารสาร

กรมวิทยาศาสตรการแพทย 2549: 48(4); 260-277. 
3.  มณฑล เลิศคณาวนิชกุล  ซาการียา เจะเมะ นาฏศิลป ทองแดง    และ

นิตยา จเรนิวาส. การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเช้ือโรคอาหารเปนพิษของแบคทีเรียกลุม
แอคติโนมัยซีท. วารสารกรมวิทยาศาสตรการแพทย 2550 (เมษายน-

มิถุนายน) : 49(2); 110-119. 
 

การนําไปใชประโยชน : 
ฤทธ์ิตานจุลินทรียของแบคทีเรียที่แยกไดจากสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาไป

เปนโปรไบโอติค 
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โครงการ : 
บทบาทของศาสนาและเพศภาวะ ในการปองกันการแพรระบาดของเชื้อเอชไอวี

และการจัดบริการที่เหมาะสมกับสภาพสังคมมุสลิมภาคใต 
 

 

  
อาจารยอัมพร  หมาดเด็น 

สํานักวิชาศิลปศาสตร 
ทุนวิจัย  องคการอนามัยโลก(WHO)      
            สํานักงานประเทศไทย                  

 
 

           การศึกษานี้เปนโครงการนํารอง ใชการศึกษาเชิงคุณภาพแบบชาติพันธุ

วรรณา กําหนดพื้นที่ศึกษาแบบเจาะจง เนื่องจากมีรายงานผูปวยเขารับการรักษาใน

สถานบริการภาครัฐเพิ่มสูงขึ้น เขตอําเภอทาศาลาเปนพื้นที่ที่มีการแพรระบาดของ

เชื้อเอชไอวีในกลุมผูนับถือศาสนาอิสลาม ทั้งยังมีการใชยาเสพติดประเภทฉีดและ

ปญหาสุขภาพทางเพศ ผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก หญิงมุสลิม เจาหนาที่สาธารณสุข 

ผูนําศาสนา และผูนําชุมชน โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อประเมินบทบาทของ

ศาสนาและเพศภาวะในการปองกันการแพรระบาดของเชื้อเอชไอวีในชุมชนมุสลิม 

เพื่อจัดบริการการรักษาที่เหมาะสม ไวตอวัฒนธรรมชุมชน และมีคุณภาพ พรอมทั้ง

สามารถพัฒนาผลการวิจัยไปสูงานวิจัยเชิงปฏิบัติการและประยุกตใชในพื้นที่อ่ืนที่มี

ชาวมุสลิมเปนชนสวนใหญ การศึกษามุงวิเคราะหความสัมพันธของระบบความเชื่อ

กับเพศภาวะ ระบบความสัมพันธเชิงอํานาจ สถานการณเอดสในชุมชน การรับรูและ

พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับโรคเอดส  
จากการศึกษาพบวา ชุมชนรับรูเรื่องโรคเอดส แตยังมีความเชื่อและเขาใจผิด 

ไมสามารถสื่อสารไดอยางตรงไปตรงมา รับรูเรื่องเอดสในมิติแหงความกลัว เปนโรค

รายแรงรักษาไมหาย และเชื่อมโยงกับการตีความหลักการศาสนาที่ปรากฏในชุมชน

วาเปนโรคของคนบาป วิธีคิดเชนนี้นับเปนการผลิตซ้ําชุดคําอธิบายความหมายเอดส

ที่ไมตางไปจากนโยบายรัฐ ทําใหเกิดการแบงแยกและตีตรากลุมผูปวยเอดสรวมถึง

ครอบครัว นอกจากนี้ ผลการศึกษายังชี้ใหเห็นถึงความสลับซับซอนของโครงสราง

ชุมชน ทั้งดานระบบคิด การใหความหมาย คุณคา วิถีปฏิบัติของชุมชน จนกระทั่งถึง

การตอรอง และปฏิเสธในส่ิงที่ไมสอดรับกับบริบทของชุมชน รวมถึงมาตรการ

ปองกันเอดสและการจัดบริการโดยรัฐ ในขณะเดียวกันเกิดการชวงชิงพื้นที่และ

อํานาจในการใหความหมาย ผานความรูความเขาใจทางศาสนาของคนในชุมชน  

แตกระนั้นก็ตามลักษณะเฉพาะของชุมชนมุสลิมในเรื่องของการเชื่อฟงผูนํา ความ

เปนเครือญาติในลักษณะ “พี่นองมุสลิม” ความเมตตาชวยเหลือและการใหอภัย เปน
กลไกหลักที่ชวยหนุนเสริมใหงานปองกันเอดสในชุมชนมุสลิมดําเนินไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ฉะนั้น หลักคําสอนในอิสลามเองและวิธีการตีความศาสนาสามารถ

กําหนดเงื่อนไขที่เปดใหอธิบายปรากฏการณ และสรางความรวมมือในการแกปญหา 
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ขจัดมายาคติที่วาผูดํารงตนอยูในหลักการศาสนาไมมีโอกาสเสี่ยงตอโรคเอดส 

เพราะกลายเปนการขยายพื้นที่ใหอํานาจการอธิบายความรูและความจริงที่เชื่อมโยง

กับความเชื่อของชุมชนเขมแข็งย่ิงขึ้น ละเลยบทบาทและศักยภาพของผูหญิงที่

สามารถอธิบายความเปนจริงทางสังคมจากประสบการณตรงที่เกี่ยวของกับเอดส 

เพศภาวะ เพศวิถี และศาสนาในเชิงปฏิบัติการไดเปนอยางดี 
ฉะนั้น แนวทางในการดําเนินงานดานเอดสในชุมชนมุสลิมจึงเปนหนาที่

รวมกันของทุกคน และทุกภาคสวน กลไกของชุมชนเปนตัวขับเคลื่อนงานปองกัน

และรักษาโรคเอดสไดเปนอยางดี จึงตองปรับเปลี่ยนการมองเรื่องเอดสวามิใชเพียง

ดําเนินงานโดยใชมิติทางระบาดวิทยาเพียงประการเดียว ทิศทางและนโยบายในการ

ดําเนินงานจึงตองสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน ในขณะเดียวกันชุมชนเองตอง

เปลี่ยนวิธีการมองโรคเอดสโดยเริ่มจากยอมรับความเปนจริงที่เกิดขึ้น อธิบายเอดส

ในมิติที่เอ้ือตอการปองกันและรักษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําหลักคําสอนใน

ศาสนามาใชอยางรอบดาน พรอมทั้งเสริมศักยภาพของกลุมผูหญิงที่มีอยูในชุมชน 

และสรางแกนนําผูหญิงที่มีความเขมแข็งและมีบทบาทในการดําเนินงานดานเอดส

และเพศภาวะในชุมชน โดยดําเนินงานรวมกับผูชาย เพื่อสงเสริมความเปนบุคคลที่มี

ความรับผิดชอบตอหนาที่รวมกันของสังคม  
 

ผลประโยชนที่ไดรับจากโครงการ 
การตีพิมพ :                     -- 
การนําไปใชประโยชน : 

โครงการนี้ไดผลิตการศึกษาและสรางองคความรูที่มีประสิทธิภาพเชิง

คุณภาพ โดยเสนอยุทธศาสตร มุมมองการพัฒนาในการเขาถึงและสรางคุณภาพ

ของการปองกันโรคเอดส และการบริการที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยมุสลิม

ในภาคใต โดยใหความสําคัญกับประเด็นเพศภาวะ วัฒนธรรม สุขภาพ และความเชื่อ

ความศรัทธาเพื่อตอบรับตอความเสมอภาคทางเพศในมุมมองของศาสนาอิสลาม 

และคํานึงถึงวัฒนธรรมทองถ่ิน ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงนโยบายการทํางานดานโรคเอดส 

การบริหารจัดการสุขภาพที่สอดรับกับความตองการของผูหญิงมุสลิมในภาคใตของ

ประเทศไทยในการปองกันโรคเอดสและการบริการ ผลที่ตามมาคือการพัฒนาสิทธิ 

สุขภาพ และความเปนอยูของผูหญิงมุสลิม กอนเสร็จส้ินการดําเนินงาน โครงการฯ 

ไดจัดสัมมนาเรื่องเอดสกับสังคมมุสลิม ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และกําลังตีพิมพ 

Proceeding เปนภาษาไทยโดยการสนับสนุนของ SEA Consortium on Gender, 
Sexuality and Health    

นอกจากนี้ โครงการยังไดยกระดับความสามารถ/พัฒนาศักยภาพของ

นักวิจัยในชุมชน/ทองถ่ินใหไดทํางานเปนเครือขายรวมกับนักวิจัยในสวนอื่นๆ และ

กลุมองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของเชน สมาคมยุวมุสลิมแหงประเทศไทย  ขณะเดียวกัน

โครงการฯ ยังไดพัฒนาความสัมพันธ เสริมศักยภาพเครือขายทางดานการศึกษา 
การปฏิบัติการ และชุมชนใหมีความเขมแข็ง ซึ่งเปนการดําเนินโครงการรวมกัน

ระหวางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมยุวมุสลิมแหงประเทศ

ไทย นักกิจกรรมทั้งมุสลิมและศาสนิกอ่ืนในประเทศไทย และชุมชนทองถ่ิน 
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โครงการ : 
การสังเคราะหและศึกษาสมบัติทางเคมีไฟฟาของสารประกอบ

เชิงซอนแบบกงลอนิกเกิลและโคบอลต 
 

 

  
ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิมผกา เจมส ฮารดิง 
สํานักวิชาวิทยาศาสตร 
ทุนวิจัย  สกว. 
   

 
 

สารประกอบเชิงซอนแบบกงลอหรือแบบแลนเทิรน เปนสารประกอบ

เชิงซอนที่มีการศึกษาอยางกวางขวางในระดับสากล ทั้งน้ีเน่ืองจากความสามารถ

ในการสื่อสารระหวางโลหะแทรนสิชันผานลิแกนดที่ทําหนาที่เปนสะพานเชื่อม

โลหะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน และจากการที่สารประกอบมี

โครงสรางเปนแบบโครงสรางแบบไมยืดหยุนทําใหสารประกอบจําพวกนี้สามารถ

นํามาประยุกตใชในการเปนหนวยการสรางลวดโมเลกุล เน่ืองจากงายตอการ

ควบคุมทิศทางในระบบสามมิติของโครงสรางผลึก อันจะนําไปสูการสรางอุปกรณ

นาโนในอนาคต 
ในงานวิ จัยนี้ ไดทําการศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี ทาง

โครงสราง และสมบัติทางเคมีไฟฟาของสารประกอบเชิงซอนที่สังเคราะหได โดย

ขอบขายของโครงการเริ่มจากการสังเคราะหสารประกอบอินทรีย ไตรอะซีน

และอะมิดีนชนิดใหมเพื่อนํามาใชเปนลิแกนดที่ทําหนาที่เปนสะพานเชื่อมโลหะ 

โดยการสังเคราะหลิแกนดทั้งสองกลุมน้ีไดมีการนําเอาเทคนิคไมโครเวฟมาใชใน

การสังเคราะห ซึ่งพบวาสามารถประหยัดเวลาและลดปริมาณตัวทําละลายที่

จะตองใชในปฏิกิริยา จากนั้นจึงนําลิแกนดที่ไดไปทําปฏิกิริยากับโลหะแทรนสิชัน 

คือ นิกเกิล โคบอลต และ เพลเลเดียม เพื่อสังเคราะหสารประกอบเชิงซอนแบบ

กงลอ แตจากการศึกษาพบวาสภาวะที่มีความชื้นสูงทําใหไมเหมาะสมตอการ

สรางสารประกอบแบบกงลอ แตจะไดสารประกอบแบบโมโนเมอรเทานั้น 

 

ผลประโยชนที่ไดรับจากโครงการ 
การตีพิมพ : 
1. trans-Dichloro(triethylamine-κN)(triphenylphosphine-κP)palladium(II), 

P. Harding, D.J. Harding, S. Saithong, C. Pakawatchai and S. Youngme, 
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Acta Cryst. Section E, 2006, E62, m1616. 

2. Microwave-Assisted Synthesis of N,N′-Disubstituted Acetamidine 

Ligands, P. Harding, D.J. Harding, H. Adams and S. Youngme, Synthetic 

Communications, 2007, 37(16), In press. 

