รายงานประจาปี
ผลการดาเนินงานด้านการวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ปี 2556-2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1

1. ผลงานเดน
1. รางวัลวิจัยและนวัตกรรม
ในป 2556-2558 มีบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดรับรางวัลวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ รายละเอียด
แสดงในตารางที่ 1.1-1.3
ตารางที่ 1.1 บุคลากรที่ไดรับรางวัลวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ ป 2556
ลําดับ

นักวิจัยหลัก

หนวยงาน

ไดรับรางวัล

ชื่อผลงาน

รางวัลระดับชาติ
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ ในงานวันนักประดิษฐ ประจําป 2556 โดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
1
ผศ.ดร.ชินวัชร สุรัสวดี
บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการ รางวัลผลงานวิจัยประจําป 2556
การพัฒนาอัลกอริทึมประมาณคาหยาด
วิทยาศาสตรระบบโลกและ รางวัลระดับดีเดน สาขาวิศวกรรม
น้ําฟาทั่วโลกสําหรับดาวเทียมมิลลิมิเตอร
การจัดการภัยธรรมชาติ
ศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย
เวฟแบบพาสซีฟ
อันดามัน
2
ดร.กอบกาญจน ภิญโญมารค คณะมนุษยศาสตรและ
รางวัลผลงานวิจัยประจําป 2556
มโนทัศนเรื่องนิพพานในบทกวีนิพนธของ
สังคมศาสตร
รางวัลระดับดีเดน สาขาปรัชญา
อังคาร กัลปยาณพงศ
3
รศ.ดร.เพริศพิชญ
คณะวิทยาศาสตร
รางวัลผลงานประดิษฐคดิ คน ประจําป วัสดุคอมโพสิทของทอนาโนคารบอน
คณาธารณา
2556 ระดับประกาศเกียรติคุณ สาขา และครัยโอเจล : ตัวดูดซับราคาประหยัด
วิทยาศาสตรเคมีและเภสัช
ชนิดใหมสําหรับการวิเคราะหสารพิษ
รางวัลผลงานประดิษฐคิดคนโครงการ "คายนักประดิษฐรุนใหม" ป 2556
4
รศ.กําพล ประทีปชัยกูร
คณะวิศวกรรมศาสตร
รางวัลชนะเลิศ ประเภทอาชีวศึกษา
ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบตอเนื่องจาก
และอุดมศึกษา กลุมเรื่องที่ 2
น้ํามันปาลมดิบชนิดกรดไขมันอิสระดวย
สิ่งประดิษฐเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม คลื่นอัลตราโซนิค
และพลังงานทางเลือก
5
รศ.ดร.สายัณห สดุดี
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
รางวัลชนะเลิศ ประเภทอาชีวศึกษา
เครื่องประเมินการเจริญเติบโตและความ
และอุดมศึกษา กลุมเรื่องที่ 1
ยาวของรากพืชเพื่อสงเสริมการเพิ่ม
สิ่งประดิษฐเพื่อการพัฒนา
ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมการเกษตร
รางวัล Gold Award จากนายกรัฐมนตรี ในงานมหกรรมวิจัยแหงชาติ ประจําป 2556 (Thailand Research Expo 2013)
โดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
6
อ.ชาวดี งวนสน
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ผูออกแบบนิทรรศการ
7
ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร
คณะวิศวกรรมศาสตร
ระบบเฝาระวังสําหรับผูสูงอายุ
8
รศ.ดร.นพ.บุญสิน
คณะแพทยศาสตร
เครื่องพยุงหลังสําหรับผูประกอบอาชีพ
ตั้งตระกูลวนิช
ยางพาราและอุปกรณพยุงกระดูก
ไหปลาราแบบปรับเองได
9
รศ.ดร.พรชัย
คณะวิศวกรรมศาสตร
ระบบการปอนกลับทางชีวภาพจาก
พฤกษภัทรานนต
สัญญาณคลื่นไฟฟากลามเนื้อและเกมส
สําหรับการสรางความแข็งแรงใหกับ
กลามเนื้อ
10 รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร
เทาเทียมขยับได
11 ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล
คณะทันตแพทยศาสตร
ผลิตภัณฑผสมโพรไบโอติกเพื่อปองกัน
ฟนผุ
12 ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
คณะแพทยศาสตร
มีดผาตัดนิ้วล็อคแบบเจาะผานผิวหนัง
13 อ.โอปอร ชัยสงาพงษ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ผูออกแบบนิทรรศการ
โครงการแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 15 (NSC 2013)
โดย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)
14 อ.สุธน แซวอง
คณะวิศวกรรมศาสตร
รางวัลชมเชย แอพลิเคชั่นออนไลนเพื่อ คารบอนคุง ไลฟ
สิ่งแวดลอมที่ยงั่ ยืน

2
ลําดับ
นักวิจัยหลัก
15 อ.สุธน แซวอง
16 ผศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย
17

อ.สมพร ชวยอารีย

18

ผศ.ดร.อารีย ชูดํา

หนวยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร

ไดรับรางวัล
รางวัลที่ 1 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
รางวัลที่ 2 โปรแกรมเพื่อการ
ประยุกตใชงานสําหรับลินุกซ
รางวัลที่ 3 โปรแกรมเพื่องานการ
พัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รางวัลเกียรติบัตรเสนอผลงานวิจัยดี
เยี่ยมแบบโปสเตอร ในการประชุม
วิชาการ "นักวิจัยรุนใหม พบ เมธีวิจัย
อาวุโส สกว."

การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ครั้งที่ 2 ป 2556
โดย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมกับมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 9 แหง
19 รศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เปนผูเสนอผลงานวิจัยดีมากแบบ
โปสเตอรของซุปราคลัสเตอรดาน
พลังงาน
20

ศ.ดร.วิมล ตันติไชยากุล

คณะเภสัชศาสตร

เปนผูเสนอผลงานวิจัยดีมากแบบ
โปสเตอรของซุปราคลัสเตอรดาน
สุขภาพ

21

รศ.กําพล ประทีปชัยกูร

คณะวิศวกรรมศาสตร

ผลงานดีเดนแบบบรรยายของซุป
ราคลัสเตอรดานพลังงาน

รางวัลประกาศเกียรติคุณโครงการ “วิทยาศาสตรสูความเปนเลิศ”ประจําป 2556
โดย คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
22 รศ.ดร.ประภาพร บุญมี
คณะเภสัชศาสตร

ชื่อผลงาน
ขาจะวิ่งสงสาสนจนถึงกรุงศรี
ระบบตรวจตราฮอวคอาย
การวิเคราะหการเคลื่อนที่ของกลุมเมฆ
และทิศทางพายุโดยวิธีการออพติคัลโฟลว
Rapid Quantitative Colorimetric
Tests for Trinitrotoluene Using
Digital Image-Based Analysis

Lipid and Lipase Production by
Yarrowia tipolytica using Crude
Glycerol and Their Application in
Biodiesel Production
Synergistic interaction of polysaccharide mixtures investigated
by rheology, DSC and NMR for
sustained drug delivery system
ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบตอเนื่องจาก
น้ํามันปาลมดิบชนิดกรดไขมันอิสระสูง
ดวยทอผสมรวมกับคลื่นอัลตราโซนิค

การประยุกตใชแปงสาคูในทาง
เครื่องสําอาง
23 รศ.ดร.เพริศพิชญ
คณะวิทยาศาสตร
การวิเคราะหสารปริมาณนอยและ
คณาธารณา
ไบโอเซนเซอร
24 ผศ.นพ.สุนทร วงษศิริ
คณะแพทยศาสตร
อุปกรณชวยผาตัดแผลเล็กพังผืดรัด
เสนประสาทขอมือ
การประกวดโครงการความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอยางยั่งยืน ครั้งที่ 6 ประจําป 2556 โดย สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมี
ประยุกตแหงประเทศไทย รวมกับบริษัท เอสซีจี เคมีคอลส จํากัด บริษัท ดาวเคมิคอล ประเทศไทย จํากัด สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.)
25 ผศ.ดร.วรวิทย วงศนิรามัยกุล คณะเทคโนโลยีและ
รางวัลชมเชย
Determination of
สิ่งแวดลอม
methamphetamine using smart
phone application (app)
26 ผศ.ดร.วรวิทย วงศนิรามัยกุล คณะเทคโนโลยีและ
รางวัลชมเชย
ชุดโพลีเมอรตรวจวัดเหล็กในน้ําที่มี
สิ่งแวดลอม
ประสิทธิภาพ ราคาถูก
การแขงขันออกแบบและสรางหุนยนตแหงประเทศไทย ครั้งที่ 6 RDC 2013 โดย ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ
27 รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร
รางวัลชนะเลิศ
การแขงขันหุนยนต TPA PLC COMPETITION 2013 หุนยนตเปาบิน โดย สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)
28 อ.ชลิตา หิรัญสุข
คณะวิศวกรรมศาสตร
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลจากผลโหวตของนักลงทุนและผูเขาประชุมในงาน NSTDA Investors'Day 2013
จาก สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
29 รศ.ดร.เจษฏา วรรณสินธุ
คณะวิศวกรรมศาสตร
รางวัลนําเสนอผลงานยอดเยี่ยมและ
“มีดผาตัดนิ้วล็อค: A-Knife” ซึ่งเปน
ผลงานที่นาลงทุนที่สดุ
ผลงานนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ได
อนุญาตใหบริษัท ออรโธเนีย จํากัด เปน
ผูใชสิทธิในการผลิตและจําหนาย

3
ลําดับ
นักวิจัยหลัก
หนวยงาน
ไดรับรางวัล
การประกวดผลงานวิจัยดีเดนการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15
โดย สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
31 ผศ.ดร.เอกรินทร สังขทอง
คณะศึกษาศาสตร
รางวัลชมเชย
รางวัลบทความวิจัยดานพัฒนบริหารศาสตร ประจําป 2556
เนื่องในวันคลายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ครบรอบ 47 ป
32 อ.จุฬารัตน ชุมนวล
คณะวิทยาศาสตร
รางวัลบทความวิจัยดานพัฒนบริหาร
ศาสตร ประจําป 2556 ระดับชาติ
สาขาสถิติประยุกต รางวัลชมเชย

