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การจัดตั้งศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย

12

กำเนิดศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มทส.
• ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
• ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง
• ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์
• ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน
• ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล
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รางวัลทางด้านการวิจัย
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ผลการดำเนินงานภายในปี 2558
• เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
• การเผยแพร่ผลงานวิจัย
• งบประมาณการวิจัย
• ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติการ
• วารสารเทคโนโลยีสุรนารี
• โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (ปีที่ 5)
• ทรัพย์สินทางปัญญา
• การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 9
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กิจกรรมสำคัญ

รูปวิว

สารจากผูอ้ ำนวยการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นับตั้งแต่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ตามโครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะหน่วยงานหลักที่
รับผิดชอบภารกิจด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกด้านวิจัยหลายมาตรการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเร่งผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงและเพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสามารถบรรลุ
ตามเป้าหมายของโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ นั่นคือ การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติที่มีคุณภาพระดับโลก
(World-Class University) อย่างแท้จริง
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขึ้น เพื่อรวบรวมและนำเสนอข้อมูลที่เป็นผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ทั้งในส่วนที่เป็นภารกิจด้านการวิจัย
โดยตรง และในส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการในฐานะเป็นสถาบันแม่ข่ายด้านการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง โดยการรายงานข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญ ได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับการทำประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัยใน
ปีการศึกษา 2558 ด้วย ซึ่งจากการเปรียบเทียบข้อมูลผลการดำเนินงานด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณต่างๆ ที่ผ่านมา พบว่า มหาวิทยาลัยยังคงมีผลสัมฤทธิ์ด้านวิจัยในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก
โดยเฉพาะจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ ตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติของ สกอ. และเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประเทศและระดับสากลด้วย
สถาบันวิจัยและพัฒนาใคร่ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะสถานวิจัยของทุกสำนักวิชา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล
เป็นอย่างดี สถาบันวิจัยและพัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์และสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำคัญ
ที่สะท้อนให้เห็นผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามภารกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูล
จากรายงานเล่มนี้ สำหรับการวางแผนและการกำหนดนโยบายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป
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สำนักงาน
สภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ
และประเมินผลงาน

สภาวิชาการ

สำนักงาน

สำนักวิชา

อธิการบดี

ศูนย์

สถาบัน

หน่วย

วิสาหกิจ

• เทคโนธานี
• ส่วนส่งเสริมวิชาการ
• สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
• ศูนย์บริการการศึกษา
• สถาบันวิจัยและพัฒนา
• สุรสัมมนาคาร
• ส่วนสารบรรณและนิติการ
• สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
• ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
• ฟาร์มมหาวิทยาลัย*
• ส่วนการเจ้าหน้าที่
• สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
• ส่วนการเงินและบัญชี
• สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
• ศูนย์คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสุรนารี **
• ส่วนแผนงาน
• สำนักวิชาแพทยศาสตร์
• ศูนย์กิจการนานาชาติ
• ส่วนกิจการนักศึกษา
• สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
• ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
• ส่วนอาคารสถานที่
• สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
• ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
• ส่วนพัสดุ
• ส่วนประชาสัมพันธ์
• ส่วนบริหารสินทรัพย์
• สถานกีฬาและสุขภาพ
• หน่วยตรวจสอบภายใน
• หน่วยประสานงาน มทส. – กทม.
หมายเหตุ : * ฟาร์มมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานในกำกับของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
• สถานพัฒนาคณาจารย์
** โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นหน่วยงานในกำกับของสำนักวิชาแพทยศาสตร์
• สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ที่มา :
ส่วนการเจ้าหน้าที่
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โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นส่งเสริมงานวิจัยในรูปแบบบูรณาการสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสากล เป็นศูนย์
ข้อมูลการวิจัยและนำผลสัมฤทธิ์ไปใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

พันธกิจ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ประสานงานด้านการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยรวมทั้ง
การวางแผน จัดหา ระดมเงินทุนวิจัยและอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อการวิจัย รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุนการทำวิจัยของ
คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์การวิจัยปี พ.ศ. 2555 - 2559
เป้าประสงค์

แผนที่ยุทธศาสตร์
ประสิทธิผล
มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

คุณภาพ

คุณภาพ
ผลงานวิจัยมีคุณภาพสูง
และมีจำนวนมากขึ้น

การนำผลงานวิจัยไปใช้แก้ปัญหา
ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

ประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
การพัฒนาองค์กร
นักวิจัยมีขีดความสามารถสูง
และมีจำนวนที่สอดคล้องกับการ
พัฒนางานวิจัย

มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ
ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพสูงและมีจำนวนมากขึ้น
ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

การพัฒนาองค์กร
มีงบประมาณ/เครื่องมือ/
เทคโนโลยี สนับสนุนการวิจัย
อย่างเพียงพอ

นักวิจัยมีขีดความสามารถสูงและมีจำนวนเพียงพอสำหรับ
การพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย
มีงบประมาณ เครื่องมือ และมีเทคโนโลยีที่สนับสนุนการวิจัย
อย่างเพียงพอ
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การบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
กลางน้ำ

ต้นน้ำ

ปลายน้ำ

องค์ความรู้
(บทความวิจัยตีพิมพ์)

การวิเคราะห์ศักยภาพเชิง
วิชาการและด้านการ
ประยุกต์สู่ภาคอุตสาหกรรม

ผลงานวิจัย

ทุนวิจัยภายนอก

ส่วนบริหารสินทรัพย์

เทคโนธานี

การวิเคราะห์ศักยภาพเชิง
ธุรกิจและการผลิต

การปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี
งานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม/
ผู้ใช้ผลงาน

ทุนวิจัยภายใน

การวิจัยเพิ่มศักยภาพ
เพื่อการประยุกต์

คลัสเตอร์วิจัย/กลุ่มวิจัย
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สถาบันวิจัยและพัฒนาทำงาน
ร่วมกับสถานวิจัยแต่ละสำนักวิชา

ส่วนบริหารสินทรัพย์/เทคโนธานี

สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

คณะกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์เพื่อการศึกษาวิจัย

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
และจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย

คณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน

คณะกรรมการบริหารโครงการ
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการด้านการวิจัย
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

พรประภา ซ้อนสุข

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
งานประสานบริการ
งานการเงินและพัสดุ

ฝ่ายเผยแพร่ผลงานวิจัย
งานฝึกอบรม
งานจัดทำและเผยแพร่เอกสาร
งานวิจัย
งานประชาสัมพันธ์งานวิจัย
งานวารสารเทคโนโลยีสุรนารี

ฝ่ายประสานงานการวิจัย
งานนโยบายและแผน
งานจัดหาและจัดสรรทรัพยากร
งานประสานงานโครงการ
งานเครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ฝ่ายสารสนเทศการวิจัย
งานทะเบียนวิจัย
งานคลังข้อมูล
งานจัดทำข้อสนเทศการวิจัย

โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันวิจยั และพัฒนา
5

สัมฤทธิผลด้านการวิจัย Research Achievements
ทศวรรษที่ 1
ช่วงเริม่ ต้นสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สิง่ อำนวยความสะดวกในการวิจยั การวางระบบบริหารจัดการ การกำหนดระเบียบ กฎเกณฑ์
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533
ได้กำหนดให้มีสถาบันวิจัยและพัฒนา
ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าสำนักวิชา/ศูนย์

พ.ศ.

2536

เริ่มเปิดดำเนินการ
วางระบบบริหารจัดการ

พ.ศ.

2533

พ.ศ.

จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
โครงการวิจัยของ
คณาจารย์ มทส. เป็นปีแรก

2539

พ.ศ.

มีระเบียบ มทส.
ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัย
พ.ศ. 2539

2537

จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนา โดยมีเงินสะสมของ มทส.
จำนวน 50 ล้านบาท

พ.ศ.

2540

ทศวรรษที่ 2
กำหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติให้ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อพัฒนากลุ่มงานวิจัย สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับในสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่เป็นแนวทางหลักของมหาวิทยาลัย

ประกาศ มทส. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดสรร
ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำ
วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

พ.ศ.

2546
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พ.ศ.

2546

มีระเบียบ มทส. ว่าด้วย
เงินสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับ
เงินอุดหนุนจากแหล่งทุน
ภายนอก

มีระเบียบ มทส. ว่าด้วย
การใช้จ่ายเงินค่าความเข้มแข็ง
พ.ศ. 2547

พ.ศ.

2547

พ.ศ.

2549

ประกาศ มทส. ว่าด้วย
การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์
ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก

จัดสรรทุนวิจัยเพื่อส่งเสริม
การผลิตผลงานวิจัยเพื่อรับ
สิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงาน
ในวารสารระดับนานาชาติ

พ.ศ.

2549

ทศวรรษที่ 3
ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มีการกำหนดยุทธศาสตร์และมาตรการเชิงรุกที่สนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย ใช้ศักยภาพ
ในการผลิตผลงานวิจัยได้อย่างเต็มกำลังความสามารถจนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ประกาศ มทส.
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้ง
และสนับสนุนศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และ
หน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย
เพื่อพัฒนาสู่การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง พ.ศ. 2551
เป็นแม่ข่ายของเครือข่ายวิจัย
สถาบันอุดมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

พ.ศ.

2551

พ.ศ.

2552

ประกาศ มทส.
เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน
แก่บุคลากรที่มีผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2553
ซึ่งเป็นมาตรการเชิงรุก
เพื่อกระตุ้นการวิจัย
อย่างเต็มศักยภาพ

มทส. ได้รับการคัดเลือกโดย
สกอ. ให้เป็น 1 ใน 9
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
ประกาศ มทส. เรื่อง กำหนด
หลักเกณฑ์และการพิจารณา
จัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัย
หลังปริญญาเอกและทุน
สนับสนุนนักวิจัยบัณฑิต
ศึกษา แก่คณาจารย์
ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูง

พ.ศ.

