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รายงานผลการดำเนิ น งานด า นการวิ จั ย และบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจำป พ.ศ. 2555 นี้ เปนรายงานเลมที่ 3
ของมหาวิทยาลัย รายงานฯ เลมแรกเปนการรวบรวมผลการดำเนินงานฯ
ดานการวิจัยและบัณฑิตศึกษา ระหวางป 2548-2552 เลมที่ 2 รวบรวม
ผลงานฯ ระหวางป 2553-2554 และในปตอ ๆ ไป จะทำการรวบรวมนำเสนอ
ผลการดำเนินการปตอป รายงานฉบับนี้จัดทำโดยหนวยงานที่รับผิดชอบ
ทางดานการสนับสนุนและขับเคลื่อนงานวิจัยและบัณฑิตศึกษาประกอบ
ไปด ว ย สำนั ก วิ จั ย และพั ฒ นา อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร ศู น ย เ ครื่ อ งมื อ
วิทยาศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันที่มีภารกิจประสานการวิจัย
รายยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ไดแก สถาบันทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
สถาบัน และพัฒนานวัตกรรมยางพารา สถาบันวิจัยระบบพลังงานและ
สถาบันฮาลาล เปนตน
รายงานฉบับนี้ นำเสนอผลงานที่เกี่ยวของกับงานวิจัยและบั ณฑิตศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เชน บุคลากรและผลงานเดนดานการวิจัยที่ไดรับรางวัลจากสถาบันและ
หนวยงานตางๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การจัดสรรทุนวิจัย การพัฒนานักวิจัย ระบบสนับสนุน
การวิจัย การเผยแพรและถายทอดผลงานวิจัย ความกาวหนาของโครงการในพระราชดำริ เปนตน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปน 1 ใน 9 ของมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติมี ปณิธานที่จะสราง
ผลงานที่มีคุณคาและมีความลุมลึกในเชิงวิชาการ จนนำไปสูการใชประโยชนในดานตางๆ ซึ่งไดนำเสนอ
ในรายงานฉบับนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรตระหนัก ถึงความคาดหวังสูงจากสังคม และเปนหนาทีข่ อง
มหาวิทยาลัยที่จะทำงานที่ตอบสนองความคาดหวังและความตองการเหลานั้น ผลการดำเนินงานทาง
ดานวิจัยและบัณฑิตศึกษาในรายงาน ป 2555 เปนเพียงสวนหนึ่งของบทบาทมหาวิทยาลัย นอกจากนี้
ยังมีผลงานอีกหลายดานที่มหาวิทยาลัยไดดำเนินการและมีผลที่เปนที่ประจักษชัด ซึ่งสามารถศึกษาได
ในรายงานที่เกี่ยวของ
ขอขอบคุ ณนั กวิ จัย และนั กศึ กษาทุ กท าน ที่ รวมกั นสร างสรรค ผลงานที่ มีคุณค าในนาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และขอบคุณทุกภาคสวนที่เกี่ยวของที่รวมกันผลักดันใหงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนที่ประจักษตอสังคม ขอบคุณครับ
รศ.ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล
รองอธิการบดีฝายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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1.1 ÃÒ§ÇÑÅÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹ÇÑμ¡ÃÃÁ
¡. ÃÒ§ÇÑÅÃÐ´ÑºªÒμÔ
1. รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ
1.1 รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจำป 2555
จำนวน 1 รางวัล

รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรคและคณะ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ได รั บ รางวั ล ระดั บ ดี ส าขาวิ ท ยาศาสตร ก ายภาพ
และคณิตศาสตร ผลงานเรือ่ ง “อิทธิพลของ ชนิดและปริมาณ
น้ำมัน สารตัวเติมพอลิโพรไพลีนยางธรรมชาติและระบบ
การวัลคาไนเซชันตอสมบัติของเทอรโมพลาสติกอิลาสโตเมอร จากการเบลนดยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีน”
รศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจำป 2555
สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
1.2 รางวัลผลงานวิจยั ประจำป 2555 ซึง่ บุคลากร
ของ ม.อ. เปนนักวิจัยหลัก จำนวน 4 รางวัล ดังนี้

ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี คณะรัฐศาสตร
ไดรับรางวัลระดับดี สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ผลงานเรื่อง “การศึกษาวิจัยประเมินผล
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กระทบของพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถาน1.4 รางวัลผลงานประดิษฐคดิ คน ประจำป 2555
การณ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ.2548 ต อ การจั ด การและการแก จำนวน 2 รางวัล ไดแก
ปญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตในป พ.ศ.
2552” และ เรื่อง “โครงการวิจัยเพื่อติดตามและประเมิน
รางวัลระดับดีเดน
ผลการปฏิบตั งิ านของศูนยปฏิบตั กิ ารสำนักงานตำรวจแหง
1) ผลงานเรื่อง “ชุดตรวจวัดฟอรมาลดีไฮดราคา
ชาติสวนหนา/ศูนยปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาค ประหยัด”
ใตและกองกำลังตำรวจ (ศปก.ตร.สน./ศชต. และ กกล.
ตำรวจ) ป พ.ศ. 2553 (รอบ 12 เดือน)”

โดย รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
ดร.จงดี ธรรมเขต
รศ.ดร.ดวงมณี จงรักษ และคณะ คณะศึกษาศาสตร
นายโอภาส บุญเกิด
ไดรับรางวัลระดับดี สาขาการศึกษา ผลงานเรื่อง
Professor Dr.Seamus Higson
“ประสิทธิผลการใหการปรึกษากลุมผสมผสานในการลด
Dr.Frank Davis
การพัฒนาอาการที่มีผลเสียตอสุขภาพจิตของตำรวจที่
(สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช)
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นจั ง หวั ด ยะลา ระหว า งเหตุ ก ารณ ค วาม
ไมสงบ”
รางวัลระดับดี
2) ผลงานเรื่อง “การพัฒนาควอตซคริสตัลไมโคร
1.3 รางวัลผลงานวิจัย ประจำป 2555
บาลานซ เซ็ น เซอร สำหรั บ ตรวจโปรตี น ก อ แพ รั บ เบอร
ซึ่งบุคลากรของ ม.อ. เปนนักวิจัยรวม จำนวน 2
อีลองเกชั่น แฟกเตอร โดยการใชเทคนิคพิมพประทับ
รางวัล ดังนี้
โมเลกุล”
1) ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล คณะอุตสาหกรรม
เกษตรไดรบั รางวัลระดับดี สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
ผลงานเรือ่ ง “การลดฮิสทามีนในน้ำปลาโดยวิธที างชีวภาพ
ด ว ยเซลล จุ ลิ น ทรี ย อ าเคี ย ชอบเกลื อ ที่ มี กิ จ กรรมของ
เอนไซม ฮีสทามีนดีไฮโดรจีเนส”
2) รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ, ผศ.ปรัตถ พรหมมี
และ ผศ.ปริญญา เฉิดโฉม คณะเศรษฐศาสตรไดรับรางวัล
ระดับดี สาขาเศรษฐศาสตร ผลงานเรื่อง “เศรษฐกิจสมดุล
ใหม ความสมดุลทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมสูการ
พัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน”

2
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โดย รศ.ดร.รุงนภา ศรีชนะ
Professor Dr.Franz Ludwig Dickert
ผศ.ดร.ภูธร แคนยุกต
ผศ.ภก.นฤบดี ผดุงสมบัติ
นายชลทิต สนธิเมือง
(สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช)

Young Technologist Award) จากมูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ โดยรางวัลนี้
จะมอบใหกับนักวิจัยรุนใหมที่เริ่มมีผลงานวิจัยและพัฒนา
ทางเทคโนโลยีทเี่ ปนทีป่ ระจักษถงึ ศักยภาพ และความทุม เท
ในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีในสาขาที่ตนเองมีความเชี่ยว
ชาญใหเกิดประโยชนในวงกวาง

1.5 รางวัลวิทยานิพนธ ประจำป 2555
4. รางวัลอาจารยดีเดนแหงชาติ ประจำป 2554
วิทยานิพนธเรื่อง “การสื่อสารยามวิกฤติในระบบ สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ (เขารับรางวัลป 2555)
เครือขายเซ็นเซอรไรสาย” โดย ดร.เพ็ชรัตน สุรยิ ะไชย คณะ
วิศวกรรมศาสตร ไดรับรางวัลระดับดี สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและนิเทศศาสตร
2. รางวัลทะกุจิ ประจำป 2554 (เขารับรางวัล
ป 2555)
รศ.ดร.รุงนภา ศรีชนะ คณะเภสัชศาสตร ไดรับ
รางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเดน ประจำป 2554 ของ
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหงประเทศไทย ผลงานที่ไดรับ
รางวัลคือ “อินเตอรดิจิเตทคาแปซิแทนตไบโอเซ็นเซอร
และควอตซคริสตัลไมโครบาลานซเซ็นเซอร สำหรับตรวจ
ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒนวงศ คณะแพทยศาสตร
โปรตีนกอแพจากยางพาราโดยการใชเทคนิคพิมพประทับ
ไดรับคัดเลือกจากที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาโมเลกุลบนพอลิเมอร”
วิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) ใหไดรับรางวัลรางวัล
3. รางวัลนักเทคโนโลยีรุนใหม ประจำป 2555 อาจารยดีเดนแหงชาติ ประจำป 2554 สาขาวิทยาศาสตร
สุขภาพ
5. รางวัลพนักงานเลี้ยงสัตวทดลองดีเดน รางวัล
ที อี คิว (TEQ Award) ประจำป 2555

ผศ.ดร.ชิ นวั ชร สุ รั ส วดี คณะเทคโนโลยี แ ละสิ่ ง
แวดลอม และ ผอ.สถานวิจัยสิ่งแวดลอมและภัยธรรมชาติ
อันดามัน (ANED) ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต ไดรับคัดเลือกให
รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุนใหม ประจำป 2555 (2012
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7. รางวัลถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนนายไมตรี นวลพลับ คณะวิทยาศาสตร ไดรบั รางวัล
พนักงานเลี้ยงสัตวทดลองดีเดน รางวัล ที อี คิว (TEQ ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “รางวัล Platinum
Award) ประจำป 2555 จากคณะกรรมการแหงชาติเพื่อ Award”
พัฒนางานเลี้ยงสัตวและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
6. ใบประกาศเกียรติคุณโครงการ “วิทยาศาสตร
สูความเปนเลิศ”
จากคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการ
สือ่ สารและโทรคมนาคม วุฒสิ ภา โดยใบประกาศ เกียรติคณ
ุ
นี้จะมอบใหกับบุคคล องคกรภาครัฐ และองคกรเอกชน
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนในการประดิษฐ คิดคน และนำ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชประกอบกิจกรรมหรือ
ประกอบกิจการจนกอใหเกิดรายไดทางเศรษฐกิจ และกอ
ใหเกิดประโยชนตอสังคม สิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรม
จำนวน 5 รางวัล ดังนี้
1) ผลงานเรื่อง “การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ
ประมงและผลพลอยไดจากการแปรรูปสัตวน้ำ”
โดย ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล คณะอุตสาหกรรม
เกษตร
2) ผลงานเรื่อง “สารสกัดยางพารา (Hb Extract):
ผลิตภัณฑเวชสำอางจากเซรั่มยางพารา”
โดย ศ.ดร.รพีพรรณ วิฑิตสุวรรณกุล คณะวิทยาศาสตร
3) ผลงานเรือ่ ง “วงจรรวมพลังงานคลืน่ สำหรับระบบ
สื่อสารเคลื่อนที่อนาคต”
โดย รศ.ดร.มิตรชัย จงเชีย่ วชำนาญ คณะวิศวกรรมศาสตร
4) ผลงานเรื่อง “การประยุกตใชพอลิเมอรจากยาง
ธรรมชาติในทางเภสัชกรรมและเครื่องสำอาง”
โดย ผศ.ดร.ภก.วิวัฒน พิชญากร และคณะ คณะ
เภสัชศาสตร
5) ผลงานเรื่อง “การจัดการภัยพิบัติ”
โดย ผศ.ดร.ชินวัชร สุรัสวดี คณะเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม
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จากผลงานการจัดนิทรรศการในงานวันนำเสนอ
ผลงานวิจยั แหงชาติ ประจำป 2555 “Thailand Research
Expo 2013” ออกแบบนิทรรศการโดย อ.ชาวดี งวนสน
และ อ.โอปอร ชัยสงาพงษ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มี
ผลงานจากนักวิจยั เกีย่ วกับภัยพิบตั ภิ าคใต 8 ทาน ประกอบ
ดวย รศ.ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร ศ.ดร.ภาวิ ณี ชิ น ะโชติ ผศ.ดร.
เสาวคนธ วัฒนจันทร คณะอุตสาหกรรมเกษตร รศ.ดร.
ไตรภพ ผองสุวรรณ อ.เทิดทูน ดำรงคฤทธิมาตย คณะ
วิทยาศาสตร ดร.สมพร ชวยอารีย คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ผศ.ดร.ชินวัชร สุรัสวดี คณะเทคโนโลยี และ
สิ่งแวดลอม
8. รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 12 (2555) “Thailand Innovation Award
2012”
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จากสมาคมวิ ท ยาศาสตร แ ห ง ประเทศไทยใน
12. รางวัลสุดยอดนวัตกรรมประเภท INNO TREE
พระบรมราชูปถัมภ จากผลงาน แอพพลิเคชันเครื่องดนตรี จาก TRUE Inventor Award จากผลงานนวัตกรรม
ไทยสำหรับคอมพิวเตอรแท็บเล็ต-ระนาดเอก โดย ดร. “มีดผาตัดนิ้วล็อคแบบเจาะผานผิวหนัง (A-Knife)” โดย
กษิดิ์กฤษณ ดำเกลี้ยง คณะวิทยาศาสตร
ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี คณะแพทยศาสตร
9. รางวั ล ชนะเลิ ศ สุ ด ยอดต น แบบนวั ต กรรม
ฉลาดคิดแบบคนรุนใหม (The Best of Innovative
Inventor)

13. รางวัล True Innovation Award 2012
รางวัลชนะเลิศประเภท Inno Tree (สุดยอดนวัตกรรม)
จากบริษทั ทรู คอรปอเรชัน่ จำกัด (มหาชน) จากผลงานเรือ่ ง
“มีดผาตัดนิ้วล็อคแบบเจาะผานผิวหนัง” โดย ผศ.นพ.
สิทธิโชค อนันตเสรี คณะแพทยศาสตร

จาก BRAND’S Gen จากผลงานเทาเทียมขยับได
โดย รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี คณะวิศวกรรมศาสตร

¢. ÃÒ§ÇÑÅÃÐ´Ñº¹Ò¹ÒªÒμÔ

1. รางวัลนักวิทยาศาสตรรุนใหมโครงการมนุษย
และชีวมณฑลของยูเนสโก (Man and Biosphere
10. รางวั ล ชนะเลิ ศ การแข ง ขั น หุ น ยนต เ พื่ อ น Programme: MAB) ประจำป 2555 (2012 MAB
อัจฉริยะชิงแชมปประเทศไทย ประจำป 2555
Young Scientists Awards)
จากสมาคม วิชาการหุนยนตแหงประเทศไทย โดย
รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี อ.ชลิตา หิรัญสุข ดร.วฤทธิ์
วิชกูล และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร

11. รางวัลของการประกวดนวัตกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรเพื่อการ
พึ่งพาตนเองและชุมชน
จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ จาก
ผลงานวิจยั เรือ่ ง “ชุดตรวจสอบสายพันธุป าลม น้ำมันอยาง
รวดเร็วดวยเทคนิค LAMP” โดย ศ.ดร.อมรรัตน พงศดารา
รศ.ดร.วิ ไ ลวรรณ โชติ เ กี ย รติ น.ส.อลิ ษ า หนั ก แก ว
นายศราวุธ วรรณพาต และ น.ส. ธนตพร พืชมงคล คณะ
วิทยาศาสตร
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ผศ.ดร.อัญชนา ประเทพ หนวยวิจัยสาหรายและ
หญาทะเล สถานวิจัยความหลากหลายของคาบสมุทรไทย
คณะวิทยาศาสตร ไดรับรางวัลนักวิทยาศาสตรรุนใหม
โครงการมนุษยและชีวมณฑลของยูเนสโก (Man and
Biosphere Programme: MAB) ประจำป 2555 (2012
MAB Young Scientists Awards)
2. รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) จากสมาคม
สงเสริมการประดิษฐแหงสาธารณรัฐเกาหลี

ผลงานเรื่อง “อุปกรณผาตัดพังผืดรัดเสนประสาท
ขอมือ (PSU-CTR)” ของ ผศ.นพ.สุนทร วงษศิริ คณะ
แพทยศาสตร ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ World Inventor
Award Festival จาก Korea Invention News
แหงสาธารณรัฐเกาหลี
5. รางวัล Best Rookie จาก Student Forผลงานเรื่ อ ง “ชุ ด ตรวจวั ด ฟอร ม าดี ไ ฮด ร าคา
ประหยัด” ของ รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา และคณะ mula SAE Competition of Japan
โดย ดร.วชริ น ทร แก ว อภิ ชั ย ผศ.ดร.ชยุ ต
คณะวิทยาศาสตร ไดรับรางวัลเหรียญทอง จากสมาคมสง
เสริมการประดิษฐแหงสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Inven- นันทดุสิต ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทรบุรี และนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร
tion Promotion Association; KIPA)
3. รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal)
จากสมาคมสงเสริมการประดิษฐแหงสาธารณรัฐเกาหลี
ผลงานเรื่อง “อุปกรณสกัดสารแบบไมโครที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม” ของ รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
และคณะ คณะวิทยาศาสตร ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง
(Broze Medal) จากสมาคมสงเสริมการประดิษฐแหง
สาธารณรัฐเกาหลี (Korea Invention Promotion Association; KIPA)

1.2 â¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂà´‹¹ »ÃÐ¨Ó»‚ 2555

1. โครงการ “โครงการสงเสริมสาธิตการผลิต
กาซชีวภาพในสหกรณกองทุนสวนยางระยะที่ 1”
รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพันธ คณะวิศวกรรมศาสตร ได
รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จากกองทุ น เพื่ อ ส ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ
พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน ระยะเวลาดำเนินการ 18 เดือน งบประมาณ
สนับสนุน 13,134,415 บาท
4. รางวัลเชิดชูเกียรติ World Inventor Award
โครงการวิจัยเรื่องดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อสง
Festival แหงสาธารณรัฐเกาหลี
เสริมใหเกิดการประยุกตใชเทคโนโลยีกาซชีวภาพในการ
จัดการน้ำเสียและวัสดุอนิ ทรียจ ากการผลิตยางแผนรมควัน
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โครงการวิจัยเรื่องดังกลาวมีเปาหมายที่จะขยาย
การศึกษาการบำบัดโรคและกลยุทธทางเภสัชจลนศาสตร
ในการรักษาโรคเขาดวยกัน ซึ่งสารลดการดื้อยาจากพืช
สมุนไพรไทยและสูตรสมุนไพรไทยเปนทางเลือกในการลด
อาการดื้อยาสำหรับแบคทีเรียแกรมลบที่ดื้อยาปฏิชีวนะ
หลายขนาน ในการทดลองนี้ไดคิดคนสารตานจุลินทรีย
ชนิดใหมขึ้น และแยกสารที่มีประสิทธิภาพจากผลิตภัณฑ
ธรรมชาติของไทยซึง่ ถือเปนทางเลือกใหมทจี่ ะใชผลิตภัณฑ
จากธรรมชาติในการปราบปรามกลไกการตานทานโรค
2. โครงการ “การพัฒนายุทธศาสตรสำหรับการ ของแบคทีเรียแกรมลบ
ปลูกยางพาราของประเทศไทยดวยประสิทธิภาพเชิง
4. โครงการ “การประเมินวอเตอรฟุตพริ้นทของ
นิเวศเศรษฐกิจ”
ผศ.ดร.ธันวดี สุขสาโรจน คณะการจัดการสิ่งแวด- ผลิ ต ภั ณ ฑ ป าล ม น้ ำ มั น ไบโอดี เซล และผลิ ต ภั ณ ฑ
ลอม ไดรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุน ยางพารา”
ผศ.ดร.จรงคพันธ มุสิกะวงศ คณะวิศวกรรมศาสตร
การวิจัย (สกว.) ระยะเวลาดำเนินการ 1 ป งบประมาณ
ไดรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
สนับสนุน 540,650 บาท
โครงการวิจัยเรื่องดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อให เทคโนโลยีแหง ชาติ ระยะเวลาดำเนินการ 1 ป 6 เดือน
ไดขอมูลสภาพเศรษฐกิจ ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม และ งบประมาณสนับสนุน 1,664,630 บาท
โครงการวิจัยนี้ไดพัฒนาขึ้นจากความรวมมือของ
ผลกระทบทางสังคมในการปลูกยางพาราของประเทศไทย
รวมถึงการไดทราบสภาพการณของยุทธศาสตรพัฒนา ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สำนักงานพัฒนา
ยางพารา พ.ศ. 2552-2556 สำหรับการปลูกยางพาราดวย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร
SWOT analysis และแนวโนมประสิทธิภาพเชิงนิเวศ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. และคณะวิศวกรรมเศรษฐกิจที่นำไปสูความยั่งยืนของการปลูกยางพาราใน ศาสตร ม.เกษตรศาสตร เพื่อศึกษาวิธีการประเมินวอเตอร
ประเทศไทย ซึ่ ง จะทำให ไ ด รั บ ประโยชน ใ นด า นข อ มู ล ฟุตพริ้นทของอุตสาหกรรมยางพาราและปาลมน้ำมัน และ
สภาพการณของยุทธศาสตรพัฒนายางพาราสำหรับการ ชีป้ ระเด็นทีเ่ ปนสาระสำคัญคือ ลดการใชนำ้ สงเสริมใหเกิด
ปลูกยางพารา พ.ศ. 2552-2556 จากการวิเคราะหดวย การจัดการน้ำอยางมีคุณภาพกับโรงงานนำรอง
SWOT analysis และสามารถนำขอมูลยุทธศาสตรการ
ปลูกยางพาราอยางยั่งยืนของประเทศไทยมาประยุกตใช
5. โครงการ “การพัฒนาชุดตรวจโรคทริสเตซา
กับการปลูกพืชอื่นๆ ได
ในเชิงพาณิชย”
รศ.ดร.รัตนา สดุดี ไดรบั ทุนสนับสนุนจากสำนักงาน
3. โครงการ “แผนการวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติ: พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชนระยะเวลา
การคนหาสารตานจุลินทรียใหมและการลดการดื้อยา ดำเนินการ 2 ป งบประมาณสนับสนุน 3,215,800 บาท
โครงการวิจยั เรือ่ งดังกลาวมีวตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนา
สำหรับแบคทีเรียกรัมลบที่ดื้อยาปฏิชีวนะหลายขนาน”
ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒคิ ณ
ุ ชัย คณะวิทยาศาสตร ไดรบั ชุดตรวจโรคทริสเตซาของพืชตระกูลสมในเชิงพาณิชย ซึ่ง
ทุ น สนั บ สนุ น จากสำนั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย สามารถตรวจจำแนกเชือ้ สายพันธุร นุ แรง ใชงานงายและให
(สกว.) ระยะเวลาดำเนินการ 2 ป งบประมาณสนับสนุน ผลภายในระยะเวลาอันสัน้ เหมาะสำหรับการตรวจโรคของ
ตัวอยางจำนวนมาก ซึ่งจะชวยลดผลกระทบดานคุณภาพ
1,950,000 บาท

การใชกา ซชีวภาพเปนพลังงานทดแทนในการผลิตยางแผน
รมควัน เพื่อชวยลดตนทุนเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตยาง
แผน ลดปญหาแมลง และกลิ่นเหม็นรบกวนตอชุมชนโดย
รอบสหกรณ ทั้งยังเปนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
สูบรรยากาศ พรอมกันนี้ไดมีการสงเสริมการเรียนรูเพื่อให
ตระหนักถึงคุณคาของพลังงานทดแทนใหกับประชาชน
ผานกลุมสหกรณที่สามารถเปนศูนยเรียนรูของชุมชนได
ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่ง
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8. แผนงานวิจัย “การปรับปรุงสมบัติและการใช
และผลผลิตสม อีกทั้งชวยลดการนำเขาของชุดตรวจจาก
ตางประเทศ และลดคาใชจา ยในการตรวจโรค เนือ่ งจากชุด ประโยชนเจลาตินจากหนังปลา”
ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ตรวจที่ผลิตไดมีราคาต่ำกวาการนำเขาประมาณ 3 เทา
ไดรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหง
ชาติ ระยะเวลาดำเนินการ 2 ป งบประมาณสนับสนุน
6. โครงการ “ชุดทดสอบสังกะสี”
ดร.วรากร ลิม่ บุตร คณะวิทยาศาสตร ไดรบั ทุนสนับ 1,865,000 บาท
แผนงานวิจยั ดังกลาว ประกอบดวยโครงการวิจยั ยอย
สนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการ
มหาชน) ระยะ เวลาดำเนินการ 2 ป งบประมาณสนับสนุน จำนวน 3 โครงการ คือ
โครงการยอยที่ 1: ผลของสภาวะการสกัดตอคุณ1,143,000 บาท
โครงการวิจยั เรือ่ งดังกลาวมีวตั ถุประสงคเพือ่ ไดชดุ ลักษณะและสมบัติเชิงหนาที่ของเจลาตินจากหนังปลาวัว
โครงการยอยที่ 2: ผลรวมระหวางเจลาตินจากหนัง
ทดสอบสังกะสีภาคสนามดานการเกษตรทีใ่ ชงา ยทัง้ ในและ
นอกสถานที่ สะดวกในการพกพา ใชสารเคมีนอย ราคาถูก ปลาและสารเชื่อมประสานโปรตีนตอสมบัติของเจลซูริมิ
โครงการยอยที่ 3: ศึกษาการเตรียมสมบัติ การ
รูผลรวดเร็ว และสามารถทดสอบกับสังกะสีเชิงคุณภาพที่
ระดับความเขมขนตางๆ ตามความตองการ และสามารถ ปรับปรุงสมบัติ และความคงตัวของฟลมเจลาตินจากหนัง
นำไปประยุกตใชเพื่อทดสอบสังกะสีทางการเกษตร เชน ปลา
โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในกลุม 2 งานวิจัย คือ งาน
การทดสอบสังกะสีในน้ำยางพารา ในดิน และ/หรือ ในปุย
วิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงสมบัติของเจลาตินจากหนังปลา
ไดจริง เปนตน
และงานวิจยั เกีย่ วกับการใชประโยชนเจลาตินจากหนังปลา
7. โครงการ “สารออกฤทธิท์ างชีวภาพจากเบญจ แผนงานวิจัยดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการปรับ
กานี (Quercus infectoria): การใชประโยชนเชิง ปรุ ง การสกั ด และสมบั ติ ก ารเกิ ด เจลของเจลาติ น จาก
หนังปลา และการใชประโยชนจากเจลาตินในการใชเปน
พาณิชย”
ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒคิ ณ
ุ ชัย คณะวิทยาศาสตร ไดรบั โปรตีนเติมแตงในซูริมิ อีกทั้งยังสามารถผลิตเปนฟลม
ทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค บริโภคได ตลอดจนการปรับปรุงสมบัติและความคงตัว
การมหาชน) ระยะเวลาดำเนินการ 2 ป งบประมาณสนับสนุน ของฟลมเจลาติน ซึ่งจะเปนประโยชนในการนำองคความรู
และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นไปใชกับผูประกอบการแปรรูป
1,373,100 บาท
ั ฑ ถือเปนการเพิม่ มูลคา
โครงการวิจัยเรื่องดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อตอ สัตวนำ้ รวมทัง้ บริษทั ผลิตบรรจุภณ
ยอดการใชประโยชนเชิงพาณิชยของสารสกัดเบญจกานี และใชประโยชนจากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปปลา
ซึ่งเปนสารสมุนไพรที่มีฤทธิ์กวางในการฆาเชื้อโรค โดย
พัฒนาผลิตภัณฑจากสารสกัดเบญกานีสำหรับลางแผลติด 1.3 â¤Ã§¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÔ¨ÑÂáË‹§ªÒμÔ
เชือ้ ในระดับ large scale ซึง่ จะมีการตรวจสอบประสิทธิภาพ
การออกฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ และมีการทดสอบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปน 1 ใน 9 มหาการใชประโยชนเชิงพาณิชยของผลิตภัณฑสูตรตำรับในคน วิทยาลัย ที่ไดรับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการ
โดยนำไปทดลองใชในโรงพยาบาลสำหรับลางแผลติดเชื้อ อุดมศึกษา (สกอ.) ใหเขารวมโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย
โดยเฉพาะในกลุมผูปวยโรคเอดสและโรคเบาหวาน ซึ่งมี แหงชาติ โดยมหาวิทยาลัยไดลงนามในขอตกลงกับ สกอ.
ปญหาในการติดเชื้อเรื้อรังในการรักษา
แลวเมือ่ วันที่ 14 ธันวาคม 2553 และไดรบั งบประมาณสนับ
สนุ น จากโครงการมหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย แห ง ชาติ จำนวน
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6) คลัสเตอรการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑอาหารครบ
297,987,500 บาท ระยะเวลา 3 ป ตั้งแตปงบประมาณ
วงจรและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหารในภาคใต
2554–2556 แยกตามปงบประมาณไดดังนี้
7) คลัสเตอรการพัฒนาเทคโนโลยีปาลมน้ำมันและ
ปงบประมาณ 2554 วงเงิน 119,195,000 บาท
ปงบประมาณ 2555 วงเงิน 55,264,000 บาท น้ำมันปาลม
(รอยละ 46 ของงบประมาณที่เสนอขอในปที่ 2)
2. การจัดสรรงบประมาณป 2555
ปงบประมาณ 2556 วงเงิน 23,700,000 บาท
ในป ง บประมาณ 2555 มหาวิ ท ยาลั ย ได รั บ งบ
(รอยละ 40 ของงบประมาณที่เสนอขอในปที่ 3)
ประมาณสนับสนุนจากโครงการมหาวิทยาลัยวิจยั แหงชาติ
จำนวน 55,264,000 บาท และมหาวิทยาลัยไดนำงบประมาณ
การดำเนินงานในสวนของมหาวิทยาลัย สรุปไดดังนี้
ป 2554 บางสวนมาสนับสนุนเพิ่มเติมใหกับโครงการวิจัย
1. การบริหารโครงการ
มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครง จำนวน 17,833,346 บาท โดยไดจดั สรรสนับสนุนการดำเนิน
งานของโครงการ ดังนี้
การมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 3 ชุด คือ
2.1 สนับสนุนโครงการวิจัย วงเงิน 35,682,963
1.1 คณะกรรมการบริหารโครงการมหาวิทยาลัย
วิจัยแหงชาติ มีอธิการบดี เปนประธาน รองอธิการบดีฝาย บาท
2.2 สนับสนุนบัณฑิตศึกษา วงเงิน 27,695,700
ระบบวิจยั และบัณฑิตศึกษา เปนรองประธาน รองอธิการบดี
ฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ และประธานคณะกรรมการบริหาร บาท
2.3 สนับสนุนครุภณ
ั ฑราคาเกิน 100,000 บาท/ชิน้
คลัสเตอรทงั้ 7 คลัสเตอร เปนกรรมการ ผูอ ำนวยการสำนัก
วงเงิน 3,383,350 บาท
วิจัยและพัฒนา เปนกรรมการและเลขานุการ
2.4 งบดำเนินกิจกรรมในแผนงานตางๆ เชน ทุน
1.2 คณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ
มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ มีรองอธิการบดีฝายระบบวิจัย นักวิจยั หลังปริญญาเอก, การจัดประชุมวิชาการระดับนานา
และบัณฑิตศึกษา เปนประธาน และผูอ ำนวยการสำนักวิจยั ชาติ, การเขารวมประชุม/สัมมนากับสกอ. หรือโครงการอื่นๆ
และพัฒนา เปนรองประธาน ประธานคณะกรรมการบริหาร ที่สกอ.จัดขึ้น และงบบริหารจัดการ วงเงิน 6,335,333
คลัสเตอรทงั้ 7 คลัสเตอรรว มเปนกรรมการ และรองผูอ ำนวย บาท
การสำนักวิจยั และพัฒนา ฝายยุทธศาสตรวจิ ยั ในฐานะผูจ ดั
3. โครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนป 2555
การโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ เปนกรรมการและ
งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย 35,682,963
เลขานุการ
1.3 คณะกรรมการบริหารคลัสเตอรโครงการวิจัย บาท ไดจัดสรรสนับสนุนโครงการวิจัยใน 7 คลัสเตอร รวม
ริเริ่มแบบมุงเปา ภายใตโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหง 128 โครงการยอย/เดี่ยว (เปนชุดโครงการ 18 ชุดโครงการ
ชาติ จำนวน 7 คลัสเตอร คือ
90 โครงการยอย และโครงการเดี่ยว 38 โครงการ) เปน
1) คลัสเตอรนวัตกรรมยางพารา
โครงการวิจัยจากคณะตางๆ รวม 13 คณะ จากวิทยาเขต
2) คลัสเตอรทรัพยากรธรรมชาติแหงคาบสมุทร หาดใหญ ปตตานี และวิทยาเขตสุราษฎรธานี
ไทยและการจัดการ
3) คลัสเตอรชายแดนใต
4. เป า หมายและผลผลิ ต ของโครงการป ง บ
4) คลั ส เตอร น วั ต กรรมทางการแพทย แ ละสา- ประมาณ 2555 แบงตามคลัสเตอร แสดงในตารางที่ 1.2
ธารณสุข
5) คลัสเตอรการวิจัย พัฒนา และการประยุกตใช
เทคโนโลยีวัสดุ
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ตารางที่ 1.2 เปาหมายและผลผลิตของโครงการภายใตการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ
เปาหมายผลการดำเนินงาน
ดานความเปนเลิศ
ทางวิชาการ

คลัสเตอร

1. คลัสเตอรนวัตกรรมยางพารา
2. คลัสเตอรทรัพยากรธรรมชาติแหงคาบสมุทรไทย
และการจัดการ
3. คลัสเตอรชายแดนใต
4. คลัสเตอรนวัตกรรมทางการแพทยและสาธารณสุข
5. คลัสเตอรการวิจัย พัฒนา และการประยุกตใช
เทคโนโลยีวัสดุ
6. คลัสเตอรการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑอาหารครบ
วงจร และความยั่งยืนของอุตสาหกรรม
อาหารในภาคใต
7. คลัสเตอรการพัฒนาเทคโนโลยีปาลมน้ำมันและ
น้ำมันปาลม
รวม

10

ดานการ ดานการสรางผลิตภัณฑและ
สราง
รวมโครงการวิจัยบูรณาการ
บุคลากร
วาระแหงชาติ
วิจัย ระดับสูง

จำนวน
ผลงาน
ตีพิมพ
(เรื่อง)

จำนวน
สิทธิบัตร
ที่คาดวา
จะจด/
ยื่นจด
(เรื่อง)

จำนวน
บัณฑิต
ศึกษา
(คน)

ผลิตภัณฑ
ที่ได
(ชิ้น)

ผลงาน
เชิงประจักษ
(ชิ้น)

17
31

1
-

11
28

-

1

3
23
16

2
1

1
28
8

2
-

3
-

20

3

1

5

1

16

2

5

1

1

126

9

82

8

6
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ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ 2555 ตามตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ ดั แสดงในตารางที่ 1.3
ตารางที่ 1.3 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภายใตการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ
ลำดับ

ตัวชี้วัด

1
2
3
4
5
6
7

ผลงานตีพิมพในวารสารที่อยูในฐานขอมูล ISI หรือ SCOPUS
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ผลิตภัณฑ
ผลงานเชิงประจักษ
บัณฑิตศึกษา
นักวิจัยทุนหลังปริญญาเอก (ทุน)
การจัดประชุมวิชาการ (เรื่อง)

ผลการดำเนินงาน
แผน
ผล
126
106*
9
9
8
14
6
7
82
49
18
13
1
1

*หมายเหตุ อยูระหวางการเตรียมตนฉบับและการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิของวารสาร (ขอมูล ณ เมษายน 2556)

ผลงานเดน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นำผลงานวิจัยเดน
ในป 2555 เข า ร ว มแสดงในการประชุ ม สุ ด ยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ครั้งที่ 2 (NRU Summit II) ซึ่งจัดขึ้น
เมื่ อวั นที่ 7-8 พฤษภาคม 2556 ณ ศู นย ก ารประชุ ม
แหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยมีนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
นำผลงานวิจยั ทัง้ 7 คลัสเตอรมารวมจัดแสดงในงาน โดยมี
นายพงศเทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการ เปนประธานในพิธี

พรอมนี้ นักวิจัยของ ม.อ. ไดรับการคัดเลือกใหได
รั บ ประกาศนี ย บั ต รผู นำเสนอผลงานวิ จั ย แบบบรรยาย
ดีเดน จำนวน 5 ทาน ไดแก
1. ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี ซุปราคลัสเตอร
ดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
2. รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค ซุปราคลัสเตอรดาน
เกษตรและอาหาร
3. รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ ซุปราคลัสเตอรดาน
อุตสาหกรรม
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4. รศ.กำพล ประทีปชัยกูร ซุปราคลัสเตอรดาน
พลังงาน
5. ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย ซุปราคลัสเตอร
ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
นอกจากนี้ ยังไดมีการนำเสนอผลงานวิจัยแบบ
โปสเตอรจากนักวิจัยทั้ง 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ซึ่ง
นักวิจัยของ ม.อ. ก็ไดเขารวมกวา 10 ผลงาน โดยมีนักวิจัย
ที่ ไ ด รั บ ประกาศนี ย บั ต รผู เ สนอผลงานวิ จั ย ดี เ ด น แบบ
โปสเตอร 2 ทาน ไดแก
1. ศ.ดร.วิ ม ล ตั น ติ ไชยากุ ล และคณะ ซุ ป ราคลัสเตอรดานสุขภาพ
2. รศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป และคณะ ซุปราคลัสเตอรดานพลังงาน

สูธุรกิจสากล โดยเนนวิสาหกิจที่ใชฐานความรูสมัยใหม
1.4 ¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹àªÔ§¾Ò³ÔªÂ
ผลักดันใหมีการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม
งานสรางสรรคและวิชาการ มาดำเนินการเชิงพาณิชย
ศูนยบม เพาะวิสาหกิจ ภายใตอทุ ยานวิทยาศาสตร โดยในป 2555 มีผลงานวิจัยที่พัฒนาออกสูเชิงพาณิชย
ม.อ. เปนศูนยรวมในการเสริมสรางโอกาสและศักยภาพ แสดงดังตารางที่ 1.4
การแขงขันทางเศรษฐกิจของทองถิ่นภาคใต และยกระดับ
ตารางที่ 1.4 จำนวนผลงานวิจัย/โครงการวิจัยที่พัฒนาออกสูเชิงพาณิชย ป 2555

12

ลำดับ

ชื่อผลิตภัณฑ

ชื่องานวิจัย

เจาของผลงานวิจัย

ขอมูลดานทรัพยสิน
ทางปญญา

1

แผนมาสกหนาและใตขอบตา
Difference

โครงการผลิตเซลลูโลสชีวภาพจาก
Acetobacter xylinum ที่เลี้ยงใน
น้ำสับปะรด

1. นายสมบัติ รุงศิลป
2. ผศ.ดร.อัครวิทย
กาญจนโอภาษ

อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 2988

2

แผนมาสกใตขอบตา
Difference

โครงการผลิตเซลลูโลสชีวภาพจาก
Acetobacter xylinum ที่เลี้ยงใน
น้ำสับปะรด

1. นายสมบัติ รุงศิลป
2. ผศ.ดร.อัครวิทย
กาญจนโอภาษ

อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 2988

3

วัสดุปดบาดแผลจากเซลลูโลส โครงการผลิตเซลลูโลสชีวภาพจาก
Acetobacter xylinum ที่เลี้ยงใน
น้ำสับปะรด

