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Director’s Speech

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทำ�รายงานสรุปผลการดำ�เนินงานวิจัยประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ขึ้น เพื่อรวบรวมและนำ�เสนอข้อมูลที่เป็นผลการดำ�เนินงานตามภารกิจด้านการ
วิจัยของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทั้งในส่วนที่เป็นภารกิจด้านการวิจัยโดยตรง
และในส่วนที่มหาวิทยาลัยดำ�เนินการในฐานะเป็นสถาบันแม่ข่ายด้านการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทั้งนี้ การรายงานข้อมูลต่างๆ ที่สำ�คัญ ได้ดำ�เนินการให้
สอดคล้องกับการทำ�ประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัยในปีการศึกษา 2556 ซึ่งจากการ
เปรียบเทียบข้อมูลผลการดำ�เนินงานด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
กับผลการดำ�เนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทีผ
่ า่ นมา พบว่า มหาวิทยาลัยยังมีผลสัมฤทธิ์
ด้านวิจัยในภาพรวมที่ดีมาก โดยเฉพาะจำ�นวนผลงานวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
และจำ�นวนทรัพย์สนิ ทางปัญญา ซึง่ เป็นตัวชีว้ ดั ความสำ�เร็จทีสำ่ �คัญ ตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติของสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งสะท้อนให้เห็นพัฒนาการด้าน
การวิจัย ของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน
ท้ายนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาใคร่ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะสถานวิจัยของ
ทุกสำ�นักวิชา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลเป็นอย่างดี สถาบันวิจัยและพัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์และสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำ�คัญ ที่สะท้อนให้เห็นศักยภาพ
และความสำ�เร็ จ ของการดำ�เนิ น งานตามภารกิ จ ด้ า นการวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ได้ เ ป็ น อย่ า งดี
ซึ่ งผู ้ บ ริหารสามารถใช้ข ้อ มูลจากรายงานฉบั บ นี้ สำ�หรั บ การวางแผนและการกำ�หนดนโยบาย
ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ ทองระอา
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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สารบัญ
			

หน้า

สารจากผู้อำ�นวยการ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ		
ยุทธศาสตร์การวิจัย
จรรยาบรรณนักวิจัย
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหารงาน
การดำ�เนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
■ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
■ คณะกรรมการกำ�กับดูแลการใช้สัตว์เพื่อการศึกษาวิจัย
■ คณะอนุกรรมการด้านการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษา
		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
■ วารสารเทคโนโลยีสุรนารี
■ กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
■ ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย
■ โครงการวิจัยและงบประมาณ
■ เปรียบเทียบโครงการและงบประมาณวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556
■ การเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
■ การดำ�เนินงานตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (ปีที่ 3)
สิ่งประดิษฐ์คิดค้น
รางวัลและเกียรติคุณทางการวิจัย
กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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สารบัญรูปภาพ
รูปที่		
1 แผนที่ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย
2 โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3 โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
4 เว็บไซต์วารสารเทคโนโลยีสุรนารี

หน้า
10
13
14
24

สารบัญตาราง
ตารางที่		
1 การจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มทส.
2	จำ�นวนศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย
		แยกตามสำ�นักวิชา
3 งบประมาณสนับสนุนศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย
		แยกตามสำ�นักวิชา
4 สัดส่วนการเผยแพร่ผลงานวิจัยปี พ.ศ. 2556
5 ผลการดำ�เนินงานของเครือข่ายวิจัยด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีโปรตีน
6 ผลการดำ�เนินงานของเครือข่ายวิจัยด้านวัสดุชั้นสูง
7 ผลการดำ�เนินงานของเครือข่ายวิจัยด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน
		และอนุรักษ์พลังงานขั้นสูง
8 ผลการดำ�เนินงานของเครือข่ายวิจัยด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและทฤษฎี
9 ผลผลิตรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10 รายการสิทธิบัตรการประดิษฐ์
11 รายการสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
12 รายการอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์
13 รายการลิขสิทธิ์
14 รายการความลับทางการค้า
15 คณาจารย์ที่ได้รับรางวัลและเกียรติคุณทางการวิจัย

หน้า
27
29
29
35
38
38
38
39
39
40
42
42
42
43
44
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สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่		

หน้า

1 ร้อยละของเงินอุดหนุนจากกองทุนฯ (แยกตามประเภททุน)
28
2 เปรียบเทียบจำ�นวนงบประมาณของทุนแต่ละประเภท
28
		 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556
3	จำ�นวนศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย
30
4 งบประมาณของศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย
30
5 ร้อยละของงบประมาณอุดหนุนที่ได้รับจากแหล่งทุนต่างๆ
31
6 ร้อยละของจำ�นวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนต่างๆ
31
7	จำ�นวนโครงการวิจัยและงบประมาณรวม ปีงบประมาณ
33
		 พ.ศ. 2552-2556		
8	จำ�นวนงบประมาณ (จำ�แนกตามประเภทแหล่งทุน) ปีงบประมาณ
34
		 พ.ศ. 2552-2556
9	จำ�นวนโครงการวิจัย (จำ�แนกตามประเภทแหล่งทุน) ปีงบประมาณ
34
		 พ.ศ. 2552-2556
10 ร้อยละของการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการประเภทต่างๆ
36
11 การเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (จำ�แนกตามประเภทผลงาน)
36

ภาคผนวก

โปรดดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ http://ird.sut.ac.th/irdnew

ภาคผนวก ก
■ ตารางที่ ก.1 รายชื่อโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
		จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
■ ตารางที่ ก.2 รายชื่อโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการ
		กำ�กับดูแลการใช้สัตว์เพื่อการศึกษาวิจัย
■ ตารางที่ ก.3 สรุปงบประมาณที่จัดสรรเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงาน
		 ของศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย
■ ตารางที่ ก.4 สรุปงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์
■ ตารางที่ ก.5 สรุปโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย
		เทคโนโลยีสุรนารี (แยกตามสำ�นักวิชาและประเภทโครงการ)
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ตารางที่ ก.6 สรุปโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากสำ�นักงบประมาณ
		 (ผ่านการพิจารณาโดย วช. แยกตามสำ�นักวิชาและประเภทโครงการ)
■ ตารางที่ ก.7 สรุปโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากหน่วยงาน
		 ภายนอกมหาวิทยาลัย (แยกตามสำ�นักวิชา และแหล่งทุน)
■ ตารางที่ ก.8 รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจาก
		สำ�นักงบประมาณ (ผ่านการพิจารณาโดย วช.)
■ ตารางที่ ก.9 รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากเงินรายได้
		ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
■ ตารางที่ ก.10 รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุน
		ภายนอกมหาวิทยาลัย (ไม่รวมทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก)
■ ตารางที่ ก.11 รายชื่อทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
■ ตารางที่ ก.12 รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนต่างๆ
		ของมหาวิทยาลัย
■ ตารางที่ ก.13 รายชื่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุน
		จากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
■ ตารางที่ ก.14 รายชื่อผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับ
		อุดหนุนในการนำ�เสนอผลงานจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ภาคผนวก ข
■ ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
■ ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ
■ ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุม/สัมมนาระดับนานาชาติ
■ ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุม/สัมมนาระดับชาติ
■ ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในสื่ออื่นๆ
ภาคผนวก ค
■ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประจำ�ปี 2556
■
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วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นส่งเสริมงานวิจัยในรูปแบบบูรณาการสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในระดับสากล เป็นศูนย์ข้อมูลการวิจัยและน�ำผลสัมฤทธิ์ไปใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศ

พันธกิจ

สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นามี ห น้ า ที่ ด� ำ เนิ น การและประสานงานวิ จั ย และพั ฒ นาของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งการวางแผน จัดหา และระดมเงินทุนวิจัยและอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อการวิจัย
ประสานงาน และด�ำเนินการร่วมกับสถานวิจัย ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับสาขาวิชาของส�ำนักวิชาต่างๆ
เพื่อให้การวิจัยและการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับบัณฑิตศึกษาด�ำเนินควบคู่กันไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการประสานประโยชน์และความ
ต้องการเกีย่ วกับการวิจยั และพัฒนาระหว่างหน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยกับองค์กรและ
หน่วยงานภายนอก

ยุทธศาสตร์การวิจัย

ยุทธศาสตร์การวิจัยของ มทส. ปี พ.ศ. 2555-2559 ได้ผ่านกระบวนการและขั้นตอน
การพัฒนายุทธศาสตร์อย่างรอบคอบถี่ถ้วน ทั้งจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนประชาคมวิจัยของ
มทส. โดยก�ำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยไว้ดังนี้

เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์
- มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
- ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสามารถน�ำไปใช้ในการแก้ปัญหาของประเทศได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
- ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพสูงขึ้นและมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น
- การบริหารจัดการวิจัยที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
- นักวิจัยมีขีดความสามารถสูงขึ้น และมีจ�ำนวนเพียงพอต่อการพัฒนางานวิจัยของ
			 มหาวิทยาลัย
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- มีงบประมาณ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่สนับสนุนการวิจัยอย่างเพียงพอประกอบด้วย
			 มาตรการและแนวทางต่างๆ ดังนี้
มาตรการ 2.1 ส่งเสริมงานวิจยั ทีต่ อบสนองความต้องการเร่งด่วนของภูมภิ าคและของประเทศ
แนวทาง
1 จัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ท�ำหน้าที่ในการบริหารจัดการ และสนับสนุน
			 การด�ำเนินการของศูนย์วจิ ยั เฉพาะทาง คลัสเตอร์วจิ ยั หรือกลุม่ วิจยั ให้มขี ดี ความสามารถ
			 ในระดับชาติและนานาชาติ
2) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิจัยและศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางในระดับชาติและ
			 นานาชาติที่มีอยู่ เช่น ศูนย์วิจัยมันส�ำปะหลังและผลิตภัณฑ์ ศูนย์วิจัยเซลล์ตัวอ่อน
			 และเซลล์ต้นก�ำเนิด และศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล เป็นต้น รวมทั้งการจัดตั้ง
			 ศูนย์วิจัยใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตามความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศ
			 อย่างต่อเนื่องให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
3) สนับสนุนให้มีงานวิจัยที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์ชาติ ในมิติ
			 ยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda-based Strategy) และมิตพิ นื้ ที่ (Area- based
			 Strategy) ทั้งในรูปของกลุ่มจังหวัดนครราชสีมา และกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออก
			 เฉียงเหนือตอนล่างให้มากยิ่งขึ้น
4) สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองปัญหาเร่งด่วนของชุมชน ท้องถิ่น และ
			 ประเทศ เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สิ่งแวดล้อม อาหาร
			 พลังงาน อย่างครบวงจร
มาตรการ 2.2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบและกระบวนการสนับสนุนงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
แนวทาง
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยและระบบสารสนเทศด้านการวิจัยในรูปแบบต่างๆ
			 ให้เป็นปัจจุบันและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) สนับสนุนการบูรณาการการวิจัยและท�ำงานเป็นทีม เช่น การจัดกลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย
			 รวมทัง้ การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายด้านวิจยั และวิชาการ ทัง้ ภายในและภายนอก
			 ให้เข้มแข็งและต่อเนื่องในรูปแบบของการเพิ่ม Collaborative Research Program
			 เช่น การแลกเปลี่ยนนักวิจัย และการเชิญศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor)
			 เป็นต้น
3) สนับสนุนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การปรับแปลง ถ่ายทอดและ
			 พัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการของส�ำนักวิชาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
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5)
			
6)
			
			
7)
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สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่างๆ เช่น สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และความลับทางการค้าให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และน�ำไปสู่
การใช้ประโยชน์จริง
ปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยให้คล่องตัว
เพื่อสนับสนุนการวิจัยให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น
สนั บ สนุ น การตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ในวารสารวิ ช าการระดั บ ชาติ แ ละระดั บ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล รวมทั้งสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ
ผลักดันวารสารเทคโนโลยีสุรนารีให้เป็นวารสารวิชาการนานาชาติที่ปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล

มาตรการ 2.3 ส่งเสริมขีดความสามารถของนักวิจัย และการเพิ่มจ�ำนวนนักวิจัยให้สอดคล้อง
				 กับทิศทางการพัฒนางานวิจัย
แนวทาง
1) สรรหาผู้มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในสาขาที่มี
			 ความเข้มแข็งให้มากขึ้น โดยเน้นการสนับสนุนทั้งในรูปแบบให้ทุนการศึกษา และ
			 ทุนวิจัย
2) พัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและการวิจัยให้มีศักยภาพในการผลิตผลงานคุณภาพสูง
			 อย่างต่อเนื่อง เช่น บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
			 ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
3) ทบทวนแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจยั ให้สอดคล้องและเอือ้ ต่อการปฏิบตั งิ าน
			 วิจัย โดยการเพิม่ จ�ำนวนคณาจารย์และนักวิจยั ทีม่ ีศักยภาพด้านการวิจัยในสาขาวิชาที่
			 เป็นที่ต้องการและจ�ำเป็นให้มากขึ้นโดยเร็ว
4) พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีชื่อเสียง
			 ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ โดยเน้นการด�ำเนินการอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม
มาตรการ 2.4 สนับสนุนให้มงี บประมาณ เครือ่ งมือ และเทคโนโลยีทสี่ นับสนุนการวิจยั อย่าง
				 เพียงพอ
แนวทาง
1) สร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
			 ให้เพียงพอ โดยเฉพาะในส่วนที่ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง
			 และเกิดผลงานที่มีคุณภาพมากขึ้น เช่น ห้องปฏิบัติการวิจัย เครื่องมือ ครุภัณฑ์ และ
			 สาธารณูปโภค เป็นต้น
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2)
			
3)
4)
			
			

สนับสนุนงบประมาณเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยแบบบูรณาการให้กับ
กลุ่มวิจัยและศูนย์วิจัยอย่างเหมาะสม
สนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
สนับสนุนการเชือ่ มโยงและการสร้างเครือข่ายกับภาครัฐ และภาคเอกชนทีจ่ ะเป็นแหล่ง
ทุนวิจัยส�ำคัญและเป็นส่วนสนับสนุนส�ำคัญในการน�ำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ และ
สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป

แผนที่ยุทธศาสตร์
ประสิทธิผล

มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยฯ

คุณภาพ
การนำ�ผลงานวิจัยไปใช้
แก้ปัญหาของประเทศ
อย่างเป็นรูปธรรม

ผลงานวิจัยมีคุณภาพสูง
และมีจำ�นวนมากขึ้น

ประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
การพัฒนาองค์กร
มีงบประมาณ/
เครื่องมือ/เทคโนโลยี
สนับสนุนการวิจัยฯ

นักวิจัย
มีขีดความสามารถสูงฯ

เป้าประสงค์
- มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับให้เป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

- ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสามารถนำ�ไป
ใช้ในการแก้ปัญหาของประเทศอย่างเป็น
รูปธรรม
- ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพสูง
และมีจำ�นวนมากขึ้น
- ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาล

- นักวิจัยมีขีดความสามารถสูงและมีจำ�นวน
ที่สอดคล้องกับการพัฒนางานวิจัย
- มีงบประมาณ เครื่องมือ และมีเทคโนโลยีที่
สนับสนุนการวิจัยอย่างเพียงพอ

รูปที่ 1 แผนที่ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย
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จรรยาบรรณนักวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ก�ำหนด “จรรยาบรรณอาจารย์” เพื่อเป็นแนวทาง
แก่อาจารย์ในการประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง ผู้ร่วมงาน ต่อศิษย์ ต่อมหาวิทยาลัย และต่อสังคม
อั น จะส่ ง เสริ ม และรั ก ษาไว้ ซึ่ ง มาตรฐาน และศั ก ดิ์ ศ รี แ ห่ ง วิ ช าชี พ ตลอดจนถึ ง เกี ย รติ ภู มิ ข อง
มหาวิทยาลัย จรรยาบรรณอาจารย์ดังกล่าวครอบคลุมถึงการด�ำเนินงานด้านการวิจัย โดยก�ำหนด
ไว้ว่า “รับผิดชอบต่องานวิจัย ผู้ร่วมวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัยในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อวงวิชาการ มหาวิทยาลัย และสังคม” ในทางปฏิบัติ มหาวิทยาลัยยังได้ก�ำหนดให้คณาจารย์
ของมหาวิทยาลัยยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัยของส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) อีกด้วย ซึ่ง วช. ได้ก�ำหนดจรรยาบรรณนักวิจัยไว้ดังนี้
1.
2.
		
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท�ำงานวิจัยตามข้อตกลงที่ท�ำไว้กับหน่วยงาน
ที่สนับสนุนการวิจัย และต่อหน่วยงานที่ตนเองสังกัด
นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท�ำวิจัย
นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย
นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการท�ำวิจัย
นักวิจัยพึงน�ำผลวิจัยไปใช้ในทางที่ชอบ
นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
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ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีความมุ่งมั่นในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน�ำของประเทศที่มีชื่อเสียงระดับโลก
มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารงานแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” มีภารกิจที่ส�ำคัญ 5 ประการ
ได้แก่ 1) การจัดการเรียนการสอน 2) การวิจัย 3) การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
4) การให้บริการวิชาการ และ 5) การทะนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นด�ำเนินการแบบบูรณาการ
ทั้งห้าภารกิจเข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองต่อการผลิตก�ำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ซึ่งจ�ำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
วิสัยทัศน์ของ มทส. ในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนั้น ได้รับการถ่ายทอดไปเป็นแผนงานวิจัยที่มีเป้าประสงค์ระดับภารกิจ ให้มีผลงานวิจัย
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ การวิจัยมีคุณภาพในการประเมินตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
คณาจารย์จะต้องมีขดี ความสามารถสูงในการวิจยั ตลอดจนมีผลงานจากความร่วมมือในรูปกลุม่ วิจยั
และ/หรือศูนย์วิจัย นโยบายการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงเน้นแนวทาง
การวิจัยแบบเฉพาะเจาะจง (focused) โดยตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และยุทธศาสตร์ระดับชาติ ทั้งในรูป
ของโครงการเดี่ยว หรือชุดโครงการที่เป็นโครงการวิจัยพื้นฐาน โครงการวิจัยประยุกต์ และโครงการ
วิจัยทดลองและพัฒนา ที่น�ำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โดยเฉพาะ
โครงการที่สามารถน�ำไปสู่สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์เชิงพาณิชย์ และโครงการที่ตอบสนองต่อการเป็น
“ที่พึ่งของสังคมไทย”
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ตั้ ง ขึ้ น พร้ อ มกั บ การจั ด ตั้ ง
มหาวิทยาลัยฯ ตาม พรบ. ในปี พ.ศ. 2533 และเปิดด�ำเนินการในปี พ.ศ. 2536 เป็นหน่วยงาน
เทียบเท่า “ส�ำนักวิชา” มีหน้าที่ด�ำเนินการและประสานงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งการวางแผน จัดหา และระดมเงินทุนวิจัยและอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อการวิจัย ประสานงาน
และด�ำเนินการร่วมกับสถานวิจัย ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับสาขาวิชาของส�ำนักวิชาต่างๆ เพื่อให้การ
วิจัยและการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับบัณฑิตศึกษาด�ำเนินควบคู่กันไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการประสานประโยชน์และความต้องการ
เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาระหว่างหน่วยงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยกับองค์กร และ
หน่วยงานภายนอกด้วย นอกจากนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนายังท�ำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการท�ำงาน
วิจัยของคณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย อาทิ การจัดให้มีทุนวิจัย จากกองทุนต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย การจัดระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง เป็นต้น การด�ำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
มุ่งผลส�ำเร็จที่สอดคล้องกับปณิธาน วิสัยทัศน์ และภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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โครงสร้างการบริหารงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีมรี ะบบการบริหารงานทีเ่ รียกว่า “รวมบริการ ประสานภารกิจ”
โดยมุ่งการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด มีโครงสร้าง
การบริหารงาน ดังแสดงในรูปที่ 2

สำ�นักงานสภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
สภาวิชาการ

สำ�นักงานอธิการบดี

สำ�นักวิชา

ศูนย์

สถาบัน

หน่วยวิสาหกิจ

• ส่วนส่งเสริมวิชาการ
• สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์
• สถาบันวิจัยและพัฒนา
• ศูนย์บริการการศึกษา
• เทคโนธานี
• ส่วนสารบรรณและนิติการ
• สำ�นักวิชาเทคโนโลยีสังคม
• ศูนย์บรรณสารและ
• สุรสัมมนาคาร
• ส่วนการเจ้าหน้าที่
• สำ�นักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สื่อการศึกษา
• ฟาร์มหาวิทยาลัย*
• ส่วนการเงินและบัญชี
• สำ�นักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
• ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
• ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์
• ส่วนแผนงาน
• สำ�นักวิชาแพทยศาสตร์
และเทคโนโลยี
และสาธารณสุข**
• ส่วนกิจการนักศึกษา
• สำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์
• ศูนย์คอมพิวเตอร์
• ส่วนอาคารสถานที่
• ศูนย์กิจการนานาชาติ
• ส่วนพัสดุ
• ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
• ส่วนประชาสัมพันธ์
การศึกษา
• ส่วนบริหารสินทรัพย์
• ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
• สถานกีฬาและสุขภาพ
อาชีพ
• หน่วยตรวจสอบภายใน
• หน่วยประสานงาน มทส. – กทม.
• สถานพัฒนาคณาจารย์
• สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
หมายเหตุ : * ฟาร์มมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานในก�ำกับของส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
		 ** ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นหน่วยงานในก�ำกับ
			 ของส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
			 เทคโนโลยีสุรนารี
ที่มา : ส่วนการเจ้าหน้าที่

รูปที่ 2 โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์

คณะกรรมการประจำ�สถาบันฯ
คณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองและจัดสรรงบประมาณ
โครงการวิจัย

คณะกรรมการบริหารโครงการ
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

ฝ่ายธุรการ
• งานธุรการ
• งานประสานบริการ
• งานการเงินและพัสดุ

ผู้อำ�นวยการสถาบันฯ

คณะกรรมการกำ�กับดูแลการใช้
สัตว์เพื่อการศึกษาวิจัย

รองผู้อำ�นวยการสถาบันฯ

คณะอนุกรรมการด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน

หัวหน้าสำ�นักงาน
ผู้อำ�นวยการสถาบันฯ

คณะอนุกรรมการด้านการวิจัย
เครือข่ายอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ฝ่ายเผยแพร่ผลงานวิจัย

ฝ่ายประสานงานการวิจัย

• งานฝึกอบรม
• งานจัดทำ�และเผยแพร่
เอกสารงานวิจัย
• งานประชาสัมพันธ์งานวิจัย

• งานนโยบายและแผน
• งานจัดหาและจัดสรรทรัพยากร
• งานประสานงานโครงการ
• งานเครือข่ายอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ฝ่ายสารสนเทศการวิจัย
• งานทะเบียนวิจัย
• งานคลังข้อมูล
• งานจัดทำ�ข้อมูลสนเทศการวิจัย

