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สารจากผู้อ�ำนวยการ
Director’s Speech

รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นับตั้งแต่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน
9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สถาบันวิจยั และพัฒนา ในฐานะหน่วย
งานหลักที่รับผิดชอบภารกิจด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้ด�ำเนินมาตรการเชิงรุก
ด้านวิจัยหลายมาตรการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์
ของมหาวิ ท ยาลั ย เร่ ง ผลิ ต ผลงานวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง และเพื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารีสามารถบรรลุตามเป้าหมายของโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ นั่นคือ การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติที่มีคุณภาพระดับโลก
(World-Class University) อย่างแท้จริง
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาได้ จั ด ท� ำ รายงานประจ� ำ ปี 2557 ขึ้ น เพื่ อ
รวบรวมและน�ำเสนอข้อมูลที่เป็นผลการด�ำเนินงานตามภารกิจด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทีผ่ า่ นมา ทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็นภารกิจด้านการ
วิจัยโดยตรง และในส่วนที่มหาวิทยาลัยด�ำเนินการในฐานะเป็นสถาบันแม่ข่ายด้าน
การวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยการรายงาน
ข้อมูลต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ ได้ดำ� เนินการให้สอดคล้องกับการท�ำประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านการวิจยั ในปีการศึกษา 2557 ด้วย ซึง่ จากการเปรียบเทียบข้อมูลผลการด�ำเนิน
งานด้านวิจยั ของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กับผลการด�ำเนินงานใน
ปีงบประมาณต่างๆ ทีผ่ า่ นมา พบว่า มหาวิทยาลัยยังคงมีผลสัมฤทธิด์ า้ นวิจยั ในภาพ
รวมอยูใ่ นระดับดีมาก โดยเฉพาะจ�ำนวนผลงานวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ซึง่ เป็นตัวชีว้ ดั ทีส่ ำ� คัญ ตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติของ
สกอ. และเป็นตัวชีว้ ดั ทีส่ ำ� คัญส�ำหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทัง้ ในระดับประเทศ
และระดับสากลด้วย
สถาบันวิจัยและพัฒนาใคร่ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะสถาน
วิจัยของทุกส�ำนักวิชา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลเป็นอย่างดี สถาบันวิจัยและ
พัฒนาหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า รายงานเล่มนีจ้ ะเป็นประโยชน์และสามารถใช้เป็นเอกสาร
อ้างอิงส�ำคัญ ที่สะท้อนให้เห็นผลสัมฤทธิ์ของการด�ำเนินงานตามภารกิจด้านการ
วิจัยของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลจากรายงานเล่ม
นี้ ส�ำหรับการวางแผนและการก�ำหนดนโยบายด้านการวิจยั ของมหาวิทยาลัยต่อไป
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วิสัยทัศน์
มุง่ มัน่ ส่งเสริมงานวิจยั ในรูปแบบบูรณาการสูค่ วามเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ใ นระดั บ สากล เป็ น ศู น ย์ ข ้ อ มู ล การวิ จั ย และน� ำ ผลสั ม ฤทธิ์ ไ ปใช้
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

พันธกิจ
สถาบันวิจัยและพัฒนามีหน้าที่ด�ำเนินการและประสานงานวิจัย
และพัฒนาของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง การวางแผน จัดหา และระดมเงินทุน
วิจยั และอุปกรณ์เครือ่ งมือเพือ่ การวิจยั ประสานงาน และด�ำเนินการร่วมกับ
สถานวิจัย ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับสาขาวิชาของส�ำนักวิชาต่างๆ เพื่อให้
การวิจัยและการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับบัณฑิตศึกษา
ด�ำเนินควบคู่กันไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็น
สื่อกลางในการประสานประโยชน์และความต้องการเกี่ยวกับการวิจัยและ
พัฒนาระหว่างหน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยกับองค์กรและ
หน่วยงานภายนอก
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ยุทธศาสตร์การวิจัย

ยุทธศาสตร์การวิจยั ของ มทส. ปี พ.ศ. 2555-2559 ได้ผา่ นกระบวนการ
และขัน้ ตอนการพัฒนายุทธศาสตร์อย่างรอบคอบถีถ่ ว้ น ทัง้ จากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ตลอดจนประชาคมวิจัยของ มทส. โดยก�ำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยไว้ดังนี้

แผนที่ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ประสิทธิผล
มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

คุณภาพ
ผลงานวิจัยมีคุณภาพสูง
และมีจ�ำนวนมากขึ้น

การน�ำผลงานวิจัยไปใช้แก้ปัญหา
ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

ประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

การพัฒนาองค์กร
นักวิจัย
มีขีดความสามารถสูงฯ

มีงบประมาณ/เครื่องมือ/
เทคโนโลยี สนับสนุนการวิจัยฯ

จรรยาบรรณนักวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ได้กำ� หนด “จรรยาบรรณอาจารย์” เพือ่ เป็น
แนวทางแก่อาจารย์ในการประพฤติปฏิบตั ิ
ต่อตนเองผู้ร่วมงาน ต่อศิษย์ ต่อมหา
วิทยาลัย และต่อสังคม อันจะส่งเสริม
และรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน และศักดิ์ศรี
แห่งวิชาชีพ ตลอดจนถึงเกียรติภูมิของ
มหาวิทยาลัย จรรยาบรรณอาจารย์ดัง
กล่าวครอบคลุมถึงการด�ำเนินงานด้าน
การวิจัย โดยก�ำหนดไว้ว่า “รับผิดชอบ
ต่องานวิจัยผู้ร่วมวิจัย และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อวงวิชาการมหาวิทยาลัย และสังคม”
ในทางปฏิบตั ิ มหาวิทยาลัยยังได้กำ� หนด
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- มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับให้เป็นมหาวิทยาลัย
วิจัยระดับชาติและนานาชาติ
- ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพสูงและ
มีจ�ำนวนมากขึ้น
- ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสามารถน�ำไปใช้ใน
การแก้ปัญหาของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
- ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
มีธรรมาภิบาล
- นักวิจัยมีขีดความสามารถสูงและมีจ�ำนวน
ที่สอดคล้องกับการพัฒนางานวิจัย
- มีงบประมาณ เครื่องมือ และมีเทคโนโลยีที่สนับสนุน
การวิจัยอย่างเพียงพอ

ให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัยของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) อีกด้วย ซึง่ วช. ได้กำ� หนดจรรยา
บรรณนักวิจยั ไว้ดงั นี้
1. นักวิจยั ต้องซือ่ สัตย์และมีคณ
ุ ธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
2. นักวิจยั ต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท�ำงานวิจยั ตามข้อตกลง
ทีท่ ำ� ไว้กบั หน่วยงานทีส่ นับสนุนการวิจยั และต่อหน่วยงานทีต่ นเองสังกัด
3. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท�ำวิจัย
4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่ง
ที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างใน
การวิจัย
6. นักวิจยั ต้องมีอสิ ระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขัน้ ตอน
ของการท�ำวิจัย
7. นักวิจัยพึงน�ำผลวิจัยไปใช้ในทางที่ชอบ
8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
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ประวัติความเป็นมา
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี (มทส.) เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย
เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความมุ่งมั่นในการเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน�ำของประเทศที่มีชื่อเสียงระดับโลก มหาวิทยาลัยมี
ระบบบริหารงานแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” มีภารกิจที่ส�ำคัญ 5
ประการ ได้แก่
การจัดการเรียนการสอน
การวิจัย
การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
การให้บริการวิชาการ
การทะนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม

โดยเน้นด�ำเนินการแบบบูรณาการทั้ง 5 ภารกิจเข้าด้วยกัน เพื่อ
ตอบสนองต่อการผลิตก�ำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจ�ำเป็น
ต่อการพัฒนาประเทศ
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วิสัยทัศน์ของ มทส. ในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่เป็นเลิศทาง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น ได้รับการถ่ายทอดไปเป็นแผนงานวิจัย
ที่มีเป้าประสงค์ระดับภารกิจ ให้มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ การวิจัยมีคุณภาพในการประเมินตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด คณาจารย์
จะต้องมีขีดความสามารถสูงในการวิจัย ตลอดจนมีผลงานจากความร่วมมือ
ในรูปกลุม่ วิจยั และ/หรือศูนย์วจิ ยั นโยบายการวิจยั และพัฒนาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีจึงเน้นแนวทางการวิจัยแบบเฉพาะเจาะจง (focused)
โดยตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุม่
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และยุทธศาสตร์ระดับชาติ ทั้งในรูป
ของโครงการเดี่ยวหรือชุดโครงการที่เป็นโครงการวิจัยพื้นฐาน โครงการวิจัย
ประยุกต์ และโครงการวิจยั ทดลองและพัฒนา ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารสร้างองค์ความรูใ้ หม่
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โดยเฉพาะโครงการที่สามารถน�ำไปสู่สิทธิบัตร/
ลิขสิทธิเ์ ชิงพาณิชย์ และโครงการทีต่ อบสนองต่อการเป็น “ทีพ่ งึ่ ของสังคมไทย”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งขึ้นพร้อม
กับการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ตาม พรบ. ในปี พ.ศ. 2533 และเปิดด�ำเนินการ
ในปี พ.ศ. 2536 เป็นหน่วยงานเทียบเท่า “ส�ำนักวิชา” มีหน้าที่ด�ำเนินการและ
ประสานงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการวางแผน จัดหา และ
ระดมเงินทุนวิจัยและอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อการวิจัย ประสานงาน และด�ำเนิน
การร่วมกับสถานวิจัย ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับสาขาวิชาของส�ำนักวิชาต่างๆ
เพื่อให้การวิจัยและการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับบัณฑิตศึกษา
ด�ำเนินควบคู่กันไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นสื่อกลาง
ในการประสานประโยชน์และความต้องการเกีย่ วกับการวิจยั และพัฒนาระหว่าง
หน่วยงาน และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยกับองค์กร และหน่วยงานภายนอก
ด้วย นอกจากนี้ สถาบันวิจยั และพัฒนายังท�ำหน้าทีส่ ง่ เสริมสนับสนุนการท�ำงาน
วิจัยของคณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย อาทิ การจัดให้มีทุนวิจัย
จากกองทุนต่างๆ ของมหาวิทยาลัย การจัดระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง เป็นต้น
การด�ำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนามุ่งผลส�ำเร็จที่สอดคล้องกับปณิธาน
วิสัยทัศน์ และภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สถาบันวิจัยและพัฒนา
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ส่วนส่งเสริมวิชาการ
ส่วนสารบรรณและนิติการ
ส่วนการเจ้าหน้าที่
ส่วนการเงินและบัญชี
ส่วนแผนงาน
ส่วนกิจการนักศึกษา
ส่วนอาคารสถานที่
ส่วนพัสดุ
ส่วนประชาสัมพันธ์
ส่วนบริหารสินทรัพย์
สถานกีฬาและสุขภาพ
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยประสานงาน มทส. – กทม.
สถานพัฒนาคณาจารย์
สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ

ส�ำนักงานอธิการบดี

•
•
•
•
•
•
•

ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์
ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
ส�ำนักวิชาทันตแพทศาสตร์

ส�ำนักวิชา

ศูนย์

สถาบัน

สภาวิชาการ

•
•
•
•

เทคโนธานี
สุรสัมมนาคาร
ฟาร์มหาวิทยาลัย*
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี**

หน่วยวิสาหกิจ

ที่มา : ส่วนการเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ : * ฟาร์มมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานในก�ำกับของส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
** โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นหน่วยงานในก�ำกับของส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์

• ศูนย์บริการการศึกษา
• สถาบันวิจัยและพัฒนา
• ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา
• ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
• ศูนย์คอมพิวเตอร์
• ศูนย์กิจการนานาชาติ
• ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา
• ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

สภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีมรี ะบบการบริหารงานทีเ่ รียกว่า “รวมบริการ ประสานภารกิจ” โดยมุง่ เน้นการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด มีโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้

ส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย

โครงสร้างการบริหารงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ฝ่ายเผยแพร่ผลงานวิจัย
• งานฝึกอบรม
• งานจัดท�ำและเผยแพร่เอกสาร
งานวิจัย
• งานประชาสัมพันธ์งานวิจัย

• งานธุรการ
• งานประสานบริการ
• งานการเงินและพัสดุ

•
•
•
•

งานนโยบายและแผน
งานจัดหาและจัดสรรทรัพยากร
งานประสานงานโครงการ
งานเครือข่ายอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ฝ่ายประสานงานการวิจัย

หัวหน้าส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

รองผู้อ�ำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

• งานทะเบียนวิจัย
• งานคลังข้อมูล
• งานจัดท�ำข้อสนเทศการวิจัย

ฝ่ายสารสนเทศการวิจัย

คณะอนุกรรมการด้านการวิจัย
เครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง

คณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัย
ทางชีวภาพระดับสถาบัน

คณะกรรมการก�ำกับดูแลการ
ใช้สัตว์เพื่อการศึกษาวิจัย

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์

ผู้อ�ำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะกรรมการบริหารโครงการ
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

ฝ่ายธุรการ

คณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองและจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย

คณะกรรมการประจ�ำ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะกรรมการประจ�ำสถาบันวิจยั และพัฒนาประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การด�ำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาอยู่ภายใต้การก�ำกับของคณะกรรมการประจ�ำสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ซึง่ ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภายนอก และผูแ้ ทนจากส�ำนักวิชาและศูนย์ตา่ ง ๆ ท�ำหน้าทีว่ างแผน และ
ก�ำหนดนโยบายในภาพรวม ก�ำกับการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและนโยบายที่ก�ำหนด คณะกรรมการประจ�ำ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย
ศ. ดร.ประสาท สืบค้า
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประธานกรรมการ

ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปิจ�ำนงค์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม
รองประธานกรรมการ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ศ. ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์

ศ. ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ

รศ. ดร.พีรเดช ทองอ�ำไพ
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รศ. ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์

รศ. ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์

คณะกรรมการจากส�ำนักวิชาและศูนย์ต่างๆ

รศ. ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ

ผศ. ดร.ธรา อั่งสกุล

ศ. ดร.หนึ่ง เตียอ�ำรุง

หัวหน้าสถานวิจัย
ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หัวหน้าสถานวิจัย
ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

หัวหน้าสถานวิจัย
ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

รศ. ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล

ผศ. ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ

อ. ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ

อ. ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์

รศ. ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว

อ. ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง

หัวหน้าสถานวิจัย
ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ผู้แทนศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ผศ. ดร.ชาญชัย ทองโสภา
ผู้แทนเทคโนธานี

(วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
1 ต.ค. 56 – 30 เม.ย. 57)

หัวหน้าสถานวิจัย
ส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์

ผู้แทนศูนย์คอมพิวเตอร์

ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ
ผู้แทนเทคโนธานี
(วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
1 พ.ค. 57 – ปัจจุบัน)

รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา

หัวหน้าสถานวิจัย
ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ผู้แทนศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา

นางพรประภา ซ้อนสุข

ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา หัวหน้าส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการ
กรรมการและเลขานุการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ�ำสถาบันวิจัยและพัฒนา มีคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
และจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย สนับสนุนการปฏิบัติงาน คณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาและอนุมัติโครงการวิจัยที่มีผู้เสนอขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย
2. พิจารณาและรับรองรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
3. พิจารณาและรับรองรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
4. พิจารณาและกลั่นกรองเพื่อศึกษารายละเอียดในเบื้องต้นว่าเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ กรณีที่ไม่เป็น
สาระส�ำคัญ ให้อยู่ในอ�ำนาจของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย
หากเป็นสาระส�ำคัญก็ให้เสนอต่อคณะกรรมการประจ�ำสถาบันวิจยั และพัฒนาเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
5. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
1. ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประธานอนุกรรมการ

2. หัวหน้าสถานวิจัยส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

อนุกรรมการ

3. หัวหน้าสถานวิจัยส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

อนุกรรมการ

4. หัวหน้าสถานวิจัยส�ำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

อนุกรรมการ

5. หัวหน้าสถานวิจัยส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์

อนุกรรมการ

6. หัวหน้าสถานวิจัยส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์

อนุกรรมการ

7. หัวหน้าสถานวิจัยส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

อนุกรรมการ

8. รองผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

อนุกรรมการและเลขานุการ

9. เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการ

นอกจากนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนายังมีโครงสร้างการบริหารงานตามภารกิจวิจัยของ มทส. ร่วมกับส�ำนัก
วิชาต่างๆ โดยแต่ละส�ำนักวิชาจะมีหน่วยบริหารงานวิจยั ในระดับเดียวกับสาขาวิชาทีเ่ รียกว่าสถานวิจยั ซึง่ สถานวิจยั
มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิจัยในระดับมหาวิทยาลัยในคณะกรรมการประจ�ำสถาบันวิจัยและพัฒนา และ
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย ในส่วนของการน�ำผลงานวิจัยและ
พัฒนาไปใช้ประโยชน์นั้น มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานหลักที่ท�ำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกคือ
ส่วนบริหารสินทรัพย์และเทคโนธานี โดยเฉพาะในส่วนของการน�ำทรัพย์สินทางปัญญาไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งใน
เชิงต่อชุมชน และในเชิงพาณิชย์
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การแบ่งส่วนงานของสถาบันวิจยั และพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้แบ่งส่วนงานออกเป็นฝ่ายต่างๆ จ�ำนวน 4 ฝ่าย อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของ
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และหัวหน้าส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มีบุคลากร
และภารกิจของแต่ละฝ่าย ดังต่อไปนี้

ฝ่ายธุรการ

เป็นหน่วยงานกลางของสถาบันวิจัยและพัฒนา ท�ำหน้าที่ด้านงานสารบรรณ งานการเงิน งานพัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์ และงานประสานบริการ ให้บริการและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทัง้ ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับนักวิจยั ผูแ้ ทนแหล่งเงินทุน ตลอดจนชาวต่างประเทศ ทีม่ าเยีย่ มชมกิจกรรม
การด�ำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายเผยแพร่ผลงานวิจัย
ท�ำหน้าที่ฝึกอบรม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์
งานวิจัย จัดประชุมอบรมสัมมนาและบรรยาย
พิเศษเกี่ยวกับการวิจัย ผลิตเอกสารงานวิจัย และ
จัดท�ำวารสารเทคโนโลยีสุรนารี

ฝ่ายประสานงานการวิจัย
ท� ำ หน้ า ที่ประสานงานการด�ำเนินงานวิ จัย ของ
มหาวิทยาลัย จัดท�ำนโยบายและแผนงานของ
สถาบันฯ รวมถึงการติดตามประเมินผลโครงการ
วิจัย จัดท�ำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการ
สนับสนุน ประสานงานการด�ำเนินงานวิจยั ระหว่าง
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยกับแหล่งทุนสนับสนุน
จากภายนอกมหาวิทยาลัย

ฝ่ายสารสนเทศการวิจัย
ท�ำหน้าที่จัดท�ำฐานข้อมูลและทะเบียน
งานวิจัย และเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
งานวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ บ ริ ก าร
สืบค้นข้อมูลงานวิจัยแก่บุคคลและหน่วย
งานต่างๆ แนะน�ำ รวบรวม และจัดท�ำ
ฐานข้อมูลแหล่งทุนสนับสนุนงานด้านการ
วิจัยทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งผลิต
สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีข้อสนเทศอันเป็นประโยชน์
ทางการวิ จั ย เช่ น รายงานประจ� ำ ปี
รวบรวมบทคัดย่องานวิจัย นามานุกรม
แหล่งทุนวิจัย เป็นต้น
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บุคลากร
จ�ำนวนบุคลากร

ผู้บริหาร

12.50%

ฝ่ายธุรการ

31.25%

ฝ่ายเผยแพร่ผลงานวิจัย

18.75%

ฝ่ายประสานงานการวิจัย

18.75%

ฝ่ายสารสนเทศการวิจัย

18.75%

วุฒิการศึกษาของบุคลากร

ต�่ำกว่าปริญญาตรี 1 คน

ปริญญาตรี 8 คน

Lower than Bachelor’s Degree

Bachelor’s Degree

6.25%

ปริญญาตรีขึ้นไป

43.75%

50%

ปริญญาโท 6 คน
ปริญญาเอก 1 คน

Higher than Bachelor’s Degree

14

สถาบันวิจัยและพัฒนา
2557

การด�ำเนินงาน

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คณะอนุ ก รรมการ
ด้านการวิจัย