1. นายสมบัติ รุงศิลป
2. ผศ.ดร.อัครวิทย
กาญจนโอภาษ

อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 2988

4

กาแฟเลิกบุหรี่

กาแฟผสมหญาดอกขาวเพื่อชวยลดบุหรี่

ผศ.ดร.สมฤทัย จิตภักดีบดินทร

อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 5178

5

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพคติน

บะหมี่สำเร็จรูปที่มีเพคติน
เปนสวนประกอบ

1. ผศ.ดร.สมฤทัย
จิตภักดีบดินทร
2. นายราชัยวิทย เลาหะกุล
3. น.ส.พินทรัตน สุวรรณรัตน

อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 5178

6

ครีมทาผิวสีแทน

กระบวนการเกิดสารปรับสภาพสีผิว

ผศ.ดร.สมฤทัย จิตภักดีบดินทร

อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 5178
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ลำดับ

ชื่อผลิตภัณฑ

ชื่องานวิจัย

เจาของผลงานวิจัย

วิธีวิเคราะหหาปริมาณสบูในน้ำยาง
ผศ.ดร.วิไลรัตน ชีวะเศรษฐธรรม
ธรรมชาติ น้ำยางขนและน้ำยางสังเคราะห
โดยวิธีการเติมสารมาตรฐานรวมกับการวัด
คานำไฟฟา

ขอมูลดานทรัพยสิน
ทางปญญา

7

ชุดน้ำยาทดสอบสาร Zinec
(Test Kit)

8

ชุดน้ำยาทดสอบสาร Laurate วิธีการตรวจสอบหาปริมาณสารกลุม
ไทยูแรมในน้ำยาง

ผศ.ดร.วิไลรัตน ชีวะเศรษฐธรรม

สิทธิบัตร เลขที่คำขอ
1101000329

9

การใหคำปรึกษา
สำหรับโรงงานดาน
ผลิตภัณฑยางพารา

ผศ.ดร.วิไลรัตน ชีวะเศรษฐธรรม

สิทธิบัตร เลขที่คำขอ
1101000329

10

ผักสมุนไพรอบกรอบนาโหนด การยืดอายุการเก็บรักษา

ผศ.ดร.มณี วิทยานนท

ผปก.วิจัย
รวมกับนักวิจัย

11

ผลิตภัณฑของที่ระลึก
จากโลหะกึ่งของแข็ง

การขึ้นรูปโลหะดวยกระบวนการหลอ
โลหะกึ่งของแข็งและสังกะสีผสม
(Zince Composite)

1. รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
2. นายสมใจ จันทรอุดม
3. นายธเนศ รัตโนชัยกุล
4. นางสาวรังสีนี แคนยุกต
5. นายสงบ ธนบำรุงกุล
6. นายรอมฎอน บูระพา
7. นายเธียรศักดิ์ ชูชพี
8. ดร.พงษศักดิ์ ดุลยประพันธ
MTEC

สิทธิบัตร เลขที่คำขอ
0601000854

12

ตูยืม-คืน จายคาปรับ
อัตโนมัติ 53

เครื่องยืม-คืน-จายคาปรับอัตโนมัติ

1. นางลาภลักษณ-พ
ทองธรรมชาติ
2. นายเอกภักดิ์ รัตนพันธ

อนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ
0703001101

13

เครื่องอุนเลือดและสารละลาย เครื่องอุนเลือดและสารละลาย

ผศ.ทพ.สุรพงษ วงศวัชรานนท

สิทธิบัตร เลขที่คำขอ
0601000650
สิทธิบัตร เลขที่คำขอ
108685

การเตรียมวัสดุปรับปรุงดินเสริมฟอสเฟต
สำหรับการปลูกตนยางพารา

สิทธิบัตร เลขที่คำขอ
1101000329
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¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ
2.1 ¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ·Õ่ä´ŒÃÑº·Ø¹
ขอมูลจำนวนนักวิจยั ทีไ่ ดรบั ทุนตัง้ แตปง บประมาณ
2551-2555 (รูปที่ 2.1) พบวามีจำนวนเพิ่มขึ้นในสัดสวน
คอนขางคงที่ เนื่องจากจำนวนอาจารยประจำที่ปฏิบัติงาน
จริงมีจำนวนเพิ่มขึ้น และกลุมอาจารยที่ไดรับทุนมีการ
กระจุกตัว นอกจากนี้ เมือ่ พิจารณาขอมูลในป 2555 พบวา
มีนักวิจัยที่ไดรับทุนเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 52.68 เปรียบ
เทียบกับขอมูลป 2554 มี สัดสวนการเพิ่มขึ้น คิดเปน
รอยละ 3.15 (รูปที่ 2.2)

2

นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบขอมูลจำนวนนักวิจัย
ทีไ่ ดรับทุนโดยจำแนกตามกลุมสาขาในป 2554 และ 2555
(รูปที่ 2.3) พบวาในภาพรวมมีสัดสวนเพิ่มขึ้น และถึงแม
กลุมสาขาและคณะ/หนวยงานทางดานสังคมศาสตรจะมี
จำนวนนักวิจยั ทีไ่ ดรบั ทุนนอยกวากลุม สาขาทางดานวิทยา
ศาสตร แตมีสัดสวนการเพิ่มขึ้นที่สูงกวา และรูปที่ 2.4
แสดงรอยละของนักวิจัยที่ไดรับทุนปงบประมาณ 25542555 จำแนกตามคณะ/หนวยงานในวิทยาเขตหาดใหญ
และคณะ/หนวยงาน อีก 4 วิทยาเขต

รูปที่ 2.1 จำนวนนักวิจัยที่ไดรับทุนตออาจารยที่ปฏิบัติงานจริงระหวางป 2551-2555

รูปที่ 2.2 รอยละของนักวิจัยที่ไดรับทุนจำแนกตามปงบประมาณ
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รูปที่ 2.3 เปรียบเทียบรอยละของนักวิจัยที่ไดรับทุน ปงบประมาณ 2554-2555 จำแนกตามกลุมสาขา

รูปที่ 2.4 รอยละของนักวิจัยที่ไดรับทุนปงบประมาณ 2554-2555 จำแนกตามคณะ/หนวยงาน/วิทยาเขต
(ก) คณะ/หนวยงานในวิทยาเขตหาดใหญ

16
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รูปที่ 2.4 รอยละของนักวิจัยที่ไดรับทุนปงบประมาณ 2554-2555 จำแนกตามคณะ/หนวยงาน/วิทยาเขต
(ข) คณะ/หนวยงานในวิทยาเขตอื่นๆ

2.2 ¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ
ในปงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยไดสงเสริม
ให บุ ค ลากรได มี ส ว นร ว มทางวิ ช าการโดยเฉพาะกั บ
นักวิชาการชาวตางประเทศ จึงไดจัดโครงการในลักษณะ
การสรางเครือขายความรวมมือระหวางนักวิจัย ดังนี้
2.2.1 โครงการจั ด สั ม มนาและประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการ “International Workshop on Environment
and Disaster Management in East Asia” The Second
Kanazawa University - Prince of Songkla University
Joint Workshop KU-PSU 2012
โครงการนี้จัดขึ้นในระหวางวันที่ 20-21 กันยายน
2555 ณ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ สร า ง
เครือขายความรวมมือระหวางนักวิจยั ไทยและญีป่ นุ พัฒนา
ศักยภาพงานวิจัย ทรัพยากรการวิจัย และนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดทำขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อ
เสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนที่เกี่ยวของ โดยมี

นักวิจยั จาก ม.สงขลานครินทรเขารวม จำนวน 8 ทาน และ
นักวิจัยจาก ม.คานาซาวา ประเทศญี่ปุนเขารวมจำนวน
7 ทาน
2.2.2 Publication Clinic
Publication Clinic เปนหนวยงานหนึง่ ภายในสำนัก
วิจัยและพัฒนา ทำหนาที่สนับสนุนและสงเสริมใหนักวิจัย
สามารถจัดทำตนฉบับ (manuscript) เพื่อลงตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลสากล เชน ฐาน
ขอมูล ISI หรือ Scopus ใหมากขึ้น โดยเฉพาะสาขา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แบงภารกิจหลักออกเปน
2 ดาน คือ
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript) เพื่อลงตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) นี้ มีจุด
มุงหมายเพื่อใหนักวิจัยในสาขามนุษยศาสตรและสังคม
ศาสตร สามารถจัดทำตนฉบับบทความวิจัยที่สามารถสง
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ไปลงตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติได รวมถึงผลักดัน
วิทยากร
ใหบทความวิจัยในสาขาดังกลาวเปนที่ยอมรับในระดับ
1. ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย
สากลใหมากขึ้น โดยในป 2555 มีการดำเนินการจัด 2
2. รศ.ดร.ประณีต สงวัฒนา
ระยะ ดังนี้
ผูชวยวิทยากร
ระยะที่ 1 ความรูในการจัดทำ Manuscript เริ่ม
1. Khun Ying Zhang
จากการเขียนบท Introduction และ Materials and
Methods รวมถึงการเลือกวารสารเพื่อจะตีพิมพ จัดขึ้นใน
ระยะที่ 2 ฝ ก ปฏิ บั ติ peer review จั ด ขึ้ น ใน
ระหวางวันที่ 19-21 กันยายน 2555 ณ จักรพรรดิ์รีสอรท ระหวางวันที่ 7-9 มกราคม 2556 ณ หองเลิศพัฒน สำนัก
ต.ปาดังเบซาร อ.สะเดา จ.สงขลา โดยมีนักวิจัยเขารวม วิจัยและพัฒนา มีนักวิจัยเขารวมทั้งสิ้น 15 คน
ทั้งสิ้น 25 คน

18
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2. บริการตรวจสอบและแกไขภาษาอังกฤษของ
ตนฉบับบทความวิจยั กอนสงไปใหวารสารระดับนานาชาติ
พิจารณาตีพิมพ
หนวย Publication Clinic จะดำเนินการจัดหาผู
ทรงคุณวุฒิดานภาษาใหกับนักวิจัยที่มีความประสงคขอใช
บริการตรวจสอบและแกไขตนฉบับ Manuscript โดย
กำหนดใหนกั วิจยั 1 คน สามารถสงผลงานเขามาขอรับบริการ
ไดไมเกิน 5 เรื่อง/ป โดยบทความดังกลาวจะตองสงไป
ตีพิมพในวารสาร (journal) ระดับนานาชาติที่อยูในฐาน
ขอมูล ISI หรือ Scopus เทานั้น ผูทรงคุณวุฒิจะตรวจสอบ
แกไขตลอดจนใหคำปรึกษาจนกระทั่งนักวิจัยสามารถสง

ตนฉบับบทความไปใหวารสารพิจารณาได โดยนักวิจัยไม
ตองเสียคาใชจายแตอยางใด
สรุปผลการดำเนินงาน
ในป ง บประมาณ 2555 มี นั ก วิ จั ย ส ง ต น ฉบั บ
บทความวิจัยเขามาใชบริการตรวจสอบและแกไขภาษา
อังกฤษทั้งหมด 39 ฉบับ สามารถสงไปยังวารสารเพื่อ
พิจารณา (submitted) 16 ฉบับ ไดรับการตอบรับแลว 4
ฉบับ ปฏิเสธการตีพิมพ 2 ฉบับ ตีพิมพแลว 4 ฉบับ และ
อยูระหวางการแกไขอีก 13 ฉบับ

ภาพกิจกรรมในระยะที่ 1
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ภาพกิจกรรมในระยะที่ 2
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3.1 â¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ·Õ่ä´ŒÃÑº·Ø¹
จากการที่ ส ำนั ก วิ จั ย และพั ฒ นาเป น หน ว ยงาน
สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนั้น
จึงไดมีการดำเนินภารกิจเกี่ยวกับการจัดหาและจัดสรรทุน
วิจัย ทั้งจากแหลงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
รวมถึงไดจดั ใหมรี ะบบสนับสนุนอืน่ ๆ และจากขอมูลจำนวน

โครงการและงบประมาณวิจัยที่ไดรับในป 2551-2555
(รูปที่ 3.1-3.3) พบวา ในภาพรวมจำนวนโครงการวิจัยมี
การเปลี่ยนแปลงที่สอดคลองกับจำนวนนักวิจัยที่ไดรับทุน
สวนใหญไดรับงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกอยูใน
ระดับที่สูงและมีแนวโนมเพิ่มขึ้น (รูปที่ 3.4)

รูปที่ 3.1 โครงการวิจัยที่ไดรับทุน ปงบประมาณ
2551-2555 จำแนกตามแหลงทุน

รูปที่ 3.2 งบประมาณที่ไดรับ ปงบประมาณ 2551-2555
จำแนกตามแหลงทุน

รูปที่ 3.3 งบประมาณที่ไดรับ/คน/ป
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รูปที่ 3.4 จำนวนโครงการและงบประมาณที่ไดรับ เปรียบเทียบระหวางป 2554 และ 2555
จำแนกตามแหลงงบประมาณ

3.2 â¤Ã§¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò (Contract Research)
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร ได ป ระกาศใช
ระเบียบฯ วาดวยการใหบริการวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2551
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ระเบียบฯ ดังกลาวใชกับ
งานที่มีลักษณะเปนการใหบริการวิจัยและพัฒนาที่เอกชน

ภาครัฐหรือองคการอื่นวาจาง เพื่อทำโครงการวิจัยเฉพาะ
เรือ่ งทีม่ วี ตั ถุประสงค เปาหมายและขอกำหนดชัดเจน และ
ในปงบประมาณ 2555 มีโครงการบริการวิจัยและพัฒนา
ที่ไดดำเนินการ ดังนี้

ตารางที่ 3.1 รายชื่อโครงการบริการวิจัยและพัฒนา
ลำดับ
ชื่อโครงการ
1 Development of a Prototype
Universal Jig System
2 Production of Zinc Car Parts using
the GISS Die Casting Process
3 Prototype Production and
Cost Estimation of Toy Metal Parts
4 โครงการ Research Unit Lapping
หนวยวิจัยทางดานเทคโนโลยีการบดผิว
5 Development of the GISS Forming
Process of Aluminum Alloy Wheels
6 Study of Using RFID for
HGA Automation
7 การออกแบบและสรางเครื่องแอรอะตอม
ไมเซอรสำหรับผลิต PE Wax Powder
8 การศึกษาและออกแบบระบบผลิตกาซ
ชีวภาพจากหญารวมกับน้ำเสียฟารมสุกร
เพื่อสงเสริมอาชีพเกษตรกรควบคูการ
ผลิตพลังงานทดแทน
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หัวหนาโครงการ
รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ

คณะ
แหลงทุน
คณะวิศวกรรมศาสตร บริษัท แมทเทล
กรุงเทพ จำกัด
รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
คณะวิศวกรรมศาสตร บริษัท แมทเทล
กรุงเทพ จำกัด
รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
คณะวิศวกรรมศาสตร บริษัท แมทเทล
กรุงเทพ จำกัด
รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
คณะวิศวกรรมศาสตร บริษัท เวสเทิรนดิจิตอล
(ประเทศไทย) จำกัด
รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
คณะวิศวกรรมศาสตร บริษัท เลนโซ วีล
จำกัด
ผศ.ดร.ธเนศ เคารพาพงศ
คณะวิศวกรรมศาสตร บริษัท เวสเทิรน
ดิจิตอล จำกัด
ผศ.ดร.กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร บริษัท ไออารพีซี
จำกัด (มหาชน)
รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ
คณะวิศวกรรมศาสตร บริษัท เอส พี เอ็ม
อาหารสัตว จำกัด
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มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร มี น โยบายที่ จ ะ
พัฒนาเปนมหาวิทยาลัยทีเ่ นนการวิจยั และมีการขยายงาน
ทางดานบัณฑิตศึกษา จึงไดกำหนดใหคณะ/หนวยงานและ
วิทยาเขตตางๆ ที่มีพันธกิจดานการเรียนการสอนการวิจัย
และ/หรือวิจยั วิทยานิพนธระดับบัณฑิต ศึกษา จัดตัง้ กองทุน
วิจยั ของคณะ/หนวยงาน/วิทยาเขตขึน้ เพือ่ ชวยใหงานวิจยั
เกิดความเขมแข็งและมีความตอเนื่อง
ในป 2555 มีกองทุนวิจัยคณะ/หนวยงานที่จัดตั้ง
ขึ้นแลว จำนวน 33 กองทุน (มีคณะ/หนวยงานที่ยังไมได

จัดตั้งกองทุนคือ โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร
และวิทยาลัยนานาชาติ) มีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้น 1,323.41
ลานบาท และมีการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตางๆ
จำนวน 117.78 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.90 ของงบ
ประมาณกองทุนที่มีอยู (รูปที่ 4.1) ทั้งนี้มีการใชจายเพื่อ
สงเสริมสนับสนุนโครงการวิจัยมากที่สุด คิดเปนรอยละ
42.87 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร รองลงมาคือ ใชจาย
เพื่อวัตถุประสงคอื่นที่เกี่ยวของกับการวิจัย คิดเปนรอยละ
24.83 (รูปที่ 4.2)

รูปที่ 4.1 การจัดสรรงบประมาณจากกองทุนวิจัยของทุกคณะ/หนวยงาน ปงบประมาณ 2551-2555
หมายเหตุ ป 2555 ขอมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2556
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รูปที่ 4.2 ผลการใชจายงบประมาณกองทุนวิจัย ป 2551-2555 จำแนกตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง
1. หมายถึง สงเสริมการวิจัย สนับสนุนโครงการวิจัย
และเครือขายวิจัย
2. หมายถึง พัฒนาบุคลากรดานการวิจัย
3. หมายถึง สนับสนุนใหบุคลากรมีประสบการณ
การทำวิจัยตางประเทศ
4. หมายถึง สนับสนุนรางวัลใหงานวิจัยที่ประสบผลสำเร็จ

จากขอมูลการใชจายงบประมาณเปรียบเทียบกับ
งบประมาณทีไ่ ดรบั จัดสรรจากกองทุนวิจยั ของคณะ/หนวย
งานในป 2555 จำแนกตามคณะ/หนวยงานในวิทยาเขต
หาดใหญ และวิทยาเขตอืน่ ๆ แสดงในรูปที่ 4.3 (ก) และ (ข)
พบวาสัดสวนการใชเงินจากกองทุนวิจัยในภาพรวมสูงกวา

24

5. หมายถึง สนับสนุนการจดทะเบียนสิทธิบัตร
6. หมายถึง สนับสนุนการจัดหลักสูตรรวมระดับบัณฑิตศึกษา
ที่เนนการวิจัย และทุนสนับสนุนบัณฑิตศึกษา
7. หมายถึง สนับสนุนอาจารยชาวตางประเทศเปน
ที่ปรึกษาวิจัยและวิทยานิพนธ
8. หมายถึง วัตถุประสงคอื่นที่เกี่ยวของกับการวิจัย

ทีไ่ ดรบั จัดสรร แตเมือ่ พิจารณารายคณะ พบวายังมีบางคณะ/
หนวยงานที่มีการใชจายงบประมาณต่ำกวาจำนวนที่ไดรับ
จัดสรรคอนขางมาก จำเปนตองหากลไกเพื่อผลักดันใหมี
การนำเงินจากกองทุนวิจัยเหลานี้มาใชขับเคลื่อนงานวิจัย
เพื่อใหเกิดผลงานมากขึ้น
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รูปที่ 4.3 การใชจายงบประมาณของกองทุนคณะ/หนวยงาน ปงบประมาณ 2555
(ก) กองทุนคณะ/หนวยงาน วิทยาเขตหาดใหญ

(ข) กองทุนคณะ/หนวยงาน วิทยาเขตอื่นๆ
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรวมกับคณะ/หนวย
งาน รวมกันผลักดันและใหการสนับสนุนการจัดตั้งเครือ
ขายการวิจยั ภายในมหาวิทยาลัยขึน้ เพือ่ สงเสริมใหเกิดงาน
วิจัยอยางมีทิศทาง ใหงานวิจัยมีความเชื่อมโยงกับบัณฑิต
ศึกษา สามารถสรางนักวิจัยใหม รวมถึงการนำผลงานวิจัย
ไปตีพิมพเผยแพรหรือใชประโยชนในดานตางๆ โดยในการ
ใหการสนับสนุน แตละเครือขายจะไดรับการสนับสนุนงบ
ประมาณจากมหาวิทยาลัย วิทยาเขตและคณะ ในสัดสวน
25 : 25 : 50
การสนับสนุนเครือขายวิจยั แบงออกเปน 4 ประเภท
คือ
1. สาขาความเปนเลิศ (Discipline of Excellence: DoE)
2. สถานวิจัยความเปนเลิศ (Center of Excellence: CoE)
3. สถานวิจัย (Research Center: RC)
4. หนวยวิจัย (Research Unit: RU)

5

สำหรับในป 2555 มีเครือขายทีม่ หาวิทยาลัยใหการ
สนั บ สนุ น รวมทั้ ง สิ้ น 63 เครื อ ข า ย แบ ง เป น DoE 2
เครือขาย, CoE 7 เครือขาย, RC 21 เครือขาย และ RU 33
เครือขาย และจากขอมูลเปรียบเทียบจำนวนเครือขาย
ตัง้ แตป 2551-2555 (รูปที่ 5.1) พบวาในภาพรวมมีแนวโนม
เพิม่ จำนวนสูงขึน้ ในทุกประเภทเครือขาย และเมือ่ พิจารณา
ตามประเภทเครือขายพบวา RU มีจำนวนมากที่สุด และมี
สัดสวนการเพิม่ ขึน้ สูงกวาเครือขายประเภทอืน่ เนือ่ งจากมี
ขนาดเล็ก มีความคลองตัวในการจัดตั้งและการดำเนินงาน
คอนขางมาก
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากขอมูลผลการดำเนิน
งานของเครือขายวิจัยเฉลี่ยตอ 1 เครือขาย ในป 2555
เปรียบเทียบกับเปาหมายตามตัวชีว้ ดั ในดานตางๆ ประกอบ
ดวย จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนผลงาน
ตีพิมพ เงินทุนวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากภายนอก และ
การนำผลงานวิจัยไปใชประโยชน พบวาเครือขายวิจัยสวน
ใหญ มีผลการดำเนินงานใกลเคียงกับเปาหมาย และเมื่อ

รูปที่ 5.1 เครือขายวิจัยที่มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนตั้งแตป 2551-2555 จำแนกตามประเภทเครือขาย
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พิจารณารายตัวชีว้ ดั พบวา 1) จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา (รูปที่ 5.2) RC และ RU มีผลการดำเนินงานใกล
เคียงกันและสูงกวาเปาหมายทีว่ างไว 2) จำนวนผลงานตีพมิ พ
(รูปที่ 5.3) เครือขายแตละประเภทมีผลการดำเนินงานสูง
กวาเปาหมาย โดยเฉพาะในสวนของผลงานตีพมิ พในระดับ

นานาชาติ 3) เงินทุนวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากภาย
นอก (รูปที่ 5.4) มีเพียง RC และ RU ที่มีผลการดำเนินงาน
สูงกวาเปาหมาย 4) การนำผลงานวิจัยไปใชประโยชน มี
เพียง RC ที่มีผลการดำเนินงานสูงกวาเปาหมาย

รูปที่ 5.2 จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำป 2555 เฉลี่ยตอ 1 เครือขาย

รูปที่ 5.3 จำนวนผลงานตีพิมพประจำป 2555 เฉลี่ยตอ 1 เครือขาย

28
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รูปที่ 5.4 เงินทุนวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากภายนอกประจำป 2555 เฉลี่ยตอ 1 เครือขาย

รูปที่ 5.5 การนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนประจำป 2555 เฉลี่ยตอ 1 เครือขาย
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จากจำนวนบทความวิ จั ย ที่ ไ ด รั บ การตี พิ ม พ ใ น
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล ISI และ SCOPUS
ในชวงระหวางป 2551-2555 (รูปที่ 6.1) พบวามีแนวโนม
เพิม่ ขึน้ ในสัดสวนคอนขางคงที่ สวนใหญเปนบทความวิจยั
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และในปจจุบัน
มหาวิทยาลัยไดใหความสำคัญกับการเพิม่ จำนวนบทความ
ตีพิมพทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรใหมากขึ้น
โดยการจัดตั้งหนวย Publication clinic ขึ้น มีภารกิจหลัก
ในการเพิ่มจำนวนบทความตีพิมพทางดานสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร

(CMU) ม.สงขลานครินทร (PSU) ม.ขอนแกน (KKU) และ
ม.เกษตรศาสตร (KU) ในระหวางป 2551-2555 นั้น พบวา
ตัง้ แตป 2551 เปนตนมา ม.สงขลานครินทร มีจำนวนบทความ
ที่ไดรับการตีพิมพเพิ่มขึ้นในระดับคอนขางคงที่ (รูปที่ 6.2)
และเมื่อพิจารณาจำนวนบทความตีพิมพในฐานขอมูล ISI
ป 2551-2555 จำแนกตามสาขา โดยแบงเปน 1) สาขา
Science Citation Index (SCI-E) 2) สาขา Social Science
Citation Index (SSCI) และ 3) สาขา Art & Humanities
Citation Index (AHCI) (รูปที่ 6.3) พบวา มีจำนวน
บทความตีพมิ พในสาขา SCI-E มากทีส่ ดุ สวนในสาขา AHCI
ยังมีจำนวนนอยมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงไดกำหนด
ขอมูลจำนวนบทความในฐานขอมูล ISI
กลไกหรือแนวทางในการกระตุนการเพิ่มจำนวนบทความ
ตี พิ ม พ โดยเฉพาะบทความทางด า นสั ง คมศาสตร แ ละ
เปรียบเทียบระหวางมหาวิทยาลัย
จากขอมูลจำนวนบทความในฐานขอมูล ISI เปรียบ มนุษยศาสตรในภาพรวมทัง้ ระบบ ไมวา จะเปนเรือ่ งการให
เทียบ 6 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยภายในประเทศ ไดแก ทุนวิจัย การใหรางวัลผลงานตีพิมพ รวมถึงระบบบัณฑิต
ม.มหิดล (MU) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (CU) ม.เชียงใหม ศึกษา

รูปที่ 6.1 จำนวนบทความตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล ISI และ SCOPUS ระหวางป 2551-2555
หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2556
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รูปที่ 6.2 จำนวนบทความตีพิมพในฐานขอมูล ISI เปรียบเทียบระหวางมหาวิทยาลัย ระหวางป 2551-2555
หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2556

รูปที่ 6.3 จำนวนบทความตีพิมพในฐานขอมูล ISI ป 2551-2555 เปรียบเทียบระหวางมหาวิทยาลัย จำแนกตามสาขา
หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2556
(ก) สาขา Science Citation Index (SCI-E)

32
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(ข) สาขา Social Science Citation Index (SSCI)

(ค) สาขา Art & Humanities Citation Index (AHCI)
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7.1 ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ÇÔ¨ÑÂÍØμÊÒË¡ÃÃÁáÅÐªØÁª¹
(Community and Industry Linking Office: CILO)
7.1.1 กิจกรรมการประสานงาน
สำนั ก งานประสานงานวิ จั ย อุ ต สาหกรรมและ
ชุ ม ชน หรื อ CILO ได ด ำเนิ น งานตามภารกิ จ ในการ
ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยใน
การถายทอดองคความรูหรือเทคโนโลยีใหแกหนวยงาน

ภายนอก ทัง้ ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และชุมชน ซึง่ ทีผ่ า นมา
ไดดำเนินกิจกรรมที่เนนประสานงานในบริบทที่สอดคลอง
กับศักยภาพของชุมชนภาคใต (ตารางที่ 7.1) ทั้งสวนที่
ดำเนินการจัดเองและเขารวมกับหนวยงายภายนอกอื่นๆ
ดังนี้

ตารางที่ 7.1 กิจกรรมการประสานงาน ประจำป 2555
ลำดับ

ชื่อกิจกรรม

ระยะเวลา

กลุมเปาหมาย

สถานที่

1. ประสานงานการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหง
ชาติ (วช.) ประจำป 2555-2556 ภายใตการลงนามความรวมมือ (MOU 4 ฝาย) ของ ม.สงขลานครินทร (ม.อ.) ม.วลัยลักษณ (มวล.)
สภาอุตสาหกรรมภาคใต และสำนัก งานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ดังกิจกรรมตอไปนี้
1.1

จัดประชุม เพื่อใหนักวิจัยแกไขขอมูลของแผนงานวิจัยเรื่อง “นโยบาย
คารบอนเครดิต คารบอนฟุตพรินทและวอเตอรฟุตพรินท เพื่อการปลูก
ยางพารา ในพื้นที่ปลูกใหมของภาคใต” โดย ผศ.ดร.จรงคพันธ มุสิกะวงศ
คณะวิศวกรรม ศาสตร และคณะ ซึ่งเปนแผนงานวิจัยที่ผานการพิจารณา
ในรอบแรกจาก วช. ประจำป 2555

18 ม.ค. 55

อาจารย/นักวิจัย
ม.อ.และ มวล.

1.2

แจงผลการคัดเลือกขอเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุน
การวิจัย ปงบประมาณ 2555 (5 กลุมเรื่องเรงดวน) : กลุมเรื่อง ขาว
มันสำปะหลัง ยางพารา โลจิสติกสและการบริหารจัดการการทองเทีย่ ว จาก
วช. (รอบที่ 1) ซึง่ มีโครงการวิจยั ทีไ่ ดรบั การพิจารณาจำนวน 2 แผนงานวิจยั
ไดแก
1) แผนงานวิจัยเรื่อง “นโยบายคารบอนเครดิต คารบอนฟุตปริ้นตและ
วอเตอรฟตุ ปริน้ ท เพือ่ การปลูกยางพาราในพืน้ ทีป่ ลูกใหมของภาคใต” โดย
ผศ.ดร.จรงคพันธ มุสิกะวงศ คณะวิศวกรรมศาสตรเปนหัวหนาแผนงานฯ
2) แผนงานวิจัยเรื่อง “องคประกอบที่ไมใชเนื้อยางของน้ำยางพารา: ชนิด
ปริมาณ ผล ตอผลิตภัณฑและการนำไปใชประโยชน” โดย ผศ.ดร.วิไลรัตน
ชีวะเศรษฐธรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนหัวหนาแผนงานฯ

2 ก.พ. 55

อาจารย/นักวิจัย
ม.อ.

คณะ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
ม.อ.
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36

ลำดับ

ชื่อกิจกรรม

ระยะเวลา

1.3

เชิญผูเกี่ยวของจากหนวยงานภายใต MOU 4 ฝาย เขาประชุมเพื่อพัฒนา
ขอเสนอโครงการวิจัย 3 ดาน ไดแก ปาลม ยางพารา สัตวน้ำ สง วช. เพื่อ
พิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัย ผาน รศ.ดร.กาน จันทรพรหมมา รอง
อธิการบดี ฝายวิจัยฯ มวล. ในฐานะที่ปรึกษาเครือขายการวิจัยภูมิภาค:
ภาคใตผลการประชุมมีนักวิจัยสงโครงการ ดังนี้
1) ดานปาลม ม.อ. 1 โครงการชุด และ 1 โครงการเดี่ยว, มวล. 1 โครงการ
เดี่ยว
2) ดานยางพารา ม.อ. 1 โครงการเดี่ยว
3) ดานสัตวน้ำ ม.อ. 2 โครงการเดี่ยว, มวล. 1 โครงการเดี่ยว

1.4

ติดตามผลการพิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัยของ วช. ประจำป 2555
ในสวน ของแผนงานวิจัยภายใต MOU 4 ฝาย ซึ่งไดรับแจงผลจาก วช.
เครือขายการวิจัยภูมิภาค: ภาคใต ขอใหนักวิจัย
ดานปาลมและดานสัตวน้ำ สงขอเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
ทุนวิจัยจาก วช. ในปงบประมาณ 2556 อีกครั้ง ตามกระบวนการของ วช.
(ประกาศ กรอบ 7 ส.ค. 55)
ดานยางพารา ซึ่ง วช. ไดสงตอใหสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) พิจารณานั้น สกว. ไดแจงผลการสนับสนุนโครงการวิจัยเรื่องเครื่อง
เลื่อยไมยางพาราแบบใหมเพื่อลดการสูญเสีย โดย ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง
คณะวิศวกรรมศาสตร ซึ่ง CILO จะติดตามผลการวิจัยตอไป

21 พ.ค. 55 10 ก.ค. 55

1. ภาคอุตสาหกรรม
2. อาจารย/
นักวิจัย ม.อ.
3. วช.

1.5

ติดตามประกาศจาก วช. เมือ่ วันที่ 8 ส.ค. 55 เรือ่ ง การรับขอเสนอการวิจยั
เพือ่ ขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจยั ปงบประมาณ 2556 (การวิจยั ที่
มุงเปาตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ 11 กลุม เรื่อง และ
9 กลุม เรื่องเรงดวน) และประสานเพื่อสงขอเสนอโครงการวิจัยภายใต
MOU 4 ฝาย ดานสัตวน้ำ ประกอบดวย
1) แผนงานวิจัยเรื่อง การเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชยของปลิงทะเลขาวรวม
กับการเพาะเลีย้ งปลานิลแดงทะเล ประกอบดวย 3 โครงการยอย โดยมี
ดร.ภัททิรา พงษทิพยพาที คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เปน ผูอำนวยการแผนงานฯ
2) โครงการวิจัยเรื่อง เทคโนโลยีเพื่อการผลิตไฮโดรไลเสทที่มีสมบัติทาง
ชีวภาพจากเศษเหลือของเครื่องทำบริสุทธิ์เนื้อปลาบดของกระบวนการ
ผลิตซูริมิแชเยือกแข็งและการใชพัฒนาผลิตภัณฑ โดยมี อ.จุฑา แซวอง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปนหัวหนาโครงการ

23 ก.ค. 55 4 ก.ย. 55

1. อาจารย/
นักวิจัย ม.อ.
2. วช.

1.6

ประสานนำสงขอมูลโครงการวิจัย “ดานปาลม” ภายใต MOU 4 ฝายเพื่อ
ใช เปนขอมูลในการจัดประชุมความรวมมือระหวางกลุมอุตสาหกรรม
น้ำมันปาลม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) กับทีมนักวิจัย
ม.อ.

30 ส.ค. 55 7 ก.ย. 55

1. อาจารย/
นักวิจัย ม.อ.
2. กลุมอุตสาหกรรม
น้ำมันปาลม ส.อ.ท.
3. สถาบันวิจัยและ
พัฒนาเพื่อ
อุตสาหกรรม
ส.อ.ท.

จัด 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 เมื่อ
9 มี.ค. 55
ครั้งที่ 2 เมื่อ
2 พ.ค. 55

กลุมเปาหมาย
1.สภาอุตสาหกรรม
ภาคใต
2. อาจารย/
นักวิจัย ม.อ.
และ มวล.
3. วช.

สถานที่
หองประชุม
เลิศพัฒน
สำนักวิจัย
และพัฒนา
ม.อ.

หองประชุม
เลิศพัฒน
สำนักวิจัย
และพัฒนา
ม.อ.
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1.7

ประสานเพื่อสงขอมูลจากการประชุมหารือรวมระหวางกลุมอุตสาหกรรม
น้ำมันปาลม ส.อ.ท. กับทีมนักวิจัย ม.อ.

27 ก.ย. 55 9 ต.ค. 55

1. กลุมอุตสาหกรรม
น้ำมันปาลม ส.อ.ท.
2. สถาบันวิจัยและ
พัฒนาเพื่อ
อุตสาหกรรม ส.อ.ท.
3. อาจารย/นักวิจัย
ม.อ.

1.8

แจงความคืบหนาแกหวั หนาโครงการทัง้ 8 กลุม “ดานปาลม” ทราบผลสรุป
จากการนำหัวขอวิจยั ดานปาลม 8 หัวขอ (8 แผนงาน) ตามทีก่ ลุม อุตสาหกรรม
น้ำมันปาลมฯ และทีมงาน ของ ส.อ.ท. เขาหารือกับสำนักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) (สวก.) เกี่ยวกับประเด็นกรอบการวิจัย
ทุน วช. ปงบประมาณ 2556 เมื่อวันศุกรที่ 5 ต.ค. 55

17-19 ต.ค. 55

1. กลุมอุตสาหกรรม
น้ำมันปาลม ส.อ.ท.
2. สถาบันวิจัย
และพัฒนาเพื่อ
อุตสาหกรรม ส.อ.ท.
3. อาจารย/นักวิจัย
ม.อ.

1.9

ประชาสัมพันธการประกาศรับขอเสนอการวิจยั เพือ่ ขอรับทุนอุดหนุนฯ วช.
ป 2556 (การวิจัยที่มุงเปาตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ
3 กลุมเรื่อง) ใหหัวหนาโครงการทั้ง 8 กลุม “ดานปาลม” ทราบพรอมแจง
เรื่ อ งการส ง ข อ เสนอโครงการวิ จั ย ผ า นสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา เพื่ อ
อุตสาหกรรม ส.อ.ท.

6-27 พ.ย. 55

1. กลุมอุตสาหกรรม
น้ำมันปาลม ส.อ.ท.
2. สถาบันวิจัยและ
พัฒนา เพื่อ
อุตสาหกรรม ส.อ.ท.
3. อาจารย/นักวิจัย
ม.อ.

1.10 ประสานงานเรื่อง “บันทึกขอตกลงวาดวยการไมเปดเผยขอมูล (Nondisclosure agreement) ระหวางสถาบันวิจยั และพัฒนา เพือ่ อุตสาหกรรม
ส.อ.ท. และ ม.อ.” กับศูนยทรัพยสินทางปญญา ม.สงขลานครินทร

30 พ.ย. 55

1. เจาหนาที่
สถาบันวิจัยฯ
2. อาจารย/
นักวิจัย ม.อ.

1.11 ประสานเพื่อขอขอมูลแผนงานวิจัยของนักวิจัย ม.อ. ที่สถาบันวิจัยฯ upload ผานระบบ NRPM จำนวน 3 แผนงาน ดังนี้
1) แผนงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชีวภัณฑแบคทีเรียสำหรับปาลมน้ำมัน”
โดยมีผอู ำนวยการแผนงาน คือ นายเฉลิม โกกนุทาภรณจากกลุม อุตสาหกรรม
น้ำมันปาลม ส.อ.ท. มีผูรวมงาน วิจยั หลักจาก ม.อ. คือ รศ.ดร.อัจฉรา
เพ็งหนู คณะทรัพยากร ธรรมชาติ
2) แผนงานวิจยั เรือ่ ง “การจัดการระบบน้ำมันปาลมของประเทศไทย ตัง้ แต
การเพาะปลูก การผลิต การสงออก เพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสู
ประชาคม เศรษฐกิ จ อาเซี ย น” โดยมี ผู อำนวยการแผนงานจากกลุ ม
อุตสาหกรรมน้ำมัน ปาลม ส.อ.ท. มีผูรวม งานวิจัยหลักจาก ม.อ. คือ รศ.
ดร.นิกร ศิริวงศไพศาล คณะวิศวกรรมศาสตร
3) แผนงานวิจัยเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนจากน้ำเสีย
โรงงาน สกัดน้ำมันปาลม” มีผูอำนวยการแผนงาน คือ นายกฤษดา
ชวนะนันท ประธานกลุมอุตสาหกรรมน้ำมันปาลม ส.อ.ท. มีผูรวมงาน
วิจัยหลักจาก ม.อ. คือ รศ.ดร.อรัญ หันพงศกิตติกูล คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

3 ธ.ค. 55

1. กลุมอุตสาหกรรม
น้ำมันปาลม ส.อ.ท.
2. สถาบันวิจัย
และพัฒนาเพื่อ
อุตสาหกรรม ส.อ.ท.
3. อาจารย/
นักวิจัย ม.อ.

1.12 ประสานเพือ่ ติดตามผลการสง “บันทึกขอตกลงวาดวยการไมเปดเผยขอมูล
ระหวางสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม ส.อ.ท. และ ม.อ.” ผาน
คุณเมย ทีวะกุล ผูชวยผูอำนวยการงานวิชาการสถาบันวิจัยฯ

25 ธ.ค. 55
ถึงปจจุบัน

สถาบันวิจัยฯ
ส.อ.ท.