ชื่อผลงาน

การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย

การเปรียบเทียบความผิดพลาดประเภทที่
1 และอํานาจของการทดสอบความ
แปรปรวนประชากร 1 กลุม ระหวางสถิติ
ทดสอบมาตรฐานและสถิติทดสอบที่
อาศัยการแจกแจงโดยประมาณแบบไคสแควรของ -2ln
รางวัลบุคคลตัวอยางแหงป ประจําป 2556 โดย คณะกรรมการอํานวยการจัดงาน "รางวัลไทย" รางวัลนีจ้ ะมอบใหกบั บุคคลทีป่ ระสบความสําเร็จในหนาที่
การงาน ชีวติ ครอบครัว และสรางผลประโยชนตอบแทนคืนแกสังคมในรูปแบบตางๆ
33 รศ.ดร.โอภาส พิมพา
คณะวิทยาศาสตรและ
รางวัลบุคคลตัวอยางแหงป ประจําป
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2556 สาขาวิจัยและพัฒนา
รางวัลผลงานทางวิชาการดีเดน TTF AWARD ประจําป 2556 โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและมูลนิธิโตโยตาประเทศไทย
34 รศ.ดร.สอาด ริยะจันทร
คณะวิทยาศาสตร
รางวัลผลงานทางวิชาการดีเดน TTF
การปรับปรุงสมบัติของยาง: หลักการ
AWARD ดานสิ่งแวดลอมและ
วิธีการ และการใชงาน
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี
รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ประจําป 2556 โดย สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.)
35 ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
คณะแพทยศาสตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
A-knife มีดผาตัดนิว้ ล็อค
ดานสังคม
รางวัลระดับนานาชาติ
การประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมในงาน 41st International Exhibition of Inventionsof Geneva 2013
โดยการสนับสนุนของรัฐบาลสวิส และองคกรทรัพยสินทางปญญาแหงโลก หรือ WIPO
1
ผศ.นพ.สุนทร วงษศิริ
คณะแพทยศาสตร
Bronze Medal
Plaque de mouvement pour
coudes (อุปกรณเหล็กดามขอศอกชนิด
พิเศษแบบหมุนได: Elbow motion
plate)
2
ผศ.นพ.สุนทร วงษศิริ
คณะแพทยศาสตร
Gold Medal
MiniSure (ชุดอุปกรณผาตัดพังผืดรัด
เสนประสาทขอมือ: PSU-CTR)
3
ผศ.นพ.สุนทร วงษศิริ
คณะแพทยศาสตร
Silver Medal
Smile feet (แผนรองรองเทาเพื่อ
สุขภาพ)
4
รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร
Silver Medal
อุปกรณขาเทียมชนิดพิเศษ
Seoul International Invention Fair (SIIF) 2013 จาก Korea Invention Promotion Association, KIPA
5
ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร
คณะวิทยาศาสตร
1. Silver Prize
Zinc field test kit
2. special prize จากประเทศไตหวัน
เปนรางวัลที่ตางชาติ มอบใหกบั
ผลงานวิจัยที่มีลักษณะโดดเดนนาสนใจ
6
รศ.กําพล ประทีปชัยกูร
คณะวิศวกรรมศาสตร
Gold Prize สาขา
Two-Stage Continuous Process of
Mechanics/Machines
Methyl Ester Production from High
Free Fatty Acid Mixed Crude Palm
Oil Using Static Mixer Coupled with
High-Intensity of Ultrasound
7
รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
คณะวิทยาศาสตร
Gold Prize
Real time capacitive affinity sensor
system
8
รศ.ดร.เพริศพิชญ
คณะวิทยาศาสตร
Gold Prize
Novel cost-effective sorbent for
คณาธารณา
toxic chemicals analysis

4
ลําดับ
นักวิจัยหลัก
หนวยงาน
ไดรับรางวัล
ชื่อผลงาน
รางวัลในงาน The 4th International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries (SAADC2013)
โดย Lanzhou University
9
ดร.เทียนทิพย ไกรพรม
คณะวิทยาศาสตรและ
The Young Scientist Award for
Effects of Total Mixed Fiber (TMF)
เทคโนโลยี
presenting
as Roughage Source on Rumen
Fermentation in Lactating Dairy
Cows
The Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA)
โดย The American Educational Research Association (AERA)
10 ผศ.ดร.เอกรินทร สังขทอง
คณะศึกษาศาสตร
International Travel Award
Perspectives, dilemmas, and
multicultural leadership of public
school principals in Southern
Thailand
งานประกวดรางวัลนวัตกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 41 โดย Korea Invention Promotion Association (KIPA)
11 ผศ.นพ.สุนทร วงษศิริ
คณะแพทยศาสตร
รางวัลพิเศษ Special prize

ตารางที่ 1.2 บุคลากรที่ไดรับรางวัลวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ ป 2557
ลําดับ

นักวิจัยหลัก

หนวยงาน

ไดรับรางวัล

ชื่อผลงาน

ระดับชาติ
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ ในงานวันนักประดิษฐ ประจําป 2557 โดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
1
ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย
คณะวิทยาศาสตร
รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําป
2557 (สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา)
2
รศ.ดร.ดวงมณี จงรักษ
คณะศึกษาศาสตร
รางวัลผลงานวิจัย ประจําป 2557
กลุมการปรึกษาบูรณาการเพื่อสงเสริม
ระดับดี (สาขาการศึกษา)
สุขภาพจิตและความยืดหยุนทนทานของ
ทหารพรานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ประเทศไทย
3
ผศ.ดร.สอาด ริยะจันทร
คณะวิทยาศาสตร
รางวัลผลงานวิจัย ประจําป 2557
การเตรียมสมบัติและกลไกการเกิดของกรี
ระดับดี (สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและ นพอลิเมอรผสมจากแปงมันสําปะหลัง
คณิตศาสตร)
พอลิเมอรละลายน้ําและยางธรรมชาติอิพ็
อกซิไดซที่เติมสารอนินทรีย และ
สารอินทรีย- อนินทรีย
4
ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร
คณะวิทยาศาสตร
รางวัลผลงานประดิษฐคดิ คน ประจําป ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม
2557 รางวัลประกาศเกียรติคุณ (สาขา
เกษตรศาสตรและชีววิทยา)
5
รศ.กําพล ประทีปชัยกูร
คณะวิศวกรรมศาสตร
รางวัลผลงานประดิษฐคดิ คน ประจําป ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบตอเนื่องจาก
2557 รางวัลประกาศเกียรติคุณ (สาขา น้ํามันปาลมดิบชนิดกรดไขมันอิสระสูง
วิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย) ดวยทอผสมรวมกับคลื่นอัลตราโซนิค
6
รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
คณะวิทยาศาสตร
รางวัลผลงานประดิษฐคดิ คน ประจําป ระบบคาพาซิทิฟแอฟฟนิตีเซนเซอรแบบ
2557 รางวัลระดับดี (สาขาวิทยาศาสตร ตรวจวัดตามเวลาจริง
เคมีและเภสัช)
7
รศ.ดร.ภก.วิวัฒน พิชญากร คณะเภสัชศาสตร
รางวัลผลงานประดิษฐคดิ คน ประจําป น้ํายางโปรตีนต่ําและการใชเปนวัตถุดิบ
2557 รางวัลระดับดี (สาขาวิทยาศาสตร ชนิดใหมสําหรับเภสัชภัณฑและ
เคมีและเภสัช)
เครื่องสําอางหลายชนิด
งานมหกรรมวิจัยแหงชาติ ประจําป 2557 (Thailand Research Expo 2014) โดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
8
อ.ชาวดี งวนสน
คณะสถาปตยกรรมศาสตร รางวัล Silver Award จากเลขาธิการ
PSU Hello Test Test
คณะกรรมการแหงชาติ
รางวัลทะกุจิ ประจําป 2557
9
รศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเดน
Biotechnology for Sustainable
ประจําป 2557
Production of Biofuels from
Agricultural and Industrial Wastes

5
ลําดับ
นักวิจัยหลัก
หนวยงาน
ไดรับรางวัล
ทุนสงเสริมกลุมวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจําป พ.ศ. 2557
10 ศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ครั้งที่ 3 ป 2557
โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมกับ มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 9 แหง
11 ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย
คณะวิทยาศาสตร
เปนผูเสนอผลงานวิจัยดีเดนของ
ซุปราคลัสเตอรดานสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
12 ศ.ดร.อมรรัตน พงศดารา
คณะวิทยาศาสตร
เปนผูเสนอผลงานวิจัยดีเดนของ
ซุปราคลัสเตอรดานสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
13 รศ.ดร.ภก.ธีระพล ศรีชนะ
คณะเภสัชศาสตร
เปนผูเสนอผลงานวิจัยดีเดนของ
ซุปราคลัสเตอรดานสุขภาพ
14

รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร

คณะวิทยาศาสตร

15

รศ.ดร.ประภาพร อุทารพันธุ

คณะวิทยาศาสตร

เปนผูเสนอผลงานวิจัยดีเดนของ
ซุปราคลัสเตอรดานอุตสาหกรรม

ชื่อผลงาน

การศึกษาเชิงบูรณาการเรื่องสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพจากกระทุ
Application of Bioproducts from
Marine Animals
การพัฒนาสูตรตํารับยาสูดอัดไอกําหนด
ขนาดของยาซิลเดนาฟล
ซิเตรท สําหรับใชรักษาความดันหลอด
เลือดแดงในปอดสูง
A Novel Glucose Biosensor Based
on Chitosan-Albumin Cryogel
Incorporated with Carbon
Nanotubes and Ferrocene
การผลิตโปรตีนลูกผสมเลคตินแบบ C
(rLC) จากกุงแชบวย
(Fenneropenaeus merguiensis) โดย
Escherichia coli

