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สารจากรองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

 สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการวิจัย เพื่อมุ่งสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ  โดยในการบริหาร
จัดการด้านการวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ท�าหน้าท่ีประสานเพื่อให้เกิดกิจกรรมการวิจัยในหลากหลาย
รูปแบบ  พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยให้มีสมรรถนะในการท�าวิจัย เน้นการสร้างทีมวิจัยท่ีเข้มแข็ง
และพัฒนาเป็นกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง  การสร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก และผลักดัน
ให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยมีทิศทางที่ชัดเจนยิ่งข้ึน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก
และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมโดยรวม
 จากผลการด�าเนินงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558  เป็นการรายงานผล
การด�าเนินงานในภาพรวม ซึ่งเป็นผลงานท่ีมาจากคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลต่างๆ ในรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ที่จะน�าไปใช้ในการอ้างอิง หรือน�าไป
ศึกษาวิเคราะห์ต่อไปเพื่อพัฒนาหน่วยงาน  ท้ายนี้  ผมขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ผู้ประสานงานระดับคณะ และหน่วยงานทุกท่าน  ท่ีได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดท�ารายงานประจ�าปี
ฉบับนี้จนส�าเร็จลุล่วง  ตลอดจนปฏิบัติงานตามพันธกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มก�าลัง
เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เข้มแข็งด้านการวิจัยต่อไป

(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
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บทสรุปผู้บริหาร

 สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดต้ัง
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2548 ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
เพื่อท�าหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและผลักดัน
การพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เกิดความเข้มแข็ง
เพื่อน�าไปสู่มหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยในอนาคต ตามพันธกิจ
ที่ได้รับภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การสร้างสรรค์ผลงาน
การวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการเพ่ือการรับใช้ ช้ีน�าการพัฒนา
ให้กับสังคมและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต
ที่ก�าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ
ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2558-2567) ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้ถอดแผนลงสู่การปฏิบัติ และมุ่งม่ันผลักดันการสร้างระบบ
และพัฒนาคุณภาพงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง จนสามารถท�าให้
มหาวิทยาลัยมีพัฒนาการด้านการวิจัยที่เด่นชัด ไม่ว่าจะเป็น
การจัดต้ังหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง เพื่อผลักดันการ
พัฒนางานวิจัยอย่างมีทิศทาง จ�านวนเงินทุนสนับสนุนด้าน
การวิจัยทั้งแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
จ�านวนรวม 39,527,760 บาท  จากจ�านวนโครงการวิจัย
111 เรื่อง  และจ�านวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาติ ทั้งส้ิน 563 ผลงาน รวมถึงผลงานทรัพย์สิน
ทางป ัญญาของมหาวิทยาลัยที่ เริ่มมีนักวิจัยได ้รับการ
จดอนุสิทธิบัตรแล้ว 2 ผลงาน จดลิขสิทธิ์แล้ว 1 ผลงาน
และยังอยู ่ในช่วงการยื่นขอรับความคุ้มครองอีกจ�านวน
หลายช้ินงาน รวมทั้งผลงานวิจัยที่ได้น�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ในรูปแบบอื่นๆ 
 ในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา  สถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้ด�าเนินภารกิจในหลายๆ กิจกรรม เพื่อขับเคล่ือนงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย เริ่มต้ังแต่การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ด้านการวิจัย การส่งเสริมการจัดต้ังหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย
เฉพาะทาง และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง  การสนับสนุน
ทุนวิจัยหลากหลายประเภท เช่น ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์
ทุนวิจัยประเภทความร่วมมือกับต่างประเทศ ทุนวิจัยร่วม
บัณฑิตศึกษา รวมถึงโครงการจัดต้ังศูนย์เครื่องมือและ
ห้องปฏิบัติการกลาง รวมไปจนถึงการจัดงานประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจ�าปี
2559 การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ ในงานน�าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
ปี 2559 (Thailand Research Expo 2016)  การจัดท�าวารสาร
มหาวิทยาลัยทักษิณ และวารสารปาริชาต ซึ่งล้วนเป็นเวที
วิชาการที่เปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านการวิจัย แลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย
ด้านการวิจัย  ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณส�าหรับ
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ การเชิดชูเกียรติ
นักวิจัย  ซึ่งเน้นกระตุ้นให้มีการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
และสร้างขวัญก�าลังใจแก่บุคลากรที่มุ ่งมั่นพัฒนางานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือสร้างช่ือเสียงด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย
ในภาพรวมเป็นให้ที่ประจักษ์ในสังคมวิชาการ 
  จากผลการด�าเนินงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติ
งานตามภารกิจที่ส�าคัญของสถาบันวิจัยและพัฒนา บรรลุ
ตามเป้าหมายท่ีวางไว้  แต่ท้ังนี้ก็ได้มีแผนการด�าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยมีท้ังผลงาน
ด้านการวิจัยและคุณภาพผลงานวิจัยเพิ่มข้ึน เป็นฐาน
ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย
ในอนาคต
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ข้อมูลพ้ืนฐาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ช่ือสถาบัน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง

ท่ีต้ัง  
222  หมู่ที่ 2  ต�าบลบ้านพร้าว  อ�าเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง  93210

ประวัติ
 การวิจัยเป ็นภารกิจที่ส�าคัญยิ่งประการหนึ่งของ
มหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยจ�าเป็นต้องแสวงหา
และพัฒนาองค์ความรู้ส�าหรับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และสามารถน�า
องค์ความรู ้ที่ได ้ไปใช้ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาท้องถ่ิน
ซึ่งจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศโดยรวม การด�าเนินงานด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยทักษิณในอดีตจนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัย
ได้ท�าหน้าที่ขับเคล่ือนภารกิจอย่างต่อเน่ืองในการส่งเสริม
สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรในการท�าวิจัย
โดยในระยะแรกมีการด�าเนินงานภายใต้การก�ากับดูแลของ
กลุ่มงานส่งเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา ในระยะ
ต่อมามหาวิทยาลัยได้ก�าหนดงานภารกิจส่งเสริมการวิจัย
ให้ด�าเนินการภายใต้การก�ากับดูแลของกลุ่มงานบริการ
การศึกษา สังกัดส�านักงานอธิการบดี จนกระท่ังในปี พ.ศ.2546
มหาวิทยาลัยได้จัดท�ากรอบแนวคิดหลักของแผนแม่บท
มหาวิทยาลัยทักษิณ เพ่ือเป็นตัวก�าหนดแนวทางและนโยบาย
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยก�าหนดให้สถาบันวิจัยและ
พัฒนาเป็นหน่วยงานส่งเสริมและประสานงานการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยในทุกสาขา ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัย
ได้จัดต้ังกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณข้ึน โดยมีวงเงิน

กองทุนเริ่มต ้น 1.5 ล ้านบาท และมหาวิทยาลัยจะจัด
งบประมาณสมทบเข้าในกองทุนเป็นประจ�าทุกปี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัยของบุคลากรและการวิจัยของนิสิต สนับสนุนการให้
รางวัลผลงานดีเด่นและสนับสนุนการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่เกิดจากการวิจัย สนับสนุนการเผยแพร่และ
ถ่ายทอดผลงานวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช ้ และงานอื่นๆ
ท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย และในวันท่ี 17 กันยายน พ.ศ.2548
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 5/2548 ได้มีมติ
เห็นชอบให้จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยทักษิณ และประกาศจัดต้ังเมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม
2548  เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริม ประสานงาน
และบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ปัจจุบันการพัฒนางานของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเข้าสู ่ระยะท่ีสาม ภายใต้แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัย
และพัฒนา ระยะ 5 ป ี (พ.ศ. 2558-2562) ที่ มุ ่งเน ้น
การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้มีความเข้มแข็ง และพัฒนา
เชิงบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศ ชี้นำาและรับใช้การพัฒนาสังคม
ผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต 
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เป้าหมายมหาวิทยาลัย
 5 ปี  เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยและมีการบูรณาการ
การวิจัยกับการผลิตบัณฑิต
 10 ปี  เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยและมีความ
เป็นเลิศด้านการวิจัยเฉพาะทาง ที่เน้นบริบทภาคใต้
 15 ปี  เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น

วิสัยทัศน์
 มหาวิทยาลัยทักษิณมีความเป็นเลิศในการสร้างองค์ความรู้
โดยใช้ฐานภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของสังคม และเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในปี พ.ศ. 2567

พันธกิจ 
1.  เน้นการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการวิจัยเพื่อ
 รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
2.  เน้นการสนับสนุนและสร้างความพร้อมด้านทรัพยากร
 การวิจัย
3.  มุ่งพัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นที่พ่ึงทางวิชาการ
 ให้กับชุมชนท้องถิ่น
4.  มุ่งสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยเฉพาะทางที่ตอบสนอง
 ความต้องการของสังคมโดยใช้ฐานภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เป้าประสงค์
 ภายในปี พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นมหาวิทยาลัย
วิจัย โดยมีระบบสนับสนุนการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ มี
ความพร้อมด้านทรัพยากรการวิจัย มีงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ระดับสากล เป็นที่พึ่งทางวิชาการให้กับชุมชนท้องถ่ินและมี
ความเข้มแข็งด้านการวิจัยเฉพาะทางท่ีตอบสนองความต้องการ
ของสังคมโดยใช้ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์
1.  พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการวิจัยเพื่อรองรับการ
 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
2.  สนับสนุนและสร้างความพร้อมด้านทรัพยากรการวิจัย

3.  พัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นที่พึ่งทางวิชาการ
 ให้กับชุมชนท้องถิ่น
4.  สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยเฉพาะทางที่ตอบสนอง
 ความต้องการของสังคมโดยใช้ฐานภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัยเพื่อ
รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
 เป้าประสงค์ท่ี 1 มีระบบบริหารการวิจัยภายในที่เข้มแข็ง
ในทุกระดับ
 กลยุทธ์
 1. ก�าหนดนโยบายและทิศทางด้านการวิจัยที่ชัดเจน
 2. เพ่ิมศักยภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้ท�าหน้าที่
ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการวิจัยในภาพรวม
อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพิ่มศักยภาพระบบบริหารการวิจัยของหน่วยงาน
เทียบเท่าระดับคณะให้มีความเข้มแข็ง
 4. สร้างกลไกเชิงระบบในการขับเคล่ือนงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
 เป้าประสงค์ท่ี 2 มีระบบการจัดการผลงานวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ
 กลยุทธ์
 1. สร้างระบบการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
 2. สนับสนุนการจัดการทรัพย์ สินทางปัญญาและ
ผลประโยชน์จากงานวิจัย
 3. สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ 
 เป้าประสงค์ท่ี 3  มีระบบการสร้างความเข้มแข็งด้านการ
วิจัยในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
 กลยุทธ์
 1. สร้างและพัฒนาหลักสูตรที่เน้นการวิจัยท้ังในระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา (แผน ก)
 2. สร้างระบบสนับสนุนการวิจัยในระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา
 3. สร้างเครือข่ายวิจัยในระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

แผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 15 ปี
(พ.ศ. 2553-2567)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนและสร้างความพร้อมด้านทรัพยากร
การวิจัย
 เป้าประสงค์ที่ 1 มีความพร้อมด้านบุคลากร
 กลยุทธ์
 1. พัฒนาศักยภาพนักวิจัย นักบริหารงานวิจัยและหน่วยงาน
บริหารงานวิจัย
 2. แสวงหาและผลักดันให้บุคลากรท�าวิจัยเพิ่มมากข้ึน
 3. พัฒนาระบบพี่เล้ียงการวิจัย และระบบผู้ช่วยวิจัย
ที่เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
 4. สร้างและสนับสนุนความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
 เป้าประสงค์ท่ี 2 มีความพร้อมด้านทุนสนับสนุนการวิจัย
 กลยุทธ์
 1. แสวงหาทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยท้ังภายในและภายนอก
 2. สร้างความมั่นคงของกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
ให้เป็นแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยที่มีศักยภาพ
 3. จัดต้ังกองทุนวิจัยในระดับหน่วยงานเพื่อสนับสนุน
การวิจัย
 4. จัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยงาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ
 5. จัดสรรทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและ
ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ  
 เป้าประสงค์ท่ี 3 มีความพร้อมด้านปัจจัยอื่นที่เอื้อต่อ
การท�าวิจัย
 กลยุทธ์
 1. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและสถานที่เพื่อ
การวิจัย
 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ
และสถานที่วิจัย 
 3. สร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัย

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาคุณภาพงานวิจัยงานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากลและเป็นท่ีพึ่ง
ทางวิชาการให้แก่ชุมชนท้องถิ่น
 เป้าประสงค์ท่ี 1 งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ได้รับการยอมรับในระดับสากล
 กลยุทธ์
  1. พัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรม
  2. เพิ่มศักยภาพในการเผยแพร่และใช้ประโยชน์จาก
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม

  3. สร้างและพัฒนาหน่วยวิจัยและศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
 เป้าประสงค์ท่ี 2  ผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้รับประโยชน์จาก
งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สร้างขึ้น
 กลยุทธ์
 1. บูรณาการการวิจัยเข้ากับการจัดการเรียนการสอน
ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
 2. สนับสนุนการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่มีการวิจัยเป็นฐาน
 3. สนับสนุนงานท่ีมาจากความต้องการของชุมชน
ภาคอุตสาหกรรม หรือมีผู้ใช้ประโยชน์รองรับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยเฉพาะทาง
ในรูปแบบความร่วมมือทางวิชาการข้ามศาสตร์ (Academic
Cluster) ท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถ่ิน
โดยใช้ฐานภูมิปัญญา
 เป้าประสงค์ที่ 1 มีความร่วมมือทางวิชาการข้ามศาสตร์
ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
 กลยุทธ์
 1. พัฒนากระบวนการวิจัยในลักษณะความร่วมมือทาง
วิชาการข้ามศาสตร์ที่บูรณาการหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
 2. ก�าหนดทิศทางของกลุ่มวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อสร้าง
ความรู้แบบองค์รวมและการประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาท้ังใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
 3. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
 เป้าประสงค์ท่ี 2 มีความเข้มแข็งของการวิจัยเฉพาะทาง
ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถ่ินโดยใช้ฐาน
ภูมิปัญญา
 กลยุทธ์
 1. พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการแบบข้ามศาสตร์
(Academic Cluster) ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น
 2. พัฒนาหน่วยวิจัย และศูนย์วิจัยเฉพาะทาง บนฐาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่ศูนย์ความเป็นเลิศ
 3. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนากระบวนการและ
เครือข่ายการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องและตอบสนองกับความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น
 4. สนับสนุนการจัดการความรู้บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อการใช้ประโยชน์และต่อยอดสู่สากล
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ประเด็นการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 15 ปี
(พ.ศ. 2553-2567)

 1.  การผลิตครูเพื่อสังคม  มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา
ปัจจัยหรือกระบวนการที่เก่ียวข้องกับการผลิตครูมืออาชีพ
ที่เป็นคนดี คนเก่ง และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และประเทศชาติ  

 2.  สุขภาวะชุมชน  มุ ่งเน้นการวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
การมีสุขภาพกาย สุขภาพทางจิต และความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งระดับบุคคลและระดับชุมชน หมายรวมถึง
การวิจัยที่เก่ียวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล
สันติศึกษา พหุวัฒนธรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการสร้าง
สังคมที่อยู่ดีมีสุข

 3.  ศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้  มุ่งเน้นการวิจัยและ
สร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์ พัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน วิถีชีวิต ตลอดจนศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ให้คงอยู่
และเกิดมูลค่าเพิ่มอย่างสร้างสรรค์

 4. ทรัพยากรธรรมชาติและเกษตรยั่งยืน 
 4.1 มุ่งวิจัยเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้แก่ ลุ ่มทะเลสาบสงขลา
การท่องเท่ียวและบริการ  ความหลากหลายทางชีวภาพ
พลังงานทางเลือก การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาภัยธรรมชาติ
  4.2 มุ่งพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และการประกอบการ
เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าผลผลิต ได้แก่ อาหารปลอดภัย
เกษตรอินทรีย์  วิสาหกิจชุมชน การวิจัยพืชท้องถ่ิน (เน้น
ข้าว ยางพารา ปาล์มน�้ามัน พืชไม้ผลภาคใต้  พืชสมุนไพร)
และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ท้องถิ่นภาคใต้
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แผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2558-2562)

 “มุ่งมั่นพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยเพื่อ
ให้งานวิจัยมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด”

วิสัยทัศน์ (Vision)
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มุ่งม่ันส่งเสริม และเป็นก�าลังส�าคัญ
ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้มีความเข้มแข็ง และพัฒนา
เชิงบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศ ช้ีน�าและรับใช้การพัฒนาสังคม
ผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต

พันธกิจ (Mission)
 1. สร้างระบบการบริหารจัดการงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ
ให้ได้มาตรฐาน
 2. พัฒนาความเข้มแข็งด้านการวิจัยเฉพาะทางไปสู่ความ
เป็นเลิศ
 3. ผลักดันงานวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม
ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ รองรับความต้องการของสังคม
และตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
 4. ผลักดันการต่อยอดผลงานวิจัย เพื่อสร้างคุณค่า
มูลค่าเชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal)
 สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและกลไกการบริหาร
จัดการงานวิจัยงานสร้างสรรค์ท่ีมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
ในการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยเฉพาะทางไปสู่ความ
เป็นเลิศ และยกระดับคุณภาพงานวิจัยให้เกิดคุณค่า มูลค่า
ชี้น�าและตอบสนองการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัย
ที่มีประสิทธิภาพให้ได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์ มีระบบการบริหารจัดการงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์ 
 1.1 สนับสนุนการก�าหนดนโยบายด้านการวิจัยระดับ
มหาวทิยาลัยทีช่ดัเจน
 1.2 พัฒนาสารสนเทศ และฐานข้อมูลด้านการวิจัย
เพื่อสืบค้น วิเคราะห์ และบริหารจัดการงานวิจัย
 1.3 จัดหาทรัพยากรและแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
อย่างเพียงพอเพื่อสร้างและพัฒนางานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ให้มีคุณภาพ และความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
 1.4 ควบคุมมาตรฐานคุณภาพงานวิจัย ติดตามและ
ประเมินผลโครงการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาความเข้มแข็งด้านการวิจัยเฉพาะทาง
ไปสู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์ มีศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางตามจุดเน้นของ
มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 
 2.1 ก�าหนดจุดเน้น ทิศทาง การพัฒนาศักยภาพจาก
หน่วยวิจัยไปสู่ศูนย์วิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
 2.2 ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างและพัฒนานักวิจัย
เชี่ยวชาญ
 2.3 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผ่านกระบวนการท่ีเหมาะสม
กับประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มเพื่อพัฒนาไปสู่นักวิจัย
มืออาชีพ
 2.4 สร้างระบบสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยเฉพาะทาง
ไปสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ผลักดันงานวิจัยในการสร้างองค์ความรู้
นวัตกรรม ผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพในระดับสากล
รองรับความต้องการของสังคม และตอบสนองการเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัย
เป้าประสงค์ มีงานวิจัยท่ีสร้างองค์ความรู ้ นวัตกรรม
ผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพรองรับความต้องการของสังคม
กลยุทธ์
 3.1 ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างผลงานวิจัยนวัตกรรม
เพื่อขับเคล่ือนชุมชนในพื้นที่ ในการยกระดับคุณภาพชีวิต
 3.2 กระตุ้นและส่งเสริมงานวิจัยท่ีสร้างองค์ความรู้ที่มี
คุณภาพตอบสนองต่อการเรียนการสอน
 3.3 กระตุ้นและส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ผลักดันการต่อยอดผลงานวิจัย เพื่อสร้าง
คุณค่า มูลค่าเชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม 
เป้าประสงค์ มีการต่อยอดผลงานวิจัย เพื่อสร้างคุณค่า
มูลค่าเชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
กลยุทธ์
 4.1 สร้างระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ
การคุ้มครองสิทธิที่เกิดจากผลงานวิจัย
 4.2 ส่งเสริม สนับสนุน ผลงานวิจัยให้เกิดการต่อยอด
เชิงพาณิชย์เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 4.3 ส่งเสริม สนับสนุน ผลงานวิจัยให้สามารถเผยแพร่
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและเกิดการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
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โครงสร้างการบริหารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะกรรมการประจ�า
สถาบันวิจัยและพัฒนา

อธิการบดี

รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย

รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

หัวหน้าสำานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

-  งานนโยบายและแผน
-  งานประกันคุณภาพ
-  งานบุคคล
-  งานคลังและพัสดุ
-  งานบริหาร/ธุรการ/สารบรรณ
-  งานประชาสัมพันธ์
-  งานพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
-  งานส่งเสริมและประสาน
 การวิจัย
-  งานพัฒนาการวิจัยเฉพาะทาง
- งานพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
- งานเครือข่ายการวิจัยภายใน/
 ภายนอก
- งานเครือข่ายการวิจัยภาคใต้
 ตอนล่าง

- งานจัดสรรทุนวิจัย
- งานประสานแหล่งทุน
  วิจัยภายนอก
- งานติดตามและประเมินผล
- งานสนับสนุนทรัพยากร
  เพื่อการวิจัย
- งานมาตรฐานการวิจัย
- งานกองทุนวิจัย
  มหาวิทยาลัยทักษิณ
- โครงการวิจัยเชิงพื้นที่
  จังหวัดพัทลุง 
  (ABC ร่วม สกว./วช.)

-  งานประชุมวิชาการประจ�าปี
-  งานบริการวิชาการ/
   นิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัย
-  งานสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ 
 ผลงานวิจัย
-  งานเชิดชูเกียรตินักวิจัย 
-  งานวารสาร
   มหาวิทยาลัยทักษิณ
-  งานวารสารปาริชาต
-  งานสนับสนุนการตีพิมพ์/
 น�าเสนอผลงานวิจัย
-  งานวิจัย/วิชาการ
   รับใช้สังคม

-  งานบริการเครื่องมือ
   วิจัยเฉพาะทาง
-  งานบริการรับวิเคราะห์
   ทดสอบ
-  งานสอบเทียบเครื่องมือ
-  งานบริการฝึกอบรม
-  งานซ่อมบ�ารุงรักษาเครื่องมือ
-  งานคลังและพัสดุ
-  งานธุรการและบริหารงาน 
 ทั่วไป

การส่งเสริมและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
- งานการจดทะเบียน จดแจ้ง ข้อมูล
 ปกป้อง คุ้มครอง รักษาผลประโยชน์และ
 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
- งานสนับสนุนให้มีการน�าทรัพย์สินทาง
 ปัญญาไปใช้ประโยชน์
การอนุญาตให้ใช้สิทธิ
- งานพัฒนาการวิจัยและพัฒนาการพิสูจน์
 เทคโนโลยีการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบและ
 การผลิตเพื่อทดลองตลาดของทรัพย์สิน
 ทางปัญญา 
- งานประเมินคุณค่าทรัพย์สินทางปัญญา
 และศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์
 ของทรัพย์สินทางปัญญา 
- งานการเจรจาต่อรองหรือด�าเนินการใดๆ
 เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ตอบแทน
 จากการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา
- งานจัดท�าสัญญาหรือพิจารณาบันทึก
 ข้อตกลง สัญญา ความร่วมมือ การร่วม
 วิจัย การรับจ้างบริการของมหาวิทยาลัย
 กับหน่วยงานภายนอก
- งานจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้
 ทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
นโยบายและแผนบริหารจัดการ
- งานติดตาม ดูแลผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
 จากการน�าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้
 ประโยชน์ 
- งานจัดท�าฐานข้อมูลด้านทรัพย์สินทาง
 ปัญญาของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กลุ่มภารกิจบริหาร
จัดการงานวิจัย

กลุ่มภารกิจบริหาร
จัดการทุนวิจัย

กลุ่มภารกิจบริหาร
จัดการผลงานวิจัย

กลุ่มภารกิจบริหารจัดการ
ศูนย์เครื่องมือกลาง

กลุ่มภารกิจบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
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คณะกรรมการ
ประจำ สถาบันวิจัยและพัฒนา

 1.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย   ประธานกรรมการ
 2.  ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   รองประธานกรรมการ
 3.  รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการ
 4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวรรณ  วัฒนจันทร์  กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
 5.  รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์  กล่อมเกล้า  กรรมการ
 6.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์  กรรมการ
 7.  อาจารย์ ดร.เปลื้อง  สุวรรณมณี   กรรมการ
 8.  หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารจัดการงานวิจัย  กรรมการ
 9.  หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารจัดการทุนวิจัย  กรรมการ
 10.  หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย  กรรมการ
 11.  นางสาวอรกมล  ไกรวงศ์    เลขานุการ
 12.  นางรานี  อาษาช�านาญ    ผู้ช่วยเลขานุการ
 13.  นางสาวจินตนา  รัตนบุรี    ผู้ช่วยเลขานุการ
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รองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

รักษาการแทนผู้อำ นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวอรกมล  ไกรวงศ์
หัวหน้าสำ นักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

 นางชุติมา  ยอดเก้ือ
หัวหน้ากลุ่มÀารกิจ

บริหารจัดการทุนวิจัย

นางสาวพิมพ์ณดา  มณีวงค์
หัวหน้ากลุ่มÀารกิจ

บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

นางสุมาลี  จันทร์ผลึก
หัวหน้ากลุ่มÀารกิจ

บริหารจัดการงานวิจัย

บุคลากรประจำ สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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นางสาวปิยนุช  อินทร์ทองแก้ว
กลุ่มÀารกิจบริหารจัดการงานวิจัย 

นางอุษา  ชูช่วย
กลุ่มÀารกิจบริหารจัดการงานวิจัย

นายชาญณรงค์  คงทน 
กลุ่มÀารกิจบริหารจัดการงานวิจัย

นางสาวจินตนา  รัตนบุรี
กลุ่มÀารกิจบริหารจัดการทุนวิจัย

นางสาวพิมพ์ชนก  แก้วอุดม
กลุ่มÀารกิจบริหารจัดการทุนวิจัย

นางสาวขวัญใจ  น่ิมดวง
หัวหน้ากลุ่มÀารกิจบริหารจัดการ

ศูนย์เคร่ืองมือกลาง  

นางรานี  อาษาชำ นาญ
หัวหน้ากลุ่มÀารกิจบริหารจัดการ

ผลงานวิจัย

นางสาวกัญญณัชช์  เลียดรักษ์
กลุ่มÀารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย
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การพัฒนานักวิจัย โจทย์วิจัย

ทำ วิจัย

ทุนสนับสนุนการวิจัย

เครื่องมือ/
อุปกรณ์การท�าวิจัย

ผู้ช่วยวิจัย/บัณฑิตศึกษา

พี่เลี้ยง/เครือข่าย

ระบบสารสนเทศการวิจัย/
ฐานข้อมูลวิจัย

แผนที่น�าทางการวิจัย
ยุทธศาสตร์การวิจัย

รายงานและเผยแพร่

ผลงานวิจัย
เวทีการน�าเสนอผลงาน

รายงานวิจัย

วารสาร/
งานประชุมวิชาการ

รางวัลผลงานวิจัย

การใช้ประโยชน์
จากงานวิจัย

การถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน

เชิงนโยบาย

การบ่มเพาะวิสาหกิจ

การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

อุทยานวิทยาศาสตร์

การจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา

บริการวิชาการ

การเรียนการสอน

กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
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Research and Development Institute

Thaksin University

ผลการดำ เนินงานด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ



ทุนสนับสนุนการวิจัย

กราฟแสดงจำ นวนงบประมาณโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ

แหล่ง
งบประมาณ

ปการศึกษา
2554 2555 2556 2557 2558 รวม

ทุนวิจัยเงินรายได้  2,348,140  6,578,706  5,333,600  9,230,620  6,590,000 30,081,066
ทุนวิจัยเงินแผ่นดิน 10,396,000  9,580,900  6,631,400  9,648,300 11,272,900 47,529,500
ทุนวิจัยภายนอก 22,867,195 19,612,336 44,973,939 13,722,144 21,664,860 122,840,474

รวม 35,611,335 35,771,942 56,938,939 32,601,064 39,527,760 200,451,040

 ในปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยทักษิณ มีการด�าเนินโครงการวิจัยรวมทั้งส้ิน 111 โครงการ มีทุนสนับสนุนการวิจัย
รวม 39,527,760 บาท โดยแยกเป็นโครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ จ�านวน 54 โครงการ
วงเงิน  6,590,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.67 ของงบประมาณการวิจัยท้ังหมด งบประมาณเงินแผ่นดิน จ�านวน
36 โครงการ วงเงิน 11,272,900  บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.52  ของงบประมาณการวิจัยท้ังหมด และงบประมาณ
การวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จ�านวน 21 โครงการ วงเงิน 21,664,860 บาท  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.81 ของงบประมาณ
การวิจัยทั้งหมด

จำา
นว

นท
ุนว

ิจัย
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จำ นวนโครงการวิจัย
ท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

แหล่ง
งบประมาณ

ปการศึกษา
2554 2555 2556 2557 2558 รวม

ทุนวิจัยเงินรายได้ 29 59 45 82 54 269
ทุนวิจัยเงินแผ่นดิน 41 27 24 38 36 166
ทุนวิจัยภายนอก 91 44 56 38 21 250

รวม 161 130 125 158 111 685

 ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยทักษิณ มีการด�าเนินโครงการวิจัยรวมท้ังส้ิน 111 โครงการ โดยแยกเป็นโครงการ
ทุนวิจัยเงินรายได้ จ�านวน 54 โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.65 ของโครงการวิจัยทั้งหมด โครงการทุนเงินวิจัยเงินแผ่นดิน
จ�านวน 36 โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.43 ของโครงการวิจัยท้ังหมด และโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
จ�านวน 21 โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.92 ของโครงการวิจัยทั้งหมด 

กราฟแสดงจำ นวนโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ

จํานวนโครงการวิจัย∙ี่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

ปการศึกษา
รวม

∙ุนวิจัยเงินรายได
∙ ุนวิจัยเงินแผนดิน
∙ุนวิจัยภายนอก
รวม
 

 

 

  ในปการศึกษา มหาวิ∙ยาลัย∙ักษิณ มีการดําเนินโครงการวิจัยรวม∙ั้งสิน้
โครงการ โดยแยกเปนโครงการ∙ุนวิจัยเงินรายได จํานวน โครงการ คิดเปนสัดสวนรอยละ
ของโครงการวิจัย∙ั้งหมด โครงการ∙ุนเงินวิจัยเงินแผนดนิ จํานวน โครงการ คิดเปนสัดสวนรอยละ

ของโครงการวิจัย∙ั้งหมด และโครงการวิจัยจากแหลง∙ุนภายนอก จํานวน โครงการ
ค ิดเปนสัดสวนรอยละ ของโครงการวิจัย∙ั้งหมด
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แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ทุนวิจัยเงินรายได้  ทุนวิจัยเงินแผ่นดิน 
ทุนวิจัยภายนอก 
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จำ นวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ประเภท ปการศึกษา
2554 2555 2556 2557 2558 รวม

ระดับชาติ 151 200 201 285 436 1,273
ระดับนานาชาติ 102 119 92 129 127 569

รวม 253 319 293 414 563 1,842

 ส�าหรับจ�านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ในปีการศึกษา 2558 รวมทั้งส้ิน 563 เรื่อง โดยแยกเป็นผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ จ�านวน 436 เรื่อง คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 77.44 ของผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมด และผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ จ�านวน 12
เรื่อง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.56 ของผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมด

กรา¿แสดงจำ นวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
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  มหาวิทยาลัยทักษิณ มีนโยบายส่งเสริมงานวิจัย
ให้มีทิศทางที่ชัดเจน สามารถพัฒนาและยกระดับศักยภาพ
ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยท่ีเน้นการวิจัย
ในโอกาสที่เหมาะสม และเป็นการส่งเสริมการด�าเนินงาน
ของนักวิจัยร่วมกัน ที่มีความมุ่งมั่นและมีทิศทางที่ชัดเจน
ในการด�าเนินการวิจัยด้านใดด้านหนึ่ง ให้บรรลุเป้าหมาย
เดียวกัน โดยด�าเนินการเป็นคณะ เน้นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนมีศักยภาพ
ที่สามารถจะพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในอนาคต และได้
ก�าหนดรายละเอียดไว้ดังนี้

  หน่วยวิจัย (Research Unit) หมายถึง หน่วยวิจัย
ที่ได้รับการอนุมัติให้จัดต้ังตามเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อส่งเสริมการด�าเนินงานร่วมกัน
ของนักวิจัย 3 – 5 คน ที่มีความมุ่งมั่นและมีทิศทางที่ชัดเจน
ในการด�าเนินการวิจัยด้านใดด้านหนึ่ง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
เดียวกัน โดยด�าเนินการเป็นคณะ เน้นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนมีศักยภาพ
ที่สามารถจะพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
การผลิตครู ภาษาและวัฒนธรรม และอุตสาหกรรมเกษตร
หรือประเด็นอื่นตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนดเพิ่มเติม

การพัฒนาหน่วยวิจัยศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง

ผลงานวิจัยเด่น

  ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง (Research Center) หมายถึง
ศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่ได้รับอนุมัติให้จัดต้ังข้ึนตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก�าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อส่งเสริมกลุ่ม
นักวิจัยท่ีมีความเช่ียวชาญตั้งแต่ 5 คนข้ึนไป และสังกัดส่วนงาน
อย่างน้อย 2 ส่วนงานข้ึนไป ท่ีมีความมุ่งมั่น มีแผนการวิจัย
ท่ีชัดเจน ในการวิจัยด้านใดด้านหนึ่ง มีการประสานงานวิจัย
และมีนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานหรือผลิตภัณฑ์ท่ีน�าไปพัฒนา
ประเทศหรืองานตีพิมพ์ในวารสาร สร้างนวัตกรรมที่สามารถ
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือน�าผลงานไปใช้ประโยชน์
เน้นการสร้างนักวิจัยรุ ่นใหม่ รวมท้ังมีความเช่ือมโยงกับ
บัณฑิตศึกษา ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Center of
Excellence) หมายถึง ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางที่ได้รับ
อนุมั ติ ให ้จัด ต้ัง ข้ึนตามเกณฑ ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยท่ีมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะทางท่ีได้รับการยอมรับระดับชาติ ต้ังแต่ 5 คนข้ึนไป
และสังกัดส่วนงานอย่างน้อย 2 ส่วนงานขึ้นไป ที่มีความมุ่งมั่น
มีแผนการวิจัยที่ชัดเจนที่จะมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
เน้นการสร้างองค์ความรู้ท่ีเป็นอัตลักษณ์เฉพาะและให้ความ
ส�าคัญกับการผลิตผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
หรือน�าผลงานวิจัยไปใช้เพื่อก�าหนดนโยบายในการพัฒนา
ประเทศ การสร้างนวัตกรรมท่ีสามารถจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญาหรือน�าผลงานไปใช้ประโยชน์อื่นและมีความ
เช่ือมโยงกับบัณฑิตศึกษา ทั้งน้ีอาจพัฒนาเป็นส่วนงานที่ยั่งยืน
ต่อไป
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ข้อมูลหน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
ท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำ ปีงบประมาณ 2559

ชื่อหน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัย ชื่อหัวหน้า/สังกัด ระยะเวลาตามสัญญา
1. ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.จอมภพ  แววศักดิ์

/คณะวิทยาศาสตร์
15 ธ.ค. 55 – 14 ธ.ค. 60

2. หน่วยวิจัยเคมีส�าหรับการใช้ประโยชน์    
ทรัพยากรธรรมชาติและวัสดุเศษเหลือ

รศ.ดร.กนกพร  สังขรักษ์
/คณะวิทยาศาสตร์

3 มี.ค. 57 – 2 มี.ค. 60

3. หน่วยวิจัยการจัดการความรู้และ
เทคโนโลยี เว็บเชิงความหมาย 

ผศ.ดร.นพมาศ  ปักเข็ม
/คณะวิทยาศาสตร์

3 มี.ค. 57 – 2 มี.ค. 60

4. หน่วยวิจัยคณิตศาสตร์บูรณาการ ผศ.ดร.วิจิตรา  คุรุวรรณพัฒน์
/คณะวิทยาศาสตร์

3 มี.ค. 57 – 2 มี.ค. 60

5. หน่วยวิจัยประชาธิปไตยชุมชนเพื่อ
การพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

รศ.ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์
/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 มี.ค. 57 – 2 มี.ค. 60
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1. วัตถุประสงค์
1.  เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
2.  เพื่อวิจัยและพัฒนาทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและเหมาะสมกับบริบท
  พื้นที่ภาคใต้
3.  เพื่อวิจัยและพัฒนาที่เน้นการสร้างหรือต่อยอดองค์ความรู้ส�าหรับการน�าไปประยุกต์กับพื้นที่ภาคใต้หรือประเทศไทย
4.  เพื่อวิจัยและพัฒนาทางด้านพลังงานทดแทน ซึ่งจะส่งผลต่อความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอนาคต
5.  เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสมและสามารถประยุกต์กับชุมชนและท้องถิ่นภาคใต้ของประเทศไทย
6.  เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับมาตรฐานสากลและเพิ่มปริมาณทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยทักษิณ
7.  เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อมบนพื้นฐานของงานวิจัยและพัฒนาที่เหมาะสมกับภาวะการณ์ปัจจุบัน
  ของประเทศไทย

2. สมาชิกศูนย์วิจัย
1. รศ.ดร.จอมภพ  แววศักดิ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ (หัวหน้าศูนย์วิจัย)
2. รศ.ดร.กนกพร  สังขรักษ์ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
3. ผศ.ดร.กรวิกา  ก้องกุล สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
4. ผศ.ดร.อุษา  อ้นทอง สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
5. ผศ.ดร.วรางคณา  กีรติวิบูลย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 
6. ผศ.ดร.ชลทิศา  สุขเกษม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 

 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 
7. ผศ.ดร.ธเนศ  ไชยชนะ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
8. ผศ.ดร.จตุพร  แก้วอ่อน สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
9. ผศ.ดร.สมพงศ์  โอทอง สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
10. ผศ.ดร.ชลธิรา  แสงสุบัน สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
11. อ.ดร.อาภรณ์  ส่งแสง สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 
12. อ.ดร.อัษฎาวุธ  หิรัญรัตน์ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
13. อ.ดร.วาเรียม  ช่วยจันทร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 
14. อ.ดร.พนิตา  สุมานะตระกูล สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
15. นางสาวเบญจวรรณ  บัวขวัญ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน   

ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
Research Center in Energy and Environment
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ตัวชี้วัด baseline*
(ป 2554)

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 รวม

เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้
1 จำานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

1.1 ระดับปริญญาโท 3 3 11 3 2 4 5

1.2 ระดับปริญญาเอก 2 1 2 1 2 1 2

2 จำานวนผลงานตีพิมพ์ (ชิ้น)

2.1 วารสารระดับชาติ 5 5 10 5 9 6 11

2.2 วารสารระดับนานาชาติ 3 3 10 3 5 4 20

2.3 Proceeding ระดับชาติ 10 10 20 10 22 10 6

2.4 Proceeding ระดับนานาชาติ 10 5 27 6 3 7 31

3 จำานวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุน

3.1 ทุนเงินรายได้/ทุนงบประมาณ  
     หรือแหล่งทุนภายในอื่น ๆ

3 5 15 5 5 5 13

3.2 ทุนจากแหล่งทุนภายนอก 3 3 12 3 15 3 13

4 เงินทุนวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน (ล้านบาท)