2553

พ.ศ.

2554

มีการสรรหานักวิจัยแกนนำ
ในการจัดตั้งศูนย์วิจัย
เชี่ยวชาญเพื่อมุ่งไปสู่
World-Class
Research University

ประกาศ มทส. เรื่อง
กำหนดหลักเกณฑ์และการ
พิจารณาจัดสรรทุนเพื่อ
ผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาเอก
ประกาศ มทส.
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้ง
และสนับสนุนศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และ
หน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย
เพื่อพัฒนาสู่การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง พ.ศ. 2554

พ.ศ.

2557

พ.ศ.

2558

ประกาศ มทส.
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และการ
พิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนแก่
คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้าน
วิจัยสูง เพื่อจ้างนักวิจัย
เต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก
และนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิ
ปริญญาโท พ.ศ. 2558

จัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
(Center of Excellence)
นำร่อง จำนวน 5 ศูนย์
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ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกด้วยงานวิจัย
Going to World-Class University
ตามวิ สั ยทัศน์ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีส ุ ร นารี เ ป็ น
สถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้น
เลิศและเป็นทีพ
่ ง่ึ ของสังคม”มหาวิทยาลัยได้กำหนดมิตยิ ทุ ธศาสตร์
ด้านการวิจัยไว้ชัดเจนใน 3 มิติ ได้แก่ 1) การสร้างองค์ความรู้ที่มี
คุณภาพระดับโลก 2) การบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล และ 3) การใช้งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของชาติ
อย่างเป็นรูปธรรม โดยที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนิน
มาตรการเชิงรุกด้านการวิจัยหลายมาตรการ เพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่การยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ ได้แก่ “การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติที่มีคุณภาพระดับโลก
(World-Class University) ที่มีทิศทางที่ชัดเจนและมีอัตลักษณ์
มีศูนย์วิจัยที่มีความเป็นเลิศ มีการผลิตกำลังคนระดับสูง มีบทบาท
การเป็นผู้นำทางปัญญาและมีจิตสำนึกในการรับใช้และรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Social Responsibility) มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง สามารถตีพมิ พ์ได้ในวารสารวิชาการทีม่ คี า่ ผลกระทบ
การอ้างอิงสูง (High Impact Factor) เป็นทีย่ อมรับในวงการวิจยั
และวิชาการทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ ก่อให้เกิดผลกระทบ (Impact)
ในด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงการประยุกต์ในภาคการ
ผลิตจริง (Real Sector)”

World-Class University
Research Academy
Research Cluster
Research Unit
Individual Researcher

การจัดตั้งศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย
(Research Unit, RU)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกหลายมาตรการเพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์และนักวิจัยผลิตผลงานวิจัยได้
อย่างเต็มศักยภาพ อาทิ การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือการตีพิมพ์
บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ การสนับสนุนทุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงการ
สนับสนุนให้คณาจารย์ในสำนักวิชาต่างๆ รวมตัวกันในรูปแบบของศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย
(Research Unit, RU) เพื่อร่วมกันทำวิจัยในลักษณะสหวิทยาการมากขึ้น และการสนับสนุนอื่นๆ อีกมายมาย ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมี
ผลงานวิจัยโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็น 1 ใน 9
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (National Research Universities, NRU) ของ สกอ.
โดย ณ ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยมีจำนวน RU ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2554 – 2558 รวมทัง้ สิน้ จำนวน 49 RU ได้แก่
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1. Center for Biomolecular Structure, Function and Application
2. ศูนย์วิจัยเชื้อพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อการผลิตอาหารและพลาสติกชีวภาพ
3. ศูนย์วิจัย Synchrotron Radiation and Renewal Energy
4. ศูนย์วิจัย Advanced Nanomaterials
5. ศูนย์วิจัยฟิสิกส์ทฤษฎี
6. ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีโปรตีน
7. ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีตัวอ่อนและเซลล์ต้นกำเนิด
8. ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
9. ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีสร้างมูลค่าวัสดุอุตสาหกรรมเกษตร
10. ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล
11. ศูนย์วิจัยนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์และอาหาร
12. ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีประยุกต์ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
13. ศูนย์วิจัยพลังงานลม แดด ชีวมวล และการอนุรักษ์พลังงาน
14. ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
15. ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงด้านโทรคมนาคม
16. ศูนย์วิจัยวัสดุพอลิเมอร์ชีวภาพ
17. ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญพิเศษด้านไฟฟ้าพลังงาน วัสดุนำสมัย
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
18. ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมโยธา
19. ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมหนักและเทคโนโลยีการฉุดลาก
20. กลุ่มวิจัยเคมีวัสดุ เพื่อความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
21. กลุ่มวิจัยชีวเคมี-เคมีไฟฟ้า
22. กลุ่มวิจัยเคมีเชิงคำนวณขั้นสูง
23. กลุ่มวิจัยวัสดุสารอินทรีย์ขั้นสูง
24. กลุ่มวิจัยทางสรีรวิทยา
25. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีโฟตอนนิกส์และการประยุกต์

26. กลุ่มวิจัยการจัดการดิน น้ำ และธาตุอาหารเพื่อการผลิตพืช
27. กลุ่มวิจัยและพัฒนาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
28. กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์เพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
29. กลุ่มวิจัยอิเล็กทรอนิกส์กำลัง พลังงาน เครื่องจักรกล และการควบคุม
30. กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการผลิตและรีไซเคิลโลหะ
31. หน่วยวิจัยนิเวศวิทยาและพันธุศาสตร์ประยุกต์
32. หน่วยวิจัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของวัสดุนาโน
33. หน่วยวิจัยนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
34. หน่วยวิจัยพัฒนาเฉพาะด้านเทคโนโลยีการผลิตองุ่นและการจัดการโรค
องุ่นสำหรับพื้นที่ปลูกองุ่นในประเทศไทย
35. หน่วยวิจัยนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
36. หน่วยวิจัยทางวิศวกรรมเมทาบอลิก
37. หน่วยวิจัยโรคปรสิต
38. หน่วยวิจัยทางการแพทย์คลินิกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
39. หน่วยวิจัยมลพิษและการจัดการทรัพยากร
40. หน่วยวิจัยวิศวกรรมข้อมูล
41. หน่วยวิจัยวิศวกรรมความรู้
42. หน่วยวิจัยนวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะ
43. หน่วยวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน่วยเก็บข้อมูล
44. หน่วยวิจัยการประยุกต์ใช้โลหการเพื่อการผลิตและขึ้นรูปโลหะ
45. หน่วยวิจัยกลศาสตร์ธรณี
46. หน่วยวิจัยด้านผู้สูงอายุ
47. ห้องปฏิบัติการวิจัยเชิงนวัตกรรมด้านสารสนเทศ
48. ห้องปฏิบัติการอณูเทคโนโลยีชีวภาพ
49. ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านเทคโนโลยีไบโอเอทานอล
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กลุ่มเครือข่าย
วิจัยวัสดุชั้นสูง

กลุ่มเครือข่ายวิจัย
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
และทฤษฎี

กลุ่มเครือข่ายวิจัย
อุตสาหกรรมเกษตร
และเทคโนโลยีโปรตีน

ศูนย์วิจัยวัสดุนาโนขั้นสูง

ศูนย์วิจัยฟิสิกส์ทฤษฎี

กลุ่มวิจัยเคมีวัสดุ
เพื่อความยั่งยืนด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มวิจัยชีวเคมี-เคมีไฟฟ้า

Center for Biomedical Structure,
Function and Application

หน่วยวิจัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของวัสดุนาโน

กลุ่มวิจัยเคมีเชิงคำนวณขั้นสูง
กลุ่มวิจัยทางสรีรวิทยา
กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีโฟตอนนิกส์
และการประยุกต์

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีตัวอ่อน
และเซลล์ต้นกำเนิด
กลุ่มวิจัยการจัดการดิน น้ำ
และธาตุอาหารเพื่อการผลิตพืช

หน่วยวิจัยนิเวศวิทยาและ
พันธุศาสตร์ประยุกต์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มี 28 RU ( 12 กลุ่ม
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กลุ่มเครือข่ายวิจัย
ด้านวิศวกรรมโยธา
และสาธารณูปโภค

กลุ่มเครือข่ายวิจัย
เพื่ออุตสาหกรรม

กลุ่มเครือข่ายวิจัย
ด้านวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีขั้นสูง

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้าน
วิศวกรรมโยธา

ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การผลิตของภาคอุตสาหกรรม

หน่วยวิจัยวิศวกรรมข้อมูล
หน่วยวิจัยวิศวกรรมความรู้

กลุ่มเครือข่ายวิจัยด้านการ
พัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานขั้นสูง

กลุ่มเครือข่ายวิจัย
เพิ่มมูลค่าทางการเกษตร

กลุ่มเครือข่ายวิจัยด้าน
พลวัตระบบและวิศวกรรม
เชิงคำนวณ

ศูนย์วิจัยแสงซินโครตรอน
และพลังงานทดแทน

หน่วยวิจัยพัฒนาเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีการผลิตองุ่นและ
การจัดการโรคองุ่นสำหรับพื้นที่
ปลูกองุ่นในประเทศไทย

กลุ่มวิจัยอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
พลังงาน เครื่องจักรกล
และการควบคุม