 
การนําไปใชประโยชน : 

การวิจัยดังกลาวทําใหกลุมวิจัยสามารถนําเอาองคความรูที่ไดน้ันมา

ปรับประยุกตใชในการสังเคราะหสารประกอบเชิงซอนโลหะแทรนสิชันใหมี  

ประสิทธิภาพมากขึ้น และที่สําคัญเปนอยางยิ่งคือการคนพบเทคนิคไมโครเวฟมา

ใชในการสังเคราะหสารประกอบอินทรียที่จะนํามาไปใชเปนลิแกนด ซึ่งทําให

ประหยัดเวลาและงบประมาณและไมผลิตของเสียที่จะเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม 
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โครงการ : 
เคมีโคออรดิเนชันของสารประกอบเชิงซอนโคบอลตและนิกเกิล

เบตาไดคีโตเนท 
 

 

  
ผูชวยศาสตราจารย ดร. เดวิด เจมส ฮารดิง 

สํานักวิชาวิทยาศาสตร 

ทุนวิจัย  มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ 

 

 
 

ในปจจุบันไดมีนักวิจัยนําเอาสารประกอบเชิงซอนเบตาไดคีโตเนทมาไป

ประยุกตใชในหลายแขนง เชน ใชสําหรับเปนตัวเรงปฏิกิริยาอุปกรณทางแมเหล็ก 

ทางทัศนศาสตรและทางอิเล็กทรอนิก และการขึ้นรูปฟลมบางของโลหะออกไซด 

หากแตวาการศึกษาที่มีมานั้นยังไมมีการศึกษาอยางเปนระบบของเคมีไฟฟาของ

สารประกอบเบตาไดคีโตเนท ถึงแมวาคุณสมบัติแบบรีดอกซของสารประกอบนั้น

จะมีบทบาทที่สําคัญตอระบบทางชีววิทยา เชน คูรีดอกซ FeII/FeIII ในฮีโมโกลบิน, 

NiI/NiIII ใน NiFe hydrogenases นอกจากนี้ออกซิเดชัน รีดักชันยังอาจจะเปน

กุญแจสําคัญที่จะทําใหโลหะเปลี่ยนแปลงสมบัติและทําใหเกิดการประยุกตใชแบบ

ใหมขึ้นมา 
ในงานวิจัยนี้เปนการศึกษาเบื้องตนของการนําเอาสารประกอบเชิงซอน

เบตาไดคีโตเนทมาใชเปนสารตั้งตนในการสังเคราะหสารประกอบเชิงซอนโคออร

ดิเนทที่มีสมบัติดานเคมีไฟฟาเปนหลัก แตในขณะเดียวกันไดมีการศึกษาสมบัติ

ทางกายภาพและทางโครงสรางประกอบอีกดวย  ซึ่ งจากการวิ จัยพบวา

สารประกอบเชิงซอนนิกเกิลและโคบอลตเบตาไดคีโตเนทซึ่งมีลิแกนดที่มี

ไนโตรเจนเปนโดเนอรอะตอม เปนสารประกอบที่มีสมบัติแบบรีดอกซแอคทีฟ 

 

ผลประโยชนที่ไดรับจากโครงการ 
การตีพิมพ : 
1. Unexpected oxidation of a diphosphine by bis(1,3-diphenylpropane-1,3-

dionato)cobalt(II), [Co(dbm)2], D.J. Harding, P. Harding, T. Thurakitseree 

and H. Adams, Acta Cryst. Section C, 2007, C63, m163. 
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การนําไปใชประโยชน : 

การวิจัยดังกลาวทําใหกลุมวิจัยคนพบระบบของโลหะแทรนสิชันที่

สามารถแสดงสมบัติเคมีไฟฟาแบบรีดอกซแอคทีฟ ซึ่งทางกลุมวิจัยไดขยาย

ผลการวิจัยโดยการเสนอโครงการวิจัยไปยัง the Royal Society of Chemistry 

(RSC) และมูลนิธิเชล 100 ป และไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งคาดวา

ผลการวิจัยจะนําไปสูความรูความเขาใจเกี่ยวกับสารประกอบเชิงซอนเบตาไดคี

โตเนทมากขึ้น และอาจจะนําไปสูการประยุกตใชในทางอุตสาหกรรมทางดาน

อุปกรณแมเหล็กและอิเล็กทรอนิกสในอนาคต 
 

ผลิตนักศึกษาที่มีความรูและทักษะดานเคมีสังเคราะห : 
ในการทําโครงการวิจัยนี้ไดมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยา

สงขลานครินทร และมหาวิทยาลัยเชียงใหมมารวมทําวิจัยภาคฤดูรอนกับทางกลุม

วิจัย ซึ่งทําใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานเคมีสังเคราะหเพิ่มขึ้น 
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โครงการ : 
การใชสารสนเทศเพื่อการสอนของอาจารยโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลามในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

  
อาจารยดชิิตชัย  เมตตารกิานนท 

สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 

ทุนวิจัย  พัฒนานักวิจยัใหม  
           มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 
 “ปอเนาะ”เปนสถาบันการศึกษาศาสนาอิสลามที่มีความสําคัญอยางยิ่งใน

จังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาส ปตตานี และยะลา ทั้งน้ีเน่ืองจากผูที่
อาศัยอยูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต สวนใหญเปนชาวไทยมุสลิมที่มีเช้ือสายมลายู ภาษา
ที่ใชปกติประจําวันคือภาษามลายูทองถิ่น รวมทั้งวัฒนธรรม ประเพณี ในการดํารงชีวิตยึด
คําสอนศาสนาอิสลามเปนหลัก ปอเนาะ จึงเปนสถาบันหลักในดานการศึกษา แตจะสอน
เฉพาะความรูทางดานศาสนาไมไดสอนวิชาสามัญ ทําใหเปนอุปสรรคตอการพัฒนา  ดวย
เหตุน้ีทําใหปอเนาะตองแปรสภาพเปนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพื่อให

สอดคลองตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2545 และมีการออกระเบียบการให
เงินอุดหนุนแกโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ฉบับแกไขครั้งลาสุดออกมาเมื่อป พ.ศ. 
2545  

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จึงมีหนาที่จัดการเรียนการสอนใหแก

เยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ โดยเปดทําการสอนวิชาสามัญ 

วิชาชีพ และวิชาศาสนา มีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเปนผูดูแลรับผิดชอบ

ใหการสนับสนุนดานตางๆ เพื่อยกระดับโรงเรียนใหมีคุณภาพทัดเทียมกับสถานศึกษาของ

รัฐ ดังน้ัน วุฒิมัธยมศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สามารถใชสมัครเขา
ศึกษาตอระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาไดเชนเดียวกับนักเรียนที่จบจากโรงเรียน

รัฐบาล จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาอาจารยโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม น้ัน
เปนบุคคลสําคัญในการนําวัตถุประสงคของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมาดําเนินการให

บรรลุสูผลสําเร็จ เพื่อสนองแนวการปฎิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในการจัดการ
เรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 ดังน้ันการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จึงเปนเปาหมายของภาครัฐและเอกชนที่จะชวยกัน

พัฒนา ดวยเหตุดังกลาว การวิจัยนี้จึงมุงศึกษาการใชสารสนเทศเพื่อการสอนของอาจารย
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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 ในดานเนื้อหา รูปแบบ ภาษา ความทันสมัย และแหลงสารสนเทศ 

ตลอดจนปญหาการใชสารสนเทศของอาจารยโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
เพื่อใหทราบขอมูลการใชสารสนเทศ และปญหาการใชสารสนเทศ ทั้งน้ีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสอน ซึ่งเปนภาระงานหลักและแผนยุทธศาสตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ และองคการยูนิเซฟ ใหทันกับความเคลื่อนไหวของ

สังคมสารสนเทศเชนในปจจุบัน   
 

ผลประโยชนที่ไดรับจากโครงการ 
การตีพิมพ : 
ดิชิตชัย เมตตาริกานนท. (2548). การใชสารสนเทศเพื่อการสอนของอาจารย

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช. บรรณารักษ
ศาสตรและสารนิเทศศาสตร มข.,23(1),43-54. 
 
การนําไปใชประโยชน : 
 จากผลการวิจัย พบวาอาจารยโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มี

ความตองการความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงสารสนเทศในระดับ

มาก จึงทําใหหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ มีโครงการพัฒนาอาจารยโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยมีการอบรมการใชอินเทอรเน็ตเบื้องตนและการ

สืบคนสารสนเทศบนเครือขายอินเทอรเน็ตใหสอดคลองกับรายวิชาที่สอน ใหกับ

อาจารยที่สนใจ โดยโครงการดังกลาวจะจัดขึ้นในระหวางปดภาคเรียนที่ 

1/2550 หรือประมาณตนเดือนกันยายน 2550 น้ี 
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โครงการวิจัยทีไ่ดรับการสนับสนุน  
ปงบประมาณ 2549 

 
โครงการที่ไดรับสนับสนุนจากทุนภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณและทุนจากงบประมาณแผนดิน เปนเงิน

งบประมาณทั้งสิ้น 6,627,060 บาท  ประกอบดวย  

1.  ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทพัฒนานักวิจัย   จํานวน 5   โครงการ 

2.  ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทพัฒนางานวิจัย   จํานวน 0   โครงการ 

3.  ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทกําหนดหัวขอ      จํานวน 0   โครงการ 
4.  ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา  จํานวน 0   โครงการ 

5.  ทุนงบประมาณแผนดิน     จํานวน 10 โครงการ 

6.  ทุนพัฒนาหนวยวิจัย (Research Unit)    จํานวน 1   หนวย 
 

จากการดําเนินงานในป 2549 ไดจัดสรรทุนภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ดังนี้ 

1.  ทุนพัฒนานักวิจัย  ประกอบดวย 

ลําดับที่ โครงการเดี่ยว นักวิจัย งบประมาณ 
1 การใชสารสนเทศเพื่อการสอนของอาจารยโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอิสลาม ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช (เขต

การศึกษาท่ี 1-4) 

อาจารยดิชิตชัย    เมตตาริกานนท    
 

60,000 
 

2 From Islamic Revivalism to Islamic 
Radicalism in Southeast Asia : A Case of 
Malaysia  (1997-2004) 

Mr. Kamaruzzaman  Bustamam-
Ahmad  

60,000

3 การศึกษายีนท่ีเก่ียวของกับการปองกันตนของปูทะเล   ดร. ภูวดล   บางรักษ 90,000 
 

4 การศึกษาลักษณะสัญฐานวิทยาของ Pedicle ใน 

กระดูกกระเบนเหน็บชิ้นท่ี 1 ในคนไทย 

อาจารยพิชชานีย   จริยพงศ    19,000 

5 Coordination Chemistry of Cobalt and 
Nickel -diketonate Complexes Asst. Prof. Dr. David J. Harding  

30,000

รวมงบประมาณ 259,000 

 
2.  ทุนงบประมาณแผนดิน   ประกอบดวยชุดโครงการวิจัย 2 ชุด และโครงการวิจัยเดี่ยว 8 โครงการ   

ลําดับที่ โครงการเดี่ยว นักวิจัย งบประมาณ 
1 การปรับปรุงคุณภาพของกากเนื้อเมล็ดในปาลมน้ํามันโดย

ใชเชื้อจุลินทรียเพื่อเปนอาหารไกกระทง ปท่ี 2 
ผศ.ดร. จารุรัตน   ชินาจริยวงศ 430,000 

2 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการจําแนกสายพันธุ

ของปาลมน้ํามัน 

ดร. ฉัตรชัย   งามเรียบสกุล 662,200 
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3 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑยางจากเศษยางจากสวน ดร. สุฤกษ    คงทอง 559,100

4 การพัฒนารูปแบบชุมชนสุขภาพ : กรณีศึกษาบานศาลา
บางปู (ชุดโครงการ) 

อ. เจนเนตร    พลเพชร 1,415,300 

5 การวิจัยและการใชประโยชนจากเสม็ด : น้ํามันหอมระเหย
และสารชีวภาพจากเสม็ด 

รศ.ดร. กาน   จันทรพรหมมา 
นางสาวยุพเรศน  พัลพัฒน 

1,000,000 

6 การจัดการหวงโซอุปทาน : กรณีศึกษา ผูประกอบการ
อุตสาหกรรมสงออกอาหารทะเลแชเย็น แชแข็ง 

อ. นิษฐิดา    พัฒนสงค 450,000 

7 การเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมมังคุดและลองกองในสภาพ

ปลอดเชื้อ ปท่ี 2 

ดร. ผดุงศักดิ์   สุขสอาด 231,000 

8 การพัฒนาเครื่องวัดความเขมขนของโอโซนโดยการ

วิเคราะหคาความเร็วเสียง 

ดร. สรศักดิ์   ดานวรพงศ 179,100 

9 การศึกษาสมบัติแมเหล็กของแกนหมอแปลงที่เคลือบดวย

ฟลมโคบอลท 

ผศ.ดร. ชิตณรงค   ศิริสถิตยกุล 200,000 

10 การอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ปาพรุเพื่อการทองเที่ยวเชิง

นิเวศและการพัฒนาอาชีพอยางยั่งยืน (ชุดโครงการ) 

ผศ.ดร.มารวย  นวเมฆากุล 1,000,000 

รวมงบประมาณ 6,126,700 

 
3.  ทุนพัฒนาหนวยวิจัย   ประกอบดวย  

ลําดับที่ โครงการเดี่ยว หัวหนาโครงการ งบประมาณ 
1 หนวยวิจัยไมผลเขตรอน ผศ.ดร.วาริน  อินทนา 241,360 

รวมงบประมาณ 241,360 
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โครงการวิจัยที่ไดรับสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก รวมทั้งสิ้น 25,381,203 บาท  จํานวน 21 

โครงการ   ประกอบดวย 

1.  ทุนจาก สวทช.   จํานวน 3  โครงการ 

2.  ทุนจาก มูลนิธิโทเร   จํานวน 1  โครงการ 

3.  ทุนจาก วช.    จํานวน 1  โครงการ 

4.  ทุนจาก สกว.    จํานวน 5  โครงการ 
5.  ทุนจาก สกอ.    จํานวน 6  โครงการ 

6.  ทุนจาก สสวท.   จํานวน 5  โครงการ 
  

1.  ทุนจาก สวทช.  ประกอบดวย 

ลําดับที่ โครงการเดี่ยว นักวิจัย งบประมาณ 
1 โครงการจัดตั้ง หนวยกักกันโรคจากพอแมพันธุ 

(Quarantine Center) : กอสรางโรงเรือนระบบปด 

และปรับปรุงสถานท่ี 

ดร. ปยะพงศ  โชติพันธุ 8,120,000 

2 โครงการจัดตั้ง หนวยกักกันโรคจากพอแมพันธุ 

(Quarantine Center) ระยะที่ 1 : งบประมาณ

ดําเนินการสรางประชากรกุงตั้งตน 

ดร. ปยะพงศ  โชติพันธุ 2,780,000 

3 องคประกอบทางเคมีจากมังคุดปา (Garcinia costata) 
และฤทธิ์ทางชีวภาพ 

ดร.วรพงศ ภูพงศ 100,000 

รวมงบประมาณ 11,000,000 

 

2.  ทุนจาก มูลนิธิโทเร  ประกอบดวย 

ลําดับที่ โครงการเดี่ยว นักวิจัย งบประมาณ 
1 การพัฒนาระบบการผลิตน้ําโอโซนอัตโนมัติขนาดใหญเพื่อ

ใชในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุงแบบยั่งยืน 

ผศ.ดร. หมุดตอเล็บ   หนิสอ 180,000 

รวมงบประมาณ 180,000 

 

3.  ทุนจาก วช.   ประกอบดวย 
ลําดับที่ โครงการเดี่ยว นักวิจัย งบประมาณ 

1 ปอเนาะกับการสรางสรรควิถีชีวิตการอยูรวมกันของคนบน

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม : ศึกษากรณี 3 จังหวัด

ภาคใต 

ดร. เลิศชาย    ศิริชัย             
อาจารยอัมพร    หมาดเด็น 

726,000 

รวมงบประมาณ 726,000 

 

4.  ทุนจาก สกว.  ประกอบดวย 
ลําดับที่ โครงการเดี่ยว นักวิจัย งบประมาณ 

1 โครงสร างประชาคมของทรัพยากรประมงและการ

แพรกระจายของความเค็มในบริเวณลุมน้ําปากพนัง : 

กรณีศึกษาผลกระทบของการเปดและปดประตูระบายน้ํา

อุทกวิภาชประสิทธ์ิ 

ดร. ปยะพงค   โชติพันธุ         
อ. สุธีระ   ทองขาว   อ.อมรศักดิ์   สวัสดี        

(ผศ.ดร. ธนิษฐา   ทรรพนันทน ม.ก.            