วารสาร
เทคโนโลยีสุรนารี

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัย

ก�ำกับดูแลการใช้สตั ว์

ในมนุษย์

เพื่อการศึกษาวิจัย

กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง

การด�ำเนินงาน
ตามโครงการพัฒนา

โครงการวิจัยและงบประมาณ

มหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

แห่งชาติ (ปีที่ 4)

ศูนย์วจิ ยั กลุม่ วิจยั
และหน่วยวิจัยหรือ
ห้องปฏิบัติการวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
คณะกรรมการพิ จ ารณาและควบคุ ม การวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี
จะพิจารณาด้านจริยธรรมและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของงานวิจัยในมนุษย์ทุกสาขาวิชา ทั้งการวิจัย
ทางชีวเวชศาสตร์ การวิจยั ทางสังคมศาสตร์ และการวิจยั ทางระบาดวิทยา โดยใช้หลัก 6 ประการ และค�ำประกาศ
ของเฮลซิงกิ ได้แก่
1. การเคารพสิทธิของอาสาสมัคร
2. การรักษาความลับ
3. ความยุติธรรม
4. ความซื่อสัตย์
5. ความประพฤติดี
6. ละเว้นความประพฤติชั่ว
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิงธาดา สืบหลินวงศ์
ที่ปรึกษา
2. ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธาน
3. นายแพทย์ปริญญา สันติชาติงาม
กรรมการ
4. นายแพทย์อเนก มุ่งอ้อมกลาง
กรรมการ
5. พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา
กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ชวบูลย์ เดชสุขุม
กรรมการ
7. อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ
กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบ็ญจมาศ จิตรสมบูรณ์
กรรมการ
9. นายราชัย อัศเวศน์
กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
กรรมการและเลขานุการ
11. นางดารณี ค�ำสวัสดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการท�ำวิจัยในมนุษย์ของคณาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือการวิจัยที่กระท�ำในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. ให้ความเห็นชอบโครงการวิจัยที่มีการศึกษาวิจัยในมนุษย์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในข้อ 1
3. ให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำเกีย่ วกับการด�ำเนินการวิจยั ในมนุษย์แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�ำงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ควบคุมก�ำกับติดตามโครงการที่ผ่านการรับรองจริยธรรมแล้ว เพื่อให้เป็นการแน่ใจว่าไม่มีปัญหาใน
ด้านจริยธรรมการวิจัยเกิดขึ้นในระหว่างการด�ำเนินการวิจัยจนแล้วเสร็จ
5. ภารกิจอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ จ�ำนวน 40 โครงการ
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คณะกรรมการก�ำกับดูแลการใช้สัตว์เพื่อการศึกษาวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีได้แต่งตัง้ คณะกรรมการก�ำกับดูแลการใช้สตั ว์เพือ่ การศึกษา
วิจัย ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการใช้สัตว์เพื่อการศึกษาวิจัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์
รองประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฏ ศิริ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัลย์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ เลิศสิริโยธิน
กรรมการ
อาจารย์ เทคนิคการแพทย์ ดร.สนอง สุขแสวง
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ชวบูลย์ เดชสุขุม
กรรมการ
อาจารย์ทัดขวัญ มธุรชน
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ
กรรมการ
อาจารย์ ดร.พนิดา ซับซ้อน
กรรมการ
นายสาทิพย์ จุไรรัตน์พร
กรรมการ
นางสาวกรวรรณ รัตนไชย
กรรมการ
นายเพลิน เมินกระโทก
กรรมการ
นายราชัย อัศเวศน์
กรรมการ
นายดามธรรม จินากูล
กรรมการและเลขานุการ
นายวัชระ วงค์วิริยะ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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โดยคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ก�ำหนดรายละเอียด แนวทางปฏิบัติในการใช้และการเลี้ยงสัตว์เพื่องานวิจัย งานทดสอบ งานสอน
และงานผลิตชีววัตถุ ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์
2. พิจารณาโครงการที่มีการใช้สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ที่มีผู้เสนอ
ทั้งที่ต้องการจะด�ำเนินการภายในหรือภายนอกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่ต้องการด�ำเนินการภายใน
องค์กร และน�ำเสนอต่อผู้บริหารองค์กรเฉพาะโครงการที่มีแผนปฏิบัติการถูกต้องสอดคล้องกับจรรยาบรรณการ
ใช้สัตว์ซึ่งจะด�ำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น
3. ติดตามก�ำกับดูแลการใช้สัตว์ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติต่อสัตว์โดยถูกต้องตามจรรยาบรรณ
การใช้สัตว์
4. จัดการให้หน่วยงานเลีย้ งสัตว์ดำ� เนินการอย่างมีมาตรฐาน ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในจรรยาบรรณการใช้สตั ว์
5. สนับสนุนและผลักดันให้หน่วยงานเลีย้ งสัตว์ได้รบั งบประมาณเพียงพอในการด�ำเนินงานให้สอดคล้อง
กับจรรยาบรรณการใช้สัตว์
6. จัดให้มกี ารสอน การอบรม การประชุมทางวิชาการ เพือ่ เพิม่ พูนความรูเ้ กีย่ วกับการใช้สตั ว์ แก่นกั ศึกษา
อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ทใี่ ช้สตั ว์ และพนักงานเลี้ยงสัตว์ เพือ่ ให้สามารถด�ำเนินการตามจรรยาบรรณการ
ใช้สัตว์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการก�ำกับดูแล
การใช้สัตว์เพื่อการศึกษาวิจัย จ�ำนวน 17 โครงการ
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(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/CbAK3d)

คณะอนุกรรมการด้านการวิจยั เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภายใต้
การจัดกลุ่มเครือข่ายตามพื้นที่จ�ำนวน 9 เครือข่าย เพื่อเชื่อมโยงการท�ำงานระหว่าง สกอ. กับ สถาบันอุดมศึกษา
ในพื้นที่ โดยมหาวิทยาลัยเทคโลยีสุรนารีเป็นแม่ข่าย “เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”
ครอบคลุม 8 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีสมาชิก 17 สถาบัน ได้แก่

เมือ่ วันที่ 14 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ได้แต่งตัง้ “คณะอนุกรรมการด้านการวิจยั
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” เพื่อร่วมมือและผลักดันการด�ำเนินกิจกรรมด้านการวิจัย
ของเครือข่ายฯ ประกอบด้วยผูแ้ ทนจากทัง้ 17 สถาบันในเครือข่าย โดยมีผอู้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา มทส.
เป็นประธานคณะอนุกรรมการ และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.
2553 มีกิจกรรมส�ำคัญที่ได้ด�ำเนินการคือ การจัดสรรทุนวิจัยแก่คณาจารย์ นักวิจัยในเครือข่ายภายใต้ “โครงการ
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก” เป็นปีแรก
คณะอนุกรรมการด้านการวิจยั เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้กำ� หนดแผนงาน
วิจัยส�ำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย ตามล�ำดับความส�ำคัญ ดังนี้
		
1. การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
		
2. การวิจัยสร้างทุนทางสังคม (การศึกษา สุขภาพ ศาสนา และวัฒนธรรม)
		
3. การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
		
4. การรักษาดุลยภาพทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		
5. การวิจัยเพื่อสร้างความมั่นคงและความเป็นธรรมในสังคม
		
6. การบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจยั ทรัพยากร และภูมปิ ญ
ั ญาของประเทศ สูก่ ารใช้ประโยชน์
ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสม
		
7. การวิจัยพื้นที่รอยต่อชายแดน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการ
ด้านการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ�ำนวน 14 โครงการ
จ�ำนวนเงินงบประมาณทัง้ สิน้ 1,874,000 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/CbAK3d)
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วารสารเทคโนโลยีสุรนารี
สถาบันวิจยั และพัฒนาได้
จั ด ท� ำ วารสารเทคโนโลยี สุ ร นารี
มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเข้าปีที่
21 วารสารเทคโนโลยีสรุ นารีได้ถกู
คัดเลือกให้เป็นวารสารทีส่ ำ� นักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
(สกอ.) และส� ำ นั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้การ
ยอมรั บ ว่ า เป็ น วารสารวิ ช าการ
ในประเทศ ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี นอกจากนี้ วารสาร
เทคโนโลยีสรุ นารี ยังได้ถกู จัดให้อยู่
ในฐานข้อมูล Thailand Citation
Index (TCI) ด้วย และเพื่อให้การ
กระจายและเผยแพร่องค์ความรู้
จากการวิจัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และกว้างขวางมากขึน้ สถาบันวิจยั
และพัฒนาจึงได้ปรับรูปแบบการ
ด� ำ เนิ น งานของวารสารให้ มี ท้ั ง
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (http://
ird.sut.ac.th/e-journal/)
และรูปแบบสิ่งพิมพ์ควบคู่กันไป
การเผยแพร่บทความบนอินเตอร์เน็ต
สามารถกระท� ำ ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว
ทันทีทผี่ เู้ ขียนเสร็จสิน้ กระบวนการ
แก้ ไข และการจั ด รู ป แบบของ
บทความ ส่วนรูปเล่มแบบสิ่งพิมพ์
นั้นจะปรากฏตามมาภายหลัง