4.1 ทุนเงินรายได้/ทุนงบประมาณ  
     หรือแหล่งทุนภายในอื่น ๆ

1.7 2 5.4 2 1.9 2 3.7

4.2 ทุนจากแหล่งทุนภายนอก 5.0 5 28 5 15.7 5 11.9

5 จำานวนนักวิจัยใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ 1 - 1 5 1 1

6 ฐานข้อมูล /website ของศูนย์วิจัย ไม่มี มี มี มี มี มี มี

7 การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

7.1 จ�านวนผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม (ชิ้น) - - - 1 - 1 -

7.2 การยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/
รางวัล (เรื่อง)

- - 4 - 2 1 -

7.3 การน�าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น (เรื่อง)** 1 3 2 3 5 4 -

8 การจัดงานประชุมวิชาการเฉพาะทางระดับ
ชาติ/นานาชาติ

- 1 1 - - 1 1

9 อื่นๆ (จัดเผยแพร่ความรู้ อบรม สัมมนา) - - 9 - 4 - 4

ตาราง : เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด และผลการดำาเนินงานของศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม รอบ 1 ป ในปที่ 3
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1. วัตถุประสงค์ 
 เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และ
วัสดุเศษเหลือโดยองค์ความรู้ทางเคมีเพ่ือการผลิตพอลิเมอร์
ชีวภาพ ตัวดูดซับ สารมูลค่าสูง และอื่นๆ ได้แก่
 (1)  เพ่ือน�าความรู้ทางเคมีเชิงฟิสิกส์มาใช้เพ่ือศึกษาและ
ประยุกต์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และวัสดุเศษเหลือจาก
การเกษตรมาเตรียมเป็นถ่านกัมมันต์ ในการดูดซับส่ิงปนเปื้อน
เช่น โลหะหนัก แก๊สพิษในแหล่งน�้าซ่ึงใช้เป็นที่อุปโภคและ
บริโภคของชุมชน ในน�้าประปา รวมทั้งในน�้าเสียจากชุมชน
หรืออุตสาหกรรมในชุมชน เช่น โดยจะเน้นศึกษาสมบัติ
ทางเคมี และทางกายภาพของวัสดุดูดซับ รวมทั้งสภาวะ
ที่เหมาะสมต่อการดูดซับ ประสิทธิภาพสูงสุด และไอโซเทอม
ในการดูดซับ รวมทั้งการน�าเอาความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาระบบทางเคมีที่เก่ียวข้องกับ
การดูดซับที่สนใจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความเป็นไปได้
ของระบบที่ท�าการศึกษานั้นก ่อนท�าปฏิบัติการจริงใน
ห้องปฏิบัติการ หรือแหล่งชุมชน
 (2)  เพื่อน�าความรู้ทางชีวเคมี และเทคโนโลยีชีวภาพ
ในการจัดการและใช้ประโยชน์วัตถุดิบทางการเกษตร รวมทั้ง
วัสดุเศษเหลือที่เกิดจากกระบวนการทางการเกษตร และ
อุตสาหกรรม โดยการใช้วัตถุดิบดังกล่าวเป็นสารต้ังต้น หรือ
แหล่งอาหารให้แก่จุลินทรีย์ในการผลิตพลังงานทดแทน
ประเภทเอทานอล ไฮโดรเจน มีเทน อะซิโตน และบิวทานอล
นอกจากน้ียังใช้วัตถุดิบข้างต้นเป็นแหล่งในการผลิตพอลิเมอร์
ชีวภาพชนิดพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต ซึ่งมีคุณสมบัติ
คล้ายพลาสติกสังเคราะห์ แต่มีข้อดีคือย่อยสลายได้ภายใต้
กระบวนการทางธรรมชาติ โดยจะศึกษาไปถึงการประยุกต์
ใช้พอลิเมอร์ดังกล่าวในการเป็นแผ่นฟิล์มห่อหุ ้มอาหาร
หรือการใช้พอลิเมอร์เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล
เป็นต้น ซึ่งเป็นการศึกษาต้ังแต่ต้นน�้า จนถึงกระบวนการ
ปลายน�้า นอกจากนี้ยังศึกษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และวัสดุเศษเหลือในการผลิตและสกัดสารมูลค่าสูง เช่น
แคโรทีน เอนไซม์ วิตามินอี และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร และลดการน�าเข้า
ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงดังกล่าวจากต่างประเทศ
 (3)  เพื่อน�าความรู้ทางเคมีอุตสาหกรรม มาใช้ในการ
เพิ่มมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ยางพารา ทั้งในแง่
ของการปรับปรุงคุณสมบัติของยางพารา และการใช้ประโยชน์
จากยางพาราในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ยังศึกษาการผลิต

หน่วยวิจัยเคมีสำ หรับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและวัสดุเศษเหลือ
Chemistry Research Unit for Bioresource and Waste Utilization

ตัวดูดซับจากวัสดุธรรมชาติ เช่น เปลือกหอย ในขนาดอนุภาค
ระดับนาโน เพื่อใช้ในการปรับปรุง และบ�าบัดน�้าเสียจาก
ชุมชน และอุตสาหกรรม รวมทั้งใช้ความรู ้ทางวิศวกรรม
ในการผลิตเตาเผาถ่านและน�้าส้มควันไม้ ซึ่งเป็นภูมิปัญญา
ชาวบ้าน และการศึกษาองค์ประกอบ รวมทั้งสารออกฤทธ์ิ
ทางชีวภาพในน�้าส้มควันไม้ดังกล่าว
 (4)  เพื่อน�าความรู้ทางเคมี เคมีพอลิเมอร์และวัสดุศาสตร์
มาประยุกต์ใช้ร่วมกับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยท�าการ
สกัดเพ่ือให้ได้สารส�าคัญ เช่น เซลลูโลส ซ่ึงเป็นองค์ประกอบหลัก
ของพืชหรือวัสดุเหลือทิ้งดังกล่าว เพื่อใช้เซลลูโลสเป็นวัตถุดิบ
เริ่มต้นในการน�าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ท่ีย่อยสลาย
ได้ง่ายด้วยกระบวนการทางธรรมชาติ และยังสามารถน�า
เซลลูโลสมาเป็นสารเติมแต่งหรือผสมร่วมกับพอลิเมอร์
อื่นเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์นั้นๆ และ
ได้พอลิเมอร์ใหม่ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าพอลิเมอร์สังเคราะห์
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (5)  เพื่อถ่ายทอดงานวิจัยที่ได้จะถูกถ่ายทอดสู่ชุมชน
และวิสาหกิจระดับต่างๆ เพื่อการน�าไปใช้ประโยชน์จริง
ท้ังเร่ืองของการน�าตัวดูดซับไปใช้ในการบ�าบัดน�้าอุปโภค-บริโภค
หรือการบ�าบัดน�้าเสียจากอุตสาหกรรมชุมชน หรือการ
น�าองค์ความรู ้เรื่องการผลิตพลังงานทดแทนไปถ่ายทอด
ต่อชุมชน และวิสาหกิจระดับกลางและใหญ่ท่ีสนใจ เป็นต้น
 (6)  เพื่อถ่ายทอดงานวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติ
ในรูปแบบของการน�าเสนอผลงาน และการตีพิมพ์ผลงาน
ทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ
 (7)  เพื่อเป ็นหน่วยวิจัยที่ผลิตบัณฑิตจากงานวิจัย
ทางเคมี และเคมีอุตสาหกรรม เป็นแหล่งสนับสนุน และ
ส ่ ง เสริมการผลิตบัณฑิตที่ สอดคล ้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยใช้ความรู ้
ทางเคมีเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

2. สมาชิกหน่วยวิจัย
1.  รศ.ดร.กนกพร  สังขรักษ์  สังกัด สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
2.  อ.ดร.พนิตา  ก้งซุ่น สังกัด สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
3.  อ.ดร.พนิตา  สุมานะตระกูล สังกัด สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
4.  อ.ดร.นันทรัตน์  พฤกษาพิทักษ์ สังกัด สาขาเคมี
 คณะวิทยาศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา    Research and Development Institute
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ตัวชี้วัด baseline*
(ป 2556)

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 รวม

 เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้

1 จำานวนบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน 
1.1 ระดับปริญญาโท 1 1 3 2 2
1.2 ระดับปริญญาเอก - - - - -

2 จำานวนผลงานตีพิมพ์ (ชิ้น)
2.1  วารสารระดับชาติ 0 2 3 2 4
2.2 วารสารระดับนานาชาติ 1 1 1 3 3
2.3  proceeding ระดับชาติ 2 2 9 3 4
2.4  proceeding ระดับนานาชาติ 1 1 3 2 6

3 จำานวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุน
3.1  ทุนเงินรายได้/งบประมาณแผ่นดินหรือแหล่งทุนภายในอื่น ๆ 1 1 2 2 2
3.2  ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 1 1 1 2 2

4 จำานวนเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุน (ล้านบาท)
4.1 ทุนเงินรายได้/งบประมาณแผ่นดินหรือแหล่งทุนภายในอื่น ๆ 0.2 0.3 0.3 0.3 0.442
4.2 ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 0.1 0.25 0.82 0.25 1.808

5 จำานวนนักวิจัยใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ 0 - - 1 1
6 ฐานข้อมูล / website ของหน่วยวิจัย ไม่มี มี มี มี มี
7 จำานวนผลงานที่นำาไปใช้ประโยชน์ 0 - - - -

7.1 จ�านวนผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม (ชิ้น) 0 - - - -

7.2 การยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (เรื่อง) 0 - - - -

7.3  งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 0 - - 1 1
7.4 การน�าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น (เรื่อง) *** 0 - - - -

8 อื่น ๆ 

ตาราง เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัดและผลการดำาเนินงาน ของหน่วยวิจัยเคมีสำาหรับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและวัสดุเศษเหลือ รอบ 1 ป ในปที่ 2
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หน่วยวิจัยการจัดการความรู้และเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย
Knowledge Management and Semantic Web Technology Research Unit

1. วัตถุประสงค์
 1.  เพื่อจัดต้ังหน่วยวิจัยที่มุ ่งเน้นการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ส�าหรับการจัดการความรู้และงานทางด้านเทคโนโลยี
  เว็บเชิงความหมายส�าหรับการจัดการความรู้
 2.  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักวิจัยภายในหน่วยวิจัยทั้งในระดับชาติ นานาชาติและ
  มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI
 3. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะวิทยาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยทักษิณ

2. สมาชิกของหน่วยวิจัย
 1. ผศ.ดร.นพมาศ  ปักเข็ม สังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     คณะวิทยาศาสตร์
 2. ผศ.ดร.อรจิรา  สิทธิศักดิ์ สังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     คณะวิทยาศาสตร์
 3. ผศ.ดร.สิรยา  สิทธิสาร สังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     คณะวิทยาศาสตร์
 4. อ.ดร.เดือนเพ็ญ  กชกรจารุพงศ์ สังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     คณะวิทยาศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา    Research and Development Institute
รายงานประจำ ปี 2559
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ตาราง เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัดและผลการดำาเนินงาน ของหน่วยวิจัยการจัดการความรู้และเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย รอบ 1 ป ในปที่ 2

ตัวชี้วัด baseline**
(ป 2556)

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 รวม
เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้

1 จำานวนบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน 
1.1 ระดับปริญญาโท - 3 3 3 1
1.2 ระดับปริญญาเอก - - - - -

2 จำานวนผลงานตีพิมพ์ (ชิ้น)
2.1  วารสารระดับชาติ - - - 1 1
2.2 วารสารระดับนานาชาติ - - - - -

2.3 proceeding ระดับชาติ 4 4 8 5 7
2.4 proceeding ระดับนานาชาติ 4 3 4 3 2

3 จำานวนโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน
3.1 ทุนเงินรายได้/งบประมาณแผ่นดิน 1 2 2 3 4
3.2 ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 1 1 1 2 0

4 จำานวนเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุน (ล้านบาท)
4.1 ทุนเงินรายได้/งบประมาณแผ่นดินหรือแหล่งทุนภายในอื่น ๆ 0.3 0.2 0.4 0.2 0.25
4.2 ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 0.25 0.25 0.25 0.35 0

5 จำานวนนักวิจัยใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ - 1 - 2 0
6 ฐานข้อมูล / website ของหน่วยวิจัย - มี มี มี มี
7 จำานวนผลงานที่นำาไปใช้ประโยชน์ 

7.1 จ�านวนผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม (ชิ้น) - - - 2 2
7.2 การยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา (เรื่อง) - - - -

7.3 งานบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี - 1 1 1 1
7.4 การน�าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น (เรื่อง)

8 อื่นๆ - 1 - 1 -
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1.  วัตถุประสงค์
 1)  เพื่อพัฒนาความสามารถทางการวิจัยด้านคณิตศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา และสถิติ 
 2)  เพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษาที่มีความสามารถทางวิชาการระดับสูง 
 3)  เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ส�าหรับพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการบริการวิชาการส�าหรับชุมชน
 4)  เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือแบบเครือข่ายทั้งในการศึกษาและการวิจัยเพื่อประหยัดทั้งก�าลังคนและงบประมาณ
  แต่เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตทั้งด้านบุคลากรและงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
 5)  เพ่ือการพัฒนางานด้านคณิตศาสตรศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมโดยพัฒนาก�าลังคนที่มีความสามารถทางวิชาการระดับสูง
  เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้สอดคล้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนระดับโรงเรียน อันจะน�ามาสู่รากฐานที่เข้มแข็ง
  ทางด้านคณิตศาสตรศึกษา
 6)  เพ่ือพัฒนาก�าลังคนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้อย่างเช่ียวชาญ
  ในทุกๆ ศาสตร์ที่เก่ียวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาของชุมชนและประเทศอย่างแท้จริง เพื่อ
  ติดตามความก้าวหน้าใหม่ๆ ทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา และสถิติ ระดับนานาชาติ

2. สมาชิกหน่วยวิจัย
 1.  ผศ.ดร.วิจิตรา  ครุวรรณพัฒน์ สังกัด สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
 2.  ผศ.ดร.กรวิกา  ก้องกุล  สังกัด สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
 3.  ผศ.ดร.วรางคณา  กีรติวิบูลย์ สังกัด สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
 4.  ผศ.ดร.สารภี  ไชยรัตน์  สังกัด สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
 5.  ผศ.สิรีพร  สังข์ทอง  สังกัด สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
 6.  อ.ดร.เกษราภรณ์  แซ่ตั้ง  สังกัด สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
 7.  อ.ดร.ธีรเดช  เกื้อวงศ์  สังกัด สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
 8.  อ.ดร.วาเรียม  ช่วยจันทร์  สังกัด สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
 9.  อ.ดร.วิษณุ  นภาพันธ์  สังกัด สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
 10.  อ.ดร.สุทธิวัฒน์  ทองนาค  สังกัด สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
 11.  อ.ดร.สุวิชา  อิ่มนาง  สังกัด สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
 12.  อ.ปรดีาภรณ์  กาญจนส�าราญวงศ์  สังกัด สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
 13. อ.อลงกรณ์  แซ่ตั้ง  สังกัด สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

หน่วยวิจัยคณิตศาสตร์บูรณาการ
Integrated Mathematics Research Unit

สถาบันวิจัยและพัฒนา    Research and Development Institute
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ตัวชี้วัด baseline**
(ป 2556)

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 รวม
เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้

1 จำานวนบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน 
1.1 ระดับปริญญาโท - - - 3 -

1.2 ระดับปริญญาเอก - - - - -

2 จำานวนผลงานตีพิมพ์ (ชิ้น)
2.1  วารสารระดับชาติ 2 2 2 3 4
2.2 วารสารระดับนานาชาติ 9 1 1 2 -

2.3  proceeding ระดับชาติ 2 1 3 2 2
2.4  proceeding ระดับนานาชาติ 1 - - - -

3 จำานวนโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน
3.1 ทุนเงินรายได้/งบประมาณแผ่นดิน 5 2 2 3 3
3.2 ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 2 2 1 3 1

4 จำานวนเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุน (ล้านบาท)
4.1 ทุนเงินรายได้/งบประมาณแผ่นดินหรือแหล่งทุน 1.067 0.2 0.3 0.3 0.355
4.2 ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 1.3 0.25 0.48 0.35 0.25

5 จำานวนนักวิจัยใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ - 2 2 2 2
6 ฐานข้อมูล / website ของหน่วยวิจัย - มี มี มี มี
7 จำานวนผลงานที่นำาไปใช้ประโยชน์ 

7.1 จ�านวนผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม (ชิ้น) - - - - -

7.2 การยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา (เรื่อง) - - - - -

7.3 งานบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี 1 1 - 2 -

7.4 การน�าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น (เรื่อง) - - - - -

8 อื่นๆ - - - - -

ตาราง เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัดและผลการดำาเนินงาน ของหน่วยวิจัยคณิตศาสตร์บูรณาการ รอบ 1 ป ในปที่ 2
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1.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อศึกษาความเปล่ียนแปลงของชุมชนภาคใต้ในมิติต่าง เช่น เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ที่ส่งผลการเปล่ียนแปลง
  การนิยามและให้ความหมายของ “การเมือง” “ประชาธิปไตย” และ “การพัฒนา” ของ “ชุมชนภาคใต้” 
 2.  เพ่ือศึกษาและสังเคราะห์องค์ความรู้เก่ียวกับประชาธิปไตยชุมชนและการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน
  ภาคใต้ 
 3.  เพ่ือเป็นเวทีและพื้นที่ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยชุมชนและการพัฒนา การร่วมกันหนุนสร้าง
  ประชาธิปไตยชุมชนที่สัมพันธ์กับการเมือง ประชาธิปไตย การพัฒนาในระดับชาติ และการแสวงหาแนวทางก้าวข้าม
  ความขัดแย้งทางการเมือง โดยมีจุดเริ่มต้น/ ตั้งต้นที่ชุมชน ระหว่างฝ่ายต่างๆ ในสังคม/ ชุมชนภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นภาค
  ชุมชน นักวิชาการ นักพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคราชการ 

2. สมาชิกหน่วยวิจัย
 1.  รศ.ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์  สังกัด สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 2.  อ.เสาวณีย์  แก้วจุลกาญจน์  สังกัด คณะนิติศาสตร์ 
 3.  อ.หทัยกาญจน์  ก�าเหนิดเพชร  สังกัด คณะนิติศาสตร์ 
 4.  นายจรูญ  หยูทอง  สังกัด สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
 5.  นายบุญเลิศ  จันทระ  สังกัด สถาบันทักษิณคดีศึกษา

หน่วยวิจัยประชาธิปไตยชุมชนเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
Community Democracy Unit for Development (CODE-TSU)
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ตาราง เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัดและผลการดำาเนินงาน ของหน่วยวิจัยประชาธิปไตยชุมชนเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ รอบ 1 ป ในปที่ 2

ตัวชี้วัด baseline**
(ป 2556)

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 รวม
เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้

1 จำานวนบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน 
1.1 ระดับปริญญาโท 1 2 1 3 1

1.2 ระดับปริญญาเอก - - - - 2

2 จำานวนผลงานตีพิมพ์ (ชิ้น)
2.1 วารสารระดับชาติ 1 2 4 2 2

2.2 วารสารระดับนานาชาติ - 1 0 2 1

2.3  proceeding ระดับชาติ - 1 1 2 1

2.4  proceeding ระดับนานาชาติ 1 1 1 2 0

3 จำานวนโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน
3.1 ทุนเงินรายได้/งบประมาณแผ่นดิน 1 2 0 2 0

3.2 ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 1 2 2 2 0

4 จำานวนเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุน (ล้านบาท)
4.1 ทุนเงินรายได้/งบประมาณแผ่นดินหรือแหล่งทุนภายในอื่นๆ 0.35 0.5 0 1.5 0

4.2 ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 0.28 0.5 2.838 1.5  0

5 จำานวนนักวิจัยใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ - 1 1 3 1

6 ฐานข้อมูล / website ของหน่วยวิจัย - มี มี มี

7 จำานวนผลงานที่นำาไปใช้ประโยชน์ 
7.1 จ�านวนผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม (ชิ้น) 1 3 2 3 1

7.2 การยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา (เรื่อง) - - - - -

7.3 งานบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี 1 3 2 4 4

7.4 การน�าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น (เรื่อง) - 1 1 1 4

8 อื่นๆ 
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  ตัวชี้วัด / หน่วยวิจัย
ศูนย์ฯ พลังงาน

รอบ 1 ป ในปที่ 3
เคมีสำาหรับใช้ฯ

รอบ 1 ป ในปที่ 2
การจัดการความรู้
รอบ 1 ป ในปที่ 2

คณิตศาสตร์ฯ
รอบ 1 ปในปที่ 2

ประชาธิปไตยฯ
รอบ 1 ป ในปที่ 2 สรุปรวม คิดเป็น

ร้อยละ
 เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล

1 จำานวนบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน 16 13
81.25  1.1 ระดับปริญญาโท 4 5 2 2 3 1 3 0 3 1 15 9

  1.2 ระดับปริญญาเอก 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4

2 จำานวนผลงานตีพิมพ์ (ชิ้น) 61 105

172.1

  2.1  ระดับชาติ 6 11 2 4 1 1 3 4 2 2 14 22
  2.2 ระดับนานาชาติ 4 20 3 3 0 0 2 0 2 1 11 24
  2.3 proceeding ระดับชาติ 10 6 3 4 5 7 2 2 2 1 22 20
  2.4  proceeding ระดับนานาชาติ 7 31 2 6 3 2 0 0 2 0 14 39

3 จำานวนโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน 27 38  
  3.1 ทุนเงินรายได้/งบประมาณแผ่นดิน 5 13 2 2 3 4 3 3 2 0 15 22

140.7
  3.2 ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 3 13 2 2 2 0 3 1 2 0 12 16
4 จำานวนเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุน (ล้านบาท) 11.8 18.71  

 
4.1 ทุนเงินรายได้/งบประมาณแผ่นดิน
หรือแหล่งทุนภายในอื่น ๆ 2 3.7 0.3 0.442 0.2 0.25 0.3 0.36 1.5 0 4.3 4.747

159.2
  4.2 ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 5 11.9 0.25 1.808 0.35 0 0.35 0.25 1.5 0 7.45 13.96
5 จำานวนนักวิจัยใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ 1 1 1 1 2 0 2 2 3 1 9 5 55.6
6 ฐานข้อมูล / website ของหน่วยวิจัย มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี 6 5 83.3
7 จำานวนผลงานที่นำาไปใช้ประโยชน์ 20 15  
  7.1 จ�านวนผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม (ชิ้น) 1 0 0 0 2 2 0 0 3 1 6 3

75.0
  7.2 การยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (เรื่อง) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

  7.3  งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 0 0 0 0 1 1 2 2 4 4 7 7
  7.4 การน�าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น (เรื่อง) 4 0 1 1 0 0 0 0 1 4 6 5
8 อื่นๆ 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 50.0
            เฉลี่ยร้อยละ 102.15

สรุปข้อมูลผลการดำ เนินงานของหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ประจำ ปีงบประมาณ 2559
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การเชิดชูเกียรตินักวิจัย
RDITSU

Research and Development Institute

Thaksin University



 รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์  กล่อมเกล้า สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี
และการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (เกียรตินิยมอันดับ 2)
ในปี พ.ศ. 2545 และระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีอาหาร จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี พ.ศ. 2550
โดยได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ร่วมกับ ทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ และ
ได้รับทุนแลกเปล่ียนการศึกษาวิจัย ณ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2548-2549 และ ณ McGill
University ประเทศแคนาดา ในปี พ.ศ. 2549

 รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธ์ิ กล่อมเกล้า ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ภายหลังส�าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกในปี พ.ศ. 2550 ได้กลับมาด�ารงต�าแหน่งอาจารย์ โดยมีหน้าท่ีสอนในระดับปริญญาตรี โทและเอก ในสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์
ในปี พ.ศ. 2552 และรองศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2555 มีความสนใจและเช่ียวชาญด้านเคมีและชีวเคมีทางอาหาร โดยเฉพาะ
โปรตีนและเอนไซม์ในอาหาร 
 
   รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์  กล่อมเกล้า ได้ด�าเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับทุนวิจัยด้านเคมีอาหารและ
กระบวนการแปรรูปอาหารจากหน่วยงานต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ เช่น International Foundation for
Science ประเทศสวีเดน (2 ครั้ง) ทุนพัฒนาศักยภาพในการท�างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (2 ครั้ง) และทุนพัฒนานักวิจัย
(เมธีวิจัย สกว.) จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และยังเป็นหนึ่งในทีมวิจัยในทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)
และทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น (สกว.) ส�าหรับแหล่งทุนอื่นๆ ที่ได้รับการสนับสนุนงานวิจัย ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ ส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยทักษิณตลอดมา อีกทั้งได้รับทุนแลกเปล่ียนการศึกษาวิจัย
ณ Tokyo University of Marine Science and Technology ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2551 จากส�านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์  กล่อมเกล้า ได้รับรางวัลทางด้านผลงานวิจัยจากหลายสถาบัน ท้ังหน่วยงานภายใน
และภายนอก เช่น รางวัลนักวิจัยท่ีมีจ�านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติสูงสุด ประจ�าปี 2553 จากมหาวิทยาลัยทักษิณ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการน�าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ จากสมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร
รางวัลผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับรางวัลชมเชย ประจ�าปี 2554 และรางวัลผลงานวิจัยท่ีได้รับ
การอ้างอิงสากลสูงสุด ระดับรางวัลชมเชย ประจ�าปี 2554 จากมหาวิทยาลัยทักษิณ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สกว.
ประจ�าปี 2555 จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และรางวัลผลงานวิจัยพื้นฐานดีเด่น ระดับดีเด่น ประจ�าปี 2557
จากมหาวิทยาลัยทักษิณ นอกจากน้ีได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประเภทศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ ประจ�าปี 2555 และรางวัล
อาจารย์รุ่นใหม่ด้านการวิจัย สาขาการเกษตร ระดับดีเด่น ประเภทอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น จากสภาคณบดีสาขาการเกษตร
แห่งประเทศไทย ประจ�าปีการศึกษา 2557

คำ สดุดีเกียรติคุณ
รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธ์ิ  กล่อมเกล้า 

รางวัลอาจารย์/บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ประจำ ปี พ.ศ. 2558
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 รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า มีผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติท่ีมี impact factor
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ จ�านวน 51 เรื่อง บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ จ�านวน 1 เรื่อง  รายงานการวิจัย จ�านวน 16 เรื่อง ตลอดจนการน�าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ จ�านวน 49  เรื่อง เป็นผู้ประเมินบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหารและในสาขาอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหลายฉบับ ได้แก่ 1) Journal of Food Biochemistry 2) Journal of
the Science of Food and Agriculture 3) Comparative Biochemistry and Physiology, Part B 4) Journal of
Food Science 5) Food Hydrocolloids 6) Food Chemistry 7) Journal of Agricultural and Food Chemistry 8)
International Journal of Food Science and Technology 9) Journal of Food Science and Technology 10)
Journal of Food and Nutritional Research 11) Biotechnology and Bioprocess Engineering 12) Journal of
Medicinal Food  13) Process Biochemistry 14) Journal of Aquatic Food Product Technology 15) Fisheries
Science 16) Nutrition and Food Science 17) International Aquatic Research 18) Cereal Chemistry 19)
Chemistry Central Journal 20) African Journal of Agricultural Research 21) African Journal of Biotechnology 22)
Fish Physiology and Biochemistry 23) International Food Research Journal 24) Preparative Biochemistry
and Biotechnology 25) BioMed Research International 26) Phytochemistry  27) Applied Biochemistry and
Biotechnology 28) Marine Drugs 29) Zoologia 30) Walailak Journal of Science and Technology 31)
Songklanakarin Journal of Science and Technology 32) Chiang Mai Journal of Science 33) KKU Science
Journal และ 34) International Journal of Food Properties 

 นอกจากน้ียังได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายพิเศษจากต่างประเทศ ในหัวข้อ  Useful Enzymes from Seafood
Processing Discards ในงานประชุม Fishery & Aquaculture By-Products Workshop ในปี พ.ศ. 2549 จาก Fisheries
and Marine Institute ณ Memorial University of Newfoundland ประเทศแคนาดา จากประสบการณ์การท�าวิจัย
ท�าให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
บรรยายในหัวข้อต่างๆ เช่น การเขียนโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน การตีพิมพ์บทความวิจัย การขอต�าแหน่งทางวิชาการ
และได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินแผ่นดินจากมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึง
โครงการจากต่างประเทศ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เอกสารประกอบการสอน ต�ารา รวมถึงบทความวิจัยส�าหรับน�าเสนอ
ในที่ประชุมวิชาการอีกหลายฉบับ และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยจากหลากหลาย
สถาบัน

 ด้านการเรียนการสอน รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์  กล่อมเกล้า น�าองค์ความรู้ที่เกิดข้ึนจากผลงานวิจัยไปใช้
ประกอบการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา น�าองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัยมาผลิตส่ือการสอน
เช่น เอกสารค�าสอน จ�านวน 2 รายวิชา และต�ารา จ�านวน 2 รายวิชา นอกจากนี้ได้รับเชิญจาก Editor หนังสือ Enzyme
in Fish Processing และ Editor หนังสือ Food Biochemistry and Food Processing , Second Edition ในการเขียน
หนังสือรวม 4 บท นอกจากการผลิตส่ือการสอนแล้ว รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า ได้รับการยกย่องเป็น
“ครูในดวงใจ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน” เนื่องในโครงการไหว้ครู ประจ�าปีการศึกษา 2555 ซึ่งได้รับรางวัลนี้
ติดต่อกันเป็นปีที่ 4  อีกทั้งได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ�าปี 2555
ซึ่งได้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจ�าปีการศึกษา 2555 และในปี 2557 ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น สาขาการเกษตร ประจ�าปีการศึกษา 2556 ด้านการเรียน
การสอน ระดับดีเด่น ประเภทอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น จากสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย
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 ด้านการบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์  กล่อมเกล้า ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะกรรมการประจ�าสถาบันวิจัยและพัฒนา และเคยด�ารงต�าแหน่ง
คณะกรรมการประจ�าบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการประจ�าคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน และประธานสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ

 รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์  กล่อมเกล้า เป็นผู้ที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทุ่มเทก�าลังกาย ใจ และสติปัญญา
ในการท�างาน ใฝ่รู้ ศึกษาค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ให้ทันสมัย อุทิศตนเพื่อการวิจัยอย่างมุ่งม่ันและตั้งใจ เต็มความสามารถ
และด้วยความเต็มใจ มีจรรยาบรรณนักวิจัยไม่เบียดบังเวลาสอนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว ใช้เวลาว่างจากงานสอนมาท�าวิจัย
ด้วยตนเองและดูแลนิสิตในที่ปรึกษาการท�าวิจัยท้ังระดับปริญญาตรี โทและเอก อย่างเต็มความสามารถ และยังมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์จากการท�าวิจัย เป็นผู้ที่มีวินัย อุทิศเวลาให้กับการสอนนิสิตอย่างเต็มที่ และเคารพ
กฎระเบียบของคณะและมหาวิทยาลัย 

 ด้วยเหตุนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์  กล่อมเกล้า จึงสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติด้านการสร้างคุณประโยชน์
ทางวิชาการให้กับมหาวิทยาลัย และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยอื่น
มาโดยตลอด มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงมีมติเห็นสมควรยกย่องให้เป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย ประจ�าปี พ.ศ. 2558
และให้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศเพื่อเป็นเกียรติสืบไป
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ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยทักษิณ
ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)

  โครงการการพัฒนาฟาร์มกังหันลมปากพนัง 2 กับบริษัท
ลมลิกอร์ จ�ากัด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ศูนย์วิจัย
พลังงานและส่ิงแวดล ้อม มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ช�านิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
และรองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ
(MOU) โครงการการพัฒนาฟาร์มกังหันลมปากพนัง 2 ร่วมกับ
เรือเอก นพ.วิชัย ถาวรวัฒนยงค ์  ประธานกรรมการ

บริษัท ลมลิกอร์ จ�ากัด ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงแรม บีพี
สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อ�าเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมกันพัฒนาทุ ่งกังหันลมผลิตไฟฟ้า
บริเวณพื้นท่ีอ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อผลิต
ไฟฟ้าป้อนเข้าสู่ระบบกริดส�าหรับการจ�าหน่ายเชิงพาณิชย์ภายใต้
รูปแบบผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) ภายใต้การส่งเสริม
และสนับสนุนของภาครัฐ
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มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำ ปี 2558 Thailand research expo 2015...
ภายใต้ theme “งานวิจัยเพ่ือสร้างธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”

ระหว่างวันท่ี 16-20 สิงหาคม 2558
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการยกร่างคำ ขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ระหว่างวันท่ี 5-6 กันยายน 2558

ณ อนันตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดตรัง
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การประเมินคุณภาพภายใน (SAR) สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2557

วันท่ี 7 กันยายน 2558
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บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัล
กิจกรรมการประกวดโครงงานการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร คร้ังท่ี 5

ระดับมัธยมต้นและระดับมัธยมปลาย
วันท่ี 8 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
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เปิดโลกการศึกษา @หอประชุม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ระหว่างวันท่ี 9 -11 กันยายน 2558
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บริษัท สมาร์ทเทค ซัพพลาย จำ กัด เข้าหารือการต่อยอดผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์
เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2558

ณ ห้องประชุม 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
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การพัฒนาชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการ
(วิพากษ์ข้อเสนอชุดโครงการวิจัย และรับฟังข้อเสนอแนะ/วิพากษ์ โครงการ)

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำ นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2558

ณ ห้องประชุมสิงห์ทอง โรงแรมสิงห์โกลเด้น เพลส อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หลักสูตร : เทคนิคการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

 เมื่อวันที่ 16 - 17 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมสินสมุทร โรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอร์เมด อ�าเภอเมือง
จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจ�าปี 2557
(สาขาเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา) ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้
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โครงการประชุมวิชาการ 2 จังหวัด 2 มหาวิทยาลัย
เม่ือวันท่ี 19 - 20 กันยายน 2558

 มีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้บริหาร ผู้น�าส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง จังหวัดปัตตานี และนักวิจัย
จากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ร่วมน�าเสนอผลงานวิจัยเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ โดยมีนักวิชาการภายนอกมาร่วมให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อท�าให้งานวิจัยสมบูรณ์ข้ึน และสามารถน�าไปพัฒนางานวิจัยที่เกิดประโยชน์แก่ชุมชนต่อไป ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
มหาวิทยาลัยทักษิณ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
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 เม่ือวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมทางไกลปาริฉัตร อาคารบริหารและส�านักงานกลาง (ตึกโดม)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.พิกุล วณิชาภิชาติ อดีตผู้อ�านวยการศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยวิจัย/ ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยทักษิณ :
“เปิดโลกทัศน์...แนวทางการพัฒนา สู่ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง”
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โครงการ “การเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS)
เม่ือวันจันทร์ท่ี 28 กันยายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT 307 วิทยาเขตพัทลุง
และวันอังคารท่ี 29 กันยายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C 207 วิทยาเขตสงขลา
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โครงการ “การเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS)
เม่ือวันจันทร์ท่ี 28 กันยายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT 307 วิทยาเขตพัทลุง
และวันอังคารท่ี 29 กันยายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C 207 วิทยาเขตสงขลา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายการวิจัยเพ่ือพัฒนาภาคใต้
วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมปัณฑิตา ช้ัน 10

อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                       

 ผู ้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์
เกษม  อัศวตรีรัตนกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ
และวิจัย ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายการวิจัย
เพื่อพัฒนาภาคใต้ และรองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์ ดร.ธนพันธุ์  ปัทมานนท์ ร่วมลงนามในฐานะพยาน 
เพื่อพัฒนางานวิจัยในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ การศึกษาวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาและเพื่อการพัฒนา 
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร ่วม
การสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ การสร้าง พัฒนาและจัดการ
องค์ความรู้ที่จ�าเป็นต่อการแก้ไขและพัฒนาภาคใต้ รวมถึงการ
ติดตามและประเมินผล ในวันที่  3 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องประชุมปัณฑิตา ช้ัน 10 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้

คุณหญิงหลง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซ่ึงประกอบด้วย
สถาบันวิชาการหลัก 21 แห ่งในภาคใต ้  ประกอบด้วย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยตาปี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ วิทยาลัยชุมชนสงขลา วิทยาลัย
ชุมชนสตูล วิทยาลัยชุมชนปัตตานี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
วิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัยชุมชนระนอง และวิทยาลัย
ชุมชนพังงา
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้ท่ัวไปด้านทรัพย์สินทางปัญญา
และเทคนิคยกร่างคำ ขอสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์

วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2558
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้ท่ัวไปด้านทรัพย์สินทางปัญญา
และเทคนิคยกร่างคำ ขอสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์

วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2558

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
และวารสารปาริชาต โดยใช้ระบบระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (ThaiJO)

ระหว่างวันท่ี 24-26 พฤศจิกายน 2558
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เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา
เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้

เพ่ือรับทราบการดำ เนินการงาน / กิจกรรม และติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย
ของสำ นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพ่ือให้สามารถนำ ไปสู่การปฏิบัติมากข้ึน

ณ ห้องประชุมกัปตัน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
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โครงการทรัพย์สินทางปัญญา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสืบค้นสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร

วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-13.00 น.
ณ สำ นักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง
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รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
นำ ทีมนักวิจัยเข้าร่วมนำ เสนอผลงานวิจัยในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัย

ในระดับอุดมศึกษา คร้ังท่ี 4 (HERP IV)
ระหว่างวันท่ี 8-10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

จัดโดยสำ นักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยแห่งชาติ สำ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่านท่ีได้รับรางวัลการนำ เสนอผลงานวิจัยดีมากแบบโปสเตอร์

ในงานดังกล่าวด้วย
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การสัมมนาวิชาการ “แนวทางการทำ วิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของยางพารา”
วิทยากร ศ.ดร.ธีรยศ วิทิตสุวรรณกุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม

และ ดร.วิจิตร สุพินิจ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
วันท่ี 16 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา

และห้องประชุมปาริฉัตร มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง
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โครงการสังเคราะห์ข้อมูลและสรุปการทำ งานในภาพรวมของโครงการระยะท่ี 1
ระหว่างวันท่ี 19-20 เมษายน 2559 ณ บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท จังหวัดพัทลุง
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การประชุมช้ีแจงการอุดหนุนทุนวิจัย และพิธีลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำ ปีงบประมาณ 2559

วันจันทร์ ท่ี 25 เมษายน 2559
ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ช้ัน 2 อาคาร วช.1



ระบบสารสนเทศ
RDITSU

Research and Development Institute

Thaksin University
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ข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ขอมูลระบบสารสนเ∙ศเพื่อการบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําป

ปจจุบันเ∙คโนโลยี∙างคอมพิวเตอรไดเจริญกาวหนาขึ้นมาก
และไดมีบ∙บา∙ในการเพิ่มประสิ∙ธิภาพการ∙ํางานของสํานักงานใหมีความ∙ันสมัยและสามารถ∙ี่จะบรกิารขอมูล
ข าวสา ร ต า ง ๆ ใ ห กับผูบริหาร
เพื่อชวยในการตัดสินใจ และยังเอื้ออํานวยประโยชนใหกับผูใชบริการและเจาหนา∙ี่ฝายตาง ๆ
ในกนรปฏิบัติหนา∙ี่
ซ ึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาเมกีารพัฒนาและใช งาา ข อมูลผานราบบสารสนเ∙ศเพื่อ นัับสนุนการบริหารจัดการงา
ัวิจัยของมหาวิ∙ยาลัยใหมีประสิ∙ธิภาพมากขึ้น รายละเอียด ดังนี้