รางวัลนําเสนอผลงานวิจัยดีเดน สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การประชุม
หาดใหญวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 5 ม.หาดใหญ
16 ดร.จารุวรรณ มะยะกูล
คณะวิทยาศาสตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
นําเสนอแบบโปสเตอร กลุมแพลงกตอน
พืช แพลงกตอนสัตว สัตวน้ําวัยออน
สาหราย และหญาทะเล
รางวัลบุคคลดีเดน ประจําป 2557 โดยคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
17 ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์
คณะแพทยศาสตร
บุคคลดีเดนของชาติ ประจําป 2557
จงสูวิวัฒนวงศ
สาขาพัฒนาสังคม
18 ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
บุคคลดีเดนของชาติ ประจําป 2557
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การประชุมวิชาการปองกันควบคุมโรคแหงชาติ ประจําป 2557 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
19 ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์
คณะแพทยศาสตร
โลประกาศเกียรติคุณในฐานะบุคคลที่
จงสูวิวัฒนวงศ
สนับสนุนงานปองกันควบคุมโรค
True Innovation Awards โดย บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
20 ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร
คณะวิทยาศาสตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม
สุดยอดนวัตกรรม
(Zinc Field Test Kit)
รางวัล TTF Award ประจําป 2556 ดานสิ่งแวดลอมและวิทยาศาสตรเทคโนโลยี โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและมูลนิธโิ ตโยตาประเทศไทย
21 ผศ.ดร.สอาด ริยะจันทร
คณะวิทยาศาสตร
หนังสือเรื่อง 'การปรับปรุงสมบัติของยาง:
หลักการ วิธีการ และการใชงาน'
รางวัลโดยมูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ
22 รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
คณะวิศวกรรมศาสตร
นักเทคโนโลยีเดนแหงชาติ ประจําป
การหลอโลหะแบบสเลอรรี่
2557
นานาชาติ
การประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน 42nd International Exhibition of Inventions of Geneva
1
ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รางวัลเหรียญเงิน ดานเกษตรและ
ซองบรรจุภัณฑชนิดละลายน้ําไดจาก
อาหาร
เจลาตินหนังปลา
2
ผศ.พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ
คณะแพทยศาสตร
รางวัลเหรียญทอง ดานการแพทยและ วัสดุรองรับแรงกดทับอวัยวะผูปวยขณะ
สุขภาพ
ผาตัดที่ผลิตจากพอลิเมอรหุมยางพารา

6
ลําดับ
นักวิจัยหลัก
3
ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
4

รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค

5

รศ.อาซีซัน แกสมาน

หนวยงาน
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ไดรับรางวัล
รางวัลเหรียญทอง ดานการแพทยและ
สุขภาพ และรางวัล Special Prize
รางวัลเหรียญทอง ดานวิศวไฟฟา โยธา
และคอมพิวเตอร

คณะวิทยาศาสตรและ
รางวัลเหรียญทองแดง ดานเกษตรและ
เทคโนโลยี
อาหาร
2014 Kaohsiung International Invention Exhibition (KIE 2014) ณ เมืองเกาสง สาธารณรัฐไตหวัน
6
ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร
คณะวิทยาศาสตร
1. รางวัล Gold Medal Award
2. รางวัล Leading Innovation
Award จาก International
Intellectual Property Network
Forum (IIPNF)
3. Special Award จาก Indonesian
Invention and Innovation
Promotion Association (INNOPA)
4. รางวัล Green Technology
Research Exposition (GTReX) Gold
Award จากประเทศมาเลเซีย
The 8th International Exhibition of Inventions (IEIK 2014)
7
ผศ.ดร.ชินวัชร สุรัสวดี
บัณฑิตวิทยาลัยสห
รางวัล Gold Medal Award และ
วิทยาการวิทยาศาสตร
รางวัล Leading Innovation Award
ระบบโลกและการจัดการ
ภัยธรรมชาติอันดามัน

ชื่อผลงาน
มีดผาตัดนิ้วล็อคแบบเจาะผานผิวหนัง
กาวสําหรับติดยางกับโลหะโดยใชกาวรอง
พื้น (ไพรเมอร) และกาวยางธรรมชาติ
กราฟตดวยมาลิอิกแอนไฮไดรด
วัสดุปูสระเก็บกักน้ําจากน้ํายางขนชนิด
ครีม
Zinc-Soil Test Kit for Increase Rice
Yields

Website and Mobile Application
Providing High-resolution Weather
Forecasts for Southeast Asia and
Global Precipitation Retrieved
From Observations of Passive
Millimeter-Wave Satellites and
Geostationary Infrared Satellites

International Early Career Physiologist Travel Award โดย The American Physiological Society
8
ผศ.ดร.สุรพงษ ชาติพันธุ
คณะแพทยศาสตร
International Statistical Institute Regional Statistics Conference 2014 (ISI-RSC 2014)
โดย International Statistical Institute South East Asia Regional Network
9
ดร.ใกลรุง สามารถ
คณะวิทยาศาสตร
Second Prize Winner of Best
Linear Mixed Models Using
Paper by a Young Statistician
Longitudinal Linked Data
Award
The 1st International Conference on Advanced Material, Structures and Mechanical Engineering
(ICAMSME 2014) โดย The Incheon Disaster Prevention Research Center
10 ผศ.ดร.ชัชชัย พุทซอน
คณะวิทยาศาสตร
First Paper Award, Best Paper
Contribution of Electrostriction in
Award
Polyurethane/Polyaniline Blends
The 2nd International Innovation, Design, and Articulation โดย Universiti Teknologi Mara Perlis (UiTM Perlis)
11 นายอัมรินทร
คณะวิทยาศาสตรและ
รางวัลเหรียญทองแดง
A Low Cost Polyethylene
ทองหวาน
เทคโนโลยี
Constructed Farm System for
Spotted Babylon Culture

7

ตารางที่ 1.3 บุคลากรที่ไดรับรางวัลวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ ป 2558
ลําดับ

นักวิจัย

หนวยงาน

ไดรับรางวัล

ระดับชาติ
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ ในงานวันนักประดิษฐ ประจําป 2558 โดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
1
ศ.ดร.วัชรินทร รุกขไชยศิริกุล คณะวิทยาศาสตร
รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําป
2558 (สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช)
2
ผศ.ดร.เอกรินทร สังขทอง
คณะศึกษาศาสตร
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ: รางวัล
ผลงานวิจัย ประจําป 2558 ระดับดี
(สาขาการศึกษา)
3

ศ.ดร.อารี วิบูลยพงศ

คณะเศรษฐศาสตร

รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ: รางวัล
ผลงานวิจัย ประจําป 2558 ระดับดี
(สาขาเศรษฐศาสตร)

4

ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย

คณะวิทยาศาสตร

5

รศ.ดร.เพริศพิชญ
คณาธารณา

คณะวิทยาศาสตร

6

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร

คณะวิทยาศาสตร

รางวัลผลงานประดิษฐคดิ คน ประจําป
2558 ระดับดี (สาขาเกษตรศาสตรและ
ชีววิทยา)
รางวัลผลงานประดิษฐคดิ คน ประจําป
2558 ระดับดี (สาขาวิทยาศาสตรเคมี
และเภสัช)
รางวัล Special Prize กลุมสิ่งประดิษฐ
เพื่ออุตสาหกรรม

รางวัลทะกุจิ ประจําป 2558
7
รศ.ดร.ภก.วิวัฒน พิชญากร

คณะเภสัชศาสตร

เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
8
ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย

คณะวิทยาศาสตร

รางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเดน
ประจําป 2558

ชื่อผลงาน

การกําหนดนโยบายและการนํานโยบาย
โรงเรียนแนวพหุวัฒนธรรมศึกษาไปสูการ
ปฏิบัติ: กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล
สามัคคีจังหวัดปตตานี
Modeling dependence between
error components of the stochastic
frontier model using copula:
Application to intercrop coffee
production in Northern Thailand
สมุนไพรปูดเบญกานีในรูปแบบยาเตรียม
ภายนอกสําหรับรักษาแผลติดเชื้อเรื้อรังใน
ผูปวยเบาหวาน
ระบบออนไลนไมโครชาแนลสําหรับเพิ่ม
ความเขมขนในการวิเคราะหสารฆาแมลง
ชุดตรวจสอบสังกะสีในดินเพื่อเพิ่มผลผลิต
และคุณภาพขาว
Deproteinization process of natural
rubber latex and its use as raw
material in several industries

ทุนสงเสริมกลุมวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส
สกว.) ประจําป 2558
รางวัล MOST Innovation Awards 2015 ในงาน Regional Science Park Innovation Day 2015
โดย สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9
รศ.ดร.ธนภร อํานวยกิจ
คณะเภสัชศาสตร
รางวัลรองชนะเลิศ สาขาพัฒนาการใน การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบสเปรยน้ําจาก
การประยุกตใชเทคโนโลยี
รังนกสกัดชนิดผงแหงเพื่อใชลดอาการรอน
ภายในชองปาก
10 ผศ.พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ
คณะแพทยศาสตร
รางวัลรองชนะเลิศ สาขานวัตกรรมเชิง วัสดุยางพาราธรรมชาติแปรรูปเพื่อปองกัน
พาณิชย-กระบวนการนวัตกรรม
แผลกดทับ
งานมหกรรมสิ่งประดิษฐภูมภิ าค “สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพื่อชุมชน” โดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
รวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
11 ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย
คณะวิทยาศาสตร
รางวัล Special Prize ดานการแพทย
สมุนไพรปูดเบญกานีในรูปแบบยาเตรียม
และสุขภาพ
ภายนอกสําหรับรักษาแผลติดเชื้อเรื้อรังใน
ผูปวยเบาหวาน
Joint Third Place Winner Bioresource Technology Best Paper Award 2015 (2014 Impact Factor) โดย Elsevier
12 รศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Enhanced growth and lipid
production of microalgae under
mixotrophic culture condition:
Effect of light intensity, glucose
concentration and fed-batch
cultivation