วารสารเทคโนโลยีสุรนารีเป็นวารสารวิชาการ ก�ำหนดเผยแพร่
ราย 3 เดือน จัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้เป็นสือ่ กลางเผยแพร่ผลงานประเภทบทความวิจยั และบทความวิชาการ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคณาจารย์และนักวิชาการ ทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ บทความที่ลงพิมพ์จะก�ำหนดให้เป็นภาษา
อังกฤษ โดยทุกบทความจะต้องผ่านการประเมินโดยผูท้ รงคุณวุฒติ ามสาขา
วิทยาการ (peer review) ไม่น้อยกว่า 2 คน ส�ำนักงานวารสารเทคโนโลยี
สุ ร นารี ไ ด้ ส ่ ง วารสารเผยแพร่ ไปยั ง ผู ้ ที่ บ อกรั บ เป็ น สมาชิ ก และ
อภินนั ทนาการแก่หน่วยงาน สถาบันการศึกษาต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน

www.http://ird.sut.ac.th/e-journal/
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กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เนื่องจากการวิจัยและพัฒนาเป็นภารกิจส�ำคัญของมหาวิทยาลัย
ซึ่งจ�ำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยและพัฒนาอย่าง
เพียงพอและต่อเนื่อง จึงจะบรรลุความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีจึงได้จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาขึ้น
ในปี พ.ศ. 2540 โดยการจัดสรรเงินรายได้ทเี่ ป็นเงินสะสมของมหาวิทยาลัย
จ�ำนวน 50,000,000 บาท เป็นทุนประเดิมของกองทุนฯ แล้วน�ำเงิน
รายได้หรือผลประโยชน์นอกเหนือจากเงินต้นของกองทุนฯ จัดสรรเพื่อใช้
ประโยชน์ดังนี้
1. ทุนสนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย
2. ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย และการน� ำ เสนอผลงานวิ จั ย เพื่ อ ท� ำ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
3. ทุ น สนั บ สนุ น ค่ า เล่ า เรี ย นและค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา
แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
4. ทุนพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้น
5. ทุนส่งเสริมพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
6. ทุนส่งเสริมการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
7. ทุนเสริมสร้างทรัพย์สินทางปัญญา
โครงการวิจยั และพัฒนาทีจ่ ะขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ จะ
ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. สร้างผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจและสังคม
2. มีความจ�ำเป็นเร่งด่วน
3. มีผลต่อการพัฒนาประเทศ
4. มีลักษณะอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
มีจ�ำนวนโครงการที่สนับสนุนทั้งสิ้น 199 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 4,217,863 บาท
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จ�ำนวนโครงการวิจัยและงบประมาณของกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประเภทการสนับสนุน
จ�ำนวนโครงการ
1. ทุนวิจัยและพัฒนา
1
2. ทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับ
11
นานาชาติ
3. ทุนอุดหนุนโครงการวิจยั เพือ่ ท�ำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
- ทุนวิทยานิพนธ์
56
- ทุนน�ำเสนอผลงาน
131
รวม
199

ร้อยละของเงินอุดหนุนจากกองทุนสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนา (แยกตามประเภททุน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

9%
26%

13%

ทุนวิจัยและพัฒนา

23%

4,217,863

7%
2%

ล้านบาท

531,800 บาท

ทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงาน
ในวารสารระดับนานาชาติ
2,200,000 บาท
ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อท�ำวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา (ทุนวิทยานิพนธ์)
1,102,783 บาท
ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อท�ำวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา (ทุนน�ำเสนอผลงาน)
383,280 บาท

1,102,783
383,280
4,217,863

ร้อยละการจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนา มทส. ตามส�ำนักวิชาต่างๆ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

19%

52%

งบประมาณ (บาท)
531,800
2,200,000

49%
ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์
820,260 บาท
ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
291,550 บาท
ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 976,513 บาท
ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 2,060,060 บาท
ส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์
69,480 บาท

สถาบันวิจัยและพัฒนา
2557

23

24

สถาบันวิจัยและพัฒนา
2557

ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย
จากวิสัยทัศน์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่มุ่งมั่นส่งเสริมงานวิจัยในรูปแบบบูรณาการสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสากล จึงได้มีการสนับสนุนให้คณาจารย์ในส�ำนักวิชาต่างๆ มีการ
รวมตัวกันและท�ำวิจยั ร่วมกันในลักษณะสหวิทยาการมากขึน้ ในรูปแบบของศูนย์วจิ ยั กลุม่ วิจยั และหน่วยวิจยั หรือ
ห้องปฏิบัติการวิจัย (Research Unit) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีผลการด�ำเนินงานดังนี้
จ�ำนวน Research Unit (RU) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเท่ากับ 28 RU แบ่งเป็น 10 ศูนย์วิจัย
10 กลุ่มวิจัย 6 หน่วยวิจัย และ 2 ห้องปฏิบัติการวิจัย เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000,000 บาท (จัดสรรให้
เฉพาะศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย ที่มีผลการด�ำเนินงานผ่านเกณฑ์เท่านั้น)
จ�ำนวนศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย แยกตามส�ำนักวิชาต่างๆ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557
ส�ำนักวิชา
ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
รวม

จ�ำนวน
ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย หน่วยวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัย
4
6
1
2
3
2
4
1
4
1
10
10
6
2

รวม
11
7
9
1
28

ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

25%

ส�ำนักวิชาพยาบาลศาตร์

4%
32%
ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

39%
ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/CbAK3d)
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งบประมาณสนับสนุนศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย แยกตามล�ำดับวิชาต่างๆ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ส�ำนักวิชา

ศูนย์วิจัย
ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์
3,837,000
ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1,699,000
ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2,497,000
ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
รวม
8,033,000

กลุ่มวิจัย
3,103,000
1,106,000
500,000
4,709,000

จ�ำนวน
หน่วยวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัย
199,000
596,000
1,125,000
338,000
1,662,000
596,000

รวม
7,139,000
3,401,000
4,122,000
338,000
15,000,000

ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

23%

ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ส�ำนักวิชาพยาบาลศาตร์

2%

27%

48%
ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
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โครงการวิจัยและงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด�ำเนินการประสานงานโครงการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 465 โครงการ รวมเป็นงบประมาณสนับสนุนการวิจัยทั้งสิ้น 249,399,753 บาท
ร้อยละของงบประมาณการวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนต่างๆ

12%
59%

27%
2%

เงินรายได้ มทส.
ส�ำนักงบประมาณ
กองทุนต่างๆ ของ มทส.
แหล่งทุนภายนอก มทส.

30,360,937 บาท
66,875,400 บาท
5,065,783 บาท
147,097,633 บาท

ร้อยละของจ�ำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนต่างๆ

18%
31%

14%

37%

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/CbAK3d)

เงินรายได้ มทส.
ส�ำนักงบประมาณ
กองทุนต่างๆ ของ มทส.
แหล่งทุนภายนอก มทส.

84
176
69
150

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
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จ�ำนวนโครงการวิจัยและเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – 2557
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557

จ�ำนวนโครงการวิจัย
587
595
607
563
465

เงินอุดหนุนการวิจัย (ล้านบาท)
319.1
370.2
259.4
354.3
249.4

จ�ำนวนงบประมาณ (จ�ำแนกตามประเภทแหล่งทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2557
300
250
200
150
100
50
0

2553
เงินรายได้ มทส.

2554
2555
กองทุนต่างๆของ มทส.

2556
ส�ำนักงบประมาณ

2557
แหล่งทุนภายนอก

จ�ำนวนโครงการวิจัย (จ�ำแนกตามประเภทแหล่งทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2557
(นับซ�้ำจ�ำนวนโครงการภายนอกที่ได้รับเงินสมทบจากมหาวิทยาลัย)
300
250
200
150
100
50
0

2553
เงินรายได้ มทส.
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2554

2555

กองทุนต่างๆของ มทส.

2556
ส�ำนักงบประมาณ

2557
แหล่งทุนภายนอก

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
ในปี พ.ศ. 2557 คณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ด�ำเนินการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการใน
รูปแบบต่างๆ ดังนี้
สัดส่วนการเผยแพร่ผลงานวิจัยปี พ.ศ. 2557
รายการ
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
น�ำเสนอในที่ประชุม / สัมมนาทางวิชาการ
เผยแพร่ในสื่ออื่นๆ
การเผยแพร่ในระดับชาติ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
น�ำเสนอในที่ประชุม / สัมมนาทางวิชาการ
เผยแพร่ในสื่ออื่นๆ
รวม

จ�ำนวนผลงาน (เรื่อง) ผลงาน : อาจารย์ 1 คน
673
1.71
373
0.95
300
0.76
144
0.37
37
0.09
97
0.25
10
0.03
817
2.08

หมายเหตุ : จ�ำนวนอาจารย์ที่ใช้ค�ำนวณ เป็นจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำเทียบเท่าที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2557 จ�ำนวน 393 คน
(ที่มา : ส่วนการเจ้าหน้าที่)

ร้อยละการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการประเภทต่างๆ
วารสารวิชาการระดับชาติ

ประชุม/สัมมนา
ทางวิชาการระดับนานาชาติ
37%

ประชุม/สัมมนาทางวิชาการระดับชาติ

5%
12%

การเผยแพร่ในสื่ออื่นๆ
1%

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
45%

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/CbAK3d)
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การด�ำเนินงานตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ (ปีที่ 4)
ตามที่ มทส. ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน
9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ตามโครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การการอุดมศึกษา (สกอ.) เป้าหมายของโครงการดัง
กล่าวนี้ก็คือ “การท�ำให้มหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนา
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติท่ีมีคุณภาพระดับโลก
(World-Class University) อย่างแท้จริง มีทิศทาง
และอัตลักษณ์ มีศูนย์วิจัยที่มีความเป็นเลิศอันดับหนึ่ง
ของประเทศ มีการผลิตก�ำลังคนระดับสูง มีบทบาท
การเป็นผูน้ ำ� ทางปัญญาและมีจติ ส�ำนึกในการรับใช้และ
รับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ด้วย
การท�ำงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงลึก เพื่อตอบโจทย์/
ปัญหาของประเทศ ท�ำให้ได้ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สามารถตีพมิ พ์ได้ในวารสารทีม่ ผี ลกระทบ
การอ้างอิงสูง (High Impact Factor) เป็นที่ยอมรับ
ในวงการวิจัยและวิชาการระดับนานาชาติ ท�ำให้เกิด
ผลกระทบ (Outcome) ในด้านการน�ำไปใช้ประโยชน์
เชิงการประยุกต์ในภาคการผลิตจริง (Real Sector)
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” ในการ
นี้ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สถาบันวิจยั และพัฒนา
ด�ำเนินการจัดตัง้ เครือข่ายวิจยั ริเริม่ แบบมุง่ เป้า จ�ำนวน
4 เครือข่ายวิจัย ได้แก่
1) เครือข่ายวิจัยด้านอุตสาหกรรมเกษตร
		 และเทคโนโลยีโปรตีน
2) เครือข่ายวิจัยด้านวัสดุชั้นสูง
3) เครือข่ายวิจัยด้านการพัฒนาพลังงาน
		 ทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงานขัน้ สูง
4) เครือข่ายวิจัยด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
		 และทฤษฎี