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีขั้นสูง
ด้านโทรคมนาคม
ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมหนัก
และเทคโนโลยีการฉุดลาก

หน่วยวิจัยนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์

หน่วยวิจัยนวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะ
หน่วยวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีหน่วยเก็บข้อมูล
หน่วยวิจัยกลศาสตร์ธรณี

เครือข่ายวิจัย ) ที่ของบประมาณสนับสนุนการวิจัย

กลุ่มเครือข่ายวิจัย
ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีประยุกต์
ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์

กลุ่มเครือข่ายวิจัยเทคโนโลยี
ชีวภาพทางการแพทย์
(Medical Biotechnology)
หรือนวัตกรรมทางการ
แพทย์ (Medical
Innovation)

กลุ่มเครือข่ายวิจัยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและผลผลิต
ด้านการผลิตสัตว์

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์
เพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

ห้องปฏิบัติการอณูเทคโนโลยีชีวภาพ
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ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

(Center of Excellece in Agricultural Product Innovation)

หัวหน้าศูนย์ : ศ. ดร.หนึ่ง เตียอำรุง
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ทีมนักวิจัย : ศ. ดร.ปิยะดา อลิฌาญ์ ตันตสวัสดิ์, รศ. ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย, รศ. ดร.มณฑารพ ยมาภัย,
รศ. ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล, รศ. ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร, รศ. ดร.อภิชาติ บุญทาวัน,
ผศ. ดร.พรรณลดา ติตตะบุตร
วิสัยทัศน์
“เป็น Hub ด้านวิชาการทางเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตรของภูมิภาคอาเซียน ในรูปแบบสถาบันวิจัยและพัฒนา
ที่สร้างนวัตกรรม และใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรให้เกิดมูลค่าเพิ่มในด้านต่าง ๆ”

14

ห่วงโซ่อาหาร (Food chain)

พืช
ปุ๋ยชีวภาพ
ระบบเกษตรอินทรีย์
การปรับปรุงพันธุ์
ปัจจัยการผลิต
: การจัดการน้ำ, ปุ๋ย

สัตว์
การฝากถ่ายตัวอ่อน
การโคลนนิ่ง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

อาหาร
เทคโนโลยีโปรตีน
การแปรรูปอาหาร
การตรวจสอบสารพิษ
ตกค้าง

“ต่อยอดความเข้มแข็งงานวิจัยที่มีอยู่เดิมของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร”
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ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง
(Center of Excellence in Advanced Functional Materials: SUT-AFM)

หัวหน้าศูนย์ : ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ
สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ทีมนักวิจัย : Assoc. Prof.Albert Shulte, รศ. ดร.นวลน้อย ชุดาพงษ์, รศ. ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ,
ผศ. ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา, ผศ. ดร.ธีรนันท์ ศิริตานนต์, อ. ดร.พนมศักดิ์ มีมนต์
วิสัยทัศน์
“มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูงในระดับสากล”
เป้าหมาย
• ผลิตผลงานวิจัยด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
• ผลิตวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูงกลุ่มใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสมสำหรับประยุกต์ด้านการกักเก็บพลังงาน ด้านการเกษตร
ด้านสิ่งแวดล้อม และชีวการแพทย์
• ผลิตอุปกรณ์ต้นแบบที่ใช้วัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
• พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูงให้มีคุณภาพในระดับสากล
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COE2
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ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์

(Center of Excellence in High Energy Physics and Astrophysics)

หัวหน้าศูนย์ : ศ. ดร.ยูเป็ง แยง
สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ทีมนักวิจัย : ผศ. ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช, อ. ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่, ผศ. ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์,
อ. ดร.วรินทร ศรีทะวงศ์, อ. ดร.นวลวรรณ สงวนศักดิ์
วิสัยทัศน์
“เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน”
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ศูนย์เชีย่ วชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานอย่างยัง่ ยืน
(Center of Excellence in Innovation for Sustainable Infrastructure Development: iSUS-INFRA)

หัวหน้าศูนย์ : ศ. ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิสัยทัศน์
“ศูนย์รวมความเป็นเลิศระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน World-Class Hub of
Excellence in Sustainably Infrastructural Innovation”

เป้าหมาย
• มีกลุ่มนักวิจัยด้านวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพระดับนานาชาติ
• เป็นศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานอันดับหนึ่งของประเทศ
• มีผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติด้านวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานมากที่สุดของประเทศ และเป็นลำดับต้น
ของเอเซีย
• มีผลิตภัณฑ์ทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นที่พึ่งของชุมชน
• เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ
• เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและเอเชีย
20
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ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล

(Center of Excellence in Biomass)

หัวหน้าศูนย์ : ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทีมนักวิจัย : อ. ดร.พรรษา ลิบลับ, ดร.ทิพย์สุภินทร์ หินซุย, ดร.ศรัลย์ ปานศรีพงษ์, นายธนภัทร บัวลอย
วิสัยทัศน์
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล มุ่งสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ที่เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่าง
บูรณาการทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ มุ่งสร้างผลงานทางวิชาการ สร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อ
สร้างเครือข่ายวิจัยระดับชาติและนานาชาติ และพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัยพัฒนา การฝึกอบรมนานาชาติ
ในภูมิภาค (Regional Education Hub) และนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทยต่อไปในอนาคต

22

ระดับชาติและนานาชาติ

สิทธิบัตร
สร้างศูนย์การเรียนรู้
สู่ชุมชน

COE2
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รางวัลทางด้านการวิจัย
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รางวัลของนักวิจัย
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ผศ. ดร.ณัฐวุฒิ ธานี สาขาวิชาชีววิทยา
ได้รับรางวัล Maple Leaf Scholar Awards จาก Huntington University ประเทศแคนาดา โดยรางวัลที่ได้รับเป็นงาน
วิจัยดีเลิศประเภท “Research Excellence Entitlement” ซึ่งหมายถึงความเป็นไปได้ในการถ่ายทอดและการนำไปใช้ประโยชน์จาก
ผลการวิจัยในสถานการณ์และสถานที่ที่แตกต่างจากสถานที่ศึกษา จากผลงานวิจัยเรื่อง “Field Observation of Host Plant
and Animal Food Preference of Weaver Ant (Oecophylla Smaragdina) in Mixed Plantation in Ubon Ratchathani
Province, Thailand” ในการประชุมสัมมนา และแสดงนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 “เครือข่ายความรู้และความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเซีย (ASIAN Community Knowledge Networks for the
Economy, Society Culture and Environmental Stability)” ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

รศ. ดร.วินิช พรมอารักษ์ สาขาวิชาเคมี
ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ปี 2557 (ประเภทผลงานวิจัยด้านวิชาการ) โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) ในผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโมเลกุลสารอินทรีย์สำหรับอุปกรณ์ไดโอดเรืองแสงสารอินทรีย์” ณ โรงแรมพลาซ่า
แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพมหานครฯ

ผศ. ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา สาขาวิชาฟิสิกส์
ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2558 ระดับดีมาก (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์) จากสำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในผลงานวิจัยเรื่อง “โครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์บนพื้นผิวภายในก้อนสารของสตรอน
เทียมไททาเนต : ตัวนำยิ่งยวดและตัวกำเนิดชั้นอิเล็กตรอนสองมิติ" (Surface and Bulk Electronic Structure of Strontium
Titanate, SrTiO3 : The Classic Superconductor and the New 2D-Electron-Layer Host) ณ ศูนย์นิทรรศการและแสดง
สินค้าไบเทค บางนา กรุงเทพมหานครฯ

อ. ดร.วรศม กุนทีกาญจน์ สาขาวิชาฟิสิกส์
ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วิทยานิพนธ์เรื่อง
“ศึกษาความแตกต่างของสภาวะทางไฟฟ้าที่ระดับนาโนด้วยกล้องจุลทรรศน์ไมโครเวฟ” (Imaging Nanoscale Electronic
Inhomogeneity with Microwave Impedance Microscopy) ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558” ณ ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
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สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
รศ. ดร.อภิชาต บุญทาวัน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ได้รับรางวัลชมเชยระดับภูมิภาค สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ – กระบวนการนวัตกรรม จากผลงานวิจัยเรื่อง
“เครื่องแยกเอทานอลควบคู่กับระบบการหมักด้วยเทคนิคการกลั่นลำดับส่วนแบบสุญญากาศ” ในงาน NESP Innovation Fair
2015 จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้างสรรพสินค้า
เซนทรัลพลาซ่า จ.ขอนแก่น

อ. ดร.ปริญญา น้อยสา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้ประทานรางวัลทุนวิจัย Cerebos ประจำปี 2015
(Cerebos Research Award 2015) แด่ อ. ดร.ปริญญา น้อยสา จากผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาระบบศึกษาและทดสอบ
พยาธิสภาพของโรคอัลไซเมอร์จากเซลล์ประสาทมนุษย์เพื่อประเมินประสิทธิภาพจากสารสกัดจากสมุนไพนไทยในการป้องกัน
พยาธิสภาพ" ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานครฯ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ศ. ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ได้รับรางวัล "Best Paper Award ประจำปี 2014" ของวารสาร Geotextiles and Geomembranes จากงานวิจัย
ตีพิมพ์เรื่อง "Consolidation analysis of clayey deposits under vacuum pressure with horizontal drains" ทั้งนี้ วารสาร
Geotextiles and Geomembranes เป็นวารสารระดับนานาชาติอันดับหนึ่งทางด้านวัสดุสังเคราะห์ในงานวิศวกรรมโยธา และจัด
อยู่ใน Quartile 1 ของฐานข้อมูล ISI
ได้ ร ั บ รางวั ล บทความดี เ ด่ น เรื ่ อ ง "A novel green construction material from water treatment sludge"
ในงานประชุมวิชาการ The 9 th International Symposium on Lowland Technology (ISLT2014), Saga University, Japan.
ผศ. ดร.ชาญชัย ทองโสภา สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ได้รับรางวัลเกียรติยศ “ผลงานเด่น สวก.” จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
ในผลงานเรื่อง “โครงการออกแบบสร้างเครื่องให้ความร้อนแบบไดอิเล็กตริกสำหรับฆ่ามอด” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์
กรุงเทพมหานครฯ
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อ. ดร.บัณฑิตา ธีระกุลสถิตย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
ได้รบั รางวัล Best Paper Award จากผลงานเรือ่ ง “Distribution of Groundwater Quality in Nakhon Ratchasima
Province, Thailand” ในการประชุมวิชาการ Second International Workshop on Tethyan Orogenesis and Metallogeny
in Asia (IWTOMA) and Silk Road Higher Education Cooperation Forum, China University of Geosciences, Beijing,
China.

