
 

 
 
 

 

 

ชื่อผลงาน    การบูรณาการงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพจากชุมชนท้องถิ่นสู่การเผยแพร่ในระดับสากล 

 

เจ้าของผลงาน/สังกัด     สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน 
1. ความริเร่ิมในการสร้างสรรค์ผลงาน / แรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน 
ผลงานนี้ได้ด าเนินการในช่วงปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้

เป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการเรียนกับการท างาน (Work Integrated Learning: WIL) ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ เพื่อรองรับ
นโยบายการพัฒนาประเทศ โดยการบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีความก้าวหน้าอยู่เสมอ พร้อมทั้งยกระดับให้ได้รับการ
ยอมรับเป็นสากล ซึ่งคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรมีหน้าที่ขับเคลื่อนการด าเนินงานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  

แรงบันดาลใจในการสร้างผลงานนี้คือโจทย์การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพของสาขาที่มุ่งเน้นให้ท าเพื่อการ
แก้ปัญหาในชุมชนท้องถิ่นหรือ Problem based research โดยมีการสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ ศูนย์
ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Center of Excellence on Biodiversity) ท าให้ลดปัญหาและข้อจ ากัดในเรื่อง
ของทรัพยากรและสิ่งอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในงานวิจัย ส่งผลให้เกิดความมั่นใจในการสร้างผลงาน สามารถพัฒนาต่อยอดงาน
และยกระดับงานวิจัยจากชุมชนท้องถิ่นสู่การเผยแพร่ในระดับสากลได้อย่างเต็มภาคภูมิ 

2. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
▪ พัฒนาโจทย์วิจัยในชุมชนท้องถิ่นและวางแผนการด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายวิจัย 
▪ ส่งข้อเสนอโครงการต่อแหล่งทุนภายนอกเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย 
▪ ด าเนินการท าวิจัยตามขั้นตอนในแผนงานภายใต้หลักการท างานเป็นทีม (Team work) 
▪ สรุป รวบรวม ผลงานท่ีเกิดจากการวิจัยมาเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ ภายในระยะเวลา 1 ปี 

การศึกษา เพื่อน าเสนอผลงานในระดับสากล 
3. ผลสัมฤทธิข์องการด าเนินการ 
▪ บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติของคณาจารย์ในหลักสูตร จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 

Teerakun, T., Reungsang, A., Chaowarat, M., Saraphirom, P. 2019. Optimization of Paraquat 
degradation with microbial consortium from contaminated soil using statistic method. In: 
Proceedings of the 5th International Conference on Science, Engineering & 
Environment (SEE),  Bangkok, Thailand. 

Saraphirom, P., Chainamom, N., Namsena, P., Chaiyachet, O., Wonkaonoi, W., Teerakun, M. 
2019. H2 production from lactic acid rich medium and cassava starch wastewater by 
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae. In: Proceedings of the 5th International 
Conference on Science, Engineering & Environment (SEE),  Bangkok, Thailand. 

▪ บทความวิชาการที่ตีพิมพ์วารสารวิชาการในฐาน SCOPUS จ านวน 1 บทความ 
Rachamontree, P., Douzou, T., Cheenkachorn, K., Sriariyanum, M., Rattanaporn, K. 2020. 

Furfural: A Sustainable Platform Chemical and Fuel. Applied Science and Engineering 
Progress. 1-8. 

▪ บทความวิจัยที่ตีพิมพ์วารสารวิชาการในฐาน SCOPUS จ านวน 5 บทความ ได้แก่ 
Teerakun, T., Reungsang, A., Chaowarat, M., Saraphirom, P. 2019. Optimization of Paraquat 

 



degradation with microbial consortium from contaminated soil using statistic method. 
International Journal of GEOMATE 18 (68): 73 – 79. 

Saraphirom, P., Phonphuak, N., Chainamom, N., Namsena, P., Teerakun, M. 2020. Utilization 
of lactic acid rich medium and cassava starch wastewater for biological hydrogen 
production. International Journal of GEOMATE 19 (72): 173 – 179. 