สถานที่
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2. การขอขึ้นทะเบียนให ม.อ. เปนผูรับทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตอสำนักกฎหมาย กรมสรรพากร เพื่อใหภาคเอกชนขอยกเวนภาษี ได 200%
2.1

ประสานงานไปยังหนวยงานภายใน ม.อ. ที่เกี่ยวของ เพื่อขอขอมูลสำหรับ
ชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติม ตามที่ไดรับหนังสือจากสำนักกฎหมาย กรม
สรรพากร เรื่องขอสอบถามขอเท็จจริงเพิ่มเติม หลังจากยื่นแบบ ว.พ. 01
ตอสำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 เพื่อให ม.อ. เปนผูรับทำวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี

18 ม.ค. 55

1. งานวินัยและ
นิติการ ม.อ.
2. กองคลัง ม.อ.
3. สำนักวิจัยและ
พัฒนา ม.อ.
4. สำนักกฎหมาย
กรมสรรพากร

2.2

จัดสงหนังสือแจงขอเท็จจริงพรอมกับสงเอกสารที่เกี่ยวของถึง
ผอ.สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร เพิ่มเติม และติดตามความคืบหนา

27 มิ.ย. 55 2 ก.ค. 55

เจาหนาที่
กรมสรรพากร

2.3

ประสานสงขอมูลใหเจาหนาที่ GISSCO CO., LTD. ดังนี้
1) แบบคำขอ ว.พ. 01 และคูมือขอรับรองโครงการวิจัย
2) ขั้นตอนการยื่นขอยกเวนภาษีของภาคเอกชน
3) เลขทะเบียนรับแบบคำขอ ว.พ. 01 ของ ม.อ.

3-24 ก.ค. 55

GISSCO CO., LTD.

2.4

ประสานติดตามเลขทะเบียนรับแบบคำขอ ว.พ. 01 ที่ ม.อ. ยื่นไว จาก
สรรพากรพื้นที่สงขลา 2 เพื่อใหภาคเอกชนที่ตองการยื่นขอรับรองโครง
การวิจัยและลดหยอนภาษี 200% สามารถนำเลข ทะเบียนรับแบบคำขอ
ว.พ. 01 ของ ม.อ. ไปยื่นเปนเอกสารประกอบได

23-24 ก.ค. 55

เจาหนาที่
สรรพากร
พื้นที่สงขลา 2

3. โครงการสังเคราะหผลงานวิจัยของ ม.อ. เพื่อนำไปสูการใชประโยชน
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3.1

จัดประชุมเรือ่ ง “แนวทางการดำเนินงานโครงการสังเคราะหฯ”

3 ต.ค. 55

1. เจาหนาที่ CILO
2. ผูบริหาร
สำนักวิจัย
และพัฒนา

หองประชุม
เลิศพัฒน
สำนักวิจัย
และพัฒนา
ม.อ.

3.2

หารือเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการทำวิจัยรวมกับนักวิจัยเจาของผลงานที่
ไดรับคัดเลือกเปนผลงานนำรอง ในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
เปนกลุมแรก จำนวน 2 เรื่อง ไดแก
1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง “การพัฒนาเครื่องมือในการประเมิน
สภาพผูปวยบาดเจ็บหลายระบบ” โดย ผศ.ดร.วิภา แซเซี้ย และ รศ.ดร.
ประณีต สงวัฒนา คณะพยาบาลศาสตร
2. รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ เรือ่ ง “การพัฒนารูปแบบการใหบริการคลอด
วิถธี รรมชาติ” โดย รศ.รอ.ดร.สุรยี พ ร กฤษเจริญ ผศ.ดร.ทรงพร จันทรพัฒน
ผศ.กัญจนี พลอินทร และ ผศ.ปราณี พงศไพบูลย คณะพยาบาลศาสตร

9 ต.ค. 55

1. อาจารย/
นักวิจัย ม.อ.
2. รองผูอำนวยการ
สำนักวิจยั และพัฒนา
ฝายสังคมศาสตร

หองประชุม
เลิศพัฒน
สำนักวิจัย
และพัฒนา
ม.อ.

3.3

จัดประชุมคณะกรรมการสังเคราะหผลงานวิจัย เพื่อคัดกรองรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

11 ธ.ค. 55

คณะกรรมการ
สังเคราะห
ผลงานวิจัย
กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตร
สุขภาพ

หองประชุม
ฉัตรวิจัย
สำนักวิจัย
และพัฒนา
ม.อ.
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4. การประสานงานและจัดกิจกรรมอื่นๆ ดังนี้
4.1

ประสานงานเพื่ อ หานั ก วิ จั ย ที่ เชี่ ย วชาญหรื อ สนใจทำวิ จั ย เพื่ อ การใช
ประโยชน/เพิ่มมูลคาขี้เถาและถานเศษเหลือ ตามคำรองขอของบริษัท
สยามอินเตอรเนชั่นแนลฟูด จำกัด

12 เม.ย. 55

1. บริษัทสยาม
อินเตอร
เนชั่นแนลฟูด จำกัด
2. อาจารยและ
นักวิจัย ม.อ.

4.2

ประสานขอขอมูลโรงงานไมยางพาราในพื้นที่จังหวัดสงขลา จากสมาคม
ธุรกิจไมยางพารา เนื่องจาก ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุลประธานกรรมการ
บริหารกลุม บริษทั ในเครืออินโนเวชัน่ จำกัด เดินทางมาเจรจาความรวมมือ
ดานยางพารากับ ม.อ.

19-23 เม.ย. 55

1. เจาหนาที่สมาคม
ธุรกิจไมยางพารา
2. โรงงานไม
ยางพาราในพื้นที่
จังหวัดสงขลา
3. ประธานกรรมการ
บริหารกลุมบริษัท
ในเครืออินโนเวชั่น
จำกัด

4.3

จัดพิธลี งนามความรวมมือระหวาง ม.อ. และ บริษทั ไทยฮัว้ ยางพารา จำกัด
(มหาชน) เพือ่ สนับสนุนดานการศึกษา งานวิจยั ดานยางพารา และงานวิจยั
ดานอื่นที่เกี่ยวของ

23 เม.ย. 55

1. ผูแทนจากบริษัท
ไทยฮั้วยางพารา
จำกัด (มหาชน)
2. ผูบริหาร อาจารย
และนักวิจัย ม.อ.

หองประชุม 1
สำนักงาน
อธิการบดี
ม.อ.

4.4

จัดสัมมนา “หาดใหญเขมแข็ง...สูภัยน้ำทวม” ครั้งที่ 4

29 ก.ย. 55

1. อาจารย/
นักวิจัยที่สนใจ
2. หนวยงานภาคี
3. ประชาชนทั่วไป

หองประชุม
ทองจันทร
หงศลดารมภ
คณะแพทยศาสตร ม.อ.

4.5

ประสานงานไปยังสำนักงานความรวมมืออุตสาหกรรม (OIL) อุทยาน
วิทยาศาสตร ม.อ. เพื่อหาแหลงทุนสนับสนุนการทำงานวิจัยเกี่ยวกับ
software ในการพัฒนาระบบงานใหกับโรงงานของคุณปกรณ ศรีอัมพรศานต นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร

28 ธ.ค. 55

อาจารย/นักวิจัย
ม.อ.
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วิจัย

7.1.2 กิจกรรมการจัดประชุมเผยแพรผลการ

1. จัดประชุมคณะกรรมการสังเคราะหผลงานวิจยั
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
สำนักงานประสานงานวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน
(CILO) ไดจัดประชุมโดยเชิญผูแทนคณะในกลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรสขุ ภาพ เมือ่ วันที่ 11 ธันวาคม 2555 ทีผ่ า นมา
ณ หองประชุมฉัตรวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาเพื่อคัดกรอง
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณในกลุมสาขาวิชาดังกลาว ที่มี
ศักยภาพสามารถนำไปใชประโยชนตอได ประกอบดวย
ผูแทนจาก 6 คณะ คือ คณะเทคนิคการแพทย คณะทันตแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะแพทยแผนไทย คณะ
แพทยศาสตร และคณะพยาบาลศาสตร
ผลจากการประชุม ชวยให CILO ไดแนวทางการ
คัดกรองงานวิจยั ในเบือ้ งตน ซึง่ เริม่ ดวยการวิเคราะหขอ มูล
จากความเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่ไดพิจารณารางรายงาน
วิจยั ฉบับสมบูรณมากอนหนานี้ และคัดกรองเฉพาะรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ ตั้งแตป 2553 เปนตนไป โดยไมนับรวม
โครงการวิจยั ประเภทวิทยานิพนธหรือปญหาพิเศษ นอกจาก
นี้ คณะกรรมการไดเสนอใหปรับปรุงแบบประเมินรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณใหกระชับ เพื่อใหนักวิจัยกรอกไดงาย
ที่สุด

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวมพัฒนาโจทยวิจัย
เพื่อภาคอุตสาหกรรม
CILO ไดจดั ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) เมือ่
วันที่ 9 มีนาคม 2555 ณ หองประชุมเลิศพัฒน สำนักวิจัย
และพัฒนา โดยเชิญนักวิจัย ของ ม.สงขลานครินทร (ม.อ.)
และ ม.วลัยลักษณ (มวล.) เขารวมนำเสนอ Concept Paper
ของแผนงาน/โครงการวิจัยที่สามารถพัฒนาเปนโจทยวิจัย
เพื่อภาคอุตสาหกรรม โดยตองมีผูประกอบการหรือภาค

40

อุตสาหกรรมรองรับและรวมแสดงความคิดเห็น เพื่อเสนอ
ขอรับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการ วิจัยแหงชาติ (วช.)
ซึ่งการจัด Workshop ครั้งนี้ เปนโครงการภายใตการ
ลงนามความรวมมือ MOU 4 ฝ าย (ม.อ. มวล. สภา
อุตสาหกรรมภาคใต และ วช.) ที่มุงเนนการทำวิจัยใน 5
ประเด็น ไดแก ปาลม ยาง สัตวน้ำ อุตสาหกรรมฮาลาล
และอุตสาหกรรมรังนกแอน
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ตอมาในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 CILO ไดจัด
Workshop เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยภายใต MOU 4 ฝาย
โดยใหนักวิจัยกลุมเดิมนำเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบรูณ
(Full Proposal) ตอผูทรงคุณวุฒิจากทั้ง 4 หนวยงาน
ประกอบดวย รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต ผูท รงคุณวุฒจิ าก
มวล. และ ม.อ. ซึ่งทุกทานไดรวมกันพิจารณาและใหขอ
เสนอแนะที่เปนประโยชนตอนักวิจัยอยางยิ่ง
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3. รวมกิจกรรมและติดตามการดำเนินงานโครง
การถายทอดเทคโนโลยี
1) การผลิตผลิตภัณฑโรตีกรอบเสริมใยอาหาร
จากไหมขาวโพด”
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ณ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร CILO นำโดย ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร รองผู
อำนวยการสำนักวิจยั และพัฒนา ฝายวิจยั อุตสาหกรรมและ
ชุมชน ไดเปนประธานในพิธีเปดโครงการ “การถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑโรตีกรอบเสริมใยอาหารจาก
ไหมขาวโพด” โดยมี ผศ.ดร.ปยรัตน ศิรวิ งศไพศาล อาจารย
ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร เปนวิทยากร โครงการนี้
เปนโครงการของศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อ
การสงออก (ADCET) คณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึง่ ไดรบั การ
สนับสนุนงบประมาณจาก ม.อ. ภายใตโครงการการถายทอด
เทคโนโลยี/นวัตกรรมจากผลการวิจยั ประจำป 2555 ผูเ ขา
รับการถายทอดเทคโนโลยีในโครงการดังกลาว เปนกลุม ชาว
บานและผูประกอบการที่สนใจ สามารถนำความรูที่ไดไป
ประยุกตใชในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่ดีและมีคุณภาพ
มากขึ้นกวาเดิม

42

การจัดกิจกรรมแบงออกเปน 2 ชวง คือ ชวงเชาเปน
การบรรยายเรื่ อ งหลั ก เกณฑ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการผลิ ต
อาหารและเรื่องเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑโรตีกรอบ
จากไหมขาวโพด และชวงบายเปนการฝกปฏิบัติตามการ
สาธิตขั้นตอนของการผลิตโรตีกรอบเสริมใยอาหารจาก
ไหมขาวโพด กิจกรรมครั้งนี้ไดรับการตอบรับและความ
สนใจจากชุมชนผูเขารวมเปนอยางดี
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2) โครงการการผลิตและการใชประโยชนรวม
ของน้ำสมควันไมและไคโตซานระดับชุมชน”
เมือ่ วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2555 CILO ไดลงพืน้ ที่
ณ บานคีรีวงศ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อติดตาม
การดำเนินงานของโครงการการผลิตน้ำสมควันไมและ
ไคโตซานระดับชุมชน โดยมี รศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร
อาจารย ป ระจำคณะวิ ศ วกรรมศาสตร และคณะ เป น
วิทยากรในการจัดอบรม โดยโครงการนีไ้ ดรบั การสนับสนุน
งบประมาณจาก ม.อ. ภายใต โ ครงการการถ า ยทอด
เทคโนโลยี/นวัตกรรมจากผลการวิจัย ประจำป 2555
กิจกรรมไดจัดใหมีการบรรยายในหัวขอความรูทั่ว
ไปของน้ำสมควันไมและไคโตซาน การเตรียมวัตถุดิบและ
การติดตั้งเครื่องผลิตน้ำสมควันไม กระบวนการผลิต และ
การใชประโยชนจากน้ำสมควันไมคณ
ุ ภาพสูงและไคโตซาน
ตอจากนั้นเปนการสาธิตการใชเครื่องกลั่นและเครื่องเผา
น้ำสมควันไม และภาคปฏิบัติเปนการทดลองใชน้ำสมควัน
ไมและไคโตซานกับสวนผลไม ผูเ ขารับการถายทอดเทคโน
โลยีในครั้งนี้เปนกลุมเกษตรกรและเจาของสวนผลไมใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

3) โครงการเทคโนโลยีเมมเบรนสำหรับการผลิต
น้ำบริโภคเพื่อชุมชน”
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 CILO ไดลงพื้นที่
พรอมกับ ผศ.ดรุณี ผองสุวรรณ อาจารยประจำคณะวิทยาศาสตร และคณะนักวิจัย ณ กลุมมัสยิดบานเหนือ ต.คูเตา
อ.หาดใหญ จ.สงขลา เพื่อติดตามการดำเนินงานของโครง
การเทคโนโลยีเมมเบรนสำหรับการผลิตน้ำบริโภคเพื่อ
ชุมชน โดยกอนหนานั้นคณะนักวิจัยไดลงพื้นที่พบกับผูนำ
ชุมชนและไดกำหนดพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องกรองน้ำไปแลว
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 และในครั้งนี้ไดมีการติดตั้ง
เครื่องกรองน้ำอยางเปนทางการพรอมกับมีการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการใหกับชาวบาน ครูและนักเรียนในชุมชน
มัสยิดบานเหนือ เรื่อง “การผลิตน้ำดื่มโดยใชเทคโนโลยี
เมมเบรนและการตรวจคุณภาพน้ำอยางงาย” อีกครั้งใน
วันที่ 22-23 มิถนุ ายน 2555 โครงการนีไ้ ดรบั การสนับสนุน
งบประมาณจาก ม.อ. ภายใตโครงการการถายทอดเทคโน
โลยี/นวัตกรรมจากผลการวิจัย ประจำป 2555
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4) โครงการการถายทอดเทคโนโลยีการวิเคราะห
หาปริมาณน้ำมันในทะลายปาลมและมาตรฐานสินคา
เกษตรทะลายปาลมน้ำมัน”
เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2555 CILO ไดลงพื้นที่
ณ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎรธานี เพื่อติดตามการดำเนินงาน
ของโครงการการถ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารวิ เ คราะห ห า
ปริมาณน้ำมันในทะลายปาลมและมาตรฐานสินคาเกษตร
ทะลายปาลมน้ำมัน โดยมี ผศ.ดร.เบญจมาภรณ พิมพา
อาจารย ป ระจำคณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และคณะ เปนวิทยากรในการจัดอบรม โครง
การนีไ้ ดรบั การสนับสนุนงบประมาณจาก ม.อ. ภายใตโครง
การการถายทอดเทคโนโลยี/นวัตกรรมจากผลการวิจัย
ประจำป 2555
กิจกรรมในครั้งนี้ไดจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และการบรรยาย โดยชวงเชาเปนการบรรยาย เรื่อง พันธุ
ปาลมน้ำมัน โดย ดร.ธีร ศรีสวัสดิ์ อาจารยประจำคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชวงบายเปนการ
บรรยายเรื่อง การวิเคราะหปริมาณน้ำมันในทะลายปาลม
น้ำมันและมาตรฐานสินคาเกษตรทะลายปาลมน้ำมัน โดย
ผศ.ดร.เบญจมาภรณ พิมพา พรอมทั้งชมนิทรรศการเรื่อง
ทะลายปาลมน้ำมัน ณ หองปฏิบัติการชีวภาพ 6
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5) โครงการการถายทอดกระบวนการวิจัยเกี่ยว
กับการจัดการปาชายเลนชุมชน และกระบวนการประเมิน
คุณคาทางเศรษฐศาสตรของปาชายเลนโดยการมีสวน
รวมของชุมชน”
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 CILO ไดลงพื้นที่ ณ
ชุมชนโคกพยอม อ.ละงู จ.สตูล เพื่อติดตามการดำเนินงาน
ของโครงการการถายทอดกระบวนการวิจยั เกีย่ วกับการจัด
การปาชายเลนชุมชน และกระบวนการประเมินคุณคาทาง
เศรษฐศาสตรของปาชายเลนโดยการมีสวนรวมของชุมชน
โดยมี ผศ.ดร.เสาวลักษณ รุง ตะวันเรืองศรี หัวหนาหนวยวิจยั
เศรษฐศาสตรสงิ่ แวดลอม คณะการจัดการสิง่ แวดลอม และ
คณะ เปนวิทยากรในการจัดการแลกเปลีย่ นเรียนรูร ะหวาง
ชุมชนบุโบยกับชุมชนโคกพะยอม โครงการนีไ้ ดรบั การสนับ
สนุนงบประมาณจาก ม.อ. ภายใตโครงการการถายทอด
เทคโนโลยี/นวัตกรรมจากผลการวิจัย ประจำป 2555
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4. CILO จัดกิจกรรมสานสัมพันธกับเครือขาย
ภายใตโครงการ CILO พบเครือขาย (เปดตัว CILO)
หลังจากที่ สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. ไดตั้งสำนัก
งานประสานงานวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน ขึ้นตั้งแต
ป พ.ศ. 2552 ซึ่งไดมีการติดตอประสานงานกับอาจารย
นักวิจัย นักวิชาการ รวมถึงเจาหนาที่จากคณะ/หนวยงาน/
วิ ท ยาเขตต า งๆ ภายใต ภ ารกิ จ การนำงานวิ จั ย ไปใช
ประโยชน หรือการถายทอดเทคโนโลยีจากผลการวิจัย
มาถึงปจจุบนั แลวนัน้ เพือ่ ใหการประสานงานเกิดเปนเครือ
ขายที่สามารถขับเคลื่อนกลไกในการนำผลการวิจัยไปใช
ประโยชน รวมถึงภารกิจอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายใหมีประ
สิทธิภาพมากขึ้น CILO จึงจัดโครงการ CILO พบเครือขาย
(เปดตัว CILO) ขึน้ อยางเปนทางการเมือ่ วันที่ 9-10 มิถนุ ายน
2555 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดแลก
เปลี่ยนเรียนรู ความคิดเห็น ขอมูลและแนวทางในการ
ทำงานรวมกัน รวมถึงกระชับความสัมพันธกันมากขึ้น
5. CILO ลงพื้นที่เพื่อรวมพิธีสงมอบเครื่องกรอง
น้ำ และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อดูแลรักษาเครื่อง
กรองน้ำ ใหแกโรงเรียนตชด. ที่ 43 สงขลา
ม.อ. มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเครื่องกรองน้ำ
ระดับชุมชนของ ผศ.ดรุณี ผองสุวรรณ อาจารยประจำ
คณะวิทยาศาสตร จึงไดประสานงานไปยังกองกำกับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 สงขลา เพื่อแสดงความจำนง
ที่จะใหการสนับสนุนเครื่องกรองน้ำดื่ม จำนวน 1 เครื่อง
แกโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา ต.
สำนักแตว อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อใชเปนเครื่องตนแบบ

และเพื่ อ ให ก ารกรองน้ ำ เหมาะสมกั บ คุ ณ ภาพของน้ ำ ที่
โรงเรียนดังกลาวจะใช มหาวิทยาลัยจึงไดมอบหมายให
ผศ.ดรุณี ผองสุวรรณ ลงพื้นที่เพื่อสำรวจคุณภาพของน้ำ
ความพรอมในดานตางๆ และดำเนินการติดตั้งเครื่องกรอง
น้ำ พรอมกับการถายทอดความรูใ นการบำรุงรักษา เมือ่ วันที่
15-16 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
สื่อมวลชนกีฬา โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
โครงการการถายทอดเทคโนโลยี/นวัตกรรมจากผลการวิจยั
ประจำป 2555

การติดตั้งระบบทอน้ำ ปมน้ำ ระบบไฟฟา และเครื่องกรองน้ำระบบกรองหยาบ 5 ไมครอน
และเครื่องกรองน้ำดื่มชนิด 3 ทอ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
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CILO ลงพื้นที่เพื่อรวมพิธีสงมอบเครื่องกรองน้ำ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “หลักการทำงานของเครื่องกรองน้ำดื่ม”
ใหกับคณะครูและนักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
7.2 ¤ÅÔ¹Ô¡à·¤â¹âÅÂÕ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊ§¢ÅÒ¹¤ÃÔ¹·Ã
(Clinic of Technology, Prince of Songkla University)
คลินิกเทคโนโลยี เปนกลไกความรวมมือในการนำ
ผลงานวิจัยและพัฒนาของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทค
โนโลยี หรือของสถาบันการศึกษาเพื่อถายทอดสูกลุมเปา
หมาย ไดแก กลุม แมบา น เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน OTOP
ผูประกอบการอุตสาหกรรม SMEs เพื่อสรางความรูความ
เขาใจและกระบวนการคิดอยางวิทยาศาสตรใหสามารถนำ
ไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน ตลอดจนสรางโอกาสให
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ชุมชนไดรับการสนับสนุนและการถายทอดองคความรูทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งนวัตกรรมเพื่อนำไปใช
ใหเกิดประโยชนในการพัฒนาอาชีพและการดำเนินชีวิต
โดยในป 2555 คลินิกเทคโนโลยี ม.สงขลานครินทร หรือ
เรียกสั้นๆ วา คลินิกเทคโนโลยี ม.อ. มีผลการดำเนินงาน
โครงการตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 7.2
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ตารางที่ 7.2 ผลการดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี ม.สงขลานครินทร ประจำป 2555
ลำดับ
1
2

3
4

ชื่อโครงการ

วันที่ดำเนินการ

เปาหมาย

ผล

โครงการใหบริการคำปรึกษาและบริการขอมูล
1 ต.ค. 54 100 คน 49 คน
เทคโนโลยี (ขอขยายเวลาถึง มี.ค. 56)
30 ก.ย. 55
โครงการถายทอดเทคโนโลยี
2.1 โครงการถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ด
18–19 เม.ย. 55 50 คน 62 คน
เศรษฐกิจในถุงพลาสติก
วิทยากร คือ ดร.พิณทิพย จันทรเทพ
ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.อ.
2.2 โครงการฝกอบรมเทคนิควิธีการพัฒนา
25-27 เม.ย. 55 25 คน 25 คน
คุณภาพผลิตภัณฑขนมอบ ใหไดมาตรฐาน
วิทยากร คือ น.ส.มยุรา เหมสารา
นักวิชาการโภชนาการ ฝายบริการวิชาการชุมชน
สำนักสงเสริมและการศึกษาตอเนื่อง ม.อ.
2 พ.ค. 55
50 คน 24 คน
2.3 โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตหัวเชื้อเห็ด
บนเมล็ดขาวฟาง
วิทยากร คือ ดร.พิณทิพย จันทรเทพ
ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.อ.
โครงการการสำรวจขอมูลสินคา หนึ่งตำบล
15 มิ.ย. 10
10
หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) เพื่อพัฒนาสูสากล
30 ส.ค. 55
ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ
โครงการเพิ่มศักยภาพดานวิทยาศาสตร
16 ก.ค. 55
80 คน 69 คน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหสมาชิก อสวท.

กิจกรรมการอบรม ประชุม และแสดงนิทรรศการ
1. จัดอบรม “หลักการจัดการลุมน้ำ” ให อสวท.
จ.สงขลา เพื่อวางแผนรับมือภัยพิบัติ
คลินกิ เทคโนโลยี ม.อ. ไดจดั โครงการเติมความรูด า น
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในลักษณะ “ติด
อาวุธทางปญญา” ใหกับสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (อสวท.) ประจำจังหวัดสงขลา โดยมี ผศ.
ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร รองผูอำนวยการสำนักวิจัยและ
พัฒนา ฝายอุตสาหกรรมและชุมชน เปนผูแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กลาวเปดการอบรม เมื่อวัน

งบประมาณ
(บาท)
71,590

134,000

52,000

42,250

100,000
144,000

จันทรที่ 16 กรกฎาคม 2555 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ม.อ.
1) เรือ่ ง “หลักการจัดการลุม น้ำ” มี ผศ.ดร.ปราโมทย
แกววงศศรี อาจารยประจำ คณะทรัพยากรธรรมชาติ เปน
วิทยากร
2) เรื่อง “การสื่อสารความรูดาน วทน. ที่มีประ
สิทธิภาพ” มีทีมวิทยากรจากองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) คือ นายชนินทร วรรณวิจิตร
ผูอำนวยการกองประสานงานโครงการฯ และนายจิรพล
ระวังการ เปนวิทยากร
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การจัดอบรมในครั้งนี้ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึง่ เปน
หนวยงานแมขา ยของคลินกิ เทคโนโลยี มี อสวท. และผูแ ทน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเขารวมอบรม จำนวน 69 คน
2. เขารวมประชุมเครือขายความรวมมือเพื่อ
การถายทอดเทคโนโลยี
เมือ่ วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2555 ไดเขารวมประชุม
“เครือขายความรวมมือ เพื่อการถายทอดเทคโนโลยีสู
ชุมชน ประจำป 2555” ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ
ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้
1) วั น ที่ 30 กรกฎาคม 2555 นายวี ร ะพงษ
แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปนประธานกลาวเปด และบรรยาย เรือ่ ง “แนวคิดและทิศ
ทางความเชื่อมโยงการดำเนินเครือขายความรวมมือเพื่อ
การถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน: คลินิกเทคโนโลยี อสวท.
และหมูบานแมขาย ว และ ท” การอภิปราย “ตัวอยางการ
เชื่อมโยงเครือขายความรวมมือเพื่อการถายทอดเทคโนโลยีสูจังหวัด ชุมชนและทองถิ่น” โดยผูแทนจากคลินิกฯ
เครือขาย ไดแก ผูแ ทนจากม.เกษตรศาสตร ม.ราชภัฏพิบลู สงคราม ม.ราชภัฏยะลา และ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตกาฬสินธุ และกิจกรรมสุดทายของวันนี้เปนการ
อภิปรายและระดมความคิด เรือ่ ง “การบริหารจัดการเครือ
ขายความรวมมือฯ” โดยผูแ ทนหนวยงานในสังกัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2) วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 นางสุวมิ ล อินทะแสน
ผูอำนวยการสวนถายทอดเทคโนโลยี และนายเอกพงศ
มุสิกะเจริญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
ชีแ้ จงและทำความเขาใจเรือ่ ง “ขอบเขตและแนวทางในการ
สนับสนุนงบประมาณภายใตการดำเนินงานเครือขายความ
รวมมือ ประจำปงบประมาณ 2556” ซึ่งกระทรวงจะสง
ขอมูลตางๆ ใหกับคลินิกฯ เครือขายภายในเดือนสิงหาคม
2555 เพื่อดำเนินการตอไป
3. เขารวมประชุม อสวท. ประจำป 2555
ทีมงานคลินิกเทคโนโลยี ม.อ. และสมาชิก อสวท.
จำนวน 4 คน ไดแก 1. นางกัลยา สวัสดิภาพ 2. นายประพัทธ
พลูภิญโญ 3. นายหลบ สุวรรณ และ 4. น.ส.วรรณนาลัย
ตระกูลสรณคมน เขารวมประชุม “รวมพล อสวท. ประจำป
2555 (ครั้งที่ 6)” ระหวาง วันที่ 1–4 กันยายน 2555
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ณ โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ โดยมีกจิ กรรมเพิม่ ทักษะการ
ทำงานเปนทีมและเพิ่มความรูตางๆ มากมาย เชน การชม
วีดิทัศนผลงานเดนของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) นิทรรศการผลงานโครงการทีผ่ ลักดันโดยสมาชิก
อสวท. ผลงานของ วท. และเครือขาย กิจกรรมเดี่ยว
ไมโครโฟนเรื่อง “การสื่อสารดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (วทน.)” โดย นายธนากร พละชัย รองผู
อำนวยการองค ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ วิ ท ยาศาสตร แ ห ง ชาติ
(อพวช.) กิจกรรมกลุมสัมพันธรวมกับสมาชิก อสวท. จาก
ภาคตางๆ นำทีมโดยคณะวิทยากรจาก อพวช. และ ม.
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ
วันที่ 3 กันยายน 2555 ชวงเชา ศึกษาดูงาน “การ
ปลูกขาวตนเดี่ยว” ที่หมูบาน ว และ ท ขาวเหลือง 11 ต.
กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ ชวงบาย ศึกษาดูงานที่
หมูบานผลิตผาไหมแพรวา ชมการปลูกหมอนเลี้ยงไหม
การสาวไหม และการยอมสีไหมดวยวัสดุธรรมชาติ ณ
ต.หนองชาง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ
4. คลิ นิ ก เทคโนโลยี ม.อ. เข า ร ว มประชุ ม
โครงการ OTOP
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 ไดเขารวมประชุม
“โครงการยกระดับสินคา หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ สู
สากล” ครัง้ ที่ 3/2555 ณ หองประชุม ชัน้ 3 อาคาร 2 สำนัก
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทีป่ ระชุมไดแจง
แนวนโยบายในการดำเนินงานโครงการใหที่ประชุมทราบ
นอกจากนีย้ งั มีการสรุปและแจงขอมูลการสงผลการสำรวจ
และแบบเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ OTOP (แบบ สสว. 100) ของคลินิกฯ เครือขาย
การนำเสนอผลสำรวจและแนวคิดในการพัฒนา OTOP
โดยคลินิกฯ เครือขายจาก ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ม.
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ม.ราชภัฏอุตรดิตถ และ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมทั้งการนำเสนอ “แนวคิดการ
วิเคราะหขอมูลจากแบบสำรวจเพื่อการจัดทำโครงการใน
การยกระดับสินคา หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ สูสากล”
มติของทีป่ ระชุมโดยสรุปคือ ขอใหคลินกิ ฯ เครือขายดำเนิน
การสำรวจขอมูลใหครบถวนและขอใหเจาะประเด็นปญหา
ที่แทจริงของผูประกอบการเพื่อสงใหคณะกรรมการโครง
การพิจารณาสนับสนุนการชวยเหลือตอไป
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5. เขารวมจัดนิทรรศการในงานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของไทย (TechnoMart) ประจำป 2555
เมือ่ วันที่ 25–28 ตุลาคม 2555 เขารวมจัดนิทรรศการ
เพื่อเผยแพรแกผูเขาชมงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ไทย (TechnoMart) ประจำป 2555 ณ หอง EH 101–102
ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งคลินิกเทคโนโลยีไดนำผลงานไปจัดแสดงจำนวน 4 โครงการ คือ 1) การ

ผลิตหัวเชือ้ เห็ดบนเมล็ดขาวฟาง 2) การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
ในถุงพลาสติก 3) อาหารแปรรูปจากเห็ดเพื่อเพิ่มรายได
และ 4) เทคนิควิธีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑขนมอบให
ไดมาตรฐาน ณ บูธ/โซน Technology & Innovation กลุม
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ซึ่งไดรับความสนใจจาก
ผูเขาชมงาน

ตัวอยางภาพกิจกรรมที่ผานมา
โครงการถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
ในถุงพลาสติกใหกับกลุมเกษตรกรผูเพาะเห็ด
จากฟารมตัวอยาง ตามแนวพระราชดำริในสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เมื่อวันที่ 18–19 เม.ย. 55 ณ สนามกีฬาพรุคางคาว
ต.บานพรุ อ.หาดใหญ จ.สงขลา

โครงการฝกอบรมเทคนิควิธีการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑขนมอบ ใหไดมาตรฐานใหกับกลุมอาชีพสตรี
หมูที่ 11 บานใหมผาสุก ต.คลองเปยะ อ.จะนะ จ.สงขลา
เมื่อวันที่ 25-27 เม.ย. 55
ณ สถานีบริการวิชาการชุมชนจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา

โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตหัวเชื้อเห็ดบนเมล็ด
ขาวฟาง ใหกบั กลุม เกษตรกรผูเ พาะเห็ดจากฟารมตัวอยาง
ตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 55
ณ อาคาร 51E แผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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จัดอบรมเรื่อง “หลักการจัดการลุมน้ำ”
ภายใตโครงการเพิ่มศักยภาพดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหสมาชิก อสวท. จ.สงขลา เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 55
ณ หองประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ตัวอยางการลงพื้นที่สำรวจกลุม OTOP ใน จ.สงขลา เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 55
ภายใตโครงการการสำรวจขอมูลสินคา หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) เพื่อพัฒนาสูสากล ประจำป 2555

50
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นำผลงานภายใต “โครงการถายทอดเทคโนโลยี” ประจำป 2554-2555
เขารวมจัดนิทรรศการงานเทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทย (TechnoMart) ประจำป 2555
เมื่อวันที่ 25–28 ตุลาคม 2555 ณ หอง EH 101–102 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ
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7.3 ÍØ·ÂÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊ§¢ÅÒ¹¤ÃÔ¹·Ã (PSU Science Park)
อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
(อว.ม.อ.) เปนกลไกทีส่ ำคัญอยางยิง่ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในภูมภิ าค เนนการสรางหนวยบมเพาะเทคโนโลยี
และการจัดใหมีบริการหลักเพื่อการเสริมสรางเทคโนโลยี
ไดแก การใหบริการคำปรึกษาทางเทคโนโลยี และเงินกู
ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อใหผูประกอบการสามารถเขาถึงแหลงเงิน
ทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมในทองถิ่น ทั้งนี้ หนวยงานภายใน อว.ม.อ.
มีผลการดำเนินงานในป 2555 ดังตอไปนี้

มีการพัฒนาและนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม
สิง่ ประดิษฐ งานสรางสรรค และองคความรูข องมหาวิทยาลัย
ไปสูก ารใชประโยชนเชิงพาณิชย ทัง้ ในลักษณะของการสนับ
สนุนผูประกอบการบมเพาะที่ใชนวัตกรรมเปนฐาน การใช
ประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาและการพัฒนาสงเสริม
นักศึกษาใหมีความเปนผูประกอบการ เพื่อพรอมที่จะเปน
ผูป ระกอบการหลังจากสำเร็จการศึกษา โดยไดรบั การสนับ
สนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร
ภาคใต ภายใตการสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร
7.3.1 ศูนยบม เพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลา- และเทคโนโลยี
นครินทร (Prince of Songkla University Business
Incubation Center: PSU-BIC)
ผลการดำเนินงาน
ศูนยบม เพาะวิสาหกิจ ม.สงขลานครินทร เปนหนวย
ในป 2555 มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความ
งานของมหาวิทยาลัยทีไ่ ดรบั หมอบหมายใหรบั ผิดชอบ และ สำเร็จ แสดงดังตารางที่ 7.3
เปนกลไกสำคัญในการดำเนินการสนับสนุนและผลักดันให
ตารางที่ 7.3 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำป 2555
เปาหมายและดัชนีชี้วัด

ประจำปงบประมาณ 2555
แยกตามวิทยาเขต
PK
PN
SR

HY

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
1. การบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
1.1 จำนวนผูประกอบการบมเพาะฯ
1.1.1 ผูขอรับบริการครั้งแรก (First Contact)
50
1.1.2 จำนวนผูสมัครเขารับการบมเพาะ
8
1.1.3 จำนวนผูผานการคัดเลือกเบื้องตน (Pre-Incubatee) 8
• ผูประกอบการจาก SMEs
2
(ทำธุรกิจมาแลวไมเกิน 2 ป)
• ผูประกอบการที่ใชผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
2
(PSU Innovation)
• ประกอบการไมไดมาจากงานวิจัยของ
4
มหาวิทยาลัย (Non PSU Innovation)
1.1.4 จำนวนผูประกอบการระหวางการบมเพาะ
8

52
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7
1
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4
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9
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4
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9
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30
4
4
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8
6

1

2

0

2

1

2
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2
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4
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เปาหมายและดัชนีชี้วัด

HY

ประจำปงบประมาณ 2555
แยกตามวิทยาเขต
PK
PN
SR

แผน ผล แผน
1.1.5 จำนวนผปก.ที่จดทะเบียนนิติบุคคลปจจุบัน (ผปก.ที่
30
จดนิติบุคคลสะสมจากปงบเดิมรวมกับปงบปจจุบัน)
1.1.6 จำนวนผูประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลใหม
5
(ผปก.เกาและใหมที่จดนิติบุคคลในปนั้นๆ)
1.1.7 จำนวน Start-up Company ใหม
8
4
4
1.1.8 จำนวน Spin off Company/Graduate
11 9
1
1.2 มูลคาทางเศรษฐกิจและสังคม
1.2.1 มูลคาการลงทุน (เฉพาะธุรกิจและผลิตภัณฑที่ไดรับ 6 14 1.8
การบมเพาะฯ) (ลานบาท)
1.2.2 จำนวนการจางงาน (ราย)
95 115 25
1.2.3 รายได, ผลการประกอบการโดยรวม/ป
4.4 2.64 5
1.3 จำนวนผูเขารวมกิจกรรมบมเพาะ (อบรมทักษะทางธุรกิจ 300 578 120
ทั้งหมด)
2. การบมเพาะผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี
2.1 จำนวนโครงการวิจัยและพัฒนาจากผูประกอบการ
5
3
1
บมเพาะฯ
2.2 จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนาจากผูประกอบการบมเพาะ
5
0
1
ที่ออกสูเชิงพาณิชย
2.3 จำนวนงานวิจัย และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยที่นำมา
2
4
1
สูการบมเพาะเชิงพาณิชย
3. เปาหมายพิเศษอื่นๆ
3.1 รอยละของการใชพื้นที่บมเพาะของ ผปก.
65 60 65
3.2 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการบมเพาะวิสาหกิจ
85 90 85

ผล แผน ผล แผน ผล
7
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3
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3
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2
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3

0.6

37 20 35 30 10
7.1 2.4 N/A 2.4 N/A
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1
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1

1

0

1

0

1

0
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0
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หมายเหตุ HY = วิทยาเขตหาดใหญ PK = วิทยาเขตภูเก็ต PN = ปตตานี SR = วิทยาเขตสุราษฎรธานี
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การบมเพาะผูประกอบการ

รูปที่ 7.1 จำนวนผูสมัครเขารับการบมเพาะ จำแนกตามปงบประมาณ

54
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ผูประกอบการ/ผลิตภัณฑเดน ประจำป 2555
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รางวัลความสำเร็จของผูประกอบการ ประจำป 2555

56
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7.3.2 ศูนยทรัพยสินทางปญญา
ในป 2555 มีผลการดำเนินงานในดานตางๆ ดังนี้

รูปที่ 7.2 จำนวนการใหคำปรึกษาดานทรัพยสินทางปญญา ประจำป 2555

รูปที่ 7.3 จำนวนการยื่นขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา ประจำป 2555
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รูปที่ 7.4 จำนวนการยื่นขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา จำแนกตามหนวยงาน
ตารางที่ 7.4 ผลการดำเนินงานการอนุญาตใชสิทธิ์

58

ลำดับ

ปที่
อนุญาต

วัน
ลงนาม

ผูทรงสิทธิ

เรื่อง

ประเภท
ทรัพยสิน
ทางปญญา
สิทธิบัตร

เลขที่
สัญญา

ผูขออนุญาต

1

2554

9/11/54

ม.อ.