8
ลําดับ
นักวิจัย
หนวยงาน
ไดรับรางวัล
ชื่อผลงาน
รางวัล Thailand Frontier Author Awards 2015 โดยบริษัท Thomson Reuters ผูจดั ทําฐานขอมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Web of Science
13 ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร รางวัล Thailand Frontier Author
Awards 2015
รางวัลโดยบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จํากัด ดวยความรวมมือกับสํานักเลขาธิการแหงชาติ วาดวยการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหง
สหประชาชาติ (ยูเนสโก)
14 รศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทุนลอรีอัลประเทศไทย เพื่อสตรีในงาน การคัดแยกและการคัดเลือกเชื้อราไขมัน
วิทยาศาสตร ปที่ 13 ประจําป 2558
สูงเพื่อประยุกตใชในการเปลี่ยนวัสดุเศษ
สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ
เหลือลิกโนเซลลูโลสโรงงานสกัดน้ํามัน
ปาลมใหเปนน้ํามันสําหรับผลิตไบโอดีเซล
รางวัลมูลนิธิโตโยตาประเทศไทย หรือ TTF Award ประจําป 2557 โดย มูลนิธิโตโยตาประเทศไทย
15 รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ คณะทรัพยากรธรรมชาติ รางวัล TTF Award ประจําป 2557
การปรับปรุงพันธุปาลมน้ํามัน
ประเภทรางวัลผลงานทางวิชาการดีเดน
ดานสิ่งแวดลอมและวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี
รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจําป 2558 โดยสถาบันพัฒนาการดําเนินการตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร (สพสว.)
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) รวมกับบริษัท ที อี คิว จํากัด
16 นายอุทัย ทองบาง
คณะวิทยาศาสตร
รางวัลพนักงานเลี้ยงสัตวทดลอง
รางวัลชมเชย
รางวัลผลงานดีเดน สกว. โดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
17 ผศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ
สํานักงานอธิการบดี
รางวัลผลงานดีเดน สกว.ประจําป 2557 คุณคาผลไมไทย
18 รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ
คณะวิศวกรรมศาสตร
รางวัลผลงานดีเดน สกว.ประจําป 2558 การประเมินศักยภาพการเพิ่มอัตราการ
ดานสาธารณะ
ผลิตกาซชีวภาพดวยการหมักรวมและ
อัตราการทดแทนเชื้อเพลิงไมฟนของ
สกรณผลิตยางแผนรมควัน
19 ดร.คําแหง วัฒนเสน
คณะวิทยาศาสตร
รางวัลผลงานดีเดน สกว.ประจําป 2558 แนวทางการพัฒนาพุน้ํารอนเค็มคลองทอม
ดานนโยบาย
จังหวัดกระบี่อยางยั่งยืน โครงการยอย
การศึกษาลักษณะทางธรณีวทิ ยาของแหลง
พุน้ํารอนเค็มคลองทอมจังหวัดกระบี่ดวย
วิธีธรณีฟสิกสและขอมูลคุณภาพของน้ํา
และดิน
รางวัล MOST Innovation Awards 2015 โดย สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร (สอว.)
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
20 ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร
คณะวิทยาศาสตร
รางวัลชนะเลิศ สาขานวัตกรรมเชิง
ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม
พาณิชย-ผลิตภัณฑนวัตกรรม
21 รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
คณะวิศวกรรมศาสตร
รางวัลรองชนะเลิศ สาขานักธุรกิจ
เครื่องผลิตโลหะสเลอรรี่ดวยการปลอย
นวัตกรรม
ฟองแกส (GISS UNIT)
รางวัลระดับนานาชาติ
การแสดงนิทรรศการและประกวดผลงาน ในงาน “43rd International Exhibition of inventions of Geneva”
ณ Palexpo กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส
1
รศ.ดร.นพ.พรพรต
คณะแพทยศาสตร
1. Gold Medal จากการประกวด
ชุดตรวจคัดกรองสารพันธุกรรมทํานาย
ลิ้มประเสริฐ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม งาน 43rd
อาการแพยาในกลุมคารบามาซิพีน
International Exhibition of
Inventions Geneva 2015
2. Diploma Certificate for the
Success of Innovative จากประเทศ
กาตาร

9
ลําดับ
นักวิจัย
2
ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย

หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตร

ไดรับรางวัล
1. Silver Medal จากการประกวด
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในงาน 43rd
International Exhibition of
Inventions Geneva 2015
2. Diploma Certificate for the
Success of Innovative จากประเทศ
กาตาร
3. Special Prize จาก Taiwan
Invention Association ประเทศ
ไตหวัน โดยการสนับสนุนของรัฐบาล
สวิส และองคกรทรัพยสินทางปญญา
แหงโลก หรือ WIPO
3
ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร
คณะวิทยาศาสตร
1. Silver Medal จากการประกวด
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในงาน 43rd
International Exhibition of
Inventions Geneva 2015
2. Diploma Certificate for the
Success of Innovative จากประเทศ
กาตาร
3. Special Award จาก Association
of Polish Inventors and
rationalizers จากสาธารณรัฐโปแลนด
4
รศ.กําพล ประทีปชัยกูร
คณะวิศวกรรมศาสตร
1. Silver Prize จากการประกวด
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม งาน 43rd
International Exhibition of
Inventions Geneva 2015
2. Special Prize จากประเทศกาตาร
5
ผศ.ดร.ชินวัชร สุรัสวดี
บัณฑิตวิทยาลัยสห
1. รางวัล Gold Medal with the
วิทยาการวิทยาศาสตร
Congratulations of the Jury จาก
ระบบโลกและการจัดการ การประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ภัยธรรมชาติอันดามัน
งาน 43rd International Exhibition
of Inventions of Geneva 2015
2. Award of Excellent
Achievement จาก Malaysian
Association of Research Scientists
3. รางวัล Special Prize จากประเทศ
กาตาร
6
รศ.ดร.ภก.วิวัฒน พิชญากร คณะเภสัชศาสตร
1. Silver Medal
2. Diploma Certificate for the
Success of Innovative จากประเทศ
กาตาร
งานประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมนานาชาติ (ITEX2015) ณ ประเทศมาเลเซีย
7
รศ.ดร.ภก.วิวัฒน พิชญากร คณะเภสัชศาสตร
1. Gold Medal
2. Special Prize “Honor of
Invention” จากประเทศไตหวัน
8
รศ.ดร.มิตรชัย
คณะวิศวกรรมศาสตร
1. Gold Medal
จงเชี่ยวชํานาญ
2. Special Prize จากเขตบริหารพิเศษ
ฮองกง
9
ผศ.ดร.สอาด ริยะจันทร
คณะวิทยาศาสตร
1. Silver Medal
2. Special Prize “Honor of

ชื่อผลงาน
Chronicare' for chronic infected
wounds

Zinc field test kit to Improve quality
of rice

ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบตอเนื่องจาก
น้ํามันชนิดกรดไขมันอิสระสูงแบบสอง
ขั้นตอนดวยทอผสมแบบสถิต
www.worldmeteorology.com and
the mobile application WMApp:
provide high-detailed weather
forecasts for SE Asia and Europe,
satellite retrievals of global
precipitation, tropical cyclone
forecasts for NW Pacific Ocean, and
earthquake reports
Deproteinized natural rubber latex
and its cosmeceutical and
pharmaceutical products
น้ํายางโปรตีนต่ําและผลิตภัณฑทาง
เครื่องสําอางและเภสัชกรรม
ครื่องวัดเปอรเซ็นตเนื้อยางแหงในน้ํายาง
แบบอัตโนมัติ
การเตรียมสมบัติและกลไกการเกิดของ
กรีนพอลิเมอรผสมจากแปงมันสําปะหลัง

10
ลําดับ

นักวิจัย

หนวยงาน

10

รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ
พาณิชยูปการนันท

คณะเภสัชศาสตร

11

ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒคิ ุณชัย

คณะวิทยาศาสตร

12

รศ.ดร.มิตรชัย
จงเชี่ยวชํานาญ

คณะวิศวกรรมศาสตร

13

ผศ.ดร.วรวิทย วงศนิรามัยกุล

คณะเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม

14

รศ.ดร.รุงนภา ศรีชนะ

คณะเภสัชศาสตร

15

รศ.ดร.สายัณห สดุดี

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

16

รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ
พาณิชยูปการนันท

คณะเภสัชศาสตร

ไดรับรางวัล
Invention” จากไตหวัน

ชื่อผลงาน
พอลิเมอรละลายน้ําและยางธรรมชาติ
อิพ็อกซิไดซที่เติมสารอนินทรีย และ
สารอินทรีย- อนินทรีย

1. Bronze Prize จากสมาคมสงเสริม
การประดิษฐแหงสาธารณรัฐเกาหลี
2. Special Prize: Certificate of
Excellent Achievement จาก
Malaysian Association of Research
Scientist (MARS) ประเทศมาเลเซีย
1. Gold Medal
2. Prize On Stage: Diploma of
Honour จาก Technology Park, Iran
Silicon Valley ประเทศอิหราน
3. Special Prize: Innovation Award
จาก ORIGITEA Institute of Health
and Beauty ประเทศรัสเซีย
1. Gold medal
2. The Top of Agriculture ซึ่งเปน
รางวัลสิ่งประดิษฐในสาขาการเกษตรที่
เยี่ยมยอดที่สดุ ในงาน จากสมาคม
World Invention Intellectual
Property
3. Special Award จากสมาคมนัก
ประดิษฐของประเทศแคนาดา
4. Leading Innovation Award จาก
International Intellectual Property
Network Forum
1. Leading Innovation Award จาก
International Intellectual Property
Network Forum
2. Special Award จาก Taiwan
Invention Association
3. Honorable Mention จาก 2015
Taipei International Invention
Show & Technomart
Silver Prize จากสมาคมสงเสริมการ
ประดิษฐแหงสาธารณรัฐเกาหลี