เว็บไซตหลักสถาบนัวิจัยและพัฒนา

วั็บไซตหลักสถาบันวิจัยและพัฒนา
ไีวัตถุประสงค เเื่อเปวํื่อกิางใวกาาเหเแวาขอมูล ประชาสัมพันธขาวสาร และกิจกรรมของสถาบันวิจัย
แหไง∙ุน และหนวยงนุวิจัยอื่นภายนอก รวมถึงอํานวยความสะดวกในการดาวนโหลดขอมูล แบบฟอรม
และดูเวาบซตอื่นๆ∙ี่เกี่ยวของ ไดสะดวกมากขึ้น ตัวอยางเว็บไซต ด ังน ี้

(https://www.tci-thaijo.org/index.php/tsujournal)

 ปัจจุบันเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นมาก และได้มีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน
ของส�านักงานให้มีความทันสมัยและสามารถท่ีจะบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้กับผู้บริหาร เพื่อช่วยในการตัดสินใจ และ
ยังเอื้ออ�านวยประโยชน์ให้กับผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ ซ่ึงสถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการพัฒนา
และใช้งานข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน
รายละเอียด ดังนี้

1. เว็บไซต์หลักสถาบันวิจัยและพัฒนา
  เว็บไซต์หลักสถาบันวิจัยและพัฒนา (http://rms.rdi.tsu.ac.th/rdi/th/) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการ
เผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และกิจกรรมของสถาบันวิจัย แหล่งทุน และหน่วยงานวิจัยอ่ืนภายนอก รวมถึง
อ�านวยความสะดวกในการดาวน์โหลดข้อมูล แบบฟอร์ม และดูเว็บไซต์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องได้สะดวกมากขึ้น ตัวอย่างเว็บไซต์
ดังนี้ 
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เว็บไซตโคร งกามพ ฒั น า ศ กัย ภ า พ บ คุล า กร ด า น ว จิวั ป ร ะ จาํป  และคลังขอมูล

เว็บไซตโครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรดานวิจัยมหาว∙ิยาล ัย∙ ักษ ิณ ประจ ําป และคลังขอมูล

มํวิตถวหิังคเพื่อประชาสัมพันธและเปนฐานขอมูล โครงการพัฒนาศักยภพสําหรับนักวิจเยของสถาบันวิจัยและพัฒ
นา เปนการรวบรวมขอมูลการจัดโครงการ รวมถงเอกสารประกอบโครงการตางๆ
เพื่อใหน ักวิจยัและบคคล∙ ัว่ไปสามาหถสบืคนขอมูลจากคลังความรูแหงนี้ ได  ต ัวอยางเว็บไซต ด ังน ี้ 

2. เว็บไซต์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิจัย ประจ�าปี 2559 และคลังข้อมูล 
 เว็บไซต์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ�าปี 2559 และคลังข้อมูล
(http://rms.rdi.tsu.ac.th/rdi/th/ctrain.php) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์และเป็นฐานข้อมูลโครงการพัฒนา
ศักยภาพส�าหรับนักวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นการรวบรวมข้อมูลการจัดโครงการ รวมถึงเอกสาร
ประกอบโครงการต่างๆ เพื่อให้นักวิจัยและบุคคลทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลจากคลังความรู้แห่งนี้ได้  ตัวอย่างเว็บไซต์ ดังนี้
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ระบบการประชุมวิชาการรรดลบชวตษมหาวิ∙ยาลัย∙ักษิณ

ด วยสถาบนล จยยลมพัฒนา กําหนดจดังานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิ∙ยาลัย∙ักษิณ ครั้ง∙ี่
ประจ ําป ในระหวางว ัน∙ ี่ พฤษภาคม
โนยอีืัปมุประสงคเพื่อเปรเื∙ี∙างวชิาการใหกบัรักวจิัยและริสิประนับบัณดิปเึกษา
ไดพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณ ด านการว ิจ ัย
ตลอดจเป นการสรางครอขายควา วมือดานการวจ ัย ด ังน ั้น
สบาบันวะจัรจึงไดพฒนา ระบบการประชมวิชาการระด ับชาต ิมหาว∙ิยาลัย∙ ักษิ ณ คร ั้ง∙ ี่ ประจําป
ข ึ้น

เพื่อให เกดควาแ วดเแ็ว ควาเคลเงตวั เํานวยควาเ ส ะดวกใหกับ
ผย∙ ี่ลง∙ะ เบ ี ยนเข ารวมงาน และจ า หน า∙ ี่ ในการ บร ิหารจัดการ และด ําเนินงาน ต ัวอยางระบบ ด ังนี้

3. ระบบการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ
 ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ก�าหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 26 ประจ�าปี 2559
ในระหว่างวันท่ี  26-29 พฤษภาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัยและนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ได้พบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ ด้านการวิจัย ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการวิจัย ดังนั้น สถาบันวิจัยจึงได ้พัฒนาระบบการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 26
ประจ�าปี 2559 ขึ้น (http://rms.rdi.tsu.ac.th/TSUCONFERENCE26/home.php) เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว
ความคล่องตัว อ�านวยความสะดวกให้กับผู้ท่ีลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และเจ้าหน้าท่ีในการบริหารจัดการและด�าเนินงาน
ตัวอย่างระบบ ดังนี้
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ระบบจดัการวสบรสบลิอละก∙รลนกิร Tha i Journa ls On l ine   

ระบบจดัการวารสารอิเล็ก∙รอนกิส  วารสารมหาว∙ิยาลยั∙ ักษิณ เผยแพรผลงานวิจัย
บ∙ความ∙างสว ิ∙ยาการดานว ิ∙ยาศาสตร และ∙ิคโนโลย ี และ ระบบจ ัดการวารสารอิเล็ก∙รอนิกส
วารสารปารชิาต เผยแพรผลงานวิจัย บ∙ความวชาการ บ∙ความปริ∙ัศน และบ∙ความวิจารณหนังสอื
∙ ี่เกี่ยวของกับสาขามนษยศาสตรและสังคมศาสตร ป จจุบันใชระบบ ∙ ี่ไดรับการสนับสนุนจาก
ส ําน ักง านกอง∙นุ สน ับ สนนก ารวิจ ัย สกว มหาวิ∙ยาลัยเ∙คโนโลยีพระจอมเกลาธนบรี มจธ

4. ระบบจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Journals Online) 
 ระบบจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (เผยแพร่ผลงานวิจัย บทความทางสหวิทยาการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และ ระบบจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วารสารปาริชาต (เผยแพร่ผลงานวิจัย
บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทความวิจารณ์หนังสือ ท่ีเก่ียวข้องกับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปัจจุบันใช้ระบบ ThaiJO ท่ีได้รับการสนับสนุนจาก ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เป็นระบบบริหาร
จัดการและตีพิมพ์วารสารในรูปแบบวารสารออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) รูปแบบของการใช้งานเป็นระบบ
Web-Based Application ที่ผู้ใช้สามารถท�างานได้เพียงเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ท โดยไม่ต้องติดต้ังโปรแกรมใดๆ ลงในคอมพิวเตอร์
และการใช้งานใช้ผ่านโปรแกรม Web browser ของผู้ใช้งาน มีฟังก์ช่ันการท�างานประกอบไปด้วย หัวข้อหลัก 3 ส่วน ได้แก่
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 - ระบบการจัดการเนื้อหาของวารสาร (Journal Content Management System)  
 - ระบบสมาชิกของวารสาร 
 - ระบบ Online Submission หรือ ระบบ Review Process
  ท้ังนี้ ในแต่ละขั้นตอนของการท�างาน จะมีการจัดเก็บไฟล์บทความไว้ยังฐานข้อมูลกลาง ท�าให้สามารถเข้าถึงหรือ
ย้อนกลับมาตรวจสอบการท�างานได้ตลอด ไม่ว่าบทความนั้นจะได้รับการตีพิมพ์หรือไม่ก็ตาม ตัวอย่างระบบ ดังนี้

ตัวอย่างระบบจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
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ตัวอย่างระบบจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วารสารปาริชาต
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5. ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (National Research Management System: NRMS) 
 ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ หรือ ระบบ NRMS (http://www.nrms.go.th/)  เป็นโปรแกรม
ประยุกต์ท่ีใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการบริหารจัดการงบประมาณวิจัยและงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย
นักวิจัย ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส�านักงบประมาณ รวมถึงยังเป็นระบบการยื่นขอทุนวิจัย
แบบที่เดียว บริหารจัดการโดยเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ตัวอย่างระบบ ดังนี้
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6. แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาผ่านทางเว็บไซต์ 
 แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา และน�าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงาน
ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยแบบสอบถามได้แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจด้านบริการจากสถาบันวิจัยและพัฒนา และส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียด ดังนี้
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7. บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์สถาบันวิจัยและพัฒนา (Facebook)
 บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์สถาบันวิจัยและพัฒนา หรือ Facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และกิจกรรมของสถาบันวิจัย แหล่งทุน และหน่วยงานวิจัย
อื่นภายนอก รวมถึงเป็นกระดานในการพูดคุย แบ่งปัน ติดต่อสอบถาม เป็นต้น

8. ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นระบบสารสนเทศท่ีช่วยอ�านวย
ความสะดวกในการบริหารจัดการงานให้สามารถด�าเนินการไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc) ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting ) ระบบประชุมทางไกลออนไลน์
(TSU e-Conference) ระบบจองห้องประชุมมหาวิทยาลัยทักษิณ และ ระบบบริหารจัดการยานพาหนะมหาวิทยาลัย
ทักษิณ เป็นต้น



ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยทักษิณ

Research and Development Institute

Thaksin University
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Intellectual Property ,Thaksin University
การดำ เนินการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ตารางแสดงผลความสำ เร็จของหน่วย TLO มหาวิทยาลัยทักษิณ  (ข้อมูล ณ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2559)

กิจกรรมของสถาบัน
ป พ.ศ.

2556 2557 2558 2559 2560

การจัดอบรมให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (ครั้ง) 1 3 2 1 -
จำานวนทรัพย์สินทางปัญญาท่ีได้รับการจดทะเบียน/จดแจ้งแล้ว (เร่ือง)
1. อนุสิทธิบัตร 2 1 -
2. ลิขสิทธิ์ 1 2 -
จำานวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้ยื่นจดทะเบียน/จดแจ้งแล้ว (เรื่อง)
1. อนุสิทธิบัตร 1 2 9 15 -

แนวโน้มผลงานท่ีย่ืนขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2556-2562
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ตารางแสดงกิจกรรมสร้างความตระหนักและการให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
(การฝึกอบรม / การสัมมนาวิชาการ / การจัดทำ  Road Show เป็นต้น)

วัน เดือน ปี ชื่อกิจกรรม สถานที่จัด จำานวน
ผู้เข้าร่วม

ผลสำาเร็จของการ
ดำาเนินกิจกรรม

16 ก.ค. 55 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : การพัฒนาความ
รู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่บุคลากรของมหาวิทยา
ทักษิณ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญา และเทคนิคการเขียนยกร่างค�าขอรับสิทธิ
บัตร/อนุสิทธิบัตร” ระหว่างวันที่ 

ม.ทักษิณ 20 นักวิจัยมีความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น

8-9 พ.ย. 57 โครงการทรัพย์สินทางปัญญา “เทคนิคการสืบค้น
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และเทคนิคการยกร่างค�าขอ
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ด้านฟิสิกส์และ
วิศวกรรมศาสตร์

ศรีปากประ 
รีสอร์ท พัทลุง

25 ได้ร่างอนุสิทธิบัตร
15 ชิ้น

16 ต.ค. 57 โครงการทรัพย์สินทางปัญญาสัญจร (เฟส 2) : 
เตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจ น�างานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ไปสู่การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

ม.ทักษิณ 10 มีผลงานยื่น
ตรวจสอบความใหม่
เพื่อรับอนุสิทธิบัตร  
จ�านวน 4  ผลงาน

17 ต.ค. 57 โครงการทรัพย์สินทางปัญญาสัญจร (เฟส 2) : 

เตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจ น�างานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ไปสู่การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
: สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

ม.ทักษิณ 15 มีผลงานยื่นตรวจ
สอบความใหม่

เพื่อรับอนุสิทธิบัตร  
จ�านวน 3  ผลงาน

5-6 ก.ย. 58 โครงการทรัพย์สินทางปัญญา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสืบค้นสิทธิ
บัตร อนุสิทธิบัตร และเทคนิคการยกร่างค�าขอสิทธิ
บัตร อนุสิทธิบัตร ด้านเทคโนโลยีอาหาร”

รร.อนัตรา
ตรัง

22 ได้ร่างอนุสิทธิบัตร
11 ชิ้น

19 พ.ย. 58 โครงการทรัพย์สินทางปัญญา “ความรู้ทั่วไปด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา และเทคนิคการยกร่างค�าขอ
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์”

ม.ทักษิณ 35 ได้ยกร่างสิทธิบัตร
2 ชิ้น

10 ก.พ. 59 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสืบค้นสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร”

ม.ทักษิณ 30 นักวิจัย search 
patent ได้ถูกต้อง
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ประเภททรัพย์สิน
ทางปัญญา วัน เดือน ปี หมายเลข ชื่อเรื่อง ชื่อนักประดิษฐ์ /นักวิจัย ระยะเวลาที่ได้รับ

ความคุ้มครอง
ผู้ดำาเนินการจัดทำา

เอกสาร ผู้เป็นเจ้าของผลงาน

ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการจดทะเบียนแล้ว
อนุสิทธิบัตร 30 เม.ย. 56 10117 กรรมวิธีการสังเคราะห์อนุภาคทองค�านาโน

จากแผ่นทองค�าเปลว
ผศ.ดร.นินนาท์  จันทร์สูรย์
นางสาวสุรัสวดี  กลับอินทร์ 

ผศ.ดร.เอกสิทธิ์  สมสุข  

30 เม.ย. 56 -           
29 เม.ย.62

มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

อนุสิทธิบัตร 12 ม.ค. 55 10821 กรรมวิธีการผลิตน�้ามันจากไรแดง อ.ดร.ทวีเดช  ไชยนาพงษ์ 12 ม.ค. 55 – 
11 ม.ค. 61

ผู้ประดิษฐ์/
มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

อนุสิทธิบัตร 5 ก.พ. 58 เลขค�าขอ 1503000152
*รอเอกสารจดทะเบียน

สื่อการเรียนการสอนชุดทดลองการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ด้วยการตกอย่างอิสระในแนวดิ่ง

นายศุภกร กรตาธิการกุล
นายสุเจนต์  พรมเหมือน

- มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นจดทะเบียนแล้ว
อนุสิทธิบัตร 8 ส.ค. 57 1403000888 เครื่องวัดปริมาณน�้าฝนด้วยการวัดค่าความจุไฟฟ้า นายศุภกร กรตาธิการกุล

นายสุเจนต์ พรมเหมือน
ส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย

มหาวิทยาลัยทักษิณ/
ส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย

อนุสิทธิบัตร 4 ก.พ. 58 1503000153 กรรมวิธีการผลิตไทเทเนียมไดออกไซด์เจือเงิน
ด้วยวิธีโซล-เจล และการตกตะกอนร่วมส�าหรับควบคุมเชื้อราหน้ายางพารา

อ.ดร.กรกนก อุบลชลเขต มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

อนุสิทธิบัตร 12 ต.ค. 58 รอเลขค�าขอ เครื่องดื่มจากข้าวมีสีและกรรมวิธีการผลิต อ.ดร.รัทรดา สมพงษ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุสิทธิบัตร 12 ต.ค. 58 รอเลขค�าขอ แป้งข้าวสังข์หยดชุบทอด ดร.พรพิมล มะยะเฉียว มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุสิทธิบัตร 12 ต.ค. 58 รอเลขค�าขอ ไวน์ข้าวเปลือกสังข์หยด   ผศ.ดร.วิไลลักษณ ์กล่อมพงษ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุสิทธิบัตร 23 พ.ย. 58 รอเลขค�าขอ กรรมวิธีการผลิตกระดาษส�าหรับท�าบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุผักและผลไม้ อ.ดร.กรกนก อุบลชลเขต มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุสิทธิบัตร 23 ธ.ค. 58 รอเลขค�าขอ เชื้อเพลิงขยะ Refuse Derived Fuel (RDF)

ผสมกะลาปาล์ม และกรรมวิธีการผลิต
ผศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

อนุสิทธิบัตร 23 ธ.ค. 58 รอเลขค�าขอ กระบวนการผลิตพอลิไวนิลคลอไรด์นาโนไฟเบอร์
ที่มียางธรรมชาติท�าหน้าที่เป็นตัวพลาส ติไซเซอร์

 อ.ดร.กฤษฎา พัชรสิทธิ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

อนุสิทธิบัตร 29 ธ.ค. 58 รอเลขค�าขอ การผลิตวัสดุกันเชื้อราไทเทเนียมไดออกไซด์เจือนิกเกิลส�าหรับผสมปูน
ยาแนวกระเบื้อง

อ.ดร.กรกนก อุบลชลเขต มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

อนุสิทธิบัตร 28 ม.ค. 59 รอเลขค�าขอ  เครื่องสังเคราะห์สารอัลตราโซนิกทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ อ.ดร.ฉัตร ผลนาค  มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุสิทธิบัตร 4 ก.พ. 59 รอเลขค�าขอ กรรมวิธีการท�าแผ่นนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพจากยางธรรมชาติ  อ.ดร.กฤษฎา พัชรสิทธิ์ 

ผศ.ดร.จตุพร แก้วอ่อน
มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

อนุสิทธิบัตร 5 ก.พ. 59 รอเลขค�าขอ กรรมวิธีการท�าแผ่นปูพื้นส�าหรับผู้ป่วยกายภาพบ�าบัดและผู้สูงอายุ
จากยางธรรมชาติ

 อ.ดร.กฤษฎา พัชรสิทธิ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

อนุสิทธิบัตร 4 ก.พ. 59 รอเลขค�าขอ เครื่องวัดปริมาณน�้าฝนด้วยการวัดแบบชั่งน�้าหนัก นายศุภกร กรตาธิการกุล
นางสาวจุฑารัตน์  นาคทุ่งเตา

มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

อนุสิทธิบัตร 19 ก.พ. 59 รอเลขค�าขอ กังหันลมแกนตั้งที่มีส่วนบังคับลม อ.ดร.ธเนศ ไชยชนะ
ผศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์ 

นายอาณัฐ พริกเล็ก

มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

อนุสิทธิบัตร 19 ก.พ.59 รอเลขค�าขอ ท่อเก็บน�้าส้มควันไม้ส�าหรับเตาเผาถ่าน อ.ดร.ธเนศ ไชยชนะ
ผศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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ผลงานท่ีย่ืนจดแจ้งลิขสิทธ์ิ โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ

ลำาดับ ประเภท
การยื่นจด ชื่อที่ผลงาน ชื่อเจ้าของ

ลิขสิทธ์ิ              
ชื่อผู้สร้างสรรค์
หรือนามแฝง  คณะ

1(2557) ลิขสิทธิ์ 
(วรรณกรรม)

ฮีกายัต จารัง กูลีนา และ
พงศาวดารอิเหนา

ฉบับอารีนัครา : “แปล”
หรือ “แปลง”?

มหาวิทยาลัย
ทักษิณ

ศ.ดร.รัตติยา สาและ
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ที่ ชื่อเรื่อง หัวหน้าโครงการวิจัย จำานวนเงิน
(บาท)

ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
คณะวิทยาศาสตร์
1 การสังเคราะห์และวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของอนุภาค

นาโน MnBi เพื่อประยุกต์ใช้เป็นแม่เหล็กถาวรชนิดใหม่
อ.ดร.คมกริช  โชคพระสมบัติ 100,000.-

คณะวิศวกรรมศาสตร์
2 อิทธิพลของอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ต่อสมบัติเชิงกลของ

ยางธรรมชาติผสมกับพอลิเอทิลีน
อ.ดร.กฤษฎา  พัชรสิทธิ์ 80,000.-

3 การสกัดน�า้มนัจากกากกาแฟเพือ่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล อ.ดร.โชคชัย  เหมือนมาศ 100,000.-
4 การผลิตไบโอดีเซลชนิดเอทิลเอสเตอร์โดยใช้น�้ามันจาก

น�้าเสียโรงงานไบโอดีเซล
อ.ดร.รวมพร  นิคม 90,000.-

5 การพัฒนาสูตรยางผสมของยางธรรมชาติกับยางไนไตรล์
เพื่อผลิตยางโอริงส�าหรับเครื่องปั่นแยกน�้ายางข้น

อ.ดร.อนิดา  เพ็ชรแก้ว 90,000.-

6 ผลของการเติมเชื้อเพลิงแช่แข็งในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
ฟิวชันแบบโทคาแมคกับพลาสมาที่มีประสิทธิภาพสูงและ
แนวต้านการสูญเสียอนุภาคและพลังงาน  

อ.ว่าที่ ร.ต.พลกฤษณ์
คล้ายวิตภัทร

80,000.-

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
7 ชนิดของเชื้อแบคทีเรียและรูปแบบความไวต่อยาต้านจุลชีพ

ของเชื้อแบคทีเรียที่พบในบาดแผลสัตว์ปศุสัตว์
อ.สพ.ญ.สุภาพร  สมรูป 90,000.-

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8 การด�ารงอยู่และการสืบสานต�านานโนราในกลุ่มคนไทย-

สยามในภาคใต้ของประเทศไทยและในประเทศมาเลเซีย
อ.ปรียารัตน์  เชาวลิตประพันธ์ 90,000.-

คณะศึกษาศาสตร์
9 การเปลี่ยนแปลงความรู้ผนวกวิธีสอนบูรณาการเทคโนโลยี

สารสนเทศ (TPACK) ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ที่มีบริบทของโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่แตกต่างกัน

อ.เสาวรส  ยิ่งวรรณะ 90,000.-

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
10 รูปแบบการด�าเนินชีวิตของผู้บริโภคที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของ
องค์กร และความภักดีในตราสินค้า : กรณีศึกษาลูกค้าสปา
ในจังหวัดภูเก็ต

อ.ดร.วิลาวัลย์  จันทร์ศรี 85,000.-

ทุนวิจัยจากงบประมาณรายได้
ปีการศึกษา 2558
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ที่ ชื่อเรื่อง หัวหน้าโครงการวิจัย จำานวนเงิน
(บาท)

วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา
11 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการแก้ไขปัญหา

ความรุนแรงในครอบครัวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
อ.อิศมนต์  จันทะโร 70,000.-

ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
12 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวสถิติทดสอบส�าหรับ

ความแตกต่างของค่ากลางระหว่างประชากร 2 กลุ่มที่
อิสระกัน

ผศ.ดร.วรางคณา เรียนสุทธิ์ 100,000.-

13 การพัฒนาประสิทธิภาพการต่อต้านแบคทีเรียและการ
ท�าความสะอาดตัวเองด้วยฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์เจือ
เงินเคลือบบนเซรามิกซ์พรุนส�าหรับกรองน�้าดื่ม

อ.ดร.กรกนก  อุบลชลเขต 145,000.-

14 การศึกษาเปรียบเทียบระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
แบบติดตั้งบนหลังคาขนาด 1.5  กิโลวัตต์ เพื่อรองรับ
ระบบโซลาร์เสรีส�าหรับเมืองไทย 

อ.ดร.ฉัตร  ผลนาค 160,000.-

15 การศึกษาองค์ประกอบทางพฤกษเคมีและการป้องกัน
ความเสียหายของดีเอ็นเอ โปรตีน ไขมันของสารสกัด
จากต้นกรดน�้า (Scoparia dulcis) และการประยุกต์
ใช้สารสกัดเป็นวัตถุเติมแต่งในอาหาร

อ.ดร.เนตรนภา  ชะนะ 150,000.-

16 การอนุมานและการสร้างแบบจ�าลองความสนใจของผู้ใช้
บนสื่อสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา : ผ้าทอพื้นเมืองภาคใต้

อ.นิชากรณ์  พันธ์คง 100,000.-

17 สารต้านจุลินทรีย์จากเชื้อราเอนโดไฟท์ EC1 ที่แยกได้
จากใบผักตบชวา (Eichhornia crassipes Linn.)

อ.วรรณฤดี  หิรัญรัตน์ 130,000.-

18 การพัฒนาชุดตรวจวัดความชื้นในดินแบบส่งสัญญาณระยะ
ไกลด้วยตนเอง

ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย  เทพนวล 100,000.-

19 การพัฒนาสื่อการสอนเรื่องการสังเคราะห์ทองแดงนาโน
และการชุบทองแดงด้วยไฟฟ้า

ผศ.ดร.นินนาท์  จันทร์สูรย์ 105,000.-

20 การสังเคราะห์ และฤทธ์ิยับย้ังเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส 
ของสารอนุพันธ์ไฮดราโซน

อ.ดร.ณวงศ์  บุนนาค 130,000.-

21 อันตรกิริยาระหว่างโปรตีนนิวรามินิเดสของไข้หวัดใหญ่
ชนิด เอ H1N1 กับสารออกฤทธิ์ในกลุ่มฟีนอลิกและ
ฟลาโวนอยด์ด้วยเทคนิค molecular docking

อ.ดร.พนิตา  ก้งซุ่น  80,000.-

22 คุณสมบัติต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดหยาบจากราเอนโด
ไฟท์และพืชเจ้าบ้าน

อ.ดร.พฤทฐิภร  ศุภพล 80,000.-
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23 ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส และฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
ของสารจากใบมะนาวควาย

อ.ดร.อัษฎาวุธ  หิรัญรัตน์ 120,000.-

24 การศึกษาและแก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียนเรื่องการหาร
ลงตัวของนิสิตวิชาเอกคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ
ด้วยชุดบทเรียนส�าเร็จรูป

อ.อลงกรณ์  แซ่ตั้ง 70,000.-

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
25 คุณลักษณะของเอนไซม์โปรติเนสจากเครื่องในปลานิล 

(Oreochromis niloticus Linneaus) และผลต่อการย่อย
สลายเนื้อวัว

นายศราวุธ  เหมหมัด 120,000.-

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
26 การใช้ชุมชนเป็นฐานกับการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนที่มี

ภาวะน�้าหนักตัวเกินในโรงเรียนประถมศึกษาชนบทภาคใต้ 
ประเทศไทย

อ.ดร.ดุษณีย์  สุวรรณคง  100,000.-

27 ประสิทธิผลของการใช้ต�ารับยาสมุนไพรตามคัมภีร์ปฐม
จินดาในหญิงหลังคลอด อ�าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

อ.ชวนชม  ขุนเอียด 100,000.-

28 ปัจจัยที่มีผลต่อการดูแลตนเองของหญิงหลังคลอดด้วยการ
แพทย์พื้นบ้าน : กรณีศึกษาในอ�าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

อ.ศิริรัตน์  ศรีรักษา 
 

80,000.-

29 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มังคุดแผ่นอบกรอบ และมังคุดผง
ด้วยวิธีการอบแห้งแบบโฟม-แมท

อ.ดร.พรพิมล  มะยะเฉียว 100,000.-

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30 ราชาธิราช : จากพระราชพงศาวดารสู่นวนิยาย (Novel) ผศ.ดร.มาโนช  ดินลานสกูล 60,000.-

31 การพัฒนาชุดฝึกอบรมออนไลน์ในการท�าวิจัยในชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษส�าหรับครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ

อ.จุรีภรณ์  มะเลโลหิต 140,000.-

32 การปรับปรุงแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยร่วมกัน
ระหว่างรัฐบาลกลาง หน่วยงานส่วนภูมิภาค และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อ.ยศธร  ทวีพล 120,000.-

33 รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการสภาพลเมืองบนฐาน
ประชาธิปไตยชุมชน ศึกษากรณีการจัดตั้งสภาพลเมือง
ต�าบลควนรู อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

อ.อัศว์ศิริ  ลาปีอี 130,000.-

34 การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมของกิจการเพื่อสังคม :
กรณีศึกษาร้านคนจับปลา

ผศ.ดร.สุทธิพร  บุญมาก 70,000.-
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35 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถทรัพยากรมนุษย์
สายวิชาการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ในก�ากับของรัฐ

อ.ดร.ธเนศ  ยุคันตวนิชชัย 100,000.-

คณะนิติศาสตร์
36 การฟ้องร้องและบังคับคดีตามค�าพิพากษากรณีรื้อถอน

โฮมสเตย์ในพื้นที่เกาะยอ จังหวัดสงขลา
ผศ.กรรณภัทร ชิตวงศ์ 140,000.-

37 การคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการจากองค์กรการเงินระดับ
ฐานราก

อ.จิรนันท์  ไชยบุปผา 150,000.-

คณะศิลปกรรมศาสตร์
38 งานวิจัยสร้างสรรค์ : ‘เดอะฟีโนมีนอล’ ส�าหรับแซกโซโฟน

และวงวินซิมโฟนี
อ.ดร.ประหยัด  ศุภจิตรา 100,000.-

39 ศึกษาวิธีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียบเรียงเสียงประสานแจ๊ส
เพื่อการเรียบเรียงเพลงไทยส�าหรับเครื่องเป่า ในวงบิ๊กแบนด ์
กรณีศึกษา บทบาทเพลงในคอนเสิร์ตราชนารีสดุดี

อ.ดร.ระวีวัฒน์  ไทยเจริญ 100,000.-

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
40 ความพึงพอใจด้านการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการเดินทาง

ท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน : กรณีศึกษา
จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล

อ.ดร.สัญชัย  ลั้งแท้กุล 130,000.-

วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
41 การจัดการองค์ความรู้เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ต�าบลพนางตุง อ�าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
อ.เทพรัตน์  จันทพันธ์ 110,000.-

ทุนวิจัยร่วมบัณฑิตศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
42 การผลิตไฮโดรเจนอย่างมีประสิทธิภาพจากน�้าทิ้งโรงงาน

สกัดน�้ามันปาล์มโดยระบบหมักแบบไร้แสง และอิเล็ก
โตรไฮโดรเจเนซิสแบบสองตอน 

ผศ.ดร.สมพงศ์  โอทอง
(ร่วมกับนิสิตระดับ ป.เอก)

250,000.-

43 การผลิตไบโอไฮเทนจากสาหร่ายสะสมคาร์โบไฮเดรต
ด้วยกระบวนการหมักไร้อากาศสองขั้นตอน

ผศ.ดร.สมพงศ์  โอทอง
(ร่วมกับนิสิตระดับ ป.เอก)

250,000.-

44 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของการแลกเปลี่ยนออกซิเจน
ส�าหรับระบบทางเดินหายใจที่มีตัวควบคุมการหายใจ

ผศ.ดร.กรวิกา  ก้องกุล
(ร่วมกับนิสิตระดับ ป.โท)

120,000.-

45 การค�านวณทางคอมพิวเตอร์ และประสิทธิภาพของวัสดุ
ธรรมชาติในการก�าจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในระบบก๊าซชีวภาพ

ผศ.ดร.อุษา  อ้นทอง
(ร่วมกับนิสิตระดับ ป.โท)

150,000.-
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46 การก�าจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในน�้าเสียจากโรงงานยางพารา
ด้วยถ่านจากเครือกล้วย และซีโอไลต์ธรรมชาติ 

ผศ.ดร.อุษา  อ้นทอง
(ร่วมกับนิสิตระดับ ป.โท)

120,000.-

47 การเตรียม ลักษณะจ�าเพาะ และประสิทธิภาพการดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากก๊าซชีวภาพของถ่านกัมมันต์
จากกากชาที่ผ่านการปรับสภาพให้มีความจ�าเพาะบนพื้นผิว

อ.ดร.พนิตา  ก้งซุ่น
(ร่วมกับนิสิตระดับ ป.โท)

150,000.-

48 การสังเคราะห์และการวัดคุณสมบัติทางแสงของอนุภาค
นาโนทอง

อ.ดร.ศุภลักษณ์  อ�าลอย
(ร่วมกับนิสิตระดับ ป.โท)

150,000.-

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
49 การท�าบริสุทธิ์และการจ�าแนกคุณลักษณะของเอนไซม์   

ทริปซินจากม้ามปลาทูน่าพันธุ์ครีบยาว (Thunnus alalunga) 
รศ.ดร.สรรพสิทธิ์  กล่อมเกล้า

(ร่วมกับนิสิตระดับ ป.เอก)
250,000.-

50 การใช้เทคนิค TPP และ ATPS ในการแยกส่วนและ
การเก็บเกี่ยวเอนไซม์ไลเปสจาก hepatopancreas
กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)

รศ.ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า
(ร่วมกับนิสิตระดับ ป.โท)

150,000.-

51 กายวิภาคที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมสภาพและการยืดอายุ
การปักแจกันของบัวหลวงตัดดอกพันธุ์สัตตบุษย์โดยใช้สาร
2,4-Pyridinedicarboxylic

ผศ.ดร.สมัคร  แก้วสุกแสง
(ร่วมกับนิสิตระดับ ป.โท)

150,000.-

ทุนวิจัยความร่วมมือกับต่างประเทศ
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
52 การผลิตและสมบัติทางชีวเคมีของสารยับยั้งเอนไซม์    

โปรตีเนสจากไข่ปลาทูน่าและผลต่อสมบัติเจลซูริมิ
รศ.ดร.สรรพสิทธิ์  กล่อมเกล้า 500,000.-

ทุนวิจัยสถาบัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
53 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัย

ทักษิณของนักเรียนที่ก�าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
พื้นที่ 8 จังหวัดภาคใต้

อ.ฐากร  สิทธิโชค 40,000.-

สำานักหอสมุด
54 ปัจจัยที่มีผลต่อการไม่ใช้ห้องสมุดของนิสิตและบุคลากร

และแนวทางส่งเสริม : กรณีศึกษาส�านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยทักษิณ

นางสาวสุนิษา  ขันนุ้ย 25,000.-

รวมทั้งสิ้น (54 โครงการ) 6,590,000.-
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คณะวิทยาศาสตร์
1 การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนน�้าทิ้งโรงงานแป้งมัน

ส�าปะหลังอย่างมีประสิทธิภาพโดยการบูรณาการกระบวนการ
หมักแบบไร้แสงที่อุณหภูมิสูงและกระบวนการอิเล็ค
โตรไลซิสชนิดใช้ตัวเร่งชีวภาพ

ผศ.ดร.สมพงศ์  โอทอง 399,000.-

2 การจัดการความรู้เชิงความหมายเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
แบบเชื่อมโยงข้อมูล : กรณีศึกษาศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพัทลุง 

ผศ.ดร.สิรยา  สิทธิสาร 562,800.-

2.1 แหล่งรวมสารสนเทศเชิงความหมายส�าหรับการเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพัทลุง

ผศ.ดร.นพมาศ  ปักเข็ม 179,500.-

2.2 ระบบให้ค�าอธิบายเชิงความหมายแบบกึ่งอัตโนมัติ
ส�าหรับข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผศ.ดร.สิรยา  สิทธิสาร 263,600.-

2.3 การพัฒนาคลังความรู้ดิจิตอลทางศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง

อ.อาจารี  นาโค 119,700.-

3 การชักน�าให้เกิดการตายในเชื้อ Salmonella enterica 
ด้วยพลาสมิด CRISPR/Cas9 ที่มีส่วนของ spacer จากยีน
ที่จ�าเป็นต่อการเจริญของเชื้อ Salmonella enterica 

อ.ดร.มณฑล  เลิศวรปรีชา 522,100.-

4 การผลิตไบโอดีเซลจากตะกอนน�้าทิ้งโรงงานสกัดน�้ามัน
ปาล์มด้วยกระบวนการเร่งทางเคมี และชีวภาพ

รศ.ดร.กนกพร  สังขรักษ์ 448,900.-

5 โปรแกรมต้นแบบของระบบแบบทดสอบออนไลน์ที่ปรับเปลี่ยน
ตามความสามารถของผู้สอบโดยใช้แบบจ�าลองการทดสอบ
อัตราส่วนความน่าจะเป็นเชิงล�าดับ กรณีศึกษา : ภาษา
อังกฤษขั้นพื้นฐาน

อ.อรยา  ปรีชาพานิช 119,900.-

6 การเพิ่มผลผลิตและความสัมพันธ์ทางด้านพลังงานขาเข้า
กับยีลด์เห็ดและการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ของโรงเรือน
ระบบท�าความเย็นแบบระเหยและหมอกควบคู่กับการ
ระบายอากาศด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ระบบควบคุม
อัตโนมัติ

รศ.ดร.จอมภพ  แววศักดิ์ 431,900.-

7 การโคลนและศึกษาลักษณะสมบัติยีนสร้างเอนไซม์อะไมเลส
ทนร้อนจากน�้าพุร้อนควนแคง จังหวัดตรัง             

อ.ดร.ศุภชัย  นิติพันธ์ 293,000.-

8 อัตราการเจริญเติบโต อัตรารอด และคุณภาพเนื้อปลา
กะพงขาวที่เลี้ยงด้วยระบบต่างกัน

ผศ.ดร.แจ่มจันทร์  เพชรศิริ 285,000.-

ทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน
ปีการศึกษา 2558
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9 การตรวจวัดและวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพจ�าเพาะของ
นิวไคลดก์ัมมันตรังสีธรรมชาติ (226Ra, 232Th และ 40K)
และที่มนุษยส์ร้างขึ้น (137Cs) ในตัวอย่างดินผิวหน้าและ
ทรายชายหาดที่เก็บจากบริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง 
ประเทศไทย หลังการเกิดเหตุการณ์น�้ามันรั่วไหลในอ่าวไทย
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556

ผศ.ดร.ประสงค์  เกษราธิคุณ 349,100.-

10 ผลของคาร์โบไฮเดรตจากแหล่งต่างๆ ต่อการเจริญเติบโต 
อัตราแลกเนื้อ ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และการรอด
ตายของปลาดุกล�าพัน (Clarias nieuhoii) ระยะปลานิ้ว

ผศ.ดร.สุภฎา  คีรีรัฐนิคม 179,600.-

11 สารเชิงซ้อนไดนิวเคลียร์ทองแดงที่มีลิแกนด์อนุพันธ์
กรดเบนโซอิก : การสังเคราะห์, สเปกโทรสโกปี, ฤทธิ์ต้าน
จุลชีพและสมบัติทางแม่เหล็ก

รศ.ดร.หิริหัทยา  เพชรมั่ง 285,000.-

12 ขั้นตอนวิธีท�าซ�้าแบบการฉายผสมใหม่ส�าหรับตัวด�าเนิน
การไม่เชิงเส้นในปริภูมิบานาค

อ.ดร.ศิวพร  แซ่วัน 149,200.-

13 การประเมินประสิทธิภาพของการบ�าบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์
ในก๊าซชีวภาพด้วยระบบตัวกรองชีวภาพโดยกลุ่มจุลินทรีย์

ผศ.ดร.สมพงศ์  โอทอง 529,600.-

14 ฤทธิ์ต้านจุลชีพของ Acidophilic actinomycetes ที่แยก
ได้จากดินกรดในจังหวัดพัทลุง

อ.ดร.ชัยสิทธิ์  นิยะสม 349,100.-

15 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของศักยภาพพลังงานชีวมวลกับ
ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาและการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาคใต้