ผศ. ร.อ. ดร.ประโยชน์ คำสวัสดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
รศ. ดร.กิตติ อัตถกิจมงคล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
รศ. ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ได้รับรางวัล Best Paper Award จากการนำเสนอและบรรยายบทความวิจัยเรื่อง “A New Optimum Signal
Compression Algorithm Based on Neural Networks for WSN” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2015 International
Conference of Computational Intelligence and Intelligent Systems, Imperial College London, London, England.

ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศและระดับภูมิภาค สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ – กระบวนการนวัตกรรม จากผลงาน
วิจัยเรื่อง “เทคโนโลยีการบำบัดขยะมูลฝอยทางกลและชีวภาพ” ในงาน Regional Science Park Innovation Day 2015 ณ
โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ต กรุงเทพฯ และงาน NESP Innovation Fair 2015 ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลพลาซ่า
จ.ขอนแก่น ตามลำดับ ซึ่งจัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ. ดร.รัตน บริสุทธิกุล สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
ผศ. ดร.พยุงศักดิ์ จุลเสน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
อ.คธา วาทกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค สาขาพัฒนาการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี จากผลงานวิจัยเรื่อง “เครื่องมือจำลอง
การใช้งานโซ่เสมือนจริง” ซึ่งทำวิจัยร่วมกับ บริษัท ไทยมอเตอร์เชน จำกัด ในงาน NESP Innovation Fair 2015 จัดโดย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลพลาซ่า
จ.ขอนแก่น

ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
อ. ทนพ. ดร.สนอง สุขแสวง สาขาวิชาพยาธิวิทยา
นางสาวนวลละออง สระแก้ว
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภูมิภาค สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ – ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม จากผลงาน
วิจัยเรื่อง “ซีเมนต์เชื่อมกระดูกชนิดไบฟาซิคแบบฉีดเพื่อใช้ในการทดแทนกระดูก” ในงาน NESP Innovation Fair 2015
จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัล
พลาซ่า จ.ขอนแก่น
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ผศ. ดร.อุทัย มีคำ สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
ได้รับรางวัลชมเชยระดับภูมิภาค สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ – ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม จากผลงานวิจัยเรื่อง “วัสดุเชิง
ประกอบคอนกรีตโฟมมวลเบา” ในงาน NESP Innovation Fair 2015 จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลพลาซ่า จ.ขอนแก่น

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
อ. นพ.ทวีศักดิ์ ทองทวี สาขาวิชาศัลยศาสตร์
ได้ ร ั บ รางวั ล งานวิ จ ั ย ที ่ ม ี ค วามโดดเด่ น จากผลงานเรื ่ อ ง “Efficacy of Conventional White Light Source
Gastroscopy for Diagnosis Helicobacter Pylori Associated Gastritis and Correlation with Histopathological
Severity in Northeast Region of Thailand” ในงานประชุม International Digestive Endoscopy Network (IDEN
2015), South Korea.

อ. ทนพ. ดร.สนอง สุขแสวง สาขาวิชาพยาธิวิทยา
ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
นางสาวนวลละออง สระแก้ว
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภูมิภาค สาขา นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ – ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม จากผลงาน
วิจัยเรื่อง “ซีเมนต์เชื่อมกระดูกชนิดไบฟาซิคแบบฉีดเพื่อใช้ในการทดแทนกระดูก” ในงาน NESP Innovation Fair 2015
จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัล
พลาซ่า จ.ขอนแก่น

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
ผศ. ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ได้รับรางวัลพยาบาลและอาจารย์ดีเด่นประจำปี 2558 สาขาวิจัยทางการพยาบาลวิจัยเชิงบูรณาการ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขาภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ณ โรงแรมเซนทารา จ.ขอนแก่น
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ผศ. ดร.กัตติกา ธนะขว้าง สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ชมเชย ประจำปี 2557 จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลอง
สิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รางวัลของนักศึกษา
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
รศ. ดร.จตุพร วิทยาคุณ สาขาวิชาเคมี
น.ส.อรสุรางค์ โสภิพันธ์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โดยมี รศ. ดร.จตุพร วิทยาคุณ เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษา ได้รับรางวัล Outstanding presentation จากผลงานวิจัยเรื่อง “Influence of Fe loading method on zeolite
MCM-22 on the catalytic performance in phenol hydroxylation” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied
Chemistry International Conference 2015 (PACCON 2015) ภายใต้หัวข้อ Innovation Chemistry for Sustainability of
the AEC and Beyond ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานครฯ

รศ. ดร.วิสิษฐ์ แววสูงเนิน สาขาวิชาเคมี
นายศุภนนท์ จามรสุริยา นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรก้าวหน้า ปี 3 สาขาวิชาเคมี โดยมี รศ. ดร.วิสิษฐ์ แววสูงเนิน
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ยอดเยี่ยม จากโครงงานเรื่อง "Atomistic Simulation
of Gas Diffusion in Glassy Poly (Vinyl Pyrrolidone) Matrix" ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Workshop on
Polymer Processing, National University of Singapore, Singapore

ผศ. ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง สาขาวิชาจุลชีววิทยา
น.ส.เมษา นันธิษา นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจุลชีววิทยา และคณะ โดยมี ผศ. ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง และ
ดร.ชมภูนุช ส่งสิริฤทธิกุล สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์
ที่ปรึกษาร่วม ตามลำดับ ได้รับรางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ “Outstanding Poster Award” ในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ International Workshop and Symposium on Mycology in Southeast Asia and the 9th Thai Mycological
Association Conference ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
น.ส.อัยรา พันอนุ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาจุลชีววิทยา โดยมี ผศ. ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้รับรางวัลนำเสนอโปสเตอร์ Best Poster Presentation Award ในหัวข้อ Food Science จากผลงาน
วิจัยเรื่อง “Potential Production of D-Lactic Acid from Cassava Starch by A Starch-Utilizing Lactobacillus Strain for
Bioplastic Polymer Polymerization” ในการประชุมวิชาการ The 41st Congress on Science and Technology of Thailand
(STT41) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
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สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
รศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
น.ส.กาญจนา ปัญญาไว นักศึกษาปริญญาเอก ได้รบั รางวัล Excellent Poster Presentation และ น.ส.สุจติ รา คำผาง
นักศึกษาปริญญาเอก ได้รับรางวัล Excellent Oral Presentation โดยมี รศ. ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ในงานประชุมวิชาการ The 12 th Annual International Conference of the Asian Reproductive Biotechnology
Society, University of Science and Technology of Hanoi (USTH), Hanoi, Vietnam.

รศ. ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
น.ส.ศิริพร ศิริอังคณากุล นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โดยมี รศ. ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก จากการประกวดวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมเกษตร ในผลงานวิจัยเรื่อง “การจำแนกคุณลักษณะและการใช้ประโยชน์ของสารยับยั้งเอนไซม์โปรติเนสในส่วน
ของซาร์โคพลาสมิกจากกล้ามเนือ้ ปลาเขตร้อน” ในการประชุมวิชาการสมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครัง้ ที่ 17 ประจำปี
2558 Food Innovation Asia Conference 2015 “Innovative ASEAN Food Research towards the World (FIAC 2015)”
ณ ไบเทคบางนา กรุงเทพมหานครฯ
Mr. Fu Tian นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โดยมี รศ. ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก จากการประกวดวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
เกษตร ในผลงานวิจัยเรื่อง “Extraction and Characterization of Protein from Tea Seed (Camellia oleifera Abel)
Meal.” ในประชุมวิชาการสมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครัง้ ที่ 17 ประจำปี 2558 Food Innovation Asia Conference
2015 “Innovative ASEAN Food Research towards the World (FIAC 2015)” ณ ไบเทคบางนา กรุงเทพมหานครฯ

ผศ. ดร.ปิยะวรรณ กาสลัก สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
น.ส.ปริยดา สิทธิศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ปิยะวรรณ กาสลัก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้รับรางวัล Young
Investigator Award ในการนำเสนอผลงานด้วยวาจาในหัวข้อเรื่อง “Cleaning effectiveness of biosurfactant for Sclerotium
rolfsii contamination level controlling of fresh cut Alpinia product.” ในงานประชุมวิชาการ The 6 th International
Conference on Food Factors (ICoFF 2015), Soul, South Korea.
น.ส.ปานชีวา สกุลสุดแสวง โดยมี ผศ.ดร.ปิยะวรรณ กาสลัก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้รับรางวัล Young
Investigator Award ในการนำเสนอ ผลงานด้วยวาจาในหัวข้อเรื่อง “Ensure microbial risk level control by processing
and storage factors of fermented soybean snack.” ในงานประชุมวิชาการ The 6th International Conference on Food
Factors (ICoFF 2015), Soul, South Korea.
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ผศ. ดร.สุนันทา ทองทา สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
น.ส.วรวิกัลยา เกียรติ์พงษ์ลาภ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โดยมี ผศ.ดร.สุนันทา ทองทา
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้รับรางวัล 2015 AACI Student Travel Award ในงานประชุมวิชาการ 2015 American
Association of Cereal Chemists International Centennial Meeting, Minneapolis Convention Center (CC), State of
Minnesota, United States of America.