A topical spray made from betel
leaf extract containing
hydroxychavicol for treating skin
allergic symptoms

1. Gold Medal
2. Leading Innovation Award จาก
International Intellectual Property
Network Forum, ประเทศมาเลเซีย
3. Diploma and Special Award
จาก Euro Invent, ประเทศโรมาเนีย
1. Gold Medal
2. Special Prize : This is a Good
Idea in 2015 จาก Taiwan
Prominent Inventor Association
ประเทศไตหวัน

Rhodomyrtone AcneClear - Best
Quality Anti-Acnes Herbal Product

Rapid oil palm fruit grading box

Cost-effective test kit for iron in
water

Sensor for use in online detection
of rubber latex-associated allergen
protein
PSU-ARDA Minirhizotron

Preparation of mangosteen pericarp
extracts containing alpha-mangostin
made into formulation of gel and
cream for treating oral mucositis

11
ลําดับ
นักวิจัย
17 รศ.ดร.เพริศพิชญ
คณาธารณา

หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตร

18

ผศ.ดร.อุราพร
วงศวัชรานนท

คณะวิทยาศาสตร

19

รศ.ดร.อารีย ชูดํา

คณะเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม

20

ดร.อลิษา หนักแกว

คณะวิทยาศาสตร

ไดรับรางวัล
1. Gold Prize จากสมาคมสงเสริมการ
ประดิษฐแหงสาธารณรัฐเกาหลี
2. Special Award: Diploma จาก
Association “Russia House for
International Scientific and
Technological Cooperation”
ประเทศรัสเซีย
1. Silver Medal
2. Special Prize จาก EurobusinessHaller and Haller Pro Invention
Foundation ประเทศโปแลนด
1. TIIIA Award for the Excellent
Invention จาก Taiwan Invention &
Innovation Industry Association
2. Leading Innovation Award จาก
International Intellectual Property
Network Forum
3. Honorable Mention จาก 2015
Taipei International Invention
Show & Technomart
Silver Prize จากสมาคมสงเสริมการ
ประดิษฐแหงสาธารณรัฐเกาหลี

ชื่อผลงาน
Novel online micro-channel
preconcentrator for pesticides
analysis

Audio-guided 3D - cell model for
teaching
Cost-effective methamphetamine
test kit

Rapid tests kit for identification of
oil palm varieties by LAMP assay
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2. โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปน 1 ใน 9 มหาวิทยาลัย ที่ไดรับคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ใหเขารวมโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ โดยมหาวิทยาลัยไดลงนามในขอตกลงกับ สกอ. แลวเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม
2553 และไดรับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ในปงบประมาณ 2556-2558 ดังนี้
ปงบประมาณ 2556 วงเงิน 23,700,000 บาท
ปงบประมาณ 2557 วงเงิน 33,857,000 บาท
(ไดรับการสนับสนุนจากโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 21,666,338 บาท
สมทบจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 12,190,662 บาท
ปงบประมาณ 2558 วงเงิน 33,910,000 บาท

การดําเนินงานในสวนของมหาวิทยาลัย สรุปไดดังนี้
1. การบริหารโครงการ
มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 3 ชุด คือ
1.1 คณะกรรมการบริหารโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ มีอธิการบดี เปนประธาน รองอธิการบดี
ฝายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา เปนรองประธาน รองอธิการบดีฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ และประธาน
คณะกรรมการบริหารคลัสเตอรทั้ง 7 คลัสเตอร เปนกรรมการ ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา
เปนกรรมการและเลขานุการ
1.2 คณะกรรมการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ มีรองอธิการบดีฝายระบบวิจัย
และบัณฑิตศึกษา เปนประธาน และผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา เปนรองประธาน ประธาน
คณะกรรมการบริหารคลัสเตอรทั้ง 7 คลัสเตอรรวมเปนกรรมการ และรองผูอํานวยการสํานักวิจัยและ
พัฒนา ฝายยุทธศาสตรวิจัย ในฐานะผูจัดการโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ เปนกรรมการและ
เลขานุการ
1.3 คณะกรรมการบริหารคลัสเตอรโครงการวิจัยริเริ่มแบบมุงเปา ภายใตโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย
แหงชาติ จํานวน 7 คลัสเตอร คือ
1) นวัตกรรมยางพารา
2) ทรัพยากรธรรมชาติแหงคาบสมุทรไทยและการจัดการ
3) ชายแดนใต
4) นวัตกรรมทางการแพทยและสาธารณสุข
5) การวิจัย พัฒนา และการประยุกตใชเทคโนโลยีวัสดุ
6) การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑอาหารครบวงจรและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหารในภาคใต
7) การพัฒนาเทคโนโลยีปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม
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2. การจัดสรรงบประมาณ
มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณประจําป 2557-2558 ดังนี้
ตารางที่ 1.4 การจัดสรรงบประมาณการดําเนินงาน ประจําป 2557-2558
การดําเนินงานของโครงการ

วงเงินงบประมาณ (บาท)

ป 2557
1. งบประมาณดําเนินการโครงการวิจัย
2. สนับสนุนบัณฑิตศึกษา
3. งบบริหารจัดการ
รวม
ป 2558
1. สนับสนุนโครงการวิจัย
2. สนับสนุนการประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตร
3. สนับสนุนทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก
4. บริหารจัดการ
รวม

13,334,298
6,044,000
2,288,040
21,666,338
30,360,000
250,000
300,000
3,000,000
33,910,000

2. โครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุน
ในป 2557 งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยจํานวน 13,334,298.00 บาท ไดจัดสรรสนับสนุนในโครงการวิจัย
7 กลุมวิจัยเชิงบูรณาการ เปนโครงการเดี่ยวจํานวน 39 โครงการ และในป 2558 งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยจํานวน
30,360,000 บาท ไดจัดสรรสนับสนุนในโครงการวิจัย 7 กลุมวิจัยเชิงบูรณาการ เปนโครงการเดี่ยวจํานวน 76 โครงการ
3. เปาหมายและผลผลิตของโครงการประจําป 2556-2558
ตารางที่ 1.5 ผลการดําเนินงานโครงการเปรียบเทียบแผนผล ประจําป 2556-2558
ผลการดําเนินงาน

หนวย
นับ

ป 2556
แผน
ผล

1. ดานความเปนเลิศทางวิชาการ
- จํานวนผลงานตีพิมพ
เรื่อง
97
86
- จํานวนสิทธิบัตรที่คาดวาจะจด/ยื่นจด
เรื่อง
12
8
2. ดานการสรางบุคลากรวิจัยระดับสูง
- จํานวนบัณฑิตศึกษา
คน
0
27
3. ดานการสรางผลิตภัณฑและรวมโครงการวิจัยบูรณาการวาระแหงชาติ
- ผลิตภัณฑที่ได
ชิ้น
4
12
- ผลงานเชิงประจักษ
ชิ้น
2
10
4. ผลงานที่นําไปใชประโยชนไดจริง
- ในเชิงพาณิชย
เรื่อง
- ในเชิงนโยบาย
เรื่อง
- การนําไปใชประโยชนในชุมชน
เรื่อง
* ยังไมรวม manuscript จํานวน 7 เรื่อง
**สิทธิบัตรจํานวน 1 เรื่องและอนุสิทธิบัตรจํานวน 3 เรื่อง
***บัณฑิตศึกษาที่รับทุนตอเนื่องจากป 2554-2556 และจบการศึกษาในปงบประมาณ 2557

ป 2557
แผน
ผล

ป 2558
แผน

ผล
36
1

42
3

34*
4**

45
1

0

8***

0

5
1

7
1

6
1

6
1

5
3
8

7
3
11

6
2
6

6
2
6
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4. เปาหมายและผลผลิตของโครงการปงบประมาณ 2557-2558 แบงตามคลัสเตอร
ตารางที่ 1.6 ผลผลิตการดําเนินงานจากโครงการภายใตโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ
ผลผลิตการดําเนินงาน
ป 2557

ป 2558

คลัสเตอร

ผลงาน
ตีพิมพ

สิทธิบตั ร/
อนุ
สิทธิบตั ร

ผลิตภัณฑ

ผลงาน
เชิง
ประจักษ

การนํา
ไปใช
ประโยชน

ผลงาน
ตีพิมพ

สิทธิบตั ร/
อนุ
สิทธิบตั ร

ผลิตภัณฑ

ผลงาน
เชิง
ประจักษ

การนํา
ไปใช
ประโยชน

1. นวัตกรรมยางพารา
2. ทรัพยากรธรรมชาติแหง
คาบสมุทรไทยและการ
จัดการ
3. ชายแดนใต
4. นวัตกรรมทางการแพทย
และสาธารณสุข
5. การวิจัย พัฒนา และการ
ประยุกตใชเทคโนโลยี
วัสดุ
6. การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
อาหารครบวงจร และ
ความยั่งยืนของ
อุตสาหกรรมอาหารใน
ภาคใต
7. การพัฒนาเทคโนโลยี
ปาลมน้ํามันและน้ํามัน
ปาลม
รวม

6
6

1
2

3
2

-

5
2

5
8

-

2
2

-

1
1

3
4

1

1

-

1
4

2
7

1

-

-

4

6

-

-

-

7

6

-

-

-

6

6

-

1

-

1

4

-

2

-

2

3

-

-

1

1

4

-

-

1

-

34

4

7

1

21

36

1

6

1

14
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2. การพัฒนานักวิจัย
2.1 นักวิจัยที่ไดรับทุน
จากขอมูลจํานวนนักวิจัยที่ไดรับทุนเปรียบเทียบกับจํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง ตั้งแตปงบประมาณ 2554-2558
พบวามีจํานวนเพิ่มขึ้นในสัดสวนคอนขางคงที่ เนื่องจากกลุมอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงมีจํานวนเพิ่มขึ้น และนักวิจัยที่ไดรับ
ทุนยังคงเปนนักวิจัยกลุมเดิม แตอยางไรก็ตาม จากการเปรียบเทียบขอมูลจํานวนนักวิจัยที่ไดรับทุนในป 2558 มีสัดสวนเพิ่มขึน้
จากป 2557 คิดเปนรอยละ 17.25 (รูปที่ 2.1) นอกจากนีย้ งั คาดการณไดวา จํานวนนักวิจยั ทีไ่ ดรบั ทุนจะมีแนวโนมเพิม่ สูงขึน้ ได
อีกในอนาคต