ผศ.สุวิทย์  เพชรห้วยลึก 272,700.-

16 การปนเปื้อนของโลหะหนักในร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์
บริเวณภาคใต้

อ.ดร.พีรนาฏ  คิดดี 251,800.-

17 การก�าจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ในก๊าซชีวภาพโดย
ใช้เปลือกมังคุด 

ผศ.ดร.อุษา  อ้นทอง 349,100.-

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
18 โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเครื่องในปลาทูน่าพันธุ์โอแถบ 

(Katsuwonus pelamis) : สมบัติเชิงหน้าที่และกิจกรรม
การต้านออกซิเดชัน

รศ.ดร.สรรพสิทธิ์  กล่อมเกล้า 570,000.-

19 เอนไซม์ทริปซินจากตับปลาทูน่าพันธุ์ครีบยาว (Thunnus 
alalunga) : การท�าบริสุทธิ์ การแยกส่วนและการจ�าแนก
คุณลักษณะ

รศ.ดร.สรรพสิทธิ์  กล่อมเกล้า 473,800.-

20 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ส�าหรับการจัดสรรน�้า
ของฝายคลองส่งน�้าไม้เสียบ จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ.ดร.อนิศรา  เพ็ญสุข  ติ๊บแก้ว  178,100.-
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21 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพ
ของคะน้า (Brassica alboglabra) ที่ผลิตด้วยวิธีการ
ไฮโดรโปนิกส์

ผศ.ดร.สรพงค์  เบญจศรี 237,500.-

22 คุณค่าทางโภชนาการและสมบัติการต้านออกซิเดชันของ
เนื้อลูกตาลสุกและการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ขนมลา

ผศ.ดร.อมรรัตน์  ถนนแก้ว 377,400.-

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
23 การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเองเรื่องการเขียนสะกดค�า

ของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ
อ.ปิยธิดา  คงวิมล 79,800.-

24 การย้ายถิ่นเพื่อศึกษาต่อในประเทศมาเลเซียของนักศึกษาไทย ผศ.ดร.นิสากร  กล้าณรงค์ 349,100.-
25 การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในรูปแบบหมู่บ้าน

วัฒนธรรมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน บริเวณคาบสมุทร
สทิงพระ จังหวัดสงขลา

ผศ.ดร.อดิศร  ศักดิ์สูง 182,500.-

26 การพัฒนาเครือข่ายทางสังคมระหว่างคริสตชนปัตตานีกับ
ชุมชนเพื่อนบ้านเพื่อความสมานฉันท์

อ.ดร.ศันสนีย์  จันทร์อานุภาพ 299,200.-

27 การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแบบมีส่วนร่วม
เพื่อจัดท�าฐานข้อมูลพื้นที่ป่าสาคูในจังหวัดพัทลุง

น.ส.สมสมัย  เอียดคง 174,600.-

คณะศิลปกรรมศาสตร์
28 พระพุทธรูปจ�าหลักไม้ในพื้นที่รอบลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา : 

รูปแบบ องค์ความรู้ วิถีชุมชนและการฟื้นฟู
อ.นันทวุฒิ  สิทธิวัง 173,700.-

คณะนิติศาสตร์
29 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และสันติวิธีใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผศ.กรกฎ  ทองขะโชค 808,000.-

29.1 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และสันติวิธี
ของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผศ.กรกฎ  ทองขะโชค 309,200.-

29.2 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และสันติวิธี
ของในศาลจังหวัดชายแดนใต้

อ.ศิริชัย  กุมารจันทร์ 249,400.-

29.3 การฟื้นฟูผู้กระท�าความผิดในงานคุมประพฤติของ
ชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ.เอกราช  สุวรรณรัตน์ 249,400.-

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
30 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดสงขลา ผศ.บุษกร  ถาวรประสิทธิ์ 123,700.-
31 การประกันวัตถุดิบส�าหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเล

แปรรูปจังหวัดสงขลา
รศ.ดร.ชินสัคค  สุวรรณอัจฉริย 374,100.-
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32 คุณภาพการจัดการและขีดความสามารถเชิงพฤติกรรม
กับความส�าเร็จในการประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

ผศ.ดร.อนิวัช  แก้วจ�านงค์ 180,400.-

33 การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าจ้างแรงงานไทยและ
แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างจังหวัด
สงขลา

ผศ.ดร.เจษฎา  นกน้อย 174,600.-

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
34 ภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 0-18 ปี ในภาคใต้ตอนล่าง

ของไทย : การศึกษาระยะยาว 6 ปี (พ.ศ. 2552-2557)
อ.ดร.สมเกียรติยศ  วรเดช 190,000.-

สถาบันทักษิณคดีศึกษา
35 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
นายเชิดชัย  อ๋องสกุล 199,500.-

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
36 ทัศนะคนไทยพลัดถิ่นในมาเลเซียต่อแนวทางแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้ของไทยอย่างสันติวิธี 
(กรณีศึกษา : รัฐกลันตัน, รัฐเคดาห์ และรัฐเปรัค)

อ.ดร.อภิวัฒน์  สมาธิ 349,100.-

รวมทั้งสิ้น (36 โครงการ) 11,272,900.-
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คณะวิทยาศาสตร์
1 การผลิตและการใช้ประโยชน์จากก๊าซ

ชีวภาพและน�้าหมักชีวภาพจากของเสีย
เหลือทิ้งจากการท�าการประมง

ผศ.ดร.อุษา  อ้นทอง ส�านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) /ระยะเวลาการ
ด�าเนินการวิจัย 8 เดือน

488,000.-

2 นวัตกรรมพลังงานสะอาดสูความยั่งยืน
ของชุมชน : พลังงานชีวมวล ชีวภาพและ
การดึงน�้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

อ.นิรมล จันทรชาติ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) / ระยะเวลา
การด�าเนินการวิจัย 8 เดือน

500,000.-

3 ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบ
ติดตั้งบนหลังคา : กรณีศึกษาติดตั้งบน
หลังคามัสยิด

รศ.ดร.จอมภพ  แววศักดิ์  ส�านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) /ระยะเวลาการ
ด�าเนินการวิจัย 8 เดือน

500,000.-

4 การสังเคราะห์และสมบัติของ
พอลิบิวธิลีนซัคซิเนต (PBS)

อ.ดร.นันทรัตน์
พฤกษาพิทักษ์

คอบช.2559 (ส�านักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน)

600,000.-

5 การค�านวณและการดูดซับโลหะหนัก
ในน�้า โดยใช้โครงสร้างคอนเดนส์แทน
นินในธรรมชาติเป็นตัวดูดซับ

อ.นิรมล  จันทรชาติ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.)/ 1 เมษายน 2559-
31 มีนาคม 2560

250,000.-

6 การประเมินศักยภาพพลังงานลมและ
ความเป็นไปได้ของฟาร์มกังหันลมเพื่อ
การผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาค
ใต้ตอนกลางของอ่าวไทย (ระยะที่ 2)

รศ.ดร.จอมภพ  แววศักดิ์ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

141,680.-

7 การก�าจัดต้นกงในทะเลน้อย โดยการ
ผลิตก๊าซชีวภาพด้วยระบบหมักแบบ
ไร้อากาศ

ผศ.ดร.ศิริลักษณ์  ช่วยพนัง ทุนวิจัยจากส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.)

250,000.-

8 การสังเคราะห์และวิเคราะห์สมบัติ
ทางกาย ภาพโครงสร้างนาโน MnAl 
เพื่อประยุกต์ใช้เป็นแม่เหล็กถาวร
ชนิดใหม่ที่ปราศจากธาตุโลหะหายาก

อ.ดร.คมกริช  โชคพระสมบัติ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) ทุนส่งเสริมนักวิจัย
รุ่นใหม่

600,000.- 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารส�าเร็จรูป

จากปลาดุกร้า
ผศ.ดร.อมรรัตน์  ถนนแก้ว ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา

ภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย ์
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

400,000.-

ทุนวิจัยงบประมาณภายนอก
ปีการศึกษา 2558
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10 การศึกษาระบบการเลี้ยงควายในพื้นที่
อนุรักษ์ (ทะเลน้อย) บทบาทต่อเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง งบประมาณสนับสนุน
จากส�านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)
ตั้งแต่ปี 2554

1,827,000.-

11 การจัดการของเสียอินทรีย์ด้วยระบบ
บ่อหมักก๊าซชีวภาพ พื้นที่ด�าเนินการ :
โรงเรียนบ้านโตน ต.ล�าสินธุ์ 
อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

ผศ.ดร.อุษา  อ้นทอง ส่วนพลังงานชุมชน
ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัท ปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย (ปตท.)

92,400.-

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
12 การติดตามเยี่ยมส�ารวจเพื่อการพัฒนา

คุณภาพบริการปฐมภูมิ ตามตัวชี้วัด
เกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ 
(ตามข้อตกลงเลขที่ 59A00589
ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559)

รศ.ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

300,000.-

13 การประเมินผลการวิจัยภายใต้งบ
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

รศ.ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (2558)

300,000.-

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และ

อิทธิพลจากสื่อกับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนใน
ระดับอาชีวศึกษาพื้นที่สามจังหวัดชาย
แดนภาคใต้

อ.อัศว์ศิริ  ลาปีอี ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้
เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)/
(ระยะเวลาการด�าเนินการ
วิจัย 1 ปี)

247,280.-

15 การจัดการเพื่อการพัฒนาชุมชนเมือง
และที่อยู่อาศัยในเขตการค้าชายแดน
ไทย-มาเลเซีย

อ.ทวนธง  ครุฑจ้อน การเคหะแห่งชาติ 2,320,000.-

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
16 ส�ารวจความพึงพอใจของประชาชน

ที่มีต่อผลการด�าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ผศ.สุธรรม  ขนาบศักดิ์   ทุนวิจัยภายนอกประจ�าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556-2560
(การด�าเนินการวิจัยฯ 
ปีงบประมาณ 2558)

2,808,500.-

คณะศึกษาศาสตร์
17 แนวโน้มความต้องการก�าลังคนของ

ตลาดแรงงานและการจ้างงานในอนาคต
กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รศ.ดร.นิรันดร์  จุลทรัพย์ ส�านักเลขาธิการสภาการ
ศึกษา/มิถุนายน 2559-
มิถุนายน 2560

200,000.-
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ที่ ชื่อเรื่อง หัวหน้าโครงการวิจัย แหล่งทุน / ระยะเวลา จำานวนเงิน
(บาท)

18 การส�ารวจและรวบรวมผลงานวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
ในระดับพื้นที่ที่สอดคล้องกับกรอบและ
ทิศทางการวิจัยเพื่อการศึกษาเพื่อขับ
เคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ย้อนหลัง 3 ปี

รศ.ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์ ส�านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (พ.ศ.2555-2557)

150,000.-

19 โครงการน�าร่อง “จังหวัดประชาคม
ปฏิรูปการเรียนรู้ (Empowering 
Reform Provinces)”  

อ.ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี  ส�านักเลขาธิการสภาการศึกษา 690,000 .-

20 การสร้างและพัฒนาหลักสูตรความ
เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ (แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษา
ตอนปลายเพื่อบ่มเพาะผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์)

รศ.ดร.พูนสุข  อุดม โครงการวิจัยของเทศบาล
นครสงขลา

7,000,000.-

สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
21 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากสวนผลไม้โดย

ใช้กรีนเทคโนโลยี กรณีศึกษาสวนผลไม้
ชุมชนต�าบลหนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

อ.ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี ส�านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)/ระยะเวลาการ
ด�าเนินการวิจัย 1 ปี

2,000,000.-

รวมทั้งสิ้น (21 โครงการ) 21,664,860.-
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ที่ ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ /
ช่วงเวลา

คณะวิทยาศาสตร์
1 สเปกโทรสโกปี โครงสร้างและฤทธิ์

ต้านจุลชีพของสารเชิงซ้อนทองแดงกับ
ลิแกนด์อนุพันธ์กรดเบนโซอิก

รศ.ดร.หิริหัทยา  เพชรมั่ง
อ.ดร.มณฑล  เลิศวรปรีชา

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
เดือน ก.ค. - ธ.ค. พ.ศ. 2558 
ปีที่ 18 ฉบับที่ 2

2 ความเป็นเมืองและเครือข่ายถนนส่งผล
กระทบต่อนกอย่างไร

ผศ.ดร.สุปาณี  เลี้ยงพรพรรณ วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
เดือน ก.ค. - ธ.ค. พ.ศ. 2558 
ปีที่ 18 ฉบับที่ 2

3 นกพิโทฮิวอิ นกมีพิษ ผศ.ดร.สุปาณี  เลี้ยงพรพรรณ วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เดือน ธ.ค. พ.ศ. 2558 
ฉบับพิเศษ ปีที่ 23 ฉบับที่ 6

4 คู่มือเรียน การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
(System Analysis and Design)

ผศ.อรยา  ปรีชาพานิช บริษัทไอดีซี พรีเมียร์ จ�ากัด

5 Phtocatalytic and antibacterial activity 
of ZnO powders prepared via sol-gel 
method

อ.ดร.กรกนก  อุบลชลเขต วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
เดือน ม.ค. - มี.ค. พ.ศ. 2559 
ปีที่ 43 ฉบับที่ 1

6 Phtocatalytic and antibacterial activity 
of TiO2 Power Synthesized
by Microwave-assisted sol-gel Method

อ.ดร.กรกนก  อุบลชลเขต วารสารวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เดือน ก.ค. - ธ.ค. พ.ศ. 2558 
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2

7 ตัวแบบพยากรณ์โอกาสการถอนรายวิชา
แคลคูลัส 1 ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

ผศ.ดร.วรางคณา  เรียนสุทธิ์ วารสาร มทร.อีสาน
เดือน พ.ค. - ส.ค. พ.ศ. 2558 
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

8 ตัวแบบพยากรณ์ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ผศ.ดร.วรางคณา  เรียนสุทธิ์ วารสาร มทร.อีสาน
เดือน พ.ค. - ส.ค. 58 ปีที่ 8 
ฉบับที่ 2

9 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาแคลลคูลัส 1 ของนิสิตมหาวิทยาลัย
ทักษิณ

ผศ.ดร.วรางคณา  เรียนสุทธิ์ วารสารปาริชาต
เดือน เม.ย. - ก.ย. พ.ศ. 2558 
ปีที่ 28 ฉบับที่ 1

10 การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ของประเทศไทย

ผศ.ดร.วรางคณา  เรียนสุทธิ์ วารสารวิชาการและวิจัย 
มทร.พระนคร เดือน ก.ย. 
พ.ศ. 2558 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
ปีการศึกษา 2558
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ที่ ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ /
ช่วงเวลา

11 ตัวแบบพยากรณ์ปริมาณการจ�าหน่ายเบียร์
ในประเทศไทย

ผศ.ดร.วรางคณา  เรียนสุทธิ์ วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เดือน ต.ค.
พ.ศ. 2558 ปีที่ 23 ฉบับที่ 5

12 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
แคลคูลัส 1 ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

ผศ.ดร.วรางคณา  เรียนสุทธิ์ วารสารปาริชาต เดือน ต.ค.
พ.ศ. 2558 - มี.ค. พ.ศ. 2559 
ปีที่ 28 ฉบับที่ 2

13 การศึกษาปัจจัยที่อิทธิพลต่อเกรดเฉลี่ย
สะสมของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

ผศ.ดร.วรางคณา  เรียนสุทธิ์ วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
เดือน ก.ค. - ธ.ค. พ.ศ. 2558
ปี 18 ฉบับที่ 2

14 ตัวแบบพยากรณ์จ�านวนผู้ป่วยโรคบิด
ในประเทศไทย

ผศ.ดร.วรางคณา  เรียนสุทธิ์ วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
เดือน ก.ย. - ธ.ค. พ.ศ. 2558 
ปีที่ 23 ฉบับที่ 3

15 การพยากรณ์ปริมาณน�้าฝน อ�าเภอเมือง 
จังหวัดน่าน

ผศ.ดร.วรางคณา  เรียนสุทธิ์ วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
เดือน ก.ค. - ก.ย. 58 38 (3)

16 ตัวแบบพยากรณ์ปริมาณการจ�าหน่ายปลา
ทูน่ากระป๋องในประเทศไทย

ผศ.ดร.วรางคณา  เรียนสุทธิ์ วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.
เดือน ธ.ค. พ.ศ. 2558 
ปีที่ 31 ฉบับที่ 2

17 ตัวแบบพยากรณ์มูลค่าการส่งออกอาหาร
กระป๋องผ่านด่านศุลกากรในภาคใต้

ผศ.ดร.วรางคณา  เรียนสุทธิ์ วารสาร มทร.อีสาน
เดือน ก.ย. - ธ.ค. พ.ศ. 2558 
ปีที่ 8 ฉบับที่ 3

18 เทคโนโลยีพลังงานลม รศ.ดร.จอมภพ  แววศักดิ์ ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เดือน ต.ค.
พ.ศ. 2558

19 RADIOLOGICAL HAZARD ASSESSMENT 
IN SURFACE BEACH SAND SAMPLES 
FROM SAIKAEW BEACH IN SONGKHLA 
PROVINCE (Thailand) AFTER THE 
FUKUSHIMA DAI-ICHI NUCLEAR POWER 
PLANT ACCIDENT

ผศ.ดร.ประสงค์  เกษราธิคุณ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 41 (วทท 41) วันที่ 6 - 8 
พ.ย. 2558

20 การตรวจคัดกรองแบคทีเรียที่สร้างเอนไซม์
เซลลูเลสไซลาเนส และอไมเลส จากทางเดิน
อาหารของหนอนผีเสื้อและหนอนด้วง

ผศ.ดร.มณฑล  เลิศวรปรีชา ประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก�าแพงแสน
วันที่ 8 - 9 ธ.ค. 2558

21 ปริมาณฟอสฟอรัสสะสมในป่าชุมชน
บ้านพงศ์ อ�าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ผศ.อานุช  คีรีรัฐนิคม โครงการประชุมวิชาการ
การน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วันที่ 17 - 18 ธ.ค. 2558
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ที่ ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ /
ช่วงเวลา

22 A Construction Model of Orbit
and Retrograde Motion of Venus

อ.ดร.สุวิทย์  คงภักดี การประชุมสังคมศาสตร์
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งที่ 12 วันที่ 14 ม.ค. 2559

23 การถ่ายภาพ HDR เพื่อเพิ่มความเปรียบ
ต่างให้กับภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์

อ.ดร.ศุภลักษณ์  อ�าลอย 
นายอาซีซ๊ะ  หลงกาสา

(วท.บ. ฟิสิกส์)

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปีที่ 18 ฉบับพิเศษ 2559

24 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิต
มหาวิทยาลัยทักษิณระหว่างผู้ที่ไม่ถอน
และถอนรายวิชาแคลคูลัส 1

ผศ.ดร.วรางคณา  เรียนสุทธิ์ วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 
ปีที่ 44 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม - มีนาคม 2559

25 การพยากรณ์จ�านวนผู้ว่างงานในประเทศไทย ผศ.ดร.วรางคณา  เรียนสุทธิ์ วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปีที่ 24 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม – เมษายน 2559

26 การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกเนื้อไก่แช่แข็ง
และแช่เย็น

ผศ.ดร.วรางคณา  เรียนสุทธิ์ วารสารวิชาการและวิจัย
มทร.พระนคร ปีที่ 10
ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม 2559

27 การพยากรณ์ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ผศ.ดร.วรางคณา  เรียนสุทธิ์ วารสารวิทยาศาสตร์แห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม - มิถุนายน 2559

28 การพยากรณ์ราคาน�้ายางสด ผศ.ดร.วรางคณา  เรียนสุทธิ์ วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 
เดือนเมษายน – มิถุนายน 2559

29 ตัวแบบพยากรณ์จ�านวนผู้ป่วยโรคปอด
อักเสบในประเทศไทย

ผศ.ดร.วรางคณา  เรียนสุทธิ์ วารสารสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม - มิถุนายน 2559

30 ตัวแบบพยากรณ์จ�านวนผู้มีงานท�า
ในประเทศไทย

ผศ.ดร.วรางคณา  เรียนสุทธิ์ วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปีที่ 18 ฉบับที่ 2
เดือนพฤษภาคม- สิงหาคม 2559

31 ตัวแบบพยากรณ์ปริมาณการส่งออกแป้งมัน
ส�าปะหลัง

ผศ.ดร.วรางคณา  เรียนสุทธิ์ วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปีที่ 19 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม - มิถุนายน 2559

32 ตัวแบบพยากรณ์ราคากุหลาบหนูที่ตลาด
สี่มุมเมือง

ผศ.ดร.วรางคณา  เรียนสุทธิ์ วารสารวิจัยและส่งเสริม
วิชาการเกษตร ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 
เดือนพฤษภาคม- สิงหาคม 2559
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33 ตัวแบบพยากรณ์ราคาปาล์มน�้ามัน
จังหวัดชุมพร

ผศ.ดร.วรางคณา  เรียนสุทธิ์ วารสารวิทยาศาสตร์
แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม - ธันวาคม 2558

34 ทฤษฎีบทการลู่เข้าส�าหรับปัญหาอสมการ
การแปรผันและปัญหาจุดตรึงของการ
ส่งหลายค่า

อ.ดร.ศิวพร  แซ่วัน 
ผศ.ดร.สารภี  ไชยรัตน์ 

อ.ดร.จันทวรรณ  น้อยศรี 
อ.ปรีดาภรณ์  กาญจนส�าราญวงศ์

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปีที่ 19 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม - มิถุนายน 2559

35 ประโยชน์ของการรักเดียวใจเดียวของนก :
คู่เดิม VS คู่ใหม่

ผศ.ดร.สุปาณี  เลี้ยงพรพรรณ วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปีที่ 24 ฉบับที่ 6
เดือนมิถุนายน 2559

36 ปรากฏการณ์ลอมบาร์ด : การปรับเสียง
ในสัตว์

ผศ.ดร.สุปาณี  เลี้ยงพรพรรณ วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปีที่ 24 ฉบับที่ 5 
เดือนพฤษภาคม 2559

37 ผลของกาซินเตอร์ต่อสมบัติทางกายภาพ
ของเซรามิกบิสมัทโซเดียมไทเทเนตที่เจือด้วย
แทนทาลัมเพนตอกไซด์

อ.ดร.ชลธิรา  แสงสุบัน 
อ.ดร.ศุภลักษณ์  อ�าลอย 
น.ส.สุธาสินี  เขียวมณีนัย 

(วท.ม. ฟิสิกส์)

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปีที่ 18 ฉบับพิเศษ ปี 2559

38 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุน
การเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกของจังหวัดสงขลา

ผศ.อรยา  ปรีชาพานิช 
ผศ.สุดา  เธียรมนตรี

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปีที่ 18 ฉบับพิเศษ 2559

39 วิทยาภูมิคุ้มกัน (Immunology) ผศ.ดร.มณฑล  เลิศวรปรีชา บริษัท แดเน็กซ์อินเตอร์
คอปอเรชั่น จ�ากัด ปี 2559

40 The Effect of Inverted Cone Inserts 
Design on Granular Behavior in Silo

อ.ดร.วาเรียม  ช่วยจันทร์ การประชุมวิชาการ
คณิตศาสตร์ ประจ�าปี 2559 
และ การประชุมวิชาการ
คณิตศาสตร์บริสุทธิ์และ
ประยุกต์ ประจ�าปี 2559
วันที่ 23 - 25 พ.ค. 2559

41 เทคนิคยูวี – วิสิเบิลสเปกโทรสโกปีส�าหรับ
การวิเคราะห์ปริมาณกรดออกซาลิกในพืช

อ.ดร.สมศักดิ์  โชคนุกูล 
อ.ดร.พิมพ์ชนา  ฮกทา

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 2559

42 ศักยภาพของแหล่งผลิตสารต้านจุลินทรีย์ : 
ราเอนโดไฟท์จากจอกหูหนูและผักตบชวา

อ.ดร.อัษฎาวุธ  หิรัญรัตน์ 
อ.ดร.พฤทฐิภร  ศุภพล
น.ส.เนตรนภา  บรรณา 

(วท.บ. ชีววิทยา) 
น.ส.จุณีรัตน์  แซ่เหง่า 

(วท.บ. ชีววิทยา)

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ 26
วันที่ 26-29 พ.ค. 59
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43 การผลิตกรดแลคติกด้วยน�้ากากส่า
จากเปลือกสับปะรดโดย Lactobacillus 
plantarum ATCC 21028

ผศ.ดร.กนกพร  สังขรักษ์
นายโอภาส  ชูนุตร 

(วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ) 
นายเทวัญ  หยู่หนู 
นางนิษา  ไพจิตร

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

44 จลนพลศาสตร์และอุณหพลศาสตร์การดูดซับ
เมททิลีนบลูด้วยถ่านกัมมันต์เปลือกมังคุด

อ.ดร.พนิตา  ก้งซุ่น
น.ส.สุภาพร  รัตนพันธ์ 
(วท.ม. เคมีประยุกต์)

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

45 การสูบน�้าโดยใช้เชื้อเพลิงร่วมโปรดิวเซอร์
แก๊สดีเซล

ผศ.ดร.จอมภพ  แววศักดิ์ 
นายสุประดิษฐ์  ยวนทอง 

นายธีรเดช  ใหญ่บก

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

46 คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนและ
ความดันลดขณะควบแน่นของสาร
ท�าความเย็น R134a ภายในท่อแบน

ผศ.ดร.จตุพร  แก้วอ่อน
น.ส.รอนี  บิลหมุด

(วท.ม. ฟิสิกส์) 
น.ส.ริฎวี  ตาเล๊ะ (วท.ม. ฟิสิกส์) 

นายจักรพันธ์  ทองบุญชู 
(วท.บ. ฟิสิกส์)

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

47 สมรรถนะการท�างานของระบบการ
ท�าความเย็นแบบดูดกลืนที่ใช้แก๊สชีวภาพ
เป็นแหล่งพลังงาน

ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย  เทพนวล 
ผศ.สุวิทย์  เพชรห้วยลึก
ผศ.ดร.จตุพร  แก้วอ่อน

น.ส.ริฏวี  ตาเล๊ะ (วท.ม. ฟิสิกส์) 
น.ส.รอนี  บิลหมุด

(วท.ม. ฟิสิกส์)

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

48 ศึกษาเปรยีบเทยีบการวดัอตัราการไหลของน�า้ 
ระหว่างการวัดอัตราการไหลโดยท่อเวนทูรี่
กับการวัดจริง

อ.ดร.พลากร  บุญใส ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

49 การสร้างชุดทดลองเรื่องการวัดขนาดโลก อ.ดร.สุวิทย์  คงภักดี ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

50 การเปรียบเทียบเทคนิคการจ�าแนกประเภท
ส�าหรับการท�านายผลการส�าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลา

ผศ.ดร.นพมาศ  ปักเข็ม 
ผศ.ดร.สิรยา  สิทธิสาร 

อ.ปรีดาภรณ์  กาญจนสาราญวงศ์

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

51 ระบบเปลี่ยนค�าค้นจากเนื้อความกฎหมาย 
โดยใช้แบบจ�าลองเวกเตอร์สเปซ :
กรณีศึกษา ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์

อ.ดร.พงษ์พันธ์  พิณโท 
อ.ดร.วิสิทธิ์  บุญชุม

น.ส.จุฑามาส  แนวบรรทัด 
(วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59
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52 การรับรู้และทัศนคติของชุมชนต่อการ
ก่อสร้างฟาร์มกังหันลม ต�าบลม่วงงาม 
อ�าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

อ.ดร.สุนิสา  คงประสิทธิ์ 
ผศ.ดร.จอมภพ  แววศักดิ์ 
ผศ.ดร.ธเนศ  ไชยชนะ 

น.ส.สุจิตรา  ไข่คง 
(วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

53 ผลของการเสริมไคโตแซนและเลวามิโซล
ในอาหารต่อการเจริญเติบโต ภูมิคุ้มกันแบบ
ไม่จ�าเพาะ และความต้านทานโรคของปลานิล 
(Oreochromis niloticus)

ผศ.นพดล  ศุกระกาญจน์ 
นายกฤษณะ  เรืองคล้าย 

นายพันธสิทธิ์  โชคสวัสดิกร

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

54 ความหลากหลายและความชุกชุมของสัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในทะเลน้อย 
จังหวัดพัทลุง

ผศ.ดร.ศิริลักษณ์  ช่วยพนัง 
อ.เตือนตา  ร่าหมาน 
ผศ.ดร.อุษา  อ้นทอง

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

55 ค่ากัมมันตภาพจ�าเพาะและแผนภาพทางรังสี
ของนิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติในตัวอย่าง
ทรายชายหาด บริเวณชายหาดชลาทัศน์
ชายหาดสมิหลา และชายหาดทรายแก้ว 
จังหวัดสงขลา ประเทศไทย

ผศ.ดร.ประสงค์  เกษราธิคุณ 
รศ.ดร.นิคม  ชูศิริ

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

56 ความหลากหลายและความชุกชุมของแพลงก์
ตอนสัตว์ในคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง

อ.ดร.ธัญญา  พันฤทธิ์ด�า 
อ.เตือนตา  ร่าหมาน

น.ส.วิจิตรา  เพชรพรม

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

57 ประสิทธิภาพของสารโคแอกกูแลนต์
จากเมล็ดมะรุมร่วมกับสารโพลีอะลูมิเนียม
คลอไรด์ในการตกตะกอนความขุ่น

อ.ดร.พีรนาฏ  คิดดี 
น.ส.ศิริลักษณ์  ไชยเซ่ง 

(วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
น.ส.เบญจพร  เรืองยศ 

(วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
ผศ.ดร.สุภฎา  คีรีรัฐนิคม

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

58 สมบัติทางชีวเคมีของเอนไซม์ไลเปส
ที่ผ่านการท�าบริสุทธิ์บางส่วนจาก 
Hepatopancreas กุ้งขาวแวนนาไม 
(Litopenaeus vannamei)

ผศ.ดร.กนกพร  สังขรักษ์
นายสกนวัจน์  เกื้อเพชร์แก้ว 
(วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ)

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

59 แหล่งคาร์บอนร่วมเพื่อการผลิตเซลลูโลส
จากเชื้อ Acetobacterxylinum TISTR 086

อ.ดร.นันทรัตน์  พฤกษาพิทักษ ์
นายเฉลิมเกียรติ  แก้วนุ่น 
(วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ) 
ผศ.ดร.สมพงศ์  โอทอง

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

60 การคัดแยกราชอบร้อนเพื่อผลิตเอนไซม์
ไซลาเนสจากบ่อน�้าร้อนควนแคง จังหวัดตรัง

อ.ดร.พฤทฐิภร  ศุภพล 
อ.ดร.ศุภชัย  นิติพันธ์
นายชัยชนะ  คงณรงค์

(วท.ม. ชีววิทยา)

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59
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61 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของสลัดที่จ�าหน่าย
ในจังหวัดพัทลุง

ผศ.บุษกร  อุตรภิชาติ 
ผศ.ดร.มณฑล  เลิศวรปรีชา 

อ.ดร.ศุภชัย  นิติพันธ์ 
นายสมพงศ์  ยี่ร่อสา

(วท.บ. ชีววิทยา) 
น.ส.เกวรีย์  ศรีสวัสดิ์  

(วท.บ. ชีววิทยา)

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

62 ความสามารถของราเอนโดไฟท์ในการผลิต
เอนไซม์เซลลูเลสและสารต้านเชื้อรา

อ.ดร.พฤทฐิภร  ศุภพล
น.ส.เกศกนก  เขียวอุดม

(วท.บ. จุลชีววิทยา)

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

63 ต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ส�าหรับบ�าบัด
พิษซัลไฟด์ในน�้าเสียจากโรงงานขนาดเล็ก 
ของกระบวนการยางแผ่น

น.ส.สุทธิดา  วิจะสิกะ 
(วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ)

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

64 การสกัดวิตามิน และสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพจากผลปาล์มหลังการเก็บเกี่ยว

ผศ.ดร.กนกพร  สังขรักษ์
น.ส.ภัทรวดี  กิ้มตั้น 
(วท.ม. เคมีประยุกต์) 
นายเทวัญ  หยู่หนู 
นางนิษา  ไพจิตร

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

65 การตรวจหาแบคทีเรียในน�้านมดิบจากโคนม
ที่เป็นโรคเต้านมอักเสบด้วยเทคนิค 16S 
rDNA-PCR และ DGGE

อ.ดร.ศุภชัย  นิติพันธ์ 
ผศ.ดร.สมพงศ์  โอทอง 

ผศ.ดร.นุกูล  อินทระสังขา 
นายจิตรพล  ประดิษฐธรรม

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

66 ฤทธิ์ยับยั้งการท�างานของเอนไซม์ไลเพส 
อะไมเลส และแอลฟากลูโคซิเดสของพืช
สมุนไพรไทย

อ.ดร.ชุติมา  แก้วพิบูลย์
น.ส.ช่อผกา  สุขุมทอง 

(วท.บ. ชีววิทยา) 
น.ส.นัจมีย์  รอฮิง 
 (วท.บ. ชีววิทยา)

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

67 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์
ไทโรซิเนสของใบ กิ่ง และเปลือกผลของ
จ�าปาดะ

อ.วรรณฤดี  หิรัญรัตน์ 
อ.ดร.อัษฎาวุธ  หิรัญรัตน์

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

68 การพัฒนากากถั่วเหลืองประยุกต์ใช้เป็นวัสดุ
ดูดซับคอเลสเตอรอล

อ.ดร.ปิยาภรณ์  ภาษิตกุล 
อ.ดร.จิราพร  ช่อมณี

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

69 ประสิทธิภาพการดูดซับเมททิลีนบลูด้วยถ่าน
กัมมันต์ไผ่ตงลืมแล้ง

อ.ดร.พนิตา  ก้งซุ่น 
น.ส.ลักขณา  โชติธรรม 

อ.ดร.พนิตา  สุมานะตระกูล

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59
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70 การก�าจัดฟอร์มาลดีไฮด์โดยใช้สารสกัด
ผักบุ้งแดง

ผศ.ศิริพร  จันทรคีรี ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

71 การตรวจวิเคราะห์การปลอมปนยาแผนปัจจุบัน
ในยาแผนไทยในเขตจังหวัดสงขลา

อ.ดร.ณวงศ์  บุนนาค ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

72 สมบัติแม่เหล็กของทองแดงอนุพันธ์กรด
เบนโซอิก

รศ.ดร.หิริหัทยา  เพชรมั่ง 
รศ.ดร.นิคม  ชูศิริ

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

73 โฟโตลูมิเนสเซนต์ของสารประกอบทองแดง
ที่มี 1,10 - ฟีแนนโทรลีน และอนุพันธ์
กรดเบนโซอิก

รศ.ดร.หิริหัทยา  เพชรมั่ง 
รศ.ดร.นิคม  ชูศิริ

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

74 สเปกโทรสโกปี โครงสร้าง และฤทธิ์ต้านเชื้อ
แบคทีเรียของสารเชิงซ้อนทองแดง ที่มีลิแกนด์
อนุพันธ์กรดคาร์บอกซิลิก

รศ.ดร.หิริหัทยา  เพชรมั่ง 
ผศ.ดร.มณฑล  เลิศวรปรีชา

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

75 แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ที่เพลิดเพลิน
ของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

อ.ดร.อนุรักษ์  อุดมเวช ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

76 การสร้างสเปกโตรมิเตอร์อย่างง่ายโดยใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่

อ.ดร.ศุภลักษณ์  อ�าลอย
น.ส.ฟัตเมาะห์  ดือราแม 

(วท.บ. ฟิสิกส์)

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

77 การพัฒนาเครื่องวัดปริมาณน�้าฝนเพื่อใช้
ในการส่งข้อมูลผ่านระบบข้อความสั้น

นายศุภกร  กตาธิการกุล 
นายสุเจนต์  พรหมเหมือน 

ผศ.มารีนา  มะหนิ

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

78 การพัฒนาเว็บไซต์์เพื่อการเรียนรู้การเกิด
สุริยุปราคาและจันทรุปราคา

อ.ดร.อนุรักษ์  อุดมเวช ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

79 การประเมินศักยภาพพลังงานชีวมวลและ
แก๊สชีวภาพของปาล์มน�้ามันส�าหรับแผน
พัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนของภาคใต้

ผศ.สุวิทย์  เพชรห้วยลึก ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

80 การเปรียบเทียบแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์
ที่เหมาะสมส�าหรับการประเมินค่ารังสี
อาทิตย์จากความยาวนานของแสงแดด

ผศ.ดร.จอมภพ  แววศักดิ์
น.ส.กัณฐิตา  บุญรักษ์ 

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

81 อิทธิพลของเสถียรภาพของบรรยากาศต่อ
การไหลของลมบริเวณลักษณะภูมิประเทศ
ที่ซับซ้อน

ผศ.ดร.จอมภพ  แววศักดิ์ ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59
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82 การเปรียบเทียบการแจกแจงอัตราเร็วลมใน
เขตพื้นที่อ�าเภอเทพาของจังหวัดสงขลา

ผศ.ดร.จอมภพ  แววศักดิ์
นายมนตรี  รันทดสร้าง 

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

83 ค่ากัมมันตภาพจ�าเพาะและแผนภาพทางรังสี
ของนิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติในตัวอย่าง
ทรายชายหาดบริเวณชายหาดชลาทัศน์
ชายหาดสมิหลา และชายหาดทรายแก้ว 
จังหวัดสงขลา ประเทศไทย

ผศ.ดร.ประสงค์  เกษราธิคุณ 
รศ.ดร.นิคม  ชูศิริ

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

84 การตรวจวัดและวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพ
จ�าเพาะของนิวไคลด์รังสีธรรมชาติในตัวอย่าง
ดินที่เก็บจากจังหวัดระนอง ประเทศไทย

ผศ.ดร.ประสงค์  เกษราธิคุณ ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

85 การตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพจ�าเพาะ
ของนิวไคลด์รังสีธรรมชาติในตัวอย่างทราย
ชายหาดที่เก็บจากชายหาดประพาส
ต�าบลกาพวน อ�าเภอสุขส�าราญ จังหวัดระนอง 
ประเทศไทย

ผศ.ดร.ประสงค์  เกษราธิคุณ ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

86 การหาแนวรอยสัมผัสระหว่างหินแกรนิต
กับหินแปรของการเกิดน�้าพุร้อนโล๊ะจังกระ
อ.กงหรา จ.พัทลุง โดยใช้วิธีส�ารวจสภาพ
ต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ

ผศ.สุวิทย์  เพชรห้วยลึก 
นายสุเจนต์  พรหมเหมือน 

นายธีรเดช  ใหญ่บก
น.ส.สิริลักษณ์  เพ็ชรรัตน์ 

(วท.บ. ฟิสิกส์)

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

87 การตรวจหาลักษณะโพรงใต้ผิวดินโดย
ใช้วิธีส�ารวจสภาพต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ 
ในพื้นที่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

ผศ.สุวิทย์  เพชรห้วยลึก 
นายสุเจนต์  พรหมเหมือน 

นายธีรเดช  ใหญ่บก
น.ส.สุวนันท์  แดงวิไล 

(วท.บ. ฟิสิกส์)

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

88 การใช้วิธีการส�ารวจวัดสภาพต้านทานไฟฟ้า
แบบ 2 มิติ เพื่อหาลักษณะทางธรณีวิทยา
ของหินปูน ในพื้นที่ ต�าบลตะโหมด
อ�าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ผศ.สุวิทย์  เพชรห้วยลึก 
นายสุเจนต์  พรหมเหมือน 

นายธีรเดช  ใหญ่บก
นายภาณุศักดิ์  ยอกอราช 

(วท.บ. ฟิสิกส์)