รูปที่ 3 โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
การด�ำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาอยู่ภายใต้การก�ำกับของคณะกรรมการประจ�ำ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และผู้แทนจากส�ำนักวิชาและ
ศูนย์ต่างๆ ท�ำหน้าที่วางแผน และก�ำหนดนโยบายในภาพรวม ก�ำกับการด�ำเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนและนโยบายที่ก�ำหนด คณะกรรมการประจ�ำสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย
1. อธิการบดี		
ประธานคณะกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
3. ศาสตราจารย์ ดร. ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ศาสตราจารย์ ดร. จงรักษ์ ผลประเสริฐ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา แก้วเทพ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. ศาตราจารย์พิเศษ ดร. สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. หัวหน้าสถานวิจัยของส�ำนักวิชาต่างๆ
กรรมการ
9. ผู้แทนศูนย์คอมพิวเตอร์
กรรมการ
10. ผู้แทนศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
กรรมการ
11. ผู้แทนศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
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12. ผู้แทนเทคโนธานี
กรรมการ
13. ผูอ้ �ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
14. หัวหน้าส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ�ำสถาบันวิจัยและพัฒนา มีคณะอนุกรรมการ
พิจารณากลัน่ กรองและจัดสรรงบประมาณโครงการวิจยั สนับสนุนการปฏิบตั งิ าน คณะอนุกรรมการฯ
ดังกล่าวมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาและอนุมตั โิ ครงการวิจยั ทีม่ ผี เู้ สนอขอรับเงินอุดหนุนการวิจยั จากมหาวิทยาลัย
2. พิจารณาและรับรองรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย
3. พิจารณาและรับรองรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
4. พิจารณาและกลั่นกรองเพื่อศึกษารายละเอียดในเบื้องต้นว่าเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
กรณีที่ไม่เป็นสาระส�ำคัญ ให้อยู่ในอ�ำนาจของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและจัดสรร
งบประมาณโครงการวิจัย หากเป็นสาระส�ำคัญก็ให้เสนอต่อคณะกรรมการประจ�ำสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
5. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
1. ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. หัวหน้าสถานวิจัยส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3. หัวหน้าสถานวิจัยส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4. หัวหน้าสถานวิจัยส�ำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
5. หัวหน้าสถานวิจัยส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์
6. หัวหน้าสถานวิจัยส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์
7. หัวหน้าสถานวิจัยส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
8. รองผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
9. เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการคณะอนุกรรมการ

นอกจากนี้ สถาบันวิจยั และพัฒนายังมีโครงสร้างการบริหารงานตามภารกิจวิจยั ของ มทส.
ร่วมกับส�ำนักวิชาต่างๆ โดยแต่ละส�ำนักวิชาจะมีหน่วยบริหารงานวิจัยในระดับเดียวกับสาขาวิชาที่
เรียกว่า “สถานวิจัย” ซึ่งสถานวิจัยมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิจัยในระดับมหาวิทยาลัยในคณะ
กรรมการประจ�ำสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและจัดสรรงบ
ประมาณโครงการวิจัย ในส่วนของการน�ำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์นั้น มหาวิทยาลัยมี
หน่วยงานหลักที่ท�ำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกคือ ส่วนบริหารสินทรัพย์ โดย
เฉพาะในส่วนของการน�ำทรัพย์สินทางปัญญาไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงต่อชุมชน และในเชิง
พาณิชย์
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คณะกรรมการประจำ�สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ศ. ดร. ประสาท สืบค้า
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประธานกรรมการ
ศ. ดร. ชูกิจ ลิมปิจ�ำนงค์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองประธานกรรมการ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ศ. ดร. จงรักษ์ ผลประเสริฐ

ศ. ดร. ชิดชนก เหลือสินทรัพย์

รศ. ดร. กาญจนา แก้วเทพ

ศ. น.พ. ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์

ศ. พิเศษ ดร. สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์
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คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

รศ. ดร. รัตติกร ยิ้มนิรัญ
หัวหน้าสถานวิจัย
ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ผศ. ดร. ธรา อั่งสกุล
หัวหน้าสถานวิจัย
ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

ศ. ดร. หนึ่ง เตียอ�ำรุง
หัวหน้าสถานวิจัย
ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ศ. ดร. กิตติเทพ เฟื่องขจร
หัวหน้าสถานวิจัย
ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ผศ. ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ
หัวหน้าสถานวิจัย
ส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์

อ. ดร. ณัฐฐิตา เพชรประไพ
หัวหน้าสถานวิจัย
ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ผศ. ดร. ชาญชัย ทองโสภา
ผู้แทนเทคโนธานี

อ. ดร. ณัฏฐญา เผือกผ่อง
ผู้แทนศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

อ. ดร. สาโรช รุจิรวรรธน์
ผู้แทนศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ. ดร .อาทิตย์ ศรีแก้ว
ผู้แทนศูนย์คอมพิวเตอร์

รศ. ดร. อนันต์ ทองระอา
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ

นางพรประภา ซ้อนสุข
หัวหน้าส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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การแบ่งส่วนงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้แบ่งส่วนงานออกเป็นฝ่ายต่างๆ จ�ำนวน 4 ฝ่าย อยู่ภายใต้การ
ก�ำกับดูแลของผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และหัวหน้าส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา มีบุคลากร และภารกิจของแต่ละฝ่าย ดังต่อไปนี้
ฝ่ายธุรการ
เป็ น หน่ ว ยงานกลางของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ท� ำ หน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ งานสารบรรณ
งานการเงิน งานพัสดุครุภัณฑ์ งานพิมพ์ และงานประสานบริการ เพื่อให้การบริการและประสานงาน
กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับนักวิจัย ผู้แทนแหล่งเงินทุน
ตลอดจนชาวต่างประเทศ ที่มาเยี่ยมชมกิจกรรมการด�ำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายเผยแพร่ผลงานวิจัย
ท�ำหน้าที่ฝึกอบรม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์งานวิจัย จัดประชุมอบรมสัมมนาและ
บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการวิจัย ผลิตเอกสารงานวิจัย และจัดท�ำวารสารเทคโนโลยีสุรนารี
ฝ่ายประสานงานการวิจัย
ท�ำหน้าที่ประสานงานการด�ำเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย จัดท�ำนโยบายและแผนงาน
ของสถาบันฯ ประสานงานโครงการวิจยั เฉพาะเรือ่ ง ด�ำเนินการในการติดตามประเมินผลโครงการวิจยั
จัดท�ำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุน ประสานงานการด�ำเนินงานวิจัยระหว่างนักวิจัย
ของมหาวิทยาลัย กับแหล่งทุนสนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย
ฝ่ายสารสนเทศการวิจัย
ท�ำหน้าที่จัดท�ำฐานข้อมูลและทะเบียนงานวิจัย จัดท�ำทะเบียนเอกสารงานวิจัย ท�ำเว็บไซต์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้บริการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยแก่บุคคลและหน่วยงาน
ต่างๆ แนะน�ำ รวบรวม และจัดท�ำฐานข้อมูลแหล่งทุนสนับสนุนงานด้านการวิจยั ทัง้ ในและต่างประเทศ
รวมทั้งผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีข้อสนเทศอันเป็นประโยชน์ทางการวิจัย เช่น รายงานประจ�ำปี รวบรวม
บทคัดย่องานวิจัย นามานุกรมแหล่งทุนวิจัย เป็นต้น
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การดำ�เนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
คณะกรรมการกำ�กับดูแลการใช้สัตว์เพื่อการศึกษาวิจัย
คณะอนุกรรมการด้านการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
วารสารเทคโนโลยีสุรนารี
กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย
โครงการวิจัยและงบประมาณ
การเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
การดำ�เนินงานตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (ปีที่ 3)
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
คณะกรรมการพิจารณาและควบคุมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จะพิจารณาด้านจริยธรรมและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของงานวิจัยในมนุษย์ทุกชนิด ทั้งการ
วิจัยทางชีวเวชศาสตร์ การวิจัยทางสังคมศาสตร์ และการวิจัยทางระบาดวิทยาโดยใช้หลัก 6
ประการ และค�ำประกาศของเฮลซิงกิ ได้แก่
		 1. การเคารพสิทธิของอาสาสมัคร
		 2. การรักษาความลับ
		 3. ความยุติธรรม
		 4. ความซื่อสัตย์
		 5. ความประพฤติดี
		 6. ละเว้นความประพฤติชั่ว
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ประกอบด้วย
บุคคล ดังต่อไปนี้
		
1.		 ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิงธาดา สืบหลินวงศ์
ที่ปรึกษา
		 2.		 ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา		
ประธาน
		 3.		 นายแพทย์ปริญญา สันติชาติงาม		
กรรมการ
		 4.		 นายแพทย์อเนก มุ่งอ้อมกลาง		
กรรมการ
		 5.		 พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา		
กรรมการ
		 6.		 อาจารย์ 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. ให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การท� ำ วิ จั ย ในมนุ ษ ย์
ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือการวิจัยที่กระท�ำในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
			 2. ให้ความเห็นชอบโครงการวิจัยที่มีการศึกษาวิจัยในมนุษย์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขในข้อ 1
			 3. ให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำเกีย่ วกับการด�ำเนินการวิจยั ในมนุษย์แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�ำงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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			 4. ควบคุมก�ำกับติดตามโครงการที่ผ่านการรับรองจริยธรรมแล้ว เพื่อให้เป็นการแน่ใจว่า
ไม่มีปัญหาในด้านจริยธรรมการวิจัยเกิดขึ้นในระหว่างการด�ำเนินการวิจัยจนแล้วเสร็จ
			 5. ภารกิจอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
		 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีโครงการวิจัยทีผ่ า่ นการพิจารณาโดยคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ จ�ำนวน 31 โครงการ รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ก ตารางที่ ก.1

คณะกรรมการกำ�กับดูแลการใช้สัตว์เพื่อการศึกษาวิจัย
เพื่อให้การก�ำกับดูแลการใช้สัตว์เพื่อการศึกษาวิจัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารีจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการก�ำกับดูแลการใช้สัตว์เพื่อการศึกษาวิจัย
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
		 1.		 ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานกรรมการ
		 2.		 รองศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ พาลพ่าย
กรรมการ
		 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. ภคนิจ คุปพิทยานันท์ กรรมการ
		 4.		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หนึ่งหทัย ขอผลกลาง
กรรมการ
		 5.		 อาจารย์ นายแพทย์ ดร. ชวบูลย์ เดชสุขุม
กรรมการ
		 6.		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฦวรรณ เสาวคนธ์
กรรมการ
		 7.		 อาจารย์ ดร. อัจฉราพร แถวหมอ
กรรมการ
		 8.		 อาจารย์ ทัดขวัญ มธุรชน
กรรมการ
		 9.		 อาจารย์ ดร. ณัฐฐิตา เพชรประไพ
กรรมการ
		 10. นายสาทิพย์ จุไรรัตน์พร
กรรมการ
		 11. นางสาวกรวรรณ รัตนไชย
กรรมการ
		 12. นายเพลิน เมินกระโทก
กรรมการ
		 13. นายราชัย อัศเวศน์
กรรมการ
		 14. นายดามธรรม จินากูล
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
		 15. นายวัชระ วงค์วิริยะ
โดยคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ก�ำหนดรายละเอียด แนวทางปฏิบตั ใิ นการใช้และการเลีย้ งสัตว์เพือ่ งานวิจยั งานทดสอบ
งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์
2. พิจารณาโครงการทีม่ กี ารใช้สตั ว์ในงานวิจยั งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ
ที่มีผู้เสนอ ทั้งที่ต้องการจะด�ำเนินการภายในหรือภายนอกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ
ที่ต้องการด�ำเนินการภายในองค์กร และน�ำเสนอต่อผู้บริหารองค์กร เฉพาะโครงการที่มีแผนปฏิบัติ
การถูกต้องสอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ซึ่งจะด�ำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น
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3. ติดตามก�ำกับดูแลการใช้สัตว์ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติต่อสัตว์โดยถูกต้องตาม
จรรยาบรรณการใช้สัตว์
4. จั ด การให้ ห น่ ว ยงานเลี้ ย งสั ต ว์ ด� ำ เนิ น การอย่ า งมี ม าตรฐาน ตามที่ ก� ำ หนดไว้ ใ น
จรรยาบรรณการใช้สัตว์
5. สนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ให้ ห น่ ว ยงานเลี้ ย งสั ต ว์ ไ ด้ รั บ งบประมาณเพี ย งพอในการ
ด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์
6. จัดให้มีการสอน การอบรม การประชุมทางวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการใช้
สัตว์ แก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ที่ใช้สัตว์ และพนักงานเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้สามารถ
ด�ำเนินการตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลการใช้สัตว์เพื่อการศึกษาและวิจัย จ�ำนวน 28 โครงการ รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ก
ตารางที่ ก.2