รูปที่ 2.1 รอยละของนักวิจัยที่ไดรับทุน จําแนกตามปงบประมาณ
นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบขอมูลจํานวนนักวิจัยที่ไดรับทุนโดยจําแนกตามกลุมสาขา และวิทยาเขต (รูปที่ 2.2 และ
2.3) พบวาจํานวนนักวิจัยวิจัยที่ไดรับทุนมีจํานวนเพิ่มขึ้นทั้งในกลุมสาขาทางดานวิทยาศาสตรและทางดานสังคมศาสตร รวมถึง
เพิ่มขึ้นทุกวิทยาเขตในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน

หมายเหตุ
1 วิทยาศาสตรสุขภาพ
2 วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ
3 วิศวกรรมศาสตร
4 เกษตรศาสตร
5 บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร บัญชี การจัดการ การทองเที่ยว

6
7
8
9
10

เศรษศาสตร
ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สหวิทยาการ
สนับสนุนวิชาการ

รูปที่ 2.2 เปรียบเทียบรอยละของนักวิจัยที่ไดรับทุน ปงบประมาณ 2556-2558 จําแนกตามกลุมสาขา
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รูปที่ 2.3 เปรียบเทียบรอยละนักวิจัยที่ไดรับทุน ปงบประมาณ 2556-2558 จําแนกตามวิทยาเขต

2.2 กิจกรรมพัฒนานักวิจัย
มหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมบุคลากรโดยเฉพาะดานการวิจัย เพราะการวิจัยจะนําไปสูการ
พัฒนา ตลอดจนทําใหเกิดองคความรูใหมๆ อันจะเปนประโยชนนําไปสูความกาวหนาทางดานวิชาการ โดยในป 2556-2558 มี
การจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานักวิจัย โดยมีรายละเอียดในตารางที่ 1.1
ตารางที่ 2.1 กิจกรรมพัฒนานักวิจัย ป 2556-2558
ชื่อโครงการ

กลุมเปาหมาย

1. การจัดบรรยาย เรื่อง
“Plagiarism: ไมรูไมไดแลว”

อาจารย
นักวิจัย
ผูสนใจทั่วไป

2. การจัดบรรยาย เรื่อง
“เขียนอยางไร...ใหไดตีพิมพ”

อาจารย
นักวิจัย
ผูสนใจทั่วไป

3. การเสวนาหัวขอ “เขียน
อยางไร...ใหไดทุนนักวิจัยรุน
ใหม สกว.”

วัตถุประสงค

วันที่จดั กิจกรรม

1. เพื่อปลุกจิตสํานึกและกระตุนให
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได
ตระหนักและเห็นความสําคัญ
ดานคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ ในการผลิตผลงาน
วิชาการ
2. ใหนักวิจัยเกิดความรูความเขาใจ
ในการผลิตผลงานวิชาการ และ
พึงระวังในเรื่องการคัดลอกหรือ
ลอกเลียนผลงานทางวิชาการ
ของผูอื่น
1. เพื่อใหผูเขารวมโครงการทราบ
ถึงความสําคัญของการตีพิมพ
ผลงานวิจัย
2. เพื่อสรางการรับรูและกระตุนให
นักวิจัยรุนใหมไดเกิดแรงจูงใจให
ตีพิมพผลงานวิจัย
3. เพื่อถายทอดประสบการณ
ปจจัยสูความสําเร็จ รวมถึง
แลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็นที่
เกี่ยวของกับการตีพิมพ
ผลงานวิจัย

4 มี.ค. 57
อาคารศูนย
ทรัพยากรการเรียนรู
ม.สงขลานครินทร
วข.หาดใหญ

จํานวน
ผูเขารวม
156 คน

ผลประเมิน
(รอยละ)
77.03

28 เม.ย. 57
141 คน
อาคารศูนย
ทรัพยากรการเรียนรู
ม.สงขลานครินทร
วข.หาดใหญ

75.38

7 พ.ย. 57
สํานักงานอธิการบดี
ม.สงขลานครินทร
วข.หาดใหญ

75.45
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ชื่อโครงการ

กลุมเปาหมาย

4. การบรรยาย เรื่อง
“จริยธรรมกับการวิจัย”

อาจารย
นักวิจัย
ผูสนใจทั่วไป

5. การเสวนา หัวขอ
“เคล็ด (ไม) ลับ การเขียน
proposal อยางไรใหได
ตีพิมพ”

คณาจารย/
นักวิจัย
ผูสนใจทั่วไป

6. การบรรยาย เรื่อง
“เผยแพรผลงานอยางไร...ให
ถูกตอง”

อาจารย
นักวิจัย
ผูสนใจทั่วไป

7. โครงการ “แผนชีวิต...การ
เปนนักวิจัย”

อาจารยใหม
(เริ่มปฏิบัติงาน
ณ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร
ในป 2556 และ
2557)

8. การบรรยาย หัวขอ
“ขอคววรระวังในการตีพิมพ”

อาจารย/นักวิจัย
ผูสนใจทั่วไป

วัตถุประสงค

วันที่จดั กิจกรรม

1. เพื่อปลุกจิตสํานึกและกระตุนให
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได
ตระหนักและเห็นความสําคัญ
ดานคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ ในการผลิตผลงาน
วิชาการ
2. ใหนักวิจัยเกิดความรูความเขาใจ
ในการผลิตผลงานวิชาการ และ
พึงระวังในเรื่องการคัดลอกหรือ
ลอกเลียนผลงานทางวิชาการ
ของผูอื่น
1. เพิ่มศักยภาพดานการวิจัยใหแก
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยไดมีความรูค วาม
เขาใจเทคนิคและวิธีการตางๆ
เพื่อใหสามารถออกแบบงานวิจัย
เพื่อใหไดงานวิจัยที่มีคุณภาพดี
3. เปดโอกาสใหนักวิจัยได
แลกเปลี่ยนความรู และ
ประสบการณดานการเขียน
ขอเสนอโครงการวิจัยระหวางกัน
4. สรางบรรยากาศการทําวิจัยให
เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
1. เพื่อปลุกจิตสํานึกและกระตุนให
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได
ตระหนักและเห็นความสําคัญ
จรรยาบรรณในการเผยแพร
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
2. ใหความรูความเขาใจแกนักวิจัย
ในเรื่องของมาตรฐานการ
เผยแพรผลงานวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการ
1. สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยใหม
วางแผนชีวติ การเปนนักวิจัยเพื่อ
พัฒนาเปนนักวิจัยที่มีศักยภาพ
2. ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย
3. เพื่อใหนักวิจัยสามารถเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการไดตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

27 มิ.ย. 57
อาคารศูนย
ทรัพยากรการเรียนรู
ม.สงขลานครินทร
วข.หาดใหญ

1. เพื่อใหนักวิจัยมีความรูความ
เขาใจในมาตรฐานการตีพิมพ
ผลงานวิชาการที่ถูกตอง
2. เพื่อกระตุนและปลูกจิตสํานึกให
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได
ตระหนักและเห็นความสําคัญถึง
การอางอิงแหลงที่มาของขอมูล

จํานวน
ผูเขารวม

1 ก.ค. 57 ณ
ม.สงขลานครินทร
วข.หาดใหญ

ผลประเมิน
(รอยละ)
75.44

80.99

22 ก.ย. 57
สํานักงานอธิการบดี
ม.สงขลานครินทร
วข.หาดใหญ

93 คน

1. วข.สุราษฎรธานี
12 พ.ย.57
2. วข.ตรัง
26 พ.ย.57
3. วข.ภูเก็ต
2 ธ.ค.57
4. วข.หาดใหญ
26 ธ.ค. 57
5. วข.ปตตานี
17 มี.ค. 58
21 เม.ย. 58

มีผูเขารวมจาก 5
วิทยาเขตจํานวน
79 คน จาก
จํานวนอาจารย
ใหมทั้งหมดที่เขา
ปฏิบัติงานในป
56-57 จํานวน
ทั้งสิ้น 192 คน
76 คน

79.33
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ชื่อโครงการ

9. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
“เขียนอยางไร...ใหไดตีพิมพ
(ISI, SCOPUS)” แบงเปน 4
ครั้ง
ครั้งที่ 1 จัดบรรยายใหความรู
เกี่ยวกับการเขียนตนฉบับ
บทความเพื่อตีพิมพในวารสาร
ครั้งที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การเขียน Introduction,
Method
ครั้งที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การเขียน result, discussion
ครั้งที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การเขียน conclusion,
abstract
10. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
“เขียนอยางไร...ใหไดรับทุน
อาจารยใหม สกว.”แบงเปน 4
ครั้ง
ครั้งที่1 เสวนาเพื่อใหความรูใน
เรื่องการเขียนขอเสนอ
โครงการวิจัย
ครั้งที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
:ชื่อเรื่องความสําคัญ
วัตถุประสงค
ครั้งที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
: review วิธีวิจัย
ครั้งที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
:งบประมาณการวิจัย สิ่งที่คาด
วาจะไดรับ