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

89 การศึกษาการน�ากลับมาใช้ใหม่ของของเสีย
โรงพิมพ์ส�าหรับการท�าอิฐดินซีเมนต์

ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย  เทพนวล 
น.ส.สุรียานี  ยูโซ๊ะ 

(วท.บ. ฟิสิกส์)

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59
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90 ระบบจัดการข้อมูลการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครประจ�าชุมชนกรณีศึกษา
ต�าบลลาใหม่ อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

อ.ไภษัชย์  แซ่จู 
ผศ.สุดา  เธียรมนตรี 
น.ส.นูรรัยฮัน  อาแซ 

(วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
น.ส.ศอฟฟัส  เจ๊ะแต 

(วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

91 ทฤษฎีบทการลู่เข้าส�าหรับปัญหาอสมการ
การแปรผันและปัญหาจุดตรึงของการส่ง
หลายค่า

ผศ.ดร.สารภี  ไชยรัตน์ 
อ.ดร.จันทวรรณ  น้อยศรี 

อ.ปรีดาภรณ์  กาญจนส�าราญวงศ์ 
อ.ดร.ศิวพร  แซ่วัน

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

92 ผลการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ที่มีต่อความ
สามารถในการแก้โจทย์ปัญหาเคมี และความ
คงทนในการเรียนรู้ เรื่องปริมาณสัมพันธ์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

อ.ดร.ณวงศ์  บุนนาค ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

93 การศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ช่วย
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์

ผศ.ดร.นินนาท์  จันทร์สูรย์ ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

94 ผลการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปาร่วมกับ
สื่อประสมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร
ข้อมูล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

อ.ดร.เดือนเพ็ญ   กชกรจารุพงศ์ ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

95 การเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์เรื่อง กรด - เบส 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
ตามแนวสะเต็มศึกษากับการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้และศึกษาเจตคติต่อ
สะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผศ.ดร.นินนาท์  จันทร์สูรย์ ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

96 การบริหารจัดการสต็อกและโครงสร้างภาษี
ของอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามันส�าหรับ
ประเทศไทย

รศ.ดร.จอมภพ  แววศักดิ์ ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พ.ค. 59

97 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
เรดาร์และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากฟาร์ม
กังหันลมผลิตไฟฟ้า กรณีศึกษาฟาร์มกังหัน
ลมขนาด 43 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ อ�าเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี

รศ.ดร.จอมภพ  แววศักดิ์ การประชุมวิชาการเครือข่าย
พลังงานแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 12 วันที่ 8-10 มิ.ย. 59

98 การพัฒนาแผนที่ลมระดับสเกลเล็กตามแนว
ชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศ

รศ.ดร.จอมภพ  แววศักดิ์ การประชุมวิชาการเครือข่าย
พลังงานแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 12 วันที่ 8-10 มิ.ย. 59
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99 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแคลเซียม
คาร์บอเนตจากเปลือกหอยแครงด้วยเทคนิค
การขยายตัวอย่างรวดเร็วของแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์เหนือสภาวะวิกฤติ

อ.ดร.พนิตา  สุมานะตระกูล
นายปัตตะ  ฮาแว 

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 
เดือน ก.ค. - ธ.ค. 2558 
ปีที่ 18 เดือน 2

100 ตัวแบบพยากรณ์ปริมาณการจ�าหน่ายน�้ามัน
ปาล์มดิบในประเทศไทย

ผศ.ดร.วรางคณา  เรียนสุทธิ์ วารสารวิทยาศาสตร์
ลาดกระบัง ปีที่ 25 ฉบับที่ 1
เดือน ม.ค. - มิ.ย. 59 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 25 

101 ปัจจัยการผลิตและปริมาณการใช้พลังงาน
ส�าหรับการผลิตยางพาราในพื้นที่ภาคใต้
ของประเทศไทย

รศ.ดร.จอมภพ  แววศักดิ์ การประชุมวิชาการเครือข่าย
พลังงานแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 12 วันที่ 8-10 มิ.ย. 59

102 การเปรียบเทียบฟังก์ชันการแจกแจง
ของอัตราเร็วลมที่เกาะพะงัน

รศ.ดร.จอมภพ  แววศักดิ์ การประชุมวิชาการเครือข่าย
พลังงานแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 12 วันที่ 8-10 มิ.ย. 59

103 การประเมินศักยภาพของแหล่งทรัพยากรลม
ในพื้นที่อ�าเภอเทพาของจังหวัดสงขลา

รศ.ดร.จอมภพ  แววศักดิ์ การประชุมวิชาการเครือข่าย
พลังงานแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 12 วันที่ 8-10 มิ.ย. 59

104 การพัฒนาแผนที่ลมสเกลปานกลางนอก
ชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยด้วย
การจ�าลองแบบบรรยากาศ

รศ.ดร.จอมภพ  แววศักดิ์ 
นายมนตรี  รันทดสร้าง 

(วท.ม. ฟิสิกส์)

การประชุมวิชาการเครือข่าย
พลังงานแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 12 วันที่ 8-10 มิ.ย. 59

105 การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของ
ทุ่งกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดก�าลังการผลิต
ติดตั้ง 10 เมกะวัตน์ บริเวณอ�าเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

รศ.ดร.จอมภพ  แววศักดิ์ การประชุมวิชาการเครือข่าย
พลังงานแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 12 วันที่ 8-10 มิ.ย. 59

106 การจ�าลองการสูญเสียเนื่องจากเวกใน
ทุ่งกังหันลมผลิตไฟฟ้าโดยมีการติดตั้งกังหันลม
ที่มีความสูงศูนย์กลางส่วนหมุนแตกต่างกัน

รศ.ดร.จอมภพ  แววศักดิ์ 
น.ส.กัณฐิตา  บุญรักษ์

(วท.ม. ฟิสิกส์)

การประชุมวิชาการเครือข่าย
พลังงานแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 12 วันที่ 8-10 มิ.ย. 59

107 การวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานลมและ
ความเป็นไปได้ของทุ่งกังหันลมผลิตไฟฟ้า
ขนาด 16 เมกะวัตน์ บริเวณอ�าเภอป่าโมก 
จังหวัดอ่างทอง

รศ.ดร.จอมภพ  แววศักดิ์ การประชุมวิชาการเครือข่าย
พลังงานแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 12  วันที่ 8-10 มิ.ย. 59

108 ศักยภาพพลังงานลมใกล้ชายฝั่งทะเลบริเวณ
อ�าเภอปากพนังของจังหวัดนครศรีธรรมราช

รศ.ดร.จอมภพ  แววศักดิ์ การประชุมวิชาการเครือข่าย
พลังงานแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 12  วันที่ 8-10 มิ.ย. 59

109 การประเมินศักยภาพของพลังงานคลื่น
ในทะเลบริเวณพื้นที่อ่าวไทย โดยประยุกต์
ระบบจ�าลอง SWAN

รศ.ดร.จอมภพ  แววศักดิ์
น.ส.กาญจนา  หนูจีนเส้ง 

(วท.ม. ฟิสิกส์)

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 
เดือนมกราคม - มิถุนายน 2559
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110 การประยุกต์ใช้เทคนิคเมตาจีโนมิกส์เพื่อ
ค้นหายีนของเอนไซม์ทนร้อนจากบ่อน�้าพุร้อน

ผศ.ดร.สมพงศ์  โอทอง 
อ.ดร.ศุภชัย  นิติพันธ์
น.ส.ชลธิชา  มานิมิน  

(ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ)

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 
เดือนมกราคม - มิถุนายน 2559

111 การวิเคราะห์เปรียบเทียบแบคทีเรียที่เป็น
สาเหตุของโรคเต้านมอักเสบในโคนมด้วย
เทคนิคเพาะเลี้ยงเชื้อ การดื้อยา และเทคนิค
ทางชีวโมเลกุล

ผศ.ดร.สมพงศ์  โอทอง 
อ.ดร.ศุภชัย  นิติพันธ์

น.ส.อามีนี  เจ๊ะลี  
(วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ)

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปีที่ 18 ฉบับพิเศษ 

112 การสร้างไบโอฟิล์ม และ ADHESIN GENES 
ใน STAPHYLOCOCCUS AUREUS ที่แยก
ได้จากชุมชน และ โรงพยาบาลในจังหวัด
พัทลุง

อ.ดร.มณฑล  เลิศวรปรีชา 
อ.ดร.ชัยสิทธิ์  นิยะสม
น.ส.นูรอัยนี  ดาโอ๊ะ 

(วท.ม. ชีววิทยา)

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปีที่ 18 ฉบับพิเศษ 

113 ไอโซเทอร์มของการดูดซับฟีนอล โดยซีโอไลต ์
ชนิด SUZ-4 ที่สังเคราะห์จากเถ้าแกลบ

อ.ดร.พลากร  บุญใส วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปีที่ 18 ฉบับพิเศษ

114 ผลของอุณหภูมิในการเผาอบผนึกต่อ
โครงสร้างจุลภาคและสมบัติอิมพีแดนซ์ของ
เซรามิก ZN0.97CU0.01V0.02O

ผศ.ดร.ประสงค์  เกษราธิคุณ 
รศ.ดร.นิคม  ชูศิริ
น.ส.มารีนี  บือซา 
(วท.ม. ฟิสิกส์)

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปีที่ 18 ฉบับพิเศษ

115 โครงสร้างจุลภาคและสมบัติไดอิเล็กทริกของ
เซรามิก SR0.4CA0.6 LA4TI5O17 เติมสาร
เจือ ZNO

น.ส.สุพรรณี  ศรีแก้วณวรรณ 
รศ.ดร.นิคม  ชูศิริ 

ผศ.ดร.ประสงค์  เกษราธิคุณ

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปีที่ 18 ฉบับพิเศษ 

116 การพัฒนาเครื่องวัดสภาพอากาศพื้นฐาน
แบบอัตโนมัติ

ผศ.มารีนา  มะหนิ
น.ส.ธิษณิน  พจน์พัฒนพล 

(วท.บ. ฟิสิกส์) 
นายศุภกร  กตาธิการกุล

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปีที่ 18 ฉบับพิเศษ

117 ประสิทธิภาพของน�้าส้มควันไม้จากเปลือก
มังคุดที่มีผลต่อกระบวนการผลิตยางแผ่น

ผศ.ดร.อุษา  อ้นทอง 
อ.วิกาญดา  ทองเนื้อแข็ง

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปีที่ 18 ฉบับพิเศษ

118 ความชื้นสมดุลไอโซเทอมของข่า ผศ.มารีนา  มะหนิ วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปีที่ 18 ฉบับพิเศษ

119 การแจกแจงความถี่ของค่ากัมมันตภาพ
จ�าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติ
และค่าดัชนีความเป็นอันตรายทางรังสีใน
ตัวอย่างทรายชายหาดบริเวณชายหาด
มหาราช จังหวัดสงขลา ประเทศไทย

ผศ.ดร.ประสงค์  เกษราธิคุณ 
รศ.ดร.นิคม  ชูศิริ 

น.ส.เนตรไพลิน  ยืนยัน 
(วท.บ. ฟิสิกส์)

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปีที่ 18 ฉบับพิเศษ

120 การศึกษาเปรียบเทียบการแจกแจงอัตราเร็ว
ลมในเขตพื้นที่อ�าเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผศ.ดร.จอมภพ  แววศักดิ์
นายมนตรี  รันทดสร้าง 

(วท.ม. ฟิสิกส์)

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปีที่ 18 ฉบับพิเศษ
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121 การตรวจวัดและวิเคราะห์ปริมาณ
กัมมันตภาพจ�าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสี
ธรรมชาติ (40K, 226RA และ 232TH)
ในตัวอย่างข้าวสารไทยบรรจุถุง

ผศ.ดร.ประสงค์  เกษราธิคุณ
น.ส.อาสมะ  แมหะ 

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปีที่ 18 ฉบับพิเศษ

122 อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ กรรมวิธีการผลิต
น�้ามันจากไรแดง

อ.ดร.ทวีเดช  ไชยนาพงษ์ เดือน พ.ย. 2558

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
123 ลักษณะทางกายภาพ ปริมาณน�้าตาลและ

กรดอินทรีย์ของผลไม้ตระกูลส้ม
ผศ.ดร.สมัคร  แก้วสุกแสง งานประชุมวิชาการการเกษตร 

ครั้งที่ 17 วันที่ 25-26 ม.ค. 59
124 การฉายรังสียูวีบีต่อการชะลอการเหลือง

และรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของ
ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม

ผศ.ดร.สมัคร  แก้วสุกแสง งานประชุมวิชาการการเกษตร 
ครั้งที่ 17  วันที่ 25-26 ม.ค. 59

125 ผลการเสริมเนื้อในเมล็ดยางพาราในสูตร
อาหารต่อคุณภาพซาก คุณภาพเนื้อ และการ
ยอมรับของผู้บริโภคต่อไก่แดงสุราษฎร์ธาน ี
และไก่คอล่อน เพศผู้

อ.ดร.อาภรณ์  ส่งแสง HERP CONGRESS IV 
วันที่ 8-10 ก.พ. 59

126 Collagen and Gelatin from the Skin of 
Clown Featherback (Chitala ornata) : 
Extraction and Characterization

อ.ดร.พณัฐ  กิตตพัฒนบวร งานประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่
พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว.
วันที่ 6-8 ม.ค. 59

127 ศึกษาผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของ
ถั่วฝักยาวและถั่วพุ่ม

ผศ.ดร.สรพงค์  เบญจศรี งานประชุมวิชาการการเกษตร 
ครั้งที่ 17 วันที่ 25-26 ม.ค. 59

128 คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและอายุการ
ปักแจกันของดอกหน้าวัวพันธุ์ Pitache
โดยการพัลซิ่งด้วย 2,4-pyridinedicarboxylic
acid และ palatinose

ผศ.ดร.สมัคร  แก้วสุกแสง วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 
เล่มที่ 46 ฉบับพิเศษที่ 3/1 
เลขหน้า 247-251

129 การให้ความร้อนชะลอการเหลืองของเปลือก
และรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวมะนาว
พันธุ์พิจิตร 1

ผศ.ดร.สมัคร  แก้วสุกแสง วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 
เล่มที่ 46 ฉบับพิเศษที่ 3/1
เลขหน้า 239-242

130 การใช้สารละลายกรดซาลิไซลิกและถุงพลาสติก
เพื่อลดอาการสะท้านหนาวในดอกหน้าวัว
พันธุ์โรซ่า

ผศ.ดร.สมัคร  แก้วสุกแสง วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 
เล่มที่ 46 ฉบับพิเศษที่ 3/1 
เลขหน้า 24-27

131 การชะลอการเหลืองของเปลือกและการ
ควบคุมคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลส้ม
โอพันธุ์ทับทิมสยามโดยการใช้ไอร้อนแห้ง

ผศ.ดร.สมัคร  แก้วสุกแสง วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 
เล่มที่ 46 ฉบับพิเศษที่ 3/1 
เลขหน้า 13-16

132 การพัฒนาชุดเพาะส�าเร็จรูปส�าหรับถั่วเขียวงอก ผศ.ดร.สรพงค์  เบญจศรี วารสารแก่นเกษตร เล่มที่ 44 
ฉบับพิเศษที่ 1 ปี 2559 
เลขหน้า 820-825
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133 ศึกษาผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต
ของถั่วฝักยาวและถั่วพุ่ม

ผศ.ดร.สรพงค์  เบญจศรี วารสารแก่นเกษตร เล่มที่ 44 
ฉบับพิเศษที่ 1 ปี 2559 
เลขหน้า 801-806

134 ศึกษาวิธีการจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน�้ามัน

ผศ.ดร.สรพงค์  เบญจศรี วารสารแก่นเกษตร เล่มที่ 44 
ฉบับพิเศษที่ 1 ปี 2559 
เลขหน้า 788-795

135 ลักษณะทางกายภาพ ปริมาณน�้าตาล
และกรดอินทรีย์ของผลไม้ตระกูลส้ม

ผศ.ดร.สมัคร  แก้วสุกแสง วารสารแก่นเกษตร เล่มที่ 44 
ฉบับพิเศษที่ 1 ปี 2559 
เลขหน้า 796-800

136 การฉายรังสียูวีบีต่อการชะลอการเหลือง
และรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของ
ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม

ผศ.ดร.สมัคร  แก้วสุกแสง วารสารแก่นเกษตร เล่มที่ 44 
ฉบับพิเศษที่ 1 ปี 2559 
เลขหน้า 766-770

คณะนิติศาสตร์
137 วัฒนธรรมการเรียนรู้องค์กรของอาจารย์

มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา 
รศ.กรกฎ  ทองขะโชค การประชุมใหญ่โครงการ

ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 
ครั้งที่ 4 “สร้างสรรค์วิชาการ 
สืบสานกระบวนไทย งานวิจัย
ระดับชาติ วันที่ 8-9 ก.พ. 
2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี 

138 ความเชื่อมั่นของประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการอ�านวยความ
ยุติธรรม : ชั้นก่อนฟ้องคดีทั้งในกระบวนการ
ยุติธรรมกระแสหลักและการใช้กฎหมายพิเศษ

รศ.กรกฎ  ทองขะโชค การประชุมวิชาการ การน�า
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
ครั้งที่ 6 วันที่ 16-17 ก.พ. 
2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภูเก็ต

139 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ป่าต้นน�้าในลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา 

รศ.กรกฎ  ทองขะโชค การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
ประจ�าปี 2559 วันที่ 26-29 
พ.ค. 2559 ณ โรงแรมบุรีศรีภู 
บูติก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

140 ความเชื่อมั่นของประชาชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ที่มีต่อการอ�านวยความยุติธรรม : 
ชั้นก่อนฟ้องคดีทั้งในกระบวนการยุติธรรม
กระแสหลักและการใช้กฎหมายพิเศษ 

รศ.กรกฎ  ทองขะโชค วารสารกระบวนการยุติธรรม 
ปีที่ 9 เล่มที่ 1
เดือนมกราคม-เมษายน 2559
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141 การบังคับใช้กฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิทธิ
ของลูกจ้างภาคประมงทะเลในจังหวัดสงขลา 

ผศ.กรรณภัทร  ชิตวงศ์ วารสารนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 9 
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-
มิถุนายน 2559

142 การเลือกกฎหมายต่างประเทศบังคับ
แก่พินัยกรรม 

อ.อานนท์  ศรีบุญโรจน์ วารสารนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปีที่ 44 ฉบับที่ 4
เดือน ธันวาคม 2558

143 สิทธิของคนพิการในการออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2559 

อ.อานนท์  ศรีบุญโรจน์ วารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 64 
ฉบับที่ 7 เดือน กรกฎาคม 
2559

144 ต�าราทางวิชาการ วิชา กฎหมายประกันด้วย
บุคคลและทรัพย์ค�้าประกัน จ�านอง จ�าน�า 

อ.อานนท์  ศรีบุญโรจน์ ส�านักพิมพ์วิญญูชน ปี 2559
(พิมพ์ครั้งที่ 2 เดือน เมษายน 
2559)

145 ระบบเปลี่ยนค�าต้นจากเนื้อความกฎหมาย 
โดยใช้แบบจ�าลองเวกเตอร์สเปซ : กรณีศึกษา
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ผศ.ธนากร  โกมลวานิช การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 
ประจ�าปี 2559 วันที่ 26-29 
พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม 
บุรีศรีภู บูติก อ�าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา

146 ปัญหาบางประการในการรับมรดกแทนที่ : 
กรณีบุคคลซึ่งจะเป็นทายาทถึงแก่ความตาย
พร้อมกันกับเจ้ามรดก

อ.ศุภวีร์  เกลี้ยงจันทร์ วารสารบทบัณฑิตย์ เล่มที่ 74
ตอน 3 เดือน กรกฎาคม-
กันยายน 2559

147 การน�าเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากร
ประมงในลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา

อ.ศิริชัย  กุมารจันทร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
ประจ�าปี 2559 วันที่ 26-29 
พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม
บุรีศรีภู บูติก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

148 การระงับข้อพิพาทในอุดมคติ : ย้อนมอง
อาเซียน

อ.ธีรยุทธ  ปักษา วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1
เดือน เมษายน-กันยายน 2559

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
149 เอกสารจีนราชวงศ์หมิงเกี่ยวกับรัฐในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ตอนบน
ผศ.ดร.ศุภการ  สิริไพศาล การประชุมโครงการ

ประชุมวิชาการปริทรรศน์
ประวัติศาสตร์และเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 4 วันที่
24-25 พ.ย. 2558
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150 รัฐในคาบสมุทรและกลุ่มเกาะเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ในเอกสารจีนโบราณ : ราชวงศ์
หยวนและหมิง

ผศ.ดร.ศุภการ  สิริไพศาล การประชุมโครงการประชุม
วิชาการปริทรรศน์ประวัติศาสตร์
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ครั้งที่ 4 วันที่ 24-25 พ.ย. 2558

151 การจัดการความรู้บนฐานทุนทรัพยากร
ธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน
อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

รศ.ดร.ประมาณ  เทพสงเคราะห์ วารสารคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 
เดือน เมษายน-กันยายน 2558

152 ประวัติศาสตร์ ความทรงจ�า และอัตลักษณ์
ไทย (พุทธ) สยาม ในมาเลเซีย : กรณี
ชุมชนบางแซะ (Teresek) รัฐกลันตัน

อ.พรชัย  นาคสีทอง วารสารคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 
เดือน ตุลาคม 2558-มกราคม 
2559 หน้า 9-44

153 ประเมินนโยบายขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล

รศ.ภาณุ  ธรรมสุวรรณ 
(ร่วมกับ อ.ดร.วิชชาญ  จุลหริก)

วารสารรมยสาร ปีที่ 13 
ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย. - ธ.ค. 58
หน้า 153-161

154 การเคลื่อนไหวทางการเมืองของภาค
ประชาสังคมในมาเลเซีย (ค.ศ. 2003 -2015)

ผศ.อภิเชษฐ  กาญจนดิฐ วารสารคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 
เดือน เม.ย.-ก.ย. 59 หน้า 63-93

155 ลักษณะของวิวิธภาษาอังกฤษแบบไทย
ระดับกลางที่ใช้โดยมัคคุเทศก์ในจังหวัด
ชายฝั่งทะเลอันดามัน 

ผศ.ดร.ไพโรจน์  เบ็ญนุ้ย การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
ประจ�าปี 2559 วันที่ 26-27 
พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม
บุรีศรีภู บูติก จังหวัดสงขลา

156 การใช้ชุดฝึกอบรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษด้านการ
ออกเสียง การอ่านและการเขียนต่อความ
ส�าเร็จและแรงจูงใจของครูระดับประถมศึกษา

ผศ.ดร.เกร็ดทราย  วุฒิพงษ์ วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1  
เดือน เม.ย.-ก.ย. 2559
หน้า 216-242

157 ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลต�าบลท่าช้าง อ�าเภอบางกล�่า 
จังหวัดสงขลา

อ.ดร.วิชชาญ  จุลหริก
รศ.ภาณุ  ธรรมสุวรรณ

การประชุมวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา “สุขภาวะองค์
รวม ในศตวรรษที่ 21”
วันที่ 13-14 พฤษภาคม 59
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

158 ประเมินนโยบายขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล

อ.ดร.วิชชาญ  จุลหริก 
(ร่วมกับ รศ.ภาณุ  ธรรมสุวรรณ)

วารสารรมยสาร ปีที่ 13
ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค. 58 
หน้า 153-161
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159 ภาพลักษณ์ความเป็นคนใต้ของศิลปิน
ในสังกัดอาร์สยามในมิวสิควิดีโอ

อ.กิตติคุณ  ฤทธินิ่ม การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
ประจ�าปี 2559 วันที่ 26-27 
พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม
บุรีศรีภู บูติก จังหวัดสงขลา

160 รูปแบบการเรียนรู้ด้วยพอดแสต์เพื่อพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษามลายูในประชาคม
อาเซียนส�าหรับนิสิตปริญญาตรี

อ.มูห�าหมัด  สาแลบิง การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
ประจ�าปี 2559 วันที่ 26-27 
พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม
บุรีศรีภู บูติก จังหวัดสงขลา

161 การบริหารงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

อ.ดร.วิชชาญ  จุลหริก การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
ประจ�าปี 2559 วันที่ 26-27 
พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม
บุรีศรีภู บูติก จังหวัดสงขลา

162 ภาษาและวัฒนธรรมจีนที่ปรากฏในประเพณี
กินเจของชาวไทยเชื้อสายจีน จังหวัดตรัง

อ.ดร.เกตมาตุ  ดวงมณี การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
ประจ�าปี 2559 วันที่ 26-27 
พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม
บุรีศรีภู บูติก จังหวัดสงขลา

163 การอนุรักษ์ประเพณีการขับร้องในพิธีกรรม
เกี่ยวกับเด็กของชุมชนมุสลิมเชื้อสายมลายู
จังหวัดสตูล

อ.กามารุดดีน  อิสายะ การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
ประจ�าปี 2559 วันที่ 26-27 
พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม
บุรีศรีภู บูติก จังหวัดสงขลา

164 การสื่อสารแบรนด์บุคคลที่ปรากฏในสื่อ
มิวสิควิดีโอของศิลปินสไตล์ใต้ค่ายอาร์สยาม

อ.เสริมศักดิ์  ขุนพล การจัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่วิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 7
วันที่ 23 มิถุนายน 2559
ณ จังหวัดสงขลา

165 อิทธิพลของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์กรต่อวัฒนธรรมการเรียนรู้ของ
องค์กรของอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา 

อ.ดร.ธีรพร  ทองขะโชค วารสารวิทยาการจัดการ
ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 เดือน
ม.ค.-มิ.ย. 59 หน้า 125- 158

166 ผลของการเรียนแบบร่วมมือที่ใช้เทคนิค
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ที่มีผลต่อการเรียนรู้
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยทักษิณ

อ.จุรีภรณ์  มะแลโลหิต วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 เดือน 
ต.ค. 58-มี.ค. 59 หน้า 163-184
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167 หลักและวิธีสอนคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม
กับเยาวชนจากวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้
ชุดวรรณกรรมทักษิณ : วรรณกรรมคัดสรร

อ.ดร.พัชลินจ์  จีนนุ่น วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1
เดือน เม.ย.-ก.ย. 59 หน้า 58-83

168 ความเหมือนและแตกต่างของพิธีกรรมกิน
เทศกาลกินเจของศาลเจ้าจีนในจังหวัดตรัง

อ.ดร.เกตมาตุ  ดวงมณี วารสารราชภัฏยะลา ปีที่ 10
ฉบับที่ 2 เดือน ก.ค.-ธ.ค. 58 
หน้า 67-90

169 ลักษณะร่วมและการสร้างสรรค์ของเรื่อง
อัษฎาพานรค�ากาพย์ภาคใต้ด้านเนื้อหา
ค�าสอนและกลวิธีการสอน

อ.ดร.พัชลินจ์  จีนนุ่น วารสารมนุษยศาสตร์
ปริทรรศน์ ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 
เดือน ก.ค.-ธ.ค.58 หน้า 67-90

170 รูปแบบการจัดการความรู้ของพลเมือง
เยาวชนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 
จังหวัดสงขลา

อ.ทวนธง  ครุฑจ้อน การสัมมนาทางวิชาการ
“สร้างพลเมืองด้วยความรู้
ก้าวสู่สังคมประชาธิปไตย”
วันสถาปนาสภาพัฒนาการ
เมืองครบรอบ 8 ปี และสมัชชา
พัฒนาการเมือง ประจ�าปี
พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 8 วันที่
30-31 มกราคม 2559 
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 
กรุงเทพฯ

171 การจัดการความรู้ท้องถิ่นและการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยฐานคิดชุมชน 
กรณีโฮมสเตย์เกาะยอ จังหวัดสงขลา

อ.อัศว์ศิริ  ลาปีอี การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 8 
วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 
ณ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

172 หลักและวิธีสอนคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะ
สมกับเยาวชนจากวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้
ชุดวรรณกรรมทักษิณ : วรรณกรรมคัดสรร

อ.ดร.พัชลินจ์  จีนนุ่น วารสารปาริชาต ปีที่ 29 
ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน - 
กันยายน 2559 หน้า 40-56

173 บริบทการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคใต้

อ.ดร.วิชชาญ  จุลหริก การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 15
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
แห่งชาติ วันที่ 4-6 พฤศจิกายน
2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์
ซิตี้ จอมเทียน พัทยา
จังหวัดชลบุรี 

174 Immigrant Enterpreneurs Network : 
The Case of Tom Yum restaurants
in Malaysia

ผศ.ดร.สุทธิพร  บุญมาก การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8
วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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175 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของการกีฬา
แห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค

อ.ดร.ธเนศ  ยุคันตวนิชชัย การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 15
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
แห่งชาติ วันที่ 4-6 พฤศจิกายน
2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์
ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัด
ชลบุรี 

176 กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สายวิชาการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา

อ.ดร.ธเนศ  ยุคันตวนิชชัย วารสารการเมือง การบริหาร 
และกฏหมาย คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน
พฤษภาคม - สิงหาคม 2559

177 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อ.ดร.ปาริฉัตร  ตู้ด�า การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ประจ�าปี 2559
(KI SRC 1st Conference 2016) 
วันที่ 26 สิงหาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา

178 ความเชื่อมั่นของประชาชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่มีต่อการอ�านวยความยุติธรรม :
ชั้นก่อนฟ้องคดีทั้งในกระบวนการยุติธรรม
กระแสหลักและการใช้กฏหมายพิเศษ 

อ.ดร.ปาริฉัตร  ตู้ด�า
อ.ดร.ธีรพร  ทองขะโชค 
อ.มูห�าหมัด  สาแลบิง
รศ.กรกฏ  ทองขะโชค 

วารสารกระบวนการยุติธรรม 
ปีที่ 9 เล่มที่ 1 เดือน ม.ค.-เม.ย. 59
หน้า 43-68

179 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ป่าต้นน�้าในลุ่มทะเลสาบสงขลา 

อ.กฤษณา  อภินวถาวรกุล 
อ.ดร.ธีรพร  ทองขะโชค
รศ.กรกฏ ทองขะโชค 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
ประจ�าปี 2559 วันที่ 26-27 
พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม
บุรีศรีภู บูติก จังหวัดสงขลา

180 แนวทางการสร้างผลลัพธ์การผลิตสินค้า 
เชิงสร้างสรรค์ส�าหรับผู้ประกอบการ 
วิสาหกิจชุมชน ในภาคอุตสาหกรรม

อ.ดร.อรพินท์  บุญสิน วารสารการจัดการ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน 
-ธันวาคม 2557 หน้า 22-31 

181 หลักและวิธีสอนคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะ
สมกับเยาวชนจากวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้

อ.ดร.พัชลินจ์  จีนนุ่น
อ.ดร.คุณัชญ์  สมชนะกิจ

อ.ดร.ธนภัทร  เต็มรัตนะกุล

วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1  
เดือน เมษายน-กันยายน 2559 
หน้า 58- 83
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182 กระบวนการเรียนรู้เพื่อการปลดปล่อย :
บทเรียนจากกลุ่มแกนน�ามุสลิม กรณีความ
ขัดแย้ง โครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย
(พ.ศ. 2541-พ.ศ. 2557)

รศ.ดร.พรพันธุ์  เขมคุณาศัย วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 
เดือน เมษายน-กันยายน 2559
หน้า 168-194

183 การฟื้นฟูวัฒนธรรมการประกอบอาชีพ
หลังวิกฤตินากุ้งของประชาชนอ�าเภอระโนด
จังหวัดสงขลา

รศ.ไพบูลย์  ดวงจันทร์
ว่าที่พันตรีจักรกฤษณ์

จุฑาทิพรัตน์

วารสารมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน
เมษายน – กันยายน 2558

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
184 การปนเปื้อนของโลหะหนักในตัวกลาง

สิ่งแวดล้อม บริเวณที่ฝังกลบขยะแบบถูก
หลักสุขาภิบาล

ผศ.ดร.โสมศิริ  เดชารัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2559

185 การพัฒนาชั้นฟักข้าวในชุมชนต�าบลพนมวังก์ 
อ�าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

อ.เกรียงไกร  บรรจงเมือง การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2559

186 การมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานมัสยิด
ส่งเสริมสุขภาพของคณะกรรมการอิสลาม
ประจ�ามัสยิด อ�าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ผศ.ดร.สมเกียรติยศ  วรเดช
รศ.ดร.ปุญญพัฒน์  ไชยเมล์

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2559

187 ความชุกของการควบคุมระดับน�้าตาล
ในเลือดสะสมของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
จังหวัดพัทลุง

ผศ.ดร.สมเกียรติยศ  วรเดช
รศ.ดร.ปุญญพัฒน์  ไชยเมล์

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2559

188 ความชุกของโรคกระดูกและกล้ามเนื้อใน
ผู้ป่วยที่มารับบริการแพทย์แผนไทย :
กรณีศึกษาคลินิกการแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเมืองสงขลา

ผศ.ดร.กุสุมาลย์  น้อยผา
อ.ชวนชม  ขุนเอียด

อ.สุกาญจนา  ก�าลังมาก
อ.ศิริรัตน์  ศรีรักษา

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2559

189 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการเกิด
โรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยเบาหวาน
จังหวัดพัทลุง

ผศ.ดร.สมเกียรติยศ  วรเดช
รศ.ดร.ปุญญพัฒน์  ไชยเมล์

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2559

190 โรคลมปลายปัตคาดหลัง : กรณีศึกษาผู้ป่วยใน
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบางกล�่า 
จังหวัดสงขลา

ผศ.ดร.กุสุมาลย์  น้อยผา
อ.ชวนชม  ขุนเอียด

อ.สุกาญจนา  ก�าลังมาก
อ.ศิริรัตน์  ศรีรักษา

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2559

191 การรับรู้การใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลัก
แห่งชาติของผู้ป่วยนอกแผนกอายุรกรรม
โรงพยาบาลพัทลุง

รศ.ดร.ปุญญพัฒน์  ไชยเมล์
ผศ.ดร.กุสุมาลย์  น้อยผา
อ.สุกาญจนา  ก�าลังมาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ
“วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8 
วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2559
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192 การศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จากการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน
ในพื้นที่ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันตก 
จังหวัดพัทลุง

ผศ.ดร.โสมศิริ  เดชารัตน์
อ.ธนวรรณ  บัวเจริญ
อ.วันเพ็ญ  ทองสุข

อ.ดร.สุภาพร  เมฆสวี

การประชุมวิชาการระดับชาติ
“วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8
วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2559

193 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการจัดการแผน
ยุทธศาสตร์ของบุคลากร ส�านักงานสาธารณสุข
จังหวัดตรัง

รศ.ดร.ปุญญพัฒน์  ไชยเมล์
ผศ.ดร.สมเกียรติยศ  วรเดช

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่ 18 ฉบับที่ 2  
ประจ�าปี 2558

194 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะอ้วนลงพุง
ในนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

รศ.ดร.ปุญญพัฒน์  ไชยเมล์
ผศ.ดร.สมเกียรติยศ  วรเดช

วารสารสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 10 
ฉบับที่ 2 ประจ�าปี 2558

195 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสร้างวิสัยทัศน์
ร่วมของบุคลากรสาธารณสุขสังกัดส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

อ.ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว  คชภักดี
รศ.ดร.ปุญญพัฒน์  ไชยเมล์

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่ 18 ฉบับที่ 3
(ฉบับพิเศษ) ประจ�าปี 2558

196 การรับรู้ความเสี่ยงและพฤติกรรมการป้องกัน
และควบคุมความเสี่ยงจากการท�างานของ
บุคลากรแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน

รศ.ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (ฉบับพิเศษ) 
ประจ�าปี 2558

197 การสนับสนุนทางการบริหารกับการ
ด�าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน
ในอ�าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

อ.ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี
รศ.ดร.ปุญญพัฒน์  ไชยเมล์

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (ฉบับพิเศษ) 
ประจ�าปี 2558

198 ความชุกของการควบคุมความดันโลหิต
ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดพัทลุง

รศ.ดร.ปุญญพัฒน์  ไชยเมล์
ผศ.ดร.สมเกียรติยศ  วรเดช

วารสารเทคโนโลยีภาคใต้
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจ�าปี 2559

199 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการดูแลผู้สูงอายุไทย

รศ.ดร.ปุญญพัฒน์  ไชยเมล์ วารสารเทคโนโลยีภาคใต้
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจ�าปี 2559

200 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าระดับ
น�้าตาลในเลือดสะสมของผู้ป่วยเบาหวาน
โรงพยาบาลบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

รศ.ดร.ปุญญพัฒน์  ไชยเมล์
ผศ.ดร.สมเกียรติยศ  วรเดช

วารสารวิชาการสาธารณสุข 
ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 
ประจ�าปี 2559

201 ปัจจัยเสี่ยงของมารดาวัยรุ่นกับภาวะขาด
ออกซิเจนในทารกแรกคลอด อ�าเภอบางแก้ว 
จังหวัดพัทลุง

รศ.ดร.ปุญญพัฒน์  ไชยเมล์
ผศ.ดร.สมเกียรติยศ  วรเดช

วารสารวิชาการสาธารณสุข
ปีที่ 25 ฉบับที่ 4
ประจ�าปี 2559

202 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับสมรรถภาพปอดของ
พนักงานที่มีการสัมผัสแอมโมเนีย จากการ
รับซื้อน�้ายางสดในสหกรณ์กองทุนสวนยาง
เขตภาคใต้

อ.ธนาวัฒน์  รักกมล
อ.ธิติมา  ณ สงขลา
น.ส.วิรินทิพย์  ชูช่วย
น.ส.อรนุช  อิสระ

วารสารควบคุมโรคปีที่ 41
ฉบับที่ 4 ประจ�าปี 2558

203 Sport Science Based Research on the 
Sports of Muay Thai: A Review of the 
Literature

อ.ดร.วิทยา  เหมพันธ์
อ.ดร.ช�านาญ  ชินสีห์

WALAILAK JOURNAL 
ปีที่ 13 ประจ�าปี 2559
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ช่วงเวลา

คณะศิลปกรรมศาสตร์
204 คุณค่าและความงามจากจิตรกรรมสีน�้า

ดอกไม้และพืชสมุนไพรในต�าบลเกาะยอ 
อ.เมือง จ.สงขลา

ผศ.ยอดชาย  พรหมอินทร์ การประชุมใหญ่ HERP 
CONGRESS IV The Fourth 
Higher Education Research 
Promotion congress  
โครงการส่งเสริมการวิจัย
ในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
วันที่ 8-10 ก.พ. 59
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี

205 ปุโรพุทโธ อ.อรวรรณ  โภชนาธาร การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
ระดับปริญญาตรี ระดับชาติ
ครั้งที่ 4 ประจ�าปี 2558
ณ คณะพาณิชยศาสตร์
และการจัดการ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

206 การออกแบบและสร้างอักขระโน้ตดนตรีไทย
ส�าหรับปฏิบัติการ Microsoft Ofice

อ.ดร.ปาหนัน  ค�าฝอย การออกแบบและสร้างอักขระ
โน้ตดนตรีไทยส�าหรับปฏิบัติการ 
Microsoft Ofice ม.ทักษิณ

คณะศึกษาศาสตร์
207 ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับ

เทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์วิชาเคมี ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผศ.ดร.นินนาท์  จันทร์สูรย์ 
ผศ.ดร.นพเก้า  ณ พัทลุง 
น.ส.มนทิชา  บัววรรณ

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3” 
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