2

2555

25/04/55

ม.อ. +
สกว.

กรรมวิธีและอุปกรณแยกน้ำมันดิน
ออกจากควันไมเพื่อการผลิตน้ำสม
ควันไม
กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดบัวบกที่มี
สารเพ็นตะไซคลิกไตรเทอรปน

03/54

หจก.ควอลิเทค
ซัพพลาย

สิทธิบัตร

01/55

สิทธิบัตร

02/55

บริษัท
บางกอกแล็ป
แอนด คอสเมติค
จำกัด
บริษัท ซี
ไซเอนซ แอนด
คอนซัลแทนด
จำกัด
บริษัท ซี
ไซเอนซ แอนด
คอนซัลแทนด
จำกัด

3

2555

8/05/55

ม.อ. +
สกว. +
อสย.

กรรมวิธีการผลิตวัสดุปรับปรุงดินจาก
กากของแข็งจากการผลิตน้ำยางพารา
ขนและผลิตภัณฑที่ไดจากกรรมวิธีนี้

4

2555

8/05/55

ม.อ. +
สกว. +
อสย.

5

2555

28/05/55

ม.อ.

สิทธิบัตร
เทคโนโลยีสำหรับการผลิตไรน้ำและ
หรือไรนางฟาจากซีรั่มน้ำยางธรรมชาติ
น้ำทิ้ง และหรือกากของแข็งที่มาจาก
การผลิตผลิตภัณฑที่มีองคประกอบ
ของยางธรรมชาติ
อุปกรณกรองสิ่งเจือปนในน้ำ
อนุสิทธิบัตร

03/55

04/55

คณะวิทยาศาสตร
ม.อ.
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ลำดับ

ปที่
อนุญาต

วัน
ลงนาม

ผูทรงสิทธิ

เรื่อง

6

2555

28/05/55

ม.อ.

7

2555

28/05/55

ม.อ.

8

2554

-

-

9
10

2555
2555

-

-

ประเภท
ทรัพยสิน
ทางปญญา
สูตรผสมและกรรมวิธีการผลิตเมมเบร อนุสิทธิบัตร
นชนิเซรามิก
สูตรสวนผสมสำหรับภาชนะเผาสารแล อนุสิทธิบัตร
ะกรรมวิธีในการผลิตภาชนะเผาสาร
PSU
เครื่องหมาย
การคา
วิทยานิพนธ/สารนิพนธ
ลิขสิทธิ์
วิทยานิพนธ/สารนิพนธ
ลิขสิทธิ์

เลขที่
สัญญา

ผูขออนุญาต

04/55

คณะวิทยาศาสตร
ม.อ.
คณะวิทยาศาสตร
ม.อ.
หสม. พีเอสยู
เพียวไลฟ
นางวาริน รอดขำ
นายวัชรพล
คงมนต
นางสาวปวิตรา
จริยสกุลวงศ
Mrs.Citra Windani Mambang
Sari
กลุมการพยาบาล
รพ.ลำปาง

11

2555

-

-

วิทยานิพนธ/สารนิพนธ

ลิขสิทธิ์

-

12

2555

-

-

วิทยานิพนธ/สารนิพนธ

ลิขสิทธิ์

-

13

2555

-

-

วิทยานิพนธ/สารนิพนธ

ลิขสิทธิ์

-

04/55
-

ตารางที่ 7.5 ยอดเงินจัดสรรจากการอนุญาตใชสิทธิ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7

IP เรื่อง
สารสกัดเซรั่มน้ำยางพารา งวด 2
วัสดุรองผาตัดจากพอลิเมอร
กรรมวิธีแยกน้ำมันดินจากน้ำสมควันไม
สารสกัดใบบัวบก งวด 1
สารสกัดเซรั่มน้ำยางพารางวด 3
สารสกัดใบบัวบก งวด 2
สารสกัดเซรั่มน้ำยางพารางวด 4

ไดรับเงินจาก
TCELS ผาน PSU-ITC
PSU-ITC
ควอลิเทค ซัพพลาย
บางกอกแลป แอนด คอสเมติก
TCELS ผาน PSU-ITC
บางกอกแลป แอนด คอสเมติก
TCELS ผาน PSU-ITC

ยอดจัดสรร
จำนวน (บาท) ยอดรวม (บาท)
477,008.16
477,008.16
13,247.67
490,255.83
100,000.00
590,255.83
250,000.00
840,255.83
679,406.97
1,519,662.80
250,000.00
1,769,662.80
679,406.97
2,449,069.77
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ตารางที่ 7.6 การใหคำปรึกษาดานเครื่องหมายการคาแกบุคคลภายนอก
ชื่อ
บริษัท ดิสโก โปรดักซ
ฟูด จำกัด

ชื่อเครื่องหมาย
DISCO

นางดวงพร ธีรวิศิษฏกุล

ฉี่ฟดหยุน

รูปเครื่องหมาย

หมายเหตุ
ใหคำปรึกษาในการออกแบบ
ประสานผาน DPAC

ใหคำปรึกษาในการออกแบบ
ประสานผาน DPAC

ตารางที่ 7.7 จำนวนการใหบริการทรัพยสินทางปญญาแกบุคคลภายนอก
ประเภท IP
สิทธิบัตร
สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ
อนุสิทธิบัตร
เครื่องหมายการคา
ลิขสิทธิ์
ความลับทางการคา

จำนวน (ราย)
1
1

จำนวนคำขอ
1
1

ตารางที่ 7.8 จำนวนคำขอตามโครงการ IP for SMEs 2555
ประเภท IP
เครื่องหมายการคา
ความลับทางการคา
สิทธิบัตร

60

จำนวน (ราย)
34
5
1

จำนวนคำขอ
87
17
1

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555

������������������_������������2555.indd 66

8/6/13 9:24 AM

ตารางที่ 7.9 ผลงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ป 2555
ลำดับ

ชื่อผลงาน

ผูประดิษฐ

คณะ

เลขที่

วันที่
ไดรับ
ทะเบียน

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

6860

12/01/55

อนุสิทธิบัตร
1

เครื่องผาผลปาลมแบบไฟฟา

ดร.นงเยาว เมืองดี

2

เครื่องพยุงหลัง

1.ศ.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
2.นพ.วชิรพรรณ ปริญญาคุปต
3.น.ส.สุภาพร เมฆสวี
4.น.ส.สุวิชา เตชะภูวภัทร
5.น.ส.เตือนจิตร ณ รังสี
6.น.ส.จุติมา รัตนคช

แพทยศาสตร

6861

12/01/55

3

ชุดทดสอบสังกะสีในน้ำยางพารา

1.นายวรากร ลิ่มบุตร
2.รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
3.รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
4.นางสาวภัทรวรรณ ยาติกุล
5.นางสาวณัฐกาณ หวันลาโสะ

วิทยาศาสตร

7073

28/03/55

4

กรรมวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาน้ำแกงสม
ปกษใตสำเร็จรูปดวยการควบคุมความเปน
กรดดางและการใขความรอน

ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ

อุตสาหกรรม
เกษตร

7108

20/4/55

5

อุปกรณฝกการยืนสำหรับเด็กเล็ก
ที่มพี ัฒนาการชา

1.ดร.สุรพงษ ชาติพันธุ
2.ผศ.พญ.วิภาวรรณ ลีลาสำราญ

แพทยศาสตร

7107

20/04/55

6

โรงเลี้ยงสัตวน้ำที่ใชแผนพอลิเอทิลีน

1.นายอัมรินทร ทองหวาน
2.ผศ.ดร.โชคชัย เหลืองธุวปราณีต

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

7109

20/04/55

7

อุปกรณทำชองในเนื้อเยื่อและอุปกรณ
ชุดแสงเพื่อเพิ่มแสงสวางภายในชองมอง
สำหรับชวยผาตัดพังผืด

ผศ.นพ.สุนทร วงษศิริ

แพทยศาสตร

7119

27/04/55

8

ชุดเก็บเกี่ยวพลังงานกลเปนพลังงานไฟฟา
จากการหมุนในแนวรัศมีดวยวิธีทาง
ไพอิโซอิเล็กทริก

1.รศ.ดร.นันทกาญจน มุรศิต
2.นายชัชชัย พุทซอน
3.นายภาณุ ไทยนิรมิตร

วิทยาศาสตร

7269

26/06/55

9

ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบตอเนื่องจากน้ำมัน
ชนิดกรดไขมันอิสระสูงดวยคลื่นอัลตราโซนิค

1.รศ.กำพล ประทีปชัยกูร
2.รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี
3.นายกฤช สมนึก

วิศวกรรมศาสตร

7268

26/06/55

10

เครื่องรีดตัดทางจาก

1.รศ.กำพล ประทีปชัยกูร
2.ผศ.สมเกียรติ นาคกุล
3.นายกฤช สมนึก
4.นายประยูร ดวงศิริ
5.นายนิยม พรหมรัตน
6.นายจตุพร อินสุวรรณโณ

วิศวกรรมศาสตร

7261

20/06/55
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ลำดับ

ชื่อผลงาน

ผูประดิษฐ

คณะ

เลขที่

วันที่
ไดรับ
ทะเบียน

11

ชุดสปริงลานสำหรับดึงถวงน้ำหนัก

1.ศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
2.นางมานี หาทรัพย
3.น.ส.กัญชลี พุมนอย
4.ผศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
5.นายมงคลชัย หาทรัพย
6.นายสุรินทร จิตสกุลพร

แพทยศาสตร

7260

20/06/55

12

ตระกราอนุบาลสัตวน้ำวัยออน

1.นายอัมรินทร ทองหวาน
2.ผศ.ดร.โชคชัย เหลืองธุวปราณีต
3.ดร.ระพีพร เรืองชวย

วิทยาศาสตร
และ
เทคโนโลยี

7347

24/07/55

13

กรรมวิธีกระตุนการงอกของเมล็ดและ
การเจริญ เติบโตของตนปาลมน้ำมันดวย
สนามแมเหล็กไฟฟา

1.ดร.จุติพร สุดศิริ
2.นายนฤดม จำปา
3.นายปนพงษ คงชนะ
4.น.ส.จารุพัฒน คงมาก
5.นายธนภัทร จันทรยอง

วิทยาศาสตร
และ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

7311

10/07/55

14

เครื่องกรองน้ำดื่ม

1.ผศ.ดรุณี ผองสุวรรณ
2.นายประเสริฐ พฤฒิคณี
3.รศ.ดร.ไตรภพ ผองสุวรรณ
4.น.ส.นุชรีย ชมเชย

วิทยาศาสตร

7339

17/07/55

15

เครื่องยืม-คืน-จายคาปรับอัตโนมัติ

1.นางลาภลักษณ-พ
ทองธรรมชาติ
2.นายเอกภักดิ์ รัตนพันธ

กลุมงานบรรณสาร
วข.สุราษฎรธานี

7425

20/08/55

16

ชุดฝกเจาะถุงน้ำคร่ำ

ศ.นพ.หเทิญ ถิ่นธารา

แพทยศาสตร

7488

18/09/55

17

วัสดุรองสกรูตรึงขอตอเชิงกราน

ศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช

แพทยศาสตร

7513

25/09/55

18

อุปกรณดามขาชนิดมีแรงดึง

1.ศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
2.นางมานี หาทรัพย
3.น.ส.กัญชลี พุมนอย
4.นายมงคลชัย หาทรัพย
5.รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
6.นายสงบ ธนบำรุงกูล

แพทยศาสตร

7528

04/10/55

19

อุปกรณดามขาชนิดมีแรงดึง

1.ศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
2.นางมานี หาทรัพย
3.น.ส.กัญชลี พุมนอย
4.นายมงคลชัย หาทรัพย
5.ผศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
6.นายสงบ ธนบำรุงกูล

แพทยศาสตร

7528

04/10/55

20

วัสดุรองสกรูตรึงขอตอเชิงกราน

ศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช

แพทยศาสตร

7513

25/09/55

21

ชุดฝกเจาะถุงน้ำคร่ำ

ศ.นพ.หเทิญ ถิ่นธารา

แพทยศาสตร

7488

18/09/55

เครื่องหมายการคา

62

22

PSU innomart

ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ

ศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจ

บ52445 06/02/55

23

PSU-BIC

ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ

ศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจ

บ52444 06/02/55
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ลำดับ

24

ชื่อผลงาน

น้ำดื่ม PSU

ผูประดิษฐ

คณะ

เลขที่

วันที่
ไดรับ
ทะเบียน

ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ

ศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจ

ค
354569

03/10/55

ศูนยถันยเวชช

แพทยศาสตร

บ 54788 18/09/55

เครื่องหมายบริการ
25

ศูนยถันยเวชช เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตารางที่ 7.10 ผลงานวิจัยที่อยูระหวางดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ป 2555
ลำดับ

ชื่อผลงาน

ผูประดิษฐ

คณะ

หมายเลข
คำขอ

วันที่
ยื่นคำขอ

แพทยศาสตร

PCT/TH2012/
000001

13/01/55

วิศวกรรมศาสตร

1201000047

04/01/55

สิทธิบัตร
1

A bone and joint xing system and
its method of use

ผศ.นพ.สุนทร วงษศิริ

2

กรรมวิธีการเคลือบวัสดุที่เปนพอลิเมอร
ดวยสารเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด
โดปไนโตรเจน

1.ผศ.ดร.วีรวรรณ สุทธิศรีปก
2.รศ.ดร.เล็ก สีคง
3.น.ส.เสาวลักษณ บุญยอด

3

กรรมวิธีการผลิตลูกแปงถั่วเหลือง
ตนเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกและ
ผลิตภัณฑลูกแปง
ถั่วเหลืองที่ไดจากกรรมวิธีนี้

1.รศ.วิลาวัณย เจริญจิระตระกูล
2.รศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ
3.ผศ.ดร.ไชยวัฒน ไชยสุต

วิทยาศาสตร

1201000558

07/02/55

4

ชุดฝกเจาะถุงน้ำคร่ำ

ศ.นพ.หเทิญ ถิ่นธารา

แพทยศาสตร

1202000366

09/02/55

5

อุปกรณรักษาระดับอุณหภูมิ

1.ผศ.ดร.องุน สังขพงศ
2.น.ส.จินตนา หนูทองแกว
3.น.ส.ศิรินทรา รัตจักร

วิศวกรรมศาสตร

1202000434

21/02/55

6

สารเคลือบไทเทเนียมไดออกไซดเจือเหล็ก
สำหรับฟลมพลาสติกและกรรมวิธี
ผลิตสารเคลือบนี้

1.รศ.ดร.เล็ก สีคง
2.ผศ.ดร.วีรวรรณ สุทธิศรีปก
3.น.ส.บุษบากร คงเรือง
4.รศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ

วิศวกรรมศาสตร

1201001899

20/04/55

7

สูตรองคประกอบไลโปโซมโรโดไมรโทนเจล
ที่มีองคประกอบของไลโปโซมโรโดไมรโทน
และกรรมวิธีการผลิตสูตรองคประกอบ
และเจลที่มีองคประกอบดังกลาว

1.ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย
2.น.ส.จุฬาลักษณ ชอระชู
3.ผศ.ดร.ธนภร อำนวยกิจ

วิทยาศาสตร

1201002043

27/04/55

8

สูตรผสมสำหรับฟอกสียาง

1.ดร.พรศิริ แกวประดิษฐ
2.ผศ.ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไล

วิศวกรรมศาสตร

1201002648

01/06/55

9

เครื่องคัดแยกกากปาลม

1.ดร.นงเยาว เมืองดี
2.ผศ.ดร.เบญจมาภรณ พิมพา
3.น.ส.จันทนา ไชยสงคราม
4.น.ส.พาทิณี เมืองมีศรี
5.น.ส.อรพินท เพิ่มแกว
6.นายปยะพงษ รอดนาโพธิ
7.นายคำภีร ชวยเพชร

วิทยาศาสตร
และ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

1201002647

01/06/55
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10

ถุงคลุมมือกอนผาตัด

ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี

แพทยศาสตร

1201003249

21/06/55

11

วิธีการผลิตสารกลุมกรดไขมันไมอิ่มตัวของ 1.น.ส.สิรีวรรณ แกวสุวรรณ
มอสสายพันธุไฟสโคมิเทรลา พาเทนส
2.น.ส.ธนภร อำนวยกิจ
(Physcomitrella patens) ใหไดปริมาณสูง
โดยการควบคุมปจจัยภายนอก

เภสัชศาสตร

1201003248

21/06/55

12

เครื่องยึดกระดูกนิ้วมือภายนอกชนิดดึง
และเคลื่อนไหวขอนิ้ว

ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี

แพทยศาสตร

1201003318

26/06/55

13

แผนหนุนสะโพก

1.ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง
2.ผศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล
3.นายศรัทธา ศรีวรเดชไพศาล
4.ศ.ดร.นพ.บุญสิน
ตั้งตระกูลวนิช
5.ผศ.นพ.สุนทร วงษศิริ

วิศวกรรมศาสตร

1202002009

26/07/55

14

สูตรสำเร็จสารสกัดใบสายหยุดในรูปแบบ
ไมโครอิมัลชั่นและกรรมวิธีการผลิตสูตร
สำเร็จดังกลาว

1.ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย
2.น.ส.ปฏิมาพร ปลอดภัย

วิทยาศาสตร

1201004862

04/09/55

15

ไฮบริดแบทซ-โฟลวเซลล
(hybrid batch-ow cell)
สำหรับการวิเคราะหเชิงเคมีไฟฟา

1.ดร.วรากร ลิ่มบุตร
2.รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
3.รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา

วิทยาศาสตร

1201004786

11/09/55

16

อุปกรณตรวจวัดสารทางเคมีไฟฟา

1.ดร.วรากร ลิ่มบุตร
2.รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
3.รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา

วิทยาศาสตร

1202002475

12/09/55

17

เครื่องตรวจจับการวางไขของกุงกุลาดำ
(Penaeus monodon)

1.ดร.ภัททิรา พงษทิพยพาที
2.ดร.นงเยาว เมืองดี
3.นายพิทักษ พรหมกุล
4.น.ส.มณีนุช บุตรเติบ
5.น.ส.อุษณีย ชวยมั่ง
6.ศ.ดร.บุญเสริม วิทยชำนาญกุล
7.น.ส.สมใจ วงศตรีภพ
8.นางจุฑาทิพย พรอมมูล
9.นายวุฒิพงษ สุนยพราก

วิทยาศาสตร
และ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

1201005323

02/10/55

18

สูตรสวนผสมที่มีสวนผสมของไซโลกลู
แคนและเมทิลเซลลูโลส

1.ศ.ดร.วิมล ตันติไชยากุล
2.นายนมนต หิรัญ

เภสัชศาสตร

1201005504

16/10/55

วิศวกรรมศาสตร

1203000082

26/01/55

อนุสิทธิบัตร

64

19

การทอดผลปาลมรวงแบบตอเนื่อง
สำหรับหีบน้ำมันปาลมดิบ

1.รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร
2.นายธเนศ วัยสุวรรณ

20

ชุดฝกเจาะถุงน้ำคร่ำ

ศ.นพ.หเทิญ ถิ่นธารา

แพทยศาสตร

1203000191

21/02/55

21

แผนแปะผิวหนังชนิดเมทริกซที่ใชทางยา
ซึ่งเตรียมจากน้ำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำ

1.ผศ.ดร.วิวัฒน พิชญากร
2.รศ.ดร.ประภาพร บุญมี
3.นายจิระพรชัย สุขเสรี
4.ดร.วิรัช ทวีปรีดา
5.ศ.ดร.กาญจนพิมล ฤทธิเดช

เภสัชศาสตร

1203000176

20/02/55

22

วัสดุรองสกรูตรึงขอตอเชิงกราน

ศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช

แพทยศาสตร

1203000190

21/02/55
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23

สารประกอบไตรเอโซลที่เปนตัวยับยั้ง
อะเซติลโคลีนเอสเทอเรส

1.ดร.ลือลักษณ ลอมลิ้ม
2.ผศ.ดร.ฉัตรชัย
วัฒนาภิรมยสกุล
3.นส.วรลักษณ เพชรรัตน

เภสัชศาสตร

1203001418

01/03/55

24

ชุดสปริงลานสำหรับดึงถวงน้ำหนัก

1.ศ.ดร.นพ.บุญสิน
ตั้งตระกูลวนิช
2.นางมานี หาทรัพย
3.น.ส.กัญชลี พุมนอย
4.นายมงคลชัย หาทรัพย
5.รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
6.นายสุรินทร จิตสกุลพร

แพทยศาสตร

1203000281

14/03/55

25

อุปกรณดามขาชนิดมีแรงดึง

1.ศ.ดร.นพ.บุญสิน
ตั้งตระกูลวนิช
2.นางมานี หาทรัพย
3.น.ส.กัญชลี พุมนอย
4.นายมงคลชัย หาทรัพย
5.รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
6.นายสงบ ธนบำรุงกูล

แพทยศาสตร

1203000280

14/03/55

26

แผนแปะผิวหนังชนิดถุงเก็บกักที่ใชทาง
ยาซึ่งเตรียมจากน้ำยางธรรมชาติโปรตีน
ต่ำและกรรมวิธผี ลิตผลิตภัณฑดังกลาว

1.ผศ.ดร.วิวัฒน พิชญากร
2.รศ.ดร.ประภาพร บุญมี
3.นายจิระพรชัย สุขเสรี
4.ดร.วิรัช ทวีปรีดา
5.ศ.ดร.กาญจนพิมล ฤทธิเดช

เภสัชศาสตร

1203000282

14/03/55

27

เครื่องรีดตัดทางจาก

1.รศ.ดร.กำพล ประทีปชัยกูร
2.ผศ.สมเกียรติ นาคกุล
3.นายกฤช สมนึก
4.นายประยูร ดวงศิริ
5.นายนิยม พรหมรัตน
6.นายจตุพร อินสุวรรณโณ

วิศวกรรมศาสตร

1203000333

28/03/55

28

กรรมวิธีกระตุนการงอกของเมล็ดและ
การเจริญเติบโตของตนปาลมน้ำมัน
ดวยสนามแมเหล็กไฟฟา

1.ดร.จุติพร สุดศิริ
2.นายนฤดม จำปา
3.นายปนพงษ คงชนะ
4.น.ส.จารุพัฒน คงมาก
5.นายธนภัทร จันทรยอง

วิทยาศาสตร
และ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

1203000360

02/04/55

29

กรรมวิธีการเตรียมโพรบเฮอรทูและ
เซพสิบเจ็ด (HER2/neu/CEP17) เพื่อ
ตรวจวัดยีนที่เกี่ยวของกับมะเร็งเตานม
โดยเทคนิคฟลูออเรสเซนตอินไซตูไฮ
บริไดรเซชัน

1.รศ.พญ.ภัทรพิมพ
สรรพวีรวงศ
2.พญ.อรุรี เดชาพันธกุล
3.รศ.ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน
4.ผศ.พญ.ดร.สินิจธร
รุจิระบรรเจิด
5.รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย
6.รศ.นพ.สมเกียรติ
สรรพวีรวงษ

แพทยศาสตร

1203000413

20/04/55
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เภสัชศาสตร

1203000414

20/04/55

ทรัพยากร
ธรรมชาติ

1203000412

20/04/55

30

สารละลายพอลิเมอรเกิดฟลมที่ใชทางยา
ซึ่งเตรียมจากน้ำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำ

1.ผศ.ดร.วิวัฒน พิชญากร
2.รศ.ดร.ประภาพร บุญมี
3.นายจิระพรชัย สุขเสรี
4.ดร.วิรัช ทวีปรีดา
5.ศ.ดร.กาญจนพิมล ฤทธิเดช

31

เครื่องบันทึกรากพืช

1.นายเจษฎา โสภารัตน
2.รศ.ดร.สายัณห สดุดี

32

สูตรแหนมกาบา
(γ-aminobutyric acid)

1.รศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ
2.รศ.วิลาวัณย เจริญจิระตระกูล
3.ดร.อำไพทิพย สุขหอม
4.น.ส.อนุสรา รัตนบุรี

วิทยาศาสตร

1203000623

29/04/55

33

สูตรแชมพูของสารสกัดเฟรนที่สามารถ
ยับยั้งแบคทีเรีย

1.น.ส.สิรีวรรณ แกวสุวรรณ
2.นายชูชีพ อภิรักษ

เภสัชศาสตร

1203000710

05/07/55

34

กรรมวิธีการทำถุงเพาะชำจากใบออย
และถุงเพาะชำที่ไดจากวิธีน้ี

ผศ.ดร.สอาด ริยะจันทร

วิทยาศาสตร

1203000775

24/07/55

35

เตียงคลอด

1.รศ.ดร.ศศิธร พุมดวง
2.ผศ.บุญเรือง มานะสุรการ

พยาบาลศาสตร

1203000796

24/07/55

36

แผนหนุนสะโพกจากยางธรรมชาติและ
กรรมวิธีการผลิต

1.ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง
2.ผศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล
3.นายศรัทธา ศรีวรเดชไพศาล
4.ศ.ดร.นพ.บุญสิน
ตั้งตระกูลวนิช
5.ผศ.นพ.สุนทร วงษศิริ

วิศวกรรมศาสตร

1203000795

26/07/55

37

อุปกรณชวยเจาะสายพาน

1.นายพลภัทร อนันตเสรีวิทยา
2.นายณฐพล เมฆางกูร
3.ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล
4.นายพิสิฐ ไกรสร
5.นายมานิตย เฮงศิริ
6.นายสนธยา กาญจนวงศ
7.นายไพฑูรย ทวีขวัญ

วิศวกรรมศาสตร

1203000830

30/07/55

38

วงจรเก็บเกี่ยวพลังงานกลเปนพลังงานไฟฟา 1.รศ.ดร.นันทกาญจน มุรศิต
2.นายภาณุ ไทยนิรมิตร
ดวยวิธีทางไพอิโซอิเล็กทริกที่สามารถ
อัดประจุใหแบตเตอรี่ชนิดประจุซ้ำได

วิทยาศาสตร

1203001016

04/09/55

39

อุปกรณกำหนดตำแหนงฉีดยา

1.นางสุพัตรา อุปนิสากร
2.นางจารุวรรณ บุญรัตน

แพทยศาสตร

1203001015

04/09/55

40

กรรมวิธีการผลิตชาผงใบมะยม

1.รศ.ดร.ฉวีวรรณ จั่นสกุล
2.น.ส.วรากร แซภู
3.ผศ.ดร.จักรี ทองเรือง
4.ดร.วัชรี สีหชำนาญธุรกิจ

วิทยาศาสตร

1203001013

04/09/55

41

เทาเทียม

1.ผศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล
2.ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง
3.นายนวพงศ ชิตวงศ

วิศวกรรมศาสตร

1203001149

25/09/55
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42

เครื่องมือวัดความเร็วของของเหลวดวย
การวัดอัตราการลดลงของสนามไฟฟา

1.ดร.คณดิถ เจษฎพัฒนานนท
2.นายธิตินันท ตะเภานอย

วิศวกรรมศาสตร

1203001148

25/09/55

43

อุปกรณเสริมลอยางลมและกรรมวิธี
การผลิตอุปกรณนี้

1.ผศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล
2.ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง
3.รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร
4.นายธีระวัฒน เพชรดี
5.รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล

วิศวกรรมศาสตร

1203001263

29/10/55

44

กรรมวิธีการวัดตาเขดวยระบบคอมพิวเตอร
และแสดงผลแบบอัตโนมัติ

1.รศ.พญ.สุภาภรณ เต็งไตรสรณ
2.ผศ.ดร.พรชัย
พฤกษภัทรานนท

แพทยศาสตร

1203001262

29/10/55

45

กรรมวิธีผลิตกาวสำหรับติดยางกับ
โลหะโดยใชกาวรองพื้น (ไพรเมอร)
และกาวยางธรรมชาติมาลิเอต

1.รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค
2.รศ.อาซีซัน แกสมาน
3.นายเอกวิภู กาลกรณสุรปราณี

วิทยาศาสตร
และ
เทคโนโลยี

1203001417

23/11/55

46

แนวเวชปฏิบัติการตรวจรักษาโรคปวดเขา
ดวยเสนสิบ

นายสันติ แซเต็ง

การแพทย
แผนไทย

ส.9216

19/03/55

47

คูมือปฏิบัติงานการดูแลผูปวย, มะเร็งสวน
หัวของตับออนที่ไดรับการผาตัด whipple
procedure สำหรับพยาบาล

นายมนูญ หมวดเอียด

แพทยศาสตร

ว.28408

19/03/55

48

คูมือการผลิตผลิตภัณฑไมยางพารา

คณะวิศวกรรมศาสตร

วิศวกรรมศาสตร

ว28933

16/05/55

49

รายงานผลการพัฒนาผลิตภัณฑไมยางพารา คณะวิศวกรรมศาสตร
ใหมพรอมบรรจุภัณฑ

วิศวกรรมศาสตร

ว.28932

16/05/55

50

Penaeid pharmacokinetics:
The kinetics of antibiotics in
aguacultures shrimp

เภสัชศาสตร

ว.29704

28/08/55

OIL

837275

24/02/55

อุทยาน
วิทยาศาสตร
ม.อ.

841871

02/04/55

วิศวกรรมศาสตร

841872

02/04/55

อุทยาน
วิทยาศาสตร
ม.อ.

862896

19/09/55

ลิขสิทธิ์

รศ.ดร.ดำรงศักดิ์ ฟารุงสาง

เครื่องหมายบริการ
51

สำนักงานความรวมมืออุตสาหกรรม OIL

สำนักงานความรวมมือ
อุตสาหกรรม OIL

52

R2M

อุทยานวิทยาศาสตร ม.อ.

53

ETS

คณะวิศวกรรมศาสตร

เครื่องหมายการคา
54

DPAC

อุทยานวิทยาศาสตร ม.อ.
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7.3.3. สำนักงานความรวมมืออุตสาหกรรม
7.3.3.1 โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
ของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program: ITAP)
iTAP เปนโครงการเพื่อใหบริการภาคอุตสาหกรรม
ในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งยกระดับเทคโนโลยีการผลิต
โดยมีภารกิจหลักคือ การสรางกลไกเชื่อมโยงระหวางผูให
บริการเทคโนโลยี (Technology Service Providers)
กับผูใชเทคโนโลยี (Technology Users) ในรูปแบบของ

การจัดหาผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค เพื่อใหความชวยเหลือ
ด า นการวิ จั ย และพั ฒ นาเข า ไปให ค ำปรึ ก ษาและแก ไข
ปญหาถึงในโรงงานทีจ่ ะชวยลดความเสีย่ งในการลงทุนของ
ผูประกอบการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และจะเชื่อม
โยงไปสู ก ารสร า งขี ด ความสามารถในการทำวิ จั ย และ
พัฒนาของอุตสาหกรรมไทย อันจะนำไปสูก ารเพิม่ ศักยภาพ
ในการแขงขันในตลาดโลกไดอยางยั่งยืน โดยในป 2555 มี
ผลการดำเนินงาน แสดงดังรูปที่ 7.5 และตารางที่ 7.11

รูปที่ 7.5 ผลการดำเนินงานของ ITAP เทียบกับแผนงาน ประจำป 2555
ตารางที่ 7.11 โครงการกลุมที่ไดรับการอนุมัติ
ลำดับ

68

โครงการกลุม

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)

1

ระบบคุณภาพและ Lean

การใหคำปรึกษาเพื่อวางระบบบริหารความปลอดภัยอาหาร GMP & HACCP

130,500

2

ระบบคุณภาพและ Lean

การใหคำปรึกษาดานการลดตนทุนดวยแนวคิดการผลิตแบบลีน

120,000

3

ระบบคุณภาพและ Lean

การใหคำปรึกษาดานการลดตนทุนดวยแนวคิดการผลิตแบบลีน (ตอเนื่อง)

120,000

4

ระบบคุณภาพและ Lean

การทวนสอบหลักเกณฑวิธีการผลิตที่ดีและพัฒนาระบบการวิเคราะหอันตราย
และจุดวิกฤตที่ตองควบคุมในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑจากเนื้อปลาบด

119,930

5

แปงและขาวฯ

การพัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดมะมวงแชอิ่มและเมล็ดมะมวงแชอิ่มกึ่งแหง

75,210

6

เครื่องสำอางและสมุนไพร

การใหคำปรึกษาในการจัดทำหลักเกณฑวิธกี ารที่ดีในการผลิต (GMP)
สำหรับผลิตภัณฑน้ำมันมะพราว

138,000

7

เครื่องสำอางและสมุนไพร

การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ Hb Extract Liposome Cream

204,700

8

เครื่องสำอางและสมุนไพร

การปรับปรุงคุณภาพ และการคงตัวของผลิตภัณฑเครื่องสำอางจากมะเฟอง

112,700

9

เครื่องสำอางและสมุนไพร

การใหคำปรึกษาในการจัดทำหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP)
ยาจากสมุนไพร

93,150

10

เครื่องสำอางและสมุนไพร

การควบคุมคุณภาพและปรับปรุงกระบวนการผลิต Hb Extract Liposome
Cream

230,000

11

เครื่องสำอางและสมุนไพร

การสรางเครื่องจักรตนแบบสำหรับตัดแผนมาสกหนาจากเซลลูโลส

221,787.50
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7.3.3.2 โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน (Company Directed Technology Development Program: CDP)
ในป 2555 มีผลการดำเนินงานแสดงดังตารางที่ 7.12-7.14
ตารางที่ 7.12 สรุปผลการดำเนินงานปงบประมาณ 2555
ลำดับ
1
2
3
4
5

รายการตัวชี้วัดความสำเร็จ
การประชาสัมพันธกลุม
จำนวนบริษัทที่เขาเยี่ยมชมและใหคำแนะนำขอมูลโครงการ CDP
(การประชาสัมพันธเฉพาะราย)
จำนวนขอเสนอโครงการที่ไดรับ
โครงการเงินกูดอกเบี้ยต่ำเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี - อุทยาน
วิทยาศาสตรภาคใต
จำนวนเงินกูดอกเบี้ยต่ำเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี - อุทยาน
วิทยาศาสตรภาคใต

ตารางที่ 7.13

หนวย
ครั้ง
ราย

ผลการดำเนินงาน
เปาหมาย
ผล
3
11
10
25

ขอเสนอ
โครงการ

2
4

1
2

ลานบาท

40

15.85

ขอเสนอโครงการที่ไดรับ

ลำดับ
ชื่อโครงการ
1 การเพิ่มขีดความสามารถหองปฏิบัติการสอบเทียบและขอการรับรองตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 : 2005 (มอก.17025 -2548)
2 การพัฒนาสรางเครื่องจักร สำหรับการปนขึ้นรูปของขนมปนขลิบไสปลา

ยอดเงินกู (บาท)
30,000,000
3,000,000

ตารางที่ 7.14 โครงการที่ไดรับการอนุมัติ
ลำดับ
ชื่อโครงการ
1 การจัดสรางหองปฏิบัติการตรวจสอบวิเคราะหคุณภาพ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
ประเภทแปงสาลี เพื่อรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025
2 การจัดสรางหองปฏิบัติการตรวจสอบวิเคราะหคุณภาพ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
ประเภทมารการีน และเนยขาว เพื่อรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ยอดเงินกู (บาท)
7,750,000
8,100,000
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7.3.4 ศูนยบริการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ

รูปที่ 7.6 บริการใหคำปรึกษาเชิงลึกดานการออกแบบผลิตภัณฑ

รูปที่ 7.7 บริการออกแบบและดำเนินการบรรจุภัณฑ/สื่อสิ่งพิมพ

70

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555

������������������_������������2555.indd 76

8/6/13 9:24 AM

ตารางที่ 7.15 กิจกรรมของหนวยงานภายใตอุทยานวิทยาศาสตรภาคใต
ลำดับ
ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ

กิจกรรม

1

โครงการเสริมสรางภาพลักษณผลิตภัณฑและ
บรรจุภัณฑ เพื่อการพัฒนา

2

โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการติดปก SMEs
ป 2

สถานที่

กลุมเปาหมาย
ผูประกอบการภายใตการ
ดูแลของศูนยบมเพาะ

•

การสรางแบรนดอยางไร ใหโดนใจลูกคา

5 มี.ค.55

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ม.อ.

ผูวางงาน นักศึกษาจบใหม
ผูประกอบการ SMEs
ทายาทธุรกิจ

•

เทคนิคการเขาถึงแหลงเงินทุน

25 เม.ย.55

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ม.อ.

ผูวางงาน นักศึกษาจบใหม
ผูประกอบการ SMEs
ทายาทธุรกิจ

โรงแรมสิงหโกลเดนส
อ.หาดใหญ จ.สงขลา

ผูวางงาน นักศึกษาจบใหม
ผูประกอบการ SMEs
ทายาทธุรกิจ

โรงแรมซากุระแกรนดวิว
อ.หาดใหญ จ.สงขลา

ผูวางงาน นักศึกษาจบใหม
ผูประกอบการ SMEs
ทายาทธุรกิจ

โรงแรมสิงหโกลเดนส
อ.หาดใหญ จ.สงขลา

ผูวางงาน นักศึกษาจบใหม
ผูประกอบการ SMEs
ทายาทธุรกิจ

•

11-12 ก.ย.55

•

25 ธ.ค.55

•

11-12 ก.ย.55

เทคนิคการทำบรรจุภัณฑใหโดนใจลูกคา
สรางแบรนดอยางไรใหดัง
การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
ของผูประกอบการ
Work Shop การเตรียมความพรอมสูการนำเสนอ
และการขายอยางมืออาชีพ

3

วัน เดือน ป

โครงการสราง SMEs ไทยสูเวทีการคาสากล (ภาคใต)
เพื่อรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC)
•

โครงการ “ตนกลา ทู โกล พัฒนาศักยภาพ SMEs
ไทยสูสากล ภาคใต

21 มิ.ย.55

โรงแรมวังใต
จ.สุราษฎรธานี

ผูประกอบการ SMEs
ภาคใต ผูประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน
ผูประกอบการที่สนใจ
เขาสูกระบวนการคา
ระหวางประเทศ

• โครงการ “ตนกลา ทู โกล พัฒนาศักยภาพ SMEs
ไทยสูสากล ภาคใต

27 มิ.ย.55

โรงแรมหรรษาเจบี
จ.สงขลา

ผูประกอบการ SMEs
ภาคใต ผูประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน
ผูประกอบการที่สนใจเขาสู
กระบวนการคาระหวาง
ประเทศ

4

โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (NEC) จ.สตูล

25 ก.พ.55 พ.ค.55

โรงแรมสินเกียรติธานี
จ.สตูล

ผูวางงาน นักศึกษาจบใหม
ผูประกอบการ ผูประกอบ
อาชีพอื่นๆ ทายาทธุรกิจ

5

โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (NEC) จ.ภูเก็ต ก.พ.55 - ก.ย.55 ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต

ผูวางงาน นักศึกษาจบใหม
ผูประกอบการ ผูประกอบ
อาชีพอื่นๆ ทายาทธุรกิจ
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ลำดับ

กิจกรรม

6

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปครบวงจร
National Food Valley

7

โครงการถนนคนเดิน

ต.ค. 54 –
ก.ย. 55

ลานหนาตึก
กิจการนักศึกษา

นักศึกษา บุคลากร
และบุคคลทั่วไป

8

โครงการ Business Talk โดย คุณตัน ภาสกรนที

19 มิ.ย. 55

โรงแรมไดมอนด พลาซา
จ.สุราษฏรธานี

ผูวางงาน นักศึกษาจบใหม
ผูประกอบการ SMEs
และบุคคลทั่วไป

9

โครงการ Dinner Talk : ทำอยางไรธุรกิจไทย
แขงขันไดในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย
รศ.ดร.เสรี วงษมณฑา

15 ก.ค. 55

โรงแรมลีการเดนส
จ.สงขลา

ผูวางงาน นักศึกษาจบใหม
ผูประกอบการ SMEs
และบุคคลทั่วไป

10

โครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพและสราง
ผูประกอบการ โดยใชความรูในสถาบันอุดมศึกษา
เปนฐาน
11-12, 18-19
ส.ค. 55

คณะเภสัชศาสตร ม.อ.