กลุมเปาหมาย

อาจารย/นักวิจัย
รุนใหม จําแนก
ตามกลุมสาขา

นักวิจัยที่จบ
ปริญญาเอกหรือ
เทียบเทามาแลว
ไมเกิน 5 ป

วัตถุประสงค

วันที่จดั กิจกรรม

ในผลงาน
3. เพื่อใหนักวิจัยทราบหลักเกณฑ
ในการคัดเลือกสํานักพิมพหรือ
วารสารที่ใชในการนําเสนอ
ผลงาน อยางถูกตอง
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยในทุก
ครั้งที่ 1
สาขาไดรับความรู และสามารถ
วันที่ 12 ธ.ค. 57
จัดทําตนฉบับบทความวิจัยที่
ครั้งที่ 2
สามารถสงไปตีพิมพในวารสาร
วันที่ 13 ก.พ. 58
ระดับนานาชาติ (ISI, SCOPUS) ได ครั้งที่ 3
มากขึ้น
วันที่ 15 พ.ค. 58
ครั้งที่ 4
วันที่ 21 ก.ค. 58

1. เพื่อกระตุนใหนักวิจัยตระหนัก
9 ม.ค. 57
ถึงความสําคัญของการวิจัยและ
รับรูประโยชนที่จะไดจากการ
เสนอหัวขอและโครงการวิจัยที่ดี
มีประสิทธิภาพ เพื่อมีโอกาส
ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
แหลงทุน และสามารถพัฒนา
งานวิจัยทีต่ นถนัดไดอยางเต็มที่
2. เพื่อพัฒนานักวิจัยใหเปนนักวิจยั
มืออาชีพ
3. เพื่อใหเกิดการทํางานวิจัยที่มี
ทิศทางสอดคลองกับความ
ตองการของมหาวิทยาลัย อันจะ
นําไปสูงานวิจัยที่มีการบูรณาการ
ระหวางสาขาวิชาตางๆ และ
เปาหมายที่ชัดเจนตอไป

จํานวน
ผูเขารวม

ครั้งที่ 1
127 คน
ครั้งที่ 2
16 คน
ครั้งที่ 3
10 คน
ครั้งที่ 4
8 คน

70 คน

ผลประเมิน
(รอยละ)
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2.3 Publication Clinic
หนวย Publication Clinic ทําหนาที่สนับสนุนและสงเสริมใหนักวิจยั ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยเฉพาะ
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหสามารถผลิตผลงานเพื่อตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลสากล โดย
ในป 2556-2558 มีการดําเนินงานดังตอไปนี้

1. จัดกิจกรรมสนับสนุนนักวิจัยในสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.1 จัดเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในประเด็นการจัดทําตนฉบับบทความวิจัยระดับนานาชาติ
ตามที่ สํานักวิจัยและพัฒนาไดกําหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําตนฉบับบทความวิจัยระดับนานาชาติ
ในสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซึ่งดําเนินการไปแลวตั้งแตป 2555-2556 รวม 3 รุน หลังจากนั้นจึงไดมีแนวคิดที่จะเชิญ
นักวิจัยที่ไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการดังกลาวมารวมเสวนาเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณในการตีพิมพผลงาน
ตลอด จนอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการเขารวมประชุมฯ จึงไดกําหนดจัดเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในประเด็น
การจัดทําตนฉบับบทความวิจัยระดับนานาชาติขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2556 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ไดรับการตอบรับและไดรับ
ความสนใจจากผูเขารวมจํานวนทั้งสิ้น 27 คน

1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “จัดทําตนฉบับบทความวิจัยระดับนานาชาติ สาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร”
การอบรมดังกลาวจัดขึ้นเพื่อใหนักวิจัยในสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสามารถจัดทําตนฉบับบทความที่
สามารถสงตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลสากลที่เปนที่ยอมรับมากขึ้น เชน WoS และ SCOPUS โดยใน
ระยะที่ 1 ประจําป 2557 กําหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 – 1 เมษายน 2557 ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอรเมด
อ.เมือง จ.สงขลา โดยมี ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย และ ผศ.ดร.สุวิต ศรีไหม เปนวิทยากร มีผูเขารวมการอบรมฯ ทั้งหมด 15
คน
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1.3 โครงการ Research Proposal
สืบเนื่องจากในปจจุบนั จํานวนผลงานวิจัยทางดานสังคมศาสตรของมหาวิทยาลัยที่ตีพิมพในวารสารตางประเทศ
ยังมีจํานวนนอยมาก ซึ่งสาเหตุสวนใหญเกิดจากนักวิจัยขาดศักยภาพในการหาโจทยวิจัย การเขียน Proposal ยังดอยคุณภาพ
และมักจะตีพิมพเฉพาะวารสารในประเทศ โดยเนนการตีพิมพแบบงาย ไมเนนการตีพิมพเพื่อคุณภาพ ดังนั้นเพื่อใหเปนการ
ขับเคลื่อนงานวิจัยทางดานสังคมศาสตร สํานักวิจัยและพัฒนาจึงจัดโครงการ Research Proposal ขึ้น เพื่อพัฒนานักวิจัยใหมี
ความรูและทักษะในเรื่องการจัดทําโครงการวิจัย และสามารถพัฒนางานวิจัยไปสูการตีพิมพระดับนานาชาติได การอบรมในครั้ง
นี้แบงออกเปน 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 Brief Proposal / Concept Paper Writing จํานวน 37 คน
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19-21 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดตรัง
ระยะที่ 2 Full Proposal Review จํานวน 29 คน
กลุมที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ณ หองประชุมฉัตรวิจัย สํานักวิจัยและพัฒนา
กลุมที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2558 ณ หองประชุม 3301 สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง จ.ตรัง
ระยะที่ 3 Full Proposal Review จํานวน 14 คน
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 ณ หองประชุม 3301 สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง จ.ตรัง
ซึ่งจากการดําเนินกิจกรรม มีจํานวนโครงการวิจัยที่เสนอขอและไดรับทุนจํานวนทั้งสิ้น 16 โครงการ

1.4 โครงการบรรยายใหความรู “เครื่องมือการวิจัย การเก็บขอมูล และการวิเคราะหขอมูลทางสังคมศาสตร”
การวิจัยคือกระบวนการแสวงหาความรู ขอเท็จจริงดวยวิธีการที่เปนระบบ โดยใชระเบียบวิธีที่ยอมรับในศาสตร
นั้นๆ ประกอบดวย ปญหาวิจัย วัตถุประสงคในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการแปลผลการ
วิเคราะห ในการรวบรวมขอมูลมักอาศัยเครื่องมือหรือเทคนิคอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขามาชวย เชน การสัมภาษณ
การตอบแบบสอบถาม การทดสอบ เปนตน แตทั้งนี้จะตองใหเหมาะสมกับบริบทของเรื่องที่จะศึกษา สํานักวิจัยและพัฒนาได
ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงจัดใหมีการบรรยาย เรื่อง "เครื่องมือการวิจัย การเก็บขอมูล และการวิเคราะหขอมูลทาง
สังคมศาสตร" ขึ้นโดยมุงหวังใหผูเขารับฟงการบรรยายมีความรูความเขาใจในทักษะดานการทําวิจัยมากขึ้น ตลอดจนสรางสรรค
ผลงานดานการวิจัยใหดียิ่งขึ้นตอไป ในการบรรยายครั้งนี้มีผูเขารวม 75 คน และผูเขารวมสวนใหญมีความพึงพอใจตอการจัด
บรรยายอยูในเกณฑดีมาก คิดเปนรอยละ 88.2
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2. บริการตรวจสอบและแกไขภาษาอังกฤษของตนฉบับบทความวิจัยกอนสงไปใหวารสารระดับนานาชาติพิจารณา
ตีพิมพ
ในการดําเนินงาน หนวย Publication Clinic จะจัดหาผูทรงคุณวุฒิใหกับนักวิจัยที่แจงความประสงคขอใชบริการ
ตรวจสอบและแกไขตนฉบับบทความวิจัยภาษาอังกฤษ (Manuscript) โดยกําหนดใหนักวิจัย 1 ทาน สามารถสงผลงานเขามา
ขอรับบริการไดไมเกิน 5 เรื่อง/ป และจะตองตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติเทานั้น ทั้งนี้นักวิจัยไมตองเสียคาใชจายแตอยาง
ใด ผูทรงคุณวุฒิจะตรวจสอบแกไขตลอดจนใหคําปรึกษาจนกระทั่งนักวิจัยสามารถสงตนฉบับบทความไปใหวารสารพิจารณาได
ผลการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ 2556-2557 มีนักวิจัยสงตนฉบับบทความวิจัยเขามาใชบริการตรวจสอบและแกไขภาษาอังกฤษ
ทั้งหมด 103 เรื่อง สามารถสงไปยังวารสารเพื่อพิจารณา (submitted) 86 เรื่อง ไดรับการตอบรับแลว 3 เรื่อง อยูระหวางการ
พิจารณา 7 เรื่อง ปฏิเสธการตีพิมพ 14 เรื่อง ตีพิมพแลว 62 เรื่อง และอยูระหวางการแกไขอีก 17 เรื่อง
สําหรับในปงบประมาณ 2558 มีนักวิจัยสงตนฉบับบทความวิจัยเขามาใชบริการตรวจสอบและแกไขภาษาอังกฤษ
ทั้งหมด 94 เรื่อง สงไปยังวารสารแลวและรอการพิจารณา 32 เรื่อง ไดรับการปฏิเสธการตีพิมพ 1 เรื่อง และไดรับการตอบรับ
แลว 3 เรื่อง
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3. การจัดสรรทุนวิจัย
3.1 ทุนวิจัย
จากการที่สํานักวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนั้น จึงไดมีการ
ดําเนินภารกิจเกี่ยวกับการจัดหาและจัดสรรทุนวิจัยทั้งจากแหลงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงไดจัดใหมีระบบ
สนับสนุนอื่นๆ และจากขอมูลจํานวนโครงการและงบประมาณวิจัยที่ไดรับในป 2554-2558 (รูปที่ 3.1-3.3) พบวาในภาพรวม
จํานวนโครงการวิจัยมีการเปลี่ยนแปลงที่สอดคลองกับจํานวนนักวิจัยที่ไดรับทุน สวนใหญไดรับงบประมาณจากแหลงทุนภาย
นอกอยูในระดับที่สูง (รูปที่ 3.4) และเมื่อจําแนกตามกลุมสาขา พบวาอยูในกลุมสาธารณสุขและการแพทยมากที่สุด (รูปที่ 3.5)