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
รศ. ดร.นิตยา เกิดประสพ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
น.ส.ทิพยา ถินสูงเนิน บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม (Best
Student Paper Award) และ น.ส.เกตุกาญจน์ ไชยขันธุ์ บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลนำเสนอ
งานวิจัยยอดเยี่ยม (Best Presentation Award) ตามลำดับ โดยมี รศ. ดร.นิตยา เกิดประสพ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ในงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3 rd International Conference on Industrial Application Engineering
(ICIAE2015) จัดโดยสมาคมวิชาชีพ The Institute of Industrial Applications Engineers (IIAE) แห่งประเทศญี่ปุ่น ณ เมือง
คิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น

อ. ดร. บุญส่ง สุตะพันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
นายพรเทพ ป้องชาลี น.ส.ปาริชาต วิจารณปัญญา และนายพิสุทธิ์ เมษะยานนท์ นักศึกษาปริญญาโท ได้รับรางวัลราง
วัลชนะเลิศ - ข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2558 ด้านเกษตรศาสตร์ และรางวัลระดับดีเด่น และรางวัล
ขวัญใจนักประดิษฐ์ - ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2558 ด้านเกษตรศาสตร์ โดยมี อ.ดร. บุญส่ง สุตะพันธ์
เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ชื่อ “เครื่องมือสำหรับตรวจจำแนกไข่ไก่มีเชื้อพร้อมฟัก โดยใช้เทคนิคการ
วัดการเต้นของหัวใจแบบไม่สัมผัส” ในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2558 ด้านเกษตรศาสตร์ ณ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานครฯ
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เครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง
Lower North-Eastern
Research Network

การเผยแพร่ผลงานวิจัย
Dissemination of Research

งบประมาณการวิจัย
Budgetary Subsidies for
Research Projects

ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย
และหน่วยวิจัยหรือ
ห้องปฏิบัติการ
Research Unit, RU

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี
Suranaree Journal of
Science and Technology

โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
National Research
University, NRU

ทรัพย์สินทางปัญญา
Intellectual Properties

การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ครั้งที่ 9 Suranaree
Innovation Contest
2015
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เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อเชื่อมโยง
การทำงานระหว่าง สกอ. กับ สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นแม่ข่าย “เครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” คลอบคลุม 8 จังหวัด มีสมาชิกทั้งหมด 17 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาลัยนครราชสีมา มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น มหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ วิทยาลัยชุมชนบุรรี มั ย์ วิทยาลัยชุมชนยโสธร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

ยโสธร
อำนาจเจริญ

ชัยภูมิ

อุบลราชธานี
สุรินทร์

นครราชสีมา
บุรีรัมย์

ศรีสะเกษ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการด้านการวิจัย เครือข่าย
อุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 300,000 บาท
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การเผยแพร่ผลงานวิจัย Dissemination of Research
จำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล SCOPUS
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 – 2558 (Article and review)
311
203
59

85 72

100

286

333

234 226

131

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
จำนวนบทความ/ปี พ.ศ.

จำนวนบทความวิ
จำนวนบทความวิ
จยั ทีต่ พ
ี จมิ ยั พ์ทีใต่ นวารสารวิ
พ
ี มิ พ์ในวารสารวิ
ชาการระดั
ชาการระดั
บนานาชาติ
บนานาชาติ
ตัง้ แต่ปีตัพ.ศ.
ง้ แต่ป2554
ี พ.ศ. –2554
2558– 2558
(Article(Article
and review)
and review)

356

476

388

364

2556

2557

286

2554

2555

จำนวนบทความ/ปี พ.ศ.
34

2558

อัตราส่วนจำนวนการเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่ปฏิบัติ
งานจริง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2558

2
1.5
1
0.5
0

2554

2555

2556

2557

2558

การเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
การเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ

ปี พ.ศ.

จำนวนการเผยแพร่ผลงาน
วิจยั ระดับนานาชาติตอ่
จำนวนคณาจารย์

จำนวนผลงานตีพมิ พ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติตอ่ จำนวนคณาจารย์

2554

1.93

0.96

0.64

0.15

2555

1.88

0.82

0.55

0.13

2556

1.85

1.05

0.56

0.09

2557

1.71

0.95

0.37

0.09

2558

1.77

1.13

0.36

0.22

จำนวนการเผยแพร่ผลงาน
วิจยั ระดับชาติตอ่ จำนวน
คณาจารย์

จำนวนผลงานตีพมิ พ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ
ต่อจำนวนคณาจารย์

หมายเหตุ : การเผยแพร่ผลงานวิจัย หมายถึง ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยใน
การประชุม/สัมมนาทางวิชาการ และการเผยแพร่ในสื่ออื่นๆ
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การเผยแพร่ผลงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย ตัง้ แต่ปี

พ.ศ. 2554 – 2558
หน่วย : ผลงาน

ปี พ.ศ.

จำนวนการเผยแพร่ผลงานวิจยั
ระดับชาติ
168

รวม

2554

ระดับนานาชาติ
602

2555

652

184

836

2556

686

202

888

2557

666

128

794

2558

714

171

885

การเผยแพร่ผลงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยปี พ.ศ.

770

2558
หน่วย : ผลงาน

ระดับนานาชาติ

ระดับชาติ

รวม

บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ

458

87

545

นำเสนอผลงานวิจยั ในการประชุม/สัมมนาวิชาการ

256

59

315

-

25

25

714

171

885

ผลงานวิจยั เผยแพร่ในสือ่ อืน่ ๆ
รวม

81%

ระดับนานาชาติ

36

19%

ระดับชาติ

61%

36%

3%
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม/สัมมนาวิชาการ
อื่นๆ
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งบประมาณการวิจยั

Budgetary Subsidies for Research Projects
งบประมาณภายใน มทส.

ปีงบประมาณ

จำนวนงบประมาณ
(ล้านบาท)

จำนวนโครงการ

2554
2555
2556
2557
2558

31.2
34.1
32.1
35.4
52.5

215
200
167
153
151

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณภายนอก มทส.
จำนวนงบประมาณ
จำนวนโครงการ
(ล้านบาท)

339.0
255.3
322.2
201.0
225.7

406
418
416
313
346

จำนวนงบประมาณ
(ล้านบาท)

จำนวนโครงการ

370.2
259.4
354.3
236.4
278.2

621
618
583
466
497

งบประมาณภายใน มทส. ได้แก่ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และ
กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
งบประมาณภายนอก มทส. ได้แก่ สำนักงบประมาณ (ภายใต้การพิจารณาโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) และแหล่งทุนภายนอก
อื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ปี 2558
ปี 2558
งบประมาณที
งบประมาณที
ม่ หาวิทม่ ยาลั
หาวิยทยาลั
ได้รยบั ได้จากหน่
รบั จากหน่
วยงานภายนอก
วยงานภายนอก
มหาวิทมหาวิ
ยาลัยทยาลัย

1%
22%

77%
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
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ต่างประเทศ

ศูนย์วจิ ยั กลุม่ วิจยั และหน่วยวิจยั หรือห้องปฏิบตั กิ าร
จำนวน Research Unit (RU) ในปี พ.ศ. 2558 ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรงบประมาณ 27 RU (จากทีด่ ำเนินการ 28 RU) แบ่งเป็น

ศูนย์

กลุม่

หน่วย

10

8

9

งบประมาณ 8,332,000 บาท

งบประมาณ 3,848,000 บาท

งบประมาณ 2,820,000 บาท

รวม 27 RU
งบประมาณ 15,000,000 บาท
จำนวน RU แยกสำนักวิชา

18%
41%

งบประมาณ RU ตามสำนักวิชา

15%
41%

50%
35%

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
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วารสารเทคโนโลยีสรุ นารี
Suranaree Journal of Science and Technology
จัดพิมพ์ขน้ึ ครัง้ แรก
ในปี พ.ศ. 2537

กำหนดออกวารสาร
ทุกๆ 3 เดือน

เผยแพร่บทความวิจยั
และบทความวิชาการทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทความทีล่ งตีพมิ พ์
เป็นภาษาอังกฤษทัง้ ฉบับ

กองบรรณาธิการ ประกอบด้วย
นักวิชาการทัง้ ภายในและต่างประเทศ

ทุกบทความทีล่ งตีพมิ พ์ในวารสาร
จะต้องผ่านการตรวจสอบเชิงวิชาการ
จากผูท้ รงคุณวุฒติ ามสาขาวิทยาการ
(peer review) ไม่นอ้ ยกว่า 2 คน

การดำเนินงานของวารสารมี 2 รูปแบบ
คือ แบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์
(SUT E-Journal) และแบบสิง่ พิมพ์

http://ird.sut.ac.th/e-journal/
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วารสารเทคโนโลยีสรุ นารี (ผลงานปัจจุบนั )
Suranaree Journal of Science and Technology
ถูกจัดให้อยูใ่ นฐานข้อมูล ACI (Asean Citation Index)

มีตวั ดัชนีบง่ ชีค้ ณ
ุ ภาพของวารสาร JIF (Journal Impact Factor) ในฐานข้อมูล TCI ระดับสูงสุด คือ 0.135

สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ร่วมเป็น Guest Editor จำนวน 2 ฉบับ ในโอกาสครบรอบ 25 ปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
มหาวิทยาลัยอนุญาตให้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นำระบบ Online E-Journal ไปใช้โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย
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โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ
National Research University, NRU
มทส. ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
ของสำนักงานคณะกรรมการการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ผลกระทบต่อองค์กร
1. ยกระดับมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยไปสู่ World-Class Research University
2. ผลิตกำลังคนระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ ที่สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาภาคการผลิต (Real Sector)
3. พัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัยพัฒนา และการฝึกอบรมนานาชาติในภูมิภาค
(Regional Education Hub)
มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า โดยทำงาน
วิจัยในลักษณะคลัสเตอร์วิจัย (Cluster) จำนวน 4 คลัสเตอร์ ได้แก่
1) คลัสเตอร์วิจัยด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีโปรตีน
2) คลัสเตอร์วิจัยด้านวัสดุชั้นสูง
3) คลัสเตอร์วิจัยด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขั้นสูง
4) คลัสเตอร์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและทฤษฎี

กำหนดมาตรการเชิงรุกด้านวิจัยในลักษณะของ Performance-based budgeting
1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง “กำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งและสนับสนุนศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย
และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย เพื่อพัฒนาสู่การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พ.ศ. 2554”
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง “กำหนดหลักเกณฑ์และการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัย
หลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Researcher) และทุนสนับสนุนนักวิจัยบัณฑิตศึกษา (Post-Graduate
Researcher) แก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูง”
3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง “กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือ
ตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ พ.ศ. 2554”
4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง “กำหนดหลักเกณฑ์และการพิจารณาจัดสรรทุนเพื่อผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาเอก (SUT-PhD) พ.ศ. 2554”
5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง “กำหนดหลักเกณฑ์และการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนแก่
คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูงเพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก (Full-Time Doctoral
Researcher) และนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโท (Full-Time Master Researcher) พ.ศ. 2558

42

ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ : จำนวนผลงานตีพมิ พ์
หน่วย : เรือ่ ง

คลัสเตอร์วจิ ยั

ปี พ.ศ.

รวม

2554

2555

2556

2557

2558

คลัสเตอร์วจิ ยั ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีโปรตีน

53

45

55

41

36

230

คลัสเตอร์วจิ ยั ด้านวัสดุชน้ั สูง

39

43

53

78

65

278

คลัสเตอร์วจิ ยั ด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงานขัน้ สูง

54

58

93

80

60

345

คลัสเตอร์วจิ ยั ด้านวิทยาศาสตร์พน้ื ฐานและทฤษฎี

49

35

41

93

105

323

195

181

242

292

266

1,176

รวมจำนวนผลงานตีพมิ พ์ทง้ั หมด

* นับเฉพาะ Article or Review และ Article in Press ทีป่ รากฏในฐานข้อมูล SCOPUS

ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ : จำนวนทรัพย์สนิ ทางปัญญา
หน่วย : ผลงาน

คลัสเตอร์วจิ ยั

ปี พ.ศ.

รวม

2554

2555

2556

2557

2558

คลัสเตอร์วจิ ยั ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีโปรตีน

3

2

1

-

-

6

คลัสเตอร์วจิ ยั ด้านวัสดุชน้ั สูง

5

5

9

-

-

19

คลัสเตอร์วจิ ยั ด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงานขัน้ สูง

2

1

2

1

1

7

คลัสเตอร์วจิ ยั ด้านวิทยาศาสตร์พน้ื ฐานและทฤษฎี

2

6

-

1

-

9

12

14

12

2

1
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รวมจำนวนทรัพย์สนิ ทางปัญญาทัง้ หมด

ด้านการสร้างบุคลากรวิจยั ระดับสูง : จำนวนบัณฑิตศึกษา
หน่วย : คน

คลัสเตอร์วจิ ยั

ปี พ.ศ.

รวม

2554

2555

2556

2557

2558

คลัสเตอร์วจิ ยั ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีโปรตีน

47

24

31

27

20

149

คลัสเตอร์วจิ ยั ด้านวัสดุชน้ั สูง

85

65

93

57

85

385

คลัสเตอร์วจิ ยั ด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงานขัน้ สูง

58

48

76

36

79

297

คลัสเตอร์วจิ ยั ด้านวิทยาศาสตร์พน้ื ฐานและทฤษฎี

24

16

22

69

81

212

214

153

222

189

265

1,043

รวมจำนวนบัณฑิตศึกษาทัง้ หมด
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ผลผลิตรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
(ผลผลิตรวมของทัง้ 4 คลัสเตอร์ และคลัสเตอร์อน่ื ๆ)
ผลการดำเนินงาน

ปี พ.ศ.

รวม

2554

2555

2556

2557

2558

- จำนวนผลงานตีพมิ พ์*

202

217

306

278

331

1,334

- จำนวนทรัพย์สนิ ทางปัญญา

21

14

12

8

3

58

462

395

396

359

412

2,024

1) ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ

2) ด้านการสร้างบุคลากรวิจยั ระดับสูง
- จำนวนบัณฑิตศึกษา

* นับเฉพาะ Article or Review และ Article in Press ทีป่ รากฏในฐานข้อมูล SCOPUS
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45

ทรัพย์สนิ ทางปัญญา Intellectual Properties
ผลงานที่ ได้รบ
ั การจดทะเบียนสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 3 ฉบับ
ลำดับ

วันทีจ่ ดทะเบียน

เลขที่

ชือ่ การประดิษฐ์

ชือ่ ผูป้ ระดิษฐ์

1

16 มี.ค. 58

43372

ชิน้ ส่วนอุปกรณ์ฝกึ ซ้อมกีฬาเทนนิส

รศ. ดร.กองพล อารีรกั ษ์
นายกมล ไชยศรี
นายสุทธิศกั ดิ์ เหลาสิงห์

2

16 มี.ค. 58

43373

ชิน้ ส่วนอุปกรณ์ฝกึ ซ้อมกีฬาเทนนิส

รศ. ดร.กองพล อารีรกั ษ์
นายกมล ไชยศรี
นายสุทธิศกั ดิ์ เหลาสิงห์

3

18 มี.ค. 58

43559

ชิน้ ส่วนอุปกรณ์ฝกึ ซ้อมกีฬาเทนนิส

รศ. ดร.กองพล อารีรกั ษ์
นายกมล ไชยศรี
นายสุทธิศกั ดิ์ เหลาสิงห์

ผลงานที่ ได้รบ
ั การจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ จำนวน 40 ฉบับ
ลำดับ

วันทีจ่ ดแจ้ง

เลขที่

ชือ่ ลิขสิทธิ์

1
2

6 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58

ว1.5220 โปรแกรมตอบคำถาม เค อันดับแรกในฐานข้อมูลนิรนัย
ว1.5273 ระบบดูผลตรวจสุขภาพออนไลน์
(SUT HEALTH CHECK UP ONLINE)

3

30 ม.ค. 58

ว1.5272 กล่องยาอิเล็กทรอนิกส์

4

7 เม.ย. 58

5

7 เม.ย. 58

6
7
8
9
10
11

7 เม.ย. 58
7 เม.ย. 58
7 เม.ย. 58
7 เม.ย. 58
7 เม.ย. 58
7 เม.ย. 58

12
13
14

7 เม.ย. 58
8 เม.ย. 58
8 เม.ย. 58

ว1.5328 โปรแกรม SUT Filter เพือ่ เตรียมข้อมูลสำหรับ
การทำเหมืองข้อมูล
ว1.5329 โปรแกรม Robust tree สำหรับสร้างต้นไม้ตดั สินใจ
เชิงอุปนัยทีท่ นต่อข้อมูลรบกวน
ว1.5330 โปรแกรม Pre-data-mining
ว1.5331 โปรแกรมการทำเหมืองข้อมูลแบบจำแนก
ว1.5332 โปรแกรม Inductive Expert System
ว1.5333 โปรแกรมสุม่ ข้อมูลตามความหนาแน่น
ว1.5334 โปรแกรมจัดกลุม่ ข้อมูลแบบเพิม่ พูน
ว1.5335 โปรแกรมสุม่ และจัดกลุม่ ข้อมูลทีเ่ อนเอียงตามขนาด
และความหนาแน่น
ว1.5336 โปรแกรมเหมืองข้อมูล SUT-Miner
ว1.5343 โปรแกรมการเรียนรูร้ ว่ มกันเพือ่ จำแนกข้อมูลไม่สมดุล
ว1.5344 โปรแกรมจำแนกประเภทข้อมูลด้วยกฎความสัมพันธ์
แบบคลุมเครือทีก่ ะทัดรัด
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ชือ่ ผูป้ ระดิษฐ์
รศ. ดร.นิตยา เกิดประสพ
ผศ. พญ.สีขาว เชือ้ ปรุง
นายคณาพล อมรรัตนเกศ
น.ส.หทัยรัตน์ สังขะรมย์
ผศ. พญ.สีขาว เชือ้ ปรุง
นายคณาพล อมรรัตนเกศ
น.ส.หทัยรัตน์ สังขะรมย์
รศ. ดร.นิตยา เกิดประสพ
รศ. ดร.นิตยา เกิดประสพ
รศ. ดร.นิตยา เกิดประสพ
รศ. ดร.นิตยา เกิดประสพ
รศ. ดร.นิตยา เกิดประสพ
รศ. ดร.นิตยา เกิดประสพ
รศ. ดร.นิตยา เกิดประสพ
รศ. ดร.นิตยา เกิดประสพ
รศ. ดร.นิตยา เกิดประสพ
รศ. ดร.นิตยา เกิดประสพ
รศ. ดร.นิตยา เกิดประสพ