คณะอนุกรรมการด้านการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษาภายใต้การจัดกลุ่มเครือข่ายตามพื้นที่จ�ำนวน 9 เครือข่าย เพื่อเชื่อมโยงการท�ำงาน
ระหว่าง สกอ. กับ สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นแม่ข่าย
“เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” ครอบคลุม 8 จังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง มีสมาชิก 17 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรรี มั ย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาลัยนครราชสีมา มหาวิทยาลัยการจัดการ
และเทคโนโลยีอีสเทิร์น วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ วิทยาลัยชุมชนบุรรี มั ย์
วิทยาลัยชุมชนยโสธร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
เมือ่ วันที่ 14 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ได้แต่งตัง้ “คณะอนุกรรมการ
ด้านการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” เพื่อร่วมมือและผลักดัน
การด�ำเนินกิจกรรมด้านการวิจัยของเครือข่ายฯ ประกอบด้วยผู้แทนจากทั้ง 17 สถาบันในเครือข่าย
โดยผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทส. เป็นประธานคณะอนุกรรมการ และบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีกิจกรรมส�ำคัญ
ที่ได้ด�ำเนินการคือ การจัดสรรทุนวิจัยแก่คณาจารย์ นักวิจัยในเครือข่ายภายใต้ “โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก” เป็นปีแรก
คณะอนุกรรมการด้านการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้
ก�ำหนดแผนงานวิ จั ย ส�ำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย ตามล�ำดับความส�ำคัญ ดังนี้
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รายงานสรุปผลการดำ�เนินงานวิจัย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

		 1. การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
		 2. การวิจัยสร้างทุนทางสังคม (การศึกษา สุขภาพ ศาสนา และวัฒนธรรม)
		 3. การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
		 4. การรักษาดุลยภาพทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		 5. การวิจัยเพื่อสร้างความมั่นคงและความเป็นธรรมในสังคม
		 6. การบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศ
				สู่การใช้ประโยชน์ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสม
		 7. การวิจัยพื้นที่รอยต่อชายแดน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไม่ได้รบั การจัดสรรงบประมาณจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดท�ำวารสารเทคโนโลยีสุรนารีมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเข้าปีที่
20 วารสารเทคโนโลยีสุรนารีได้ถูกคัดเลือกให้เป็นวารสารที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ให้การยอมรับว่าเป็นวารสารวิชาการในประเทศ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ วารสารเทคโนโลยีสุรนารี ยังได้ถูกจัดให้อยู่ใน
ฐานข้อมูล Thailand Citation Index (TCI) ด้วย และเพื่อให้การกระจายและเผยแพร่องค์ความรู้
จากการวิจยั เป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวางมากขึน้ สถาบันวิจยั และพัฒนาจึงได้ปรับรูปแบบการ
ด�ำเนินงานของวารสารให้มีทั้งรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และรูปแบบสิ่งพิมพ์ควบคู่กันไป การเผยแพร่
บทความบนอินเตอร์เน็ตสามารถกระท�ำได้อย่างรวดเร็วทันทีที่ผู้เขียนเสร็จสิ้นกระบวนการแก้ไข
และการจัดรูปแบบของบทความ ส่วนรูปเล่มแบบสิ่งพิมพ์นั้นจะปรากฏตามมาภายหลัง

รูปที่ 4 เว็บไซต์วารสารเทคโนโลยีสุรนารี
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วารสารเทคโนโลยีสุรนารีเป็นวารสารวิชาการ ก�ำหนดเผยแพร่ราย 3 เดือน จัดพิมพ์ขึ้น
ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสื่อกลางเผยแพร่ผลงานประเภทบทความ
วิจัยและบทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคณาจารย์และนักวิชาการ ทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ บทความที่ลงพิมพ์จะก�ำหนดให้เป็นภาษาอังกฤษ โดยทุกบทความจะต้อง
ผ่านการประเมินโดยผูท้ รงคุณวุฒติ ามสาขาวิทยาการ (peer review) ไม่นอ้ ยกว่า 2 คน ส�ำนักงานวารสาร
เทคโนโลยีสุรนารีได้ส่งวารสารเผยแพร่ไปยังผู้ที่บอกรับเป็นสมาชิก และอภินันทนาการแก่หน่วยงาน
สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสุรนารี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีรายนามดัง
ต่อไปนี้
ที่ปรึกษา
อธิการบดี
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
บรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร. ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์
รองบรรณาธิการด้านวิศวกรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
รองบรรณาธิการด้านเกษตรศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร. หนึ่ง เตียอ�ำรุง
รองบรรณาธิการด้านวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. รัตติกร ยิ้มนิรัญ
กองบรรณาธิการ
		 Prof. Dr. Dennes T. Bergado
Asian Institute Technology
		 Prof. Dr. Shen Shui-Long
Shanghai Jiao Tong University, China
		 Prof. Dr. Dietmar Haltrich
Universaität für Bodenkultur Wien, Austria
		 Prof. Dr. Michael J. Stout
Louisiana State University, USA
		 Prof. Dr. Kiwamu Minamisawa
Tohoku University, Japan
		 Prof. Dr. Lloyd E. Metzger
South Dakota State University, USA
		 Prof. Dr. Amar S. Bhalla
University of Texas at San Antonio, USA
		 Prof. Dr. David P. Cann
Oregon State University, USA
		 ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ฝ่ายจัดการและธุรการ
		 ฝ่ายเผยแพร่ผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
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รายงานสรุปผลการดำ�เนินงานวิจัย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เนื่องจากการวิจัยและพัฒนาเป็นภารกิจส�ำคัญของมหาวิทยาลัย ซึ่งจ�ำเป็นต้องได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณการวิจัยและพัฒนาอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง จึงจะบรรลุความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงได้จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาขึ้นในปี
พ.ศ. 2540 โดยการจัดสรรเงินรายได้ที่เป็นเงินสะสมของมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 50,000,000 บาท
เป็นทุนประเดิมของกองทุนฯ แล้วน�ำเงินรายได้หรือผลประโยชน์นอกเหนือจากเงินต้นของกองทุนฯ
จัดสรรเพื่อใช้ประโยชน์ดังนี้
			 1. ทุนสนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย
			 2. ทุนสนับสนุนการวิจัยและการน�ำเสนอผลงานวิจัยเพื่อท�ำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
		 			 บัณฑิตศึกษา
			 3. ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
			 4. ทุนพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้น
			 5. ทุนส่งเสริมพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
			 6. ทุนส่งเสริมการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
			 7. ทุนเสริมสร้างทรัพย์สินทางปัญญา
		
		 หลักเกณฑ์การใช้เงินของกองทุนฯ มีดังนี้
		 1. ร้อยละ 20 เป็นเงินส�ำรองเพื่อความมั่นคงของกองทุนฯ
		 2. ร้อยละ 80 จัดสรรเพื่อสนับสนุนการวิจัย โดยแยกเป็น
		2.1 ร้อยละ 50 (หรือร้อยละ 40 ของทั้งหมด) จัดสรรส�ำหรับโครงการวิจัยและพัฒนา
		 ของคณาจารย์
		2.2 ร้อยละ 25 (หรือร้อยละ 20 ของทั้งหมด) จัดสรรส�ำหรับการส่งเสริมให้ผลิต
			
ผลงานวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ
		2.3 ร้อยละ 25 (หรือร้อยละ 20 ของทั้งหมด) จัดสรรส�ำหรับโครงการวิจัยเพื่อท�ำ
			
วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการวิจัยและพัฒนาที่จะขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
		 1. สร้างผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจและสังคม
		 2. มีความจ�ำเป็นเร่งด่วน
		 3. มีผลต่อการพัฒนาประเทศ
		 4. มีลักษณะอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
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		 ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกองทุนสนับสนุนการวิจยั และพัฒนา
มีดงั นี้
		 1. สนับสนุนการส่งเสริมให้ผลิตผลงานวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสาร
		 นานาชาติ จ�ำนวน 20 เรื่อง เป็นเงิน 4,000,000.00 บาท
2. สนับสนุนการท�ำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา จ�ำนวน 92 เรือ่ ง เป็นเงิน 1,760,519.15 บาท
		 3. สนับสนุนการน�ำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ�ำนวน 218 เรื่อง
เป็นเงิน 619,480.85 บาท
		 รวมเป็นเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทั้งสิ้นจ�ำนวน 6,380,000.00
บาท รายละเอียดแสดงดังในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มทส.
หน่วยงาน/ประเภทการสนับสนุน
สนับสนุนการส่งเสริมให้ผลิตผลงานวิจัยเพื่อรับ
สิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ

จำ�นวนโครงการ
20

งบประมาณ (บาท)
4,000,000.00

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์

9

1,800,000.00

สำ�นักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

4

800,000.00

สำ�นักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

6

1,200,000.00

สำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์

1

200,000.00

92

1,760,519.15

15

341,862.55

8

234,378.00

สำ�นักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

29

494,968.60

สำ�นักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

36

629,335.00

4

59,975.00

218

619,480.85

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์

27

76,260.00

สำ�นักวิชาเทคโนโลยีสังคม

16

44,780.00

สำ�นักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

42

124,960.00

132

370,480.85

1

3,000.00

330

6,380,000.00

สนับสนุนการทำ�วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์
สำ�นักวิชาเทคโนโลยีสังคม

สำ�นักวิชาแพทยศาสตร์
สนับสนุนการนำ�เสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา

สำ�นักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สำ�นักวิชาแพทยศาสตร์
รวม
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10%
(619,480.85 บาท)

27%
(1,760,519.15 บาท)

63%
(4,000,000.00 บาท)

สนับสนุนการส่งเสริมให้ผลิตผลงานวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ
สนับสนุนการท�ำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
สนับสนุนการน�ำเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา

แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของเงินอุดหนุนจากกองทุนฯ (แยกตามประเภททุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
หน่วย : ล้านบาท
4.7
4.2 4.2

4.0

3.4
2.1 2.0

2552

3.4

2.1

1.8
0.6

0.3

0.0

4.0

2553

0.0
2554

0.6

0.6

0.5

0.4

0.0
2555

2556

สนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนา
สนับสนุนการส่งเสริมให้ผลิตผลงานวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ
สนับสนุนการท�ำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
สนับสนุนการน�ำเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา

แผนภูมทิ ี่ 2 เปรียบเทียบจ�ำนวนงบประมาณของทุนแต่ละประเภท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556
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ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนการด�ำเนินการวิจัยของ
คณาจารย์ในรูปแบบของศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย ประกอบด้วย
11 ศูนย์วิจัย 8 กลุ่มวิจัย 5 หน่วยวิจัย และ 1 ห้องปฏิบัติการวิจัย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000,000 บาท
(จัดสรรให้เฉพาะศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย ที่มีผลการด�ำเนินงาน
ผ่านเกณฑ์เท่านั้น) รายละเอียดดังตารางที่ 2 และ 3 และในแผนภูมิที่ 3 และ 4
ตารางที่ 2 จ�ำนวนศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย แยกตามส�ำนักวิชา
สำ�นักวิชา

จำ�นวน
ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย หน่วยวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัย

รวม

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์

5

4

1

-

10

สำ�นักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

2

3

1

1

7

สำ�นักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

4

1

2

-

7

สำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์

-

-

1

-

1

11

8

5

1

25

รวม

ตารางที่ 3 งบประมาณสนับสนุนศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย
แยกตามส�ำนักวิชา
สำ�นักวิชา

งบประมาณ (บาท)
หน่วยวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัย

รวม

ศูนย์วิจัย

กลุ่มวิจัย

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์

4,134,000

2,716,000

348,000

-

7,198,000

สำ�นักวิชาเทคโนโลยี
การเกษตร

1,774,000

1,387,000

398,000

255,000

3,814,000

สำ�นักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

2,391,000

500,000

834,000

-

3,725,000

สำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์

-

-

263,000

-

263,000

รวม

8,299,000

4,603,000 1,843,000

255,000

15,000,000
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11

8

5

1

ศูนย์วิจัย

กลุ่มวิจัย

หน่วยวิจัย

ห้องปฏิบัติการวิจัย

แผนภูมิที่ 3 จ�ำนวนศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย

8.3

หน่วย : ล้านบาท

4.6

1.8
0.3

ศูนย์วิจัย

กลุ่มวิจัย

หน่วยวิจัย

ห้องปฏิบัติการวิจัย

แผนภูมิที่ 4 งบประมาณของศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย
		
		 ทั้งนี้ รายละเอียดศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย ปรากฏใน
ภาคผนวก ก ตารางที่ ก.3
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โครงการวิจัยและงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันวิจยั และพัฒนาได้ดำ� เนินการประสานงานโครงการวิจยั
ของมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 563 โครงการ (รวมโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก และทุนอุดหนุนการ
ท�ำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา) รวมเป็นงบประมาณสนับสนุนการวิจัยทั้งสิ้น 354,291,371 บาท
โดยมีรายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ก ตารางที่ ก.4 และในแผนภูมิที่ 5 และ 6
7%
(26,177,460
7% บาท)
(26,177,460 บาท)

2%
(5,968,060
2% บาท)
(5,968,060 บาท)

18%
(63,005,800
18% บาท)
(63,005,800 บาท)
73%
73% บาท)
(259,140,051
(259,140,051 บาท)

เงินรายได้ มทส.
ส�ำนักงบประมาณ (ผ่านการพิจารณาโดย วช.)

กองทุนต่างๆ ของ มทส.
แหล่งทุนภายนอก

แผนภูมิที่ 5 ร้อยละของงบประมาณอุดหนุนที่ได้รับจากแหล่งทุนต่างๆ
15% (88 โครงการ)
15% (88 โครงการ)

13% (77 โครงการ)
13% (77 โครงการ)

35% (200 โครงการ)
35% (200 โครงการ)

37% (216 โครงการ)
37% (216 โครงการ)

เงินรายได้ มทส.

กองทุนต่างๆ ของ มทส.

ส�ำนักงบประมาณ (ผ่านการพิจารณาโดย วช.)

แหล่งทุนภายนอก

แผนภูมิที่ 6 ร้อยละของจ�ำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนต่างๆ
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เมื่อจ�ำแนกแหล่งทุนที่สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนการวิจัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
พบว่ า โครงการวิจัยส่วนใหญ่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก คิดเป็นร้อยละ 73 ของ
งบประมาณอุดหนุนการวิ จั ย ทั้ ง หมด รองลงมาคื อ ส� ำนั ก งบประมาณ (ผ่ า นการพิ จ ารณาโดย
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) ร้อยละ 18 เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ร้อยละ 7 และกองทุนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (กองทุนสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ร้อยละ 2
จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่า จ�ำนวนงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกมีจ�ำนวนประมาณสามในสี่ของจ�ำนวนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด แสดง
ให้เห็นถึงศักยภาพของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการแสวงหาแหล่งทุน และการ
ได้รบั การยอมรับจากแหล่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีได้รบั ทุนจากแหล่งทุนภายนอก ซึง่ ประกอบไปด้วยแหล่งทุน
จากภาครัฐ เอกชน และแหล่งทุนจากต่างประเทศ โดยแหล่งทุนภายนอกที่อยู่ในภาครัฐที่ส�ำคัญ
เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส�ำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ส�ำนักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร
(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย เป็นต้น ส่วนทุนอุดหนุนจากบริษทั เอกชนและมูลนิธติ า่ งๆ ในประเทศ เช่น บริษัท ปตท.
จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัทซัมซุงอิเล็คโทร-แม็คคานิคส์
นครราชสีมาจํากัด ห้างหุ้นส่วน จ�ำกัดไทยด�ำรงค์ โกร บริษัทเค พี เอ็นเนอร์ยีกรุ๊ปจ�ำกัด บริษัท
Double A จ�ำกัด บริษัททรานส์คอนซัลท์ จ�ำกัด บริษัทเอส.เอช.แอล พาราวู้ดจ�ำกัด บริษัทซัมซุง
อิเล็คโทร-แม็คคานิคส์ นครราชสีมาจํากัด บริษัทฮาวายอินดัสทรี เป็นต้น ส�ำหรับแหล่งทุนจาก
ต่างประเทศ เช่น Energy and Environment Partnership with the Mekong Region, Mitsui
Sumitomo Insurance Welfare Foundation, Rebel Group International B.V., Western Digital
เป็นต้น
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บโครงการวิ จั ย และงบประมาณรวมทั้ ง หมดที่ ไ ด้ รั บ ในปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2556 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พบว่า จ�ำนวนโครงการวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ลดลง
ร้อยละ 7.2 แต่จ�ำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.6
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เปรียบเทียบโครงการและงบประมาณวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556
เมือ่ เปรียบเทียบจ�ำนวนโครงการวิจยั และงบประมาณ ตัง้ แต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2552–2556
จะเห็นได้วา่ ทัง้ จ�ำนวนโครงการวิจยั และงบประมาณมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ โดยจ�ำนวนโครงการวิจยั เพิม่ ขึน้
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553, 2553-2554, และ 2554-2555 ร้อยละ 18.3, 1.4, และ 2.0
ตามล�ำดับ และลดลงในปี 2555-2556 ร้อยละ 7.2 ในขณะที่จ�ำนวนงบประมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ
39.8, และ 16.0 ตามล�ำดับ ลดลงร้อยละ 29.9 ในปี 2554-2555 และกลับมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.6
ในปี 2555-2556 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 7 และเมื่อวิเคราะห์ตามประเภทของแหล่งทุน พบว่าโครงการ
วิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552–2556 ส่วนใหญ่ได้รบั งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
รองลงมาคือ ส�ำนักงบประมาณ (ผ่านการพิจารณาโดย วช.) ดังแสดงในแผนภูมิที่ 8-9
607

595

587

563

496
370.2

319.1

354.3
259.4

228.3

2552

2553

2554

2555

2556

จ�ำนวนโครงการ (ไม่นับซ�้ำจ�ำนวนโครงการภายนอกที่ได้รับเงินสมทบจากมหาวิทยาลัย)
จ�ำนวนงบประมาณ (ล้านบาท) (รวมเงินจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ)

แผนภูมิที่ 7 จ�ำนวนโครงการวิจัยและงบประมาณรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556
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154.0

151.3
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31.0
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26.4
11.5
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2553

24.9
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6.3
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26.2
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รายงานสรุปผลการดำ�เนินงานวิจัย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

267.9

259.1

242.7

154.0

151.3

71.2

71.0
41.4

31.0

26.4
11.5

4.5
2552

40.0

24.9

2553

เงินรายได้ มทส.

กองทุนต่างๆ ของ มทส.

25.6

63.0
26.2

6.3

8.5

2554

2555

5.9
2556

ส�ำนักงบประมาณ (ผ่านการพิจารณาโดย วช.)

แหล่งทุนภายนอก

แผนภูมิที่ 8 จ�ำนวนงบประมาณ (จ�ำแนกตามประเภทแหล่งทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556
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เงินรายได้ มทส.

172

116 115
88

71

2552

200

62

77

45

2553
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2555

กองทุนต่างๆ ของ มทส.

ส�ำนักงบประมาณ (ผ่านการพิจารณาโดย วช.)

2556
แหล่งทุนภายนอก

แผนภูมิที่ 9 จ�ำนวนโครงการวิจัย (จ�ำแนกตามประเภทแหล่งทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556
				 (นับซ�้ำจ�ำนวนโครงการภายนอกที่ได้รับเงินสมทบจากมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 18
				 โครงการ)
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การเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
ในปี พ.ศ. 2556 คณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ด�ำเนินการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ จ�ำนวนทั้งสิ้น 893 เรื่อง โดยแบ่งเป็นจ�ำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ�ำนวน 389 บทความ คิดเป็นร้อยละ 43.56 และในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ จ�ำนวน 32 บทความ คิดเป็นร้อยละ 3.58 จ�ำนวนผลงานวิจยั ทีเ่ ผยแพร่ในการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการระดับนานาชาติ จ�ำนวน 295 บทความ คิดเป็นร้อยละ 33.04 การประชุมสัมมนาทาง
วิชาการระดับชาติ จ�ำนวน 168 บทความ คิดเป็น ร้อยละ 18.81 และเผยแพร่ในสือ่ อืน่ ๆ นวน 9 ผลงาน
คิดเป็นร้อยละ 1.01 ข้อมูลสัดส่วนการเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำ แสดงในตารางที่ 4
และรายละเอียดของผลงานทางวิชาการแสดงในแผนภูมทิ ี่ 10-11 และในภาคผนวก ข
ตารางที่ 4 สัดส่วนการเผยแพร่ผลงานวิจัยปี พ.ศ. 2556
รายการ
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
- ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
- นำ�เสนอในที่ประชุม / สัมมนาทางวิชาการ
- เผยแพร่ในสื่ออื่นๆ
การเผยแพร่ในระดับชาติ
- ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
- นำ�เสนอในที่ประชุม / สัมมนาทางวิชาการ
- เผยแพร่ในสื่ออื่นๆ
รวม

จำ�นวนผลงาน (เรื่อง)
685
389
295
1
208
32
168
8
893

ผลงาน : อาจารย์ 1 คน
1.85
1.05
0.80
0.003
0.56
0.09
0.45
0.02
2.41

หมายเหตุ : จ�ำนวนอาจารย์ที่ใช้ค�ำนวณ เป็นจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำเทียบเท่าที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
				 ในปีการศึกษา 2556 จ�ำนวน 370 คน (ทีม่ า: ส่วนการเจ้าหน้าที)่
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รายงานสรุปผลการดำ�เนินงานวิจัย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

1%
(9 เรื่อง)

19%
(168 เรื่อง)

43%
(389 เรื่อง)

33%
(295 เรื่อง)
4%
(32 เรื่อง)
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ

ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ

อื่นๆ

แผนภูมิที่ 10 ร้อยละของการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการประเภทต่างๆ

หน่วย : เรื่อง
389

378
328

296

264

259
187

160

126

12

47
13

8
2554

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ
อื่นๆ

168

144

50
12

2553

295

160

49

46
2552

327

323

2555

32
2556

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ

แผนภูมิที่ 11 การเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (จ�ำแนกตามประเภทผลงาน)