ผศ.ดร. ทวนทอง   จุฑาเกตุ  : ม.อุบล) 

2,781,046 
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2 การศึกษาพันธุศาสตรประชากรของปลาชอนทะเล เพื่อ

ประโยชนในการพัฒนาและการจัดการการประมง 

ดร. จรส  พินจงสกุลดิษฐ 360,000 

3 โครงการศูนยประสานงานวิ จั ย เพื่ อท อง ถ่ินจั งหวั ด

นครศรีธรรมราช 2549 

ดร. เลิศชาย    ศิริชัย 937,200 

4 การพัฒนาไอออนบีมความหนาแนนและความคมสูงของ

อะตอมธาตุตาง 

ผศ.ดร. หมุดตอเล็บ   หนิสอ 1,438,657 

5 โครงการบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีลุม

น้ําปากพนัง 

รศ.ดร. กาน  จันทรพรหมมา 
(ผูประสานงานชุดโครงการ) 

1,057,700 

รวมงบประมาณ 6,574,603 

 

5.  ทุนจาก สกอ.  ประกอบดวย 

ลําดับที่ โครงการเดี่ยว นักวิจัย งบประมาณ 
1 เทคนิคการเพาะเลี้ยงไสเดือนแดง และถายทอดเทคโนโลยี

เพื่อนําไปใชเลี้ยงแมกุงกุลาดํา 

ผศ.ดร.อนุชิต  ชินาจริยวงศ   320,000 

2 การศึกษาการใชสาหรายทะเลในการปองกันโรคไวรัสตัว

แดงดวงขาวในกุงทะเล 

ผศ.ดร.สถาพร  ดิเรกบุษราคม 270,000 

3 สีธรรมชาติจากพืช : การยอมเสนฝายดวยสีสกัดจากใบคุระ

และดอกอัญชัน 

อาจารยอุดมศักด  ดรุมาศ 330,000 

4 การผลิตถานกัมมันตจากเศษไมยางพารา  และ

กะลามะพราวสําหรับใชกําจัดสารปนเปอนในน้ําดื่ม 

ผศ.ดร.นิรนดร  มาแทน 399,850 

5 วิถีการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางย่ังยืนของเครือขาย

องคกรชุมชนทองถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ดร.ณรงค บุญสวยขวัญ 230,000 

6 การศึกษาแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 

กรณีศึกษาเกาะนางโดย ตําบลคลองนอย อําเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รศ.ดร. สืบพงศ  ธรรมชาติ 200,000 

รวมงบประมาณ 1,749,850 

 

6.  ทุนจาก สสวท.  ประกอบดวย 
ลําดับที่ โครงการเดี่ยว นักวิจัย งบประมาณ 

1 โครงการ GLOBE ภาคใต ผศ.ดร. กฤษณะเดช   เจริญสุธาสินี 2,080,750 

2 การจําลองอะตอมและโมเลกุลใน 3 มิต ิเพื่อการเรียนการ

สอนเคมียุคใหม ระยะที่ 4 : การพัฒนาแบบจําลองสารชีว

โมเลกุลเพื่อแสดงรูปรางและโครงสราง 

ดร. โกวิท   กิตติวุฒิศักดิ์ 900,000 

3 โครงการพัฒนาระบบประมวลผลสารสนเทศภูมิศาสตร 

สําหรับฐานขอมูลวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี

ท่ีเก่ียวกับโรงเรียน/มหาวิทยาลัย และครู/อาจารย 

ผศ.ดร. กฤษณะเดช   เจริญสุธาสินี 600,000 

4 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบเนนการวิจัยผาน

เครือขายการศึกษาดาวเทียม CloudSat 
ดร.กฤษณะเดช   เจริญสุธาสินี 420,000 

5 โครงการศึกษาสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยจากสถานี

ตรวจอากาศเพื่อการเรียนการสอน 

ดร.กฤษณะเดช   เจริญสุธาสินี 1,150,000 

รวมงบประมาณ 5,150,750 
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หนวยวิจัย  
มหาวทิยาลัยวลยัลักษณ 

 

การจัดตั้งหนวยวิจัย : 
1.  กรณีกลุมวิจัยเสนอขอจัดตั้งหนวยวิจัย จะมีเง่ือนไขดังน้ี 

1)  ตองมีอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยรวมเปนนักวิจัย และดําเนินการวิจัยใน 

     หนวยวิจัยอยางจริงจัง อยางนอย 3  คน  
  2)  ตองมีโครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยหรือแหลงทุน 
       ภายนอกอยูแลว 
  3)  ตองมีทิศทางการวิจัยที่สอดคลองกับทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

2.  กรณีการจัดตั้งหนวยวิจัยตามความตองการของมหาวิทยาลัย จะดําเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ทั้งน้ีสถาบันวิจัยและพัฒนาจะตองแสวงหาบุคลากรมาดําเนินการจัดตั้งหนวยวิจัยใหสอดคลองกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
 

ทุนพัฒนาหนวยวิจัย 
1.  ระยะ 3 ปแรก มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณปละไมเกิน 300,000 บาท 
2.  ระยะหลัง 3 ป มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณใหหนวยวิจัยตามผลการประเมิน 

 

ผูอนุมัติทุน 
 คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนและติดตามประเมินผลการวิจัยและพัฒนาเปนผูอนุมัติทุน 
 

การเสนอโครงการขอทุนพัฒนาหนวยวิจัย 
 1. หนวยวิจัยใหม ใหเสนอตามแบบเสนอโครงการหนวยวิจัย ที่สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนด โดยผานความ

เห็นชอบจากผูบังคับบัญชา และในกรณีที่มีการใชสถานที่ และเครื่องมือวิทยาศาสตร ตองไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการ

ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรฯ ดวย 
 2. หนวยวิจัยเดิม ใหเสนอตามแบบรายงานผลการดําเนินงานของหนวยวิจัย ที่สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนด 

โดยผานความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชา 

 

การพัฒนาหนวยวิจัย 
1.  กระบวนการพัฒนาหนวยวิจัยใหย่ังยืนและเปนเลศิทางวิชาการ 

การวิเคราะหสถานภาพของหนวยวิจัย :   
 จากการวิเคราะหจุดเดน ส่ิงที่ควรพัฒนา โอกาสและอุปสรรค ของหนวยวิจัยรวมกัน คนพบรายละเอียด 

ดังน้ี 
จุดเดน 

 มีนักวิจัยที่มีศักยภาพ  
 นโยบายของมหาวิทยาลัยสนับสนนุใหมีการตั้งหนวยและใหเงินสนับสนุน 
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 ระบบ centralization ของ มวล. ชวยใหนักวิจัยรวมมือกันไดงาย และมีแนวโนมที่งานวิจัยของ

อาจารยจะสามารถเชื่อมโยงกันไดทั้งภายในหนวยวิจัยและระหวางหนวยวิจัย 
 เครื่องมือทางวิทยาศาสตรและสถานที่เพียงพอที่จะรองรับงานวิจัย 
 หนวยวิจัยสวนใหญมีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาปริญญาโทและเอก (ยกเวนหนวยวิจัยภูมภิาคศึกษา) 

 

สิ่งที่ควรพัฒนา 
 เปาหมายและทิศทางของหนวยวิจัยยังไมชัดเจน 
 มีความลาชาในการประเมินผลการดําเนินงานของหนวยวิจัย ทําใหขาดเงินในการบริหารหนวยวิจัย

อยางตอเนื่อง 
 ภาระสอนและบริการวิชาการคอนขางมาก 
 ขาดการติดตามการดําเนินงานของหนวยวิจัยจากผูบริหาร 
 ขาดทุนสนับสนุนบัณฑิตศึกษา 
 บุคลากรไมพอเพยีง 

โอกาส 
 แหลงทุนวิจัยมีมาก 
 อยูใกลวัสดุที่ใชวิจัยและพื้นที่ในการวิจัย เชน ไมผล ยางพารา กุง และทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหมี

งานวิจัยที่มีลักษณะเฉพาะแตกตางจากที่อื่น 
 การศึกษาดานเอเชียตะวันออกเฉียงใต กําลังไดรับความสนใจ  

อุปสรรค 
 ตําแหนงที่ต้ังที่ของมหาวิทยาลัยไมสามารถดึงดูดนักศึกษาและนักวิชาการจากภายนอก 
 มีสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในพื้นที่ 
 สถานการณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเปนอุปสรรคตอการศึกษา เชน ทางดานศาสนา การกอการ

ราย และกระทบตอการขอทุนจากแหลงทุนตางๆ (หนวยวิจัยภูมิภาคศึกษา) 
ผลจากการวิเคราะหนําไปสูการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในเรื่อง การบริหารจัดการหนวยวิจัยที่ดี เพื่อใหหนวยวิจัย

สามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืน และพัฒนาไปสูหนวยวิจัยที่มีความเปนเลิศทางวิชาการตอไป 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ และเกณฑการประเมินผลหนวยวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
มหาวิทยาลัยมีตัวชี้วัดความสําเร็จที่ชัดเจน และใชเปนเกณฑในการประเมินผลงาน ซึ่งในสวนนี้สถาบันวิจัย

และพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดรวมกับนักวิจัยในหนวยวิจัย เสนอตอมหาวิทยาลัยประกาศใชเมื่อวันที่ 26 

กรกฎาคม 2549 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
1.  ตัวชี้วัดการดําเนินงานของหนวยวิจัย 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก  เกณฑการวัด  คะแนน 
  1 2 3 4 5 เต็ม 

1. การตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ (เรือ่ง) 1.25 - - 1 2 3 6.25 

2. นวัตกรรม, ทรัพยสินทางปญญา, เทคโนโลยีใหม,  
สิ่งประดิษฐตนแบบ (เรื่อง) 

1.25 - - - 0.5 1 6.25 

3. จํานวนเงินทุนภายนอกที่ไดรับการสนับสนุน (ลานบาท) 1.00 0.25-0.5 0.50-1 1-1.5 1.5-2 2 5 

4. การตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารในประเทศ (เรื่อง) 0.5 1 2 3 4 5 2.5 

5. การนําเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติ (เรื่อง) 0.5 - - 1 2 3 2.5 

6. การนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการในประเทศ (เรื่อง) 0.25 2 3 4 5 6 1.25 
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7. จํานวนอาจารย/นักศึกษาบัณฑิตศกึษาภายใตหนวยวิจัยที่เพ่ิมขึ้นในปนั้น(คน) 
0.25 1 2 3 4 5 1.25 

8. การถายทอดเทคโนโลยี/การใหบริการวชิาการของหนวยวิจัย (ครั้ง-คน-วัน) 
0.25 5 10 15 20 25 1.25 

9. การจัดประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ (ครั้ง) 0.5 0.25 0.33 0.5 0.66 1 2.5 

10. การจัดประชุมสัมมนาระดับชาติ (ครั้ง) 0.25 0.25 0.33 0.5 0.66 1 1.25 

ผลรวม 6.00      30.00 

 
คําชี้แจงตัวชีว้ัด : 

1)  การตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ (เรื่อง) 

หมายถึง  จํานวนบทความวิจัยที่นักวิจัยในหนวยวิจัย ตีพิมพในวารสารที่อยูในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูล ISI, 
MathScinet, ScienceDirect, Biosci, Biosis, Agricolar, Scopus, Pubmed, Academic Search Premium, 
Infotrieve, Ingenta connect และ Wilson 

หลักฐานที่ใชประกอบคือ  
1. Reprint ของบทความ  หรือ 
2. สําเนาเอกสารจากบรรณาธิการวาบทความนั้นจะไดรับการตีพิมพ 

  2)  นวัตกรรม, ทรัพยสินทางปญญา, เทคโนโลยีใหม, สิ่งประดิษฐตนแบบ (เรื่อง)  
หมายถึง นวัตกรรม ทรัพยสินทางปญญา เทคโนโลยีใหม หรือสิ่งประดิษฐตนแบบ ซึ่งนักวิจัยในหนวยวิจัย ไดยื่นขอจด

ทะเบียนทรัพยสินทางปญญากับหนวยงานรับจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ในการนับจํานวนเรื่องนี้ใหนับเปน

ประเทศละหนึ่งเร่ือง และนับรวมผลงานที่หนวยงานอื่นเปนผูจดทะเบียนในนามของนักวิจัย 
 หลักฐานที่ใชประกอบคือ  
              1.  สําเนาเอกสารรับการยื่นจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาจากหนวยงานรับจดทะเบียนฯ 
             2.  สําเนารายละเอียดของเทคโนโลยี หรือสิ่งประดิษฐใหมที่ยื่นขอรับการจดทะเบียน 

3)  จํานวนเงินทุนภายนอกที่ไดรับการสนับสนุน (ลานบาท) 