ลำดับ
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

วันทีจ่ ดแจ้ง
8 เม.ย. 58
8 เม.ย. 58
8 เม.ย. 58
8 เม.ย. 58
8 เม.ย. 58
8 เม.ย. 58
8 เม.ย. 58
8 เม.ย. 58
8 เม.ย. 58
8 เม.ย. 58
8 เม.ย. 58
8 เม.ย. 58
8 เม.ย. 58
8 เม.ย. 58
8 เม.ย. 58
8 เม.ย. 58

เลขที่
ว1.5345
ว1.5346
ว1.5347
ว1.5348
ว1.5349
ว1.5350
ว1.5351
ว1.5352
ว1.5353
ว1.5354
ว1.5355
ว1.5356
ว1.5357
ว1.5358
ว1.5359
ว1.5360

31
32
33
34

8 เม.ย. 58
8 เม.ย. 58
8 เม.ย. 58
19 พ.ค. 58

ว1.5361
ว1.5362
ว1.5363
ว1.5421

35

7 ก.ค. 58

ว1.5484

36

7 ก.ค. 58

ว1.5485

37

29 ก.ค. 58

ว1.5509

38

7 ส.ค. 58

ว1.5512

39

13 ส.ค. 58

ว.37318

40

13 ส.ค. 58

ว.37319

ชือ่ ลิขสิทธิ์
ชือ่ ผูป้ ระดิษฐ์
โปรแกรมค้นหาความสัมพันธ์จากฐานข้อมูล
รศ. ดร.กิตติศกั ดิ์ เกิดประสพ
การค้นพบรูปแบบทีป่ รากฏบ่อยในข้อมูลดีเอ็นเอ
รศ. ดร.กิตติศกั ดิ์ เกิดประสพ
โปรแกรมแบบขนานเพือ่ ค้นหาความสัมพันธ์
รศ. ดร.กิตติศกั ดิ์ เกิดประสพ
โปรแกรมจัดกลุม่ ข้อมูลแบบขนาน
รศ. ดร.กิตติศกั ดิ์ เกิดประสพ
โปรแกรมจัดกลุม่ โดยประมาณด้วยวิธเี คมีนส์แบบขนาน รศ. ดร.กิตติศกั ดิ์ เกิดประสพ
โปรแกรมค้นหารูปแบบปรากฏบ่อยด้วยเงือ่ นไขบังคับ
รศ. ดร.กิตติศกั ดิ์ เกิดประสพ
โปรแกรมแบบพร้อมกันสำหรับขัน้ ตอนวิธเี ชิงพันธุกรรม รศ. ดร.กิตติศกั ดิ์ เกิดประสพ
โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ป้องกันการสูญเสียลูกค้า รศ. ดร.กิตติศกั ดิ์ เกิดประสพ
โปรแกรมค้นหาด้วยเงือ่ นไขบังคับบนต้นไม้ตดั สินใจ
รศ. ดร.กิตติศกั ดิ์ เกิดประสพ
โปรแกรมเลือกระบบผูเ้ ชีย่ วชาญ
รศ. ดร.กิตติศกั ดิ์ เกิดประสพ
โปรแกรมแบ่งช่วงข้อมูลสำหรับการหากฎความสัมพันธ์ รศ. ดร.กิตติศกั ดิ์ เกิดประสพ
โปรแกรมการทำเหมืองข้อมูลแบบลำดับเหตุการณ์
รศ. ดร.กิตติศกั ดิ์ เกิดประสพ
โปรแกรมจัดสาขาวิชาสำหรับนักเรียนโควตา
รศ. ดร.กิตติศกั ดิ์ เกิดประสพ
โปรแกรมเลือกสาขาวิชาสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ รศ. ดร.กิตติศกั ดิ์ เกิดประสพ
โปรแกรมการใช้เงือ่ นไขบังคับในการค้นหาความสัมพันธ์ รศ. ดร.กิตติศกั ดิ์ เกิดประสพ
โปรแกรมรวมกฎความสัมพันธ์ดว้ ยกลไกการให้เหตุผล รศ. ดร.กิตติศกั ดิ์ เกิดประสพ
เชิงตรรกะ
โปรแกรมจำแนกภาพไบโอเมตริกซ์
รศ. ดร.กิตติศกั ดิ์ เกิดประสพ
โปรแกรมรูจ้ ำภาพลายมือชือ่
รศ. ดร.กิตติศกั ดิ์ เกิดประสพ
โปรแกรมเพือ่ การจัดกลุม่ ข้อมูลขนาดใหญ่
รศ. ดร.กิตติศกั ดิ์ เกิดประสพ
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์สอ่ื สารชนิดพกพา
ผศ. ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์
สำหรับส่งเสริมสุขภาพสตรีตง้ั ครรภ์ (เพร็ก-แคล 3.0) อ. พญ.ปัทมา ทองดี
ผศ. ดร.ธรา อัง่ สกุล
นพ.แมนวัฒน์ โชคสุวฒ
ั นสกุล
โปรแกรมการบีบอัดสัญญาณของเครือข่ายเซ็นเซอร์ ผศ. ร.อ. ดร.ประโยชน์ คำสวัสดิ์
ไ์ ร้สายด้วยวิธกี ารแปลงเวฟเล็ต
โปรแกรมควบคุมเครือ่ งให้บริการสือ่ ออนไลน์ : KIOSK ผศ. ร.อ. ดร.ประโยชน์ คำสวัสดิ์
นายอำนวย ทีจนั ทึก
นายชาตรี แก้วอุดร
โปรแกรมทีก่ ำหนดให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำหน้าทีเ่ ป็นตัว อ. ดร.วิโรจน์ แสงธงทอง
ควบคุมกระแสไฟฟ้ากริดเอซีของวงจรอินเวอร์เตอร์เต็ม ผศ. ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
บริดจ์เฟสเดียวทีเ่ ชือ่ มต่อกริด
นายถาวร หินซุย
โปรแกรมการจัดการการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน รุน่ ที่ 1 ผศ. ดร.ปภากร พิทยชวาล
น.ส.ฐานะมาศ สุรยิ ะศรี
น.ส.ฉัตรนภา ไชยรัตน์
วงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสตรง
อ. ดร.สุดารัตน์ ขวัญอ่อน
ทีม่ กี ารเพิม่ ค่าแรงดันสูงยิง่ สำหรับพลังงานทดแทน
น.ส.โสภิดา วัชระสุขโพธิ์
วงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสตรง
อ. ดร.สุดารัตน์ ขวัญอ่อน
ทีม่ กี ารเพิม่ ค่าแรงดันสูงยิง่ สำหรับระบบขับเคลือ่ น
น.ส.โสภิดา วัชระสุขโพธิ์
มอเตอร์สามเฟส
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ผลงานที่ ยืน
่ ขอจดสิทธิบตั รการประดิษฐ์ จำนวน 3 คำขอ
ลำดับ

วันทีย่ น่ื คำขอ

เลขทีย่ น่ื คำขอ

ชือ่ การประดิษฐ์

1
2
3

1 ก.ย. 58
1 ก.ย. 58
16 ธ.ค. 58

1501005214
1501005215
1501007762

เครือ่ งกรองของเหลวมีกากแบบต่อเนือ่ ง
ถังหมักสารลดแรงตึงผิวชีวภาพด้วยวัตถุดบิ ทางการเกษตรเหลือใช้
เซลล์นำไฟฟ้าพลังแสงด้วยผลึกนาโนทรงกลมซิงค์ออกไซด์เจือสารบิสมัท
และวิธกี ารผลิต

ผลงานที่ ยืน
่ ขอจดสิทธิบตั รการประดิษฐ์รว่ ม จำนวน 1 คำขอ
ลำดับ

วันทีย่ น่ื คำขอ

เลขทีย่ น่ื คำขอ

1

3 มี.ค. 58

1501001173

ผูย้ น่ื คำขอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั

ชือ่ การประดิษฐ์
เครือ่ งให้ความร้อนสำหรับธัญพืช

ผลงานที่ ยืน
่ ขอจดอนุสทิ ธิบตั รการประดิษฐ์รว่ ม จำนวน 3 คำขอ
ลำดับ

วันทีย่ น่ื คำขอ

เลขทีย่ น่ื คำขอ

1

6 ต.ค. 58

1503001693

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั

2

9 ต.ค. 58

1503001729

3

29 ธ.ค. 58

1503002233

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
และสำนักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร
(องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
และสำนักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร
(องค์การมหาชน)
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ผูย้ น่ื คำขอ

ชือ่ การประดิษฐ์
กระบวนการผลิตแป้งที่มีค่าดัชนี
น้ ำ ตาลต่ ำ และทนต่ อ สภาวะการ
หุ ง ต้ ม และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ี ่ ไ ด้ จ าก
กรรมวิธดี งั กล่าว
การออกแบบสร้างเครื่องฆ่ามอด
มะขามด้วยคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ
รีคอมบิแนนท์ยีสต์ที่มีคุณสมบัติ
สร้างเอนไซม์เดลต้า-6-แฟตตีแอซิด
ดี แ ซทู เ รส (delta-6-fatty acid
desaturase)
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การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ ครัง้ ที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2558
Suranaree Innovation Contest 2015
(สนับสนุนโดย กองทุนนวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี)

ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร มทส.
และเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ให้มกี ารคิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนาสิง่ ประดิษฐ์ใหม่ๆ
แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ สิง่ ประดิษฐ์ประเภท
อุปกรณ์ เครือ่ งมือ (Hardware) และ สิง่ ประดิษฐ์ประเภท
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software)

02

01

03

การประกวดแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1
นักศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรี ระดับที่ 2
นักศึกษาระดับไม่เกินบัณฑิตศึกษา และระดับที่ 3
ทัว่ ไป (เป็นสิง่ ประดิษฐ์ทเ่ี กิดจากนักศึกษาทุกระดับ
คณาจารย์ และบุคลากร)