208 ผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 
ขั้นร่วมกับผังมโนทัศน์ ที่มีต่อความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ เรื่องสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผศ.ดร.นินนาท์  จันทร์สูรย์ 
ผศ.ดร.นพเก้า  ณ พัทลุง 

น.ส.สุวิมล  นิ่มดวง

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3”
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

209 ผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะ
หาความรู้ 7 ขั้น ที่มีต่อความสามารถในการ
แก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

อ.ดร.เดือนเพ็ญ  กชกรจารุพงศ ์
อ.ดร.วิภาฤดี  วิภาวิน 

น.ส.นิภารัตน์  ดวงแก้ว

การประชุมวิชาการ การเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) 
“นวัตกรรมการเรียนรู้” 
วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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210 ผลการจัดการเรียนรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 
ขั้น (7E) ร่วมกับ การอธิบายปรากฏการณ์
ทางเคมี 3 ระดับ ที่มีต่อความสามารถใน 
การคิดวิเคราะห์ เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผศ.ดร.นพเก้า  ณ พัทลุง
ผศ.ดร.นินนาท์  จันทร์สูรย์ 

น.ส.นวลอนงค์  ชัยกิจ

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลาครั้งที่ 3”
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

211 ผลการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปาที่มี
ต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการเขียน
โปรแกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

อ.ดร.เดือนเพ็ญ  กชกรจารุพงศ ์
อ.ดร.วิภาฤดี  วิภาวิน 
น.ส.มัสณา  ทรงนาศึก

การประชุมวิชาการการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) 
“นวัตกรรมการเรียนรู้” 
วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

212 ผลการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่อง
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ที่มีต่อ
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

อ.ดร.สิงหา  ประสิทธิ์พงศ์
อ.ดร.วิภาฤดี  วิภาวิน  
น.ส.คอรีเยาะ  เจ๊ะโซะ

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3” 
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

213 การพัฒนามโนทัศน์ เรื่อง ไฟฟ้าสถิตของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น

อ.ดร.สิงหา  ประสิทธิ์พงศ์ 
ผศ.ดร.ประสงค์  เกษราธิคุณ 

น.ส.ปาริดา  โชติเชย

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ครั้งที่ 2 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2558

214 การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ 
PDEODE เพื่อพัฒนามโนทัศน์ เรื่อง 
แม่เหล็กไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6

อ.ดร.สิงหา  ประสิทธิ์พงศ์ 
ผศ.ดร.ประสงค์  เกษราธิคุณ 

น.ส.ปทุมรัตน์  พรอ�านวยลาภ

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3” 
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

215 ผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้
รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิด
ของเดวีส์ เรื่องการสร้างสรรค์งานมัลติมีเดียที่
มีต่อทักษะปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

อ.ดร.วิภาฤดี  วิภาวิน        
อ.ดร.เดือนเพ็ญ  กชกรจารุพงศ์ 

นายอับดุลฮาลีม  มามะ

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3” 
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

216 การพัฒนาความเข้าใจเชิงความคิดรวบ
ยอดทางคณิตศาสตร์ เรื่องการวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้วิธีการแบบเปิด
ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

อ.ดร.เกษม  เปรมประยูร
อ.ดร.สุวรรณี  เปลี่ยนรัมย์ 
นายปิยบุตร  สุขเอียด

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3” 
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

217 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
สารชีวโมเลกุลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ด้วยการสอนโดยใช้รูปแบบวงจร
การเรียนรู้ 5E ร่วมกับเกม

ผศ.ดร.นินนาท์  จันทร์สูรย์ 
อ.ดร.วชิรศรณ์  แสงสุวรรณ  
น.ส.อาดีบ๊ะ  สะมาแอ

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3” 
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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218 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับ
เทคนิค KWHL ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และอภิปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5

ผศ.ดร.สิทธิชัย  วิชัยดิษฐ์ 
อ.ดร.พัชรี ร่มพยอม  วิชัยดิษฐ์ 

น.ส.คณิษฐา  จ�านงจิต

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3” 
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

219 การจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับการใช้สื่อ
แอนิเมชั่น เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริม
แบบจ�าลองความคิดของนักเรียน ความเข้าใจ
แนวคิดทางเคมีและความพึงพอใจต่อการ
ใช้สื่อแอนิเมชั่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4

อ.ดร.พัชรี ร่มพยอม  วิชัยดิษฐ์  
ผศ.ดร.สิทธิชัย  วิชัยดิษฐ์  

น.ส.อุไร  หนูแก้ว

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3” 
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

220 การจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหา วิชาการ
เขียนโปรแกรมภาษาซี ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผศ.ดร.นพเก้า  ณ พัทลุง   
ผศ.ดร.อรจิรา  สิทธิศักดิ์ 
น.ส.เบญจพร  ย่านวารี

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3” 
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

221 ผลการเรียนการสอนโดยใช้วัฏจักร
การเรียนรู้แบบการตั้งสมมติฐานนิรนัย 
เรื่อง  เคมีอินทรีย์ ที่มีต่อการให้เหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6

อ.ดร.พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ์   
อ.ดร.นวลพรรณ  วรรณสุธี 

น.ส.เฟาซียะห์  ดือเระ

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25 
ประจ�าปี 2558 วันที่ 10-12 
มิถุนายน 2558 

222 ผลการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีโดยการใช้โมเดล
ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น ที่มีต่อ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความ
เข้าใจแนวคิดทางเคมีเรื่อง ของแข็ง ของเหลว
แก๊ส

อ.ดร.พัชรี ร่มพยอม  วิชัยดิษฐ์   
อ.ดร.นวลพรรณ  วรรณสุธี 

น.ส.อรณิชา  ดิษทับ

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3” 
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

223 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บนฐานกระบวนทัศน์
สร้างสรรค์สังคม

ผศ.ดร.สิทธิชัย  วิชัยดิษฐ์  
ผศ.ดร.มณฑนา  พิพัฒน์เพ็ญ 

น.ส.สิรดา  เมธวลี

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งที่ 53 วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 
2558 ณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

224 การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด
ทางชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
บนฐานกระบวนทัศน์สร้างสรรค์สังคม   

ผศ.ดร.สิทธิชัย  วิชัยดิษฐ์ 
ผศ.ดร.มณฑนา  พิพัฒน์เพ็ญ 

น.ส.ณัฐชริกา  ขวัญเดือน

การประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งที่ 53 วันที่ 3-6
กุมภาพันธ์ 2558
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

225 การพัฒนามโนมติ เรื่อง ยีน โครโมโซม 
และสารพันธุกรรมของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้ยุทธศาสตร์
การสอนเพื่อเปลี่ยนมโนมติ

อ.ดร.อรุณรัศมิ์  วณิชชานนท์
ผศ.ดร.นพเก้า  ณ พัทลุง 

น.ส.สุกัญวลี  กิ่งสกุล

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และศึกษาศาสตร์ ประจ�าปี 
2558 วันที่ 26-27  มีนาคม  
2559 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
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226 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา
และความสามารถในการให้เหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์ โดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้
ร่วมกับเทคนิคการตั้งค�าถาม

อ.ดร.อรุณรัศมิ์  วณิชชานนท์
ผศ.ดร.นพเก้า  ณ พัทลุง 
น.ส.อัจจิมา  หมื่นคลิ้ง

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3” 
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

227 ผลการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์หน่วยการเรียนรู้ เรื่องค�าสั่ง
ควบคุมแบบมีการเลือกท�าและท�าซ�้าส�าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผศ.ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์  
อ.ดร.เดือนเพ็ญ  กชกรจารุพงศ ์

นายอัดลาล  รุ่งหีม

การประชุมวิชาการ การเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) 
“นวัตกรรมการเรียนรู้” 
วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

228 ผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้
5 ขั้น เรื่องไฟฟ้าเคมี ที่ส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

อ.ดร.พัชรี ร่มพยอม  วิชัยดิษฐ์  
อ.ดร.นวลพรรณ  วรรณสุธี 

น.ส.มูรนี  มู่สา

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3” 
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

229 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทน
ในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ที่เรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับเครือข่าย
สังคมออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4

ผศ.ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์  
อ.ดร.เดือนเพ็ญ  กชกรจารุพงศ ์

นายวิทยา  มิหอมมิ

การประชุมวิชาการ การเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) 
“นวัตกรรมการเรียนรู้”
วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

230 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
คงทนในการเรียนรู้วิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล์
ของสิ่งมีชีวิตด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแผนภูมิ   
มโนทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผศ.ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ 
อ.ดร.นวลพรรณ  วรรณสุธี 

น.ส.อุไรวรรณ  จันทร

การประชุมวิชาการ การเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) 
“นวัตกรรมการเรียนรู้” 
วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

231 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ท�านาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับเทคนิค
การใช้ค�าถามที่มีต่อความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมี 
เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4                                              

รศ.ดร.พูนสุข  อุดม        
อ.ดร.อานอบ  คันฑะชา  

น.ส.ชนกชนม์  ชนะสงคราม

การประชุมวิชาการเสนอผล
งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 38 วันที่
19-20 กุมภาพันธ์ 2559
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

232 การพัฒนายุทธวิธีในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการแบบเปิด

อ.ดร.สุวรรณี  เปลี่ยนรัมย์ 
อ.ดร.เกษม  เปรมประยูร 
นายเกียรติศักดิ์  โอชารส

การประชุมวิชาการด้าน
คณิตศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2
วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2559 
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

233 การพัฒนาการใช้ตัวแทนทางคณิตศาสตร์
โดยใช้วิธีการแบบเปิดส�าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

อ.ดร.เกษม  เปรมประยูร
อ.ดร.สุวรรณี  เปลี่ยนรัมย์ 

น.ส.นนทสรวง  รุจิรารุ่งเรือง

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ด้านคณิตศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 
วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2559              
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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234 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน ร่วมกับ
เทคนิคเพื่อนคู่คิด ที่มีต่อความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5

ผศ.ดร.สุปาณี  เลี้ยงพรพรรณ  
รศ.ดร.พูนสุข  อุดม 

น.ส.นงคราญ  พลโคกก่อง

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 38 
วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2559 
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

235 การใช้การโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์
ในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
เพื่อเพิ่มความสามารถของนักเรียน
ในการสร้างค�าอธิบายทางวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.สิทธิชัย  วิชัยดิษฐ์
 อ.ดร.นวลพรรณ  วรรณสุธี  

น.ส.รจิตา  พัฒนราช

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 38 
วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2559 
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

236 การพัฒนาบทปฏิบัติการ เรื่อง ระบบสุริยะ 
เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5           

อ.ดร.สุวิทย์  คงภักดี         
อ.ดร.สิงหา  ประสิทธิ์พงศ์  

น.ส.กนกพร  แซ่ซ�่า

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ครั้งที่ 26 ประจ�าปี 2559 
วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

237 การพัฒนาความเข้าใจและความคงทน
ในการเรียน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม ผ่านการเรียนการสอน
โดยใช้แบบจ�าลอง

ผศ.ดร.สิทธิชัย  วิชัยดิษฐ์  
อ.ดร.นวลพรรณ  วรรณสุธี  

น.ส.ณิชนันท์  ภูมิวาส

การประชุมวิชาการเสนอผล
งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 38 
วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2559 
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

238 การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ�าลอง
เรื่องการสลายสารอาหารระดับเซลล์
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความคงทน
ในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผศ.ดร.สิทธิชัย  วิชัยดิษฐ์
  อ.ดร.นวลพรรณ  วรรณสุธี  
น.ส.เกศรินทร์  ระพีประสิทธิ์

การประชุมวิชาการเสนอผล
งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 38 
วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2559 
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

239 การเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์เรื่อง
กรด - เบส โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ตามแนวสะเต็มศึกษากับการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และ
ศึกษาเจตคติต่อสะเต็มศึกษาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผศ.ดร.นินนาท์  จันทร์สูรย์
อ.ดร.สิงหา  ประสิทธิ์พงศ์  
น.ส.ปาริชาติ  ชัยสงคราม

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
ประจ�าปี 2559 
วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

240 ผลของการใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 5 ขั้น ที่สอดแทรกการอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางเคมี 3 ระดับ ต่อการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องปริมาณสัมพันธ์ 

ผศ.ดร.นินนาท์  จันทร์สูรย์
อ.ดร.สิงหา  ประสิทธิ์พงศ์ 

น.ส.นูรีซัน  ตาเดอิน

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ 26 ประจ�าปี 2559
วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 



สถาบันวิจัยและพัฒนา    Research and Development Institute
รายงานประจำ ปี 2558

135

ที่ ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ /
ช่วงเวลา

241 ผลการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปาร่วม
กับสื่อประสมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร
ข้อมูลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

อ.ดร.เดือนเพ็ญ  กชกรจารุพงศ์ 
อ.ดร.วิภาฤดี  วิภาวิน  
นายปฏิพัทธ์  เพชรศรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
ประจ�าปี 2559 วันที่ 26-29
พฤษภาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

242 การศึกษาเปรียบเทียบความรู้เชิงมโนทัศน์
และความรู้เชิงวิธีด�าเนินการโดยการใช้
แบบจ�าลองในบริบทการสอนแบบอุปนัยและ
นิรนัย ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

อ.ดร.สิงหา  ประสิทธิ์พงศ์
ผศ.ดร.สิทธิชัย  วิชัยดิษฐ์  
นายเตชพิสิษฐ์  ศรีนวลดี

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 6 
วันที่ 29 มกราคม 2559 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

243 ผลการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ที่มีต่อ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาเคมี
และความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องปริมาณ
สัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

อ.ดร.ณวงค์  บุนนาค
อ.ดร.วิภาฤดี  วิภาวิน 
น.ส.โซฟีลาน  มะดาแฮ

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26
ประจ�าปี 2559 วันที่ 26-29
พฤษภาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

244 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
เรื่องระบบหมุนเวียนเลือด เพื่อพัฒนา
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม
ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการน�า
ความรู้ไปใช้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

อ.ดร.สิงหา  ประสิทธิ์พงศ์ 
ผศ.ดร.สิทธิชัย  วิชัยดิษฐ์  

น.ส.ธนพร  หน่อทอง

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
ประจ�าปี 2559 
วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

245 แรงจูงใจในการออกก�าลังกายของผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลต�าบลก�าแพงเพชร
อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

อ.ดร.วิไลพิน  ทองประเสริฐ 
อ.ดร.ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม  

นายสมชาย  ตุละ

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ม.อ.วิจัยทางการศึกษา
วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

246 ผลของการฝึกโยคะที่มีต่อความอ่อนตัวของ
นักกีฬากระโดดไกล

ผศ.ดร.สุนทรา  กล้าณรงค์  
อ.ดร.ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม 

นายวรสิทธิ์  วัฒนสุนทร

วารสารเขา ป่า นา เล ฉบับที่ 32
เดือนกรกฎาคม-กันยายน 
2559

247 ผลของการฝึกด้วยลูกเทนนิสและกระป๋อง
ที่มีต่อเวลาปฏิกิริยานักกีฬาสแต็ค

ผศ.ดร.สุนทรา  กล้าณรงค์
อ.ดร.ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม 

นายจิรศักดิ์  แดงเอียด

การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ราชภัฏสุราษฏร์
ธานีวิจัย ครั้งที่ 12 วันที่
27-28 ตุลาคม 2559 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

248 แรงจูงใจในการเล่นกีฬามวยปล�้าของนักกีฬา
มวยปล�้า  สถาบันการพลศึกษาในภาคใต้
ของไทย

อ.ดร.วิไลพิน  ทองประเสริฐ 
อ.ดร.ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม 

นายณรงค์  ชลสินธุ์

วารสารเขา ป่า นา เล ฉบับที่ 32
เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559
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249 สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของบุคลากร
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.ดร.สุนทรา  กล้าณรงค์ 
อ.ดร.ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม 

นายศิริศักดิ์  แก้วฉิมพลี

วารสารเขา ป่า นา เล ฉบับที่ 32
เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559

250 ผลของการฝึกออกก�าลังกายในน�้าที่มีต่อ
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาในนักกีฬา
ฟุตซอล

ผศ.ดร.สุนทรา  กล้าณรงค์  
อ.ดร.ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม 

นายเมธี  แก้วสนิท

วารสารวิชาการ สถาบันการ
พลศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 
กันยายน - ธันวาคม 2560

251 สภาพความเป็นจริงและความต้องการใน
การออกก�าลังกายตามความคิดเห็นของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

ผศ.ดร.สุนทรา  กล้าณรงค์ 
อ.ดร.ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม 

นายโสภณ  สมบัติแก้ว

วารสารเขา ป่า นา เล ฉบับที่ 33 
เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559

252 การศึกษาพฤติกรรมก้าวร้าวในสถานการณ์
กีฬาของนักกีฬามหาวิทยาลัย

อ.ดร.วิไลพิน  ทองประเสริฐ 
อ.ดร.ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม 

น.ส.สุพรรษา  รักษ์วงค์

วารสารเขา ป่า นา เล ฉบับที่ 32 
เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559

253 ผลการให้ค�าปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎี
การรู้คิดต่อความอดทนอดกลั้นของ
ข้าราชการต�ารวจฝ่ายอ�านวยการใน
สังกัดกองบัญชาการต�ารวจปราบปราม
ยาเสพติด ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  

ผศ.ดร.กาญจนวัลย์  ภิญโญศุภสิทธิ์ 
อ.ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน 
พันต�ารวจโท หิรัญ  จันทร์เชย

วารสารต�ารวจ ฉบับที่ 447 
เดือนเมษายน - มิถุนายน 2559

254 ผลของการให้ค�าปรึกษาเป็นรายบุคคล
ตามทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางเพื่อ
ลดความเครียดในบุคคลกลุ่มเสี่ยงต่อโรค
ความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพต�าบลเขาขาว อ�าเภอละงู จังหวัดสตูล

ผศ.ดร.กาญจนวัลย์  ภิญโญศุภสิทธิ์
ผศ.ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์ 

น.ส.ไฉนพร  สุขการณ์

การประชุมวิชาการสุขภาพจิต
นานาชาติ ครั้งที่ 15 
วันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 
กรมสุขภาพจิต กรุงเทพฯ

255 ผลการจัดการเรียนรู้การอ่านแบบบูรณาการ
ของเมอร์ดอกซ์ (MIA) ร่วมกับนิทานพื้นบ้าน
ภาคใต้ เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่าน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

อ.ดร.วิภาฤดี  วิภาวิน 
อ.ดร.อภิรัตน์ดา  ทองแกมแก้ว 

น.ส.มนฤดี  อ้นมี

การประชุมวิชาการและการน�า
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ ประจ�าปี 2558
วันที่ 24-25 ตุลาคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

256 ผลการจัดการเรียนรู้แบบ ATLAS ร่วมกับ
เทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4

อ.ดร.วิภาฤดี  วิภาวิน 
 อ.ดร.ชวนพิศ  ชุมคง 
น.ส.สุพัตรา  ล้วนเส้ง

การประชุมวิชาการและการน�า
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ ประจ�าปี 2558
วันที่ 24-25 ตุลาคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

257 ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
การเรียนรู้ร่วมกันและกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

อ.ดร.กิตติธัช  คงชะวัน 
อ.ดร.วิภาฤดี  วิภาวิน 
น.ส.ฮุสนา  บิลังโหลด

การประชุมวิชาการและการน�า
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ ประจ�าปี 2558
วันที่ 24-25 ตุลาคม 2558 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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258 ผลการจัดการเรียนรู้แบบ Missouri ร่วมกับ
เทคนิคบาร์โมเดลที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5

อ.ดร.ชวนพิศ  ชุมคง  
อ.ดร.กิตติธัช  คงชะวัน

น.ส.เมติตา   สงข�า

การประชุมวิชาการ การน�า
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ครั้งที่ 5 วันที่ 17-18 ธันวาคม 
2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภูเก็ต

259 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้
วิธีสอนแก้โจทย์ปัญหาด้วยแผนผังต้นไม้ 5
ขั้น ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

อ.ดร.ชวนพิศ  ชุมคง 
อ.ดร.กิตติธัช  คงชะวัน

นางสุภาวดี  ชูด�า

การประชุมวิชาการ การน�า
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ครั้งที่ 5 วันที่ 17-18 ธันวาคม 
2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภูเก็ต

260 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา
ร่วมกับเทคนิคการตั้งค�าถามที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภูมิศาสตร์และการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

อ.ดร.กิตติธัช  คงชะวัน 
อ.ดร.วิภาฤดี  วิภาวิน 
น.ส.วาสนา  ยะถาวร

การประชุมเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. 
ครั้งที่ 5 วันที่ 27 พฤศจิกายน 
2558 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช

261 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย 
โดยใช้รูปแบบการสอนซิปปาร่วมกับเทคนิค
การตั้งค�าถามแบบหมวก 6 ใบ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม 
อ.ดร.วิทวัฒน์  ขัตติยะมาน  

นายซันมาน  ฤทธิ์โต

การประชุมวิชาการ การน�า
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ครั้งที่ 5 วันที่ 17-18 ธันวาคม 
2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต

262 ผลการจัดการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิสซึม
ร่วมกับผังกราฟิก ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาประวัติศาสตร์และความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6

ผศ.ดร.นพเก้า  ณ พัทลุง 
อ.ดร.วิภาฤดี  วิภาวิน 

นายวันเฉลิม  วุฒิวิศิษฏ์สกุล

การประชุมวิชาการ การน�า
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ครั้งที่ 5 วันที่ 17-18 ธันวาคม 
2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต

263 ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการ
แก้ปัญหาด้านปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
โดยบูรณาการวิธีสอนแบบสาธิตร่วมกับ
สถานการณ์จ�าลองและกระบวนการกลุ่มของ
นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ วิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม 
อ.ดร.วิทวัฒน์  ขัตติยะมาน 

นายธนกร  สิริกุล

วารสารเครือข่ายวิทยาลัย
พยาบาลและการสาธารณสุข
ภาคใต้ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 
เดือนกันยายน - ธันวาคม 2559
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264 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับแผนผังความคิดที่มีต่อความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

อ.ดร.ชวนพิศ  ชุมคง 
ผศ.ดร.นพเก้า  ณ พัทลุง 

นางสุปรีดา  บุญจุน

วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 เดือน
พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

265 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์และความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาโดยใช้การสอนรูปแบบซิปปา 
(CIPPA) ร่วมกับเทคนิคโพลยา (Polya) กับ
การสอนตามแนวของ สสวท. ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

อ.ดร.ชวนพิศ  ชุมคง 
ผศ.ดร.นพเก้า  ณ พัทลุง
นายเชาวนิตย์  บุญรอง

วารสารหลักสูตรและการสอน
ทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ฉบับที่ 1 ปี 2560
เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560

266 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC 
ร่วมกับการใช้ค�าถามตามแนวคิดของบลูม 
(Bloom) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการอ่านจับใจความ
ภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

อ.ดร.วิภาฤดี  วิภาวิน 
ผศ.ดร.นพเก้า  ณ พัทลุง  

น.ส.วรงค์กร  นิลตีบ

การประชุมวิชาการระดับชาติ        
การน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 7 
วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

267 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง ไข่
ครอบภูมิปัญญาชาวบ้านริมทะเลสาบสงขลา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

อ.ดร.วิทวัฒน์  ขัติยะมาน 
ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม

น.ส.ณัฐติกา  พรมด�า

วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 17 
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม - 
ธันวาคม 2560

268 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้วิธี
สอนแบบ Predict - Observe - Explain 
(POE) ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

อ.ดร.วิทวัฒน์  ขัติยะมาน 
ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม  

น.ส.ปัทมา  ไชยลักษณ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3 
วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตปัตตานี

269 ผลการจัดการเรียนรู้แบบ ท�านาย – สังเกต 
- อธิบาย (POE) ร่วมกับ เทคนิคผังพยากรณ์ 
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1             

อ.ดร.พัศรเบศวร์  แย้มทองค�า
อ.ดร.ชวนพิศ  ชุมคง 
น.ส.อีนาส   สะดียามู

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3 
วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี

270 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาโดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 
ขั้น (7E Learning Cycle) ร่วมกับการใช้
ผังกราฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6

อ.ดร.กิตติธัช  คงชะวัน  
อ.ดร.ชวนพิศ  ชุมคง  

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิริยา  โต๊ะเส็น

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 4 
และพัทลุงศึกษา-ภูมิปัญญา
ชุมชน-ลุ่มน�้าทะเลสาบ ครั้งที่ 2
วันที่ 30-31 สิงหาคม 2559
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271 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอน
แบบปฏิบัติการร่วมกับบทเรียนกิจกรรม
ที่ใช้โปรแกรมเรขาคณิตพลวัต ที่มีต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และ
ความรู้สึกเชิงปริภูมิ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1

อ.ดร.ชวนพิศ  ชุมคง 
ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม  

น.ส.อาบิดะ  เอ็มบุตร

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 4 
และพัทลุงศึกษา-ภูมิปัญญา
ชุมชน-ลุ่มน�้าทะเลสาบ ครั้งที่ 2 
วันที่ 30-31 สิงหาคม 2559

272 ผลการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับโดยใช้
แผนผังความคิดที่มีต่อทักษะการคิดวิเคราะห์
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเรื่องสาร
ชีวโมเลกุลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รศ.ดร.พูนสุข  ประเสริฐสรรพ
อ.ดร.อานอบ  คันฑะชา 
นายรอซาลี  สะมะแอ

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มศว.วิจัย ครั้งที่ 9 วันที่
28-29 กรกฎาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

273 การศึกษาผลการใช้ผังมโนทัศน์ร่วมกับ
เทคนิคการลดบทบาทการเสริมศักยภาพ
เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ ส�าหรับนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1

รศ.ดร.พูนสุข  ประเสริฐสรรพ
อ.ดร.พัชรี  ร่มพยอม วิชัยดิษฐ์ 

นายวิทวัส  วิฑูรย์พันธ์

การประชุมวิชาการเสนอผล
งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ 12 วันที่ 14 พฤษภาคม 
2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร

274 การพัฒนาวิธีการสกัดเส้นใยจากกากถั่ว
เหลืองเพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับคอเลสเตอรอล

อ.ดร.ปิยาภรณ์  ภาษิตกุล
อ.ดร.จิราพร  ช่อมณี 
น.ส.อาฐิตา  จาริยะ

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
ประจ�าปี 2559 
วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

275 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหาร
มืออาชีพกับการบริหารวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

ผศ.ดร.รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ 
รศ.ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ์ 
น.ส.อารีนา  หะยีบาราเฮง

การประชุมวิชาการและ
น�าเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา มธส. ครั้งที่ 5 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

276 อนาคตภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
นานาชาติในประเทศไทย

ผศ.ดร.รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ 
อ.ดร.จิดาภา  สุวรรณฤกษ์ 

นางสาธนี  โล่สุวรรณ

การประชุมวิชาการ การน�า
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ครั้งที่ 5 วันที่ 17-18 ธันวาคม 
2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต

277 การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวิชาการโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 
อ�าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

รศ.ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ์
ผศ.ดร.รุ่งชัชดาพร  เวหะชาต ิ

นายนิฟาววัช  วาบา

การประชุมวิชาการระดับชาติ        
วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ 
ครั้งที่ 5 วันที่ 27 พฤษภาคม 
2559 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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278 ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ของรัฐในสามจังหวัดชายแดนใต้    

ผศ.ดร.รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ 
อ.ดร.สุนทรี  วรรณไพเราะ 

น.ส.นูรียะห์   ดือรามะ

โครงการประชุมวิชาการระดับ
ชาติ การน�าเสนอบทความ
วิจัย : บริหารสัมพันธ์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 38 วันที่ 
5-7 กุมภาพันธ์ 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

279 ภาวะผู้น�าเหนือผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส�านักงาน
การศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ จังหวัดสงขลา

รศ.ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ์ 
อ.ดร.สุนทรี  วรรณไพเราะ 

น.ส.กรกวี  นวลมาก

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
การน�าเสนอบทความวิจัย :
บริหารสัมพันธ์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 38 
วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

280 ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา
เขต 3

ผศ.ดร.รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ 
อ.ดร.สุนทรี  วรรณไพเราะ 

น.ส.เบญญทิพย์  จันทร์เพ็ชร

การประชุมวิชาการระดับชาติ         
วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ 
ครั้งที่ 5 วันที่ 27 พฤษภาคม 
2559 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

281 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์
ในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการบริหารสถานศึกษา
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดสตูล

ผศ.ดร.รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ 
อ.ดร.สุนทรี  วรรณไพเราะ 

น.ส.เพ็ญศรี  เอียดจงดี

การประชุมวิชาการระดับชาติ         
วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ 
ครั้งที่ 5 วันที่ 27 พฤษภาคม 
2559 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

282 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ
ในสามจังหวัดชายแดนใต้

ผศ.ดร.รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ 
อ.ดร.สุนทรี  วรรณไพเราะ 

น.ส.เยาวณีย์  ชูข�า

การประชุมวิชาการ การน�าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ครั้งที่ 5 วันที่ 17-18 ธันวาคม 
2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภูเก็ต

283 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหาร
งานวิชาการของสถานศึกษา รางวัล
พระราชทาน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้ตอนล่าง

ผศ.ดร.รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ 
อ.ดร.สุนทรี  วรรณไพเราะ 

น.ส.ปัทมา  เครือวัลย์

การประชุมวิชาการระดับชาติ         
วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ 
ครั้งที่ 5 วันที่ 27 พฤษภาคม 
2559 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

284 การบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามความคิดเห็นของครู และ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในสามจังหวัดชายแดนใต้

รศ.ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ์ 
 ผศ.ดร.รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ  

น.ส.เกศสิริ  มะลี

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3 
วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
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285 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพ
การสอนของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดตรัง

ผศ.ดร.สมจิตร  อุดม 
อ.ดร.สุนทรี  วรรณไพเราะ

น.ส.ชาลินี  ด้วงนุ้ย

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3 
วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

286 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดสตูล

ผศ.ดร.สมจิตร  อุดม
อ.ดร.สุนทรี  วรรณไพเราะ 
นายณครินทร์  เกลี้ยงช่วย

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3 
วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตปัตตานี

287 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าแบบผู้รับใช้
ของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการปฏิบัติ
งานของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดพัทลุง

อ.ดร.ศิลป์ชัย  สุวรรณมณี 
รศ.ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ์ 

น.ส.ทัศนีย์  สุวรรณ

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3 
วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี

288 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการเป็น
โรงเรียนสมบูรณ์แบบของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนา สังกัดส�านักงานการศึกษาเอกชน
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ.ดร.ศิลป์ชัย  สุวรรณมณี 
รศ.ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ์ 

นายซูฮัยรี  บืองาฉา

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
ประจ�าปี 2559 วันที่ 26-29  
พฤษภาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

289 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการ
เปลี่ยนแปลงกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียน
รู้ ของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

ผศ.ดร.รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ 
อ.ดร.ศิลป์ชัย  สุวรรณมณี   

น.ส.จารุนันท์  มิสสัง

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3 
วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี

290 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผศ.ดร.รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ 
รศ.ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ์ 

น.ส.รุ่งศิริ  พวงแก้ว

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ครั้งที่ 6 วันที่ 15-16 สิงหาคม 
2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

291 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่าน
ออกเสียงค�าตามมาตราตัวสะกด ส�าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สื่อสาร
ด้วยภาษามลายูถิ่น

อ.ดร.กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี 
อ.ดร.วัลลยา  ธรรมอภิบาล     

อินทนิน 
น.ส.มาวะดี  ศรีพลอย

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 3 ประจ�าปี 2559 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี

292 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
เรื่อง โรคและการป้องกันโรควิชาสุขศึกษา 
ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

อ.ดร.กฤษณพล  จันทร์พรหม  
อ.ดร.วัลลยา  ธรรมอภิบาล  

อินทนิน 
น.ส.กฤติยา  ยงประเดิม

การประชุมหาดใหญ่วิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
ครั้งที่ 7 วันที่ 23 มิถุนายน 
2559 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
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293 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ส�าหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ

อ.ดร.กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี 
อ.ดร.วัลลยา  ธรรมอภิบาล อินทนิน

นายศิรวัฒน์  สิงหโอภาส

วารสารอไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2559

294 การพัฒนาบทเรียนผ่านโมบายล์เว็บ เรื่อง 
หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เพื่อการเขียน
โปรแกรมภาษาจาวา ส�าหรับนิสิตปริญญาตรี

อ.ดร.นุชนาฏ  ใจด�ารงค์ 
อ.ดร.นวลพรรณ  วรรณสุขี

นายณัฐวุฒิ  ศิริวัฒน์

วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 17  
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม -
ธันวาคม 2560

295 ผลจากการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เลิร์นนิง
อ็อบเจกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนนราธิวาส

อ.ดร.กฤษณพล  จันทร์พรหม  
อ.ดร.อิศรัฏฐ์  รินไธสง 
นางภาวิตา  มะโนภักดิ์

การประชุมหาดใหญ่วิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งที่ 7 วันที่ 23 มิถุนายน 
2559 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

296 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
เรื่อง ผลกระทบและจริยธรรมความ
รับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับ
ระบบสารสนเทศและงานอาชีพ

อ.ดร.คุณอานันท์  นิรมล
ผศ.ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์ 

น.ส.กัลยา  เก็มเบ็ญหมาด

การประชุมหาดใหญ่วิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 
7 วันที่ 23 มิถุนายน 2559 
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

297 การพัฒนาชุดฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่อง
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส�าหรับครู
ที่สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดสงขลา

อ.ดร.นุชนาฏ ใจด�ารงค์ 
อ.ดร.วัลลยา  ธรรมอภิบาล อินทนิน 

น.ส.นุชนาถ  คงทอง

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล�าปาง ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 
เดือนมกราคม 2559 - 
มิถุนายน  2559

298 ผลการเรียนรู้ด้วยเลิร์นนิงออบเจ็กต์ เรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรายวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ส�าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

อ.ดร.จินตนา  กสินันท์ 
ผศ.ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์ 

น.ส.เกสรา  กรีพันธ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
ประจ�าปี 2559 วันที่ 26-29  
พฤษภาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

299 ผลการเรียนรู้ด้วยเลิร์นนิงอ็อบเจกต์
เรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตร
ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ส�าหรับนักเรียน       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

อ.ดร.จินตนา  กสินันท์     
ผศ.ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์ 

น.ส.กมลา  รักษมณี

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
ประจ�าปี 2559 วันที่ 26-29  
พฤษภาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

300 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษา เรื่อง
ค�าสั่งควบคุม และโครงสร้างควบคุม
แบบวนรอบ รายวิชา การเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ (ภาษาซี) ส�าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

อ.ดร.นุชนาฏ  ใจด�ารงค์
อ.ดร.วัลลยา  ธรรมอภิบาล อินทนิน 

น.ส.พินันทา  วงศ์จินดา

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ครั้งที่ 6 วันที่ 15-16 สิงหาคม 
2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 
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301 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง 
ค่าน�้าหนัก แสงเงา และวรรณะสี รายวิชา
ทัศนศิลป์ ส�าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผศ.ดร.คุณอานันท์  นิรมล
ผศ.ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์ 
น.ส.ศิริพร  ศิริกาญจนโรจน์

วารสารเทคโนโลยีการศึกษา
และมีเดียคอนเวอร์เจนซ์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม 2558

302 การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือข่าย 
เรื่อง การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสังคม 
รายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 
ส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี  

อ.ดร.นุชนาฏ  ใจด�ารงค์ 
อ.ดร.วัลลยา  ธรรมอภิบาล อินทนิน 

น.ส.พัชรี  สุวรรณสอาด

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ครั้งที่ 6 วันที่ 15-16 สิงหาคม 
2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

303 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วิชาโปรแกรมตารางงาน ส�าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา 
อ�าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

รศ.เอกวิทย์  แก้วประดิษฐ์
อ.ดร.วัลลยา  ธรรมอภิบาล อินทนิน 

น.ส.นูรมา  ตาเละ

วารสารเทคโนโลยีการศึกษา
และมีเดียคอนเวอร์เจนซ์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 3 
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - 
ธันวาคม 2559

304 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์  
เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รศ.เอกวิทย์  แก้วประดิษฐ์ 
อ.ดร.วัลลยา  ธรรมอภิบาล อินทนิน 

นายนรากร  ประค�าศรี

วารสารเทคโนโลยีการศึกษา
และมีเดียคอนเวอร์เจนซ์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 3 
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - 
ธันวาคม 2559

305 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
วิชาคอมพิวเตอร์ ส�าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1

อ.ดร.กฤษณพล  จันทร์พรหม  
อ.ดร.วัลลยา  ธรรมอภิบาล อินทนิน 
ว่าที่ร้อยตรีสมทรง  กลิ่นหอม

การประชุมหาดใหญ่วิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งที่ 7 วันที่ 23 มิถุนายน 
2559 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

306 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
เรื่องโปรแกรมประยุกต์การน�าเสนอข้อมูล 
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

อ.ดร.กฤษณพล  จันทร์พรหม  
อ.ดร.วัลลยา  ธรรมอภิบาล อินทนิน 

น.ส.รสวาตี  รองเมือง

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3
วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

307 ความสัมพันธ์ระหว่างสมดุลชีวิตการท�างาน
กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
บริษัทพีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จ�ากัด
ส�านักงานย่อย จังหวัดสงขลา

รศ.ดร.นิรันดร์  จุลทรัพย์
อ.ดร.จิดาภา  สุวรรณฤกษ์ 
น.ส.ศิราพร  ไชยประภา

วารสารเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ฉบับที่ 1 ปี 2558

308 คุณภาพชีวิตในการท�างานและความผูกพัน
ต่อองค์การของพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ในธุรกิจส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม

ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม 
อ.ดร.กานดา  จันทร์แย้ม 

นายพิชัย  บังหมัด

วารสารวิจัย มรมจ. ปีที่ 3 
ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม
2558 - มีนาคม 2559
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309 ขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ต�ารวจ ชั้นประทวนกองก�ากับการ
ต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 43

ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม 
อ.ดร.จิดาภา  สุวรรณฤกษ์  

น.ส.พินทุมาศ  แก้วมหากาฬ

วารสารหลักสูตรและ
การสอนทักษิณ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ฉบับที่ 1 ปี 2560 
เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560

310 สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา ความต้องการ 
และแนวทาง การจัดแหล่งเรียนรู้ในวัด
เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ให้แก่พุทธศาสนิกชนในจังหวัดสงขลา

อ.ดร.จิดาภา  สุวรรณฤกษ์ 
ผศ.ดร.อนิวัช  แก้วจ�านงค์ 

นายกิตติพจน์  กาญจนเพ็ญ

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
ประจ�าปี 2559 วันที่ 26-29  
พฤษภาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

311 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อยกระดับ
ทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบอ้างอิง
ทางภาษาของสหภาพยุโรป ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม 
อ.ดร.ศิริรัตน์  สินประจักษ์ผล 

น.ส.ณดา  บิลดาวูด

วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 17 
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - 
ธันวาคม 2560

312 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ของโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ 
สุราษฎร์ธานี

รศ.ดร.นิรันดร์  จุลทรัพย์   
ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม 

น.ส.ปฐมาวดี  พัฒนสิงห์

วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 17 
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - 
ธันวาคม 2560

313 คุณภาพชีวิตและการปรับตัวของผู้สูงอายุ
ในต�าบลคลองรี อ�าเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา

อ.ดร.จิดาภา  สุวรรณฤกษ์ 
ผศ.ดร.อนิวัช  แก้วจ�านงค์ 

น.ส.ลลดา  ลวนะลาภานนท์

งานประชุมวิชาการระดับชาติ 
พัทลุงศึกษา-ภูมิปัญญาชุมชน-
ลุ่มน�้าทะเลสาบ ครั้งที่ 1 
วันที่ 27-28 สิงหาคม 2558
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