หมายถึง จํานวนเงินทุนวิจัยและบริการวิชาการ ที่นักวิจัยไดรับจากแหลงทุนภายนอก ในเรื่องที่เก่ียวของกับวัตถุประสงค

และเปาหมายของหนวยวิจัยนั้น ไมรวมเงินทุนจากงบประมาณแผนดิน และเงินทุนภายในของมหาวิทยาลัย ในกรณีที่

ระยะเวลารับทุนมากกวา 1 ป ใหใชจํานวนเงินทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติ หารดวยจํานวนป ทั้งน้ีใหเร่ิมนับในปที่ลงนามใน
สัญญา *** ทุนวิจัยรวมสําหรับอาจารยตางหนวยวิจัยใหคิดตาม contribution 
 หลักฐานที่ใชประกอบคือ  

 1.  สําเนาสัญญารับทุน หรือ 
2.  สําเนาโครงการวิจัยหรือบริการวิชาการ 

4)  การตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารในประเทศ (เรื่อง) 

หมายถึง จํานวนบทความวิจัยที่นักวิจัยในหนวยวิจัย ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่มีการประเมินโดย

ผูทรงคุณวุฒิ (Peer-Review) ไมนอยกวา 2 ทานตอ 1 บทความ 
 หลักฐานที่ใชประกอบคือ  

1.  Reprint ของบทความ หรือ 
2.  สําเนาเอกสารจากบรรณาธิการวาบทความนั้นจะไดรับการตีพิมพ 
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5)  การนําเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติ (เรื่อง) 

หมายถึง จํานวนบทความวิจัยที่ที่เก่ียวของกับหนวยวิจัยนั้น ที่นักวิจัย (ทั้งอาจารย พนักงาน และนักศึกษา) ในหนวย

วิจัย นําเสนอทั้งในรูปแบบของการบรรยายและโปสเตอรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีคณะกรรมการในการ

พิจารณาเรื่องที่จะนําเสนอ และมีการรวบรวมและตีพิมพบทคัดยอ (Proceeding) ของการประชุมครั้งน้ัน อาจจัดขึ้นใน

ประเทศหรือตางประเทศก็ได โดยเปนการประชุมที่จัดขึ้นโดยมีนักวิชาการจากหลายประเทศเขารวม และนําเสนอเนื้อหา

ของหลายประเทศ 
 หลักฐานที่ใชประกอบคือ  

1.  ปกหนาและสารบัญของ Proceedings ในการประชุมครั้งน้ัน และ 
2.  สําเนาบทคัดยอของบทความวิจัย หรือ สําเนาบทความวิจัยฉบับเต็ม 

6)  การนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการในประเทศ (เรื่อง) 

หมายถึง จํานวนบทความวิจัยที่ที่เก่ียวของกับหนวยวิจัยนั้น ที่นักวิจัย (ทั้งอาจารย พนักงาน และนักศึกษา) ในหนวย

วิจัย นําเสนอทั้งในรูปแบบของการบรรยายและโปสเตอรในการประชุมวิชาการระดับชาติ ที่มีคณะกรรมการในการ

พิจารณาเรื่องที่จะนําเสนอ และมีการรวบรวมและตีพิมพบทคัดยอ (proceeding) ของการประชุมครั้งน้ัน อาจจัดขึ้นใน

ประเทศหรือตางประเทศก็ได โดยเปนการประชุมที่จัดขึ้นโดยมีนักวิชาการสวนใหญจากประเทศเดียวเขารวม และ

นําเสนอเนื้อหาของประเทศเดียว 
 หลักฐานที่ใชประกอบคือ  

1.  ปกหนาและสารบัญของ Proceedings ในการประชุมครั้งน้ัน และ 
2.  สําเนาบทคัดยอของบทความวิจัย หรือ สําเนาบทความวิจัยฉบับเต็ม 

7)  จํานวนอาจารย/นักศึกษาบัณฑิตศึกษาภายใตหนวยวิจัยที่เพ่ิมขึ้นในปนั้น (คน) 

หมายถึง จํานวนอาจารย พนักงาน และนักศึกษาที่ทําวิจัยในหัวเรื่องที่สอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคของหนวย

วิจัย ที่เพิ่มขึ้นในปน้ัน 
 หลักฐานที่ใชประกอบคือ  

1.  ช่ืออาจารย พนักงาน และ/หรือนักศึกษา และหัวขอวิจัยที่ดําเนินการวิจัย 
8)  การถายทอดเทคโนโลยี/การใหบริการวิชาการของหนวยวิจัย (ครั้ง-คน-วัน) 

หมายถึง  ผลรวมของการถายทอดผลการวิจัย และการใหความรูในเรื่องที่เก่ียวของไปสูกลุมเปาหมาย ในรูปแบบใดๆ 

เชน การใหคําปรึกษา การจัดอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนตน โดยนับเฉพาะกิจกรรมที่มีการจัดขึ้นอยางเปน

ทางการ และนับเฉพาะจํานวนจริงที่เขารับการบริการ 
 หลักฐานที่ใชประกอบคือ  

1.  โครงการถายทอดเทคโนโลยีหรือบริการวิชาการ 
2.  สําเนารายชื่อผูเขารับบริการ 

9)  การจัดประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ (ครั้ง) 

หมายถึง การเปนเจาภาพหรือเจาภาพรวมในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยเปนการประชุมที่จัดขึ้นใน

ประเทศหรือตางประเทศก็ได มีคณะกรรมการในการพิจารณาเรื่องที่จะนําเสนอ และมีการรวบรวมและตีพิมพบทคัดยอ 

(proceeding) โดยมีนักวิชาการจากหลายประเทศเขารวม และนําเสนอเนื้อหาของหลายประเทศ 
 หลักฐานที่ใชประกอบคือ  

1.  โครงการจัดประชุม (กรณีเปนเจาภาพ) หรือหลักฐานการเปนเจาภาพรวม และ 
2.  Proceedings ของการประชุม 
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10)  การจัดประชุมสัมมนาระดับชาติ (ครั้ง) 

หมายถึง การเปนเจาภาพหรือเจาภาพรวมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ โดยเปนการประชุมที่จัดขึ้นในประเทศ

หรือตางประเทศก็ได มีคณะกรรมการในการพิจารณาเรื่องที่จะนําเสนอ และมีการรวบรวมและตีพิมพบทคัดยอ 
(proceeding) โดยมีนักวิชาการสวนใหญจากประเทศเดียวเขารวมประชุม  และนําเสนอเนื้อหาของประเทศเดียว 

 หลักฐานที่ใชประกอบคือ  
 1.  โครงการจัดประชุม (กรณีเปนเจาภาพ) หรือหลักฐานการเปนเจาภาพรวม และ 

2.  Proceedings ของการประชุม 
 

2.  เกณฑการประเมินผลหนวยวิจัย และการสนับสนุนงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยประเมินผลการดําเนินงานของหนวยวิจัยทุกป ตามตัวชี้วัด  และแบง การประเมิน ดังน้ี 

1) ระยะ 3 ปแรก ระดับคะแนนขั้นต่ําที่หนวยวิจัยจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ป

ละไมเกิน 300,000 บาท คือ 
  หนวยวิจัย ปที่ 1 ตองมีคะแนนขั้นต่ํา     8   คะแนนขึ้นไป 
  หนวยวิจัย ปที่ 2 ตองมีคะแนนขั้นต่ํา    10   คะแนนขึ้นไป 
  หนวยวิจัย ปที่ 3 ตองมีคะแนนขั้นต่ํา    15   คะแนนขึ้นไป 
2)  ระยะหลัง 3 ป ระดับคะแนนขั้นต่ําที่หนวยวิจัยจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 

คือ 

   15-19 คะแนน    มหาวิทยาลัยใหงบประมาณสนับสนุน  100,000  บาทตอป 
   20-24  คะแนน   มหาวิทยาลัยใหงบประมาณสนับสนุน  200,000  บาทตอป 
   25 คะแนนขึ้นไป   มหาวิทยาลัยใหงบประมาณสนับสนุน  300,000  บาทตอป 
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รางวลัและการสนบัสนุน 
การเผยแพรผลงานวิจัย 

 
1.  หลักเกณฑการสนบัสนุนคาใชจายในการเผยแพรผลงานวิจัย  ดังนี ้

1.  มหาวิทยาลัยจะจายเงินสมนาคุณใหแกบทความวิจัย โดย 
1) บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ตามฐานขอมูล ISI 

(Institute for Scientific Information)  บทความละ  10,000 บาท  
2)  บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่มีการประเมินโดย

ผูทรงคุณวุฒิ (Peer-Review) ไมนอยกวา 2 ทานตอ 1 บทความบทความละ  5,000 บาท 

2.  มหาวิทยาลัยจะคาใชจายในการไปเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ โดย 

1)  การเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมทางวิชาการในตางประเทศ  คนละ 1 ครั้งตอปงบประมาณ 
และ ไมเกินคนละ 100,000  บาท 

2)  การเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมทางวิชาการในประเทศ  ไมเกินครั้งละ  15,000  บาท และ
ไมเกิน 3 ครั้งตอคนตอปงบประมาณ 
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2.  ขั้นตอนการพิจารณาสนับสนุนคาใชจายในการเสนอผลงานวิจัย 
การเสนอผลงานวิจัยตางประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พนักงานสมัครขอรับทุนตามแบบฟอรมที่กําหนด 
พรอมหนังสือตอบรับการเสนอผลงาน และบทความวิจัย 

(กอนวันลงทะเบียน 30วัน) 

คณบดีพิจารณา 

สถาบันวิจัยฯ พิจารณาหาผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย 

ผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย 

ผอ.สถาบันวิจัยฯ เสนอความเห็นตอรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย 
พรอมผลสรุปการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ 

สถาบันวิจัยฯ สรุปผลการประเมิน 

รองอธิการบดีพิจารณา และเสนอความเห็นตออธิการบดี 

พรอมผลสรุปการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ 

อธิการบดีพิจารณา 

สถาบันวิจัยฯ แจงกลับผูเสนอขอรับทนุ 

ไมผานการ

พิจารณา 

* สําหรับกรณีที่สงคําขอมาลวงหนาแตนอยกวา 30  วัน (นับถึงวันเดินทางหรือวันสุดทายที่ตองลงทะเบียน  สถาบันวิจัยฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการดําเนินการที่อาจไมสามารถรับรองไดวาจะดําเนินการไดทันเวลาหรือไม 

ผาน
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การเสนอผลงานวิจัยในประเทศ 

 

 
 
 
 
 
 

พนักงานสมัครขอรับทุนตามแบบฟอรมที่กําหนด

พรอมหนังสือตอบรับการเสนอผลงานและ

บทความวิจัย (กอนวันเดินทาง 30  วัน) 

คณบดีพิจารณา 

เจาหนาที่สถาบันวิจัยฯ ตรวจสอบเอกสาร และจํานวนครั้ง

ที่ขอรับการสนับสนุน เสนอตอ ผอ. สถาบันวิจัยฯ 

รองอธิการบดีฝายวิจัย

พิจารณา

สถาบันวิจัยฯ แจงกลับผูเสนอขอรับ

ไมผานการ

พิจารณา 

ผาน

ผอ.สถาบันวิจัยฯ เสนอความเห็นตอรองอธิการบดีฝายวิจัย 
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ผลงานวจัิยตีพิมพ 
 

1.  ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ    จํานวน  18  บทความ              

2.  ตีพิมพในวารสารระดับชาติ      จํานวน  34  บทความ 

3.  เสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   จํานวน  9    คร้ัง 

4.  เสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ    จํานวน  19  คร้ัง 

 
1.  ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ  จํานวน 18 บทความ งบประมาณ 180,000 

บาท 

ลําดับที่ เร่ือง วารสาร นักวิจัย คาสมนาคุณ 

1 TNF-mediated NO production enhance 

MnSOD nitration and mitochondrial 

dysfunction  

FREE RADICAL BIOLOGY AND 

MEDICINE 41: S169-S169 

Suppl. 1 2006  

Tangpong J, Sompol P, Vore  

Clair W, Ratanachaiyarong S,  

Butterfield DA, Clair DK 

10,000 

2 7-Ethenyl-1-[(Z)-hydroxymethylidene]-

4b,7,10a-trimethylperhydrophenanthren-2-

one  

  

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA 

SECTION E-STRUCTURE 

REPORTS ONLINE 62: O5539-

O5541 Part 12 DEC 2006  

Fun HK, Pakhathirathien C, 

Chantrapromma S, Karalai C, 

Chantrapromma K, 

 

10,000 

3 On generalized processor sharing with 

regulated multimedia traffic flows  

IEEE TRANSACTIONS ON 

MULTIMEDIA 8 (6): 1209-1218 

DEC 2006  

Oottamakorn C, Mao SW, 

Panwar SS 

10,000 

4 Antimalarial tetranortriterpenoids from the 

seeds of Lansium domesticum Corr.  

PHYTOCHEMISTRY 67 (20): 

2288-2293 OCT 2006  

Saewan N, Sutherland JD, 

Chantrapromma K 

10,000 

5 Potent cytotoxic rocaglamide derivatives 

from the fruits of Amoora cucullata  

  

CHEMICAL & 

PHARMACEUTICAL BULLETIN 

54 (9): 1344-1346 SEP 2006  

Chumkaew P, Kato S, 

Chantrapromma K 

10,000 

6 seco-dukunolide F: a new 

tetranortriterpenoid from Lansium 

domesticum Corr.  