9
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การดำ�เนินงานตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (ปีที่ 3)
ตามที่ มทส. ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ตามโครงการ
พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของส�ำนักงานคณะกรรมการการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป้าหมาย
ของโครงการดังกล่าวนี้ก็คือ “การท�ำให้มหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
ที่มีคุณภาพระดับโลก (World-Class University) อย่างแท้จริง มีทิศทางและอัตลักษณ์ มีศูนย์วิจัย
ทีม่ คี วามเป็นเลิศอันดับหนึง่ ของประเทศ มีการผลิตก�ำลังคนระดับสูง มีบทบาทการเป็นผูน้ ำ� ทางปัญญา
และมีจิตส�ำนึกในการรับใช้และรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ด้วยการท�ำงานวิจัย
และนวัตกรรมเชิงลึก เพือ่ ตอบโจทย์/ปัญหาของประเทศ ท�ำให้ได้ผลงานวิจยั และนวัตกรรมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
สามารถตีพมิ พ์ได้ในวารสารทีม่ ผี ลกระทบการอ้างอิงสูง (High Impact Factor) เป็นทีย่ อมรับในวงการ
วิจัยและวิชาการระดับนานาชาติ ท�ำให้เกิดผลกระทบ (Outcome) ในด้านการน�ำไปใช้ประโยชน์
เชิงการประยุกต์ในภาคการผลิตจริง (Real Sector) การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ”
ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ด�ำเนินการจัดตั้งเครือข่ายวิจัยริเริ่ม
แบบมุ่งเป้า จ�ำนวน 4 เครือข่ายวิจัย ได้แก่
1) เครือข่ายวิจัยด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีโปรตีน
2) เครือข่ายวิจัยด้านวัสดุชั้นสูง
3) เครือข่ายวิจัยด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขั้นสูง
4) เครือข่ายวิจัยด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและทฤษฎี
การจัดตั้งและการสนับสนุนทรัพยากรด้านการวิจัยแก่เครือข่ายวิจัยดังกล่าว สถาบันวิจัย
และพัฒนาได้ดำ� เนินการอย่างเป็นระบบ โดยสร้างกลไกให้คณาจารย์มกี ารรวมตัวและท�ำวิจยั ร่วมกัน
ในลักษณะสหวิทยาการมากขึ้น นอกจากนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนายังเปิดโอกาสให้คณาจารย์
เสนอชื่อเครือข่ายวิจัยอื่นๆ ที่มีความพร้อมและมีความเข้มแข็ง เพื่อก�ำหนดเป็นคลัสเตอร์วิจัย
เพิ่มเติมต่อไปในอนาคต มาตรการเชิงรุกที่ส�ำคัญได้แก่ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง
“ก�ำหนดหลักเกณฑ์การจัดตัง้ และสนับสนุนศูนย์วจิ ยั กลุม่ วิจยั และหน่วยวิจยั หรือห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั
เพือ่ พัฒนาสูก่ ารเป็นศูนย์เชีย่ วชาญเฉพาะทาง พ.ศ. 2554” ซึง่ ถือเป็นแนวทางในการบ่มเพาะศูนย์วจิ ยั
กลุม่ วิจยั และหน่วยวิจยั หรือห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั ทีม่ ศี กั ยภาพสูง ให้สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์
เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้ในอนาคต นอกเหนือจากประกาศดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้มีประกาศ
มหาวิทยาลัยอืน่ ๆ เพิม่ เติมด้วย อาทิ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี เรือ่ ง “ก�ำหนดหลักเกณฑ์
และการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Researcher) และ
ทุนสนับสนุนนักวิจยั บัณฑิตศึกษา (Post Graduate Researcher) แก่คณาจารย์ทมี่ ผี ลผลิตด้านวิจยั สูง”
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง “ก�ำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตร
หรือตีพมิ พ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ พ.ศ. 2554” และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
เรื่อง “ก�ำหนดหลักเกณฑ์และการพิจารณาจัดสรรทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก (SUT-PhD)
พ.ศ. 2554”
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ผลการด�ำเนินงาน (ในปีที่ 3) ของ 4 กลุ่มคลัสเตอร์วิจัย และภาพรวมของมหาวิทยาลัย
รายงานตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 สรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 5 ผลการด�ำเนินงานของเครือข่ายวิจัยด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีโปรตีน
ผลการดำ�เนินงาน

หน่วยนับ

1. ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ
- จำ�นวนผลงานตีพิมพ์
เรื่อง
- จำ�นวนสิทธิบัตรที่คาดว่าจะจด/ยื่นจด
เรื่อง
2. ด้านการสร้างบุคลากรวิจัยระดับสูง
- จำ�นวนบัณฑิตศึกษา
คน
3. ด้านการสร้างผลิตภัณฑ์และร่วมโครงการวิจัยบูรณาการ วาระแห่งชาติ
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้
ชิ้น
- ผลงานเชิงประจักษ์
ชิ้น

ปี 2556
เป้าหมาย

ได้จริง

57
2

55
1

64

31

0
0

0
0

ตารางที่ 6 ผลการด�ำเนินงานของเครือข่ายวิจัยด้านวัสดุชั้นสูง
ผลการดำ�เนินงาน

หน่วยนับ

1. ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ
- จำ�นวนผลงานตีพิมพ์
เรื่อง
- จำ�นวนสิทธิบัตรที่คาดว่าจะจด/ยื่นจด
เรื่อง
2. ด้านการสร้างบุคลากรวิจัยระดับสูง
- จำ�นวนบัณฑิตศึกษา
คน
3. ด้านการสร้างผลิตภัณฑ์และร่วมโครงการวิจัยบูรณาการ วาระแห่งชาติ
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้
ชิ้น
- ผลงานเชิงประจักษ์
ชิ้น

ปี 2556
เป้าหมาย

ได้จริง

42
0

53
9

38

93

0
0

0
0

ตารางที่ 7 ผลการด�ำเนินงานของเครือข่ายวิจัยด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
				 พลังงานขัน้ สูง
ผลการดำ�เนินงาน
1. ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ
- จำ�นวนผลงานตีพิมพ์
- จำ�นวนสิทธิบัตรที่คาดว่าจะจด/ยื่นจด

หน่วยนับ
เรื่อง
เรื่อง

ปี 2556
เป้าหมาย

ได้จริง

55
6

93
2
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ผลการดำ�เนินงาน

หน่วยนับ

2. ด้านการสร้างบุคลากรวิจัยระดับสูง
- จำ�นวนบัณฑิตศึกษา
คน
3. ด้านการสร้างผลิตภัณฑ์และร่วมโครงการวิจัยบูรณาการ วาระแห่งชาติ
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้
ชิ้น
- ผลงานเชิงประจักษ์
ชิ้น

ปี 2556
เป้าหมาย

ได้จริง

38

76

0
0

0
0

ตารางที่ 8 ผลการด�ำเนินงานของเครือข่ายวิจัยด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและทฤษฎี
ผลการดำ�เนินงาน

หน่วยนับ

1. ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ
- จำ�นวนผลงานตีพิมพ์
เรื่อง
- จำ�นวนสิทธิบัตรที่คาดว่าจะจด/ยื่นจด
เรื่อง
2. ด้านการสร้างบุคลากรวิจัยระดับสูง
- จำ�นวนบัณฑิตศึกษา
คน
3. ด้านการสร้างผลิตภัณฑ์และร่วมโครงการวิจัยบูรณาการ วาระแห่งชาติ
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้
ชิ้น
- ผลงานเชิงประจักษ์
ชิ้น

ปี 2556
เป้าหมาย

ได้จริง

36
0

41
0

20

22

0
0

0
0

ตารางที่ 9 ผลผลิตรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผลการดำ�เนินงาน

หน่วยนับ

1. ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ
- จำ�นวนผลงานตีพิมพ์
เรื่อง
- จำ�นวนสิทธิบัตรที่คาดว่าจะจด/ยื่นจด
เรื่อง
2. ด้านการสร้างบุคลากรวิจัยระดับสูง
- จำ�นวนบัณฑิตศึกษา
คน
3. ด้านการสร้างผลิตภัณฑ์และร่วมโครงการวิจัยบูรณาการ วาระแห่งชาติ
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้
ชิ้น
- ผลงานเชิงประจักษ์
ชิ้น

ปี 2556
เป้าหมาย

ได้จริง

190
8

306*
12**

160

396***

0
0

0
0

* นับเฉพาะ Article or Review และ Article in Press ที่ปรากฏในฐานข้อมูล SCOPUS
** จ�ำนวนสิทธิบัตรที่ยื่นจดในปี พ.ศ. 2556 แบ่งเป็นสิทธิบัตรเดี่ยวทั้ง 12 รายการ
*** จ�ำนวนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2556 แบ่งเป็นระดับปริญญาโท 265 คน และระดับปริญญาเอก 131 คน
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สิ่งประดิษฐ์คิดค้น
ในปี พ.ศ. 2556 คณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ด�ำเนินการยื่นขอรับสิทธิบัตร
การประดิษฐ์ จ�ำนวน 11 รายการ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 รายการ อนุสิทธิบัตร จ�ำนวน
1 รายการ ลิขสิทธิ์ จ�ำนวน 5 รายการ และความลับทางการค้า จ�ำนวน 2 รายการ ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 10-14
ตารางที่ 10 รายการสิทธิบัตรการประดิษฐ์
วันที่ยื่นค�ำขอ /
เลขที่ค�ำขอ
19 กุมภาพันธ์ 2556
1301000990

อยู่ระหว่างยื่น
จดทะเบียน

2. วั ส ดุ ไ ม้ เ ชิ ง วิ ศ วกรรมแบบ ผศ.ดร. อุทัย มีค�ำ
แซนด์วิชหลายชั้น สมรรถนะ
สู ง เสริ ม แรงด้ ว ยผ้ า ใยแก้ ว
และกรรมวิธีก ารแบบกดอัด
ร้ อ นขั้ น ตอนเดี ย วของวั ส ดุ
ดังกล่าว

3 เมษายน 2556
1301002130

อยู่ระหว่างยื่น
จดทะเบียน

3. วั ส ดุ ไ ม้ เ ชิ ง วิ ศ วกรรมแบบ ผศ.ดร. อุทัย มีค�ำ
แซนด์วชิ แกนกลางเป็นเส้นใย
ผสมพันธ์ทางปิดผิวด้วยไม้สกั
ฝานบางเสริ ม แรงด้ ว ยผ้ า
ใยแก้ ว สมรรถนะสู ง และ
กรรมวิ ธี ก ารผลิ ต ขึ้ น รู ป แบบ
กดอัดในขัน้ ตอนเดียวของวัสดุ
ดังกล่าว
4. วั ส ดุ ช นิ ด ไม้ อั ด จากไม้ แ ผ่ น ผศ.ดร. อุทัย มีค�ำ
ยางพาราเสริมแรงด้วยแผ่นผ้า
ใยแก้วที่มีสมรรถนะสูง และ
กรรมวิธีการผลิตวัสดุไม้อัดดัง
กล่าว

3 เมษายน 2556
1301002134

อยู่ระหว่างยื่น
จดทะเบียน

3 เมษายน 2556
1301002135

อยู่ระหว่างยื่น
จดทะเบียน

ชื่อสิทธิบัตร

ชื่อผู้ประดิษฐ์/หน่วยงาน

1. โมโนโคลนอลแอนติ บ อดี รศ.ดร. มณฑารพ ยมาภัย
มนุ ษ ย์ ช นิ ด scFv (Human น.ส. ณัชชา พฤกษาเมธานันท์
anti-rabies) ที่ ติ ด ฉลาก น.ส. กีรณา อยู่หัตถ์
ด้ ว ย FITC (Anti-rabies
conjugated FITC) สาหรับ
ตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า
(Rhabdoviridae Lyssavirus)
ด้ ว ยเทคนิ ค fluorescence
in situhybridization

สถานภาพ
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ชื่อสิทธิบัตร

ชื่อผู้ประดิษฐ์/หน่วยงาน

5. วัสดุไม้เชิงวิศวกรรมสมรรถนะ ผศ.ดร. อุทัย มีค�ำ
สูงแบบแซนด์วชิ หลายชัน้ จาก
เยื่อเส้นใยแกลบข้าวเสริมแรง
ด้วยผ้าใยแก้ว และกรรมวิธี
การผลิ ต แบบกดอั ด ร้ อ นขั้ น
ตอนเดียวของวัสดุดังกล่าว