30
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การจัดตั้งและการสนับสนุนทรัพยากรด้านการวิจัย
แก่เครือข่ายวิจัยดังกล่าว สถาบันวิจัยและพัฒนาได้
ด�ำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยสร้างกลไกให้คณาจารย์
มีการรวมตัวและท�ำวิจยั ร่วมกันในลักษณะสหวิทยาการ
มากขึ้น นอกจากนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนายังเปิด
โอกาสให้คณาจารย์เสนอชื่อเครือข่ายวิจัยอื่นๆ ที่
มีความพร้อมและมีความเข้มแข็ง เพื่อก�ำหนดเป็น
คลัสเตอร์วิจัยเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต มาตรการเชิง
รุกที่ส�ำคัญได้แก่ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุ ร นารี เรื่ อ ง “ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ตั้ ง และ
สนับสนุนศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้อง
ปฏิบัติการวิจัย เพื่อพัฒนาสู่การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง พ.ศ. 2554” ซึ่งถือเป็นแนวทางในการ
บ่มเพาะศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้อง
ปฏิบัติการวิจัยที่มีศักยภาพสูง ให้สามารถพัฒนาไปสู่
การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้ในอนาคต นอก
เหนือจากประกาศดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้มี
ประกาศมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ เพิม่ เติมด้วย อาทิ ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง “ก�ำหนดหลัก
เกณฑ์และการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัย
หลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Researcher) และ
ทุนสนับสนุนนักวิจัยบัณฑิตศึกษา (Post Graduate
Researcher) แก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูง”
ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี เรื่ อ ง
“ก�ำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิ
บั ต รหรื อ ตี พิ ม พ์ ผ ลงานในวารสารระดั บ นานาชาติ
พ.ศ. 2554” และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เรื่อง “ก�ำหนดหลักเกณฑ์และการพิจารณา
จั ด สรรทุ น เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาเอก
(SUT-PhD) พ.ศ. 2554”

ผลการด�ำเนินงาน (ในปีที่ 4) ของ 4 กลุ่มคลัสเตอร์วิจัย และภาพรวมของมหาวิทยาลัย สรุปได้ดังนี้
ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ: จ�ำนวนผลงานตีพิมพ์
คลัสเตอร์วิจัย
เครือข่ายวิจัยด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีโปรตีน

หน่วยนับ: เรื่อง

ปี พ.ศ.
2554 2555 2556 2557
53 45 55
41

รวม
141

เครือข่ายวิจัยด้านวัสดุชั้นสูง

39

43

53

78

213

เครือข่ายวิจัยด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานขั้นสูง

54

58

93

80

285

เครือข่ายวิจัยด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและทฤษฎี

49

35

41

93

218

รวมจ�ำนวนผลงานตีพิมพ์ทั้งหมด 195

181

242

292

910

* นับเฉพาะ Article or Review และ Article in Press ที่ปรากฏในฐานข้อมูล SCOPUS

ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ: จ�ำนวนทรัพย์สินทางปัญญา
คลัสเตอร์วิจัย
เครือข่ายวิจัยด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีโปรตีน

หน่วยนับ: ผลงาน

ปี พ.ศ.
2554 2555 2556 2557
3
2
1
-

รวม
6

เครือข่ายวิจัยด้านวัสดุชั้นสูง

5

5

9

-

19

เครือข่ายวิจัยด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานขั้นสูง

2

1

2

1

6

เครือข่ายวิจัยด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและทฤษฎี

2

6

-

1

9

12

14

12

2

40

รวมจ�ำนวนทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด
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31

ด้านการสร้างบุคลากรวิจัยระดับสูง: จ�ำนวนบัณฑิตศึกษา
คลัสเตอร์วิจัย
เครือข่ายวิจัยด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีโปรตีน

หน่วยนับ: คน

ปี พ.ศ.
2554 2555 2556 2557
47 24 31
27

รวม
129

เครือข่ายวิจัยด้านวัสดุชั้นสูง

85

65

93

57

300

เครือข่ายวิจัยด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานขั้นสูง

58

48

76

36

218

เครือข่ายวิจัยด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและทฤษฎี

24

16

22

69

131

รวมจ�ำนวนบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 214

153

222

189

778

ปี พ.ศ.
2554 2555 2556 2557

รวม

- จ�ำนวนผลงานตีพิมพ์*

202

217

306

278

1,003

- จ�ำนวนทรัพย์สินทางปัญญา

21

14

12

8

55

462

395

396

359

1,612

ผลผลิตรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผลผลิตรวมของทั้ง 4 คลัสเตอร์และคลัสเตอร์อื่นๆ
ผลการด�ำเนินงาน
1) ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ:

2) ด้านการสร้างบุคลากรวิจัยระดับสูง
- จ�ำนวนบัณฑิตศึกษา
* นับเฉพาะ Article or Review และ Article in Press ที่ปรากฏในฐานข้อมูล SCOPUS
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ผลงานวิจัยเด่น
จากความมุง่ มัน่ ของมหาวิทยาลัยทีต่ อ้ งการพัฒนาประเทศด้วยการวิจยั ในการสร้างองค์ความรูท้ มี่ คี ณ
ุ ภาพ
ระดับโลก มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยเด่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้

ต้นแบบการผลิตน�้ำมันจากเชื้อเพลิงขยะพลาสติก
โดยกระบวนการไพโรไลซีส (Pyrolysis process)
เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ และคณะ
		
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
การพั ฒ นาต้ น แบบโรงงานแปรรู ป ขยะ
เป็นน�้ำมันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย
การน�ำขยะพลาสติกจากระบบ MBT และโรงงานผลิต
เชื้อเพลิงขยะ (RDF-4) ของมหาวิทยาลัยฯ มาเป็น
เชือ้ เพลิง ซึง่ ปริมาณขยะพลาสติกวันละ 5-7 ตัน สามารถ
ผลิตน�้ำมันได้วันละประมาณ 6,000 ลิตร การท�ำงาน
ของระบบคื อ เชื้ อ เพลิ ง ขยะพลาสติ ก RDF-4 จะ
ถู ก ล� ำ เลี ย งเข้ า เตาเผาโดยให้ ค วามร้ อ นที่ อุ ณ หภู มิ
ประมาณ 350-400 ํC ผ่านโครงสร้างของเหล็กเพื่อ
ถ่ายเทความร้อนให้กับเชื้อเพลิงขยะ โดยจะเปลี่ยน
สถานะจากของแข็งเป็นของเหลว และจากของเหลว
กลายเป็นไอ แล้วผ่านการควบแน่นโดยใช้น�้ำเป็นตัว
หล่อเย็น เมื่อผ่านกระบวนการนี้จะได้ผลิตภัณฑ์น�้ำมัน
เชื้อเพลิงผสม โดยน�้ำมันที่ได้นี้จะถูกน�ำไปกลั่นโดยใช้
ต้นแบบโรงกลั่นน�้ำมันเชิงพาณิชย์ของมหาวิทยาลัยฯ
เพื่ อ ให้ ส ามารถน� ำ ไปใช้ ง านกั บ เครื่ อ งยนต์ และ
เครื่องจักรได้ต่อไป
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สุคนธบ�ำบัดเฟอร์นิเจอร์เส้นหวายประดิษฐ์
เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย มีค�ำ
		
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
		
ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
นวั ต กรรมใหม่ ส� ำ หรั บ สิ น ค้ า ประเภท
เฟอร์นิเจอร์เส้นหวายประดิษฐ์ และเครื่องประดับ
ตกแต่ ง อาคารที่ เ ป็ น กลิ่ น สมุ น ไพรสามารถใช้ เ ป็ น
“สุคนธบ�ำบัด” ให้กับผู้ใช้ สามารถใช้ได้ทั้งร้านสปา
ห้องนอน หรือร้านอาหาร ซึ่งสามารถช่วยให้เกิดความ
อยากลิ้มลองรสชาติและเจริญอาหารมากขึ้น อีกทั้ง
กลิ่นสมุนไพรบางชนิด เช่น ตะไคร้หอมยังสามารถ
ช่วยไล่ยุงได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งเฟอร์นิเจอร์และเครื่อง
ประดั บ ตกแต่ ง อาคารที่ มี ก ลิ่ น หอมของสมุ น ไพรนี้
ยั ง คงคุ ณ สมบั ติ ข องเส้ น พอลิ เ มอร์ ป ระดิ ษ ฐ์ ค ล้ า ย
เส้นหวายเดิมคือ มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม
ทั้งในที่ร่มและกลางแจ้ง
ไม้เชิงวิศวกรรมสมรรถนะสูง
เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย มีค�ำ
		
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
		
ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
จุดเด่นของไม้เชิงวิศวกรรมนี้คือ มีคุณสมบัติ
เชิงกลทีส่ งู มีความทนทานต่อการเข้าท�ำลายของปลวก
และสามารถแช่ อ ยู ่ ใ นน�้ ำ ได้ เ ป็ น เวลาหลายปี ซึ่ ง มี
ประโยชน์ส�ำหรับน�ำไปใช้เป็นวัสดุก่อสร้างที่อยู่อาศัย
และชุดเฟอร์นิเจอร์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ สามารถใช้งาน
กลางแจ้งได้ดี
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ระบบอิเล็กโตรสปินนิงประสิทธิภาพสูงส�ำหรับประดิษฐ์วัสดุเส้นใยนาโนและโครงสร้างนาโน
เจ้าของผลงาน : ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ,
		