  

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA 

SECTION E-STRUCTURE 

REPORTS ONLINE 62: O3725-

O3727 Part 9 SEP 2006  

Fun HK, Chantrapromma S, 

Boonnak N, Chaiyadej K, 

Chantrapromma K, Yu XL 

 

10,000 

7 Genetic variation and species identification 

of Thai Boesenbergia (Zingiberaceae) 

analyzed by chloroplast DNA 

polymorphism  

JOURNAL OF BIOCHEMISTRY 

AND MOLECULAR BIOLOGY 

39 (4): 361-370 JUL 31 2006  

Techaprasan J, 

Ngamriabsakul C, Klinbunga 

S, Chusacultanachai S, 

Jenjittikul T 

10,000 

8 trans-Dichloro(triethylamine-kappa 

N)(triphenyl-phosphine-kappa 

P)palladium(II)  

  

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA 

SECTION E-STRUCTURE 

REPORTS ONLINE 62: M1616-

M1617 Part 7 JUL 2006  

Harding P, Harding DJ, 

Saithong S, Pakawatchai C, 

Youngme S 

10,000 

9 The hardware-based implementation of the 

colour palette generation stage of a colour 

image quantization algorithm  

MICROPROCESSORS AND 

MICROSYSTEMS 30 (5): 234-

249 AUG 1 2006  

Kurdthongmee W 

 

10,000 
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10 Antimycobacterial flavonoids from Derris 

indica 

PHYTOCHEMISTRY 67 (10): 

1034-1040 MAY 2006  

Koysomboon S, van Altena I, 

Kato S, Chantrapromma K 

10,000 

11 Cassane-type diterpenes from the seeds of 

Caesalpinia crista  

HELVETICA CHIMICA ACTA 89 

(5): 1062-1066 2006  

Cheenpracha S, Karalai C, 

Ponglimanont C, 

Chantrapromma K, 

Laphookhieo S 

10,000 

12 Cytotoxic and antimalarial prenylated 

xanthones from Cratoxylum cochinchinense  

 

CHEMICAL & 

PHARMACEUTICAL BULLETIN 

54 (5): 745-747 MAY 2006  

Laphookhieo S, Syers JK, 

Kiattansakul R, 

Chantrapromma K 

10,000 

13 catena-poly[[bis-[mu-1-(2-pyrid-

yl)pyridinium-2-thiol-ate]-kappa N-2 : 

S;kappa S-2 : N-dicopper(I)]-di-mu-chloro]  

 

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA 

SECTION E-STRUCTURE 

REPORTS ONLINE 62: M1335-

M1337 Part 6 JUN 2006  

Harding P, Harding DJ, 

Pakawatchai C, Phetmung H 

10,000 

14 Antibacterial and cytotoxic xanthones from 

the roots of Cratoxylum formosum  

PHYTOCHEMISTRY 67 (7): 723-

727 APR 2006  

Boonsri S, Karalai C, 

Ponglimanont C, Kanjana-opas 

A, Chantrapromma K 

10,000 

15 Effects of thickness and heat treatments on 

giant magnetoimpedance of 

electrodeposited cobalt on silver wires  

IEEE TRANSACTIONS ON 

MAGNETICS 42 (3): 358-362 

MAR 2006  

Jantaratana P, Sirisathitkul C 10,000 

16 Averaging analysis approach for stability 

analysis of speed-sensorless induction 

motor drives with stator resistance 

estimation  

IEEE TRANSACTIONS ON 

INDUSTRIAL ELECTRONICS 53 

(1): 162-177 FEB 2006  

Saejia M, Sangwongwanich S 

 

10,000 

17 Effects of oxidation and cluster distribution 

on thermal and magnetotransport 

properties of mechanically alloyed Co-Cu 

powders 

APPLIED PHYSICS A-

MATERIALS SCIENCE & 

PROCESSING 83 (1): 77-81 

APR 2006  

Rattanasakulthong W, 

Sirisathitkul C 

10,000 

18 Natural rubber nanocomposites with SiC 

nanoparticles and carbon nanotubes  

EUROPEAN POLYMER 

JOURNAL 42 (1): 220-227 JAN 

2006  

Kueseng K, Jacob KI 

 

10,000 

 
2.  ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับชาติ จํานวน 34 บทความ งบประมาณ 170,000 บาท 

ลําดับที่ เร่ือง วารสาร นักวิจัย คาสมนาคุณ 
1 การใชเศษปลาจากการแปรรูปเปนแหลง

โปรตีนในอาหารปลานิล (Orechromis 

niloticus)     Use of fish processing waste 

as protein source in diet for Nile tilapa 

(Orechromis niloticus) 

Songklanakarin Journal of 

Science and Technology Vol. 27 

(Suppl.1), 2005. P. 141-149 

นพวรรณ   ฉิ้มสังข     
อารีรัตน     บุญมณี           
วัชรี    สงศรีออน               
สตรี    ไทยทาบาก                    

ปยะพงค    โชติพันธุ 

5,000 

2 Langmuir probe measurement in a radio 

frequency inductively coupled argon 

plasma 

Jurnal Fizik Malaysia. Vol. 25, 

No. 3&4, 2004. P.97-102. 

C.L.Ong, O.H.Chin,      

Mudtorlep Nisoa and   

Boonchoat Paosawatyanyang 

5,000 
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3 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภณัฑสขุภาพ

ชุมชน จังหวัดนครศรธีรรมราช 

วารสารการสงเสริมสขุภาพและ

อนามัยสิ่งแวดลอม 

ผศ.ดร. มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล 

ปนัดดา  พิบูลย   
สุภาวดี  ศิลปนรประสาธน   
สุภาภรณ  คงสวัสดิ์   
ชีพสุมน  วิบูลยวรกุล 

5,000 

4 การควบคุมโโรคผลเนาของเงาะที่เกดิจากเชือ้

รา Lasiodiplodia theobrome โดยใชสาร
ตอตานเชื้อรา Trichoderma barzianum 

วารสารวิทยาศาสตรเกษตร 36 

(3-4) : 171-178 (2548) 

วาริน  อินทนา  มนตรี  อิสรไกร

ศีล  ปญจพร  เลิศรัตน   
ประคอง  เย็นจิตต 

5,000 

5 Are International Acquisitions Commanding 

Higher Premiums? A Case of AT&T 

วารสารวิทยาการจดัการ Vol.23 

No.1 (2005) 

Phattarawan Tantong   

Supannee  Buasook 

5,000 

6 การพัฒนาระบบจัดหาหนังสือ ศูนยบรรณสาร

และสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

บรรณารกัษศาสตรและสารนิเทศ

ศาสตร  มข. ปที่ 22 ฉบับที่ 1 : 

1-12 

สุธัญญา   ดวงอินทร 5,000 

7 The phylogeny of Thai Boesenbergia 

(Zinggiberaceae) based on petA-psbJ 

spacer (chloroplast DNA) 

Songklanakarin Journal of 

Science and Technology , 2006, 

28(1) : 49-57 

C. Ngamriabsakul and J. 

Techaprasan 

5,000 

8 Cost Management Strategy of Small and 

Medium Factory Enterprises 

ว.สงขลานครินทร ฉบบั

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

11(4) : 409-420 

S. Aujirapongpan, W. 

Dungtripop and W. Jungkivinid 

5,000 

9 การศกึษาฤทธิ์ตานเชือ้ Methicillin resistant 

Staphylococcus aureus (MRSA) โดย
แบคทีเรียกรดแลคตคิ 

ว. เทคนิคการแพทยและ

กายภาพบําบัด 17(3): 47-55 

(2548) 

มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล  
พงศพันธ  พงศพนิตานนท  

สุชาดา  อคุรสตุ 

5,000 

10 การปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้ที่มีปญหา 

กรณศีึกษาการดําเนินการของสํานักงาน

จัดการทรัพยสินเขตภาคใต ธนาคาร ไทย

พาณิชย จํากดั (มหาชน) 

วารสารวิทยาการจดัการ 

Vol.23 No.2 : 53-67  

(2005) 

สมนึก  เอื้อจิระพงษพันธ   
ปยะ  ปานผูมีทรัพย    
ธานี    หว่ังประดิษฐ 

5,000 

11 Oriented strand lumber from rubberwood 

residues 

Walailak J Sci & Tech 2(2) : 115-

126 (2005) 

P Malanit  B Kyokong and N 

Laemsak 

5,000 

12 The inner area change detection in Pak 

Panang bay before and after the operation 

of the Uthokawiphatprasit watergate using 

aerial photographs and geographic 

information system 

Walailak J Sci & Tech 2(2) : 127-

134 (2005) 

P Prabnarong and S Thongkao 5,000 

13 Flash flooding area prediction by GOES-9 

satellite data 

Walailak J Sci & Tech 2(2) : 135-

148 (2005) 

W Ruairuen K Jaroensutasinee 

and M Jaroensutanee 

5,000 

14 A colour image quantization algorithm for 

time-constrained applications 

Walailak J Sci & Tech 2(2) : 149-

168 (2005) 

W Kurdthongmee 5,000 

15 Software for hydrogenic atoms and orbitals 

visualization 

Walailak J Sci & Tech 2(2) : 169-

178 (2005) 

K Kittiwutthisakdi and K 

Kueseng 

5,000 

16 Isolation and selection of anti-Candida 

albicans producing lactic acid bacteria 

Walailak J Sci & Tech 2(2) : 178-

188 (2005) 

M Lertcanawanichakul 5,000 

17 Construction of a plasmid vector for 

expression of bacteriocin  N15-encoding 

gene and effect of engineered bacteria on 

Enterococcus  faecalis 

Walailak J Sci & Tech 2(2) : 189-

200 (2005) 

M  Lertcanawanichakul 5,000 
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18 Marine diatom (Chaetoceros calcitrans) as 

a monospecies diet for conditioning oyster 

(Crassostrea belcheri Sowerby) broodstock 

Walailak J Sci & Tech 2(2) : 201-

208 (2005) 

P Chotipuntu 5,000 

19 ผลของกาวฟนอลฟอรมัลดีไฮดตอสมบัติของ

แผนไมเรียงเสี้ยนที่ผลิตจากเศษไมยางพารา 

วารสารชมรมวิชาชีพครูเคมี 

(2549) : 44-50 

วันชาติ   ปรีชาติวงศ   
วิศนีย  ยิ่งประเสริฐ 

5,000 

20 A smart surface from natural rubber: the 

mechanism of entropic control at the 

surface monitored by contact angle 

measurement 

Songklanakarin J. Sci. Technol. 

28(2) : 351-359  (2006) 

Sureurg Khongtong 5,000 

21 Development of compact cytindrical 

concentric microwave plasma source for 

ion beam production 

Jrnal Fizik Malaysia. Mudtorlep Nisoa, Pansak 

Kerdthongme, Dhammanoon 

Srinoum, Priwan Kerdthongme, 

Jirapong Galakarn 

5,000 

22 การวิเคราะหหาปริมาณตะกั่ว และทองแดงใน

ดินตะกอนโดยวิธีไซคลิกโวลแทมเมทรี 

วารสารชมรมวิชาชีพครูเคมี 
(2549) : 17-21 

อัจฉราวดี ชูยิ้ม, สราวุธ  เดชมณี 

และรุงโรจน  รัตนโอภาส 

5,000 

23 การหาอตัราสวนสารหนูในรูป As(III) ตอ 

As(V) ในน้ํา 
วารสารชมรมวิชาชีพครูเคมี 
(2549) : 31-35 

พีรดา ภักดีพิน, ฉัตราพรรณ   

สมตน, บัณฑิต  ศิริเกษม,  
สราวุธ   เดชมณี  
รุงโรจน  รัตนโอภาส 

5,000 

24 การวิเคราะหหาปริมาณโบรอนในอาหารโดย

วิธีวัดศักยไฟฟาดวยเตตระฟลูออโรโบเรต

ไอออนซีเล็กทีฟอิเล็คโทรด 

วารสารชมรมวิชาชีพครูเคมี 

(2549) : 26-30 
ณภัทร ทศันวิสุทธิ,์ สุนทร  
สุวรรณโฉม, สราวุธ   เดชมณี 

และรุงโรจน  รัตนโอภาส 

5,000 

25 การวิเคราะหหาปริมาณทองคําในตัวอยางทาง

ธรณีวิทยาโดยวิธีวัดศกัยไฟฟาคืนรูปดวย

กระแสไฟฟาคงที่บนกลาสซีคารบอน

อิเล็กโทรด 

วารสารชมรมวิชาชีพครูเคมี 
(2549) : 22-25 

สราวุธ   เดชมณี  
รุงโรจน  รัตนโอภาส 

5,000 

26 Drying Characteristics of Garcinia 

atroviridis 

Walailak J Sci & Tech 3(1) : 13-

32 (2006) 

W  Rittirut and C  Siripatana 5,000 

27 In Vitro Germplasm Conservation of 

Gercinia mangostana L. and Lansium 

domesticum Corr. 

Walailak J Sci & Tech 3(1) : 33-

50 (2006) 

W  Keatmetha, P  Suksa-ard, 

M  Mekanawakul and S  Te-

Chato 

5,000 

28 Study of Environmental Impacts Before and 

After Using the Organic-Chemical Fertilizer 

in Rice Paddy Fields 

Walailak J Sci & Tech 3(1) : 51-

68 (2006) 

W  Khamwichit, W  Sanongraj 

and S  Sanongraj 

5,000 

29 Unexpected Formation of a Disulfide from 

2-Mercaptopyridine and Co(II). 

Walailak J Sci & Tech 3(1) : 69-

78 (2006) 

P  Harding, DJ  Harding and C 

Pakawatchai 

5,000 

30 Effects of Polymer Impregnation on 

Properties of Bamboo 

Walailak J Sci & Tech 3(1) : 79-

92 (2006) 

W  Preechatiwong, P Malanit, 

B  Kyokong and N  

Kamlangdee 

5,000 

31 Land Use Changes in Pak Phanang Bay 

using Arial Photographs and Geographic 

Information System 

Walailak J Sci & Tech 3(1) : 93-

104 (2006) 

P  Prabnarong and S  

Thongkao 

5,000 

 
 
 



 
 
 

รายงานประจาํป

สถาบันวิจัยและพัฒนา

22554499
 

79

32 Simulation of Water Droplet on Horizontally 

Smooth Surface Using Quasi-Molecular 

Modelling 

Walailak J Sci & Tech 3(1) : 119-

130 (2006) 

S  Kulsri, S  Danworaphong, M  

Jaroensutasinee and K  

Jaroensutasinee 

5,000 

33 Basic Principles of Growing Single-

Crystalline Diamond Films 

Walailak J Sci & Tech 3(1) : S  Dejmanee 5,000 

34 Simulation of Water Droplet on Horizontally 

Smooth and Rough Surfaces Using Quasi-

Molecular Modelling 

Transactions on engineering, 

computing and technology 

vol.14 309-313 (2006) Aug 

S  Kulsri, S  Danworaphong, M  

Jaroensutasinee and K  

Jaroensutasinee 

5,000 

 

3. เสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ9 คร้ัง งบประมาณ 556,000.- 
ลําดับที่ เร่ือง การประชุม นักวิจัย งบประมาณ 

1 Sensorless Control of Interior Permanent-

Magnet Synchronous Motors Based on A 

Fictitious Permanent-Magnet Flux Model 

IEEE Industry Applications Society 

40th Annual Meeting. Sheraton Hong 

Kong Hotel Land Towers, 2-6 Oct. 