04
เป็นสิง่ ประดิษฐ์ทผ
่ี สู้ ง่ ผลงานเข้าประกวดคิดค้นและ
ประดิษฐ์ขน้ึ มาเอง หรือดัดแปลงต่อยอดจาก
ผลงานเดิม

05

เป็นสิง่ ประดิษฐ์ทใ่ี ช้เทคโนโลยีในรูปแบบของเครือ่ งจักรกล
โปรแกรม หรือผสมผสานทัง้ สองอย่างทีส่ ามารถใช้งาน
ให้เกิดประโยชน์ตอ่ การดำรงชีวติ ประจำวันในสังคมไทย

06

07

มีหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานว่าผูส้ ง่ ผลงาน
เข้าประกวดเป็นผูค้ ดิ ค้นและประดิษฐ์สง่ิ ประดิษฐ์นน้ั ด้วย
ตนเอง และอนุญาตให้สง่ ผลงานเข้าประกวด
ผลงานทีส่ ง่ เข้าประกวดต้องไม่เคยได้รบั รางวัลจากหน่วย
งานอืน่ มาก่อน
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ผลการประกวดสิง่ ประดิษฐ์ ครัง้ ที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2558

รางวัลที่ี 1 รุน่ ทัว่ ไป
สิง่ ประดิษฐ์ประเภทอุปกรณ์ เครือ่ งมือ (Hardware)

ไอยราคลัสเตอร์ มาร์ค-วัน

โดย อ.วิชยั ศรีสรุ กั ษณ์ ผศ. ดร.ชาญวิทย์ แก้วกสิ และคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

รางวัลที่ี 1 รุน่ ทัว่ ไป
สิง่ ประดิษฐ์ประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software)

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์สอ่ื สารชนิดพกพาสำหรับส่งเสริม
สุขภาพสตรีตง้ั ครรภ์ (เพร็ก-แคล 3.0)
โดย ผศ. ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
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รางวัลสิง่ ประดิษฐ์ประเภทอุปกรณ์ เครือ่ งมือ (Hardware)
รุน่ นักศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรี
ประเภทรางวัล
รางวัลที่ 1

ชือิ่ สิง่ ประดิษฐ์
การประดิษฐ์หวั โคลเชอร์จากท่อ PVC

ชือ่ เจ้าของผลงาน
นายจิรายุสต์ อะมุตะคุ และคณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รางวัลที่ 3

ชุดสาธิตการลดรูปสมการลอจิกด้วย
แผนผังคาร์นอจ

นายสุรเดช ศรีสรุ ยิ งค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น

การพัฒนารถต้นแบบไมโครสกูต๊ เตอร์ไฟฟ้า
สำหรับใช้ในอาคาร

นายเชาวนนท์ โตมร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

รุน่ นักศึกษาระดับไม่เกินบัณฑิตศึกษา
ประเภทรางวัล

ชือิ่ สิง่ ประดิษฐ์

ชือ่ เจ้าของผลงาน

รางวัลที่ 2

เครือ่ งเขย่าถุงโลหิต

นายจรูญศักดิ์ พวกขุนทด และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

เครือ่ งกรองและอัดแรงดันก๊าซชีวภาพ
สำหรับเครือ่ งยนต์ผลิตกระแสไฟฟ้า

นายสุนทร โอษฐงาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

การพัฒนาเครือ่ งปัน่ น้ำข้าวกล้องงอกผสม
ธัญพืชสำหรับกลุม่ วิสาหกิจชุมชน จังหวัดสุรนิ ทร์

นายเอกราช นาคนวล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์

รางวัลที่ 3

รุน่ ทัว่ ไป
ประเภทรางวัล

ชือิ่ สิง่ ประดิษฐ์
ไอยราคลัสเตอร์ มาร์ค-วัน

ชือ่ เจ้าของผลงาน
อ.วิชยั ศรีสรุ กั ษ์ และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

รางวัลที่ 2

ชุดเครือ่ งมือวัดปริมาณการกักเก็บและปลดปล่อย
แก๊สของสารตัวอย่าง

ผศ. ดร.ระพี อูทเคอ และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

รางวัลที่ 3

เอ็ก-อี-เอ็ก : เครือ่ งมือสำหรับตรวจจำแนกไข่ไก่
มีเชือ้ พร้อมฟักโดยใช้เทคนิคการวัดการเต้น
ของหัวใจแบบไม่สมั ผัส

นายพรเทพ ป้องชาลี และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

เครือ่ งออกกำลังกายสำหรับผูป้ ว่ ยอัมพาต
(รูปแบบพัฒนาที่ 1)

ผศ. พญ.สีขาว เชือ้ ปรุง และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

รางวัลที่ 1
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รางวัลสิง่ ประดิษฐ์ประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software)
รุน่ นักศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรี
ประเภทรางวัล

ชือิ่ สิง่ ประดิษฐ์

ชือ่ เจ้าของผลงาน

รางวัลที่ 1

ระบบส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน

นายอนันต์ ขันทองหล่อ และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

รางวัลที่ 2

บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ชน้ั
ป.4 เรือ่ ง ดินในท้องถิน่

นายบุรนิ ทร์ ภวภูตานนท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น

รางวัลที่ 3

โลทรัส (Lotrus) : โปรแกรมออกแบบ
และจัดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับบุคคลทัว่ ไป
และร้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

นายกรทักษ์ ชืน่ มุนวี งศ์ และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

รุน่ นักศึกษาระดับไม่เกินบัณฑิตศึกษา
ประเภทรางวัล
รางวัลที่ 3

ชือิ่ สิง่ ประดิษฐ์

ชือ่ เจ้าของผลงาน

เรียนรูภ้ าษาอังกฤษเรือ่ ง My Life ด้วยตัวฉันเอง

นายสิทธิกร ลักษณ์เชือ้ วงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รุน่ ทัว่ ไป
ประเภทรางวัล
รางวัลที่ 1

ชือิ่ สิง่ ประดิษฐ์
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์
สือ่ สารชนิดพกพาสำหรับส่งเสริมสุขภาพสตรี
ตัง้ ครรภ์ (เพร็ก-แคล 3.0)

ชือ่ เจ้าของผลงาน
ผศ. ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

รางวัลที่ 2

โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลือ่ นทีแ่ บบพกพา
เพือ่ สนับสนุนการตัดสินใจในการรักษา
ด้านออร์โธปิดกิ ส์

นายอมรเทพ เทพวิชติ และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

รางวัลที่ 3

เทคโนโลยีความจริงเสริม และรหัสบาร์โค้ด
สองมิตบิ นหนังสือ “พรรณไม้ใน มทส.”

น.ส.ศุทธินี ศรีสวัสดิ์ และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

การพัฒนาระบบติดตามข้อมูลการใช้งานเครือ่ ง
จักรกลเกษตรสำหรับสมาร์ทฟาร์ม

อ.คธา วาทกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

ระบบจัดการร้านคาเฟ่แบบทันสมัย

นายพงศกานต์ พงษ์ทองเจริญ และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

ระบบจัดการบริการทันสมัยสำหรับห้องไตเทียม

น.ส.สุธดิ า วัชระสุขโพธิ์ และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
53
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การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ ครัง้ ที่ 9
“การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ ครัง้ ที่ 9” จัดขึน้ เมือ่ วันที่ 31 เมษายน 2558 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเรียนรวม 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ซึ่งกิจกรรมนี้มีนักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรสถาบันการศึกษาต่างๆ
ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 39 ผลงาน แบ่งเป็น ประเภทอุปกรณ์ เครื่องมือ (Hardware) จำนวน 25 ผลงาน
และประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) จำนวน 14 ผลงาน
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มหกรรมงานวิจยั แห่งชาติ 2558
ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558” (Thailand Research Expo
2015) เมื่อวันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
กรุงเทพมหานครฯ
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ความร่วมมือทางวิชาการด้านระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์
จัด “พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อตกลงการอนุญาต
ให้ใช้ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่” เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม
2558 ณ ห้องประชุมอาคารวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
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มาตรฐานจริ ย ธรรมการเผยแพร่ง านวิจ ัยและวิชาการ
จัดอบรมหลักสูตร “มาตรฐานจริยธรรมการเผยแพร่งานวิจยั และวิชาการ” โดยวิทยากร คือ นพ.กิตติศกั ดิ์ กุลวิชติ
ประธานคณะผู้จัดทำคู่มือมาตรฐานจริยธรรมการเผยแพร่งานวิจัยและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 และวันที่ 17 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
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ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด
ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สถานวิจัยและสถาบันวิจัยและพัฒนา มทส. เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการวิจัยกับบริษัท ซีพีแรม จำกัด จ.ชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร บรรยายภาพรวมการบริหารงานของศูนย์
นวัตกรรมอาหารซีพีแรม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
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ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา ผูอ้ ำนวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา ให้การต้อนรับคณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
จากสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในหัวข้อ “การบริหารจัดการ
สถาบันวิจยั และพัฒนา” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมสารวิธาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
จ.นครราชสีมา
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คณะผู้จัดทำรายงานประจำปี 2558
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่ปรึกษา
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พรประภา ซ้อนสุข
จัดทำโดย
ภัทราภรณ์ รัตนา
ฝ่ายสารสนเทศการวิจัย
ออกแบบศิลป์โดย
ภานุ ศรัณยคุปต์
ฝ่ายเผยแพร่ผลงานวิจัย

SMART TEAMWORK & SERVICES
การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพสูง และระบบการให้บริการที่รวดเร็วและทันสมัย