นายรัฐการ เย็นเสนาะ
		
และนายอภิชาต ขอดค�ำ
		
สาขาวิชาฟิสิกส์
		
ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์
อิ เ ล็ ก โตรสปิ น นิ ง (Electrospinning) หรื อ
การปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิตย์ เป็นเทคนิคใหม่ส�ำหรับ
การเตรียมเส้นใยนาโน (nanofibers) ของวัสดุพอลิเมอร์
ที่ ไ ด้ รั บ ความสนใจอย่ า งมาก คณะผู ้ วิ จั ย ได้ พั ฒ นา
ระบบที่ ส ามารถผลิ ต เส้ น ใยนาโนจากสารละลาย
2 ชนิดได้พร้อมกัน และสามารถสร้างเส้นใยนาโนภายใต้
บรรยากาศของก๊าซชนิดอืน่ ทีไ่ ม่ใช่อากาศได้ สามารถใช้เป็น
เครื่องมือต้นแบบที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่การผลิตเครื่องมือ
ทางวิทยาศาสตร์ในระดับอุตสาหกรรมและเปิดโอกาสให้เกิด
การคิดค้นเส้นใยนาโนชนิดใหม่ๆ
อากาศยานอัตโนมัติหลายใบพัด
เพื่อใช้ส�ำหรับการตรวจการณ์
เจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.กนต์ธร ช�ำนิประศาสน์,
อาจารย์ ดร.ชโลธร ธรรมแท้
และอาจารย์จิตติมา วระกุล
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
การพัฒนาต้นแบบอากาศยานแบบหลายใบพัด
ขึน้ ลงทางดิง่ ถูกออกแบบอย่างเหมาะสมเพือ่ ให้สามารถบิน
ได้นาน 40-60 นาทีตอ่ การบินหนึง่ ครัง้ (ขึน้ อยูก่ บั การประยุกต์
ใช้งาน) สามารถบินโดยอัตโนมัติไปตามจุดต่างๆ ตามพิกัด
GPS เหมาะส�ำหรับประยุกต์ใช้ในการบินส�ำรวจถ่ายภาพ
ท�ำแผนที่ทางอากาศการตรวจการณ์ด้านการรักษาความ
ปลอดภัย หรือการส�ำรวจทางอากาศในพืน้ ทีซ่ งึ่ เข้าถึงได้ยาก
เช่น พื้นที่น�้ำท่วมหรือพื้นที่เสี่ยงอันตราย โดยการส่งภาพ
VDO แบบ Real time มายังภาคพื้นดิน การออกแบบที่
ท�ำให้บนิ ได้นานกว่าปกติ ท�ำให้สามารถบินส�ำรวจครอบคลุม
พื้นที่ได้มากขึ้น
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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โคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว
เจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย
		
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
		
ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
โคพันธุ์โคราชวากิว เป็นการปรับปรุงพันธุ์
โคเนื้อของไทย ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างโควากิวกับ
โคไทย โดยลูกโครุ่นแรกจะเป็นโควากิว 50% จากนั้น
น�ำลูกโคเพศผู้อายุ 12 เดือน มาขุนอีก 21 เดือน
จนมีอายุครบ 33 เดือน ก็จะได้เนื้อโคที่มีความนุ่ม
และมีไขมันแทรกสูง ระดับ 4-6 ซึ่งสูงกว่าโคเนื้อ
ที่ผลิตในประเทศไทย มีราคาสูงกว่าโคพันธุ์พื้นเมือง
ถึง 10 เท่า เป็นทีต่ อ้ งการของตลาด สามารถใช้ทดแทน
การน�ำเข้าเนื้อโคคุณภาพดี และสามารถขยายตลาด
ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการส่งออกได้ด้วย
การพัฒนาสายพันธุ์ไก่ มทส. และไก่เนื้อโคราช
เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ โมฬี
		
และคณะ
		
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
		
ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
งานวิจัยนี้เป็นการใช้ทฤษฎีขั้นสูงทางด้าน
การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ์ สั ต ว์ ใ นการสร้ า งและพั ฒ นาสาย
พั น ธุ ์ ไ ก่ ที่ ส ามารถน� ำ ไปสู ่ ก ารสร้ า งอาชี พ เสริ ม ของ
เกษตรกร รวมถึงเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ให้กับประเทศได้เป็นอย่างดี จากการวิจัยนี้ท�ำให้ได้
ต้ น พั น ธุ ์ ที่ จ ะใช้ พั ฒ นาเป็ น “ไก่ ส ายพั น ธุ ์ มทส.”
ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ก ารเป็ น แม่ ไ ก่ เ นื้ อ ที่ ดี สามารถผลิ ต
ไข่ ไ ด้ ป ระมาณ 180 ฟองต่ อ ตั ว ต่ อ ปี เมื่ อ น� ำ มา
ผสมกั บ ไก่ พื้ น เมื อ งเหลื อ งหางขาวซึ่ ง ได้ รั บ การ
อนุเคราะห์จากกรมปศุสัตว์ จะได้ “ไก่เนื้อโคราช”
ที่มีลักษณะโดดเด่นเหนือกว่าไก่พื้นเมือง คือ ใช้ระยะ
เวลาการเลี้ยง 65-70 วัน ได้ไก่ที่แข็งแรงมีน�้ำหนัก
ประมาณ 1.2-1.3 กิโลกรัมต่อ/ตัว โดยเนือ้ ไก่มรี สชาติ
อร่อยเทียบเท่าไก่พื้นเมืองเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค
ในขณะที่ใช้ต้นทุนการเลี้ยงต�่ำ
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เครื่องต้นแบบการแยกเอทานอลควบคู่ไปกับกระบวนการหมักด้วยเทคนิคการกลั่นล�ำดับส่วนแบบสุญญากาศ
เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ บุญทาวัน
		
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
		
ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
การพัฒนาเครือ่ งต้นแบบส�ำหรับการแยกเอทานอล
ควบคูไ่ ปกับกระบวนการหมักด้วยเทคนิคการกลัน่ ล�ำดับส่วน
แบบสุญญากาศ ซึ่งสามารถแยกเอทานอลความเข้มข้น
ร้อยละ 90 ออกจากถังหมักอย่างต่อเนื่อง มีจุดเด่นคือ
ลดต้นทุนค่าก่อสร้าง ประหยัดน�ำ้ และถังหมักทีม่ ขี นาดเล็กลง

“ไอยรา คลัสเตอร์” ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ประหยัดพลังงาน
ส�ำหรับ Big Data ตัวแรกของไทย
เจ้าของผลงาน : อาจารย์วิชัย ศรีสุรักษ์ และ
		
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ แก้วกสิ
		
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
		
ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มทส. ไอยรา คลัสเตอร์ เป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทใี่ ช้
ส�ำหรับประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ได้โดยไม่ตอ้ งพึง่ บริการ
กลุ่มเมฆ (Cloud Services) ภายนอกองค์กร จึงสามารถ
รักษาระดับความปลอดภัยของข้อมูลได้ รวมถึงลดเวลา
ในการโอนถ่ายข้อมูล ท�ำให้การประมวลผลรวดเร็วขึน้ อีกทัง้
ใช้บอร์ดประมวลผล ARM ชนิดเดียวกันกับที่ใช้ในโทรศัพท์
Smart Phone ทั่วๆ ไป จึงท�ำให้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่
สร้างขึ้นนี้ มีจุดเด่นในเรื่องประหยัดพลังงาน ท�ำงานได้ใน
อุณหภูมิห้อง เคลื่อนย้ายได้สะดวก และราคาถูก
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สิ่งประดิษฐ์คิดค้น
1. ผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรร่วม และลิขสิทธิ์ จ�ำนวน 12 ฉบับ
1.1 ผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร จ�ำนวน 8 ฉบับ
วันที่จดทะเบียน
สิทธิบัตร
26 มิถุนายน 2557

เลขที่

ชื่อการประดิษฐ์

ชื่อผู้ประดิษฐ์

40812 เครื่องทดสอบจุดกดแบบปรับเปลี่ยน

ศ. ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร
อ.ดร.ปรัชญา เทพณรงค์
26 มิถุนายน 2557 40813 อุปกรณ์วัดการยุบตัวของเพดานและผนังอุโมงค์
ศ. ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร
15 สิงหาคม 2557 41211 การใช้เอนไซม์ทรานกลูตามิเนสปฏิบตั ติ อ่ ผืนเส้นใยที่ รศ. ดร.มาโนชญ์ สุธรี วัฒนานนท์
ผ่านการเคลือบด้วยสารละลายซิริซิน
13 ตุลาคม 2557 41909 กรรมวิธกี ารผลิตกลาส-เซรามิก ชนิดเบต้า-แคลเซียม รศ. ดร.จรัสศรี ลอประยูร
ไฟโรฟอสเฟตไวต่อปฏิกิริยาในร่างกาย และสามารถ นายชิเกะคิ โมริโมโตะ
ตัดและเจาะได้ด้วยเครื่องจักรกล
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
17 กุมภาพันธ์ 2557 39272 อุปกรณ์ส�ำหรับก�ำจัดลูกน�้ำยุง
นายเมธี ประสมทรัพย์
17 กุมภาพันธ์ 2557 39271 เครื่องก�ำจัดลูกน�้ำยุง
นายเมธี ประสมทรัพย์
อนุสิทธิบัตร
6 มิถุนายน 2557
8936 น�้ำยาเคลือบเซรามิกเตรียมโดยไม่ต้องบดสุกตัวที่ ผศ. ดร.สุธรรม ศรีหล่มสัก
อุณหภูมติ ำ�่ และกระบวนการผลิตน�ำ้ ยาเคลือบดังกล่าว นายจิตติ รินเสนา
นายอ่อนลมี กมลอินทร์
อนุสิทธิบัตรร่วม
28 พฤศจิกายน 2557 9367 ภาชนะบรรจุตัวอ่อนแช่แข็งด้วยวิธีลดอุณหภูมิลง รศ. ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย
อย่างรวดเร็วที่มีการเจือจางสารแช่แข็งแบบขั้นตอน นางสาวกาญจนา ปัญญาไว
เดียวและการใช้ภาชนะบรรจุดังกล่าว
ดร.ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์
1.2 ผลงานที่ได้รับการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ จ�ำนวน 4 ฉบับ
วันที่จดแจ้ง
เลขที่
ชื่อลิขสิทธิ์
ชื่อผู้ประดิษฐ์
30 เมษายน 2557 ว1.4977 ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา
(SUT E-journal System)
นายอนุสร ศิลปผดุง
30 พฤษภาคม 2557 ว1.4996 โปรแกรม มทส.ไอยรา คลัสเตอร์ (SUT Aiyara Cluster) ผศ. ดร.ชาญวิทย์ แก้วกสิ
อ.วิชัย ศรีสุรักษ์
7 พฤศจิกายน 2557 ส.11185 สื่อการสอนสามมิติ เรื่อง กลไกการคลอดปกติ
ผศ. ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์
16 ธันวาคม 2557 ส.11191 สือ่ การเรียนการสอนการคลอด (Normal labour) อ.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล
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2. ผลงานที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร จ�ำนวน 16 ค�ำขอ
2.1 ผลงานที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จ�ำนวน 8 ค�ำขอ
วันที่ยื่นค�ำขอ
28 กุมภาพันธ์ 2557
24 เมษายน 2557