314 การมีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ง
(Deming Cycle) ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สงขลา

อ.ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ์  
รศ.ดร.นิรันดร์  จุลทรัพย์ 
นางดาวดล  จันทรประทิน

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน
มกราคม - มิถุนายน 2560

315 สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาด้านการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนา สังกัดส�านักงานการศึกษาเอกชน 
อ�าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม 
รศ.ดร.นิรันดร์  จุลทรัพย์ 

น.ส.ดวงพร  ดินอะ

วารสารสมาคมส่งเสริม
การวิจัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 
เดือนมกราคม - เมษายน 2561

316 วัฒนธรรมองค์กรการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม
รศ.ดร.นิรันดร์  จุลทรัพย์ 

น.ส.จุฑามาศ  ประดิษฐสาร

วารสารสมาคมส่งเสริม
การวิจัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 
เดือนมกราคม - เมษายน 2561

317 ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร
ในสถานศึกษาเอกชน ส�านักงานการศึกษา
เอกชนอ�าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

รศ.ดร.นิรันดร์  จุลทรัพย์ 
ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม 

น.ส.ซอลีหะห์  บือราเฮง

วารสารสมาคมส่งเสริม
การวิจัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม - เมษายน 2561
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318 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท เจเนอรัล ทรานสมิสชั่น เน็ทเวิร์ค จ�ากัด

ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม 
รศ.ดร.นิรันดร์  จุลทรัพย์ 

นายนิดิน  แวฮามะ

วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 
- เมษายน 2561

319 ปัจจัยความส�าเร็จในวิชาชีพของครูผู้สอน
ดีเด่น ในเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา

ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม
รศ.ดร.นิรันดร์  จุลทรัพย์ 

น.ส.สุไวบ๊ะ  มาราสา

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 4 
และพัทลุงศึกษา-ภูมิปัญญา
ชุมชน-ลุ่มน�้าทะเลสาบ ครั้งที่ 2 
วันที่ 30-31 สิงหาคม 2559

320 ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงาน
ราชการครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล สังกัด
ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา                        

รศ.ดร.นิรันดร์  จุลทรัพย์
ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม 
น.ส.กฤติยาภรณ์  ทองแกมแก้ว

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 4 
และพัทลุงศึกษา-ภูมิปัญญา
ชุมชน-ลุ่มน�้าทะเลสาบ ครั้งที่ 2 
วันที่ 30-31 สิงหาคม 2559

321 การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ทักษะการพูดเรื่องราวท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม 
อ.ดร.ศิริรัตน์  สินประจักษ์ผล 

นางอาภรณ์  มณีรัตน์

วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 17 
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม - 
ธันวาคม 2560

322 การรับรู้และพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยทักษิณ

รศ.ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ์ 
ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม 

น.ส.อุษา  ส่งศรี

วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 17 
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม - 
ธันวาคม 2560

323 คุณภาพชีวิตและความผูกพันองค์กร
ของพนักงานบริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ�ากัด (มหาชน)

ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม 
รศ.ดร.นิรันดร์  จุลทรัพย์ 

น.ส.กมลา  แก้วสนิท

วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 
- เมษายน 2561

324 การจัดการศึกษาตามแนวคิดทางการตลาด
เพื่อสังคมที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของ
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตสงขลา

รศ.ดร.นิรันดร์  จุลทรัพย์ 
ผศ.ดร.อนิวัช  แก้วจ�านงค์ 
นายภวินท์  ฤทธิ์ณรงค์

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“นวัตกรรมและงานวิจัย
กลไกพัฒนาประเทศ” ปี 2559 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559  
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

325 สภาพปัจจุบัน และความคาดหวังของ
นักศึกษาในการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร
ระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

อ.ดร.จิดาภา  สุวรรณฤกษ์ 
ผศ.ดร.อนิวัช  แก้วจ�านงค์ 
นางบุณฑริกา  ทรัพย์เจริญ

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“นวัตกรรมและงานวิจัย
กลไกพัฒนาประเทศ” ปี 2559  
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
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326 ผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาการวางแผน
ทางด้านอาชีพต่อความสามารถในการ
วางแผนทางด้านอาชีพส�าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5
(วัดหัวป้อมนอก) จังหวัดสงขลา

รศ.ดร.นิรันดร์  จุลทรัพย์ 
อ.ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ์ 

นางสวการย์  ชูแสง

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“นวัตกรรมและงานวิจัย
กลไกพัฒนาประเทศ” ปี 2559 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559  
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

327 ชุดกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้านความมีวินัยในตนเอง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
เทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) จังหวัดสงขลา

รศ.ดร.นิรันดร์  จุลทรัพย์   
ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม 

น.ส.สุดารัตน์  อินทรมุณี

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“นวัตกรรมและงานวิจัย
กลไกพัฒนาประเทศ” ปี 2559 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559  
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

328 การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ตาม
แนวคิดการสอนภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับ
หนังสือภาพเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางภาษา ส�าหรับเด็กประถมวัย           

อ.ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน 
อ.ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ์ 
นางเพ็ญประภา  ไชยศรียา

การประชุมวิชาการ
การน�าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 5
วันที่ 17-18 ธันวาคม 2558
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

329 การประเมินการด�าเนินงานเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ของวิทยาลัย
สารพัดช่างสงขลา

อ.ดร.ณัชชา  มหาปุญญานนท์
อ.ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์

น.ส.ภัทรภรณ์  จีนจูด

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ม.อ.วิจัยทางการศึกษา
วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตปัตตานี

330 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการ
อยู่ร่วมกันส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 – 5                            

อ.ดร.สุธาสินี  บุญญพิทักษ์ 
อ.ดร.เมธี  ดิสวัสดิ์ 

น.ส.อังคนา  ราษฎร์เดิม

การประชุมหาดใหญ่วิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งที่ 7 วันที่ 23 มิถุนายน 2559 
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

331 การประเมินโครงการความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริการชุมชน
ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่

อ.ดร.เมธี  ดิสวัสดิ์            
อ.ดร.นวลพรรณ  วรรณสุธี 

น.ส.สุลาวัลย์  แซ่ด่าน

การประชุมหาดใหญ่วิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 
7 วันที่ 23 มิถุนายน 2559 
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

332 การประเมินหลักสูตรอิสลามศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนประถมศึกษา
ของรัฐในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดสงขลา    

อ.ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ์ 
อ.ดร.นวลพรรณ  วรรณสุธี 
นายประพันธ์  ประทีปเกาะ

การประชุมหาดใหญ่วิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
ครั้งที่ 7 วันที่ 23 มิถุนายน 2559 
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
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333 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ ส�าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2  

รศ.สุเทพ  สันติวรานนท์ 
ผศ.ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์ 

น.ส.รุจิรา  บัวลอย

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3 
วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตปัตตานี

334 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานร่วมกับการสอนแบบซินเนคติกส์  
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผศ.ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์ 
อ.ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ์ 
น.ส.อุทัยวรรณ  สังคานาคิน

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3
วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตปัตตานี

335 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อส�าหรับครูพี่
เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดสตูล

อ.ดร.ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม 
ผศ.ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์ 

น.ส.วรรณี  ปาทาน

วารสาร อัล-ฮิกมะฮ
มหาวิทยาลัยฟาฎอนี
ฉบับที่ 12 ปีที่ 6
(ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)

336 การประเมินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน (Fix It center)
ของวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

อ.ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ์ 
อ.ดร.เมธี  ดิสวัสดิ์ 

น.ส.ประกายดาว  คมประมูล

การประชุมวิชาการและ
น�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
ประจ�าปี 2559
วันที่ 16 กรกฎาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

337 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เสริม
สร้างจิตวิทยาศาสตร์ โดยใช้ทฤษฎีการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง ส�าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

อ.ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ์ 
รศ.สุเทพ  สันติวรานนท์ 
น.ส.นะดา  แสงวิมาน

วารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยฟาฎอน ีฉบับที่ 22 
ปีที่ 12 (ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน
มกราคม - มิถุนายน 2560)

338 การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ส�าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษายะลา เขต  2

อ.ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ์ 
ผศ.ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์ 
น.ส.อาอีดะห์  หะยีดาแม

วารสาร อัล-นูร บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฎอนี 
ฉบับที่ 22 ปีที่ 12
(ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน
มกราคม - มิถุนายน 2560)

339 การสร้างแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 3

อ.ดร.นวลพรรณ  วรรณสุธี 
อ.ดร.วัลลยา  ธรรมอภิบาล อินทนิน 

น.ส.วิภาพร  แก้วขวัญ

วารสาร อัล-นูร บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฎอนี
ฉบับที่ 22 ปีที่ 12
(ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน
มกราคม - มิถุนายน 2560)

340 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทาง
อ้อมต่อทักษะการวิจัยของครูวิทยฐานะ
ช�านาญการพิเศษ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

อ.ดร.นวลพรรณ  วรรณสุธี 
อ.ดร.วัลลยา  ธรรมอภิบาล อินทนิน 

น.ส.พิชาวดี  เหมศิริ

การประชุมหาดใหญ่วิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 
7 วันที่ 23 มิถุนายน 2559
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
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341 โมเดลการวัดผลกระทบจากการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามของสถาบัน
ผลิตครู

ผศ.ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์ 
อ.ดร.เสาวรส  ยิ่งวรรณะ 

นางอุทัย  ศิริคุณ

วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 16 
ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฏาคม - 
ธันวาคม 2559)

342 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสตอรีไ่ลน์ 
เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ส�าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

อ.ดร.ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม 
อ.ดร.เมธี  ดิสวัสดิ์ 

น.ส.รอซีดะห์  ลาโฮ๊ะยา

วารสาร อัล-นูร บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฎอนี
ฉบับที่ 21 ปีที่ 11 (ฉบับที่ 2
ประจ�าเดือนกรกฎาคม -
ธันวาคม 2559)

343 การพัฒนาแบบวัดจริยธรรมส�าหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ผศ.ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์  
อ.ดร.นวลพรรณ  วรรณสุธี 

นายปกรณ์  ชาติพันธุ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“นวัตกรรมและงานวิจัย
กลไกพัฒนาประเทศ” ปี 2559  
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559  
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

344 การพัฒนากิจกรรมค่าย เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การจัดการปัญหาชุมชนส�าหรับเยาวชน
ในจังหวัดนราธิวาส

อ.ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ์ 
อ.ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน  

น.ส.อุษณี  แวอูเซ็ง

วารสาร อัล-นูร บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฎอนี
ฉบับที่ 22 ปีที่ 12 (ฉบับที่ 1
ประจ�าเดือนมกราคม -
มิถุนายน 2560)

345 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้การวิจัยเป็นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ส�าหรับนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัย
เทคนิคพังงา

อ.ดร.ณัชชา  มหาปุญญานนท์ 
รศ.สุเทพ  สันติวรานนท์ 

น.ส.มาณวิกา  บุณญเกียรติ

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“นวัตกรรมและงานวิจัย
กลไกพัฒนาประเทศ” ปี 2559  
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559  
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

346 การวิเคราะห์อภิมาน : การจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน

อ.ดร.ณัชชา  มหาปุญญานนท์ 
อ.ดร.ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม 

น.ส.นิชนาจ  ไชยพรม

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“นวัตกรรมและงานวิจัย
กลไกพัฒนาประเทศ” ปี 2559  
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559  
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

347 ปัจจัยพยากรณ์การท�าวิจัยของอาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รศ.สุเทพ  สันติวรานนท์
อ.ดร.ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม 

น.ส.เกศินี  ใหมคง

วารสาร อัล-ฮิกมะฮ.
มหาวิทยาลัยฟาฎอนี ฉบับที่ 13 
ปีที่ 7 (ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน 
มกราคม - มิถุนายน 2560)

348 การประเมินการจัดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงตามหลักสูตรศิลปกรรม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของวิทยาลัย
ช่างศิลปสุพรรณบุรี

อ.ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ์ 
อ.ดร.นวลพรรณ  วรรณสุธี  

น.ส.ปาริชาติ  แซ่เบ้

การประชุมวิชาการและน�าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ประจ�าปี
2559 วันที่ 16 กรกฎาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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349 การประเมินการด�าเนินงานโครงการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสถาน
ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 13

ผศ.ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์
อ.ดร.นวลพรรณ  วรรณสุธี 

น.ส.จิราภรณ์  ทองเพ็ง

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3 
วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี

350 การพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมแรงจูงใจ
ในการลดน�้าหนักของบุคลากรที่เป็น
โรคอ้วนในโรงพยาบาลธารโต

อ.ดร.ณัชชา  มหาปุญญานนท์
ผศ.ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์ 

น.ส.รุสนี  มะตาเยะ

วารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยฟาฎอนี ฉบับที่ 21 
ปีที่ 11 (ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน
กรกฎาคม -ธันวาคม 2559)

351 การประเมินการจัดการศึกษาเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผศ.ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์ 
อ.ดร.นวลพรรณ  วรรณสุธี 

น.ส.ปัทมาสน์  มัชฌิกะ

วารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยฟาฎอนี ฉบับที่ 22 
ปีที่ 12 (ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน
มกราคม - มิถุนายน 2560)

352 การสร้างแบบฝึกทักษะการออกเสียง
วรรณยุกต์และการผันอักษรสามหมู่
ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ที่พูดภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่

รศ.ไพบูลย์  ดวงจันทร์  
อ.ดร.ฉันทัส  ทองช่วย 
น.ส.สุริสา   แววศรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3
วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตปัตตานี

353 การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านจากนิทาน
พื้นบ้านอ�าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รศ.ไพบูลย์  ดวงจันทร์  
อ.ดร.ฉันทัส  ทองช่วย 

น.ส.วิมลรัตน์  รัตนประทีป

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3 
วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตปัตตานี

354 การพัฒนาความสามารถในการเขียนย่อ
ความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดยใช้ชุดการสอนแบบแผนผังความคิด

รศ.อนันต์  อารีย์พงศ์     
รศ.ดร.พูนสุข  อุดม 

น.ส.จุฑาทิพย์  ไกรนรา

วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 
- มิถุนายน  25560

355 การสร้างชุดกิจกรรมการสอนวรรณคดี
เรื่องสุภาษิตพระร่วง ส�าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

ผศ.ดร.มาโนช  ดินลานสกูล 
ผศ.นิดา  มีสุข 

น.ส.กันต์กมล  หนูเมียน

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
ประจ�าปี 2559 วันที่ 26-29 
พฤษภาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

356 โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลการบริหารงานสถานีต�ารวจ  
ในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

รศ.ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ์ 
ผศ.ดร.สมจิตร  อุดม 

พันต�ารวจโทคมณ์เดช  เปาะทอง

วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 17
ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - 
ธันวาคม 2560)
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357 การพัฒนารูปแบบภาวะผู้น�าของผู้บริหาร
งานสาธารณสุขภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม
สามจังหวัดชายแดนใต้

ผศ.ดร.รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ 
รศ.ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ์ 

น.ส.มุทริกา  จินากุล

วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 17
ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม
2560)

358 การพัฒนารูปแบบความผูกพันมหาวิทยาลัย
ในก�ากับของรัฐกับชุมชน

ผศ.ดร.สมจิตร  อุดม 
รศ.ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ์ 
นางสิรภัทร  จิตตะมาลา

ลิ่มไพบูลย์

วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 17
ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม
2560)

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
359 ลักษณะและความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการ

ขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวรอบลุ่มน�้าทะเลสาบ
สงขลา

ผศ.บุษกร  ถาวรประสิทธิ์
ดร.คมกริช  วงศ์แข

วารสารวิจัย มสด สาขา
สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 
ปี 2558 ฉบับที่ 11 เดือน
กันยายน-ธันวาคม 2558 

360 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์และ
อุตสาหกรรมการผลิตข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง 
ระดับขั้นเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจแปรรูป

อ.ดร.สัญชัย  ลั้งแท้กุล วารสารการพัฒนาชุมชนและ
คุณภาพชีวิต ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 
เดือนมกราคม – เมษายน 2559 

361 The Association between irm 
Characteristics and Growth 
Opportunities : Empirical Evidence 
from the Emerging Market of Thailand 

อ.ดร.ศิรดา  นวลประดิษฐ์ วารสารบริหารธุรกิจคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เดือนเมษายน – มิถุนายน 2559

362 การบริหารส่วนผสมทางการค้าปลีกเพื่อ
ความอยู่รอดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม

อ.ดร.วาสนา  สุวรรณวิจิตร วารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 39 
ฉบับที่ 149 เดือนมกราคม – 
มีนาคม 2559 

363 การบริหารจัดการหนี้สาธารณะของ
รัฐบาลไทย

น.ส.มูนีเร๊าะ  เจ๊ะอุมา
อ.ดร.พินิจ  ดวงจินดา

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปี 2558 ฉบับพิเศษจากงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ

364 ความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

ผศ.สุธรรม  ขนาบศักดิ์ วารสารมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน
เมษายน – กันยายน 2558

365 การสร้างคุณค่าตราสินค้าผ่านกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม : กรณีศึกษาธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผศ.ดร.อนุวัต  สงสม Veridian E-Journal 
Silpakorn University ปีที่ 9 
ฉบับที่ 4 เดือน มกราคม – 
เมษายน 2559
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366 กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน

อ.ดร.โกมลมณี  เกตตะพันธ์ Veridian E-Journal 
Silpakorn University 
Veridian E-Journal 
Silpakorn University
ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 เดือน
มกราคม – เมษายน 2559

367 จริยธรรมทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของ
ธุรกิจค้าปลีก

อ.หรรษมน  เพ็งหมาน Veridian E-Journal 
Silpakorn University 
Veridian E-Journal 
Silpakorn University
ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 เดือน
มกราคม – เมษายน 2559

368 การจัดบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชี
ในการวางแผนธุรกิจของสินค้า OTOP
ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดสงขลา

อ.เสาวลักษณ์  จันทร์ประสิทธิ์ วารสารการบัญชีและ
การจัดการ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 
เดือนเมษายน – มิถุนายน 2559

369 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง
หนี้ครัวเรือนกับเศรษฐกิจไทย

น.ส.ขวัญฤดี  ดวงจันทร์
อ.ธนวิทย์  บุญสิทธิ์

การประชุมวิชาการ การน�า
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
มหาวิทยาลัยภูเก็ต ครั้งที่ 6 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

370 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าดัชนีความสุขโลก
ของกลุ่มประเทศ ASEAN EU และ BRICS 
Factors Affecting the Happy Planet 
index of ASEAN Eu and BRICS

น.ส.ณัฐธิดา  ตาแก้ว 
อ.ธนวิทย์  บุญสิทธิ์

การประชุมวิชาการ การน�า
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
มหาวิทยาลัยภูเก็ต ครั้งที่ 6 
“45 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต สร้างสรรค์การศึกษา 
พัฒนางานวิจัย ใช้นวัตกรรม
น�าสังคม”

371 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สมาร์ทโฟนในการ
ท�าธุรกรรมทางการเงินของคนวัยท�างาน
ในจังหวัดสงขลา

ผศ.บุษกร  ถาวรประสิทธิ์
น.ส.หทัยชนก  กาละวงศ์

ประชุมวิชาการด้านการจัดการ
ระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย
ทางการจัดการ ครั้งที่ 5” 

372 ค่าใช้จ่ายและลักษณะการเรียนกวดวิชาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด
พัทลุง

ผศ.บุษกร  ถาวรประสิทธิ์
น.ส.ธัญญา  หนูขวัญ

ประชุมวิชาการด้านการจัดการ
ระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย
ทางการจัดการ ครั้งที่ 5”

373 คุณภาพชีวิตของการท�างานของแรงงานไทย
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

ผศ.บุษกร  ถาวรประสิทธิ์
น.ส.นันติยา  แสงวันลอย

ประชุมวิชาการด้านการจัดการ
ระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย
ทางการจัดการ ครั้งที่ 5”
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374 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการประกอบธุรกิจ
ค้าขายชายแดนในอ�าเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส 

ผศ.บุษกร  ถาวรประสิทธิ์
น.ส.นูรซะห์รีน  อูมา

ประชุมวิชาการด้านการจัดการ
ระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย
ทางการจัดการ ครั้งที่ 5”

375 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในวิสาหกิจขนาดกลาง (SMEs) ในพื้นที่
อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ผศ.บุษกร  ถาวรประสิทธิ์
น.ส.สุดธิดา  แก้วช่วย

ประชุมวิชาการด้านการจัดการ
ระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย
ทางการจัดการ ครั้งที่ 5”

376 ปัจจัยที่ก�าหนดปริมาณขยะมูลฝอย
ในประเทศไทย

อ.ดร.พินิจ  ดวงจินดา
น.ส.ปางรัก  ไข่รอด

การประชุมวิชาการและน�า
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ด้านบริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์ ประจ�าปี 2559

377 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการป่วยโรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่
และทวารหนัก กรณีศึกษาประเทศไทย

อ.ดร.พินิจ  ดวงจินดา
น.ส.ศิริพร  มะลิสง

การประชุมวิชาการและน�า
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ด้านบริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์ ประจ�าปี 2559

378 กีฬาแห่งมวลมนุษย์ชาติกับปัจจัยที่ท�าให้ได้
รับเหรียญรางวัล

ดร.พินิจ  ดวงจินดา
น.ส.ปิยะวรรณ  เมืองจันทบุรี

การประชุมวิชาการและ
น�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ด้านบริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์ ประจ�าปี 2559

379 ประเภทและรูปแบบการควบคุมน�้าหนัก
ของนิสิตนักศึกษาที่กินยาลดน�้าหนัก
ในอ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

อ.ดร.พินิจ  ดวงจินดา
อ.เกศแก้ว  เจริญวิริยะภาพ

น.ส.วิรวรรณ  ทองค�า

การประชุมวิชาการและน�า
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้าน
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 
ประจ�าปี 2559

380 สวัสดิการของพนักงานสถานบันเทิง
กรณีศึกษาเทศบาลนคร จังหวัดสงขลา 

อ.ดร.พินิจ  ดวงจินดา
อ.เกศแก้ว  เจริญวิริยะภาพ
น.ส.อรอนงค์  พรหมทอง

การประชุมวิชาการและ
น�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ด้านบริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์ ประจ�าปี 2559

381 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาอาคารพาณิชย์
ในพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นายจักรวรรดิ  พูนนอก
อ.ดร.พินิจ  ดวงจินดา

อ.เกศแก้ว  เจริญวิริยะภาพ

การประชุมวิชาการและ
น�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ด้านบริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์ ประจ�าปี 2559



สถาบันวิจัยและพัฒนา    Research and Development Institute
รายงานประจำ ปี 2558

153

ที่ ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ /
ช่วงเวลา

382 คุณภาพบริการด้านโลจิสติกส์ :
ในมุมมองของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา

ผศ.ดร.อรจันทร์  ศิริโชติ การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
ประจ�าปี 2559

383 สภาพแวดล้อมของร้านค้าปลีก
ในจังหวัดสงขลา

ผศ.ดร.อรจันทร์  ศิริโชติ การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
ประจ�าปี 2559

384 ปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการตัดสินใจ
ท�าศัลยกรรมความงามในคลินิกเสริม
ความงามเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

อ.ดร.วาสนา  สุวรรณวิจิตร
น.ส.จิตกษมา  สุขเกษม

น.ส.ธุมาวดี  ศรีชัย
น.ส.สุนิสา  เพ็ชรสังข์

ประชุมวิชาการระดับชาติ
เรื่องเทคโนโลยีและการบริหาร
จัดการ

385 การเลือกใช้บริการร้านถ่ายเอกสาร
ในอ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

น.ส.กนกวรรณ  เพ็ญสุริยา
น.ส.สุธิดา  อาแว

น.ส.พัชรี  ทองช่วย
อ.ดร.วาสนา  สุวรรณวิจิตร

ประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง
เทคโนโลยีและการบริหาร
จัดการ

386 การวิเคราะห์โครงสร้างกลุ่มพหุของค่า
ตราสินค้าสมัยใหม่ในอ�าเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 

ผศ.ดร.อนุวัต  สงสม การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ประจ�าปี 2559 สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

387 การพัฒนาโมเดลความได้เปรียบทางการ
แข่งขันผ่านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม : 
กรณีศึกษาธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผศ.ดร.อนุวัต  สงสม การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ
มหาวิทยาลัยพายัพ

388 โมเดลกลยุทธ์การตลาดบริการส�าหรับ
สร้างความภักดีของลูกค้า : กรณีศึกษา
ร้านอาหารญี่ปุ่น ในอ�าเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

ผศ.ดร.อนุวัต  สงสม การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 11 “พหุวัฒนธรรม : 
โอกาสและความท้าทาย”

389 แนวทางการจัดจ้างผู้ด�าเนินการแทน
ของอุตสาหกรรมในโรงแรมในประเทศไทย

อ.ดร.โกมลมณี  เกตตะพันธ์ การประชุมวิชาการ The 6Th 
BENJAMITRA Network 
National & International 
Conference 

390 การจัดจ้างผู้ด�าเนินการแทนและประสิทธิภาพ
ของโรงแรมในประเทศไทย

อ.ดร.โกมลมณี  เกตตะพันธ์ การประชุมหาดใหญ่
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7

391 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมสู่ความได้เปรียบทางการ
แข่งขันอย่างยั่งยืน

อ.หรรษมน  เพ็งหมาน The Far Eastern University 

392 การบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

อ.ดร.โกมลมณี  เกตตะพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 8
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393 ปัญญาความล่าช้าในกระบวนการขนส่ง
ของการส่งออกน�้ายางข้นไปประเทศมาเลเซีย
โดยรถ Lorry-Tanker 

อ.หรรษมน  เพ็งหมาน การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 8

394 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดจ้าง
ผู้ด�าเนินการแทนธุรกิจในภาคตะวันออก

อ.ดร.โกมลมณี  เกตตะพันธ์ การประชุมวิชาการ ระดับชาติ 
ครั้งที่ 11 “พหุวัฒนธรรม : 
โอกาสและความท้าทาย”

395 ปัจจัยเชิงเหตุและผลลัพธ์ของความพึงพอใจ
ของลูกค้า : การทดสอบด้วยโมเดล TCSI 
ในบริบทของกิจการไฮเปอร์มาร์ท จังหวัด
สงขลา

ผศ.ดร.อนุวัต  สงสม การประชุมวิชาการ The 6Th 
BENJAMITRA Network 
National & International 
Conference

396 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
แนวคิดและประสบการณ์

ผศ.ดร.เจษฎา  นกน้อย วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ปีที่ 35
ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค. – ก.ย. 58

397 การบริหารส่วนประสมทางการค้าปลีก
เพื่อความอยู่รอดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม

ผศ.ดร.เจษฎา  นกน้อย วารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 39 
ฉบับที่ 149 เดือนม.ค. – มี.ค. 59

398 การวัดและการตรวจสอบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เรื่องส�าคัญที่ผู้บริหาร
องค์การมีอาจละเลย

ผศ.ดร.เจษฎา  นกน้อย วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
การจัดการและเทคโนโลยีอิส
เทิร์น ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 
เดือน ม.ค. - มิ.ย. 58

399 การเลือกประเภทสัญญาก่อสร้างบ้าน
ที่อยู่อาศัยโดยวิธีการวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับ

รศ.ดร.ชินสัคค  สุวรรณอัจฉริย วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2
เดือนตุลาคม 2558 -
มีนาคม 2559

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
400 โมเดลการจัดการที่ดินพื้นที่ต�าบลละมอ

อ�าเภอนาโยง จังหวัดตรัง
อาจารย์วิวัฒน์  ฤทธิมา รายงานผลการวิจัยตาม

ปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัย
การจัดการเพื่อการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
วันที่ 30 กันยายน 2558

401 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดสงขลา
ในช่วงวัย 15 ถึง 21 ปี 

อาจารย์วิวัฒน์  ฤทธิมา การเสวนาเสนองานวิจัย 5 
มหาวิทยาลัย เพื่อการจัดท�าแผน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัด
สงขลาและกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
“คนดีศรีสงขลา” ประจ�าปี 2558 
วันที่ 10 กันยายน 2558
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตหาดใหญ่
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402 รูปแบบการพัฒนาพื้นที่ของผู้น�าท้องถิ่น
ในจังหวัดสงขลา

อาจารย์วิวัฒน์  ฤทธิมา รายงานผลการวิจัยตาม
ปีงบประมาณ 2558
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการ
พัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
วันที่ 30 กันยายน 2558

403 Models of Sustainable  Land 
Management  in Lamo Sub-District, 
Nayong District, Trang Province

อาจารย์วิวัฒน์  ฤทธิมา การสัมมนาวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัย “รัฐประศาสนศาสตร์
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
(Public Administration 
& Suficiency Economy 
Philosophy) ระหว่างวันที่ 
2-3 กันยายน 2558.

404 Model of Human Resources 
Development for Self-Development 
of People in Songkhla, Thailand

อาจารย์วิวัฒน์  ฤทธิมา The 12th International 
Conference“ASIAN 
Community Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and 
Environmental Stability” 
6 – 11 June 2016 Venue: 
Century Park Hotel
& University of the
Philippines, Diliman Campus.

405 ศักยภาพในการแก้ไขปัญหาที่ดินท�ากิน
พื้นที่ต�าบลละมอ

อาจารย์วิวัฒน์  ฤทธิมา โครงการประชุมวิชาการ 
การน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ครั้งที่ 6 45 ปี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต สร้างสรรค์การศึกษา 
พัฒนาวัฒนธรรม ใช้นวัตกรรม
น�าสังคม 45th Anniversary 
of PKRU Educating, 
Developing Culture,
Social Innovation ระหว่าง
วันที่ 16 -17 กุมภาพันธ์ 2559

406 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการจัดการชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนพื้นที่บ้านเหมก
ต�าบลละมอ อ�าเภอนาโยง จังหวัดตรัง

อาจารย์วิวัฒน์  ฤทธิมา รายงานผลการวิจัยตาม
ปีงบประมาณ 2559
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2559 (ก�าลังปรับแก้
ตามข้อเสนอของที่ปรึกษาวิจัย)
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407 งานสร้างสรรค์ “สานสายใยเป็นหนึ่งเดียว : 
ประชาคมอาเซียน”

อาจารย์วิวัฒน์  ฤทธิมา ISBN : 978-974-474-049-6
เอกสารทางวิชาการ
สานสายใยเป็นหนึ่งเดียว : 
ประชาคมอาเซียน.-- สงขลา :  
มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2558.

408 งานสร้างสรรค์ “การบริหารจัดการที่ดิน : 
หนทางแห่งแสงสว่างของความขัดแย้ง”

อาจารย์วิวัฒน์  ฤทธิมา ISBN : 978-974-474-050-2
เอกสารทางวิชาการการบริหาร
จัดการที่ดิน : เพื่อความอยู่
รอดบนแผ่นดินเกิด.สงขลา :  
มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2558.

409 งานสร้างสรรค์ “ผู้น�า : คือหัวขบวนแห่งการ
พัฒนา”

อาจารย์วิวัฒน์  ฤทธิมา ISBN : 978-974-474-051-9
เอกสารทางวิชาการผู้น�า : 
คือหัวขบวนแห่งการพัฒนา 
(ผู้น�าแห่งการพัฒนาน�าพา
สังคมสู่ความยั่งยืน). สงขลา :  
มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2558..

410 งานวิจัย “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้น�า
ท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา”

อาจารย์มิติ  สังมุสิกานนท์

411 งานวิจัย “รูปแบบที่เหมาะสมเพื่อป้องกันน�้า
แล้งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีต้นน�้า
ท่าแนะ ต�าบลเขาปู่ อ�าเภอศรีบรรพต
จังหวัดพัทลุง”

อาจารย์มิติ  สังมุสิกานนท์ 
อาจารย์วิลาสินี  ธนพิทักษ์

412 งานวิจัย “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
กับการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวใน 
3 จังหวัดชายแดนใต้”

อาจารย์มิติ  สังมุสิกานนท์ 
อาจารย์อิศมนต์  จันทะโร

413 งานวิจัย “เรื่องรูปแบบการส่งเสริมธรรมาภิบาล
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
สงขลา”

อาจารย์วิลาสินี  ธนพิทักษ์

414 งานวิจัยเรื่อง “การบริหารงานยุติธรรมบน
พื้นฐานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ต่อแนวทางการสร้างความสันติสุขในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้”

ผศ.ดร.อภิวัฒน์  สมาธิ



สถาบันวิจัยและพัฒนา    Research and Development Institute
รายงานประจำ ปี 2558

157

ที่ ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ /
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415 บทความเรื่อง: การมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการก�าหนดนโยบายการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยว ด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร
ไทยของกลุ่มท่องเที่ยว ACTIVE BEACH 
เพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน, วารสารรามค�าแหง ฉบับมนุษยศาสตร์,
กรุงเทพฯ วารสารปีที่ 34 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2558

พ.ต.ท.ดร.วัชรพงษ์  พนิตธ�ารง วารสารรามค�าแหง ฉบับ
มนุษยศาสตร์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 
ก.ค.-ธ.ค. 58

416 งานวิจัย “การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการสายตรวจต�าบลต้นแบบของต�ารวจ
ภูธรภาค 6 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2558” 
(หลักฐานอ้างอิงที่ C.6-2)

พ.ต.ท.ดร.อิศราวุธ อ่อนน้อม ต�ารวจภูธรภาค 6

คณะวิศวกรรมศาสตร์
417 การเตรียมและสมบัติของยางธรรมชาติ

อิพอกซิไดซ์ผสมกับพอลิไวนิลคลอไรด์
ด้วยเทคนิคการขึ้นรูปโดยใช้ตัวท�าละลาย

อ.ดร.กฤษฎา  พัชรสิทธิ์ วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 เดือน 
เมษายน – มิถุนายน 2560

418 การเตรียมและศึกษาสมบัติของยางธรรมชาติ
คอมโพสิทผสมพอลิไวนิลคลอไรด์และ
ซีโอไลต์

อ.ดร.กฤษฎา  พัชรสิทธิ์
ผศ.ดร.วิรัช  ทวีปรีดา

ผศ.ดร.กนกทิพย์  บุญเกิด
อ.ดร.อนิดา  เพ็ชรแก้ว

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
26-29 พ.ค. 59

419 กระบวนการแยกคืนน�้ามันจากน�้าเสียของโรง
งานผลิตไบโอดีเซลเพื่อใช้วนกลับเป็นวัตถุดิบ
ส�าหรับผลิตไบโอดีเซล

อ.ดร.รวมพร  นิคม
อ.ดร.โชคชัย  เหมือนมาศ
รศ.ดร.ชาคริต  ทองอุไร

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 
26-29 พ.ค. 59
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คณะศิลปกรรมศาสตร์
1 Portrait artits อ.ชัยรัตน์  แสงทอง สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรม

เยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 13  
ประจ�าปี 2558

2 Relation from Nature 6 อ.ชิโนรส  รุ่งสกุล สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรม
เยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 13  
ประจ�าปี 2558

3 Relation from Nature 7 อ.ชิโนรส  รุ่งสกุล สูจิบัตร Young Artists Talent 6
วันที่ 11-20 September 2015

4 Color of The South 2015 อ.สมโภชน์  ศรีวรรณ สูจิบัตร ESE art 19-30 
October 2015 Regional 
Alumni Exhibition And 
Seminar Education 
Through Art Bitara Siswa 
Universiti Pendidikan 
Sultan Idris 

5 Relation from Nature 5 อ.ชิโนรส  รุ่งสกุล สูจิบัตร ESE art 19-30 
October 2015 Regional 
Alumni Exhibition And 
Seminar Education Through 
Art Bitara Siswa Universiti 
Pendidikan Sultan Idris 

6 Aesthetics of Mural Painting No.2 ผศ.ยอดชาย  พรหมอินทร์ สูจิบัตร ESE art 19-30 
October 2015 Regional 
Alumni Exhibition And 
Seminar Education 
Through Art Bitara Siswa 
Universiti Pendidikan 
Sultan Idris 

7 Aesthetics of Mural Painting No.4 ผศ.ยอดชาย  พรหมอินทร์ สูจิบัตร ESE art 19-30 
October 2015 Regional 
Alumni Exhibition And 
Seminar Education 
Through Art Bitara Siswa 
Universiti Pendidikan Sultan 
Idris 

ผลงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
ปีการศึกษา 2558
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8 You and I อ.ธนิษฐา  นันทาพจน์ สูจิบัตร ESE art 19-30 
October 2015 Regional 
Alumni Exhibition And
Seminar Education 
Through Art Bitara Siswa 
Universiti Pendidikan 
Sultan Idris 

9 Both Old And New World อ.นันทวุฒิ  สิทธิวัง สูจิบัตร ESE art 19-30 
October 2015 Regional 
Alumni Exhibition And 
Seminar Education Through
Art Bitara Siswa Universiti 
Pendidikan Sultan Idris 

10 Victims 2 อ.เกียรติภูมิ  งามชมภู สูจิบัตร ESE art 19-30 
October 2015 Regional 
Alumni Exhibition And 
Seminar Education Through
Art Bitara Siswa Universiti 
Pendidikan Sultan Idris 

11 Young Asean Baby อ.พัทรา  ผดุงสุนทรารักษ์ สูจิบัตร ESE art 19-30 
October 2015 Regional 
Alumni Exhibition And 
Seminar Education Through
Art Bitara Siswa Universiti 
Pendidikan Sultan Idris 

12 Bond อ.ธนิษฐา  นันทาพจน์ สูจิบัตร ESE art 19-30 
October 2015 Regional 
Alumni Exhibition And 
Seminar Education Through
Art Bitara Siswa Universiti 
Pendidikan Sultan Idris 

13 Emotional from Nature อ.ชิโนรส  รุ่งสกุล สูจิบัตร KRABI 
CONTEMPORARY ART 
EXHIBITION 2015
(โครงการจัดงานสร้างสรรค์
งานศิลปกรรมร่วมสมัย)
1-30 ธันวาคม 2558
ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรม
อันดามัน เทศบาลเมืองกระบี่
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14 Phenomenon from the Sea อ.ชิโนรส  รุ่งสกุล สูจิบัตร KRABI 
CONTEMPORARY ART 
EXHIBITION 2015
(โครงการจัดงานสร้างสรรค์
งานศิลปกรรมร่วมสมัย)
1-30 ธันวาคม 2558
ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรม
อันดามัน เทศบาลเมืองกระบี่

15 ต้นแบบของการศึกษา อ.ชัยรัตน์  แสงทอง สูจิบัตรนิทรรศการ
พระสาทิสลักษณ์
เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
พุทธศักราช 2558
วันที่ 1 พ.ย. 58-30 มี.ค. 59
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่

16 ด้วยพระบารมี อ.ชิโนรส  รุ่งสกุล สูจิบัตรนิทรรศการ
พระสาทิสลักษณ์
เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
พุทธศักราช 2558
วันที่ 1 พ.ย. 58-30 มี.ค. 59
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่

17 ด้วยพระบารมี อ.ธนิษฐา  นันทาพจน์ สูจิบัตรนิทรรศการ
พระสาทิสลักษณ์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
พุทธศักราช 2558
วันที่ 1 พ.ย. 58-30 มี.ค. 59
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่
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คณะวิทยาศาสตร์