วันที่ยื่นค�ำขอ /
เลขที่ค�ำขอ
14 มิถุนายน 2556
1301003314

อยู่ระหว่างยื่น
จดทะเบียน

14 มิถุนายน 2556
1301003315

อยู่ระหว่างยื่น
จดทะเบียน

สถานภาพ

6. วั ส ดุ ไ ม้ เ ชิ ง วิ ศ วกรรมแบบ
แซนด์ วิ ช สมรรถนะสู ง แกน
กลางเป็นเส้นใยผสมพันธุ์ทาง
ของแกลบข้าวและเส้นใยแก้ว
และกรรมวิ ธี ก ารผลิ ต วั ส ดุ
ดังกล่าว
7. พอลิ เ มอร์ ผ สมที่ ส ามารถ
ย่อยสลายได้ของพอลิแลคติก
แอซิ ด (PLA) พอลิ บิ ว ทิ ลี น
ซัคซิเนต (PBS) และเทอร์โม
พลาสติ ก สตาร์ ช จากกาก
มันส�ำปะหลัง (TPS) ที่ใช้พอลิ
แลค ติกแอซิดดัดแปร (PLAg-GMA) เป็นตัวเชือ่ มประสาน

ผศ.ดร. อุทัย มีค�ำ

รศ.ดร. ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์ 14 มิถุนายน 2556
1301003316
ผศ.ดร. นิธินาถ ศุภกาญจน์
ผศ.ดร. ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์
น.ส. ปารีณา กังวานวัฒนศิริ

อยู่ระหว่างยื่น
จดทะเบียน

8. พอลิ เ มอร์ ผ สมชี ว ภาพจาก
พอลิแลคติกแอซิด (PLA) และ
พอลิบวิ ทิลนี ซัคซิเนต (PBS) ที่
ใช้พอลิแลคติกแอซิดดัดแปร
(PLA-g-GMA) เป็นตัวเชื่อม
ประสาน
9. วัสดุพอลิเมอร์คอมโพสิทจาก
กากมันสาปะหลัง (Cassava
pulp ; CP) และยางธรรมชาติ
(Natural rubber ; NR)

รศ.ดร. ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์ 14 มิถุนายน 2556
1301003317
ผศ.ดร. นิธินาถ ศุภกาญจน์
ผศ.ดร. ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์
น.ส. ปารีณา กังวานวัฒนศิริ

อยู่ระหว่างยื่น
จดทะเบียน

รศ.ดร. ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์ 14 มิถุนายน 2556
1301003318
ผศ.ดร. นิธินาถ ศุภกาญจน์
ผศ.ดร. ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์
นายวัชรินทร์ เรืองอุดมสกุล

อยู่ระหว่างยื่น
จดทะเบียน

10. เครื่ อ งผลิ ต น�้ ำ มั น จากขยะ ผศ.ดร. ชาญชัย ทองโสภา
พลาสติกด้วยคลื่นไมโครเวฟ
ผ่ า นการน� ำ ความร้ อ นด้ ว ย
อะลูมิเนียมฟอยล์
11. วัสดุผนังเบาไม้วศิ วกรรมแบบ ผศ.ดร. อุทัย มีค�ำ
สอดไส้โฟมพีวีซี และกรรมวิธี
การผลิตผนังเบาไม้วิศวกรรม
แบบสอดไส้โฟมพีวีซี

21 สิงหาคม 2556
1301004936

อยู่ระหว่างยื่น
จดทะเบียน

24 ธันวาคม 2556
1401000132

อยู่ระหว่างยื่น
จดทะเบียน
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ตารางที่ 11 รายการสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ชื่อสิทธิบัตร
1. เตาย่างไร้ควัน

ชื่อผู้ประดิษฐ์/หน่วยงาน
รศ.ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ์
นายวิทิตย์ แสนขวา
นายเฉลิมชัย หอมตา

วันที่ยื่นค�ำขอ /
เลขที่ค�ำขอ
21 ตุลาคม 2556
1302003091

สถานภาพ
ประกาศโฆษณา

ตารางที่ 12 รายการอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์
ชื่อสิทธิบัตร

ชื่อผู้ประดิษฐ์/หน่วยงาน

1. กระบวนการผลิตแป้ง		 ผศ.ดร. สุนันทา ทองทา
ต้านทานชนิด 4
อ.ดร. ธนาวิทย์ กุลรัตนรักษ์
น.ส. สุรวีร์ จ�ำปาเทศ

วันที่ยื่นค�ำขอ /
เลขที่ค�ำขอ
30 กรกฎาคม 2556

สถานภาพ
ยื่นค�ำขอใหม่

ตารางที่ 13 รายการลิขสิทธิ์
ชื่อสิขสิทธิ์
1. ระบบสร้างสื่อการสอนอัจฉริยะ
แบบส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ค�ำขอ /
เลขที่ทะเบียน
วันยื่นค�ำขอ /
ข้อมูล
วันที่ออกหนังสือรับรอง
ว1.4685
นายพงษ์ศักดิ์ วิทยเกียรติ 292529
10 พฤษภาคม 2556
น.ส. พันทิพา อมรฤทธิ
11 กรกฎาคม 2556
น.ส. ศุทธินี ศรีสวัสดิ์
นายอมรเทพ เทพวิชิต
นายอรรคเดช โสสองชั้น
ผศ.ดร. กองพล อารีรักษ์ 298064
ว1.4833
นายพลสิทธิ์ ศานติประพันธ์ 19 กรกฎาคม 2556
10 ตุลาคม 2556
ชื่อผู้ประดิษฐ์/หน่วยงาน

2. โปรแกรมบล็อกการตรวจจับแรง
ดันล�ำดับเฟส บวกมูลบานด้วย
โปรแกรม Simulink ร่ ว มกั บ
โปรแกรม MATLAB
3. โปรแกรมออกแบบตัวควบคุม ผศ.ดร. กองพัน อารีรักษ์ 295865
ส� ำ หรั บ วงจรแปลงผั น แบบ นายรังสรรค์ ชาญพิทยกิจ 19 กรกฎาคม 2556
29 สิงหาคม 2556
บัคก์บูสต์ด้วยวิธีการทางปัญญา
ประดิษฐ์
4. โปรแกรมค� ำ นวณระดั บ ความ อ.กชกร เพียซ้าย
รุนแรงของการตีบของหลอดลม
(SUT PEFR Calculate)

300623
6 กันยายน 2556
29 พฤศจิกายน 2556

5. ระบบเมืองอัฉริยะ เวอร์ชั่น 1.0 มทส.
291267
(Smart city version 1.0)
บริษัท เน็ตเซอร์พลัส จ�ำกัด 22 มกราคม 2556
21 มิถุนายน 2556

ว1.4774

ว1.4870

ว1.4667
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ตารางที่ 14 รายการความลับทางการค้า
เลขที่ค�ำขอ /
เลขทะเบียน
ชื่อความลับทางการค้า
ชื่อผู้ประดิษฐ์/หน่วยงาน
วันยื่นค�ำขอ /
ข้อมูล
วันที่ออกหนังสือรับรอง
พก.969
1. หัวเชื้อไรโซเบียม SUT 8-1 ศ.เกียรติคุณ ดร. นันทกร บุญเกิด ลค.7145
31 พฤษภาคม 2556
ส� ำ หรั บ การปลู ก ถั่ ว ลิ ส ง ศ.ดร. หนึ่ง เตียอ�ำรุง
24 มิถุนายน 2556
ในสถานการณ์น�้ำท่วมขัง ผศ.ดร. พรรณลดา ติดตะบุตร
น.ส. กมลลักษณ์ เทียมไธสง
น.ส. อาภากร หล่องทองหลาง
2. หัวเชื้อไรโซเบียม SUT 9-2 ศ.เกียรติคุณ ดร. นันทกร บุญเกิด ลค.7146
31 พฤษภาคม 2556
ส� ำ หรั บ การปลู ก ถั่ ว ลิ ส ง ศ.ดร. หนึ่ง เตียอ�ำรุง
24 มิถุนายน 2556
ในสถานการณ์น�้ำท่วมขัง ผศ.ดร. พรรณลดา ติดตะบุตร
น.ส. กมลลักษณ์ เทียมไธสง
น.ส. อาภากร หล่องทองหลาง

พก.970

นอกจากนี้ เพือ่ เป็นการกระตุน้ ประชาคมมหาวิทยาลัยให้มกี ารสร้างสรรค์ผลงาน และพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ คณะกรรมการบริหารกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มีมติเห็นชอบสนับสนุนเงินรางวัลส�ำหรับการจัดประกวดสิง่ ประดิษฐ์ จากผลงาน
ของนักศึ กษา และบุคลากรเป็นประจ�ำทุกปี โดยได้ เริ่ มจั ดกิ จกรรมตั้ง แต่ปี 2549 เป็ นต้ นมา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้จัดกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่ 8 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่
26 กันยายน 2556 ณ บริเวณโถงเอนกประสงค์ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ในปี 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนายังคงก�ำหนด Highlight ของกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์
เป็น Green and Clean ต่อเนื่องมาจากปี 2554 เพื่อกระตุ้นให้มีการผลิตนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ที่สอดคล้องกับการรณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย โดยเพิ่มเติมประเภทรางวัล
ส�ำหรับสิ่งประดิษฐ์ที่มีแนวคิดสอดคล้องในหัวข้อ Green and Clean การจัดกิจกรรมในปีนี้นอกจาก
จะได้รบั ความสนใจจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ
แล้ว ยังได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักศึกษาจากสถาบันในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้เป็นจ�ำนวนมาก โดยมีสิ่งประดิษฐ์
เข้าร่วมการประกวดรวมทั้งสิ้น 53 ผลงาน มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลรวม 20 ผลงาน
เป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 149,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ผลการประกวดแสดงไว้ใน
ภาคผนวก ค

44

รายงานสรุปผลการดำ�เนินงานวิจัย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รางวัลและเกียรติคุณทางการวิจัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม
น�ำเสนอในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556” (Thailand Research Expo 2013) ระหว่าง
วันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนแวนชันเซ็นเตอร์
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ผลปรากฏว่าได้รับรางวัลชนะเลิศ (Platinum Award) โดยได้รับรางวัล
ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และเงินรางวัล
50,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีรางวัลและเกียรติคุณทางการวิจัยที่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีได้รับในปี พ.ศ. 2556 อีกจ�ำนวน 19 รายการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางที่ 15 คณาจารย์ที่ได้รับรางวัลและเกียรติคุณทางการวิจัย
ล�ำดับที่

ชื่อ/หน่วยงานผู้ได้รับรางวัล

รายละเอียดรางวัลและเกียรติคุณทางการวิจัย

ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1.

ผศ.ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา
สาขาวิชาฟิสิกส์

ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของประเทศไทย ประจ�ำปี
2556 สาขาฟิสิกส์ (2013 TWAS Prize for Young Scientists
in Thailand) ซึ่งเป็นรางวัลจากความร่วมมือกับต่างประเทศ
ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กับ TWAS
(Academy of Sciences for the Developing World) หรือ
สภาวิทยาศาสตร์ส�ำหรับประเทศก�ำลังพัฒนา

2.

ศ.ดร. สันติ แม้นศิริ
สาขาวิชาฟิสิกส์

ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ�ำปี 2556 รางวัล
ระดับดีเด่น จากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

3.

ศ.ดร. สันติ แม้นศิริ
สาขาวิชาฟิสิกส์

ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี
2556 ของสภาวิจัยแห่งชาติ

4.