เลขที่ยื่นค�ำขอ
ชื่อการประดิษฐ์
1401001518 กระบวนการผลิตเอทานอลบริสุทธิ์ควบคู่กับกระบวนการหมัก
1401002561 วัสดุไม้เชิงวิศวกรรมแบบแซนด์วิช ปิดผิวหน้าด้วยไม้แผ่นฝานบาง
ใช้ไม้โฟมประดิษฐ์เป็นแกนกลาง เสริมความแข็งแรงด้วยแผ่นใยแก้ว
และกรรมวิธกี ารผลิตแบบกดอัดร้อนขัน้ ตอนเดียวของวัสดุดงั กล่าว
3 กรกฎาคม 2557
1401004175 กรรมวิธกี ารผลิตสารท�ำความสะอาดจากการหมักผลไม้ไทยรสเปรีย้ ว
2 กันยายน 2557
1401005347 เครื่องตัดกล้วยเป็นแท่งรูปทรงสี่เหลี่ยม
15 ตุลาคม 2557
1401006460 โครงตรึงกระดูกแบบภายนอก
28 พฤศจิกายน 2557 1401007389 ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกมวลเบาผสมเม็ดโฟมพอลิสไตรีนเคลือบ
ผิวอีพ๊อกซี่เสริมแรงด้วยเส้นใยแก้วสั้น
12 ธันวาคม 2557
1401007746 ผลิตภัณฑ์ผนังส�ำเร็จรูปโครงสร้างแบบแซนด์วชิ ผลิตจากคอนกรีต
มวลเบาผสมเม็ดโฟมพอลิสไตรีนที่เคลือบผิวด้วยอีพ๊อกซี่ เสริม
แรงด้วยเส้นใยแก้วสั้นและเสริมความแข็งแกร่งด้วยตระแกรงเส้น
ลวดใยแก้ว
12 ธันวาคม 2557
1401007752 พอลิแลคติกแอซิดดัดแปรที่มีเปอร์เซ็นต์การยืดตัวก่อนขาดสูง
2.2 ผลงานที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรร่วมการประดิษฐ์ จ�ำนวน 2 รายการ
วันที่ยื่นค�ำขอ
เลขทีย่ นื่ ค�ำขอ
ผู้ยื่นค�ำขอ
18 พฤศจิกายน 2557 1401006890 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย
16 ธันวาคม 2557
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1401007506 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย

ชื่อการประดิษฐ์
โครงสร้างเซลล์เชิงประกอบจาก
ส่วนผสมไฟโบรอินจากไหมไคโตซานกับแก้วชีวภาพต้านเชื้อ
แบคทีเรียที่มีอนุภาคทรงกลม
ส�ำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก
อนุภาคพรุนทรงกลมระดับ
ไมครอนชนิดแก้วทางชีวภาพที่มี
ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย

2.3 ผลงานที่ยื่นขออนุสิทธิบัตรร่วม จ�ำนวน 2 รายการ
วันที่ยื่นค�ำขอ
เลขทีย่ นื่ ค�ำขอ
ผู้ยื่นค�ำขอ
ชื่อการประดิษฐ์
18 เมษายน 2557 1403000422 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภาชนะบรรจุตัวอ่อนแช่แข็งด้วย
และส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิธีลดอุณหภูมลิ งอย่างรวดเร็วที่
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
มีการเจือจางสารแช่แข็งแบบขั้น
ตอนเดียวและการใช้ภาชนะบรรจุ
ดังกล่าว
6 สิงหาคม 2557
1403000912 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชุดทดสอบค่าปริมาณร้อยละโดย
และส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ น�้ำหนักเมทิลเอสเทอร์ของไบโอ
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ดีเซลประเภทอัลคิลเอสเทอร์โดย
ใช้เทคนิคทินเลเยอร์โครมาโต
กราฟฟี (TLC) และรังสียูวี (UV)
2.4 ผลงานที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จ�ำนวน 1 รายการ
วันที่ยื่นค�ำขอ
เลขที่ยื่นค�ำขอ
ชื่อการประดิษฐ์
28 พฤศจิกายน 2557 1402003868 เครื่องออกก�ำลังกายส�ำหรับผู้ป่วยอัมพาตทั้งตัว
2.5 ผลงานที่ยื่นขอจดลิขสิทธิ์ จ�ำนวน 3 รายการ
วันที่ยื่นค�ำขอ
เลขที่ยื่นค�ำขอ
ชื่อการประดิษฐ์
6 พฤศจิกายน 2557 317620
โปรแกรมตอบค�ำถาม เค อันดับแรกในฐานข้อมูลนิรนัย
28 พฤศจิกายน 2557 318038
โบรชัวเครื่องออกก�ำลังกายส�ำหรับผู้ป่วยอัมพาตทั้งตัว
28 พฤศจิกายน 2557 **
ท่ากายบริหารส�ำหรับผู้ป่วยอัมพาตทั้งตัว
หมายเหตุ ** อยู่ระหว่างการด�ำเนินการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
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ผลงานวิจัยที่ออกสู่เชิงพาณิชย์
โปรแกรมซอฟต์แวร์ระบบภาพ
เพื่อการวินิจฉัยและวิจัยทางการแพทย์
ชื่อนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

กรรมวิธีการผลิตพาสต้าข้าวเจ้า
ชื่อนักวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์ สุธรี วัฒนานนท์
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

เตาย่างไร้ควัน
ชื่อนักวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางจาก
โปรตีนไหม ซิรซิ นิ และไพโบรอินทีผ่ า่ นการ
แปรรูปแล้ว
ชื่อนักวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์ สุธรี วัฒนานนท์
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

แป้งต้านทานการทนย่อยเอนไซม์
ชื่อนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา ทองทา
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สูตรและกรรมวิธีการผลิตสารเพิ่มฟองส�ำหรับ
ผลิตคอนกรีตมวลเบาระบบ CLC
ชื่อนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีวัฒน์ สินศิริ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
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เชือ้ จุลนิ ทรีย์ Bacillus Sp. สายพันธุ์ CaSUT007
และ Trichoderma Virens สายพันธุ์ SUT : TV10
ชื่อนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

วัสดุผนังเบาไม้วิศวกรรม
แบบสอดไส้โฟมพีวีซี
ชื่อนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย มีค�ำ
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ ARM
ประหยัดพลังงาน
ชื่อนักวิจัย
อาจารย์วิชัย ศรีสุรักษ์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ แก้วกสิ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
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ไม้เชิงวิศวกรรมสมรรถนะสูง
ชื่อนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย มีค�ำ
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

เครื่องก�ำจัดลูกน�้ำยุง
โดยไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม
ชื่อนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภา
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
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รางวัลและเกียรติคณ
ุ ทางการวิจยั

ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ
สาขาวิชาฟิสิกส์
ได้รบั พระราชทานโล่เกียรติยศ เมธีวจิ ยั อาวุโส สกว.
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รองศาสตราจารย์ ดร.วินิช พรมอารักษ์
สาขาวิชาเคมี
ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นกลาง 2013 TRF-CHEScopus Research Awards สาขา Chemical and
Pharmaceutical Sciences ในการประชุม “นัก
วิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 13 โดย
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา และ ส�ำนักพิมพ์ Elsevier
รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา สุจินต์
สาขาวิชาชีวเคมี
ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นกลาง 2013 TRF-CHEScopus Research Awards สาขา Life Sciences
& Agricultural Sciences Sciences ในการประชุม
“นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 13
โดย ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา และ ส� ำ นั ก พิ ม พ์
Elsevier
ได้ รั บ รางวั ล นั ก ชี ว เคมี แ ละชี ว วิ ท ยาโมเลกุ ล
ดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ. 2557 จากสมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทั้ง
บรรยายเสนอผลงานในการประชุม The 4th International
BMB Conference 2014 – Bridging ASEAN
Biochemical Research Communities

Assoc. Prof. Dr. Albert Schulte
สาขาวิชาเคมี
ได้รบั รางวัลพนักงานดีเด่นด้านการวิจยั ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 24 ปี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา
สาขาวิชาฟิสิกส์
ได้รับรางวัลพนักงานดีเด่นด้านการวิจัยส�ำหรับ
นักวิจัยรุ่นใหม่ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เนื่องในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยครบรอบ 24 ปี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ธานี
สาขาวิชาชีววิทยา
ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น (The Best Practice
Award) จากโครงการวิจัยเรื่อง Ingestion and
assimilation of leaf litter by cylindrical
millipedes (Thyropygus cuisinieri) in Northeast
of Thailand ในการประชุ ม สั ม มนา ASEAN
Community Knowledge Networks for the
Economy, Society, Culture, and Environmental
Stability ครั้ ง ที่ 9 ซึ่ ง จั ด ที่ เ มื อ ง Banda Seri
Begawan ประเทศ Brunei
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ
สาขาวิชาฟิสิกส์
ได้รับรางวัลผลงานวิจัย (ระดับดีเด่น) สาขา
วิ ท ยาศาสตร์ ก ายภาพและคณิ ต ศาสตร์ ประจ� ำ ปี
2556 จากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง “โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของซูเปอร์แลตทิซ
ระหว่างแผ่นแกรฟีนและโบรอนไนไตรด์” เนื่องในวัน
นักประดิษฐ์ ประจ�ำปี 2557
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2557
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รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฏ ศิริ
สาขาวิชาชีววิทยา
ได้รับรางวัล “Best Poster Award” จากชื่อผลงาน Green synthesis of lead oxide nanoparticles
in Azolla pinnata. (Chumpon J. and Siri S.) ในงานประชุมวิชาการ Thai Society for Biotechnology
(TSB 2014)
ได้รบั รางวัล “Best oral presentation award” จากการน�ำเสนอผลงานชือ่ Screening for bacteria capable
to form iron nanoparticles from iron contaminated water. (Khwantrairat S and Siri S.) ในงานประชุม
วิชาการนานาชาติ International Conference on Agriculture, Biology and Environmental Sciences
(ICABES’14), Indonesia

ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ได้รับรางวัล “การน�ำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
ดีเยี่ยม (The best Poster at the 2nd Symposium
on Microstructure of Dairy Products)” จาก
International Dairy Federation (FIL-IDF) เนื่อง
ในการประชุ ม และน� ำ เสนอผลงานวิ จั ย 2 nd IDF
Symposium on Microstructure of Dairy
Products, Melbourne, Australia.
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ส� ำ นั ก วิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตร ซึ่ ง มี ผู ้ ช ่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.ศิวฒ
ั ไทยอุดม เป็นอาจารย์ทปี่ รึกษา
ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ในการแข่ ง ขั น การน� ำ เสนอ
แนวความคิด ในหัวข้อ “ท�ำอย่างไรให้ประเทศไทย
เป็น HUB อุตสาหกรรมโคนมในอาเซียน” จัดโดย
องค์ ก ารส่ ง เสริ ม โคนมแห่ ง ประเทศไทย (อสค.)
ได้ รั บ ถ้ ว ยรางวั ล พระราชทาน จากสมเด็ จ
พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
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นางสาวน�้ำฝน ไทยวงษ์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ส�ำนัก
วิชาเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศิวฒ
ั ไทยอุดม เป็นอาจารย์ทปี่ รึกษา ได้รบั เกียรติบตั ร
รางวัลการน�ำเสนอยอดเยี่ยม (Oral Presentation)
ในหัวข้อวิจัยเรื่อง “Production of recombinant
b-galactosidase in Lactobacillus plantarum
using a Psip-based food-grade expression
system” ในงานประชุมทางวิชาการ KKU-IENC
2014 (The 5th KKU International Engineering
Conference in section Agricultural Engineering
and Food Technology)
รองศาสตราจารย์ ดร. มารินา เกตุทัต-คาร์นส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ได้รับรางวัลพนักงานดีเด่นด้านการวิจัย ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เนือ่ งในวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 24 ปี
ได้รบั รางวัล Best Presentation award ในงาน
ประชุม “The 5th KKU International Engineering
Conference 2014: KKU-IENC 2014”

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑารพ ยมาภัย
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาวน�้ำฝน ไทยวงษ์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ส�ำนักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร ซึง่ มี รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑารพ ยมาภัย เป็นอาจารย์ทปี่ รึกษาร่วม ได้รบั เกียรติบตั รรางวัล
การน�ำเสนอยอดเยีย่ ม (Oral Presentation) ในหัวข้อวิจยั เรือ่ ง “Production of recombinant b-galactosidase
in Lactobacillus plantarum using a Psip-based food-grade expression system” ในงานประชุมทาง
วิชาการ KKU-IENC 2014 (The 5th KKU International Engineering Conference in section Agricultural
Engineering and Food Technology)

ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศ เมธีวิจัยอาวุโส
สกว. จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ได้รับรางวัล “Best Paper Presentation
Awards” ผลงานวิจัยชื่อ “Flexural-torsional
Buckling of Simply Supported Thin-walled
Pultruded FRP Channel Beams under Flexure”
โดยวิ จั ย ร่ ว มกั บ อาจารย์ ดร.จั ก ษดา ธ� ำ รงวุ ฒิ
อาจารย์ ป ระจ� ำ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอี ส าน ในการประชุ ม วิ ช าการและน� ำ เสนอ
ผลงานวิจัย ครั้งที่ 5 ประจ�ำปี 2557 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

อาจารย์ ดร.วิโรจน์ แสงธงทอง
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
นางสาวสุนทรี แสงศรี นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส�ำนักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ซึง่ มี อาจารย์ ดร.วิโรจน์ แสงธงทอง
เป็นอาจารย์ทปี่ รึกษา ได้รบั เกียรติบตั รรางวัลบทความ
ดี เ ด่ น ในหมวดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละควบคุ ม (ได้ รั บ
รางวัลในนามสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี) จากการน�ำเสนอและบรรยาย
บทความ “Dominant Pole-Placement and Extra
Conjugate-Pole Assignment with the PID
Controller” ในงานประชุมทางวิชาการ iEECON
2014 (The 2014 International Electrical
Engineering Congress)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม วัชรมัยสกุล
สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท สาขา
วิชาวิศวกรรมเซรามิก ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ซึ่ ง มี ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สุ ข เกษม วั ช รมั ย
สกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับเกียรติบัตรรางวัล
การน�ำเสนอและบรรยายดีเด่น จากการน�ำเสนอและ
บรรยายบทความวิจัย “Effect of ZrO2 additive
on phase composition of CaO-ZrO2-SiO2
glaze” ในงานประชุ ม ทางวิ ช าการ The KKU
International Conference 2014 (KKU-IENC 2014)
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย มีค�ำ
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
ได้ รั บ รางวั ล พนั ก งานดี เ ด่ น ด้ า นผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เนื่องในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยครบรอบ 24 ปี
อาจารย์ ดร.บัณฑิตา ธีระกุลสถิตย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
นายบุญณรงค์ อาศัยไร่ นักศึกษาปริญญาเอก
ได้ รั บ รางวั ล Best Paper Award ชื่ อ ผลงาน
Depositional Environment of the Tertiary
Krabi basin of Southern Thailand Using
Coal Petrography โดยมีอาจารย์ ดร.บัณฑิตา
ธีระกุลสถิตย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุม
International Workshop on Tethyan Orogenesis
and Metallogeny in Asia and Cooperation
among Institutions of Higher Education
ณ China University of Geociences, China

ส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์
อาจารย์ ดร.ขนิษฐา มีวาสนา
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ได้รับรางวัล Best Presentation Awards ชื่อ
ผลงาน Occupational exposure of toluene in
wooden furniture manufacturing environment
ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd International Environment & Health Conference, Kota
Bharu, Kelantan, Malaysia
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ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ ดร. กัตติกา ธนะขว้าง
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ได้ รั บ รางวั ล อาจารย์ พ ยาบาลดี เ ด่ น ด้ า นการ
วิจัย ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี
อาจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์
สาขาวิ ช าการพยาบาลครอบครั ว และ
การผดุงครรภ์
ได้รับรางวัลอาจารย์พยาบาลดีเด่นด้านการวิจัย
พืน้ ฐาน ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขาภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
อาจารย์นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ได้รับรางวัลอาจารย์พยาบาลดีเด่นด้านบริการ
วิชาการ ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กิจกรรมในรอบปี พ.ศ. 2557
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจและบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมือ่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม
อาคารวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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เมื่ อ วั น ที่ 31 กรกฎาคม
- 1 สิงหาคม 2557 สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เข้า
ร่วมจัดนิทรรศการ “การประชุมสุดยอด
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3”
ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
กรุ ง เทพฯ โดยได้ น� ำ ผลงานวิ จั ย ของ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อุทยั มีคำ� จ�ำนวน
4 ผลงาน ไปจัดแสดง ประกอบด้วย 1)
ไม้เชิงวิศวกรรมสมรรถนะสูง 2) บรรจุภณ
ั ฑ์
พอลิเมอร์ชีวภาพส�ำหรับการบรรจุร้อน
และแช่เยือกแข็ง 3) Super Light Weight
Foam/Concrete Block และ 4) สุคนธ
บ�ำบัดเฟอร์นิเจอร์เส้นหวายประดิษฐ์
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ได้สง่ ผลงานวิจยั เข้าร่วมน�ำเสนอในงาน “มหกรรม
งานวิ จั ย แห่ ง ชาติ 2557” (Thailand Research
Expo 2014) เมือ่ วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุม
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยผลงานที่น�ำไปจัดแสดง
ประกอบด้วย
1) การออกแบบและสร้ า งเครื่ อ งต้ น แบบ
อากาศยานหลายใบพัดที่บังคับการเคลื่อนที่ด้วยตนเอง
เพื่อใช้ในการตรวจการณ์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ผลงานวิจยั ของ 1) รศ. ร.อ. ดร.กนต์ธร ช�ำนิประศาสน์
2) อ. ดร.ชโลธร ธรรมแท้ และ 3) อ.จิตติมา วระกุล
2) การวิจยั และพัฒนาต้นแบบการผลิตพลังงาน
จากขยะโดยใช้เทคโนโลยีพลาสมาอาร์คช่วยในระบบ
แก๊สซิฟิเคชัน ผลงานวิจัยของ ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ
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“การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการวิจยั เครือข่ายอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” ณ ห้องประชุมอาคารวิจยั สถาบันวิจยั
และพัฒนา โดยมีการประชุมครัง้ ที่ 1 เมือ่ วันที่ 28 ตุลาคม 2556 และ
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556
การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)
“การแจ้งเวียนออนไลน์” เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมอาคารวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

“Workplace English” เมื่อวันที่ 3 และ 5 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมอาคารวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
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“การตรวจสอบบทความจากฐานข้อมูล” เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมอาคารวิจัย
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การจัดอบรม/สัมมนาหลักสูตรต่างๆ
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี สุ ร นารี ร่ ว มกั บ โครงการส่ ง
เสริ ม พั ฒ นามาตรฐานด้ า นจริ ย ธรรมการ
วิ จั ย ในคน ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย
แห่งชาติ (วช.) และชมรมจริยธรรมการวิจัย
ในคนในประเทศไทย (FERCIT) จัดการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “An International Course
on Human Subject Protection”
เพื่อพัฒนามาตรฐานจริยธรรมการวิจัยใน
คนในประเทศไทยให้มีมาตรฐานระดับสากล
ส่งเสริมการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
ให้มีการปฏิบัติตามหลักการท�ำวิจัยที่ดี และ
สร้างความเข้มแข็งด้านจริยธรรมการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในสถาบันต่างๆ เมื่อวันที่
4-5 กั น ยายน 2557 ณ สุ ร สั ม มนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบ NRMS เพื่อขอรับทุนวิจัยประจ�ำปี พ.ศ. 2559 และทุนเครือข่าย
องค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)” เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
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