1 Effect of Ni Content on 
Nanocrystalline Fe-Co-Ni ternary 
alloys synthesized by a chemical 
reduction method

อ.ดร.คมกริช  โชคพระสมบัติ J MAGN MAGN MATER 
ธ.ค. 58

2 Liquid-Air Interface Self-Assembly 
of Nanoparticles Synthesized from 
Reaction Between Fe(dbm) (3) and 
Pt (acac) (2)

อ.ดร.คมกริช  โชคพระสมบัติ JOURNAL OF CLUSTER SCIENCE 
ม.ค. 59 27(1)

3 Structure and Mechanical 
Properties of Water Buffalo Horns

ผศ.ดร.ชลธิรา  แสงสุบัน 
น.ส.ปานตา  สุระก�าแหง 

(วท.ม. ฟิสิกส์)

Applied Mechanics and 
Materials ต.ค. 58

4 Biodiesel Production using Lipase 
from Oil Palm Fruit as A Catalyst

รศ.ดร.กนกพร  สังขรักษ์ 
นายเทวัญ  หยู่หนู 
นางนิษา  ไพจิตร 
นายโอภาส  ชูนุตร 

(วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ) 
น.ส.ภัทรวดี  กิ้มตั้น 
(วท.ม. เคมีประยุกต์)

Energy Procedia 
พ.ย. 2558

5 Ethanol Production from Reused 
Liquid Stillage

รศ.ดร.กนกพร  สังขรักษ์ 
นายเทวัญ  หยู่หนู 
นางนิษา  ไพจิตร 
นายโอภาส  ชูนุตร 

(วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ)

Energy Procedia 
พ.ย. 2558

6 Utilization of Dendrocalamus 
Asper Backer Bamboo Charcoal 
and Pyroligneous Acid

อ.ดร.พนิตา  สุมานะตระกูล
อ.ดร.พนิตา  ก้งซุ่น

น.ส.ลักขณา  โชติธรรม 
(วท.ม. เคมีประยุกต์)
น.ส.อัญวีณา  ศักดิ์โต 

(วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม)

Energy Procedia
พ.ย. 2558

ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ
ปีการศึกษา 2558
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7 Effect of Operating Parameters

on Process Stability of Continuous 
Biohydrogen Production from 
Palm Oil Mill Efluent under 
Thermophilic Condition

ผศ.ดร.สมพงศ์  โอทอง
อาจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์  นิยะสม

น.ส.ชลธิชา  นามิมิน 
(ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ)
น.ส.ศรีสุดา  ไชยกิจแก้ว  

(วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ)

Energy Procedia 
พ.ย. 2558

8 Biodiesel Production from Oil 
Palm Frond by Simultaneous 
Sacchariication and Fermentation

ผศ.ดร.สมพงศ์  โอทอง 
อาจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์  นิยะสม 
น.ส.สุรีย์พร  ก�าเนิดกลาง 

(ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ)

Energy Procedia พ.ย. 2558

9 Effect of Granule Sizes on the 
Performance of Uplow Anaerobic 
Sludge Blanket (UASB) Reactors
for Cassava Wastewater Treatment

ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง Energy Procedia พ.ย. 2558

10 Anaerobic Co-Digestion 
Biomethanation of Cannery Seafood 
Wastewater with Microcystis SP; 
Blue Green Algae with/without 
Glycerol Waste

ผศ.ดร.สมพงศ์  โอทอง Energy Procedia พ.ย. 2558

11 Effect of Substrate and Intermediate 
Composition on Foaming in Palm Oil 
Mill Efluent Anaerobic Digestion 
System

ผศ.ดร.สมพงศ์  โอทอง 
น.ส.นันทรัตน์  วงศ์แฝด 

(ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ)

Energy Procedia พ.ย. 2558

12 Biogas Production from Biomass 
Residues of Palm Oil Mill by Solid 
State Anaerobic Digestion

ผศ.ดร.สมพงศ์  โอทอง 
น.ส.ศรีสุดา  ไชยกิจแก้ว  

(วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ)

Energy Procedia พ.ย. 2558

13 Hydrogen and Methane Production 
from Starch Processing Wastewater 
by Thermophilic Two-Stage 
Anaerobic Digestion

ผศ.ดร.สมพงศ์  โอทอง 
นายพีระวัฒน์  คงเกลี้ยง 
(วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ)

Energy Procedia พ.ย. 2558

14 Biohythane Production from Co-
Digestion of Palm Oil Mill Efluent 
with Solid Residues by Two-Stage 
Solid State Anaerobic Digestion Process

ผศ.ดร.สมพงศ์  โอทอง 
นายวรรธนศักดิ์  สุขสง

(วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ)

Energy Procedia พ.ย. 2558
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15 Dilute Acid Pretreatment of Oil 

Palm Trunk Biomass at High
Temperature for Enzymatic Hydrolysis

ผศ.ดร.สมพงศ์  โอทอง Energy Procedia พ.ย. 2558

16 Optimization and Kinetic Modeling 
of Ethanol Production from Oil Palm 
Frond Juice in Batch Fermentation

ผศ.ดร.สมพงศ์  โอทอง Energy Procedia พ.ย. 2558

17 Bio-hydrogen and bio-methane 
potentials of skim latex serum 
in batch thermophilic two-stage 
anaerobic digestion

ผศ.ดร.สมพงศ์  โอทอง BIORESOURCE TECHNOLOGY
ธ.ค. 2558 Vol.198

18 Computational of generalized 
projection method for maximal 
monotone operators and a 
countable family of relatively 
quasi-nonexpansive mappings

อ.ดร.ศิวพร  แซ่วัน OPTIMIZATION
Volume: 64  Issue: 12 Pages: 
2531-2552 Published: DEC 2 2015

19 Synthesis and Antibacterial
Properties of 4 - Bromobenzohydrazide 
Derivatives and Crystal Structure of 
(E)-N ‘- ((1H-indol-3-yl) methylene)
-4-bromobenzohydrazide

อ.ดร.ณวงค์  บุนนาค CRYSTALLOGRAPHY REPORTS 
ธ.ค. 2558 60(7)

20 Genetic relatedness and 
differentiation of hatchery 
populations of Asian seabass 
(Lates calcarifer) (Bloch, 1790) 
broodstock in Thailand inferred 
from microsatellite genetic markers

ผศ.ดร.แจ่มจันทร์  เพชรศิริ AQUACULTURE RESEARCH
ธ.ค. 2558 46(12)

21 Fabrication and characterization of 
bismuth sodium titanate ceramics
by high-energy ball milling technique

ผศ.ดร.ชลธิรา  แสงสุบัน CERAMICS INTERNATIONAL 
พ.ย. 2558 41

22 EFFECT OF Ni-DOPED ON SURFACE 
OF TITANIUMDIOXIDE THIN FILM

อ.ดร.กรกนก  อุบลชลเขต DIGEST JOURNAL OF 
NANOMATERIALS AND 
BIOSTRUCTURES
ต.ค.-ธ.ค. 2558 10 (4)

23 Why sildenail and sildenail citrate 
monohydrate crystals are not stable?

รศ.ดร.หิริหัทยา  เพชรมั่ง SAUDI PHARMACEUTICAL 
JOURNAL ต.ค. 2558 
10 (4)
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24 Flavonoids form Friesodielsia 

desmoids
อ.วรรณฤดี  หิรัญรัตน์ 

อ.ดร.อัษฏาวุธ  หิรัญรัตน์
The 6th International Conference 
on Natural Products for Health 
and Beauty (NATPRO6) 21 - 23 
ม.ค. 2559

25 Stilbenoid constituents from 
Myristica fragrans Houtt

อ.วรรณฤดี  หิรัญรัตน์ 
อ.ดร.อัษฏาวุธ  หิรัญรัตน์

The 6th International Conference 
on Natural Products for Health 
and Beauty (NATPRO6) 21 - 23 
ม.ค. 2559

26 In vitro-In silico of alpha-beta- 
gamma-mangostin from Garcinia 
mangostana pericarp extract 

อ.ดร.ณวงค์  บุนนาค The 6th International Conference 
on Natural Products for Health 
and Beauty (NATPRO6) 21 - 23 
ม.ค. 2559

27 Technical and Economic 
Assessment of a 10 MW Wind 
Farm at Pakphanang District in 
Nakhon Si Thammarat Province

รศ.ดร.จอมภพ  แววศักดิ์ Applied Mechanics and 
Materials มิถุนายน 2559

28 Based Modeling for Anaerobic 
Digestion of Skim Latex Serum in 
the Two-stage Process 

ผศ.ดร.สมพงศ์  โอทอง The 5th TIChE International 
Conference 2015
8-10 พ.ย. 2558

29 High Eficient Biohydrogen 
Production from Cassava Starch 
Processing Wastewater by Two 
Stage Thermophilic Fermentation 
and Electrohydrogenesis

ผศ.ดร.สมพงศ์  โอทอง 17th International Conference 
on Biofuels and Bioenergy 
30 - 31 ธ.ค. 2558

30 Isolation of Cellulose from Oil 
Palm Shoot using Mixed Solvent 
for Deligniication and Bleaching 
with Tetra Acetyl Ethylene Diamine

อ.ดร.นันทรัตน์  พฤกษาพิทักษ์ The 5th TIChE International 
Conference 2015
8-10 พ.ย. 2558

31 Properties for Bacterial Cellulose 
from Oil Palm Shoot Juices Felled 
Medium and Coconut Medium

อ.ดร.นันทรัตน์  พฤกษาพิทักษ์ The 5th TIChE International 
Conference 2015
8-10 พ.ย. 2558

32 Effect of Acid on Nanovanadium 
Oxide

รศ.ดร.หิริหัทยา  เพชรมั่ง 2nd International Conference 
on Nanoscience and 
Nanotechnology 2015
2-4 ก.ย. 2558
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33 A Semantic Framework for 

Supporting Quality Monitoring in 
Higher Education

ผศ.ดร.สิรยา  สิทธิสาร The “11th International 
Conference on Knowledge 
Management” (ICKM2015)
4-6 พ.ย. 58

34 Determination of Heavy Metal
(Pb, Cd and Zn) in Blue-Green 
Algae (Nostoc commune) by Atomic 
Absorption Spectrophotometry

อ.ดร.พิมพ์ชนา  ฮกทา 24th International Conference 
on Natural Science and 
Environment (ICNSE) 10-ม.ค.-59

35 Unleash the Secret of Rice 
Aroma from Different Paddy Field 
Locations and Farming Treatment 
Processes of Thailand by an 
Electronic Nose Machine

อ.ดร.อนุรักษ์  อุดมเวช the International Conference 
on Sustainability of Organic 
Agriculture (SOA) 7-9 ธ.ค. 59

36 Comparative SAXS, DSC and FT-IR 
Spectra of Polyurethane Coatings 
Filled with Hexagonal and
Sword-like Zinc Oxide

อ.ดร.ฉัตร  ผลนาค ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE 
AND ENGINEERING 41(6) มิถุนายน 
2559

37 Demand and Supply of Crude 
Palm Oil for Biodiesel Producton 
towards Food and Energy Security

รศ.ดร.จอมภพ  แววศักดิ์ 
ผศ.ดร.วรางคณา  กีรติวิบูลย์

Applied Mechanics and 
Materials มิถุนายน 2559

38 Effect of Ni-Doped on Surface
of Titaniumdioxide thin Film

อ.ดร.กรกนก  อุบลชลเขต Digest Jurnal of Nanomaterials 
and Biostructures 10(4 ) 
ตุลาคม - ธันวาคม 2558

39 ON SELF-DUAL CYCLIC CODES OF 
LENGTH p(a) OVER GR(p(2), s)

อ.ดร.เอกสิทธิ์  สังข์วิสุทธิ์ ADVANCES IN MATHEMATICS OF 
COMMUNICATIONS 10(2)
พฤษภาคม 2559

40 UV-Vis Absorption and Small 
Angle X-ray Scattering Spectra of 
Commercial Polyurethane Coating 
Filled with Zinc Oxide

อ.ดร.ฉัตร  ผลนาค NATIONAL ACADEMY SCIENCE 
LETTERS-INDIA 39(2)
เมษายน 2559

41 Wind Resource Assessment in 
The Northern Gulf of Thailand 
using Atmoshperic Modeling and 
Climatic Database

รศ.ดร.จอมภพ  แววศักดิ์ International Journal of 
Renewable Energy 11(1)
มกราคม - มิถุนายน 2559
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42 Self-Driven Soft-Body Creatures อ.ดร.คณิดา  สินไหม The Eighth International 

Conference on Creative Content 
Technologies (CONTENT 2016) 
20 - 24 มี.ค. 59

43 Properties of PLA/Concetrated 
Latex Blend with Poly(ethylene glycol) 
as Compatibilizer

อ.ดร.นันทรัตน์  พฤกษาพิทักษ์ The Second Asia Paciic Rubber 
Conference 15 - 16 ต.ค. 59

44 Frequency Distribution of Natural 
and Anthropogenic Radionuclides 
in Surface Beach Sand Samples 
from Sakom Beach in Songkhla 
Provience (Thailand) After the 
Fukushima Dai-ichi Nuclear Power 
Plant Accident in Japan

ผศ.ดร.ประสงค์  เกษราธิคุณ 
รศ.ดร.นิคม  ชูศิริ

International Conference on 
Science and Technology 2015
4-6 พ.ย. 58

45 Relationships between zooplanktons
community and water quality in
Pha-Payom canal, Phattalung 
province, Southern of Thailand

อ.เตือนตา  ร่าหมาน 
ผศ.ดร.วิชุดา  กล้าเวช 

นายพันธสิทธิ์  โชคสวัสดิกร 
น.ส.ชามาดา  ชัยเจริญ

2 nd Inernational Conference 
on the Life Sciences and 
Sustainability (ICLSS 2016) 26-27 
ก.พ. 59

46 Quantum Calculations of a
Single-Layer Graphene Nanopored 
Using as Seawater’s Desalination 
Membrane

อ.ดร.อนุรักษ์  อุดมเวช International Union of 
Materials Research Societies- 
International Conference on 
Electronic Materials 4-8 ก.ค. 59

47 Treatment of Kanom-jeen 
Production Wastewater Using an 
Anaerobic Digestion Process

ผศ.ดร.อุษา  อ้นทอง 2016 Global Conference on 
Engineering and Applied Science 
(GCEAS2016) 19-21 ก.ค. 59

48 Separation of azeotropic mixture 
(ethanol + water) using zeolite
as an adsorbent

อ.ดร.นิรมล  จันทรชาติ 2016 Global Conference 
on Engineering and Applied 
Science (GCEAS2016)
19-21 ก.ค. 59

49 Antifungal Activity of Colloidal ZnO 
Coated Mulberry Paper Against 
Aspergillus Niger

อ.ดร.ฉัตร  ผลนาค 
ผศ.ดร.มณฑล  เลิศวรปรีชา

น.ส.นัสรอฟะฮ์  ลาเต๊ะ 
(วท.บ. ฟิสิกส์)

Siam Physics Congress 2016
8-16 มิ.ย. 59

50 Surface Plasmon Resonance 
Refractometers Based on Smart 
Phone Platforms

อ.ดร.ศุภลักษณ์  อ�าลอย Siam Physics Congress 2016
8-16 มิ.ย. 59
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51 Predictive and experimental 

adsorption of toxic gas contented 
in biogas using natural materials

อ.ดร.นิรมล  จันทรชาติ 
ผศ.ดร.อุษา  อ้นทอง

น.ส.ณัฏฐกานต์  ธนกุลไพสิฐ  
(วท.ม. เคมีประยุกต์)

The 2016 Pure and Applied 
Chemistry International 
Conference (PACCON 2016) 
9-11 ก.พ. 59

52 Biodiesel production from palm oil 
mill efluent (POME)

รศ.ดร.กนกพร  สังขรักษ์
นายเทวัญ  หยู่หนู

น.ส.เสาวคนธ์  สุวรรณโณ  
(วท.ม. เคมีประยุกต์) 

The 2016 Pure and Applied 
Chemistry International 
Conference (PACCON 2016)
9-11 ก.พ. 59

53 Supramolecular architecture of 
nickel(II) macrocyclic complex 
containing i-butylamine pendant 
arms with p-nitrobenzoic acid ligand

อ.ดร.อานอบ  คันฑะชา The 2016 Pure and Applied 
Chemistry International 
Conference (PACCON 2016)
9-11 ก.พ. 59

54 Structural and spectroscopic 
characterization of zinc 
coordination polymer with 4,
4′-bipyridine and 
4-aminobenzenesulfonate

อ.ดร.อานอบ  คันฑะชา The 2016 Pure and Applied 
Chemistry International 
Conference (PACCON 2016) 9-11 
ก.พ. 59

55 Synthesis, crystal structure and 
luorescence property of zinc(II) 
complex with sulfadiazine and 1,2 -
diaminopropane as ligand

อ.ดร.อานอบ  คันฑะชา The 2016 Pure and Applied 
Chemistry International 
Conference (PACCON 2016)
9-11 ก.พ. 59

56 Utilization of the fermented 
bioextract from pineapple for 
coagulant and antifungal agents
on air dried sheet rubber

อ.ดร.พนิตา  สุมานะตระกูล 
อ.ดร.อัษฏาวุธ  หิรัญรัตน์

น.ส.นริสา  นฤมิตร
(วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม) 

The 2016 Pure and Applied 
Chemistry International 
Conference (PACCON 2016)
9-11 ก.พ. 59

57 Phenolic content, antioxidant and
tyrosinase inhibitory activities of 
leaves, branches and pods of 
Moringa oleifera Lam.

อ.วรรณฤดี  หิรัญรัตน์ 
อ.ดร.อัษฏาวุธ  หิรัญรัตน์

The 2016 Pure and Applied 
Chemistry International 
Conference (PACCON 2016)
9-11 ก.พ. 59

58 Microwave assisted preparation 
of activated carbon from 
Dendrocalamus asper Backer 
bamboo for methylene blue 
adsorption from aqueous solution

อ.ดร.พนิตา  ก้งซุ่น 
น.ส.ลักขณา  โชติธรรม 
(วท.ม. เคมีประยุกต์)

The 2016 Pure and Applied 
Chemistry International 
Conference (PACCON 2016)
9-11 ก.พ. 59

59 Methylene blue removal eficiency 
of mangosteen peel activated 
carbon

อ.ดร.พนิตา  ก้งซุ่น 
อ.ดร.พนิตา  สุมานะตระกูล

น.ส.สุภาพร  รัตนพันธ์  
(วท.ม. เคมีประยุกต์)

The 2016 Pure and Applied 
Chemistry International 
Conference (PACCON 2016)
9-11 ก.พ. 59
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60 Quality of Life among Workers 

Collecting Waste Products from 
Landill at Muang Phatthalung and 
Tambon Kao-Chiak Municipality, 
Phatthalung Provice

ผศ.สุดสาคร  สิงห์ทอง International Conference on 
Physical Education Health and 
Sport Science (ICPEHSS) 2016 30 
พ.ค. 59

61 Genetic Diversity in Slender 
Walking Catish (Clarias nieuhoii) 
Populations: Implications for 
Population Management

ผศ.ดร.แจ่มจันทร์  เพชรศิริ Walailak Journal of Science
and Technology (WJST) 
ปีที่ 13 ฉบับที่ 7 

62 Synthesis, Crystal Structure, and 
Spectroscopic Properties of Cu(II) 
Complex with 14-Membered 
Hexaazamacrocyclic Ligands

อ.ดร.อานอบ  คันฑะชา JOURNAL OF CHEMICAL 
CRYSTALLOGRAPHY
Pages: 222-229 พ.ค. 2559 46 (5)

63 Changes of fatty acids in 
phosphatidylcholine on sperm 
membrane during Macrobrachium 
rosenbergii sperm transit through 
spermatic duct and lipid analysis 
in spermatic vesicles

อ.ดร.ธัญญา  พันธ์ฤทธิ์ด�า AQUACULTURE Volume: 456
Pages : 62-69 Published:
APR 2016

64 THE PRODUCTION OF ACETONE-
BUTANOL-ETHANOL FROM OIL 
PALM WASTES BY Clostridium 
acetobutyricum AND UTILISATION 
OF THE WASTEWATER FOR 
POLYHYDROXYBUTYRATE PRODUCTION

รศ.ดร.กนกพร  สังขรักษ์ 
นายเทวัญ  หยู่หนู 
นางนิษา  ไพจิตร

JOURNAL OF OIL PALM 
RESEARCH Volume: 28
Issue: 1 Pages: 52-63
Published: MAR 2016

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
65 Swamp Buffalo Production in 

Natural Wetland of Thale Noi
Non-Hunting Area : Traditional 
lPracitce, Problems and Constraints

อ.ดร.อาภรณ์  ส่งแสง The 5th  International 
Conference on Sciences 
and Social Sciences 2015 
(ICSSS 2015) :  Research and 
Innovation for Community
and Regional Development
17 ก.ย. 58

66 Physicochemical and thermal 
properties of extruded instant 
functional rice porridge powder 
as affected by the addition of 
soybean or mung bean

ผศ.ดร.พรพิมล  มะยะเฉียว Journal of Food Science
เล่มที่ 80 ฉบับที่ 12 ปี 2015
เลขหน้า F2782-F2791
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67 Use of liver extract from albacore 

tuna (Thunnus alalunga) for the 
production of protein hydrolysate 
from starry triggerish (Abalistes 
stellaris)

รศ.ดร.สรรพสิทธิ์  กล่อมเกล้า International Conference on 
Food and Applies Bioscience 
4-5 ก.พ. 59

68 Organic solvent and laundry 
detergent stable crude lipase from 
Paciic whit shrimp (Litoperaeus 
vannamei) hepatopancreas

รศ.ดร.สรรพสิทธิ์  กล่อมเกล้า International Conference on 
Food and Applies Bioscience 
4-5 ก.พ. 59

69 Aqueous two-phase system for 
trypsin partitioning from albacore 
tuna spleen : Inluence of salts,
polyethylene glycols and temperature

รศ.ดร.สรรพสิทธิ์  กล่อมเกล้า International Conference on 
Food and Applies Bioscience 
4-5 ก.พ. 59

70 Inhibition of bigeye snapper 
(Priacanthus macracanthus) 
proteinases by trypsin inhibitor 
from yellowin tuna (Thunnus 
albacres) roe

รศ.ดร.สรรพสิทธิ์  กล่อมเกล้า  Journal of Food Biochemistry 
เล่มที่ 39 ปี 2015 เลขหน้า 501-507

71 Biodiesel Production using Lipase 
from Oil Palm Fruit as A Catalyst

รศ.ดร.สรรพสิทธิ์  กล่อมเกล้า Energy Procedia เล่มที่ 79
ปี 2015 เลขหน้า 822-826

72 Trypsin inhibitor from yellowin 
tuna (Thunnus albacores) roe. 
Effects on gel properties of surimi 
from bigeye snapper
(Priacanthus macracanthus)

รศ.ดร.สรรพสิทธิ์  กล่อมเกล้า  LWT-Food Science and 
Teachnology เล่มที่ 65
ปี 2016 เลขหน้า 122-127

73 Proteninases from the liver of 
albacore tuna (Thunnus alalunga): 
optimum extractant
and biochemical characteristics

รศ.ดร.สรรพสิทธิ์  กล่อมเกล้า Journal of Food Bichem
เล่มที่ 40 ปี 2016 หน้าที่ 10-19

74 Puriication and Characterization 
of Trypsin Inhibitor from Yellowin 
Tuna (Thunnus Albacores) Roe

รศ.ดร.สรรพสิทธิ์  กล่อมเกล้า JOURNAL OF FOOD BIOCHEMISTRY
Volume: 40 Issue: 2 Pages: 
140-147 Published: APR 2016

75 Enzymatic hydrolysis of starry 
triggerish (Abalistes stellaris) 
muscle using liver proteinase from 
albacore tuna (Thunnus alalunga)

รศ.ดร.สรรพสิทธิ์  กล่อมเกล้า JOURNAL OF FOOD SCIENCE 
AND TECHNOLOGY-MYSORE
Volume: 53 Issue: 2
Pages: 1047-1054
DOI: 10.1007/s13197-015-2138-z
Published: FEB 2016
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ที่ ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ / ช่วงเวลา
76 Effect of trypsin inhibitor in adzuki

bean (Vigna angularis) on proteolysis 
and gel properties of threadin 
bream (Nemipterus bleekeri)

รศ.ดร.สรรพสิทธิ์  กล่อมเกล้า LWT-FOOD SCIENCE AND 
TECHNOLOGY Volume: 63  
Issue: 2 Pages: 906-911
Published: OCT 2015

77 Effects of chemical and organic 
agricultural systems for okra 
(Abelmoschus exculentus L.Moench) 
production in Thailand

ผศ.ดร.สรพงค์  เบญจศรี  Australian Journal of Crop 
Secien เล่มที่ 9 ฉบับที่ 10
เดือน ตุลาคม ปี 2015 เลขหน้า
968-975 

78 Formation, antioxidant property 
and oxidative stability of clod 
pressed rice bran oil emulsion 

ผศ.ดร.อมรรัตน์  ถนนแก้ว Journal of Food Science And 
Technology เล่มที่ 52 ฉบับที่ 10 
เดือน ตุลาคม ปี 2015 เลขหน้า 
6520-6528

79 Antioxidant activity of date 
(Phoenix dactylifera var. Khalas) 
seed and its preventive effect on 
lipid oxidation in model systems

อ.ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร  International Food Research 
Journal  เล่มที่ 22 ฉบับที่ 3
เลขหน้า 1180-1188 (2015)

80 Characteristics of cllagen from
the skin of clown featherback
(Chitala ornata)

อ.ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร  International Food Research 
Journal เล่มที่ 50 ฉบับที่ 9
เลขหน้า 1972-1978 (2015)

81 Gelatin from clown featherback 
skin : Extraction conditions

อ.ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร  LWT-Food Science and 
Teachnology เล่มที่ 66 ปี 2016 
เลขหน้า 186-192

82 Characteristics of Pepsin-Solubilised 
Collagen from the Skin of Splendid 
Squid (Loligo Formosana)

อ.ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร  Journal of Chemistry
เล่มที่ 2015 Article ID 482354

คณะนิติศาสตร์
83 การบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครอง

สิทธิของลูกจ้างภาคประมงทะเล
ในจังหวัดสงขลา 

ผศ.กรรณภัทร  ชิตวงศ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงแรมเซ็นทารา 
แอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ 
จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 24-25 ธันวาคม 2558

84 Law and The Homestay Tourism 
Management in the area of Koh Yor 
in Songkhla Province ใน Program
and Abstracts International 
Conference, 6-11 June 2016 
Manila, Republic of the Philippines

ผศ.กรรณภัทร  ชิตวงศ์ Manila, Republic of the 
Philippines6-11 June 2016
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ที่ ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ / ช่วงเวลา
85 เครือข่ายการศึกษาสิทธิมนุษยชน

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
วันที่ 10-12 ตุลาคม 2559 

อ.เสาวณีย์  แก้วจุลกาญจน์ โรงแรมศุโกศล กรุงเทพมหานคร
วันที่ 10-12 ตุลาคม 2559
ภายใต้การด�าเนินการของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
86 ศึกษาแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาและ

วัฒนธรรมเกาหลีของนิสิตมหาวิทยาลัย
ทักษิณ

อ.จิตติกานต์  หลักอาริยะ การประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ
ด้านการเรียนการสอนภาษาเกาหลี
ในประเทศไทย ประจ�าปี 2558
ครั้งที่ 2 วันที่ 28 สิงหาคม 2558
ณ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

87 Major Factor Affecting Female 
Excutives in Their Career 
Advancement

อ.ดร.ปาริฉัตร  ตู้ด�า 
ผศ.ดร.สุทธิพร  บุญมาก

Kasetsart Journal
(Social Science) ปีที่ 36 ฉบับที่ 1
(ม.ค.-เม.ย. 58) หน้า 97-108

88 The Role Of Malaysia monks -
Tai Descendent in the Northrn 
States of Malaysia

อ.ดร.อุทัย  เอกสะพัง International Seminar On Non-
Violence and Peace Education /
September 7-8, 2013 /Shridha 
University,Pilani, Rajasthan,India

89 Cross-border Migration in Proximity 
: Thai-Malay Worker Migrating
from Southern Thailand to Northern 
Malaysia

ผศ.ดร.นิสากร  กล้าณรงค์ Contenporary History.
Vol.12 March, 2016 p.1-p19.

90 The Design of Accessible Support 
of Health Welfare for the Aging 
Society in the Local Government 
of Thailand : A Case Study
of Kumpang Municipality,
Satun Province.

อ.ทวนธง  ครุฑจ้อน การประชุมวิชาการนานาชาติ 2016 
The Korean Association for 
Public Administration (KAPA) 
International Conference
“Redesign of Public Administration
for Future Society” ครั้งที่ 22 
ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2559
ณ The Korea Human Resource 
Development Institute for
Health & Welfare, Osong, 
Chungcheongbuk-do,
South Korea ประเทศเกาหลีใต้
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ที่ ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ / ช่วงเวลา
91 Code - Mixing Used by a Thai American 

Writer of Non-Fiction
ผศ.ดร.ไพโรจน์  เบ็ญนุ้ย The 11th International 

Conference on Humanities 
and Social Science : Chalenge, 
Equity and Responsibility
ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 26-27
พฤศจิกายน 2558
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

92 A Cross - Cultural Study of 
Children’s Friendships Portrayed
in Books for Preschoolers in Taiwan, 
Thailand and The United States

ผศ.ดร.เยาวลักษณ์  สุวรรณแข Annual Conference on Social 
Studies, Communication and 
Education ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 
2-4 ธันวาคม 2558 ณ ประเทศญี่ปุ่น

93 Effect of Recipracal Teaching on 
English Reading Comprehension
of Undergraduate Students at 
Thaksin University

อ.จุรีภรณ์  มะเลโลหิต การจัดประชุม ICLLCS 2015 2nd 
International Conference on 
Language, Literature, and Cultural 
Studies August 20-21 2015

94 Making the most of our strengths: 
Intercultural team teaching of
English Literature for Thai university
students

อ.กฤติยา  สิทธิเชนทร์ การประชุม Thailand TESOL 
International Confereence  
(The Changing Landscape of 
ElT: Emoweerment through 
Glocalization) ระหว่าง
วันที่ 29-30 มกราคม 2559
ณ จังหวัดขอนแก่น

95 EFL Students’ Attitudes toword 
Authentic and Formative 
Assessment : The Role of Writing 
Rubric

อ.วัชรี  กุลประสิทธิ์ International Journal of 
Languages, Literature and 
Linguistics Vol.2, No.1, March 
2016 ณ ประเทศญี่ปุ่น

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
96 Breast Cancer Treatment Experiences

of Changes and Social Stigma Among 
Thai Women in Southern Thailand

อ.ดร.ดุษณีย์  สุวรรณคง Cancer NursingTM

97 Social Support and Women Living 
With Breast Cancer in the South
of Thailand

อ.ดร.ดุษณีย์  สุวรรณคง Journal of Nursing Scholarship
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ที่ ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ / ช่วงเวลา
98 Living with breast cancer: the 

experiences and meaning-making 
among women in Southern 
Thailand

อ.ดร.ดุษณีย์  สุวรรณคง EUROPEAN JOURNAL OF 
CANCER CARE Volume: 25  
Issue: 3 Pages: 371-380
DOI: 10.1111/ecc.12321
Published: MAY 2016

99 Cultural Insiders and Research 
Fieldwork: Case Examples From 
Cross-Cultural Research With
Thai People

อ.ดร.ดุษณีย์  สุวรรณคง INTERNATIONAL JOURNAL OF 
QUALITATIVE METHODS
Volume: 14 Published: DEC 2015

100 Chromium Exposure and Hygienic 
Behaviors in Printing Workers
in Southern Thailand

ผศ.ดร.โสมศิริ  เดชารัตน์ Journal of Toxicology

101 Heavy Metals Exposure and Hygienic 
Behaviors of Workers in Sanitary 
Landill Areas in Southern Thailand

ผศ.ดร.โสมศิริ  เดชารัตน์ Journal of Toxicology

102 Joint dynamics of rear – and
fore – foot unplanned sidestepping

อ.ดร.ช�านาญ  ชินสีห์ Journal of Science and 
Medicine in Sport

103 Lower-limb dynamics and energy 
absorption during three difference 
types types of single leglanding

อ.ดร.ช�านาญ  ชินสีห์ Journal of Sports Science and 
Physical Education

104 Factors Affecting Health-Related 
Quality of Life in Patients With 
Cholangiocarcinoma in the 
Northeastern Region of Thailand

ผศ.ดร.สมเกียรติยศ  วรเดช CANCER NURSING Volume: 38  
Issue: 6 Pages: E46-E51
Published: NOV-DEC 2015

คณะศึกษาศาสตร์
105 นวัตกรรมเพื่อการสอนปฏิบัติการเคมี

ร่วมกับวงจรการเรียนรู้ 7 E ส�าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน 
แจ้งวิทยา จังหวัดสงขลา

อ.ดร.พิมพ์ชนา  ฮกทา
อ.ดร.นันทรัตน์  พฤกษาพิทักษ ์

น.ส.มัญชริน  ด�าช่วย

The 11th International 
Conference in Kathmandu, 
Nepal, 30 March - 3 April 2015

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
106 The Equity Capital Cost of Thai 

listed Companies Across Industries
อ.ดร.ศิรดา  นวลประดิษฐ์ International Conference on 

Business and Industrial
Research Thai-Cichi Institute
of Technology 12-13 พ.ค. 59
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ที่ ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ / ช่วงเวลา
107 Factors inluencing of municipal 

solid waste management A case of 
lower Songkhla lake Basin area in 
Thailand

ดร.พินิจ  ดวงจินดา International Conference on 
Soieal Science, Literature, 
Economics and Education
20-21 ก.ค. 59

108 Attitudes Toward Cultural Tourism 
With Community participation :
A Case Of ‘Authentic Songkhla Food
Old-Time Atmosphere’Walking Street
in Southern Thailand

อ.ดร.วาสนา  สุวรรณวิจิตร Management and Business 
Academy International Business 
Conference  19-20 ก.พ. 59

109 Outsourcing and Performance
of Hotels in Thailand

อ.ดร.โกมลมณี  เกตตะพันธ์ NIDA INTERNATIONAL 
BUSINESS CONFERENCE 2016  
SUSTAINABILITY IN BUSINESS12 
ก.พ. 59

110 The study of Delayed Problems on 
Concentrated Latex Transportation 
for Thailand to Malaysia

อ.หรรษมน  เพ็งหมาน The 7th Hatyai national and 
International Conference
23 มิ.ย. 59

111 Exploratory Causal Relationship 
Model for Hotel Outsourcing in 
Thailand

อ.ดร.โกมลมณี  เกตตะพันธ์ 2nd Global Tourism & Hospitality 
Conference 16-18 พ.ค. 59

112 Ebolving Research Stream on 
luxury consumer behavior

อ.ดร.วิลาวัลย์  จันทร์ศรี การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
เบญจมิตรวิชาการ 26 พ.ค. 59

113 Integrating Supply Chain and 
Network in a Humanitarian Context

อ.ดร.วิลาวัลย์  จันทร์ศรี 3rd International Conference
on Marking 16 ต.ค. 58

วิทยาลัยนานาชาติ
114 Agriscience Tames an Alien Land Prof.Dr.John Lindsay Falvey Chapter (PDF Available) · 

January 2016 In book: Boundless 
Plains to Spare, Chapter: 
Agriscience Tames an Alien 
Land, Publisher: One Mandate 
Group, pp.11

115 Human Resource Development 
through Learning Activities for 
Awareness Enhancement of the 
Suficiency Economy and the 
Learning Base at Household and
Community Levels among Students
Enrolled in Local Community Way 
Course, Thaksin University

Dr.Jidapa Suwannarerk ASLAN Community Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and Environmental
Stability Chiang Rai Rajabhat
University, Chiangrai,
Thailand,2016
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ที่ ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ / ช่วงเวลา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
116 Micro-instability analysis of JET 

H-mode plasma during pellet fueling
อาจารย์ว่าที่ร.ต.พลกฤษณ์ 

คล้ายวิตภัทร
43rd EPS Conference on
Plasma Physics P2.007

117 Condensation heat transfer 
characteristics of R134a lowing 
inside mini circular and lattened tubes

ผศ.ดร.จตุพร  แก้วอ่อน International Journal of Heat 
and Mass Transfer Volume 102,
November 2016, Pages 86–97

118 Effect of Twist Angle of Freely 
Rotating Swirl Flow Devices on
the Thermal Performance of a Circular 
Tube

ผศ.ดร.จตุพร  แก้วอ่อน The 6th TSME Internationa 
Conference on Mechanical 
Engineering 16-18 December 2015

119 Reinforcing of Cotton Fiber Spun 
with Natural Rubber/Polyethylene 
(NR/PE) Composites,” 

อ.ดร.กฤษดา  พัชรสิทธิ์ The 2nd International
Conference on Engineering 
Science and Innovative 
Technology (ESIT 2016),
21st– 23rd April, Phuket, Thailand

คณะศิลปกรรมศาสตร์
120 Nora and Syncretism in South and 

Southeast Asia : Adoption and 
Adaptation

ผศ.ธรรมนิตย์  นิคมรัตน์ การประชุม ICDETAH 2015 
PERSIDANGAN ANTARABANSA 
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 
ALAM SEKITAR PELANCONGAN 
EKONAOMI POLITIK SENI DAN 
WARISAN (The International 
Conference on Edvelopment
of Education Enviroment 
Tourism Economics Politics 
Arts and Heritage) 23-26 November 
2015 Permai Inn Hotel Kuala 
Terengganu Malaysia
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ที่ ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ / ช่วงเวลา
คณะศิลปกรรมศาสตร์

1 การแสดงโนรา ชุด ซัด
ท่าตามภาษาดนตรี

ผศ.ธรรมนิตย์  นิคมรัตน์ การประชุมนานาชาติ The SAC International 
Conference 2015 to Commemorate
the 60th Anniversary of the Birth of
Her Royal Highness Priness Maha Chakri 
Sirindhorn.  The Folk Performing Arts in 
ASEAN 4-6 September 2015 at Princess 
Maha Chakri Sirindhorn Anthropology 
Centre Bangkok Thailand

2 Fairest of Changes อ.ด�ารงค์  ชีวะสาโร สูจิบัตร 11st International ART Festival 
Workshop in Thailand 2016 (โครงการปฏิบัติ
การทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ
ครั้งที่ 11 วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วันที่ 16-19 มกราคม 2559

3 นารีผล อ.ด�ารงค์  ชีวะสาโร ห้องนิทรรศการนานาชาติ อาคารพิพิธภัณธ์
เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติภายใต้โครงการ
11st International ART Festival Workshop 
in Thailand 2016 (โครงการปฏิบัติการทาง
ทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 11 
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ 16-19 มกราคม 2559

4 Aesthetics of Mural Painting ผศ.ยอดชาย  พรหมอินทร์ สูจิบัตร 11st International ART Festival Workshop 
in Thailand 2016 (โครงการปฏิบัติการทาง
ทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 11
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ 16-19 มกราคม 2559

5 Times ผศ.ยอดชาย  พรหมอินทร์ ห้องนิทรรศการนานาชาติ อาคารพิพิธภัณฑ์
เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติภายใต้โครงการ
11st International ART Festival Workshop 
in Thailand 2016 (โครงการปฏิบัติการทาง
ทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 11 
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ 16-19 มกราคม 2559

ผลงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
ปีการศึกษา 2558
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ที่ ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ / ช่วงเวลา
6 การแสดงโนรา ชุดวัฒนธรรม

ท้องถิ่นส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

ผศ.ธรรมนิตย์  นิคมรัตน์ การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
และสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ
“ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 :
บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 11-21 ก.พ. 59
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษาและหอศิลป์สนามจันทร์ 
ม.ศิลปากร นครปฐม

7 Emotional from lower อ.ชิโนรส  รุ่งสกุล สูจิบัตร PSU InternationalArt
Workshop 2016