2005 

อ.สุรัสวดี  กุลบุญ 100,000 

2 A Soft-Switching Utility-Interfaced Power 

Conditioner with High-Frequency Flyback 

Transformer Link 

6th International Conference on 

Power Electronics and Drive 

Systems. Kuala Lumpur, Malaysia, 

28 Nov. -1 Dec. 2005. 

ดร. สราวุธ  จันทเขต 38,000 

3 Fermented golden apple snail as an 

alternative protein source in sex-reversed 

red Tilapia (Oreochromis niloticus x 

Oreochromis mossambicus) diets 

XII International Symposium on Fish 

Nutrition and Feeding. Biarritz, 

France, 28 May - 1 June 2006 

อ. นพวรรณ  ฉิ้มสังข 100,000 

4 Pre-concentration of some heavy metals 

ions by liquid phase extraction with sodium 

acetate 

11th International Conference on 

Electroanalysis (ESEAC 2006) , 

France, June 11-15, 2006 

ดร. สราวุธ   เดชมณ ี 100,000 

5 น้ํายาง ประเทศมาเลเซีย รศ.ดร. ธีรยศ  วิทิตสุวรรณ

กุล 
18,000 

6 Physiological and Quality Attributes of 

Mangosteens (Garcinia mangostana L.) as 

Affected by Modified Atmosphere 

Packaging 

27th International Horticultural 

Congress 13-19 Aug. 2006, COEX, 

Korea 

ดร. สุปราณี  มนูรักษชินากร 100,000 

7 Photosynthetic and growth reponses of 

juvenile Chinese kale (Brassica oleracea 

var. alboglabra) and Caisin (Brassica rapa 

subsp. parachinensis) to waterlogging and 

water deficit 

27th International Horticultural 

Congress 13-19 Aug. 2006, COEX, 

Korea 

ผศ.ดร. มนตรี   อสิรไกรศีล 100,000 

8 Effects of Calcium Foliar Fertilizer 

Containing with or without Nitrogen Sources 

on Fruit Quality and Postharvest Life of 

Rambutan 

27th International Horticultural 

Congress 13-19 Aug. 2006, COEX, 

Korea 

ผศ.ดร. มนตรี   อสิรไกรศีล  

9 Effects of Light Shading on Leaf 

Characteristics and Growth of Longkong 

(Aglaia dookkoo Griff) Seedlings 

27th International Horticultural 

Congress 13-19 Aug. 2006, COEX, 

Korea 

ผศ.ดร. มนตรี   อสิรไกรศีล  
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4. เสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาต ิ19 คร้ัง งบประมาณ 226,192บาท 
ลําดับที่ เรื่อง กรประชุม นักวิจัย งบประมาณ 

1 การสรางพลาสมิดพาหะเพื่อการแสดงออกของ

จีนที่ควบคุมการผลิตแบคเทอริโอซินเอ็น 15 ที่

มีผลในการยับยั้งเชื้อเอ็นเทอโรคอคคสั ฟคา

ลิส 

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงประเทศไทย ครั้งที่ 31 

(วทท. 31) 18-20 ต.ค. 2548 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ผศ.ดร. มณฑล   เลิศคณาว

นิชกุล 

15,000 

2 ความตางแบบกันของชนิดฮีโมโกลบินใน

ประชากรภาคใตของประเทศไทย 

วทท. 31 18-20 ต.ค. 2548 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

อ. สิทธิชัย  ปญญาใส 14,900 

3 การศกึษาความชุกของเชื้อ Escherichia 
coli และ Klebsiella pneumoniae 
ที่สรางเอนไซม Extended-spectrum-
beta-lactamase จากตังอยางสงตรวจของ
โรงพยาบาลจังหวัดตรงั 

วทท. 31 18-20 ต.ค. 2548 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

อ. วิยดา    กวานเหียน 
 

15,000 

4 วงจรหารสญัญาณอนาลอกโดยใช OTAs 

(Analog Dividers Based on OTAs) 

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา 

ครั้งที่ 28, 20-21 ต.ค.48, โรงแรม
เพิรล วิลเลจ  ภูเก็ต 

อ. วิจิตรา   เพ็ชรกิจ 
 

8,396 

5 A Power Conditioner Controlled by Time-

Sharing Sinewave Pulse Width Modulated 

Soft Switching Boost Chopper for New 

Energy Utilizations 

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา 

ครั้งที่ 28, 20-21 ต.ค.48, โรงแรม
เพิรล วิลเลจ  ภูเก็ต 

ดร. สราวุธ   จันทเขต 
 

6,200 

6 A Comparison of Term Structure of Interest 

Rates Using Thai Data 

การประชุมวิชาการ ศ.สังเวียน   อินทร

วิชัย ดานตลาดการเงนิไทย 21 พ.ย.

48 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

อ. ชลิตา   พรหมจันทร 2,100 

7 การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยาและคาดัชนี

เม็ดเลือดแดงในผูเปนพาหะอัลฟาบีตาธาลสัซี

เมีย 

การประชุมวิชาการคณะเทคนคิ

การแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ประจําป 2548, 7-9 ธ.ค.48 

อ. สิทธิชัย  ปญญาใส 14,700 

8 การใชรูปแบบของกรดไขมันเพ่ือการจําแนก

เชื้อ Legionells species 
ประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย 

ม.เชียงใหม 7-9 ธ.ค.48 

มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล  สุ

รางค  เดชศริ ิ

15,000 

9 ความเครียด สถานการณณที่กอใหเกิด

ความเครียด และการจัดการความเครียดใน

การปฏิบัติงานของบคุลากรโรงพยาบาลสวน

สราญรมย 

การประชุมวิชาการประจําป คณะ

พยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครั้งที่ 2 

เรื่อง สังคมตางวัยเพ่ือการสรางเสริม

สุขภาพ, 14-16 ธ.ค.48 

ผศ. วิภาวรรณ  ชะอุม  เพ็ญ

สุขสันต 

13,300 

10 Chemical Composition and Functionalities 

of Gelatin from Pre-cooked Tuna Fin 

JSPS-NRCT JOINT SEMINAR 2005 

คณะประมง ม.เกษตรศาสตร  19-21 

ธ.ค. 2005 

อ. ทนง   เอี่ยวศริ ิ 8,000 

11 การใชหัวกุงปนทดแทนปลาปนในอาหารปลา

นิลแดงแปลงเพศ 

การประชุมเกษตรศาสตรวิชาการ ครั้ง

ที่ 44 ม.เกษตรศาสตร  30 ม.ค.-2 

ก.พ. 49 

นพวรรณ  ฉิ้มสังข   นฟิารี

ซา   เจะเลาะ  พรพิมล   

พิมลรัตน  ชุติมา   ตนักิตต ิ

9,200 

12 Use of antifungal metabolites from 

seaweed for controlling storage fungi 

causing toxic in aQuatic animal diet 

The 4th Asian-Pacific Phycological 

Forum Oct.30-Nov.4, 2005  Bangkok 

Noppawan Chimsung, 

Rerngnapa Khunpra, 

Wilawan Seekaew, 

Chureeporn Wantana, 

Warin Intana 

15,000 
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13 การเลี้ยงไสเดือนแดง (Lumbricus rubellus) 
โดยใชวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเพื่อเปน

อาหารของสัตวน้ํา 

การประชุมเกษตรศาสตรวิชาการ ครั้ง

ที่ 44 ม.เกษตรศาสตร  30 ม.ค.-2 

ก.พ. 49 

ดวงนภา  หลีสกุล  อนุชิต  ชิ

นาจริยวงศ  สถาพร  ดิเรก

บุษราคม 

10,000 

14 การรับแรงเยื้องศูนยของเสาคอนกรตีเสริม

เหล็กที่ใชตะแกรงลวดเหล็กกลาเปนเหล็กเสริม

ตามขวาง 

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา

แหงชาติ ครั้งที่ 11 จ.ภูเก็ต 20-22 

เม.ย. 49 

สัจจพันธ   ลีละตานนท และ 

รศ.ดร. ตระกูล อรามรักษ 

9,696 

15 Antibiotic susceptibility pattern of extended 

spectrum beta-lactamases-producing 

bacteria 

การประชุมวิชาการทางเทคนคิ

การแพทย ครั้งที่ 30 จ.อุดรธานี 28-

31 มี.ค. 49 

อ. วิยดา    กวานเหียน 15,000 

16 ผลของแมกนีเซียมและแคลเซียมคลอไรดตอ

การทดสอบความไวของเชื้อ 

Pseudomonas aeruginosa ตอยา
เจนตามัยซิน 

การประชุมวิชาการทางเทคนคิ

การแพทย ครั้งที่ 30 จ.อุดรธานี 28-

31 มี.ค. 50 

ผศ.ดร. มณฑล   เลิศคณาว

นิชกุล 

15,000 

17 อัตราการตรวจพบภาวะ -thalassemia และ 
HPFH ในประชากรภาคใตของประเทศไทย 

การประชุมวิชาการทางเทคนคิ

การแพทย ครั้งที่ 30 จ.อุดรธานี 28-

31 มี.ค. 51 

อ. สิทธิชัย  ปญญาใส 15,000 

18 A preliminary study of using a red cell 

discriminant function incorporating volume 

dispersion for distingguishing iron 

deficiency anemia from thalassemia traits 

in Southern Thais 

การประชุมวิชาการทางเทคนคิ

การแพทย ครั้งที่ 30 จ.อุดรธานี 28-

31 มี.ค. 52 

อ. วิมลมาลย  ศรีรุงเรอืง 9,700 

19 Modification of SAPRC Mechanism to 

Simulate Secondary Organic Aerosol 

Formation from xylenes 

International Conference on 

Modeling in Chemical and 

Biological Engineering Sciences, 

Oct. 25-27, 2006, Bangkok 

ดร. วิภาวี   ขําวิจิตร 15,000 
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ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการวจัิย 
(งบประมาณแผนดิน) 

 

ขั้นตอนที่ 1 :  เสนอเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) 
 การเสนอเอกสารเชิงหลักการเปนการแสดงความจํานงของนักวิจัยวาตองการจะทําการศึกษาในประเด็นอะไร  

เพื่อวัตถุประสงคอะไร  ดวยวิธีการอยางไร  เอกสารเชิงหลักการควรมีความยาวไมเกิน 5 หนา  โดยระบุขอมูล ดังน้ี 

 1.  ช่ือโครงการ 
 2.  ช่ือผูเสนอ  สถานที่ทํางาน E-mail address  หมายเลขโทรศัพทเพื่อใชในการติดตอ 
 3.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 4.  ประเด็นคําถามการวิจัย 
 5.  แนวทางโดยสรุปที่ใชในการตอบคําถามการวิจัยที่ต้ังไว 
 6.  ผลงาน (Output)  ที่คาดวาจะเกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
 7.  ระยะเวลาที่ใช 
 8.  งบประมาณ 
 9.  ประวัติการทํางาน  ประสบการณในการวิจัยและปริมาณงานที่ใชในการวิจัยของหัวหนาโครงการและผูรวม

วิจัย 
 

กระบวนการ : 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมกลุมอาจารยผูสนใจเสนอโครงการวิจัยรวมกับเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการ

พัฒนาจังหวัดภาคใตตอนบนเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและขอมูลที่ใชสรางโจทยวิจัยเชิงพื้นที่ 
 

การพิจารณา : 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะมีกระบวนการพิจารณาเอกสารเชิงหลักการในแงของความสอดคลองกับกรอบ

นโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัยและเปนประเด็นเชิงพื้นที่และรายละเอียดตามขอมูลที่คณะผูวิจัยเสนอไวในเอกสารเชิง

หลักการ 
 

ขั้นตอนที่ 2 :  การเสนอโครงการวิจัยเต็มรูป (Full proposal) 
 มหาวิทยาลัยจะแจงใหผูที่ผานการพิจารณาเอกสารเชิงหลักการ (concept paper) ทราบเพื่อจัดทําขอเสนอ
โครงการวิจัยเต็มรูป  (Full proposal) โดยผูประสงคจะขอรับทุนจะตองเขียนขอเสนอโครงการเต็มรูปที่มีรายละเอียด
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด สงใหกับสถาบันวิจัยและพัฒนาภายใน 30 วัน 
กระบวนการ : 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะจัดประชุมเฉพาะกลุม (focus group)  ใหหัวหนาโครงการและผูวิจัยรวมกับ

เจาหนาที่ของจังหวัดและตัวแทนชุมชนที่มีสวนไดสวนเสียมารวมคิดและเปนขอมูลที่ชัดเจนมากขึ้น  อยางนอย 1 ครั้ง 
การพิจารณา : 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะดําเนินการสงโครงการใหผูทรงคุณวุฒิอยางนอย 2 ทาน เพื่อพิจารณา แลวนําเขา

พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ที่เก่ียวของ 
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ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนจากสถาบนัวิจัยและพัฒนา  
(ทุนงบประมาณแผนดิน) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
          
 

          
     
 
 
    

      
                                              
 
 