Phonphuak, N., Teerakun, M., Srisuwan, A., Ruenruangrit, P., Saraphirom, P. 2020. The use of 
sawdust waste on physical properties and Thermal conductivity of fired clay brick 
production. International Journal of GEOMATE 18 (69): 24 – 29. 

Namsena, P., Maneetap, J., Phonpheng, D., Ngamsane, W. 2019. Comparative study of 
antibacterial activity and phytochemical analysis of stem, root and leaf extracts of 
Paederia foetida L. against phytopathogenic bacteria. AGRICULTURE AND NATURAL 
RESOURCES 53: 395-401. 

Charoensopharat, K., Wechgama, K. 2019. Effect of initial cell, yeast extract and sugar 
concentrations on ethanol production from molasses by thermotolerant yeast 
Saccharomyces cerevisiae RMU Y-10. Asia-Pacific Journal of Science and Technology 
24(02): 1-7. 

4. ความส าเร็จ / การน าไปสู่การไปใช้ประโยชน์ / กลุ่มเป้าหมาย 
▪ ได้พัฒนาโจทย์วิจัยในชุมชนท้องถิ่นและวางแผนการด าเนินงานร่วมกับเครอืข่ายวิจัยเพื่อน าไปสู่การไดร้ับทุนวิจัย

จาก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Center of Excellence on Biodiversity)  
▪ ได้พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและการวิจัยของบุคลากรและนักศึกษาในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัราชภัฏมหาสารคาม ให้มีความเชี่ยวชาญในระดับสากล 
▪ ได้บูรณาการงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพจากชุมชนท้องถิ่นสู่การเผยแพร่ในระดับสากลในงานประชุมวิชาการ 

และตีพิมพ์บทความวิชาการและวิจัยในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ 
▪ ได้สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และสามารถพัฒนาต่อยอด เพื่อการบูรณาการประสบการณ์ตรงในรายวิชาที่เกี่ยวข้องใน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัราชภัฏมหาสารคาม 
5. สิ่งที่เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีของผลงาน 
▪ มีเป้าหมายที่ ชัดเจนโดยมุ่งไปสู่ โจทย์วิจัยเพื่อแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
▪ มีเครือข่ายวิจัยที่เข้มแข็งและมีความเช่ียวชาญในระดับนานาชาติ สามารถสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ได้อย่าง

หลากหลายและมีความต่อเนื่อง 
▪ มีการบูรณาการสาขาที่เช่ียวชาญและมีการท างานร่วมกันเป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถด าเนินการท าวิจัยตาม

ขั้นตอนในแผนงานภายใต้หลักการท างานเป็นทีม (Team work) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
▪ มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กันและกันอยู่เสมอ แบบพี่สอนน้อง น้องดูแลพี่ เพื่อผลักดันให้การท างานเป็นทีม 

(Team work) เป็นเรื่องสนุกและสร้างความสุขได้จากการท างานหนัก #ท างานเป็นทีมสนุกเสมอ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



1. ประเภทของผลงาน  
 
     ⃞ ด้านบริการวิชาการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น 

           ⃞ ด้านการผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ 
         ⃞ ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการท างาน  (WIL/สหกิจศึกษา/Start up) 
         ⃞ ด้านการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ภาษาอังกฤษ) 
         ⃞ ด้านการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้านดิจิทัล)  
     ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
  ⃞ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม สืบสานความเป็นไทย 
  ⃞ ด้านบริหารจัดการและประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 
2. ให้เจ้าของผลงานจัดส่งผลงานตามแบบฟอร์ม ในรูปแบบ Word มาที่   
    E-mail :  qa.rmu1@gmail.com. และ download แบบฟอร์มนี้ได้ที่ Website :  
    http://qa.rmu.co.th  ภายในวันที่ 10 เมษายน - 27 เมษายน 2563 
 
3. ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัล ผ่านทาง Website :  http://qa.rmu.co.th ส านักมาตรฐานและประกัน
คุณภาพ ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563  
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