ผศ.ดร. สุรีลักษณ์ รอดทอง
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
รศ.ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

นายโชคชัย เชือ้ หนองทอน นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ซึง่ มี ผศ.ดร. สุรลี กั ษณ์
รอดทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและ รศ.ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภท Poster
Presentation ทางด้านจุลนิ ทรีย์ จากผลงานวิจยั เรือ่ ง “แบคทีเรีย
กรดแล็กติก ชอบเค็มสายพันธุ์เด่นที่แยกได้จากกระบวนการ
หมักน�้ำปลา” ในการประชุมวิชาการ “การอนุรักษ์ความหลาก
หลายทางชี ว ภาพ : อนุ ก รมวิ ธ านและซิ ส เทมาติ ค ส์ ใ น
ประเทศไทย ครั้งที่ 3” (The Congress on Conservation
Biological Diversity in Thailand: The 3rd Conference on
Taxonomy and Systematics in Thailand) วันที่ 11-13
พฤษภาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
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ล�ำดับที่

ชื่อ/หน่วยงานผู้ได้รับรางวัล

รายละเอียดรางวัลและเกียรติคุณทางการวิจัย

5.

ผศ.ดร. สุรีลักษณ์ รอดทอง
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
รศ.ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

นางสาวปิยรัตน์ ค�ำภูเมือง นักศึกษาปริญญาระดับเอก หลักสูตร
สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งมี
ผศ.ดร. สุ รี ลั ก ษณ์ รอดทอง เป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา และ
รศ.ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ได้รับ
รางวัลชมเชยประเภท Poster Presentation ทางด้านสัตว์
จากผลงานงานวิจัยเรื่อง “เพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลังที่พบในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีม า” ในการประชุม วิชาการ “การอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ : อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์
ในประเทศไทย ครั้งที่ 3” (The Congress on Conservation
Biological Diversity in Thailand: The 3rd Conference
on Taxonomy and Systematics in Thailand) วั น ที่
11-13 พฤษภาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

6.

รศ.ดร. วิภา สุจินต์
สาขาวิชาชีวเคมี

ได้รับรางวัล 2013 TRF-CHE-Scopus Researcher Award
ในสาขา Life Sciences & Agricultural Sciences
โดย ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส�ำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับส�ำนักพิมพ์ Elsevier
(ผู้จัดท�ำฐานข้อมูลวารสารวิชาการนานาชาติ Scopus)

7.

รศ.ดร. วินิช พรมอารักษ์
สาขาวิชาเคมี

ได้รบั รางวัล 2013 TRF-CHE-Scopus Researcher Award ได้
รับรางวัลในสาขา Chemical & Pharmaceutical Sciences
(Including Chemical Engineering) โดย ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
(สกอ.) ร่วมกับส�ำนักพิมพ์ Elsevier (ผู้จัดท�ำฐานข้อมูลวารสาร
วิชาการนานาชาติ Scopus)

8.

รศ.ดร. วินิ พรมอารักษ์
สาขาวิชาเคมี

ได้รับรางวัลผลงานวิจัยประจ�ำปี 2556 ระดับดีเด่น สาขา
วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ไดโอด
เรื่องแสงอินทรีย์ที่ใช้สารเรืองแสงอินทรีย์ชนิดใหม่ (Organic
Light - Emitting Diodes (OLEDs) Based on Novel
Organic Electroluminescent Materials)” จากส�ำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

9.

ผศ.ดร. สิริโชค จึงถาวรรณ
ศ.ดร. ชูกิจ ลิมปิจ�ำนงค์
และ Dr. Jer - Lai Kuo
สาขาวิชาฟิสิกส์

ได้รับรางวัลผลงานวิจัยประจ�ำปี 2556 ระดับดีเด่น สาขา
วิ ท ยาศาสตร์ ก ายภาพและคณิ ต ศาสตร์ จากผลงานเรื่ อ ง
“โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของซูเปอร์แลตทิซระหว่างแผ่นแกรฟีน
และโบรอนไนไตรด (Electronic structures of grapheme/
boron nitride sheet superlattices)” จากส�ำนักงานคณะ
กรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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ล�ำดับที่

ชื่อ/หน่วยงานผู้ได้รับรางวัล

ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีเทคโนโลยีสังคม
10. ผศ.ดร. สถิตย์โชค โพธิ์สอาด
และคณะสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
11. รศ.ดร. อภิชาติ บุญทาวัน
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

รายละเอียดรางวัลและเกียรติคุณทางการวิจัย
ได้รบั รางวัล Green and Clean สิง่ ประดิษฐ์ประเภท Software
ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่ 8 ประจ�ำปี 2556 จากผลงาน
ชื่อ “ผลของปัจจัยส่วนต่อประสานและสภาพแวดล้อมร้านค้า
ที่มีต่อความตั้งใจในการซื้อและการกลับมาที่ร้านค้าออนไลน์
แบบความจริงเสมือนของผู้บริโภค” จัดโดย กองทุนนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
ได้รับรางวัลที่ 3 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทฮาร์ดแวร์
รุ่นทั่วไป ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่ 8 ประจ�ำปี 2556
จากผลงานชือ่ “เครือ่ งผลิตเชือ้ เพลิงเอทานอลสําหรับเครือ่ งยนต์
เบนซิน” จัดโดย กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

12.

รศ.ภกญ. ดร. มณฑารพยมาภัย
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ได้รับรางวัลพนักงานดีเด่นด้านการวิจัย จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีเนื่องในโอกาสวันสถาปนา มทส. ครบรอบ
23 ปี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556

13.

รศ.ดร. อภิชาติ บุญทาวัน
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ได้ รั บ รางวั ล พนั ก งานดี เ ด่ น ด้ า นผลงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีเนือ่ งในโอกาสวันสถาปนา มทส.
ครบรอบ 23 ปี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556

14.

อ.ดร. รุจ มรกต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

ได้ รั บ รางวั ล พนั ก งานดี เ ด่ น ด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการ จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีเนือ่ งในโอกาสวันสถาปนา มทส.
ครบรอบ 23 ปี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556

ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
15. ผศ.ดร. ชาญชัย ทองโสภา
และคณะสาขาวิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคม

16.

ได้รับรางวัลที่ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทฮาร์ดแวร์
รุ่นทั่วไป ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่ 8 ประจ�ำปี 2556
จากผลงานชื่อ “เครื่องให้ความร้อนสารเมลามีนเพื่อขึ้นรูป
ผลิ ต ภาชนะซุ ป เปอร์ แ วร์ ” จั ด โดย กองทุ น นวั ต กรรมและ
สิ่งประดิษฐ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศ.ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
ได้รับรางวัลที่ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทฮาร์ดแวร์
และคณะสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รุ่นทั่วไป ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่ 8 ประจ�ำปี 2556
จากผลงานชือ่ “บล็อกประสานตะกอนดินประปาจีโอโพลิเมอร์วัสดุก่อสร้างเขียว” จัดโดย กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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รายละเอียดรางวัลและเกียรติคุณทางการวิจัย

17.

ศ.ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
ได้รบั รางวัล Green and Clean สิง่ ประดิษฐ์ประเภท Hardware
และคณะสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่ 8 ประจ�ำปี 2556 จากผลงาน
ชือ่ “บล็อกประสานตะกอนดินประปาจีโอโพลิเมอร์-วัสดุกอ่ สร้าง
เขียว” จัดโดย กองทุนนวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

18.

ผศ.ดร. กองพัน อารีรักษ์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ได้รับรางวัลพนักงานดีเด่นด้านการวิจัยส�ำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเนื่องในโอกาสวันสถาปนา
มทส. ครบรอบ 23 ปี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556

ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
19. ผศ.ดร. จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ ได้รับรางวัลในการน�ำเสนอผลงานทางวิชาการ แบบโปสเตอร์
ในระดับดีมาก เรื่อง “การพัฒนาแบบจ�ำลองระบบบริการอัน
พึ ง ประสงค์ ที่ เ อื้ อ ต่ อ การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพมารดาวั ย รุ ่ น
และครอบครัว” ในการประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์
แห่งชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2556 โดยกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข

กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. การประชุมคณะกรรมการ
1.1 ประชุมคณะกรรมการประจ�ำสถาบันวิจัยและพัฒนา
1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย
1.3 ประชุมคณะท�ำงานพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อท�ำวิทยานิพนธ์
		
ระดับบัณฑิตศึกษา
1.4 ประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลการใช้สตั ว์เพือ่ การศึกษาวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
		
สุรนารี
1.5 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
1.6 ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง
1.7 ประชุมคณะกรรมการจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์
1.8 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
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2. การจัดนิทรรศการ อบรม ประชุม/สัมมนา และกิจกรรมอื่นๆ
2.1 ประชุมคณะกรรมการประจ�ำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครัง้ ที่ 2/2555 วันที่ 8 พฤศจิกายน
2555 ณ ห้องประชุมทางไกลหน่วยประสานงาน มทส.-กทม. กรุงเทพฯ และห้องประชุม
สารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2.2 เครือข่ายวิจยั อุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง: เสวนาแลกเปลีย่ นความคิด
เห็นระดมสมองเพื่อจัดท�ำชุดโครงการการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เชิงบูรณาการ ครั้งที่ 1 วันที่ 26 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมคชาธาร ชั้น 2 อาคาร 31
(ตึกช้าง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
2.3 เครือข่ายวิจยั อุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง: เสวนาแลกเปลีย่ นความคิด
เห็นระดมสมองเพื่อจัดท�ำชุดโครงการการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เชิงบูรณาการ ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
2.4 ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประชาสัมพันธ์การให้ทนุ สนับสนุน
การวิจัยด้านมันส�ำปะหลัง ด้านเกษตรและอาหาร ของส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมอาคารวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2.5 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าศึกษาดูงานประกันคุณภาพการ
ศึกษาด้านการวิจยั สถาบันวิจยั และพัฒนา วันที่ 4 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมอาคาร
วิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2.6 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดแสดงผลงานวิจัยของมทส. และเข้าร่วมงาน Regional
Research Expo 2013 “มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1” วันที่ 13-15 มีนาคม 2556
ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
2.7 กิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) สถาบันวิจัยและพัฒนา
เรื่อง An English Experience Sharing วันที่ 26 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมอาคาร
วิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2.8 กิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) สถาบันวิจัยและพัฒนา
เรื่อง Answering the Phone วันที่ 29 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมอาคารวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2.9 ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) โดย
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) วันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม
อาคารวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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2.10 การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ณ
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
2.11 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) เข้าท�ำการประเมิน
สถาบัน ปีการศึกษา 2555 วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมอาคารวิจัย สถาบัน
วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2.12 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานด้านการวิจัย วันที่ 16
กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมอาคารวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
2.13 เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างน�ำเสนอรายงานความ
ก้าวหน้ารอบ 6 เดือน โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสชู่ มุ ชนฐานราก
ประจ�ำปี พ.ศ. 2555 วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมอาคารวิจัย สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2.14 เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประชุม วันที่ 15 สิงหาคม
2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
2.15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเข้าร่วมงาน Thailand Research Expo 2013 วันที่ 27
สิงหาคม 2556 ณ เซนทาราแกรนด์ กรุงเทพมหานคร
2.16 มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาดูงานด้านการวิจยั วันที่ 28 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม
อาคารวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2.17 อบรมการใช้ระบบ NRPM ในการเสนองบประมาณเพื่อการวิจัย วันที่ 11 กันยายน
2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 อาคารเรียนรวม 2
2.18 คณะกรรมการจาก NRU และส�ำนักงบประมาณ เยีย่ มชมความก้าวหน้าการด�ำเนินงาน
โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ประจ�ำปี 2556 วันที่ 16 กันยายน 2556 ณ
ห้องสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2.19 กิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) สถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง
วิจัยสถาบัน วันที่ 19 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมอาคารวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2.20 การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ครั้ ง ที่ 8 ประจ� ำ ปี 2556 วั น ที่ 26 กั น ยายน 2556 ณ
โถงเอนกประสงค์ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ผลงานวิจัย

คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษา

รายงานสรุปผลการดำ�เนินงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำ�ปีงบประมาณ 2556
ISBN

978-974-533-692-6

พิมพ์ครั้งที่ 1

มีนาคม 2558

จ�ำนวน

200 เล่ม

เจ้าของลิทขสิทธิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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