ยุทธศาสตร

ชาติ 
ยุทธศาสตร

จังหวัดและ

กลุมจังหวัด 

ปญหาและความ

ตองการของผูมี

สวนเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรการวิจัย

ของกลุมจังหวัด  
(ประเด็นการวิจัย)

คณะกรรมการฯ 

ผูทรงคุณวุฒิภายใน/ภายนอก 2-3 ทาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผูขอรับทุน 

ขอเสนอแนะ 
จากผูมีสวน

เกี่ยวของ 

โจทยวิจัยและ 
concept paper 

ขอเสนอ

โครงการวิจัย 

 

 

สงประเมินขอเสนอโครงการวิจัย 
(ภายใน 10 วัน) 

สงขอเสนอโครงการผานคณบดี 
(จัดทํารายละเอียดตามแบบฟอรม) 
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        สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แกไข 

แกไขขอเสนอโครงการ

(ภายใน 30 วัน) 

ผาน

ผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ 

ผูวิจัย 

พิจารณาขอเสนอ

โครงการ 

ทําสัญญารับทุน

(ภายใน 7 วัน) 

สถาบันวิจัย,ผูวิจยั 

ขออนุมัติเงินงวดแรก 
ผานคณบดี ผาน ผอ.สถาบันวิจัยฯ 

อนุมัติ 

อนุมัติ ไมอนุมัติ

แจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
และผลการประเมิน (ภายใน 3 วัน) 

จบ 

ไมแกไข 

ผูวิจัย 

สวนการเงินฯ

จบ 

1 

พิจารณาผลการประเมิน 
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ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนจากสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
 

          
          
 

          
     
 
 
    

      
                                              
 
 

  
  
 
   
    
  

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พิจารณาผลการประเมิน 

ประเมินขอเสนอโครงการ 
(ประมาณ 30 วัน) 

คณะกรรมการฯ 

สงประเมินขอเสนอโครงการวิจัย 
(ภายใน 10 วัน) 

ผูทรงคุณวุฒิภายใน/ภายนอก 2-3 ทาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สงขอเสนอโครงการผานคณบดี 
(จัดทํารายละเอียดตามแบบฟอรม) 

ผูขอรับทุน 
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       สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แกไข 

แกไขขอเสนอโครงการ

(ภายใน 30 วัน) 

ผาน

ผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ 

ผูวิจัย 

พิจารณาขอเสนอ

โครงการ 

ไมอนุมัติ

ผูวิจัย 

ทําสัญญารับทุน

(ภายใน 7 วัน) 

สถาบันวิจัย,ผูวิจยั 

ขออนุมัติเงินงวดแรก 
ผานคณบดี ผาน ผอ.สถาบันวิจัยฯ 

อนุมัติ 

อนุมัติ แจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
และผลการประเมิน (ภายใน 3 วัน) 

จบ 

ไมแกไข 

สวนการเงินฯ

อนุมัติ 

จบ 

1 
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โครงการวิจัยภายใตชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นทีลุ่มน้ํา

ปากพนัง มหาวทิยาลยัวลยัลักษณ 
 

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝาย 4 ชุมชนและสังคม   
จํานวน 13 โครงการ งบประมาณ 22,393,568 บาท  (อยูระหวางดําเนินการในปงบประมาณ 

2549) 

 

ลําดับที่ ช่ือโครงการ นักวิจัย หนวยงาน งบประมาณ 
1 การบริหารจดัการชดุโครงการวิจัยและ

พัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง ระยะที่ 2 
(สํานักประสานงาน)  
1 กค.49 – 30 มิย.51 

รศ.ดร.กาน  จันทรพรหมมา 
ดร.เลิศชาย  ศิริชัย 
นางสาวบุญรัตน  จันทรภักดี 
นางสาวมนัญญา  แมนรอด 

ม.วลัยลักษณ 
ม.วลัยลักษณ 
ม.วลัยลักษณ 
ม.วลัยลักษณ 

4,224,032 

2 ชุดโครงการ  “ระบบสารสนเทศน
ภูมิศาสตรทั้งระบบลุมน้ําปากพนัง”  
1) การจัดการพื้นที่ปาตนน้ําในพื้นที่ลุม

น้ําปากพนังเพ่ือรักษาสภาพแวดลอมและ

ระบบนิเวศ 
 
 
 
2) การศึกษาปริมาณตะกอนในลุมน้ํา

ปากพนัง 
3) การกําหนดบรเิวณที่มีโอกาสเกดิภัย

ธรรมชาติบริเวณลุมน้ําปากพนัง 
(1 กย. 48 – 28 กพ.50) 

อาจารยสุธรีะ  ทองขาว   
 
พล.ต.ดร.นพรัตน เศรษฐกุล 
นายเอกชัย  เอกทัฬห 
นายชยุตน สขุทิพย 
นายพงษธร บรรณโสภิษฐ 
นายสรรเสริญ เทพโอสถ 
นายปรีชา  วิทยพันธุ 
นายจีรศักดิ์  แสงศร ี
นายพรชัย  คชภักด ี
อาจารยสุธรีะ ทองขาว 
ดร.พิภพ  ปราบณรงค 
 

ม.วลัยลักษณ 
 
ม.วลัยลักษณ 
สวนจัดการตนน้ํา สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ

ที่ 5 
หนวยจัดการตนน้ําปากพนัง 
สถานีวิจัยตนน้ําคีรีวง 
อุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
อุทยานแหงชาติน้ําตกโยง 
ผูชวยหัวหนาอุทยานแหงชาติน้ําตกโยง 
ผูชวยหัวหนาอุทยานแหงชาติเขาหลวง 
ม.วลัยลักษณ 
ม.วลัยลักษณ 

5,963,960 

 

3 ชุดโครงการ  “ตัวชี้วัดทางสังคม : 

การศกึษาสภาวะสังคมเศรษฐกิจเพ่ือการ

บริหารจัดการลุมน้ําปากพนัง” 
1) ลุมน้ํายอยที่ 1  พ้ืนที่นาขาวในลุมน้ํา

คลองบางไทร  คลองเชียรใหญ และพื้นที่

นาขาวบริเวณตําบลบางจาก  ทาเรือ ชะ

เมา   
2) ลุมน้ํายอยที่ 2  พ้ืนที่นาขาวบริเวณ

คลองชะอวด-แพรกเมือง และในพื้นที่

ตําบลควนชะลิก  แหลม เขาพังไกร  ราม

แกว   
3) ลุมน้ํายอยที่ 3  พ้ืนที่นาขาวในทองที่

เขาพระบาท  ทาขนาน  เสือหึง  การะเกด   

ดร.ณรงค  บุญสวยขวญั 
 
 
อาจารยสมใจ พิมล 
 
 
 
ดร.ภัทรวรรณ  แทนทอง 
 
 
 

อาจารยไพโรจน  นวลนุม   

ม.วลัยลักษณ 
 
 
ม.วลัยลักษณ 
 
 
 
ม.วลัยลักษณ 
 
 
 
ม.วลัยลักษณ 

2,330,400 

 

 4) พื้นทีร่ิมสองฝงแมน้ําปากพนังและ

พื้นที่นาบริเวณบานเพิง ปากแพรก และ

ทาพญา 
5) ลุมน้ํายอยที่ 5  พ้ืนที่รอบอาวปาก

พนัง 
(1 กย.48 – 28 กพ.50) 

อาจารยสุนทราภรณ  จันทภาโส 

 
ดร.นีรนาท  แกวประเสริฐ 
อาจารยจินตนีย  จินตรานันท 

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 
  
 
ม.วลัยลักษณ 
ม.วลัยลักษณ 
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4 การปรับตัวเพ่ือความอยูรอดของชุมชน

ประมงพื้นบานลุมน้ําปากพนังการเกิดขึ้น

ของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง 
(1 ก.ย. 48 – 28 ก.พ.50) 

อาจารยตฤณ  สุขนวล โรงเรียนสตรีปากพนัง 444,840 

5 ปญหาในการเขาถึงและใชประโยชน

ทรัพยากรในปาพรุชวงกอนและหลังการ

เกิดโครงการพัฒนาลุมน้ําปากพนัง 
(1 ก.ย. 48 – 28 ก.พ.50) 

อาจารยชลลดา  แสงมณี ศิริ

สาธิตกิจ 

ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช 450,230 

6 กลยุทธการปรับตัวของเกษตรอัน

เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของระบบ

นิเทศในเขตลุมน้ําปากพนังตอนกลาง 
(1 ก.ย. 48 – 28 ก.พ.50) 

อาจารยไพรินทร  รุยแกว โรงเรียนควนชะลิก 449,900 

7 ผลกระทบและการปรับตัวของเกษตรทาํ

จากในสถานการณการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจและการเกดิขึ้นของโครงการ

พัฒนาลุมน้ําปากพนัง 
(1 ก.ย. 48 – 28 ก.พ.50) 

อาจารยพรไทย ศิริสาธิตกิจ ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช 491,040 

8 การปรับเปลี่ยนบทบาทชายหญงิใน

ขบวนการปรับตัวดานอาชีพของครัวเรือน 

ศึกษากรณีชุมชนที่ไดรับผลกระทบจาก

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง 
(1 กย.48 – 28 กพ.50) 

อาจารยเนตรดาว  เถาวถวิล        ม.วลัยลักษณ 451,000 

9 คุณภาพน้ําและทรัพยากรประมงในพื้นที่

ลุมน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(15 พ.ย. 48 – 14 พ.ค 50) 

นายอําพร  ศักดิ์เศรษฐ 
นายสันติชัย  รังสิยาภิรมย 
นางสุวิมล  สี่หิรัญวงศ 
อาจารยอัมพร  สมบูรณมาก 
 
อาจารยวรรณณี  จันทรแกว 
 
นายนพภรณ  ลองหลง 

สถานีประมงน้ําจืด จ.นครศรฯ 
สถานีประมงน้ําจืด จ.นครศรีฯ 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปตตานี 
ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิจัย วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช 
ม.เทคโนโลยีราชมงคล ภาคตะวันออก วิทยา

เขตจันทบุรี 
สถานีประมงคน้ําจืด จ.นครศรีฯ 
 

3,442,020 

10 กลยุทธกับการปรับตัวดานอาชีพของ

ชาวนากุงในพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนังที่มีผลตอ

การฟนฟูระบบนิเวศใหม 
(1 ก.ย. 49 – 31 ก.ค.50) 

อาจารยปญญา  เลิศไกร ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช 433,400 

11 โครงสรางประชาคมของทรัพยากรประมง 

และการแพรกระจายของความเค็มใน

บริเวณลุมน้ําปากพนัง กรณศีึกษา

ผลกระทบของการเปดและปดประตู

ระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธ ิ
กิจกรรม 1 โครงสรางประชาคม

ทรัพยากรประมงในระบบนิเวศน้ําจืดและ

ทะเลและระบบนิเวศน้ํากรอย (ชวงปด

ประตูระบายน้ํา) 
กิจกรรม 2 การทนเค็มของสัตวน้ํา 
กิจกรรม 3 การแพรกระจายความเค็ม

บริเวณอาวปากพนัง 

(15 ม.ค. 49 – 14 ม.ค.51) 

ดร.ปยะพงศ  โชติพันธุ 
 
 
 
 
ผศ.ดร.ธนิษฐา  ทรรพนันทน 
รศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ 
อาจารยอมรศักดิ์  สวัสดี 
 
ดร.ปยะพงศ  โชติพันธุ 
อาจารยสุธีระ  ทองขาว 

ม.วลัยลักษณ 
 
 
 
 
ม.วลัยลักษณ 
ม.วลัยลักษณ 
ม.วลัยลักษณ 
 
ม.วลัยลักษณ 
ม.วลัยลักษณ 

2,781,046 
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12 โครงการผลกระทบของโครงการพฒันา

ลุมน้ําปากพนังกับการปรับตัวดานอาชีพ

ของครัวเรือน : ศึกษากรณีการพัฒนา
อาชีพหัตถกรรมพ้ืนบานในพื้นที่ชุมชนริม

ถนน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

นครศรธีรรมราช 
(1 ก.พ. 49 – 31 ก.ค.50) 

อาจารยสุธีรพล  มีสุนทร โรงเรียนวัดทางพูน 451,000 

13  ความสามารถของเกษตรกรในการ

ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตภายใต

ผลกระทบของโครงการพัฒนาลุมน้ําปาก

พนัง ศึกษากรณีไรนาสวนผสม 
(1 เม.ย. 49 – 30 ก.ย.50) 

อาจารยมานะ  ขุวีชวย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต 480,700 

 
 

โครงการวิจัยทีไ่ดรับทุนสนบัสนุน 
โครงการเครือขายการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน สกอ. ภาคใต

ตอนบน 
1.  จําแนกตามสถาบัน 
 รวม 8 สถาบัน  19 โครงการ  จํานวนเงิน 4,349,404 บาท  ประกอบดวย 

ลําดับที่ สถาบัน จํานวนโครงการ งบประมาณ 
1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 6 1,749,850 

2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เขตการศึกษาสุราษฎรธานี 3 820,000

3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

3 800,000

4 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 3 400,000

5 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี 1 150,000

6 คณะเกษตรศาสตรนครศรีธรรมราช  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

1 129,558

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต 1 149,996

8 วิทยาลัยตาป 1 150,000

 

2.  จําแนกตามยุทธศาสตร 
1)  ยุทธศาสตร การเกษตร การัฒนาเครื่องตนแบบทางการผลิตเพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางย่ังยืน  จํานวน 7 

โครงการ  จํานวนเงิน 1,960,000  บาท 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ หนวยงาน งบประมาณ 

1 เทคนคิการเพาะเลี้ยงไสเดือนแดง และ

ถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือนําไปใชเล้ียงแมกุง

กุลาดํา 

ผศ.ดร.อนุชติ  ชินาจรยิวงศ ม.วลัยลักษณ 320,000 

2 การศกึษาการใชสาหรายทะเลในการ

ปองกันโรคไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุงทะเล 
ผศ.ดร.สถาพร  ดิเรกบุษราคม ม.วลัยลักษณ 270,000 
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3 การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตใบ

ปาลมน้ํามันหมักเพ่ือเปนอาหารสัตวเคี้ยว

เอื้องในพื้นที่ภาคใตตอนบน 

ผศ.ดร.โอภาส  พิมพา ม.สงขลานครินทร 
เขตการศกึษาสุราษฎรธาน ี

300,000 

4 การเพ่ิมศักยภาพการจัดการธรุกิจปาลม

น้ํามันของสหกรณ เพ่ือการพัฒนาที่ยัง่ยืน : 
กรณศีึกษาชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลม

น้ํามันกระบี่  จํากัด 

ดร.สุทธิจิตต  เชิงทอง ม.สงขลานครินทร 
เขตการศกึษาสุราษฎรธาน ี

270,000 

5 เครื่องปอกผลหมาก ผศ.พิทยา  อําพนพนารัตน ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิจัย 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

250,000 

6 การพัฒนาทางใบปาลมน้ํามันเปนแหลง

อาหารหยาบสาํหรับการเลี้ยงแพะ 
อาจารยประดิษฐ  อาจชมภู ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิจัย 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
300,000 

7 สมรถภาพการผลิตของไกลูกผสมพ้ืนเมือง ดร.เสถียร  โปกุล ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิจัย 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

250,000 

 
 
2)  ยุทธศาสตร  การจัดการการทองเที่ยวอยางย่ังยืนในทองถิ่น จํานวน 3โครงการ จํานวนเงิน 680,000 บาท 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ หนวยงาน งบประมาณ 

1 วิถีการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยัง่ยืน

ของเครือขายองคกรชมุชนทองถิ่นจังหวัด

นครศรธีรรมราช 

ดร.ณรงค  บุญสวยขวญั ม.วลัยลักษณ 230,000 

 
2 

การศกึษาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศและ

วัฒนธรรม : กรณศีึกษาเกาะนางโดยตําบล
คลองนอยอําเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรธีรรมราช 

รศ.ดร.สืบพงศ  ธรรมชาต ิ ม.วลัยลักษณ 200,000 

3 การศกึษาการพัฒนาการทองเที่ยวแบบมี

สวนรวมบริเวณคลองยัน จังหวัดสุราษฎร

ธาน ี

อาจารยสอรฐั  มากบุญ ม.สงขลานครินทร 
เขตการศกึษาสุราษฎรธาน ี

250,000 

 
3)  ยุทธศาสตร  อาหารปลอดสารพิษ  การแปรรูปอาหาร  เพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ย่ังยืน  จํานวน 2 

โครงการ จํานวนเงิน 279,558 บาท 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ หนวยงาน งบประมาณ 

1 การวิจัยเพ่ือปรับปรุงคณุภาพทาง

โภชนาการของผลิตภณัฑอาหารทองถิ่น : 
กรณศีึกษาผลิตภัณฑกะละแม อําเภอเกาะส

มุย  จังหวัดสุราษฎรธานี 

อาจารยอารยา  ปรานประวิตร ม.ราชภัฎสุราษฎรธาน 150,000 

2 วิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป

ลูกชิ้นปลาจากปลาทับทิมที่มีการเลี้ยงใน

กระชังของตําบลกระทนู อําเภอกระทูน 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อาจารยวิชชุลฎา  ถาวโรจน คณะเกษตรศาสตร

นครศรธีรรมราช 
ม.เทคโนโลยีราชมงคงศรีวิชัย 

129,558 

 
4)  ยุทธศาสตร  การพัฒนาหัตถกรรมพื้นบานอยางครบวงจร  จํานวน 2 โครงการ จํานวนเงิน 150,000 บาท 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ หนวยงาน งบประมาณ 

1 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑจกัสาน

กระจูดในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

อาจารยเรวัต  สุขสกิาญจน ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช 75,000 

2 การศกึษาเพ่ือออกแบบผลิตภัณฑจากใบกระ

พอในจังหวัดนครศรธีรรมราช 

อาจารยเจษฎา  พัตรานันท ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช 75,000 
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5)  ยุทธศาสตร  ผาพื้นบานภาคใต  จํานวน 2 โครงการ จํานวนเงิน 580,000 บาท 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ หนวยงาน งบประมาณ 

1 สีธรรมชาติจากพืช : การยอมเสนฝายดวยสี
สกัดจากใบคุระและดอกอัญชัญ 

อาจารยอุดมศกัดิ์  ดรมุาศ ม.วลัยลักษณ 330,000 

2 การศกึษาภูมิปญญาทองถิ่นการทอผายก

เมืองนคร 

ผศ.จันทรา  ทองสมัคร ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช 250,000 

 
 
6)  ยุทธศาสตร  กระบวนการผลิตแอลกอฮอลอยาครบวงจร  จํานวน 1 โครงการ จํานวนเงิน 149,996 บาท 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ หนวยงาน งบประมาณ 

1 การศกึษาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

โดยการลดของเสียความสูญเปลาใน

กระบวนการผลิตแอลกอฮอลชีวภาพจาก

กากน้ําตาล 

อาจารชํานิ  กิง่แกว วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต 149,996 

 
 
7)  ยุทธศาสตรอื่นๆ  จํานวน 2 โครงการ  จํานวน 549,850 บาท 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ หนวยงาน งบประมาณ 

1 การผลิตถานกัมมันตจากเศษไมยางพารา  

และกะลามะพราวสําหรับใชกําจัดสาร

ปนเปอนในน้ําดื่ม 

ดร.นิรันดร มาแทน ม.วลัยลักษณ 399,850 

2 การวางระบบบัญชี : กรณศีึกษากลุม 
OTOP จังหวัดสุราษฎรธาน ี

อาจารยสุภาวดี  สุทธริักษ วิทยาลัยตาป 150,000 
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บุคลากรสถาบันวจัิยและพฒันา 
ในปการศกึษา 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีพนักงานจํานวนทั้งส้ิน  14  คน  

ประกอบด วย  
   ผูอํานวยการ       1 คน 

   เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป   4 คน 

  พนักงานธุรการ         2 คน 

   นักวิจัย            2 คน 

   เจาหนาทีโ่ครงการ              5 คน 
 

รายชื่อบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ลําดับ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ ตําแหนง 

1 รศ.ดร.กาน   จันทรพรหมมา 1979     Ph.D.(Organic 
Chemistry),University of Sheffield, 
England. 
1979-80 Post-doctoral Fell Cornell 
University, U.S.A. 

ผูอํานวยการ 

2 นางแกวใจ  สุขสอาด วท.ม. (เกษตรศาสตร) เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 

3 นางสาวนุสนธ  สงเอียด พช.ม. (พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต) เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 

4 นายอุดร  ทวีเมือง สสบ.  (สารสนเทศศึกษา) เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 

5 นายโกสินธุ  ศิริรักษ วศ.บ.  (ไฟฟา) เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 

6 นางลัดดาวัลย  มนตแกว ศศ.บ.  (การจัดการทั่วไป) พนักงานธุรการ 

7 นางสาวสุวิมล จันทรแทน บธ.ม.  (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) พนักงานธุรการ 

8 นางสาวรัชฎา  คชแสงสันต วทม.  (เทคโนโลยีการวางแผนสิ่งแวดลอม

เพื่อพัฒนาชนบท) 

นักวิจัย 

9 นางสาวปนเพชร  สกุลสองบุญศิริ วท.ม.  (เกษตรศาสตร) นักวิจัย 
 

 

 

รายชื่อเจาหนาที่โครงการ 
ลําดับ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ โครงการ 

10 นายทรงวุฒิ  พัฒแกว วท.บ.  (เทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา) สกอ.ภาคใตตอนบน 

11 นางสาวเสาวณี  ศรีทอง บธ.บ.  (การตลาดอิเล็กทรอนิกส) สกอ.ภาคใตตอนบน 

12 นางสาวบุญรัตน  จันทรภักดี บธ.บ.  (การจัดการการทองเท่ียว) การวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง 

13 นายภานุวัฒน  บุญเรืองขาว วท.บ.  (เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง) 

การวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง 

14 นางสาวมนัญญา  แมนรอด สส.บ.  (การจัดการสารสนเทศ) การวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง 
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คณะกรรมการ 
ที่เกี่ยวของกับภาระงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
1.  คณะกรรมการประจาํสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 1)  ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน   ท่ีปรึกษา 

 2)  อธิการบดี      ประธานกรรมการ 

 3)  รองอธิการบดีฝายวิชาการ    รองประธานกรรมการ 

 4)  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.จรัญ  จันทลักขณา  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

      ศาสตราจารยเกียรติคุณและและเมธีวัยอาวุโส สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 5)  ศาสตราจารยเกียรติคุณสุทธิวงศ  พงศไพบูลย  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

      ศาสตราจารยเกยีรติคุณและเมธีวิจัยอาวุโส สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 6)  ศาสตราจารย ดร.อมเรศ  ภูมิรัตน   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

      อาจารยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 7)  ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
      อาจารยคณะวนศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 8)  ศาสตราจารย ดร.นักสิทธ  คูวัฒนาชัย   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
      รองผูอํานวยการสํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
 9)  รองอธิการบดีฝายวางแผน    กรรมการ 
 10)  ผูแทนสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   กรรมการ 
 11)  ผูแทนสํานักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและทรัพยากร กรรมการ 
 12)  ผูแทนสํานักวิชาวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
 13)  ผูแทนสํานักวิชาวิทยาศาสตร    กรรมการ 
 14)  ผูแทนสํานักวิชาศิลปะศาสตร    กรรมการ 
 15)  ผูแทนสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร   กรรมการ 
 16)  ผูแทนสํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุข  กรรมการ 
 17)  ผูแทนสํานักวิชาพยาบาลศาสตร   กรรมการ 
 18)  ผูแทนศูนยคอมพิวเตอร    กรรมการ 
 19)  ผูแทนศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา   กรรมการ 
 20)  ผูแทนศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กรรมการ 
 21)  ผูแทนศูนยบริการวิชาการ    กรรมการ 
 22)  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   กรรมการและเลขานุการ 
 23)  เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
อางอิง :  คําสั่งแตงตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา      
           ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2542  
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2.  คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทนุอุดหนุนและติดตามประเมินผลการวจิัยและพัฒนา 

 1)  อธิการบดี      ประธานกรรมการ 

 2)  รองอธิการบดีฝายวิจัย     รองประธานกรรมการ 

 3)  รองอธิการบดีฝายวิชาการ    กรรมการ 

 4)  คณะบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร    กรรมการ 

 5)  คณะบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร    กรรมการ 

 6)  คณะบดีสํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร กรรมการ 

 7)  คณะบดีสํานักวิชาพยาบาลศาสตร   กรรมการ 

 8)  คณะบดีสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร   กรรมการ 

 9)  คณะบดีสํานักวิชาการจัดการ    กรรมการ 

 10)  คณะบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร    กรรมการ 

 11)  คณะบดีสาํนักวิชาวิศวกรรมการศาสตรและทรัพยากร กรรมการ 

 12)  ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ   กรรมการ 

 13)  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 

 14)  เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป  สถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

 

อางอิง : คําสั่งแตงตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนและ
ติดตามประเมินผลการวิจัยและพัฒนา  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549  

 
3. คณะกรรมการยกรางระเบียบการจัดการทรัพยสินทางปญญามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 1)  ดร.กริชผกา  บุญเฟอง     ท่ีปรึกษา 
 2)  รองอธิการบดีฝายวิจัย     ประธาน 
 3)  ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ    กรรมการ 
 4)  ผูจัดการหนวยบมเพาะวิสาหกิจ    กรรมการ 
 5)  ดร.โฆษะ  อารียา     กรรมการ 
 6)  ดร.วันชาติ  ปรีชาติวงศ     กรรมการ 
 7)  ดร.วรพงศ  ภูพงศ     กรรมการ 
 8)  นายทวีศักดิ์  หนูเดช     กรรมการ 
 9)  นายธนิต  สมพงษ     กรรมการ 
 10)  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   กรรมการและเลขานุการ 
 11)  นายอุดร  ทวีเมือง     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
อางอิง : ประกาศแตงตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการยกรางระเบียบการจัดการ

ทรัพยสินทางปญญามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550  
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4. คณะการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําสํานักวิชาและหนวยงาน ปการศึกษา 2549 และป

การศึกษา 2550 

 1)  รองศาสตราจารย ดร.กาน  จันทรพรหมมา  ประธานกรรมการ 
 2)  นายอุดร  ทวีเมือง     กรรมการ 
 3)  นายโกสินธุ  ศิริรักษ     กรรมการ 
 4)  นางสาวรัชฎา  คชแสงสันต    กรรมการ 
 5)  นางสาวนุสนธ  สงเอียด    กรรมการ 
 6)  นางแกวใจ  สุขสอาด     กรรมการและเลขานุการ 

 7)  นางสาวสุวิมล  จันทรแทน    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 8)  นางสาวลัดดาวัลย  มนตแกว    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
อางอิง : คําสั่งแตงตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจํา

สํานักวิชาและหนวยงาน ปการศึกษา 2549 และปการศึกษา 2550  ลงวันที่ 12 ธนัวาคม 2549
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ผูจัดทํารายงานประจําป 2549 

 
 

รศ.ดร.กาน  จันทรพรหมมา     ที่ปรึกษา 
นางสาวสุวิมล  จันทรแทน      คณะผูจัดทํา 
นางแกวใจ  สุขสอาด      คณะผูจัดทํา 

 นางสาวนุสนธ  สงเอียด      คณะผูจัดทํา 
 นางลัดดาวัลย  มนตแกว      คณะผูจัดทํา 
 นายโกสินธุ  ศิริรักษ      คณะผูจัดทํา 
 นายอุดร  ทวีเมือง      คณะผูจัดทํา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