ผูวางงาน นักศึกษาจบใหม
ผูประกอบการดาน
เวชสำอางค และบุคคลทั่วไป

25-26,
31 ส.ค. 55,
1-2 ก.ย. 55

คณะวิศวกรรมศาสตร
ม.อ.

ผูวางงาน นักศึกษาจบใหม
ผูประกอบการ ผูประกอบ
การดานเวชสำอางค
และบุคคลทั่วไป

• การอบรมทักษะการประกอบอาชีพการทำ

ผลิตภัณฑเครื่องสำอาง

•

การสรางและพัฒนาผูประกอบการผลิตภัณฑ
เครื่องสำอาง

วัน เดือน ป

สถานที่

มี.ค.55 - ส.ค.55 ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
อุทยานวิทยาศาสตร
อว.ม.อ.

กลุมเปาหมาย
ผูประกอบการดานอาหาร
อุตสาหกรรมแปรรูปดาน
อาหาร และผูสนใจทั่วไป

11

โครงการเถาแกนอยภูมิภาค

15-30 ก.ย.,
7 ต.ค. 55

คณะวิศวกรรมศาสตร
ม.อ.

นิสิต นักศึกษา และ/หรือ
บัณทิตจบใหม

12

โครงการบมเพาะตนกลาอุตสาหกรรม

เม.ย.-ก.ย. 55

คณะวิศวกรรมศาสตร
ม.อ.

นิสิต นักศึกษา
ม.สงขลานครินทร

13

โครงการ “Social Media for SMEs;
การตลาดออนไลนยุคใหม สำหรับธุรกิจ SMEs”

30 ม.ย. 55

ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต

ผูวางงาน นักศึกษาจบใหม
ผูประกอบการ
ผูประกอบการ SMEs
และบุคคลทั่วไป

ศูนยทรัพยสินทางปญญา

72

1

จัดอบรมทรัพยสินทางปญญา SMEs หลักสูตรความรู
ทั่วไปทางดานทรัพยสินทางปญญา

18-19 ต.ค.54

โรงแรม ซี.เอส จ.ปตตานี

2

จัดประชุมเครือขายทรัพยสินทางปญญาของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2011

19 ม.ค.55

อุทยานวิทยาศาสตร ม.อ.

3

จัดอบรมความรูทั่วไปทางดานทรัพยสินทางปญญา
และการยกรางคำขอสิทธบัตร / อนุสิทธิบัตร

15-17 ก.พ.55

คณะวิทยาศาสตร ม.อ.

4

จัดอบรมความรูทั่วไปทางดานทรัพยสินทางปญญา
และการยกรางคำขอสิทธบัตร / อนุสิทธิบัตร

22-23 ก.พ.55

ม.อ. วิทยาเขตปตตานี

5

จัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐที่ไดรับความคุมครองดาน
ทรัพยสินทางปญญามในงาน Thai-Bispa Day 2012

15 มี.ค.55

โรงแรม Swissotel
Le Concords กทม.

6

จัดพิธีลงนามอนุญาตใหใชสิทธิในสิทธิบัตร เรื่อง
กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดบัวบกที่มีสารเพ็นตะไซคลิกไตรเทอรปน

25 เม.ย.55

อุทยานวิทยาศาสตร ม.อ.
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ลำดับ

กิจกรรม

วัน เดือน ป

สถานที่

กลุมเปาหมาย

7

จัดแสดงผลงานวิจัยในงาน IP Fair 2012

4-6 พ.ค.55

ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์
กทม.

8

จัดประชุมเครือขายทรัพยสินทางปญญาของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2012

14 พ.ค.55

อุทยานวิทยาศาสตร ม.อ.

9

จัดอบรมความรูทั่วไปทางดานทรัพยสินทางปญญา
เรื่อง ลิขสิทธิ์กับผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ

10

จัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความรูทั่วไปเ
กี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา การยื่นจดสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร”

2-3 ก.ค.55

คณะแพทยศาสตร ม.อ.

11

โครงการ R2M bootcamp 1

7-8 ก.ค.55

คณะวิทยาศาสตร ม.อ.

12

จัดแสดงผลงานวิจัยในงาน CPALL President
Award 2011-2012

27 ก.ค.55

สถาบันปญญาภิวัฒน
กทม.

13

จัดอบรมความรูทั่วไปดานทรัพยสินทางปญญาสำหรับ
SMEs หลักสูตรสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

14-17 ส.ค.55

โรงแรมสิงโกลเดนเพลส
อ.หาดใหญ จ.สงขลา

14

จัดอบรมความรูทั่วไปดานทรัพยสินทางปญญาสำหรับ
SMEs หลักสูตรเครื่องหมายการคา

22-25 ส.ค.55

ณ โรงแรมแกวสมุยรีสอรท
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี

15

จัดอบรมความรูทั่วไปดานทรัพยสินทางปญญาสำหรับ
SMEs หลักสูตรเครื่องหมายการคา

27-30 ส.ค.55

โรงแรม THE Metropol
อ.เมือง จ.ภูเก็ต

16

โครงการ R2M bootcamp 2

8-9 ก.ย.55

คณะวิทยาศาสตร ม.อ.

29-30 พ.ค.55

คณะการจัดการ
สิ่งแวดลอม ม.อ.

สำนักงานความรวมมืออุตสาหกรรม
1

iTAP Network Annual Conference 2012:
กาวยางสูความทาทายใหมของ SMEs ไทย

19-20 มี.ค.55

โรงแรมรอแยล เบญจา
กรุงเทพฯ

2

การประชุม ITAP ภาคใต ไตรมาสที่ 3/2555

30 เม.ย. –
1 พ.ค.55

โรงแรมขนอมมาร็อค
รีสอรท แอนด สปา
จ.นครศรีธรรมราช

3

PSU-Node Capacity Building Program

17 พ.ค.55

อุทยานวิทยาศาสตร ม.อ.

4

งานสัมมนาเปดโลกการคายุคใหมสู AEC
สำหรับ SMEs

27 มิ.ย. 55

โรงแรมหรรษาเจ.บี.
จ.สงขลา

5

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มมูลคายางไทย
ดวย Zero Rubber Waste“

21 ส.ค.55

โรงแรมโนโวเทลเซ็นทรัล
สุคนธา

6

ประชุมรางการขับเคลื่อนนวัตกรรมอุตสาหกรรม
อาหารทะเล

30 ส.ค.55

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ม.อ.

18-19 ต.ค.54

โรงแรม ซี.เอส จ.ปตตานี

22 ธ.ค. 54

อุทยานวิทยาศาสตร ม.อ.

ศูนยออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ
1

โครงการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมดวยทรัพยสินทางปญญา: ทรัพยสินทาง
ปญญาสำหรับผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน

2

โครงการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมดวยทรัพยสินทางปญญา:
การออกแบบเครื่องหมายการคา
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ลำดับ

กิจกรรม

วัน เดือน ป

สถานที่

3

โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs Creation: NEC) รุนที่ 2 จังหวัดปตตานี :
การสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ

11 ก.พ. 55

โรงแรม ซี.เอส จ.ปตตานี

4

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑไมยางพารา:
สัมมนาการนำเสนอผลการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ
ไมยางพาราและบรรจุภัณฑ

15 ก.พ.55

โรงแรมไดมอนด พลาซา
อ.หาดใหญ จ.สงขลา

5

โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs Creation : NEC) จังหวัดสตูล: การสราง
มูลคาเพิ่มผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ

10 มี.ค.55

โรงแรมสินเกียรติ จ.สตูล

6

งาน Thai-BISPA DAY 2012 and
Post-Conference

15-16 มี.ค.55

โรงแรม Swissotel Le
Concorde กรุงเทพฯ

7

การประชุมหารือผูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา
อุทยานวิทยาศาสตรในภูมิภาค ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคใต

22 มี.ค.55

สำนักงานอธิการบดี ม.อ.
จ.สงขลา

8

“การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ” บุคลากรและ
วิสาหกิจ สำนักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5

24 เม.ย.55

สำนักสงเสริม และ
พัฒนาการเกษตร เขตที่ 5

9

โครงการเครือขายทรัพยสินทางปญญา ม.อ. (IP Link)
: การแตงหลอใหกับผลิตภัณฑ

14 พ.ค.55

อุทยานวิทยาศาสตร ม.อ.

10

ผูประกอบการอาหารฮาลาล โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพดานการ
ตลาดของ นักธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต: กลยุทธการทำบรรจุภัณฑ
เพื่อสงเสริมการตลาดของผูประกอบการ

22 พ.ค.55

สำนักวิจัยและพัฒนา
ม.อ. จ.สงขลา

11

กิจกรรม Business Talk “เสนทางการประกอบ
ธุรกิจใหสำเร็จ”

19 มิ.ย.55

โรงแรมไดมอนดพลาซา
จ.สุราษฎรธานี

12

โครงการการแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนทุน
สำหรับผูประกอบการ SMEs ประจำป 2555:
เครื่องหมายการคา

22-25 ส.ค.55

โรงแรมแกวสมุยรีสอรท
จ.สุราษฎรธานี

13

โครงการการแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนทุน
สำหรับผูประกอบการ SMEs ประจำป 2555:
เครื่องหมายการคา

22-25 ส.ค.55

โรงแรม The Metropole
จ.ภูเก็ต

กลุมเปาหมาย
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7.4 ÈÙ¹Âà¤Ã×่Í§Á×ÍÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ (Scientific Equipment Center: SEC)

ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร (SEC) เปนหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให
บริการเชิงวิชาการในการวิเคราะหทดสอบตัวอยาง/สอบ
เทียบ การซอม/สรางเครือ่ งมือ การจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
และการใชเครื่องมือดวยตนเอง แกนักศึกษา อาจารย
นั ก วิ จั ย ในมหาวิ ท ยาลั ย หน ว ยงานราชการภายนอก
รวมถึงภาคเอกชนตางๆ ซึ่งผลการดำเนินงานที่เกี่ยวของ
กับการวิจัยและบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย สามารถ
จำแนกไดดังนี้คือ
7.4.1 การพัฒนาคุณภาพของการบริการทั้งทาง
ดานระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลและความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
การพัฒนาคุณภาพของการบริการศูนยเครื่องมือ
วิทยาศาสตร กำหนดใหทีมการตลาดและทีมนวัตกรรม
เปนผูขับเคลื่อนหลักในการกำหนดและสรางนวัตกรรมให
กับผลิตภัณฑและบริการของหนวยงาน โดยใช 3 พื้นฐาน
แนวคิดตอไปนี้ในการระบุขอกำหนดที่สำคัญในการสนับ
สนุนลูกคา เพื่อกำหนดและสรางนวัตกรรมบริการ คือ
1. จากความสามารถพิเศษของบุคลากรในการ
สรางนวัตกรรมการบริการ โดยใชแนวทางวิจยั เพือ่ ผลิตเปน
ผลิตภัณฑ /บริการใหม หรือใชแนวทางการศึกษาดวยตนเอง
แลวสรางเปนบริการใหม
2. การตอบสนองความตองการพิเศษเฉพาะของ
ลูกคา ที่นอกเหนือจากประกาศการใหบริการวิชาการของ
ศูนยเครือ่ งมือวิทยาศาสตร แนวทางนีใ้ ชความสามารถพิเศษ
ของทีมบุคลากรโดยใชความรูใ นดาน Implicit knowledge
สรางสรรคบริการใหมใหแกลูกคา ซึ่งเปนผลงานจากทีม
นวัตกรรมและทีมวิศวกรในการซอม/สรางเครือ่ งมือ ซึง่ การ

ใหบริการทดสอบบางรายการสามารถพัฒนาและปรับเขา
เปนบริการวิชาการ (ตามประกาศการใหบริการวิชาการ
ของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร)
สวนในดานการซอม/สรางเครื่องมือ สามารถสราง
บริการทีท่ ำใหลกู คาพึงพอใจไดดดี ว ยการสรางอุปกรณทใี่ ช
งานไดตรงตามวัตถุประสงคในราคาเหมาะสม ซอมดวย
อุปกรณทดแทน ซึ่งราคาต่ำกวาการเปลี่ยนชิ้นสวน
3. นวัตกรรมบริการที่สรางความสะดวก ความพึง
พอใจแก ลู ก ค า และลดข อ บกพร อ งในการให บ ริ ก าร
นวัตกรรมสวนนี้ เกิดจากวิสัยทัศนของผูนำสูงสุด ขอเสนอ
แนะจากบุคลากร รวมกับการรับฟงเสียงลูกคา เชน การเปด
หองปฏิบัติการใชเครื่องมือดวยตนเอง 24 ชั่วโมง การให
บริการทางระบบ Internet ในการจองใชเครื่องมือ และ
ตรวจสอบผลการทดสอบ มีชองทางดวนใหบริการทดสอบ
เปนตน เพื่อสรางการบริการที่เหนือกวาความคาดหวังของ
ลูกคา
ซึ่งในแตละกระบวนการในเรื่องของการใหบริการ
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรไดนำระบบคุณภาพมาตรฐาน
ISO มาใชทั่วทั้งองคกรโดยใหบุคลากรยึดถือปฏิบัติ ซึ่ง
ระบบดังกลาวมีกระบวนการที่กอใหเกิดวัฒนธรรมมุงเนน
คุณภาพตามหลัก PDCA อยางเขมแข็ง จนพัฒนาใหดีขึ้น
ไปเปน PDCA-Standardization และในคานิยมของศูนย
เครื่องมือวิทยาศาสตรที่บุคลากรรวมกันกำหนดขึ้นนั้น ได
สะทอนถึงการมุงเนนลูกคาเปนสำคัญ (Service Mind,
Professionalism, Innovation) ดังนัน้ จึงมัน่ ใจไดวา ลูกคา
จะไดประสบการณที่ดีอยางสม่ำเสมอ โดยวัดจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของลูกคา (รูปที่ 7.8)
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รูปที่ 7.8 ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกคาป 2551-2555
7.4.2 ผลงานเดน ซึง่ เปนงานวิจยั /ผลงานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐของบุคลากรศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร
ศูนยเครือ่ งมือวิทยาศาสตร สนับสนุนใหบคุ ลากรใช
ทักษะประสบการณที่ไดจากการปฏิบัติงานดานเครื่องมือ
วิจัยทางวิทยาศาสตรและการซอมเครื่องมือมาทำงานวิจัย
ซึ่ ง เป น ส ว นสำคั ญ ในการนำมาช ว ยแก ป ญ หาให กั บ นั ก
ศึ ก ษา อาจารย นั ก วิ จั ย ทั้ ง ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยนวัตกรรมและ สิ่งประดิษฐของบุคลากรศูนย
เครื่องมือวิทยาศาสตรมีดังนี้

2. Water Bath คื อ อ า ง
ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ที่ ส ามารถปรั บ ค า
อุณหภูมิไดตั้งแต 35 ถึง 100oC มีคา
ผิดพลาดเพียง ±oC และใหความรอน
ที่อุณหภูมิคงตัว โดยใช heater เปน
ตัวใหความรอนและใชน้ำหรือน้ำมัน
เปนตัวชวยในการนำความรอน

3. เครื่ อ งควบคุ ม อุ ณ หภู มิ
เอนกประสงคแบบดิจติ อล คืออุปกรณ
ที่ใชวัดและควบคุมอุณหภูมิไดตั้งแต
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
ศูนยเครือ่ งมือวิทยาศาสตรไดคดิ วิธกี ารสรางอุปกรณ -200 ถึง 1,370oC ปรับตั้งอุณหภูมิ
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนงานวิจัย โดยมีแนวคิดหลักในการ ไดรวดเร็ว และมีความผิดพลาดของ
พึ่งพาตนเอง จึงใชการสราง/ดัดแปลงจากอุปกรณที่มีขาย อุณหภูมินอย กวา 0.1oC
อยูแลวผสมผสานกับสิ่งประดิษฐใหมที่ใสเพิ่มเขาไป เพื่อ
4. เครื่องวิเคราะหหาเสถียรภาพตอการเกิดปฏิลดตนทุนการ ผลิต ลดเวลาการจัดสราง มีความสวยงามนาใช
และทีส่ ำคัญ คือมีราคาถูก สามารถใชทดแทนอุปกรณทตี่ อ ง กิริยาออกซิเดชันของ Fatty Acid Methyl Ester (FAME)
ที่อุณหภูมิ 110oC อางอิงตามวิธีมาตรฐาน BS EN 14112:
นำเขาจากตางประเทศไดดี
1. Incubator คือ ตูควบคุมอุณหภูมิที่สามารถ 2003
ปรับคาอุณหภูมไิ ด ใชในการเก็บรักษา สารเคมี ตัวอยางหรือ
ชิ้ น งานที่ จ ำเป น ต อ งเก็ บ รั ก ษาไว ที่
อุณหภูมิคงตัว
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5. ระบบจับเวลาสำหรับการ
จอดรถยนต โดยระบบจะตรวจจับการ
เขาจอดของรถยนตและเริ่มนับเวลา
ถอยหลัง จนกระทั่งหมดเวลา ระบบ
จึงจะแจงเตือนดวยสัญญาณไฟและ
สัญญาณเสียง
6. เครื่ อ งบั น ทึ ก อุ ณ หภู มิ 8
ช อ ง สั ญ ญาณสามารถตรวจจั บ
อุณหภูมิได ตั้งแต -200 ถึง 1,200oC
ความละเอี ย ดในการตรวจวั ด ถึ ง
ทศนิยม 1 ตำแหนงและ โอนยายขอมูล
เขาเครื่องคอมพิวเตอรได ผาน Serial
Port RS-232 บันทึกขอมูลเปนไฟล
นามสกุล .csv ซึ่งสามารถนำไปใชกับ
โปรแกรม Excel ได
7. เครื่องบันทึกขอมูลอุณหภูมิและความชื้นแบบ
ไรสาย แสดงผลดวยกราฟฟก LCD แสดงคาอุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ วัดอุณหภูมิไดตั้งแต
-40 ถึง 120oC ความละเอียด 0.1oC
วัดความชื้นสัมพัทธไดตั้งแต 10 ถึง
90% ความละเอียด 1% Response
Time ประมาณ 4 วินาที สามารถดึง
ขอมูลผานระบบ Wireless LAN เพื่อ
แสดงผลในคอมพิวเตอรได เหมาะสำหรับหองปฏิบัติการที่
ตองการเก็บบันทึกขอมูลอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ

7.4.3 ศูนยเครือ่ งมือวิทยาศาสตรกบั การใหบริการ
วิชาการ
ปจจุบนั ศูนยเครือ่ งมือวิทยาศาสตร มีภารกิจการให
บริการเชิงวิชาการในการวิเคราะหทดสอบ/สอบเทียบ
การซอม/สรางเครื่องมือ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและ
การใชเครื่องมือดวยตนเอง เพื่อสนับสนุนดานการเรียน
การสอน การวิจัยและบริการวิชาการแกอาจารย นักวิจัย
นั ก ศึ ก ษา หน ว ยงานราชการ ทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย รวมถึงภาคเอกชน การดำเนินงานในระยะเวลา
5 ป (2551-2555) ทีผ่ า น มาจำนวน ลูกคาทีม่ าใชบริการตางๆ
ของศูนยเครือ่ งมือวิทยาศาสตรเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง ซึง่ เปน
ผลมาจากอัตรากำลังของบุคลากรทีม่ เี พิม่ มากขึน้ ตลอดจน
กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน ทำใหทักษะความ
สามารถของนั ก วิ ท ยาศาสตร วิ ศ วกร และช า งเทคนิ ค
เพิ่มมากขึ้น สามารถรับตัวอยางไดมากขึ้น ตลอดจนมีการ
ดำเนินการดานการตลาดและประชาสัมพันธเชิงรุกอยาง
ตอเนื่อง
สัดสวนการเติบโตของลูกคา
จากผลการดำเนินงานทางดานการตลาดและการ
ปรั บ ปรุ ง การให บ ริ ก ารของศู น ย เ ครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร
ตามขอเสนอแนะจากลูกคา ทำใหจำนวนลูกคาที่มาใช
บริการของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้นทุกป โดย
ลูกคาสวนใหญเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการ
หมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกป จำนวนลูกคาประจำจึงมีสัดสวน
เพียงรอยละ 50 (รูปที่ 7.9-7.11)

8. เครื่ อ งสร า งแรงดั น มาตรฐาน สำหรั บ การ
ตรวจสอบการทำงานของ pH Meter (pH Tester) คือ
อุปกรณที่ตรวจสอบวา pH Meter ยังทำงานไดปกติ
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รูปที่ 7.9 สัดสวนการเติบโตของลูกคา ป 2552–2555
สัดสวนประเภทของลูกคาที่ใชบริการทดสอบ

รูปที่ 7.10 สัดสวนประเภทลูกคาที่ใชบริการทดสอบ ป 2551–2555
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รูปที่ 7.11 จำนวนลูกคา (งานวิจัย) ในมหาวิทยาลัยที่ไดรับการสนับสนุนโดยไดรับสวนลด 50%
7.4.4 การสนับสนุนการใหบริการของศูนยเครื่อง
มือวิทยาศาสตรตอการวิจัยและบัณฑิตศึกษาของ ม.อ.
ประกอบดวยกิจกรรมการใหบริการดังนี้
1. ดานการเรียนการสอน
2. ดานการใหบริการทดสอบตัวอยางดวยเครื่อง
มือวิจัยทางวิทยาศาสตร ประกอบดวย
• จำนวนลูกคา
• จำนวนงาน (ใบขอใชบริการ)
• จำนวนตัวอยาง
3. ดานการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบดวย
• จำนวนลูกคาอบรมเชิงปฏิบัติการ

• จำนวนลูกคาอบรมหนาเครื่อง
• จำนวนลูกคาใชเครื่องมือดวยตนเอง
7.4.5 ขอมูลดานการเรียนการสอน/เยี่ยมชม
ปจจุบัน ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรไดจัดใหมีการ
เรียนการสอนและเยี่ยมชมใหแกคณะ/หนวยงานที่สนใจ
เชน คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร เภสัชศาสตร
ทันตแพทย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดการสิง่ แวดลอม และเทคโนโลยีและการจัดการ (รูปที่
7.12-7.13)
7.4.6 ขอมูลดานการใหบริการทดสอบตัวอยาง
ดวยเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร (รูปที่ 7.14-7.16)

รูปที่ 7.12 จำนวนการใหบริการการจัดการเรียนการสอนและเยี่ยมชมปงบประมาณ 2551-2555
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รูปที่ 7.13 จำนวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนปงบประมาณ 2551-2555

รูปที่ 7.14 จำนวนลูกคาที่เขามาใชบริการทดสอบตัวอยาง ปงบประมาณ 2551-2555

รูปที่ 7.15 จำนวนใบขอใชบริการที่ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรไดรับ ในปงบประมาณ 2551-2555
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รูปที่ 7.16 แสดงจำนวนตัวอยางที่ใหบริการ ในปงบประมาณ 2551-2555
7.4.7 ขอมูลดานการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรไดมีการใหบริการในเรื่อง
ของการฝกอบรม 2 ประเภท คือการบริการฝกอบรมเชิงปฏิบัติ
การ และการฝกอบรมใชเครื่องดวยตนเอง ซึ่งหลักสูตรการฝก
อบรมเชิงปฏิบัติการจะเปนหลักสูตรที่ลูกคารองขอมายังศูนย

เครื่องมือวิทยาศาสตร สวนการใชเครื่องมือดวยตนเอง 24
ชั่วโมง เปนนวัตกรรมบริการที่ทางศูนยเครื่องมือใหบริการแก
ลูกคาเพื่อสรางความสะดวก ความพึงพอใจแกลูกคาและเพื่อ
สรางบริการที่เหนือความคาดหวังใหกับลูกคา (รูปที่ 7.177.19)

รูปที่ 7.17 การอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร ประจำปงบประมาณ 2551-2555
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รูปที่ 7.18 การอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร ประจำปงบประมาณ 2551-2555

รูปที่ 7.19 จำนวนลูกคาใชเครื่องมือดวยตนเอง ประจำปงบประมาณ 2551-2555
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7.4.8 ขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
การพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ
ศูนยเครือ่ งมือวิทยาศาสตรมนี โยบายปรับกระบวนการ
ทำงานของทุกฝาย โดยมุงใชมาตรฐานระบบคุณภาพรองรับ
การดำเนิน งานใหมปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยตลอดระยะเวลา
5 ป ที่ ผ า นมา (2551-2555) ศู น ย เ ครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร
สามารถรักษาระบบคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008
และระบบมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025:
2005) นอกจากนี้ ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรยังไดรับคัดเลือก
ใหเปนหนวยงานทีม่ แี นวปฏิบตั ทิ เี่ ปนเลิศ (Best Practices) ของ
ม.อ. ในดานตางๆ ดังนี้
• ป 2552 ไดรับรางวัลหนวยงานที่มีแนวปฏิบัติเปน
เลิศ “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการใหบริการ”
ดานการบริหารจัดการ
• ป 2553 ไดรับรางวัลหนวยงานที่มีแนวปฏิบัติเปน
เลิศ “การบำรุงรักษาเชิงปองกันเครื่องมือวิทยาศาสตร” ดาน
การบริหารจัดการ
• ป 2554 ไดรับรางวัลหนวยงานที่มีแนวปฏิบัติเปน
เลิศ “สุนทรียสนทนา (Dialogue)” ดานการบริหารจัดการ

• ป 2555 ไดรับรางวัลหนวยงานที่มีแนวปฏิบัติเปน
เลิศ “การจัดการขอรองเรียนของลูกคา” ดานการบริหาร
จัดการ
และในป จ จุ บั น ศู น ย เ ครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร ยั ง คงให
ความสำคัญกับ
• การวางรู ป แบบการติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ดำเนินงานในภาพรวมของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร(BSC)
• การลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
• การประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง TQA
• การบริหารความเสี่ยง
• การผลักดันใหเครื่องมือวิจัยมีการใชงานมากขึ้น
• การรักษาระดับเปอรเซ็นเครื่องมือที่มีความพรอม
สำหรับการปฏิบัติงานในระดับที่สูงกวา 95%
• การพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทั้งบุคลากรและผูบริหาร
• การรักษาระดับความพึงพอใจของลูกคาไมต่ำกวา
รอยละ 87
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8.1 ÃÐºººÃÔËÒÃ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊ§¢ÅÒ¹¤ÃÔ¹·Ã (PRPM)

รูปที่ 8.1 หนาแรกของระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (PRPM)
ที่ https://research.psu.ac.th หรือ https://research.psu.ac.th/rdo
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3.4 ภายนอกตางประเทศ
1. หลักการและเหตุผล
3.5 Matching Fund (มากกวา 1 แหลง)
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่
3.6 งบประมาณแผนดิน-คืนทุน
จะเปนมหาวิทยาลัยเนนวิจัย (Research-Oriented Uni3.7 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ
versity) นั้น การพัฒนาระบบบริหารจัดการตางๆ เพื่อให
3.8 โครงการวิจัยฮาลาล
สามารถใชทรัพยากรทีม่ อี ยูไ ดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
3.9 โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ (NRU
ประโยชนสูงสุด ตลอดจนการมีเอกภาพในการบริหารจัด
3.10 เงินรายไดมหาวิทยาลัย 2 แหลงเงิน
การที่สามารถสนองตอบตอนโยบายของมหาวิทยาลัยได
3.11 การเปนผูรวมวิจัยกับตางสถาบัน/หนวยงาน
อยางเปนรูปธรรมเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่ง มหาวิทยาลัยโดย
สำนักวิจัยและพัฒนา และศูนยคอมพิวเตอร จึงไดรวมกัน
ศึกษาตนแบบระบบบริหารงานวิจัยแหงชาติ (National 4. ผลการดำเนินงานที่ผานมา
ฝายพัฒนาระบบฯ ไดพัฒนาโปรแกรม ดังนี้
Research Project Management: NRPM) ของสำนักงาน
ในป 2555 ไดพัฒนาเพิ่มเติมในการบริหารจัดการ
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ: วช. และพัฒนาเปน “ระบบ
บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (PSU Re- โครงการวิจัยโดยมหาวิทยาลัยเอง ดังนี้
4.1 ระบบบริหารงานวิจัย กระบวนการตนน้ำ search Project Management: PRPM)” ขึ้น
ข อ เสนอโครงการใหม (Upstream) สำหรั บ แหล ง งบ
ประมาณทุกแหลงทุน ประกอบดวย การเสนอขอเสนอ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อรองรับการใชงานของผูเกี่ยวของทุกสวน โครงการ การแกไขขอเสนอโครงการ การลบขอเสนอ
ในการดำเนินงานโครงการวิจยั แตละโครงการ เชน นักวิจยั โครงการ การบริหารขอเสนอโครงการ การ Upload
เจาของโครงการวิจัยสามารถดำเนินการขั้นตอนยื่นขอ ขอเสนอโครงการ การ Upload รายงานความกาวหนา
เสนอโครงการวิจัยจนถึงขั้นตอนการยื่นปดโครงการวิจัย การรายงานรูปแบบตาง ๆ เปนตน
4.2 ระบบบริหารงานวิจัย กระบวนการกลางน้ำ
เมื่อสิ้นสุดโครงการผานระบบได
2.2 เพื่อเปนฐานขอมูลโครงการวิจัยของมหาวิท- –งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ (Midstream) สำหรับแหลง
ยาลัยที่สามารถสรางระบบรายงานตางๆ ใหผูบริหารใช งบประมาณทุกแหลงทุน ประกอบดวย การบันทึกขอมูล
เพิ่มเติมโครงการ การบริหารโครงการ การแกไขโครงการ
ประกอบการตัดสินใจในสถานการณตางๆ ได
การ Upload โครงการวิจัย การ Upload รายงานความ
กาวหนา การ Upload รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ การเบิก
3. ขอบเขตการดำเนินงาน
ระบบบริหารงานวิจยั มหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร จายงบประมาณ การรายงานรูปแบบตางๆ เปนตน
4.3 ระบบบริหารโครงการวิจยั : ประวัตกิ ารดำเนิน
หรือระบบ PRPM เปนระบบบริหารงานวิจัยแบบ online
นำมาใชในการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับ การวิจัย (Prole) สำหรับแหลงงบประมาณทุกแหลงทุน
สนุนจากแหลงงบประมาณตางๆ ทั้งภายในและภายนอก ประกอบดวย ประวัติสวนตัวนักวิจัย ประวัติการดำเนิน
มหาวิทยาลัย ดังนั้น ฝายพัฒนาระบบจึงไดวางแผนการ โครงการวิจัย
พัฒนาตามแหลงงบประมาณทั้งสิ้น ดังนี้
ดำเนินการแลวเสร็จ แตพบวายังมีขอผิดพลาดอีก
3.1 งบประมาณแผนดิน
เล็กนอย ซึ่งจะดำเนินการปรับปรุงแกไขใหสมบูรณตอไป
3.2 เงินรายได (มหาวิทยาลัย, วิทยาเขต, คณะ/
สามารถเข า ดู โ ปรแกรมต น น้ ำ ได ที่ https://
research.psu.ac.th/Rdo ตามลำดับ
หนวยงาน)
3.3 ภายนอกในประเทศ
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ระบบบริหารงานวิจัย กระบวนการตนน้ำ - ขอเสนอโครงการใหม (Upstream)
สำหรับ Admin มหาวิทยาลัย
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ระบบบริหารงานวิจัย กระบวนการกลางน้ำ-งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ (Midstream)
สำหรับ Admin มหาวิทยาลัย

การบริหารงานวิจัย กระบวนการกลางน้ำ-งาน ได เชน พื้นที่ในการทำวิจัย แผนงานวิจัย รายงานความ
วิจัยที่กำลังดำเนินการ (Midstream) สำหรับ Admin กาวหนา รายงานฉบับสมบูรณ การเบิกจายงบประมาณ
มหาวิทยาลัย เพือ่ ใหสามารถบันทึกเพิม่ เติมขอมูลบางสวน ตรวจสอบรายงานฉบับสมบูรณ

88

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555

������������������_������������2555.indd 94

8/6/13 9:26 AM

ระบบบริหารโครงการวิจัย: ประวัติการดำเนินการวิจัย (Prole)
สำหรับ Admin มหาวิทยาลัย
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ระบบบริหารงานวิจัย กระบวนการตนน้ำ-ขอเสนอโครงการใหม (Upstream)
สำหรับ Admin วิทยาเขต

ระบบบริหารงานวิจัย กระบวนการกลางน้ำ-งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ (Midstream)
สำหรับ Admin วิทยาเขต
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ระบบบริหารงานวิจัย กระบวนการตนน้ำ-ขอเสนอโครงการใหม (Upstream)
สำหรับ Admin คณะ/หนวยงาน

ระบบบริหารงานวิจัย กระบวนการกลางน้ำ-งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ (Midstream)
สำหรับ Admin คณะ/หนวยงาน
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ระบบบริหารงานวิจัย กระบวนการตนน้ำ - ขอเสนอโครงการใหม (Upstream)
สำหรับผูใชทั่วไป

ระบบบริหารงานวิจัย กระบวนการกลางน้ำ-งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ (Midstream)
สำหรับผูใชทั่วไป
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การบริหารงานวิจัย กระบวนการกลางน้ำ-งาน พื้นที่ในการทำวิจัย แผนงานวิจัย รายงานความกาวหนา
วิจัยที่กำลังดำเนินการ (Midstream) สำหรับผูใชทั่วไป รายงานฉบับสมบูรณ
เพื่อใหสามารถบันทึกบันทึกเพิ่มเติมขอมูลบางสวน เชน

ระบบบริหารโครงการวิจัย: ประวัติการดำเนินการวิจัย (Prole)
สำหรับผูใชทั่วไป
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ทั้งนี้จากการใชงานจริงโดยนักวิจัยที่สงโครงการ
วิจัยเพื่อขอรับทุนงบประมาณแผนดิน ประจำป 2557 นั้น
สำนักวิจัยและพัฒนา และคณะผูพัฒนาระบบฯ ไดทำการ
ถายโอนขอมูลจากระบบฯ เขาสูระบบบริหารงานวิจัยแหง
ชาติ (National Research Project Managemeent:
NRPM) ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ: วช. ที่
http://nrpm.nrct.go.th/ ดังรายการตอไปนี้
- ขอมูลผูรวมวิจัยในแตละโครงการ จำนวน 257
รายการ
- ขอมูลผลสำเร็จของโครงการวิจัย จำนวน 231
รายการ

94

- ขอมูลการรายงานความกาวหนาของโครงการวิจยั
จำนวน 57 รายการ
- ขอมูลแผนการวิจัยของโครงการวิจัย จำนวน 51
รายการ
- ขอมูลขอเสนอโครงการวิจยั จำนวน 105 รายการ
- ขอมูลนักวิจัย ประกอบดวย
• นักวิจยั รวมภายนอก ม.อ. จำนวน 13 รายการ
• นักวิจัยภายใน ม.อ. (สายวิชาการ) จำนวน 435
รายการ
• นักวิจัยภายใน ม.อ. (สายสนับสนุน) จำนวน 6
รายการ
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9.1 Songklanakarin Journal of Science and Technology: SJST
Songklanakarin Journal of Science and
Technology: SJST เป นวารสารระดั บ นานาชาติ ที่ มี
กระบวนการพิจารณาบทความกอนลงตีพิมพโดยผูทรง
คุณวุฒิ (Peer Review Process) ซึง่ ผูพ จิ ารณาทราบชือ่ ผูแ ตง
แตผูแตงไมทราบชื่อผูพิจารณา (Single-Blind Peer Review) โดย SJST ไดนำระบบ ScholarOne ซึ่งเปนระบบ
Online Submission ลักษณะ Web Based ที่เปนลิขสิทธิ์
ของบริษัท Thomson Reuters ประเทศอเมริกามาใชใน
การรับและพิจารณาบทความตลอดกระบวนการ Peer
Review
SJST เปนวารสารที่ใชระบบ ScholarOne ในการ
พิจารณากลั่นกรองบทความ ระบบดังกลาวชวยอำนวย
ความสะดวกและรวดเร็วใหกับผูเขียน ผูทรงคุณวุฒิ และ
กองบรรณาธิการวารสาร โดยเพิม่ ประสิทธิภาพและลดระยะ
เวลาในกระบวนการพิจารณาบทความ หลีกเลีย่ งการมีอคติ
หรือการติดตอโดยตรง (Biasness and Personal Contact) ระบบจะตัง้ คาอีเมลและโปรแกรมเตือนอัตโนมัติ และ
บันทึกขอมูลที่เกี่ยวของกับบทความทั้งหมด จึงงายตอการ
สืบคน โดยผูใชงานสามารถเขาใชระบบไดตลอดเวลา
ปจจุบัน SJST อยูในฐานขอมูล SCOPUS, SCImago, Directory of Open Access Journals (DOAJ),
AGRIS และ Zoological Records และอยูในระหวางการ
ปรับมาตรฐานเพื่อเขาสูฐานขอมูล ISI สำหรับในระดับชาติ
วารสาร SJST อยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
วารสารวิชาการในประเทศไทยที่อยูในฐานขอมูล
Scopus ซึง่ มีจำนวน 24 ฉบับนัน้ จากขอมูลของ SCImago
พบวา SJST มีคา SJR (Scientic Journal Ranking)
เทากับ 0.177 ซึ่งอยูในอันดับ 9 ของวารสารวิชาการใน

ประเทศไทย และมีคา H-index เทากับ 8 โดยมีคาการ
อางอิงรวม (3 ป) เทากับ 125 ซึ่งเปนอันดับ 4 ของวารสาร
ในฐานขอมูล Scopus ในประเทศไทย
ผลการดำเนินงานของกองบรรณาธิการ SJST
จากจำนวนบทความที่ ส ง เข า มา เพื่ อ ขอรั บ การ
พิจารณาลงตีพิมพในวารสาร SJST ในป 2555 โดยจำแนก
ตามประเภทของบทความ (รูปที่ 9.1) และผูสงบทความ
(รูปที่ 9.2) พบวาบทความประเภทนิพนธตน ฉบับ (Original
Article) ถูกสงเขามาขอรับการพิจารณาลงตีพมิ พมากทีส่ ดุ
และสวนใหญเปนบทความจากผูนิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย ทัง้ นีก้ องบรรณาธิการ SJST ไดรบั บทความจากผูน พิ นธ
ภายในประเทศมากที่สุด รองลงมาคือ ประเทศอินเดีย
อิหราน มาเลเซีย และปากีสถานตามลำดับ (รูปที่ 9.3)
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รูปที่ 9.1 จำนวนบทความที่ไดรับในป พ.ศ. 2555 จำแนกตามประเภทของบทความ

รูปที่ 9.2 จำนวนบทความที่ไดรับในป พ.ศ. 2555 จำแนกตามผูสงบทความ

รูปที่ 9.3 จำนวนบทความที่ไดรับในป พ.ศ. 2555 จำแนกตามประเทศ
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เมื่อพิจารณาบทความที่ไดตีพิมพใน SJST ป 2555
จากจำนวนบทความที่เพิ่มขึ้น และกระบวนการ
ซึง่ เปนปที่ (Volume) 34 ของวารสารนัน้ เห็นไดวา สวนใหญ พิจารณาบทความที่มีมาตรฐานดวยระบบ ScholarOne
เปนบทความจากผูนิพนธภายนอกมหาวิทยาลัยและตาง ทำใหกองบรรณาธิการ SJST เพิ่มความเขมงวดในการ
ประเทศ คิดเปนรอยละ 84.44 (รูปที่ 9.4)
ประเมินคุณภาพของบทความกอนรับลงตีพิมพ สงผลใหมี
บทความที่ถูกปฏิเสธการตีพิมพมากขึ้นดวย (รูปที่ 9.5)

รูปที่ 9.4 จำนวนบทความที่ไดตีพิมพใน SJST ป พ.ศ. 2555 จำแนกตามผูสงบทความ

รูปที่ 9.5 อัตราการปฏิเสธการตีพิมพ (Rejection Rate) ในป พ.ศ. 2555
จากการพิจารณาจำนวนบทความที่กองบรรณาธิ- นอกมหาวิทยาลัย เห็นไดชัดวามีผูนิพนธจากตางประเทศ
การ SJST ไดรับระหวางป พ.ศ. 2551–2555 (รูปที่ 9.6 สงบทความเขามาเพิ่มขึ้นจากเดิมคอนขางมากและมีแนว
พบวา มีบทความที่สงเขามาขอลงตีพิมพในวารสารเพิ่มขึ้น โนมที่จะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต (รูปที่ 9.7)
อยางตอเนื่อง ซึ่งสวนใหญเปนบทความจากผูนิพนธภาย

รูปที่ 9.6 จำนวนบทความที่ไดรับระหวางป 2551-2555
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รูปที่ 9.7 จำนวนบทความที่ไดรับระหวางป 2551-2555 จำแนกตามผูสงบทความ
SJST ฉบับ Online ดูไดที่ http://rdo.psu.ac.th/sjstweb/
9.2 ÇÒÃÊÒÃÊ§¢ÅÒ¹¤ÃÔ¹·ÃàÇªÊÒÃ (Songklanagarind Medical Journal: SMJ)
สงขลานครินทรเวชสารเปนวารสารวิชาการระดับ
ชาติ ผานเกณฑคณ
ุ ภาพวารสารวิชาการจากสำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และไดรบั การรับรองคุณภาพ
วารสารจาก ศูนยดชั นีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal
Citation Index Centre: TCI) ในกลุมที่ 1 ระยะเวลา 3 ป
ถึงธันวาคม 2557 โดยวารสารมีคา Thai Journal Impact
Factor เทากับ 0.099
จากขอมูลจำนวนบทความที่ไดรับการตีพิมพ ในป
2551-2555 แสดงในรูปที่ 9.8-9.10 พบวา สวนใหญเปน
บทความที่มาจากภายในคณะแพทยศาสตร รองลงมาคือ
มาจากภายนอกมหาวิทยาลัยและภายในมหาวิทยาลัย
ตามลำดับ และเปนประเภทบทความนิพนธตน ฉบับมากที่
สุด เมือ่ พิจารณาในภาพรวมพบวา ป 2552-2554 มีจำนวน มากขึ้น สงผลใหมีบทความที่ถูกปฏิเสธการตีพิมพมากขึ้น
บทความทีส่ ง มาลงตีพมิ พมจี ำนวนลดลงคอนขางมาก เนือ่ ง ดวย อยางไรก็ตามในป 2555 เริ่มมีจำนวนบทความเพิ่ม
จากมีความเขมงวดในการพิจารณาคุณภาพของบทความ มากขึ้นและมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นตอไป

98

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555

������������������_������������2555.indd 104

8/6/13 9:26 AM

รูปที่ 9.8 จำนวนตนฉบับที่ไดรับการตีพิมพในสงขลานครินทรเวชสาร ป 2551-2555

รูปที่ 9.9 จำนวนตนฉบับที่ไดรับการตีพิมพในสงขลานครินทรเวชสาร ป 2551-2555 จำแนกตามประเภทบทความ

รูปที่ 9.10 บทความที่สงมาลงตีพิมพในสงขลานครินทรเวชสาร ประจำป พ.ศ. 2555
จำแนกตามแหลงที่มาของบทความ
SOMJ ฉบับ online ดูไดที่ http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj.htm
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9.3 ÇÒÃÊÒÃÊ§¢ÅÒ¹¤ÃÔ¹·Ã ©ºÑºÊÑ§¤ÁÈÒÊμÃ áÅÐÁ¹ØÉÂÈÒÊμÃ
(Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities: SJSSH)
วารสารสงขลานครินทร ฉบับสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร เปนวารสารวิชาการระดับชาติ ผานเกณฑ
คุณภาพวารสาร วิชาการจากสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และไดรับการรับรองคุณภาพวารสาร
จากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre: TCI) ในกลุมที่ 1 ระยะเวลา 3 ป ถึง
ธันวาคม 2557 โดยวารสารมีคา Thai Journal Impact
Factor เทากับ 0.065
จำนวนบทความทีไ่ ดรบั การตีพมิ พในป 2555 (รูปที่
9.11) เห็นไดวา ลดลงจากป 2554 เนือ่ งจากกองบรรณาธิการ
ไดมีนโยบายใหลดจำนวนการตีพิมพวารสารลงจากเดิม 6
ฉบับตอป เปน 4 ฉบับ/ป ทำใหมีจำนวนบทความที่ไดรับ
การตีพิมพลดลงโดยประมาณ 20 เรื่อง โดยตัวเลขจำนวน
บทความทีไ่ ดรบั การตีพมิ พจะใกลเคียงกับจำนวนบทความ
ในป 2550-2551

รูปที่ 9.11 จำนวนตนฉบับที่ไดรับการตีพิมพในวารสารสงขลานครินทร
ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ป 2550-2555
เมื่อเปรียบเทียบบทความที่ไดรับการตีพิมพ โดย
จำแนกตามสาขา (รูปที่ 9.12) จะเห็นไดวาในป 2555
บทความด า นมนุ ษ ยศาสตร ไ ด รั บ การตี พิ ม พ ม ากที่ สุ ด
คิดเปนรอยละ 41.5 มากกวาป 2554 อยูรอยละ 30.2 ใน
ขณะที่ตัวเลขการตีพิมพบทความสาขาสังคมศาสตรมาก

เปนอันดับสองใกลเคียงกับดานมนุษยศาสตร รองลงมาคือ
บทความดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษา เศรษฐศาสตร
และสิง่ แวดลอม ตามลำดับ ทัง้ นีบ้ ทความสาขาทีล่ ดจำนวน
การตีพมิ พลงอยางเห็นไดชดั คือ ดานศึกษาศาสตร และรอง
ลงมาคือสาขาสิ่งแวดลอม
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รูปที่ 9.12 จำนวนตนฉบับที่ไดรับการตีพิมพในวารสารสงขลานครินทร
ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ป 2550-2555 จำแนกตามสาขา
ในสวนของผูเ ขียนทีส่ ง บทความเขารับการตีพมิ พใน เคียงกันคิดโดยประมาณรอยละ 50 ทั้งนี้ในป 2555 พบวา
ป 2555 (รู ปที่ 9.13) เปนผูเขียนที่เปนบุคคลภายใน ไมมีบทความจากตางประเทศไดรับการตีพิมพเลย
มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยในสัดสวนที่ใกล

รูปที่ 9.13 จำนวนตนฉบับที่ไดรับการตีพิมพในวารสารสงขลานครินทร
ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ป 2550-2555 จำแนกตามเจาของบทความ
SJSSH ฉบับ online ดูไดที่ : http://www.kaekae.oas.psu.ac.th/ojs/psuhsej/
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â¤Ã§¡ÒÃ
ÍÑ¹à¹×่Í§ÁÒ¨Ò¡
สำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ เปนหนวยงานซึ่งทำหนาที่ประสานงานโครง
การอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมหาวิทยาลัย มีผล
การดำเนินงานในป 2555 ดังนี้

10

¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ

ใหกบั ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร
เพื่อทำการวิจัยผลิตภัณฑของโครงการดังกลาว และที่
ปรึกษาโครงการฯ ไดเดินทางไปติดตามความกาวหนาและ
ตรวจเยีย่ มผลการดำเนินงานของโครงการ เมือ่ วันที่ 10-11
พฤษภาคม 2555

10.1 â¤Ã§¡ÒÃÊÓÃÇ¨·ÃÑ ¾ ÂÒ¡Ã¡ÒÂÀÒ¾áÅÐ
ªÕ Ç ÀÒ¾ ¾×้ ¹ ·Õ่ » ¡»˜ ¡ ¾Ñ ¹ ¸Ø ¡ ÃÃÁ¾× ª à¢×่ Í ¹ 10.3 â¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹ÒâÃ§§Ò¹á»ÃÃÙ»¹้Ó
ÁÑ¹»ÒÅÁáÅÐ¼ÅÔμäºâÍ´Õà«Å¢¹Ò´àÅ็¡ ÍÑ¹à¹×่Í§
ÃÑªª»ÃÐÀÒ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊØÃÒÉ®Ã¸Ò¹Õ
ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ¢Í§¾ÃÐºÒ·ÊÁà´็¨¾ÃÐà¨ŒÒ
โครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก ÍÂÙ‹ËÑÇ
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชในป พ.ศ. 2526 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
กุมารี ไดมอบหมายให ม.อ. เขาสำรวจทรัพยากรกายภาพ
และชีวภาพพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืช เขื่อนรัชชประภา ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งใหคณะผูวิจัยจาก ม.อ. ทำการ
จ.สุราษฎรธานี ในระหวางป 2553-2557 สำหรับในป 2555 ออกแบบวิจยั และพัฒนาโรงงานสกัดน้ำมันปาลมขนาดเล็ก
มีโครงการวิจัยที่ไดดำเนินการแลวเสร็จพรอมสงรายงาน ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยใหลงทุนต่ำ มีกระบวนการผลิตงาย
ฉบับสมบูรณแลวรวม 30 โครงการ และเหลือทีย่ งั ตองดำเนิน ไมซับซอน และออกแบบใหสามารถนำผลพลอยไดตางๆ
การเขาพืน้ ทีแ่ ละเก็บขอมูลเพิม่ เติมตอในป 2555-2557 อีก กลับมาใชประโยชนใหไดมากที่สุด และใหของบประมาณ
จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครง
5 โครงการ
การอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ (สน.กปร.) มหาวิทยาลัยฯ
10.2 â¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨Â
Ñ áÅÐ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔμÀÑ³±âÃ§§Ò¹ ไดดำเนินการสนองพระราชดำริในป 2527 เปนตนมา
á»ÃÃÙ»ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ»ÃÐÁ§¢¹Ò´àÅ็¡¢Í§ÁÙÅ¹Ô¸Ô หลังจากนั้นวันที่ 8 ตุลาคม 2531 พระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัวทรงมีพระราชดำริใหคณะผูวิจัยจากมหาวิทยาลัยฯ
ªÑÂ¾Ñ²¹Ò ·Õ่ºŒÒ¹·Ø‹§ÃÑ¡ Í.¤ØÃÐºØÃÕ ¨.¾Ñ§§Ò
จัดสรางโรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาลมขนาดเล็กขึน้ ที่
ตามที่มูลนิธิชัยพัฒนาไดจัดทำโครงการแปรรูป ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จ.นราธิวาส เพื่อนำผล
ผลิตภัณฑทางการเกษตรและการประมง สำหรับเปนตน ผลิตปาลมน้ำมันที่ทางศูนยฯ ไดทดลองปลูกไวตั้งแตป
แบบในการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายไดใหแกชาว 2528 จำนวน 8 ไร และเริ่มมีผลผลิตมาทำการสกัดและ
บานที่ประสบภัยคลื่นสึนามิ ทางมูลนิธิฯ ไดสรางโรงงาน แปรรูปตอเนื่องครบวงจร โดยใหทำเปนเชิงการศึกษาเพื่อ
ตนแบบขึ้นที่ บานทุงรัก อ.คุระบุรี จ.พังงา และไดเชิญ ใหเกษตรกรที่อยูในบริเวณนี้ไดเห็นและเขาใจถึงประโยชน
รศ.ดร.สัณหชัย กลิ่นพิกุล จากคณะวิศวกรรมศาสตร และ ของปาลมน้ำมัน ซึ่งจากการทดลองปลูกในพื้นที่ดินพรุ
ดร.กิตติ เจิดรังษี จากคณะอุตสาหกรรมการเกษตร เปน ปรากฏวาใหผลผลิตและทำรายไดสงู กวาพืชชนิดอืน่ ๆ คณะ
ที่ปรึกษาโครงการเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2550 โดยทาง ผู วิ จั ย นำโดย รศ.ดร.สั ณ ห ชั ย กลิ่ น พิ กุ ล และนายชิ ต
มูลนิธิฯ ไดสนับสนุนงบประมาณจำนวน 70,000 บาท ลิ่ ม วรพั น ธ ผู เชี่ ย วชาญ จึ ง ได ด ำเนิ น การโดยได รั บ งบ
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ประมาณจากสำนักงาน กปร. และไดรับการสนับสนุน
อุปกรณไฮโดรลิคสจากบริษทั ไทยเอเยนซีเอ็นยิเนียริง่ จำกัด
เครื่ อ งยนต ดี เ ซลฉุ ด กำลั ง จากบริ ษั ท สยามคู โ บต า
อุตสาหกรรม จำกัด และอุปกรณกลั่นน้ำมันบริสุทธิ์จาก
บริษัทสงขลามารีนโปรดักซ จำกัด ใชเวลาการดำเนินการ
ประมาณ 2 ป จึงแลวเสร็จ
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2555 และ 25 กันยายน

2555 รศ.ดร.สัณหชัย กลิ่นพิกุล ผูอำนวยการสำนักงาน
ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ เดินทาง
เขารวมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเพื่อติดตามผลการดำเนิน
งานในพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จ.นราธิวาส
และเขารวมงานเลีย้ งถวายพระยาหารค่ำ ณ โครงการฟารม
ตัวอยาง อ.คลองหอยโขง จ.สงขลา
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10.4 â¤Ã§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐ¾Ñ²¹ÒªÒ¹้ÓÁÑ¹áÅÐ¾×ª¹้ÓÁÑ¹Í×่¹¢Í§ÁÙÅ¹Ô¸ÔªÑÂ¾Ñ²¹Ò
ÍÓàÀÍáÁ‹ÊÒÂ ¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ÃÒÂ
โครงการศึกษาและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน
อื่นๆ เปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงมีพระ
ราชดำริใหนำชาน้ำมันจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเขามา
ปลูกเปนพืชเสริมรายไดใหกับชาวเขาในพื้นที่โครงการ
พัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งแตป พ.ศ.
2550 ตอมาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 มูลนิธิชัยพัฒนาได
มีคำสั่งแตงตั้งให รศ.ดร.สัณหชัย กลิ่นพิกุล เปนที่ปรึกษา
คณะทำงานโครงการศึกษาและพัฒนาชาน้ำมันและพืช
น้ำมันอื่นๆ และไดรวมเดินทางไปศึกษาดูงานโรงงานสกัด
น้ำมันชาและโรงงานกลั่นน้ำมันชาบริสุทธิ์ที่เมืองหนาน
หนิง และเมืองเถียนหยาง มณฑลกวางสี สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในระหวางวันที่ 14-17 ธันวาคม 2551 และ
ตอมาไดสั่งซื้อเครื่องจักรสกัดน้ำมันชาจากเมืองเจิ้งโจว
มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และรวมกับคณะ
ทำงานออกแบบวางผังโรงงานสกัดชาน้ำมันมาโดยตลอด
จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบ

พิธปี กเสาเฮือน และทอดพระเนตรสถานทีแ่ ละแบบจำลอง
ของโรงงานตนแบบที่ ต.เวียงพางคำ อ.แมสาย จ.เชียงราย
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2555 สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอด
พระเนตรติดตามความกาวหนาโครงการศูนยวิจัยและ
พัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันอืน่ อ.แมสาย จ.เชียงราย และ
มีผูบริหารและคณะเดินทางเขารวมรับเสด็จ พรอมเขารวม
งานถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำแดสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ดวย
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10.5 â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Òà¡ÒÐºÙâËÅ¹ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊμÙÅ
หมูเ กาะบูโหลน ประกอบดวยเกาะตางๆ 8 เกาะ อยู
ในเขต ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล หางจากชายฝงประมาณ
22 กม. และอยูในเขตอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา กรม
อุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช มีชาวบานอาศัยอยู 2
เกาะคือ เกาะบูโหลนดอน เปนเกาะทีม่ ขี นาดเล็ก มีชาวบาน
อาศัยอยูประมาณ 73 ครัวเรือน ชาวบานมีฐานะความเปน
อยูคอนขางยากจน สวนเกาะบูโหลนเลซึ่งนับ เปนเกาะที่มี
ขนาดใหญ ที่ สุ ด นั้ น มี ช าวบ า นอาศั ย อยู ป ระมาณ 68
ครัวเรือน มีฐานะความเปนอยูคอนขางดีกวาเกาะบูโหลน
ดอน จำนวนชาวบานทัง้ สองเกาะ 474 คน สวนใหญเปนชาว
เล (อุรักลาโวย) นับถือศาสนาอิสลาม มีอาชีพทำประมง
เปนหลัก รองลงไปมีอาชีพรับจางและคาขายทัง้ สองเกาะมี
โรงเรียนและมัสยิด ไมมีสถานีอนามัยและไมมีไฟฟาใช แต
จะใชพลังงานแสงอาทิตยจากแผงโซลารเซลลและเครื่อง
ปนไฟขนาดเล็ก สำหรับแหลงน้ำนั้น ที่เกาะบูโหลนดอนมี
อางเก็บน้ำชลประทานสรางไวใหโดยมีถังเก็บน้ำขนาด
4,000 ลบ.เมตร แตนำ้ มีสภาพขุน จากตะกอนดินสะสม สวน
ทีเ่ กาะบูโหลนเลไมมอี า งเก็บน้ำ ชาวบานใชนำ้ ฝนและน้ำบอ
ตื้นในการอุปโภคบริโภค ซึ่งในชวงฤดูแลงบางปมักจะขาด
แคลนตองขอความชวยเหลือประสบภัยแลงมายังจังหวัด
สตูลอยูเสมอ
ในชวงเดือนมิถุนายน 2553 นายธานี สิงขโรทัย
ผู ช ว ยผู ใ หญ บ า นเกาะบู โ หลนได มี ห นั ง สื อ ขอความช ว ย
เหลือมายังมูลนิธิชัยพัฒนา และในเดือนกันยายน 2553
มูลนิธิชัยพัฒนาไดขอความรวมมือมายัง ม.อ. เพื่อใหการ
ชวยเหลือชาวบานบานเกาะบูโหลนทีเ่ จ็บปวยจำนวน 8 ราย
ซึ่งเปนคนไขในพระราชานุเคราะหใหมารักษาตัวที่ รพ.
สงขลานครินทร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริใหเกาะบูโหลนเปนพื้นที่
ศึกษาดานการสงเสริมสุขภาพและสุขอนามัย โดยใหคณะ
สาขาวิชาดานการ แพทยและสาธารณสุขของมหาวิทยาลัยฯ เขาศึกษาและปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ ตอมาเมื่อวันที่
11 ตุลาคม 2553 มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีการประชุมผู
เกี่ยวของ โดยมีรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาเปน
ประธาน ที่ประชุมไดมีมติใหดำเนินการสนองพระราชดำริ
และมีความตองการที่จะพัฒนาเกาะบูโหลนในดานอื่นๆ

ดวย เชน การศึกษาสิ่งแวดลอม พลังงาน แหลงน้ำ ศิลปวัฒนธรรมและการทองเที่ยวที่ยั่งยืนแบบบูรณาการ เปน
โครงการนำรองหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด ซึ่งตอมา
ทีป่ ระชุมคณบดี ม.อ. ก็ไดมมี ติเห็นชอบในโครงการ ดังกลาว
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พศ. 2553
ตอมา รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ได
เชิญประชุมผูบริหารและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ หลาย
ครั้งเพื่อเตรียม การและเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554
คุณลลิต ถนอมสิงห ผูชวยเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาไดนดั
ประชุมตัวแทนชาวบานเกาะบูโหลนและหนวยงานตางๆ
ของ จ.สตูล โดยทานผูวาราชการจังหวัดสตูลไดเขารวม
ประชุมดวย และในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2554 นักวิจัย
จากมหาวิทยาลัยฯ พรอมกับทีมวิจัยของ รศ.นพ.สีลม
แจมอุลิตรัตน และนักศึกษาแพทยก็เขาทำการสำรวจขอ
มูลที่เกาะบูโหลนดอน และไดพบกับคณะของทานเลขา
ธิการมูลนิธิชัยพัฒนาที่ไดมาตรวจเยี่ยมดวย
ในป 2555 มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
อำนวยการโครงการพัฒนาเกาะบูโหลน จ.สตูล โดยมี
อธิการบดีเปนประธานคณะกรรมการ และคณะทำงาน
โครงการพัฒนาเกาะบูโหลน จ.สตูล โดยมีรองอธิการบดี
ฝายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษาเปนประธานคณะทำงาน
ทัง้ นีม้ ี 33 คณะ/หนวยงาน ไดเสนอเขารวมสนองพระราชดำริ
ภายใตโครงการพัฒนาเกาะบูโหลน โดยมีงบประมาณรวม
3,641,340 บาท หลังจากนั้นนักวิจัยไดเดินทางลงพื้นที่
สำรวจเก็บขอมูลและดำเนินกิจกรรมตางๆ ตามแผนงานที่
แตละโครงการไดกำหนดไว เปนผลใหชาวบานบนเกาะ
บูโหลนไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหมีความเปนอยูที่ดี
ขึ้น ไมวาจะเปนดานสังคม แหลงน้ำและพลังงานสะอาด
ขยะมู ล ฝอย สาธารณสุ ข ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี
การท อ งเที่ ย ว การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ และ
ผลิตภัณฑประมง พรอมทัง้ เนนการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้โครงการฯ ยังไดรับการชวย
เหลือจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 จ.สงขลา ในการเขา
ไปดำเนินการสรางฝายชะลอน้ำเพือ่ สรางความอุดมสมบูรณ
ของน้ำใตดนิ ใหมปี ริมาณเพียงพอตอความตองการของชาว
บานบนเกาะบูโหลนเล

106 ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555
������������������_������������2555.indd 112

8/6/13 9:27 AM

ผลการดำเนินโครงการภายใต
“โครงการพัฒนาเกาะบูโหลน จังหวัดสตูล”
1. โครงการศึกษาเพือ่ พัฒนาชุมชน โดยการมีสว น
รวมของชุมชนบนเกาะบูโหลนดอนและเกาะบูโหลนเล
โครงการนีม้ ี รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เปนหัวหนาโครงการ ไดสงบุคลากรเขาไป
อยูกับชาวบานนานกวา 3 เดือน เพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ
ความสำเร็จและความลมเหลวของชุมชนและโครงการ
พัฒนาตางๆ ในอดีต จากนั้นก็จัดกิจกรรมตางๆ เพื่อแสวง
หาและพัฒนาศักยภาพของผูนำชุมชน (รูปที่ 10.1) ซึ่งบน
เกาะบูโหลนดอนกับบูโหลนเลจะมีความแตกตางกันมาก
เนือ่ งจากชาวบานบนเกาะบูโหลนเลตัง้ บานเรือนอยูก ระจัด
กระจาย ในขณะที่ชาวบานเกาะบูโหลนดอนอยูรวมกัน
เปนชุมชนหนาแนน เดิมมีการแบงขั้วออกเปน 3 กลุมใหญ
7 กลุมยอย หลังจากที่ไดเขาดำเนินโครงการก็พยายาม
ละลายพฤติ ก รรมการแบ ง ขั้ ว จนกระทั่ ง ลดลงไปมาก
จากนั้นไดพาแกนนำทั้ง 30 คนเดินทางไปศึกษาดูงานที่
ชุมชนเกาะยาวนอย อ.เกาะยาว จ.พังงา ในระหวางวันที่
10–11 มีนาคม 2555 (รูปที่ 10.2) ดวยชุมชนแหงนี้เปน
ตัวอยางทีด่ ใี นการพัฒนาอาชีพการเกษตร สงเสริมการทอง
เทีย่ วเชิงอนุรกั ษ การจัดการขยะมูลฝอย รวมทัง้ การอนุรกั ษ
และขยายพันธุสัตวน้ำ เปนตน

รูปทึ่ 10.1 กิจกรรมที่สรางความสัมพันธุในชุมชน
เกาะบูโหลนดอน

รูปที่ 10.2 กลุมแกนนำที่เดินทางไปดูงานที่
เกาะยาวนอย จ.พังงา เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2555
โครงการนี้ดำเนินการแลวเสร็จในเดือนกรกฎาคม
2555 และสงมอบงานใหกับบัณฑิตอาสาของ ม.อ. เปนผู
ดูแลและประสานงานตอไป
2. โครงการ “การเสริมสรางสมรรถนะใหกบั อสม.
ในการดูแลสุขภาพคนในชุมชนเกาะบูโหลนดอนรองรับ
การแพทยทางไกล”
โครงการนี้ มี รศ.นพ.สี ล ม แจ ม อุ ลิ ต รั ต น คณะ
แพทยศาสตร เปนหัวหนาโครงการ ไดเริม่ โครงการในเดือน
พฤษภาคม 2555 พร อ มนั ก ศึ ก ษาคณะแพทยศาสตร
จำนวน 20 คน โดยมีเปาหมายเพื่อเสริมสรางสมรรถนะให
กับกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.)
ในพื้นที่เกาะบูโหลนดอน แตพบวา อสม. ไมคอยเปนที่
ยอมรับของชาวบาน เนือ่ งจากในขณะนัน้ ชาวบานแตกแยก
เปนหลายกลุม จึงดำเนินโครงการตอในป 2556 โดยเพิ่ม
กลุมผูปวยโรคเดียวกันเปนผูชวยเหลือกันเองเพื่อรองรับ
การแพทยทางไกลเพิ่มเติมจาก อสม. เชน กลุมเบาหวาน
กลุมความดันโลหิตสูง และกลุมโรคหัวใจ เปนตน
3. โครงการ “กระบวนการพัฒนา การดูแลสุขภาพ
แบบพึ่ ง ตนเองของสตรี ที่ อ าศั ย บนเกาะบู โ หลนดอน
จ.สตูล”
โครงการนี้ มี ผศ.ดร.ขวั ญ ตา บาลทิ พ ย คณะ
พยาบาลศาสตร เปนหัวหนาโครงการ คณะทำงานไดเดิน
ทางลงพื้นที่เมื่อเดือนมีนาคม 2555 ไดสำรวจขอมูลดาน
สุขภาพจากกลุมผูนำชุมชนและชาวบานจำนวน 50 คน
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พบวาชาวบานไมมีความรูในการดูแลเรื่องสุขภาพ สิ่งที่พบ
คือโรคความดันโลหิตสูงและโรคอวนในสตรีที่เปนภัยเงียบ
ทีท่ ำลายชีวติ ของชาวบานบนเกาะ และในบางครอบครัวจะ
ใหความสนใจเรื่องของสุขภาพของบุตรมากกวาของตัวเอง
สำหรับครอบครัวที่มีความทันสมัยจะกังวลเรื่องของการ
เรียนของบุตร อยากใหบุตรมีการศึกษาที่ดีขึ้นเพื่อสามารถ
แขงขันกับคนบนฝงได เรื่องของพืชสมุนไพรชาวบานสวน
ใหญยังไมทราบวามีพืชสมุนไพรอะไรบางที่ใชในการรักษา
โรคไดและไมรูวิธีการใช
การลงพืน้ ทีค่ รัง้ ที่ 2 ไดจดั กิจกรรมเพือ่ สรางความเขา
ใจในการดูแลสุขภาพ โดยแบงเปนฐานความรู 4 ฐาน คือ
1) การตรวจสุขภาพ 2) การรับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน
3) หลักการออกกำลังกาย และ 4) การปฐมพยาบาลเบือ้ งตน
นอกจากนี้ยังจัดโครงการพยาบาลประจำบาน โดยใหชาว
บานมีสวนรวมในการดำเนินการ

5. โครงการ “พัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพอยาง
ยั่งยืน ชุมชนเกาะบูโหลน จ.สตูล”
โครงการนี้มี ดร.ศักรินทร ชนประชา คณะศึกษาศาสตร เปนหัวหนาโครงการ ไดลงสำรวจพื้นที่พบปญหา
เรือ่ งจำนวนครูไมเพียงพอ นอกจากนีช้ าวบานมีความสนใจ
อยากใหมีการสอนเกี่ยวกับการซอมเครื่องยนตเล็ก การ
ซอมเครื่องเรือ โดยไดหารือกับทางวิทยาลัยเทคนิคสตูลถึง
ความเปนไปไดในการนำชาวบานมาเรียน หรือการนำ
เครื่ อ งมื อ ลงไปสอนที่ เ กาะ ส ว นเครื่ อ งมื อ หลั ก ที่ ใช คื อ
ตูเชื่อมขนาดเล็ก ซึ่งทางโครงการไดดำเนินการขอขยาย
เวลาในการทำโครงการตอในป 2556

4. โครงการ “การจัดตัง้ หองยาชุมชน และการใช
สมุ น ไพรในสาธารณสุ ข มู ล ฐาน เพื่ อ ดู แ ลสุ ข ภาพ
เบื้องตน”
โครงการนี้มี ดร.ฐิติมา ดวงเงิน คณะเภสัชศาสตร
เปนหัวหนาโครงการ มีการสำรวจและทำความเขาใจกับ
ชาวบานในเรื่องการใชและการเก็บรักษายา ปญหาที่พบ
มากที่สุดคือ วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน และการใชสมุน
ไพรในการรักษาโรคที่พบในชีวิตประจำวัน ยกตัวอยางเชน
ชาวประมงที่ถูกพิษของแมงกระพรุนไฟ หรือถูกงูกัด ซึ่งผู
ดำเนินโครงการจะลงพื้นที่จัดกิจกรรมใหความรู เรื่องการ
ใชยา วันหมดอายุของยา การดูแลรักษายา ใหความรูเกี่ยว
กับพืชสมุนไพรที่ใชเปนยาสามัญประจำบานควบคูกับยา
แผนป จ จุ บั น นอกจากนี้ ไ ด ส อนให ช าวบ า นปลู ก พื ช
สมุนไพรเอาไวสำหรับใชรักษาโรคในเบื้องตนอีกดวย (รูปที่
10.3)

รูปที่ 10.3 กลุมนักเรียนรวมปลูกพืชสมุนไพร
เพื่อเปนยารักษาโรคในเบื้องตน
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6. โครงการ “การประเมินศักยภาพพลังงานลม
และการถายทอดเทคโนโลยีการนำพลังงานแสงอาทิตย
มาใชประโยชนของเกาะบูโหลน”
โครงการนี้มี รศ.ดร.ยุทธนา ฏิระวณิชยกุล คณะ
วิทยาศาสตร เปนหัวหนาโครงการ จากการที่ไดลงพื้นที่
สำรวจขอมูลเบือ้ งตนในชวงเดือนมกราคมถึงเมษายน 2555
ไดรวบรวมรายงานและขอมูลเบื้องตนของชาวบานเกี่ยว
กับการใชพลังงาน ชีวติ ความเปนอยูข องชาวบาน และปญหา
ที่ชาวบานประสบอยูคือการขาดแคลนพลังงานไฟฟา น้ำ
ที่ใชในการอุปโภคบริโภค เนื่องจากเมื่อเขาชวงฤดูแลงบอ
น้ำตืน้ ทีม่ อี ยูจ ะแหงและกรอย สวนน้ำจากระบบชลประทาน
ก็มีลักษณะขุนมาก นอกจากนี้แผงโซลาเซลลที่หนวยงาน
ราชการและเอกชนไดเขามาติดตั้งใหนั้นไดรับความเสีย
หายจากลมพายุและไมไดรับการดูแลและซอมแซม หมด
อายุการใชงาน รวมถึงชาวบานไมทราบวิธีการใชงานและ
ดูแลรักษา ทางโครงการจึงไดทำการตรวจเช็คและซอม
บำรุงในสวนที่สามารถซอมแซมได และไดออกแบบ สราง

รูปที่ 10.4 เครื่องกลั่นน้ำแสงอาทิตยที่ไดสราง
และทดลองอยูที่คณะวิทยาศาสตร

เครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย 2 ชุด ซึ่งสามารถกลั่น
น้ำไดเฉลี่ยวันละ 0.5-2 ลิตร/วัน/เครื่อง (รูปที่ 10.4) และ
ทำการทดลองอยูท คี่ ณะวิทยาศาสตร ม.อ. กอนทีจ่ ะนำลงไป
ใชจริงในพื้นที่เกาะบูโหลนดอนและเกาะบูโหลนเล รวมทั้ง
สอนวิธีการดูแลรักษาและซอมแซมเครื่องมือและอุปกรณ
เมื่อเกิดความเสียหายอีกดวย
7. โครงการ “การประยุกตใชยางธรรมชาติในการ
สรางสระเก็บกักน้ำในพื้นที่เกาะบูโหลนดอน”
โครงการนีม้ ี ผศ.ดร.อดิศยั รุง วิชานิวฒ
ั น คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหัวหนาโครงการ ไดเดินทางลง
พื้นที่เมื่อเดือนตุลาคม 2554 เพื่อดำเนินการวัดขนาดอาง
เก็บน้ำของกรมชลประทานทีเ่ กาะบูโหลนดอน (รูปที่ 10.5)
จั ด เตรี ย มอุ ป กรณ แ ละน้ ำ ยางพารา เพื่ อดาดยางพารา

รูปที่ 10.5 พื้นที่บอที่สำหรับดาดยางพารา
บนเกาะบูโหลนดอน จ.สตูล
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เคลือบผิวอางเก็บน้ำ ซึ่งจะชวยบรรเทาปญหาน้ำขุนและ
การสูญเสียน้ำจากการซึมลงดิน แตเนื่องจากเขาชวงฤดู
มรสุมทำใหไมสามารถเขาไปดำเนินการได เพราะในชวงดาด
ยางพาราจะตองอาศัยชวงที่มีแสงแดดจัด เพื่อตากยาง
พาราใหแหง อีกทัง้ ตองใชเวลานานพอสมควร เนือ่ งจากพืน้
ที่อางมีขนาดใหญและกวาง จึงจำเปนตองรอใหเขาชวงฤดู
แลงจึงจะสามารถดำเนินการไดเสร็จสมบูรณ จึงกำหนด
เวลาพืน้ ทีเ่ พือ่ ดาดยางพาราในชวงเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม
2556
8. โครงการ “จัดทำฝายชะลอน้ำเกาะบูโหลนเล”
โครงการนี้มี อ.วิวัฒน สุทธิวิภากร คณะวิศวกรรมศาสตร เปนหัวหนาโครงการ ไดลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพ
พื้นที่ทั่วไปและตำแหนงที่ตั้งของฝายชะลอน้ำ (รูปที่ 10.6)
จากนั้นไดดำเนินการสรางฝายชะลอน้ำบริเวณพื้นที่อาว
มวง ณ เกาะบูโหลนเล เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2555 ซึ่ง
ไดรับความรวมมือจากขาราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำ

ภาค 8 จ.สงขลา ในเรื่องแบบแปลนและการสราง รวมถึง
ชาวบานที่มาชวยสรางฝายชะลอน้ำ ทำใหการดำเนินงาน
ในโครงการสรางเสร็จไดดวยดี (รูปที่ 10.7) ทำใหสามารถ
กักเก็บน้ำในลำธารไดไมแหงขอด และทำการขยายฝายเพิม่
เติมเพื่อใหสามารถเก็บกักน้ำไดมากขึ้น (รูปที่ 10.8) นอก
จากนีย้ งั มีโครงการฝกอบรมนักเรียนและชาวบานเรือ่ งการ
บริหารจัดการน้ำอยางยั่งยืนในโอกาสตอไป
9. โครงการ “การจัดการขยะอินทรียและมูลฝอย
โดยใชถังหมักกาซชีวภาพครัวเรือน สำหรับพื้นที่เกาะ
กรณีศึกษา: เกาะบูโหลน จ.สตูล”
โครงการนี้ มี รศ.ดร.สุ เ มธ ไชยประพั ท ธ คณะ
วิศวกรรมศาสตร เปนหัวหนาโครงการ ไดทำการสรางและ
ทดลองเครือ่ งตนแบบทีภ่ าควิชาวิศวกรรมโยธา และนำลงไป
ใชในพื้นที่จริงในชวงปลายป 2555 โดยจะติดตั้งที่โรงเรียน
เพื่อใหนักเรียนมีสวนรวมในการดำเนินการกอนที่จะขยาย
ผลสูชาวบานตอไป

รูปที่ 10.6 การสำรวจพื้นที่

รูปที่ 10.7 การสรางฝายชะลอน้ำครั้งที่ 1

รูปที่ 10.8 กิจกรรมสรางขยายฝายชะลอน้ำครั้งที่ 2
เพื่อใหกักเก็บน้ำไดมากขึ้น
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10. โครงการ “การถายทอดความรูการจัดการ
ขยะมูลฝอยอยางครบวงจร กรณีศกึ ษา: พืน้ ทีเ่ กาะบูโหลน
จังหวัดสตูล”
โครงการนี้มี ดร.ปุญญานิช อินทรพัฒน คณะการ
จัดการสิ่งแวดลอม เปนหัวหนาโครงการ เดินทางลงสำรวจ
พื้นที่เกาะบูโหลนดอน เมื่อวันที่ 5-6 เมษายน 2555 พบวา
มีขยะหลายชนิดทัง้ ประเภทพลาสติก วัสดุกอ สรางบานเรือน
และเครือ่ งมือประมง กระจายทัว่ เกาะโดยไมมกี ารแยกขยะ
อีกทัง้ ชาวบานไมมคี วามรู ทางโครงการฯ จึงจัดกิจกรรมเพือ่
สรางความเขาใจในการจัดการขยะคือ กิจกรรมสรางความ
ตระหนัก ความรูความเขาใจ กิจกรรมฝกทักษะปฏิบัติใน
การลดปริมาณขยะมูลฝอย กิจกรรมการทำปุย หมักชีวภาพ
และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเสริมสรางใหเกิดจิตสำนึก (รูปที่
10.9)

11. โครงการ “การฟนฟูและอนุรักษภาษาอูรัก
ลาโวย”
โครงการนี้ มี ผศ.ดร.ปรั ช มน อั ก ษรจรุ ง คณะ
ศิลปศาสตร เปนหัวหนาโครงการ ไดรวบรวบภาษาเพื่อนำ
มาจัดทำเปนพจนานุกรมของภาษาอูรักลาโวย ซึ่งแบงเปน
5 หมวด ประกอบดวย หมวดพืชดอก หมวดสัตวเลี้ยง
และปศุสัตว หมวดอาหารคาว หมวดเครื่องดื่มและอาหาร
หวาน หมวดอากัปกริยาและการกระทำตางๆ ในการแปล
ภาษามีทงั้ หมด 4 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษา
อูรักลาโวย และภาษา IPA ขณะนี้รวบรวมไดมากกวา 200
คำ และในป 2556 จะเสนอโครงการโดยเดินทางไปยัง
เกาะหลีเปะ จ.สตูล และเกาะลันตา จ.กระบี่ เนือ่ งจากมีการ
ใชและพูดมากกวาที่เกาะบูโหลนเลและเกาะบูโหลนดอน
12. โครงการ “ตำนาน ความเชื่อ พิธีกรรมและ
ความเปนอยูชาวอูรักลาโวยในหมูเกาะบูโหลน จ.สตูล”
โครงการนี้มี ผศ.ดร.ศรีสุพร ปยรัตนวงศ คณะ
ศิลปศาสตร เปนหัวหนาโครงการ ไดดำเนินการเก็บขอมูล
ทางเอกสารและภาคสนาม ไดจำแนกขอมูลออกเปนเรื่อง
หลักๆ เชน เรือ่ งของวิถชี วี ติ ความเชือ่ ไสยศาสตร ความเชือ่
ของการสะเดาะเคราะห ตำนาน เรือ่ งเลา เปนตน สภาพบาน
เรือนและการจัดพื้นที่มีลักษณะคลายๆ คนในภาคใต นอก
จากนี้ยังคงมีพิธีกรรมการแกบน การรำและเตนรองเง็ง
การประกอบอาชีพ การถนอมอาหาร มีการประกอบการคา
เล็กนอย การตอเรือที่ชาวบานยังคงดำเนินอยูในปจจุบัน
สถานที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เป น พื้ น ที่ บ ริ เวณกู โ บร (ที่ ฝ ง ศพของ
คนมุสลิม)

ภาพที่ 10.9 กิจกรรมการเรียนรูการสรางความเขาใจ
ในการจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะบูโหลนดอน

รูปที่ 10.10 พิธีกรรมการเซนไหวของชาวบานอูรักลาโวย
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13. โครงการ “วัฒนธรรมทางดนตรีชาวอูรักลา
โวยในหมูเกาะบูโหลน จ.สตูล”
โครงการนีม้ ี วาทีร่ อ ยตรีหญิง ดร.เรวดี อึง้ โพธิ์ คณะ
ศิลปศาสตร เปนหัวหนาโครงการ จากการสำรวจพบวา
ปจจุบนั เหลือการละเลนดนตรีพนื้ บานอยูน อ ยมาก และนัก
ดนตรีที่เลนเพลงพื้นบานไดนั้นมีอยูเพียงคนเดียวอายุมาก
แลว โดยยังไมมกี ารถายทอดไปยังนักดนตรีรนุ หลัง ทางทีม
วิจัยจึงไดบันทึกเทปวิดีโอ เพื่อจัดทำเปนโนตเพลงแลว
ประมาณ 10 เพลง (รูปที่ 10.11) จากนัน้ นักวิจยั จะจัดโครง
การถายทอดความรูใหแกเยาวชนบนเกาะ (เพลงลาฆูดูวอ
ลาฆูมะอินัง และลาฆูมานะอิกัน ซึ่งเปนเพลงที่เปรียบ
เสมือนเพลงไหวครู) เพื่อเปนการอนุรักษเพลงพื้นบาน
อยางยั่งยืนตอไป

14. โครงการ “การศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
พัฒนาเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติบนเกาะบูโหลนเล
และเกาะบูโหลนดอน อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา”
โครงการนี้มี นายยิ่งยศ ลาภวงศ คณะวิทยาศาสตร
เปนหัวหนาโครงการ ไดทำการสำรวจพื้นที่ ซึ่งแบงการ
สำรวจออกเปนดานพืช แมลง สัตวสะเทินน้ำสะเทินบกและ
สัตวเลื้อยคลาน สัตวปก และสัตวเลี้ยงลูกดวยนม และได
สำรวจและกำหนดเสนทางเดินธรรมชาติสำหรับนักทอง
เที่ยวไดทั้งหมด 5 เสนทาง คือ ที่เกาะบูโหลนเล จำนวน 4
เสนทาง และที่เกาะบูโหลนดอน จำนวน 1 เสนทาง (รูปที่
10.12) จากการสำรวจพบ
1. พืช พบทั้งหมด 324 ชนิด พบที่บูโหลนเล 288
ชนิด และพบที่บูโหลนดอน 170 ชนิด
2. แมลง พบทั้งหมด 30 ชนิด (อยูในระหวางจัด
จำแนกอีกจำนวนหนึ่ง) พบที่บูโหลนเล 22 ชนิด และพบที่
บูโหลนดอน 9 ชนิด
3. สัตวสะเทินน้ำสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลาน
พบทั้งหมด 18 ชนิด พบที่บูโหลนเล 18 ชนิด และพบที่
บูโหลนดอน 4 ชนิด
4. สัตวปก พบทัง้ หมด 31 ชนิด โดยพบทีบ่ โู หลนเล
26 ชนิด และพบที่บูโหลนดอน 20 ชนิด
5. สัตวเลี้ยงลูกดวยนม พบทั้งหมด 7 ชนิด พบที่
บูโหลนเล 6 ชนิด และพบที่บูโหลนดอน 3 ชนิด
จากการสำรวจครัง้ นีไ้ ดพบสัตวทเี่ ปน New Record
ที่พบครั้งแรกในประเทศไทย คือ จิ้งจกไวทุกข (Lepidodactylus lugubris (Duméril & Bibron, 1836)) และ
พบผีเสื้อถุงทองปาสูง (Troides helena cerberus (C. &
R. Felder, 1865)) ที่เปนสัตวใกลสูญพันธุ ตามอนุสัญญา
ไซเตส (CITES) วาดวยการคาระหวางประเทศ ซึ่งชนิดของ
สัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ ดังแสดงในภาพที่ 10.13
(ก) และ (ข) ตามลำดับ และไดดำเนินการขออนุมัตินำโครง
รูปที่ 10.11 กิจกรรมการบันทึกเทปและการเรียนรูดนตรี การดังกลาวเขารวมในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
พื้นบานของชาวเลอูรักลาโวยบนเกาะบูโหลนดอน
สยามบรมราชกุมารี แลว
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รูปที่ 10.12 เสนทางเดินธรรมชาติบนเกาะบูโหลนเล และบนเกาะบูโหลนดอน จ.สตูล

ภาพที่ 10.13 (ก) จิ้งจกไวทุกข (Lepidodactylus
lugubris (Duméril & Bibron, 1836))

15. โครงการ “อนุรักษฟนฟูปาชายเลนและแนว
ปะการังหมูเกาะบูโหลน จ.สตูล”
โครงการนี้มี รศ.ดร.นพรัตน บำรุงรักษ คณะการ
จัดการสิ่งแวดลอม เปนหัวหนาโครงการ เดินทางลงพื้นที่
เมื่อวันที่ 5-6 เมษายน 2555 เขาไปทำการอบรมแนวทาง
การดูแลรักษาปาชายเลนที่มีอยูในบริเวณอาวมวง และ
อาวพังกานอย และอาวพังกาใหญ ไดสำรวจและติดปายชือ่
พรรณไมและปะการังที่อยูในบริเวณดังกลาวซึ่งมีหลาก
หลายชนิด รวมทั้งใหความรูแกชาวบานในเรื่องการดูแล
รักษา นอกจากนี้ไดใหคำแนะนำเรื่องสัตวน้ำ ปลาสวยงาม
ในแนวปะการัง การปองกันการคุกคามแนวปะการังจาก
การทำประมง และการทองเที่ยวที่ผิดวิธี การดูแลรักษา
การทำประมงเชิงอนุรักษ ดังแสดงในรูปที่ 10.14

ภาพที่ 10.13 (ข) ผีเสื้อถุงทองปาสูง
(Troides helena cerberus (C. & R. Felder, 1865))
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รูปที่ 10.14 กิจกรรมการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแนวปาชายเลนและแนวปะการัง
16. โครงการ “การวิเคราะห การเปลี่ยนแปลง
ระบบการประมง และการจำแนกประเภทของชาวประมง
เกาะบูโหลนดอน จ.สตูล”
โครงการนีม้ ี ดร.กอบชัย วรพิมพงษ คณะทรัพยากร
ธรรมชาติ เปนหัวหนาโครงการ เดินทางลงพืน้ ทีแ่ ละเก็บรวบ
รวมขอมูลการประกอบอาชีพของชาวบานบนเกาะบูโหลน
ดอนและเกาะบูโหลนเล ซึ่งชาวบานบนเกาะบูโหลนดอน
สวนใหญประกอบอาชีพประมงพืน้ บาน สวนเกาะบูโหลนเล
สวนใหญไปประกอบอาชีพที่เกาะหลีเปะ และประกอบ
อาชีพประมงบางแตนอย ทรัพยากรประมงยังคงมีความ
อุดมสมบูรณอยู เนือ่ งจากมีแนวปะการังเทียมวางไว 3 แหง
ในบริเวณหมูเกาะบูโหลน ทั้งนี้มีแผนการดำเนินงานตอใน
ป 2556
17. โครงการ “การศึกษาและถายทอดเทคโนโล
ยีการแปรรูปมะมวงและมันสำปะหลัง”
โครงการนี้มี ดร.สุทธิรักษ เพชรรัตน คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปนหัวหนาโครงการ เดินทางลงพืน้ ทีส่ ำรวจพืช
และไมผลที่ปลูกบนเกาะบูโหลนดอนและบูโหลนเล พบวา
มะมวงและมันสำปะหลังเปนพืชที่มีการปลูกกันมาก จึงได
ใหความรูและสาธิตการแปรรูปมะมวงและมันสำปะหลัง
เปนผลิตภัณฑตางๆ ดังแสดงในรูปที่ 10.15
นอกจากนี้ยังพบวา ในชวงมรสุม (พฤษภาคมตุลาคมของทุกป) ชาวบานไมสามารถเดินเรือเพื่อทำการ
ประมงหรือเดินทางไปรับจางทีเ่ กาะหลีเปะได ทำใหขาดราย
ได อีกทั้งยังประสบกับภาวะผลผลิตของวัตถุดิบที่จะนำมา
แปรรูปไมออกผลตามฤดูกาลอีกดวย

รูปที่ 10.15 กิจกรรมการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑตา งๆ
18. โครงการ “การผลิตปลา ปลาหมึกตากแหง
ดวยตูอบพลังงานแสงอาทิตย/ไมฟน”
โครงการนี้มี ดร.สุทธิรักษ เพชรรัตน คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปนหัวหนาโครงการ คณะนักวิจัยเดินทางลง
พื้นที่เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ไดดำเนินการสรางตูอบ
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย เพื่ อ ใช ส ำหรั บ อบผลิ ต ภั ณ ฑ ป ลา
ปลาหมึกตากแหง นอกจากนี้ คณะนักวิจัยไดสาธิตการทำ
ขาวเกรียบปลาหมึก และสาธิตการใชตูอบพลังงานแสง
อาทิตย ดังแสดงในรูปที่ 10.16 แตตอมาโครงการประสบ
ปญหาตูอบถูกพายุพัดเสียหายจึงตองเขาไปทำการซอม
แซมในชวงปลายป 2555
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รูปที่ 10.16 รูปตูอบพลังงานแสงอาทิตย และผลิตภัณฑขาวเกรียบปลาหมึก
19. โครงการ “การจัดการเครือขายและรูปแบบ
การพัฒนาการทองเที่ยวของชาวบานหมูเกาะบูโหลน
อ.ละงู จ.สตูล”
โครงการนี้มี ผศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร คณะ
การจัดการสิ่งแวดลอม เปนหัวหนาโครงการ ดำเนินงาน
มาตั้งแตเดือนเมษายน 2555 โดยลงพื้นที่รวมกับทีมของ
ดร.ปุญญานิช ซึ่งลงพื้นที่วันที่ 5-6 เมษายน 2555 ไดจัด
กิจกรรมกลุมยอยออกเปน 3 กลุม
1. จัดเวทีชุมชนเพื่อเปดตัวโครงการฯ
2. สำรวจสภาพพื้นที่เบื้องตน
3. สำรวจและประเมินศักยภาพทรัพยากรแหลง
ทองเที่ยว

ในการอบรมมัคคุเทศกไดจัดหลักสูตรเฉพาะใน
ชุมชนของเกาะบูโหลนดอนพรอมประกาศนียบัตรรับรอง
ดังแสดงในรูปที่ 10.17 และไดรวมงานกับวิทยาลัยชุมชน
สตูล เพื่อจัดทำเปนหลักสูตรทองเที่ยว นอกจากนี้ไดเดิน
ทางสำรวจจุดดำน้ำโดยรอบ พรอมทั้งใหความรูเกี่ยวกับ
การทำ Homestay แกชมุ ชนเกาะบูโหลนดอน โดยรวมกับ
วิทยาลัยชุมชนสตูลและอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตราใน
การพัฒนาใหเปนแหลงทองเทีย่ วเชิงระบบนิเวศเพือ่ ใหเกิด
การทองเที่ยวแบบยั่งยืน และเปนการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติที่มีอยูใหคงอยูโดยมีการจัดตั้งเปนกลุมชมรม
ทองเที่ยวเชิงนิเวศตอไป

รูปที่ 10.17 กิจกรรมการอบรมชมรมทองเที่ยวเชิงนิเวศ และการอบรมการทำ Homestay ณ เกาะบูโหลนดอน
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Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂ

11

11.1 Ê¶ÒºÑ¹·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã·ÐàÅáÅÐªÒÂ½˜›§
(Marine and Coastal Resources Institute: MACORIN)
ผลการดำเนินงานดานงานวิจัยและบัณฑิตศึกษา ชาติจำนวน 3 เรือ่ ง นอกจากนีย้ งั สามารถสรุปงานวิจยั หรือ
ของสถาบั น ทรั พ ยากรทะเลและชายฝ ง มี ผ ลงานดั ง งานสรางสรรคทไี่ ดรบั การตีพมิ พเผยแพร และทำการคิดคา
น้ำหนักตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ตอไปนี้
(สมศ.) แสดงดังรูปที่ 11.1
11.1.1 ผลงานตีพิมพ
11.1.2 โครงการวิจัย/บริการวิชาการ
แบงเปน ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
รายละเอียดดังตารางที่ 11.1
นานาชาติและระดับชาติ จำนวน 5 เรือ่ ง และงานตีพมิ พสบื
เนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับ

รูปที่ 11.1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในปการศึกษา 2551-2555
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ตารางที่ 11.1 โครงการวิจัย/บริการวิชาการที่มีคณาจารยใน MACORIN เปนหัวหนา/ผูรวมโครงการ
ลำดับ

ชื่อโครงการ

1

การศึกษาเปรียบเทียบมิติความยั่งยืนเชิงบูรณาการ
ระหวางสวนยางพาราวนเกษตรกับสวนยางพารา
เชิงเดี่ยว

2

คณาจารยที่เปนหัวหนา/
ผูรวมโครงการ
ผศ.ดร.เยาวนิจ กิตติธรกุล

แหลงทุน

งบประมาณ
(บาท)

มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ปตท.

170,000

กระบวนการบูรณาการแผนการตั้งรับภัยพิบัติ
ผศ.ดร.เยาวนิจ กิตติธรกุล
ธรรมชาติเขาสูหนวยงานภาครัฐ: กรณีศึกษา 2 ชุมชน
ในเครือขายคนรักษลุมน้ำพัทลุง

คณะการจัดการสิ่งแวดลอม
ม.อ.

70,000

3

การจัดการขยะโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น

ผศ.ดร.เยาวนิจ กิตติธรกุล

สถาบันลูกโลกสีเขียว

399,050

4

โครงการฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัย Tools and
Techniques for Determination Mercury and
Methyl Mercury in Sediment and Biota

ดร.ศิริพร ประดิษฐ

ม.อ.

94,860

5

โครงการความรวมมือระหวางประเทศเรื่องการศึกษา
โลหะหนักโดยใชเทคนิค DET และ DGT

ดร.ศิริพร ประดิษฐ

Analytical and Environment Chemistry, Vrije
Universiteit Brussel

300,000

6

การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อจำแนกชนิด
ไสเดือนทะเลสกุล Nephtys ในทะเลสาบสงขลา

ดร.มนัสวัณฏ แสงศักดา
ภัทรธำรง

ม.อ.

200,000

7

ทุนสนับสนุนเดินทางไปทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธในตาง อ.กรอร วงษกำแหง
ประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาเอก

ม.อ.

300,000

8

โครงการวิจัยเรื่องการติดตามผลกระทบทางสังคมของ นางพิไลวรรณ ประพฤติ
ชาวเลอันเนื่องมาจากการทองเที่ยวทางทะเลในพื้นที่
เกาะหลีเปะ จังหวัดสตูล

ศูนยศึกษาเพื่อพัฒนาเขต
เศรษฐกิจสามฝาย (IMT-GT
Studies Center)

230,000

9

โครงการวิจัยเรื่องการตอบสนองของชุมชนชายฝง
ตอวิกฤติการสูญพันธุของโลมาอิรวดีในลุมน้ำทะเล
สาบสงขลา

นางพิไลวรรณ ประพฤติ

ทุนอุดหนุนการวิจัย ม.อ.

200,000

10

ศึกษาสภาพสิ่งแวดลอม (น้ำ, ดิน) ในปาชายเลน
บานหัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา

ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา

92,000

11

ศึกษาคุณสมบัติของตะกอนในลุมน้ำทะเลสาบสงขลา
จำนวน 10 จุด

ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา

95,000

12

ศึกษาการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของลุมน้ำทะเลสาบส ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา
งขลา: กรณีศึกษาบานทาหิน

80,000

13

กระบวนการปรับตัวของชุมชนในพื้นที่ทะเลสาบ
สงขลาตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาวะโลกรอน

ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา

55,750

14

ศึกษาผลกระทบของการพัฒนานวัตกรรมตอชุมชนใน ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา
ลุมน้ำทะเลสาบสงขลา: กรณีศึกษาชุมชนบานทาหิน

80,000

15

พัฒนาแผนผังวิจัย (Research Roadmap)
ทะเลสาบสงขลา

ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา

73,000

16

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชบริหาร
งานวิจัยและสารสนเทศเชิงพื้นที่โปรแกรมยอย
(Modul): แสดงผลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)
ในระบบเครือขาย (Internet) (Client server)

ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา

95,000
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ลำดับ

ชื่อโครงการ

คณาจารยที่เปนหัวหนา/
ผูรวมโครงการ

17

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชบริหารงาน
วิจัยและสารสนเทศเชิงพื้นที่โปรแกรมยอย (Modul):
แสดงภาพและการตกแตง (render) สี

ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา

85,000

18

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชบริหารงาน
วิจัยและสารสนเทศเชิงพื้นที่โปรแกรมยอย (Modul):
การจัดรูปแบบการจัดพิมพ

ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา

85,000

19

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชบริหารงาน
วิจัยและสารสนเทศเชิงพื้นที่โปรแกรมยอย (Modul):
การซอนทับภาพในระบบเครือขาย (Client Server)

ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา

95,000

20

การแปลงขอมูลระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร (GIS)
สูระบบเครือขาย (Internet)

ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา

90,000

21

ศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคมและการใชประโยชนจาก
ปาชายเลนบริเวณบานหัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา

ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา

87,000

22

การสำรวจกุงเตนในทะเลสาบสงขลา

ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา

54,000

23

การยืนยันสายพันธุกุงเตนในทะเลสาบสงขลา

ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา

98,000

24

ศึกษาประชาคมหอยในทะเลสาบสงขลาตอนนอก

ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา

80,000

25

การจัดทำรูปวิธานหอยเพื่อนำความรูสูชุมชน

ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา

75,000

26

การศึกษาสัตวกลุมหอยที่ใชบริโภคในทะเลสาบสงขลา ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา

48,000

11.1.3 ทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนการวิจยั ใน
การทำวิทยานิพนธ
ในดานการสนับสนุนการดำเนินงานดานการวิจัย
และบัณฑิตศึกษา มีนักศึกษาไดรับทุนการศึกษาและทุน
สนั บ สนุ น การวิ จั ย ในการทำวิ ท ยานิ พ นธ ในป 2555
ตอไปนี้
1. ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร จำนวน 2 ทุน
โดยเปนนักศึกษาระดับปริญญาเอกทั้ง 2 ทุน
2. ทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ จำนวน 6
ทุน โดยเปนนักศึกษาระดับปริญญาเอก 3 ทุน และระดับ
ปริญญาโท 3 ทุน
3. ทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธในหัวขอ
การแกปญหาของชุมชน 2 ทุน โดยเปนนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกทั้ง 2 ทุน
นอกจากนี้ สถาบันฯ ไดทำการบูรณาการขอมูลทีไ่ ด
จากผลการวิจยั มาใชในการจัดทำเว็บไซตโครงการของศูนย

แหลงทุน

งบประมาณ
(บาท)

บริหารงาน วิจัยลุมน้ำทะเลสาบสงขลา (รูปที่ 11.2) เพื่อ
ให ส ะดวกต อ การสื บ ค น ข อ มู ล และให บุ ค คลภายนอก
สามารถเขาถึงขอมูลงานวิจยั ไดโดยผานทาง http://www.
slbmacorin.psu.ac.th/slbweb/index.html โดยภาย
ในเว็ บ ไซต จ ะมี รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ งานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วกั บ
ทะเลสาบสงขลาประมาณ 5,000 เรื่อง โดยแบงเปนหมวด
หมูใหสามารถสืบคนไดตามหัวขอดังนี้
• หมวดสถานที่
• หมวดสิ่งแวดลอม
• หมวดประชาชน/สภาลุมน้ำ
• หมวดแผนแมบท
• หมวดยุทธศาสตร
• หนวยงาน
• ชื่อผูวิจัย
• ปที่พิมพ
• ประเภทผลงาน
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รูปที่ 11.2 เว็บไซตโครงการของศูนยบริหารงานวิจัยลุมน้ำทะเลสาบสงขลา
11.2 Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂÃÐºº¾ÅÑ§§Ò¹ (ÊÇÃ¾.)
(PSU Energy System Research Institute: PERIN)
11.2.1 วิธีการดำเนินงาน
สถาบันวิจยั ระบบพลังงาน (สวรพ.) ในฐานะหนวย
งานภายใตสถาบันการศึกษาชัน้ นำของภาคใต มีการรวมตัว
ของคณาจารยและนักวิจัยดานพลังงาน ซึ่งถือเปนกลยุทธ
สำคัญของมหาวิทยาลัยในการเปนผูนำดานนโยบายและ
การวิจัยดานพลังงาน ดำเนินการเพื่อสนองตอบตอความ
ตองการของประเทศ โดยเนนการวิจัยเชิงบูรณาการที่ครบ
หวงโซคุณคาตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำ จนกระทั่งปลายน้ำ โดย
อาศัยความเชี่ยวชาญของบุคลากรในหลายสาขาหลากมิติ
ตั้งแตดานสังคม เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร ตลอดจนสิ่ง
แวดลอม โจทยวิจัยจะมุงเนนตอบสนองความตองการของ
ผูใชเปนหลักเพื่อใหสามารถนำไปใชประโยชนไดอยางเต็ม
ที่ ประกอบกับสรางเครือขายพันธมิตรรวมกับหนวยงาน
ดานพลังงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พัฒนา
หองปฏิบตั กิ ารวิจยั ดานพลังงานใหมมี าตรฐานและสามารถ
สรางผลงานวิจยั ไดอยางตอเนือ่ ง ผลักดันใหคณะสรางหลัก
สูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีลักษณะบูรณาการและเปนที่
ตองการของอุตสาหกรรมและชุมชน โดย สวรพ. จะมุง เนน

พัฒนางานวิจัยดานพลังงาน สรางองคความรู ใหบริการ
วิ ชาการ และถ า ยทอดเทคโนโลยี แ ก นั ก ศึ ก ษา รวมถึ ง
บมเพาะบุคลากรของสถาบันฯ ใหมคี วามสามารถในการวิจยั
ในทิศทางที่มหาวิทยาลัยยังขาดแคลนหรือตองการขับ
เคลื่อนเปนพิเศษ
11.2.2 ภารกิจของสถาบันวิจัยระบบพลังงาน
1. การจัดตัง้ หนวยงานใหม ชือ่ “สถาบันวิจยั ระบบ
พลังงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร”
2. จัดทำยุทธศาสตรวิจัยดานพลังงานของมหาวิทยาลัย
3. การวิ จั ย และถ า ยทอดเทคโนโลยี องค ค วามรู
ดานพลังงาน
4. การวิจัยเชิงบูรณาการ ตั้งแตดานสังคม ชุมชน
เกษตรกรรม เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร ตลอดจน
สิ่งแวดลอม
5. ประสานงานดานการวิจัยกับคณะและหนวย
งานในมหาวิทยาลัย
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6. จัดทำฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับพลังงานทดแทน
โดยเปนแหลงของฐานขอมูลวิจัย ศึกษาคนควาขอมูลวิจัย
ในแหลงวิชาการตางๆ วิเคราะหขอมูลและประมวลผล
จัดทำขอมูลเปนระบบ
7. สงเสริมใหมีการผลิตบุคลากรและบัณฑิตที่มี
ความรูความเขาใจทั้งทางดานการอนุรักษพลังงานและสิ่ง
แวดล อ ม การผลิ ต พลั ง งานทดแทน และการนำไป
ประยุกตใช
8. ประสานงานในการตรวจวิเคราะหดา นพลังงาน
แกหนวยงานที่มีการใชพลังงาน
9. สรางเครือขายดานพลังงานทั้งภายในและตาง
ประเทศ
10. วางรากฐานความรูสำหรับการพัฒนาประเทศ
ดานพลังงานและสิ่งแวดลอมในระยะยาว

ในปงบประมาณ 2555 สวรพ. ไดดำเนินงานตาม
ภารกิจในการประสานงานดานการวิจัยและพัฒนาพลัง
งานกับหนวยงานตางๆ ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ยังไดขับเคลื่อนใหมีการพัฒนาหลักสูตรขึ้น 2
หลักสูตร ไดแก
1. หลั ก สู ต รการจั ด การวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพลั ง งานและการจั ด การ จากคณะ
วิศวกรรมศาสตร
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จั ด การพลั ง งานอย า งยั่ ง ยื น จากคณะการจั ด การสิ่ ง แวดลอม
ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรนี้อยูในระหวางการเสนอหลัก
สูตรเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ตารางที่ 11.2 กิจกรรมของสถาบันวิจัยระบบพลังงาน ปงบประมาณ 2555
ลำดับ

กิจกรรม

ระยะเวลา

สถานที่

1

จัดประชุมหารือทิศทางการดำเนินงานวิจัยของ ม.อ. ในดาน BTC
เพื่อจัดทำแผนที่นำทาง (Research roadmap)

6 ก.พ. 55

หองประชุมฉัตรวิจัย
สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.

2

จัดทำแผนที่นำทางวิจัย (Research roadmap) ของระบบ
วิจัยทางดานพลังงาน (ดาน Biogas และ Bioethanol)
เพื่อใชในการจัดการงานวิจัยและทุนวิจัยใหเกิดผลงานทางวิชาการ
และความเขมแข็งในดานงานวิจัย

28 ก.พ.55

หองประชุมเลิศพัฒน
สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.

3

ประชุมหารือแนวทางในการจัดการปญหาและอุปสรรคของการ
พัฒนาหลักสูตรการจัดการวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพลังงานและการจัดการ จากคณะวิศวกรรมศาสตร
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลัง
งานอยางยั่งยืน จากคณะการจัดการสิ่งแวดลอม

23 มี.ค.55

หองประชุมฉัตรวิจัย
สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.

4

ศึกษาดูงานเรื่องการวิจัยระบบเผาไหมชีวมวล
เพื่อนำมาปรับปรุงแผนที่นำทางใหเกิดความสมบูรณ

5

สรางความรวมมือกันพรอมลงนามในหนังสือความรวมมือทาง
วิชาการ กับ Yokohama National University KanZawa
University Kyoto University ประเทศญีป่ ุน, Inha University
สาธารณรัฐเกาหลี และ ม.อ.

25-27 มี.ค.55

29 มี.ค. 5 เม.ย. 55

บริษัทไบโอ-แมส เพาเวอร จำกัด
จังหวัดชัยนาท และภาควิชาวิศวกรรม
เครื่องกลและการบินอวกาศ
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ กรุงเทพฯ
ประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลี
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ลำดับ

กิจกรรม

ระยะเวลา

สถานที่

6

ประชุมหารือโครงการพัฒนาทุงกังหันลมเกาะใหญ เนื่องดวยการไฟฟา
สวนภูมิภาค มีความประสงคจะรวมดำเนิน “โครงการพัฒนาทุงกังหัน
ลมเกาะใหญ” รวมกับ ม.อ. เปนทุงกังหันลมขนาด 2.5 MW จำนวน
19 ตัว มูลคาโครงการ 2,200 ลานบาท ขายไฟฟาไดปละประมาณ 450
ลานบาท เปนโครงการพลังงานสะอาดและเปนทุงกังหันลมที่ใหญที่สุด
ของอาเซียน เพื่อสรางพลังงานสะอาดเกือบ 50 MW ฟนฟู
ทะเลสาบสงขลา พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนกวา 2,000 ครัวเรือน
และเปนฐานวิจัยของมหาวิทยาลัยในอนาคต

20 เม.ย. 55

หองประชุมฉัตรวิจัย
สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.

7

จัดประชุมหารือโครงการความรวมมือกับบริษัททักษิณน้ำมันปาลม
เนื่องดวยบริษัททักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาลม จำกัด ตั้งอยูที่
ต.ทาสะทอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี มีความประสงคจะทำความ
รวมมือกับ ม.อ. ดานการวิจยั และพัฒนาในหัวขอเกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมปาลม ซึ่งบริษัทมีความตั้งใจจะอำนวยความสะดวกใหใน
ดานอุปกรณ ครุภัณฑ สถานที่ และชวยจัดหางบประมาณสนับสนุน
ทุนวิจัย

26 เม.ย.55

หองประชุมเลิศพัฒน
สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.

8

เขารวมการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ครั้งที่ 1
จัดโดยสำนักบริหารโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

27-30 เม.ย.55

9

เขารวมประชุมรวมกับการไฟฟาสวนภูมิภาค เนื่องดวยการไฟฟาสวน
ภูมิภาคมีความประสงคจะรวมดำเนินโครงการพัฒนาทุงกังหันลม
เกาะใหญ เพื่อเปนฐานวิจัยของ ม.อ. ในอนาคต

30 เม.ย. –
2 พ.ค.55

10

เขารวมประชุม 6th International conference of the university
network for climate and ecosystems change and adaptation
Research (UN-CECAR) on renewable energy Chulalongkorn
University, Thailand

22-23 พ.ค.55

ณ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

11

เขารวมประชุมกับผูอำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษพลังงาน เรื่อง
การรวมดำเนินโครงการทางดานพลังงานกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อแนะนำสถาบันฯ

11 พ.ค.55

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน
กรุงเทพฯ

12

จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานสถาบันวิจัยระบบ
พลังงานฯ

28 พ.ค.55

หองประชุมเลิศพัฒน
สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.

13

เขารวมประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
ทุงกังหันลมเกาะใหญ

29 พ.ค.55

หองประชุมศรีเกียรติพัฒน
อาคารศรีเกียรติพัฒน
สำนักงานองคการ
บริหารสวนจังหวัดสงขลา

14

นำนักวิจัยดานพลังงานแสงอาทิตย (Solar cell)
ไปศึกษาดูงานที่วิทยาเขตปตตานี และประชุมหารือกันในเรื่องดังกลาว

7 มิ.ย.55

ม.อ. วิทยาเขตปตตานี

15

เขารวมโครงการ CILO พบเครือขาย เพื่อประชาสัมพันธ
หนวยงาน CILO

9-10 มิ.ย.55

จ.พัทลุง ต.คลองแดน อ.ระโนด
จ.สงขลา

16

เขารวมกิจกรรม Research caravan ณ วิทยาเขตปตตานี

13 มิ.ย.55

ม.อ. วิทยาเขตปตตานี

17

ศึกษาดูงานสรางความรวมมือและเผยแพรสถาบันฯ

14 มิ.ย.55

สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา

ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

สำนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค
กรุงเทพฯ
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ลำดับ

กิจกรรม

ระยะเวลา

สถานที่

18

เขารวมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยรวมดาน
พลังงานและสิ่งแวดลอม (JGSEE) ครั้งที่ 2/2555

21 มิ.ย.55

คณะพลังงานสิ่งแวดลอม และวัสดุ
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
กรุงเทพฯ

19

เขารวมประชุมคณะกรรมการกลุมอุตสาหกรรมน้ำมันปาลม ครั้งที่ 4
รวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

29 มิ.ย. 55

สภาอุตสาหกรรม แหงประเทศไทย
กรุงเทพฯ

20

เจรจาความรวมมือกับศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต (ศอ.
บต.) เรื่อง พลังงานแสงอาทิตย ในประเด็นแนวคิดการพัฒนาโครงการ
ผลิตพลังงานสะอาดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต เปนโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยขนาด 8 เมกกะวัตต จำนวน 2 โรง โดยมีหลักคิดสำคัญคือ
สามารถเชิญผูนำชุมชน ประชาชนหรือหนวยราชการ เขามาศึกษาดูงาน
ประชุม ติดตอสื่อสาร เปนแหลงเรียนรูทรัพยากร ธรรมชาติ การอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยีเรื่องพลังงาน แกนักศึกษา นักเรียน และ
ประชาชนทั่วไป รวมถึงสรางความเชื่อมั่นตอนักธุรกิจไทยและตางชาติ
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต

4 ก.ค.55

ศูนยอำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนใต (ศอ.บต.) จ.ยะลา

21

เขารวมกิจกรรมโครงการวิจัย เรื่อง “Anammox integrated
biological nutrient removal” and “Biogas hydrogen sulde
cleanup” ณ Iowa State University (ISU) เจรจาความ
รวมมือทางดาน Bioenergy ณ Cornell University รัฐ New York
North และ Carolina State University รัฐ North Carolina

3-17 ก.ค.55

ประเทศสหรัฐอเมริกา

22

ประชุมคณะกรรมการกลุมอุตสาหกรรมน้ำมันปาลม ซึ่งเปนระดับ
ผูบริหารกิจการประเภทโรงงานสกัดน้ำมันปาลม และโรงกลั่นน้ำมัน
ปาลม เขาแลกเปลี่ยนเรียนรูและเยี่ยมชมโครงการวิจัยรวมกับ
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

27 ก.ค. 55

หองประชุมเลิศพัฒน
สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.

23

ศึกษาดูงานสรางความรวมมือและเผยแพรสถาบันฯ

27 ก.ค.55

ศูนยบริการวิชาการที่ 8 กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

24

ศึกษาดูงานสรางความรวมมือและเผยแพรสถาบันฯ

9 ส.ค.55

โรงไฟฟาจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา

25

ประชุมโครงการไฟฟาพลังงานน้ำรวมกันระหวางไทย-นอรเวย

14 ส.ค.55

หองประชุม 2 สำนักงานอธิการบดี
ม.อ.

26

ตรวจเยี่ยมประเมินโครงการสงเสริมเทคโนโลยีกาซชีวภาพสำหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม ป 2555 (ปที่ 5)

16 ส.ค.55

สำนักงานของบริษัท เอส พี เอ็ม
อาหารสัตว จำกัด จ.ราชบุรี

27

ประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำป 2555 ศูนยความเปนเลิศดาน
เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดลอม บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงาน
และสิ่งแวดลอม (JGSEE)

17 ส.ค.55

คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
กรุงเทพฯ

28

ประชุมความรวมมือการวิจัยเรื่อง Bioethanol ระหวางบริษัท
Kansai Electric power ประเทศญี่ปุน กับ ม.อ.

22 ส.ค.55

หองประชุมฉัตรวิจัย
สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.

29

เจรจาความรวมมือเรื่องการวิจัยกับ บริษัท Kansai electric จำกัด
โครงการการผลิต Ethanol จากน้ำตาลจาก (Nypa) เพื่อขอรับ
ทุนสนับสนุนจาก JICA

24 ส.ค.55

กรุงเทพฯ

30

เขาพบและรวมหารือกับ คุณวิเศษ จูภิบาล ผูบริหารบริษัท ปตท. จำกัด
(มหาชน) เพื่อสรางความเชื่อมั่นในการขอทุนวิจัยจากบริษัท ปตท.

30 ส.ค.55

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ
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ลำดับ

กิจกรรม

ระยะเวลา

31

ลงนามสัญญา โครงการการกำกับดูแลและสงเสริมการปฏิบัติงานตาม
พ.ร.บ.การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 สำหรับโรงงานควบ
คุมกลุมพื้นที่ภาคใต และ จ.สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรี
และสุพรรณบุรี

31 ส.ค.55

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน
กรุงเทพฯ

32

ประชุมหารือแนวทางการจัดทำขอเสนอโครงการ เพื่อเสนอขอ
งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
โดยคณะผูแทนกลุมอุตสาหกรรมน้ำมันปาลม

7 ก.ย.55

หองประชุมเลิศพัฒน
สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.

33

สำรวจสถานที่ติดตั้งโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

12 ก.ย.55

อ.จะนะ จ.สงขลา

34

ประชุมเตรียมขอมูลกอนจะไปหารือในรายละเอียดกับศูนยวิจัย
ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

18 ก.ย.55

หองประชุมเลิศพัฒน
สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.

35

หารือรายงานความกาวหนาแบบมุงเปาของโครงการวิจัยเรื่อง “การ
ประเมินศักยภาพการเพิ่มอัตราการผลิตกาซชีวภาพดวยการหมักรวม
และอัตราการทดแทนเชื้อเพลงไมฟนของสหกรณผลิตยางแผนรมควัน”

36

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 3/2555 (JGSEE)

11.2.3 โครงการวิจัยภายใตสถาบันวิจัยระบบ
พลังงาน ปงบประมาณ 2554-2555
1. โครงการเพิม่ ความคุม คาทางเศรษฐศาสตรของ
เทคโนโลยีกาซชีวภาพในอุตสาหกรรมน้ำยางขนดวยสาร
ทดแทนกรดซัลฟุริกควบคูกับระบบไรอากาศแบบกักเก็บ
ตะกอนสูง
งบประมาณ 2,848,000 บาท ป 2554
หัวหนาโครงการ รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ
2. โครงการสงเสริมสาธิตการผลิตกาซชีวภาพใน
สหกรณกองทุนสวนยาง ระยะที่ 1
งบประมาณ 13,134,415 บาท ป 2555
หัวหนาโครงการ รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ

21-22 ก.ย.55

25 ก.ย.55

สถานที่

โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ

คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
กรุงเทพฯ

3. โครงการสำรวจพื้นที่มีตนจากและพื้นที่มีศักยภาพในการปลูกจากเพือ่ การผลิตเอทานอลในประเทศไทย
งบประมาณ 1,200,000 บาท ป 2555
หัวหนาโครงการ รศ.ดร.นพรัตน บำรุงรักษ
4. โครงการสนับสนุนการกำกับดูแลและสงเสริม
การปฏิบตั งิ านตาม พ.ร.บ.การสงเสริมการอนุรกั ษพลังงาน
พ.ศ. 2535 สำหรับโรงงานควบคุมกลุมพื้นที่ภาคใต และ
จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรี และสุพรรณบุรี
งบประมาณ 10,818,100 บาท ป 2555
ทำงานร ว มกั บ ศู น ย วิ ศ วกรรมพลั ง งาน คณะ
วิศวกรรมศาสตร
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11.3 Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¹ÇÑμ¡ÃÃÁÂÒ§¾ÒÃÒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊ§¢ÅÒ¹¤ÃÔ¹·Ã
(PSU Natural Rubber Innovation Research Institute)
โครงการจัดตัง้ สถาบันวิจยั และพัฒนานวัตกรรมยาง
พารา เปนหนวยงานจัดตัง้ ใหมภายในมหาวิทยาลัย มีภารกิจ
ด า นการวิ จั ย และพั ฒ นาองค ค วามรู ท างด า นยางพารา
รวมทัง้ ถายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจยั และการจัดการตางๆ
ใหกับเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งสงเสริมและ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรูแ ละสามารถนำความรู
ทางวิชาการไปประยุกตใชในการพัฒนาประเทศไดตอไป
11.3.1 วัตถุประสงค
1. กำหนดแนวทางและนโยบาย รวมทัง้ ดำเนินการ
วิจัยสหวิชาการที่เกี่ยวของกับยางพารา
2. สงเสริม และสนับสนุนการผลิตบัณฑิตของทุก
คณะ เพื่อสรางบุคลากรที่มีความรูความสามารถดานยาง
พาราป อ นสู ต ลาด เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของ
ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคอุตสาหกรรม
3. ดำเนินการวิจัยที่มุงเนนตอบสนองความตอง
การของผูใช และถายทอดองคความรู นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีใหมๆ ใหกับเกษตรกรและผูประกอบการ เพื่อ
นำไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
11.3.2 ภารกิ จ ของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
นวัตกรรมยางพารา
1. วิ จั ย และพั ฒ นายางพาราตั้ ง แต ต น น้ ำ เช น
การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุยางพารา การตรวจสอบ
พันธุกรรม การควบคุมโรคยางพารา เปนตน ไปจนถึง
ปลายน้ ำ เช น การแปรรู ป ผลผลิ ต จากยางในรู ป แบบ
ผลิตภัณฑตางๆ
2. ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี
ความรูและสามารถ นำความรูทางวิชาการไปประยุกต
ใชในงานวิจัยและนำไปใชประโยชนในทุกดาน ซึ่งเปน
ความตองการของประเทศ
3. ให ค ำปรึ ก ษาและส ง เสริ ม ให นั ก วิ จั ย ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ทำงานวิ จั ย ร ว มกั บ เอกชนในการจั ด ตั้ ง
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑยางพารา

4. จัดทำฐานขอมูลองคความรู (Knowledge
bank) ทีเ่ กีย่ วของกับยางพาราอยางครบวงจร ทัง้ ในดาน
ของการปรับปรุงพันธุย างไปจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ
โดยเปนแหลงของฐานขอมูลวิจัยศึกษาคนควาขอมูล
วิ จั ย ในแหล ง วิ ช าการต า งๆ วิ เ คราะห ข อ มู ล และ
ประมวลผลจัดทำขอมูลเปนระบบ
5. เป น หน ว ยงานที่รว มให บ ริ ก ารตรวจสอบ
คุณภาพ และออกใบรับรองคุณภาพยางหรือผลิตภัณฑ
ยาง
6. จั ด อบรมให ค วามรู แ ก เ กษตรกร และผู
ประกอบการในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน
• เทคโนโลยีการจัดการสวนยางใหเกิดประสิทธิภาพและไดรับผลตอบแทนมากที่สุด
• การจัดการของเสียในกระบวนการผลิต โดย
ใหผูประกอบการตระหนักถึงการกำจัดหรือบำบัดของ
เสีย รวมทั้งสงเสริมและใหความรูกับผูประกอบการ
เรื่องการใชประโยชนจากของเสีย
• การเตรียมความพรอมของผูประกอบการเพื่อ
รองรับขอตกลงการคาระดับนานาชาติ
• เทคโนโลยีการแปรรูปยางพาราอยางงาย เพื่อ
สงเสริมใหเกิดการแปรรูปผลิตภัณฑ และสรางมูลคาเพิม่
ของผลิตภัณฑในชุมชน และสนับสนุนผลิตภัณฑแปร
รูปใหเปนที่รูจักและสรางตลาดทั้งในประเทศและตาง
ประเทศ
11.3.3 ผลการดำเนินงาน ประจำป 2555
1. รวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัด
กิจกรรมแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การนำ
นวั ต กรรมมาใช ใ นการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ ย างพารา
และการเชื่อม โยงธุรกิจระหวางกลุมสมาชิกที่เขารวม
โครงการฯ ระหวาง วันที่ 24–25 กุมภาพันธ 2555
ณ โรงแรมไดมอนดพลาซา อ.หาดใหญ จ.สงขลา
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2. นำเสนอผลงานวิจัยดานยางพาราในงาน Rubber Technology Expo 2012 ระหวางวันที่ 7-8 มีนาคม
2555 ณ ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ
3. รวมกับศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จัด
งานมหกรรมสินคาและเทคโนโลยียางพารา (Rubber
Expo) ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 9-13 มีนาคม 2555 ณ ศูนย
ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ป ม.อ.
4. นำคณาจารย ม.อ. (ดานยางพารา) และผูบ ริหาร
บริษัท อินโนเวชัน กรุป (ประเทศไทย) จำกัด เขาเยี่ยมชม
โรงงานและสถานประกอบการ เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2555
ณ บริษัท เมกกา หาดใหญ จำกัด และสหกรณกองทุน

สวนยางบานบอทอง (สะบายอย 6) อ.สะบายอย จ.สงขลา
5. จัดประชุมใหคำแนะนำ คำปรึกษาแกผปู ระกอบ
การดานยางพารา (หจก.สายบุรีอุตสาหกรรม และผูประ
กอบการใช ย างฟองน้ ำ เป นเบาะรถยนต ต.น้ ำ น อย อ.
หาดใหญ จ.สงขลา) ตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 จนถึง
ปจจุบัน ณ สำนักวิจัยและพัฒนา
6. ยื่นขอเสนอเปนที่ปรึกษาโครงการสงเสริมและ
พัฒนาการรวมกลุม อุตสาหกรรมยางพาราในพืน้ ที่ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย
สงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ต.น้ำนอย อ.หาดใหญ
จ.สงขลา
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7. นำคณาจารย ม.อ. (ดานยางพารา) ผูบ ริหารบริษทั
อินโนเวชัน กรุป (ประเทศไทย) จำกัด และนักธุรกิจชาวพมา
เขาเยี่ยมชมโรงงานและสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 10
พฤษภาคม 2555 ณ บริษัท เมกกาหาดใหญ จำกัด และ
สหกรณ ก องทุ น สวนยางบ า นบ อ ทอง (สะบ า ย อ ย 6)
อ.สะบายอย จ.สงขลา
8. ใหการสนับสนุนเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑยางพาราแกชมุ นุมสหกรณกองทุนสวนยางสตูล ตัง้ แต
วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 จนถึงปจจุบัน ณ ชุมนุมสหกรณ
กองทุนสวนยางสตูล จ.สตูล
9. เขารวมงานประกวดนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร เพื่อการพึ่งพา
ตนเองและชุมชน: ขาว ยางพารา และปาลมน้ำมัน ของ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เพื่อประชาสัมพันธ สถาบันฯ ระหวางวันที่ 8-10 มิถุนายน 2555 ณ
ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎรธานี
10. หาแนวทางการทำวิจัยดานยางพารา รวมกับ
บริษัท Sumitomo Rubber Industries ประเทศญี่ปุน
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ณ หองประชุมเลิศพัฒน
สำนักวิจัยและพัฒนา

11. ร ว มกั บ ศู น ย ท รั พ ย สิ น ทางป ญ ญา อุ ท ยาน
วิทยาศาสตร ม.อ. เขาประชุมเพือ่ หาความรวมมือกับบริษทั
3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด เรื่องกาวยาง เมื่อวันที่ 29
มิถุนายน 2555 ณ ศูนยวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด กรุงเทพฯ
12. เข า ร ว มประชุ ม จั ด ทำแผนกลยุ ท ธ แ ละการ
ปฏิบตั งิ านรวมกับรองอธิการบดีฝา ยระบบวิจยั และบัณฑิต
ศึ ก ษา และหน ว ยงานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง เมื่ อ วั น ที่ 30
มิ ถุ น ายน 2555 ณ ห อ งประชุ ม เลิ ศ พั ฒ น สำนั ก วิ จั ย
และพัฒนา
13. แจงขอมูลภารกิจสนับสนับสนุนเมืองยางพารา
ของสถาบันฯ แกจ.สงขลา ในโครงการสถาปนาความสัมพันธ
เมืองพี่เมืองนองระหวางจ.สงขลา และ จ.เรียว ประเทศ
อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555
14. เขียนขอเสนอโครงการและของบประมาณรวม
กันระหวาง 2 หนวยงานคือ สถาบันฯ และศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 11 เพื่อใหสามารถดำเนินภารกิจได
ครบถวนมากขึ้น ในเบื้องตนไดหารือเกี่ยวกับการขอใชพื้น
ที่ในศูนยสงเสริมสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เพื่อเชื่อม
โยงการทำงานกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐฯ และ
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เอกชน รวมทั้งใชเปนชองทางความรวมมือดานการบริการ
วิชาการภายใตโครงการตางๆ ที่จะเกิดขึ้น
15. สรุปโครงการวิจยั ของ ม.อ. เพือ่ จัดทำฐานขอมูล
งานวิจัยดานยางพารา
16. ประชุมคณะทำงานสงเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมกับรองอธิการบดีฝายระบบวิจัยและบัณฑิต
ศึกษา และหนวยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ เมือ่ วันที่ 16 สิงหาคม
2555 ณ หองประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี ม.อ.
วิทยาเขตหาดใหญ
17. ประชุมหารือการแกไขปญหา เรื่อง ยางพารา
รวมกับ สกย. และหนวยงานอื่นๆ ในวันที่ 28-29 สิงหาคม
55 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรุงเทพฯ
18. เปนวิทยากรอบรม เรือ่ ง เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การแปรรูปผลิตภัณฑยางพาราระดับอุตสาหกรรม ในโครง
การพัฒนาศักยภาพโรงงานยางพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต
รวมกับ บริษทั ไอคิวซี (ประเทศไทย) จำกัด และศูนยสง เสริม
อุ ต สาหกรรมภาคที่ 11 เมื่ อ วั น ที่ 3 กั น ยายน 2555
ณ โรงแรมหาดใหญพาราไดซ แอนด รีสอรท อ.หาดใหญ
จ.สงขลา

19. เขารวมจัดทำแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใต
ชายแดน 4 ป (พ.ศ. 2557-2560) ในวันที่ 5 กันยายน 2555
ณ หองประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด
สงขลา
20. ร ว มหารื อ กั บ สำนั ก งานเลขานุ ก ารคณะ
กรรมการสงเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตรฯ เรือ่ ง การตัง้
นวัตกรรมยางพาราเปน Flagship project ของอุทยาน
วิทยาศาสตรฯ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 ณ หองประชุม
เลิศพัฒน สำนักวิจัยและพัฒนา
21. เขารวมงาน NSTDA Investors’ Day ประจำป
2555 เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและเทคโนโลยีตอนักลงทุน
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ตามคำเชิญของศูนยทรัพยสินทางปญญา อุทยานวิทยาศาสตรฯ ในวันที่ 19-20 กันยายน 2555 ณ หองคอนเวนชัน่
ฮอลล ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด
กรุงเทพฯ
22. เข า ร ว มประชุ ม เรื่ อ งการลดการสู ญ ค า ทาง
เศรษฐกิจ กรณีกรีดยางไมไดขนาด ในวันที่ 21 กันยายน
2555 ณ หองประชุม 125 กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรุงเทพฯ
23. หารือการดำเนินงานตาม MOU กับ บ.ไทยฮั้ว
ยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขาฉลุง อ.หาดใหญ จ.สงขลา
(วันที่ 11 ตุลาคม 2555) และสำนักงานใหญ (วันที่ 18
ตุลาคม 2555)

24. โครงการจัดตั้งสถาบันฯ รวมกับอุทยานวิทยาศาสตรฯ เขาเยี่ยมและหารือกับหางหุนสวนจำกัด ป.สยาม
อุตสาหกรรมยาง และหางหุนสวนจำกัดอุตสาหกรรมผลิต
ยางไทยสิน เพื่อหาโจทยวิจัยในการทำวิจัยรวมกันและ
ผลักดันภารกิจของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ ใหบรรลุวัตถุ
ประสงค ระหวางวันที่ 24-25 ตุลาคม 2555 ณ ต.ออมนอย
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร
• หจก. ป.สยามอุตสาหกรรมยาง
• หจก.อุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน
25. จัดทำแผนปฏิบตั กิ ารตามยุทธศาสตรระบบวิจยั
และบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ณ สำนัก
วิจัยและพัฒนา

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555 131
������������������_������������2555.indd 137

8/6/13 9:53 AM

26. ประสานงานและรวมหารือการดำเนินโครงการ
วาจางทีป่ รึกษา 2 โครงการ คือ 1) โครงการยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑยางและไมยางสูมาตรฐานสากล และ 2) โครง
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑยางและไมยางพาราภายใต
เครือขายความรวมมือระหวางผูประกอบการและหนวย
งานวิจัย จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กับคณะ
วิศวกรรมศาสตร เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ณ หอง
ประชุมฉัตรวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา
27. ประสานงานและรวมหารือการดำเนินโครงการ
ที่ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ขอเชิญยื่นขอเสนอ
โครงการในกิจกรรมการใหคำปรึกษา เรื่อง การสงเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางและไมยางพารากับ
คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ณ หองประชุมฉัตรวิจัย
สำนักวิจัยและพัฒนา
28. หจก.ป.สยามอุตสาหกรรมยาง เขาเยี่ยมชม
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร (เปนโครงการตอเนื่องจากการ
นำนักวิจัยดานยางพาราเขาหารือความรวมมือกับโรงงาน

ยางลอ) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ณ ศูนยเครื่องมือ
วิทยาศาสตร
29. โครงการจัดอบรม/สัมมนา เรือ่ ง Progresses in
reactive processing for polymers and the role of
atwin screw extruder พรอมหารือความมือทางการวิจัย
รวมกันกับ Prof. Dr.Tadamoto Sakai จาก Shizuoka
University ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 16-18 ธันวาคม
2555 ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.อ. วิทยาเขต
ปตตานี
30. โครงการสำรวจพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย ไดผลัก
ดันใหองคการสวนยาง (อสย.) สรางโรงงานผลิตยางพารา
ในพื้นที่เพื่อรองรับวัตถุดิบที่มีการขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้น
รวมทั้งมีการรณรงคการสรางทาเรือพาณิชย เพื่อสงออก
ยางพารา และมีแผนการกอตั้งมหาวิทยาลัยการยางนานา
ชาติ โดยผู ป ระสานงานมี ค วามประสงค ใ ห ท างมหาวิทยาลัยฯ เขาไปมีสว นรวมในการขับเคลือ่ นและสรางความ
รวมมือทางวิชาการดานยางพารา ระหวางวันที่ 19-21
ธันวาคม 2555 ณ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
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11.4 Ê¶ÒºÑ¹ÎÒÅÒÅÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊ§¢ÅÒ¹¤ÃÔ¹·Ã (PSU Halal Institute)
สถาบันฮาลาล เปนหนวยงานที่สงเสริมผลักดันให
เกิดการขยายตัวของธุรกิจตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับอุตสาหกรรม
อาหาร สินคาและบริการตามมาตรฐานฮาลาลของหลัก
การศาสนาอิสลาม ดวยกระบวนการวิจัยพัฒนา และถาย
ทอดเทคโนโลยีการผลิตและธุรกิจการผลิตอุตสาหกรรม
ฮาลาล โดยในป 2555 มีผลการดำเนินงานดังนี้
11.4.1 งานวิจัย
สถาบันฮาลาลไดรบั จัดสรรงบประมาณแผนดิน ป
2555 งบเงินอุดหนุนทัว่ ไป แผนงานแกไขปญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต โครงการพัฒนาการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต โครงการ

จัดตั้งสถาบันฮาลาล ม.สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
มีการจัดสรรทุนวิจยั ดานฮาลาล จำนวน 4 โครงการ ซึง่ เปน
โครงการเดี่ยวทั้งหมด รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,523,472
บาท ดังแสดงในตารางที่ 11.3
11.4.2 การถายทอดเทคโนโลยีและความรู
สถาบันฮาลาล ไดดำเนินการตามยุทธศาสตรในการสง
เสริมใหคำปรึกษาและถายทอดเทคโนโลยีแกผูประกอบ
การผลิต และบริการฮาลาลใหมีความรูและยกระดับมูลคา
การผลิตและบริการฮาลาลเพิ่มขึ้น โดยในป 2555 มีการ
ดำเนินโครงการตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 11.4

ตารางที่ 11.3 การจัดสรรทุนวิจัยดานฮาลาล
ลำดับ
ชื่อโครงการ
1 ผลของการเชือดแบบฮาลาลตอคุณภาพและอายุการเก็บ
รักษาเนื้อไกกระทง
2 การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานฮาลาลของเจลาติน
โดยใชเทคนิค Liquid chromatography - mass
spectrometry (LC-MS)รวมกับการยอยสลาย
ดวยเอนไซม
3 การผลิตเครื่องแกงสมภาคใตผงสำเร็จรูปฮาลาลและ
สมบัติเชิงหนาที่ของเครื่องแกง : สมบัติการตาน
ออกซิเดชันและตานการอักเสบระดับเซลล
4 ปญหาทางกฎหมายในการควบคุมฉลากสินคาและ
การโฆษณาตามพระราชบัญญัติยาและพระราชบัญญัติ
เครื่องสำอาง: กรณีเครื่องสำอางฮาลาลในพื้นที่ 5
จังหวัดชายแดนใต

หัวหนาโครงการ
ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
คณะอุตสาหกรรม เกษตร
ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
คณะอุตสาหกรรม เกษตร

งบประมาณ
396,400 บาท

ดร.สุนิสา ศิริพงศวุฒิกร
คณะอุตสาหกรรม เกษตร

399,300 บาท

อ.อำนวย อินทสโร
คณะนิติศาสตร

378,892 บาท

348,880 บาท
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ตารางที่ 11.4 กิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีและความรู
ลำดับ
ชื่อโครงการ
1 อบรมแนวทางการให
บริการบำบัดสุขภาพใน
รูปแบบ Halal Medical
Service

2

วัน เดือน ป กลุมเปาหมาย/ผูเกี่ยวของ
9 ม.ค.55 - นักวิชาการหรือเจาหนาที่
จากโรงพยาบาลตางๆ ใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต จำนวน 200 ราย

3

2-3 ก.พ. 55 ผูประกอบการอาหารฮาลาล
และผูสนใจทั่วไป จำนวน 80
ราย
โครงการสืบเนื่องจากโครงการ 12 มี.ค. – ผูประกอบการ กลุม
พัฒนาผลิตภัณฑและตนแบบ 30 เม.ย. 55 วิสาหกิจชุมชน SMEs
จำนวน 10 ราย
บรรจุภัณฑเพื่อตอยอด
และกาวขึ้นสูความเปน
ผูนำบรรจุภัณฑอาหารฮาลาล

4

กระบวนการสรางเครือขาย
เกษตรกรผูเลี้ยงแพะใน
จังหวัดปตตานี

5

การแปรรูปขนมไทย

อุทยานการเรียนรูฮาลาล
(Halal Knowledge Park)

27 ส.ค. 55 เกษตรกรผูเลี้ยงแพะ ใน 12
อำเภอของจังหวัดปตตานี
ที่อยูในเครือขาย จำนวน
100 ราย และไมอยูใน
เครือขาย จำนวน 100 ราย
ส.ค. - ก.ย. ผูประกอบการฮาลาล
55
นักเรียน และนักศึกษา
และผูสนใจทั่วไป

ผลการดำเนินงาน
- ผูเขารวมอบรมสวนใหญมีความ รู
ความเขาใจหลังเขาอบรมเกี่ยวกับ
แนวทางและรูปแบบโรงพยาบาลวิถี
อิสลาม อยูในระดับดีมาก คิดเปน
รอยละ 57.8
- จากการประเมิน พบวาผูเขาอบรม
สวนใหญ รอยละ 84.4 มีความ
สนใจทีจ่ ะใหสถาบันฮาลาลจัดอบรม
อีกครั้งในเรื่องการดูแลผูปวย
palatine care โดยการบูรณาการ
กับวิถีชีวิตมุสลิม
เพื่อเกิดการสรางงาน สรางอาชีพ
และใชวัสดุในทองถิ่น ใหเกิด
ประโยชน
- สนับสนุนใหมีนวัตกรรม
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ ใหกับ
ผูประกอบการ
- เพื่อเปนตนแบบในการใหผู
ประกอบการมีสวนรวมในการ
พัฒนาผลิตภัณฑและนำไปใชไดตรง
ตามเปาประสงคของตลาดฮาลาล
- พัฒนาใหเกษตรกรมีการบริหารจัด
การการเลี้ยงแพะเปนระบบฟารม
มากขึ้น
- ผลักดันใหเกิดการสรางเครือขาย
เกษตรกรผูเลี้ยงแพะ
สถาบันฮาลาล สำนักงานปตตานี
มีแนวทางการจัดพื้นที่ในอาคาร ให
มีมุมอานหนังสือและสืบคนผาน
ระบบสารสนเทศ เพื่อเปนแหลง
คนควา และบริการหนังสือ สิ่งพิมพ
แกผูประกอบการฮาลาล นักเรียน
นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปที่มาติด
ตองานไดใชเวลาใหเปน ประโยชน
และมีนิสัยรักการอาน
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ลำดับ
ชื่อโครงการ
6 การสรางอัตลักษณผานเครื่อง
แตงกายมุสลิม เพื่อเจาะ
โลกมุสลิม
7

วัน เดือน ป กลุมเปาหมาย/ผูเกี่ยวของ
ผลการดำเนินงาน
30 ต.ค. 55 ผูป ระกอบการเครือ่ งแตงกาย สรางแนวคิดใหมและยกระดับการ
และผูสนใจทั่วไป จำนวน ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องแตงกาย
300 ราย
มุสลิมของไทยใหเปนที่ยอมรับของ
ตลาดโลกมุสลิม
สรางแนวคิดในการออกแบบ
1 ต.ค. – กลุมผูประกอบการหรือ
- ผูประกอบการมีสวนรวมในการ
และพัฒนาบรรจุภัณฑใหแก
30 พ.ย. 55 กลุมวิสาหกิจชุมชน
คิดคนควา และหาวิธีการออกแบบ
ที่ดี และเหมาะสมกับผลิตภัณฑของ
กลุมผูประกอบการฮาลาล
ผูผลิตสินคาฮาลาล ใน
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
สามจังหวัดชายแดนภาคใต ตนไดดวยตัวเอง ผานขั้นตอนตางๆ
เพื่อใหเกิดความยั่งยืนตอไป
ภายใต ก ารพั ฒ นาของสถาบั น
จำนวน 8 ราย
ฮาลาล ม.สงขลานครินทร
- เพื่ อ กระตุ น ให เ กิ ด ไอเดี ย และ
แนวคิด ที่เปนไปไดจริงเพื่อนำไปตอ
ยอดสูสวนอื่นๆ เมื่อสิ้นสุดโครงการ

รูปที่ 11.3 ตัวอยางกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยี
และความรูที่ของสถาบันฮาลาล
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11.4.3 งานประชาสัมพันธและงานวิเทศสัมพันธ
สถาบันฮาลาล ไดดำเนินการตามยุทธศาสตรในการ
สงเสริมการประชาสัมพันธกจิ กรรมทีเ่ กีย่ วของกับการผลิต
และบริ ก ารด า นฮาลาล ทั้ ง ในรู ป ของสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ วิ ท ยุ
โทรทัศน เวปไซต และการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ อาหาร

สินคา และบริการฮาลาล รวมทั้งสงเสริมการสรางเครือ
ขายความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในและตาง
ประเทศ โดยในป 2555 มีการดำเนินโครงการตางๆ และ
จัดนิทรรศการ ดังแสดงในตารางที่ 11.5

ตารางที่ 11.5 กิจกรรมประชาสัมพันธและงานวิเทศสัมพันธ
ลำดับ
ชื่อโครงการ
1 งาน จ.ภ. วิชาการ’54 (PCCST
Academic festival 2011)

วัน เดือน ป
กลุมเปาหมาย/ผูเกี่ยวของ
12 ม.ค.55 คณาจารยและนักเรียน
จำนวน 800 ราย

2

งานอาซูรอสามัคคี
ประจำป 2555

3

งานแสดงสินคาอาหาร 2555
(THAIFEX -World of food ASIA
2012)

23-27
พ.ค.55

ผลการดำเนินงาน
เผยแพรผลงานวิจัย
และความรูดานวิทยาศาสตร
อาหารฮาลาล
นักศึกษาชมรมมุสลิม ม.อ.
นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไดรับ
หาดใหญ จำนวน 300 ราย
ทราบขอมูลขาวสาร ดานฮาลาล
อยางถูกตอง
- ผูผลิต / ผูสงออกสินคาในอุตสา - เผยแพรผลงานวิจัยทางดาน
ฮาลาล
หกรรมอาหารฮาลาลทั้งใน
- จัดแสดงผลิตภัณฑของ
ประเทศและตางประเทศ
(กลุมประเทศอาเซียน)
ผูประกอบการ 5 จังหวัด
ชายแดน
- ผูนำเขา / ตัวแทนจำหนาย
- ทำการประชาสัมพันธ
สินคาในอุตสาหกรรมอาหาร
ยุทธศาสตรและผลงานของ
ของไทย
- ประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศแ สถาบันใหเปนที่รูจักอยาง
ละตางประเทศ มีผูเขารวม ชมบูธ กวางขวาง
ทั้งสิ้น 800 ราย

4

งานเกษตรภาคใตครั้งที่ 20 ประจำป
2555

10-19
ส.ค.55

นักศึกษา นักวิชาการ และ
ผูสนใจ จำนวน 1,000 ราย

5

สรางเครือขายความรวมมือกับ
นักศึกษาไทยจากตะวันออกกลาง

25 ส.ค.55

6

งานแสดงและจำหนายสินคา
IMT-GT Trade Fair 2012

27 ส.ค. –
2 ก.ย.55

29 ม.ค.55

ไดสงเสริมความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับฮาลาล

นักศึกษาไทยจากตะวันออกกลาง - ไดเสวนาสรางความรวมมือ
จำนวน 55 ราย
ระหวางสถาบันฮาลาลและ
นักศึกษาไทย จากตะวันออก
กลาง
- ไดศึกษาขอมูลหลักสูตร การ
ศึกษาในตะวันออกกลาง
- ไดแลกเปลี่ยนความเขาใจ ใน
เรื่องกฎระเบียบตางๆ ทางการ
คาและบรรยากาศ การคาขาย
ในประเทศตางๆ
ผูประกอบการ 3 ประเทศ
- เพื่อประชาสัมพันธภารกิจ
(ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย) ของสถาบันฮาลาลใหแกหนวย
งานราชการ เอกชน ตลอดจน
หนวยงานภายนอกใหเปนที่รูจัก
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ลำดับ
ชื่อโครงการ
วัน เดือน ป
7 เขารวมประชุมสัมมนา Asean Eco- 15 ก.ย.55
nomic Community (AEC) Lecture
Series Inagural Brieng in Penang
– "Opportunities & Challenges"

8

การประชุมยุทธศาสตร
สภาอุตสาหกรรมภาคและ
กลุมจังหวัด 5 ภาค ครั้งที่ 1/2555
จังหวัดกระบี่

กลุมเปาหมาย/ผูเกี่ยวของ
ผูนำและสมาชิกของสมาคมธุรกิจ
หอการคา องคกรวิชาชีพ องคกร
พัฒนาเอกชน นักธนาคาร
นักการเมือง นักวิชาการ
เจาหนาที่ของรัฐ และผูประกอบ
การ จำนวน 100 ราย
28-30 ก.ย. สภาอุตสาหกรรม 76 จังหวัด
55
ขาราชการครูและผูประกอบการ
จังหวัดกระบี่ จำนวน 100 ราย

ผลการดำเนินงาน
- ไดรับความรูความเขาใหกับ
ผูประกอบการเกี่ยวกับการ
เตรียมความพรอมสูการเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

- ทำการเผยแพรประชาสัมพันธ
กิจกรรมและยุทธศาสตรสถาบัน
ฮาลาลใหเปนที่รูจักแกบุคคล
ภายนอก

รูปที่ 11.4 ตัวอยางงานประชาสัมพันธและงานวิเทศสัมพันธ
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11.4.4 ผลงานเดน
ตารางที่ 11.6 ผลงานเดนของสถาบันฮาลาล ม.อ.
ลำดับ
ชื่อโครงการ
วัน เดือน ป กลุมเปาหมาย/ผูเกี่ยวของ
ผลการดำเนินงาน
1 เจรจาความรวมมือ กับหนวยงาน 9-20 ก.พ. 55 คณาจารยจาก ประเทศ
- เจรจาความรวมมือ ดานการวิจัยและ
ในตางประเทศ และการเขารวม
ซาอุดิอาระเบีย
พัฒนาผลิตภัณฑฮาลาล ณ King Saud
ประชุมนานาชาติดานฮาลาล
University ประเทศซาอุดิอาระเบีย
ในวันที่ 11 ก.พ. 55
- เขารวมการประชุม 1st International
Halal Conference ณ กรุงริยาด
ประเทศซาอุดิอาระเบีย
ในวันที่ 12-14 ก.พ. 55
- ติดตามการทำขอตกลงระหวาง
สถาบันฮาลาล กับ U.A.E University
และนำเสนอบทความวิชาการในงาน
Food Science Day ของ U.A.E.
University ในวันที่ 15 ก.พ. 55
- เจรจาทำความรวมมือ ดานการวิจัย
และพัฒนาดานฮาลาลกับ Department
of Health Science, Qatar University
ในวันที่ 19 ก.พ. 55
2 งานแสดงสินคาฮาลาล 2555
11 - 15 ก.ค. ผูประกอบการ หนวยงาน สรางรายไดจากการ จำหนายสินคา ซึ่ง
Halal Product Exhibition
55
ราชการ หนวยงานเอกชน เปนผลิตภัณฑจากพื้นที่จังหวัดชายแดน
ครั้งที่ 2 (HAPEX 2)
และผูสนใจทั่วไป จำนวน ภาคใต สงผลตอการแกปญหาเศรษฐกิจ
1,000 ราย
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
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12.1 ËÅÑ¡ÊÙμÃ
12.1.1 จำนวนหลักสูตร
บัณฑิตวิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษาอยางตอเนื่อง โดยบูรณาการบางหลักสูตรที่มีเนื้อหา
เกี่ยวของเขาเปนหลักสูตรเดียวกัน และในปการศึกษา
2555 มีจำนวนหลักสูตรทั้งสิ้น 147 หลักสูตร จำแนกตาม
ระดับการศึกษา (แสดงดังรูปที่ 12.1) ดังนี้
1. หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาเอก จำนวน 43
สาขาวิชา
2. หลั ก สู ต รระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณฑิ ต ชั้ นสู ง
จำนวน 5 สาขาวิชา
3. หลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 98 สาขาวิชา
4. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน
1 สาขาวิชา

12.1.2 หลักสูตรเดน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความโดดเดน เชน
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา
เปดสอนโดยคณะ แพทยศาสตร มีความเปนเลิศใน
3 ประเด็นหลัก ไดแก
1.1 นักศึกษาตางชาติใหความสนใจเขาศึกษา
ตอทัง้ 2 หลักสูตรนีเ้ ปนจำนวนมาก อีกทัง้ ยังไดรบั การยอม
รับจากองคกรระดับนานาชาติ เชน องคการอนามัยโลก
(WHO) โดยการใหทุนสนับสนุนนักศึกษาตางชาติที่เขา
ศึกษา
1.2 ผลงานวิจยั เพือ่ วิทยานิพนธสว นใหญไดรบั
การตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ

รูปที่ 12.1 จำนวนหลักสูตรที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2552-2555

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555 141
������������������_������������2555.indd 147

8/6/13 9:31 AM

นักศึกษาสวนใหญเปนนักศึกษาตางชาติ เมื่อสำเร็จการ
ศึกษาออกไปทำใหเกิดเครือขายในการตีพิมพผลงานวิจัย
อี ก ทั้ งยั งได นำผลงานวิ จั ย ไปใช ป ระโยชน ในการพั ฒ นา
ชุมชน สังคม และประเทศของตน ทำใหผลงานวิจัยเปนที่
ประจักษตอสังคมในระดับนานาชาติ
1.3 ผลงานวิจัยทางดานระบาดวิทยา สามารถ
นำไปใชแกปญหาสาธารณสุขของประเทศไทย และในประ
เทศในกลุมที่กำลังพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
เปดสอนโดย คณะวิทยาศาสตร ทั้ง 2 หลักสูตรนี้มี
ความโดดเดนทางดานผลงานวิจัย เพื่อวิทยานิพนธ ไดรับ
รางวัลผลงานดีเดนเปนจำนวนมาก อีกทัง้ ยังไดรบั การตีพมิ พ
เผยแพรในวารสารวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
นอกจากนั้นยังเปนหลักสูตรที่อยูในเครือขายนวัตกรรม
ทางเคมีของ สกอ. ตั้งแตเริ่มโครงการจนถึงปจจุบัน

สนับสนุนจากรัฐบาลในประเทศของตน เปนหลักสูตรที่
พัฒนาความรวมมือและเครือขายกับตางประเทศ อีกทัง้ ผล
งานวิ จั ย เพื่ อ วิ ท ยานิ พ นธ ข องหลั ก สู ต รยั ง สามารถตอบ
สนองความตองการของคนในชุมชน ทัง้ ในระดับประเทศโดย
เฉพาะพื้นที่ภาคใตและในระดับภูมิภาคเอเชีย
5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาเทคโนโลยี
พอลิเมอร
เปดสอนโดย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี
ความเขมแข็งทางวิชาการและมีความเปนเลิศทางดานผล
งานวิจัย ไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการทั้งระดับ
ชาติและนานาชาติเปนจำนวนมาก ผลงานวิจยั ของหลักสูตร
ไดสรางองคความรูใหมและสามารถนำไปสูการแกปญหา
และพัฒนาตอยอดในระดับอุตสาหกรรมที่สำคัญของประ
เทศโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางพารา
6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิทยาการ
วิธีวิจัย
เปดสอนโดย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีจดุ
เดนคือเปนหลักสูตรที่สามารถรองรับนักศึกษาที่มีพื้นฐาน
ทั้งดานสังคมศาสตรและวิทยาศาสตร นักศึกษามีความ
หลากหลาย ผลงานวิจัยของนักศึกษานอกจากจะเกิดองค
ความรูที่สามารถเผยแพรตีพิมพในระดับนานาชาติแลว ยัง
มีผลตอการนำไปใชประโยชนในเชิงนโยบายและการแก
ปญหาในระดับชุมชนและประเทศอีกดวย

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
เปดสอนโดย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทั้ง 2 หลัก
สูตรนี้มีความเขมแข็งทางวิชาการและมีความเปนเลิศทาง
ดานผลงานวิจัย ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ อันเนื่องมาจากผลงานวิจัยของ
หลักสูตรเปนการสรางองคความรูที่สามารถตอบสนอง
ความตองการทั้งในแงของการแกไขปญหาและพัฒนาตอ
สังคม ชุมชน และประเทศ ไดอยางมีประสิทธิภาพและ 12.2 ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒºÑ³±ÔμÈÖ¡ÉÒ
ประสิทธิผล นอกจากนี้นักศึกษาตางชาติยังใหความสนใจ
12.2.1 ผูสมัครเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตอการเขาศึกษาทั้ง 2 หลักสูตรเปนจำนวนมาก
ผูสมัครเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2552-2555 มี
4. หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ประมาณปละ 3,000 คน (แสดงในรูปที่ 12.2) โดยหลักสูตร
ที่ไดรับความสนใจมาก 3 หลักสูตรแรก ไดแก หลักสูตร
(หลักสูตรนานาชาติ)
เปดสอนโดย คณะพยาบาลศาสตร มีความโดดเดน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหา
ในเรื่องของจำนวนนักศึกษาตางชาติที่ใหความสนใจเขา บัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ศึกษาในหลักสูตรเปนจำนวนมาก โดยนักศึกษาไดรับทุน การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลำดับ
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รูปที่ 12.2 จำนวนผูสมัครและผูเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2552-2555
12.2.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
12.2.3 ผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตั้งแตปการศึกษา
มี นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษารวมทั้ ง สิ้ น 4,930 คน 2552-2554 จำแนกตามระดับการศึกษา แสดงในรูปที่
(รายละเอียดแสดงในรูปที่ 12.3)
12.4)

รูปที่ 12.3 จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 (ขอมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2556)

รูปที่ 12.4 จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2552-2554
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12.3 ¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ à¾×่ÍÇÔ·ÂÒ¹Ô¾¹¸·Õ่μÕ¾ÔÁ¾áÅÐ 12.5 ÃÒ§ÇÑ Å ã¹¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í¼Å§Ò¹ÇÔ ¨Ñ Â à¾×่ Í
ÇÔ·ÂÒ¹Ô¾¹¸
à¼Âá¾Ã‹
บัณฑิตวิทยาลัยจัดใหมกี ารมอบประกาศเกียรติคณ
ุ
ในปการศึกษา 2552-2555 มีผลงานวิจัยเพื่อวิทยา
นิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีต่ พี มิ พเผยแพรใน สำหรับผูที่ไดรับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อ
วารสารวิชาการ และนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ทั้งใน วิทยานิพนธ เพื่อเปนการยกยองนักศึกษาบัณฑิตศึกษาผูมี
ระดับชาติและนานาชาติ รายละเอียดแสดงในรูปที่ 12.5 ความมานะพยายามอุทิศตน เพื่อสรางวิทยานิพนธที่มี
คุณภาพ รวมทั้งเปนการกระตุนและใหกำลังใจแกคณะ
กรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ โดยมีจำนวนผูท ไี่ ดรบั รางวัล
12.4 ÃÒ§ÇÑÅÇÔ·ÂÒ¹Ô¾¹¸´Õà´‹¹
ตั้งแตปการศึกษา 2551-2555 (รูปที่ 12.6-12.9) ดังนี้
บัณฑิตวิทยาลัยจัดใหมีการมอบรางวัลวิทยานิพนธ
ดีเดนตัง้ แตปก ารศึกษา 2544 เปนตนมา เพือ่ เปนการประกาศ 12.6 ·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐ´ÑººÑ³±ÔμÈÖ¡ÉÒ
เกี ย รติ คุ ณ ให แ ก นั ก ศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาผู มี ค วามมานะ
บัณฑิตวิทยาลัยไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก
พยายามอุทิศตนเพื่อสรางวิทยานิพนธที่มีคุณภาพ รวมทั้ง
เปนการกระตุนและใหกำลังใจแกคณะ กรรมการที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพือ่ เปน
วิทยานิพนธ ผูไดรับรางวัลจะเขารับรางวัลในวันนักวิจัย ทุนการศึกษาและทุน อุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธให
กับนักศึกษา โดยมอบหมายใหบัณฑิตวิทยาลัยดูแลใหเปน
และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
รางวัลวิทยานิพนธดีเดน สำหรับนักศึกษาระดับ ไปตามวัตถุประสงคของทุนดังรายการตอไปนี้
1. ทุนการศึกษาและทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อ
บัณฑิตศึกษา แบงออกเปน
1. รางวั ล วิ ท ยานิ พ นธ ดี เ ด น ระดั บ ปริ ญ ญาเอก วิทยานิพนธจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
รางวัลละ 10,000 บาท พรอมประกาศนียบัตรเกียรติคุณ
1.1 ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร
2. รางวัลวิทยานิพนธดเี ดนระดับปริญญาโท รางวัล
1.2 ทุ น บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาสงขลานคริ น ทร เพื่ อ
ละ 10,000 บาท พรอมประกาศนียบัตรเกียรติคุณ
พัฒนาหลักสูตรใหมระดับปริญญาเอก

รูปที่ 12.5 จำนวนผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธที่ตีพิมพ/เผยแพรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป 2552-2554
(ขอมูลจากระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2556)
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รูปที่ 12.6 นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ไดรับรางวัลจากการเสนอผลงานวิจัย ระหวางป 2551-2555
จำแนกตามระดับการศึกษา

รูปที่ 12.7 นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ไดรับรางวัลจากการเสนอผลงานวิจัย ระหวางป 2551-2555
จำแนกตามประเภทรางวัลที่ไดรับ

รูปที่ 12.8 นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ไดรับรางวัลจากการเสนอผลงานวิจัย ระหวางป 2551-2555
จำแนกตามประเภทการนำเสนอ
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1.3 ทุนสนับสนุนการจัดหลักสูตรรวมระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย
1.4 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
window II
1.5 ทุนสนับสนุนการเดินทางของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาไปตางประเทศ
1.6 ทุ น อุ ด หนุ น เป น ค า ตอบแทนนั ก ศึ ก ษา
ปริญญาโท โครงการผูชวยสอน
1.7 ทุนอุดหนุนการวิจยั เพือ่ วิทยานิพนธระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก
1.8 ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
1.9 ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท Community Master Assistant Grants (CMG)

2.1 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
2.2 ทุนราชกรีฑาสโมสร
บัณฑิตวิทยาลัยจัดระบบติดตามความกาวหนาของ
นักศึกษาที่ไดรับทุน จัดใหมีการพบปะเพื่อรับทราบปญหา
เปนระยะ ทำหนาที่เปนหนวยงานกลางที่จะประสานดาน
การเงินกับแหลงทุน มีระบบการเบิกจายทุนที่รวดเร็ว
12.7 ¡ÒÃ´ÙáÅ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒáÅÐÍÒ¨ÒÃÂ

1. บัณฑิตวิทยาลัยจัดใหมีระบบ one stop service เพื่อตอบขอซักถามเกี่ยวกับกฎระเบียบเอกสารทาง
ราชการ ชวยประสานงานกับหนวยงานอื่น ใหคำแนะนำ
ทั่วไปกับนักศึกษาชาวไทยและตางชาติ
2. บัณฑิตวิทยาลัยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาล
2. ทุนการศึกษาจากหนวยงานนอกมหาวิทยาลัย ทำหนาที่ไกลเกลี่ยขอขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางอาจารยและ
นักศึกษา พิจารณาเรื่องรองเรียน
สงขลานครินทร
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