รูปที่ 3.1 โครงการวิจัยที่ไดรับทุน ปงบประมาณ 2554-2558 จําแนกตามแหลงทุน

รูปที่ 3.2 งบประมาณที่ไดรับ ปงบประมาณ 2554-2558 จําแนกตามแหลงทุน

รูปที่ 3.3 งบประมาณที่ไดรับ/คน/ป
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รูปที่ 3.4 เปรียบเทียบจํานวนโครงการและงบประมาณที่ไดรับระหวางป 2556-2558 จําแนกตามแหลงงบประมาณ
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รูปที่ 3.5 เปรียบเทียบจํานวนโครงการและงบประมาณที่ไดรับระหวางป 2556-2558 จําแนกตามกลุมสาขา
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7

ปาลมน้ํามัน
ยางพารา
เกษตร ปศุสัตว และ ประมง
พัฒนาภาคใต
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สาธารณสุขและการแพทย
สังคมศาสตร

8
9
10
11
12
13

พัฒนาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร
วิทยาศาสตรพื้นฐาน
สิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและบริการ
วิจัยเชิงนโยบายและเศรษฐศาสตร
วิทยาศาสตรประยุกต

3.2 ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship)
ตั้งแตป 2554 เปนตนมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดประกาศทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกไดมีโอกาสทํางานวิจัยอยางตอเนื่อง ภายใต
การกํากับดูแลของนักวิจัยพี่เลี้ยงหรืออาจารยที่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ก็เพื่อสรางความเขมแข็งดานการวิจัยใหแกนักวิจัยรุนใหม
ใหสามารถดําเนินการวิจัยดวยตนเองไดในอนาคต และผลักดันใหมีจํานวนผลงานตีพิมพในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น ในปจจุบัน
จํานวนทุนสนับสนุนยังมีจํานวนที่เพิ่มขึ้นคอนขางคงที่ (รูปที่ 3.5) มีผลการดําเนินการโดยมีรายละเอียดแสดงในรูปที่ 3.5

รูปที่ 3.6 จํานวนทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกที่ใหการสนับสนุน ระหวางป 2554-2558

3.3 โครงการบริการวิจัยและพัฒนา (Contract Research)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดประกาศใชระเบียบฯ วาดวยการใหบริการวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 12
พฤศจิกายน 2551 ระเบียบฯ ดังกลาวใชกับงานที่มีลักษณะเปนการใหบริการวิจัยและพัฒนาที่เอกชน ภาครัฐ หรือองคการอื่น
วาจางเพือ่ ทําโครงการวิจยั เฉพาะเรือ่ งทีม่ วี ตั ถุประสงค เปาหมายและขอกําหนดชัดเจน
และในปงบประมาณ 2557-2558 มี
โครงการบริการวิจัยและพัฒนาที่ไดดําเนินการดังนี้
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ตารางที่ 3.1 รายชื่อโครงการบริการวิจัยและพัฒนา
ลําดับ
ชื่อโครงการ
ป 2557
1
การศึกษาแบบปกปดทั้งสองฝาย โดยวิธีสุมตัวอยาง
ควบคุมดวยยาหลอก ทําในหลายสถาบัน เพื่อ
ประเมินผลของยาทิคากรีเลอร 90 มิลลิกรัม วันละสอง
ครั้ง ตออุบัติการณการเสียชีวิตจากโรคระบบหัวใจและ
หลอดเลือด การเกิดโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือ
การเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ในผูปวย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2
2
การปรับปรุงสมบัติพาทิเคิลบอรดดวยการผสมพลาสติก
3
การศึกษาแบบปุมชนิดปกปดทั้งสองฝาย และใชยา
หลอกมากกวาหนึ่งตัว โดยมีกลุมยาคูขนาน ทําการวิจัย
ในสหสถาบันนานชาติ เพื่อประเมินประสิทธิผลและ
ความปลอดภัยของยารวมขนาน ที่ประกอบไปดวยยา
ทูพิแทนตและยาพาโลโนเซทรอน เปรียบเทียบกับยาก
รานิเซทรอนและยาอาเพรพิแทนต รวมขนานกับเฉพาะ
รายในกรปองกันอาการคลื่นไสและอาเจียนที่เกิดจาก
เคมีบําบัดที่มีฤทธิ์เหนี่ยวนําใหเกิดการอาเจียนสูงใน
ผูปวยโรคมะเร็ง
4
โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ
ศูนยการคาจังซีลอน
5
แนวทางการนําเถายางพาราจากโรงไฟฟากัลฟยะลา
กรีน มาใชประโยชนทางการเกษตร
ป 2558
1
การจํากัดพืชตางถิ่นรุกรานที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
2
3
4
5

6
7

การตรวจสอบผลิตภัณฑจุลินทรียซีพี ประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑจุลินทรียเพื่อการกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟดและ
สารอินทรียในบอกุง
การแตงแรเฟลดสปารเกรดต่ําแหลงหมูเหมืองนบพิตํา
การเปรียบเทียบเปอรเซ็นตของราเอคโตไมคอรไรซา
ของตนตะเคียนหิน
การวิจัยแบบระยะยาว, สุมตัวอยาง,ปกปดสองฝาย,
เปรียบเทียบยาอัลบิกลูไทดกับยาหลอก เพื่อตรวจสอบ
ผลของยาอัลบิกลูไทด เมื่อเพิ่มไปในการรักษาแบบ
มาตรฐานของการลดระดับน้ําตาลในเลือดตอการเกิด
โรคหลอดเลือดหัวใจในผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
"ฮารโมนี่ เอาทคัม"
การศึกษาในหลายสถาบัน แบบไปขางหนาและติดตาม
ระยะยาว โดยการลงทะเบียนผูปวยโรคมะเร็งตอม
ลูกหมากในเอเชีย
การศึกษาระยะที่ 3 ทั่วโลก แบบเปด โดยวิธีการสุม ทํา
ในหลายสถาบัน ของยาเมดดิ (MEDI) 4736 รวมกับ
ยาทรีมีลิมูแม็บ (Tremelimumab) หรือยาเมดดิ
(MEDI) 4736 ชนิดเดียว เทียบกับการรักษามาตรฐาน
ดวยยาเคมีบําบัดกลุมแพลทินัมในทางเลือกการรักษา
แรกของผูปวยโรคมะเร็งปอดชนิดเซลลไมเล็กระยะ
ลุกลามหรือแพรกระจาย

หัวหนาโครงการ

คณะ

แหลงทุน

ผศ.ดร.นพดล ชํานาญผล

คณะแพทยศาสตร

บริษัทแอสตราเซนเนกา
(ประเทศไทย) จํากัด

รศ.ดร.วราภรณ ตันรัตนกุล
ผศ.ดร.อรุณี เดชาพันธุกุล

คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร

บริษัท พาเนล พลัส จํากัด
บริษัท ธีโอเรม คลินิคัล รีเสิรช

ดร.ตติยาพร จารุมณีรัตน

คณะการบริการและ
การทองเที่ยว
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ศูนยการคาจังซีลอน

ผศ.ดร.สาระ บํารุงศรี

คณะวิทยาศาสตร

ศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ

คณะวิทยาศาสตร

บริษัทปูนซิเมนตไทย (ทุงสง)
จํากัด
บริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร
จํากัด (มหาชน)

รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล
นางสาวพนิดา แทนแกว

คณะวิศวกรรมศาสตร

ผศ.ดร.วรวุฒิ จินตภากร

คณะแพทยศาสตร

ผศ.ดร.ชูศักดิ์ ปริพัฒนานนท

คณะแพทยศาสตร

บริษัท Parexel

ดร.ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร

คณะแพทยศาสตร

บริษัทแอสตราเซนเนกา
(ประเทศไทย) จํากัด

ผศ.ดร.บุญสง ไกรศรพรสรร

บริษัท กัลฟยะลากรีน จํากัด

บริษัท สินหลวง จํากัด
บริษัทปูนซิเมนตไทย (ทุงสง)
จํากัด
บริษัท แกล็กโซสมิทไคลนไอโอ
โลจคอลล
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ลําดับ
ชื่อโครงการ
8
การศึกษาระยะที่ 3 ทั่วโลก แบบเปด โดยวิธีการสุม ทํา
ในหลายสถาบันของยาเมดดิ (MEDI) 4736 รวมกับยาท
รีมีลิมูแม็บ (Tremelimumab) หรือยาเมดดิ (MEDI)
4736 ชนิดเดียว เทียบกับการรักษามาตรฐานดวยยา
เคมีบําบัดกลุมแพลทินัมในทางเลือกการรักษาแรกของ
ผูปวยโรคมะเร็งปอดชนิดเซลลไมเล็กระยะลุกลามหรือ
แพรกระจาย
9
การศึกษาวิจัยโดยเก็บขอมูลที่ชวงเวลาหนึ่งแบบ
ตัดขวางเพื่อศึกษาสถานะของการควบคุมอาการปวด
ในผูปวยโรคมะเร็งในประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
10 การศึกษาวิจัยทางคลินิก ระยะที่ 4 แบบสุม โดยไม
ปกปดการรักษา ในหลายสถาบัน เพื่อศึกษาการรักษา
ภาวะน้ําตาลในเลือดสูงที่มีสาเหตุจากยาพาซิริโอไทด
โดยการรักษาดวยยากลุมอินคริตินหรืออินซูลิน ใน
ผูใหญที่ปวยเปนโรคคุชชิ่งหรือโรคอะโครเมกาลี
11 การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุม ปกปดทั้งสองทาง
ควบคุมดวยยาหลอก ทําในพหุสถาบัน เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพ (รวมถึงผลยับยัง้ ความเสียหายของ
โครงสราง), ความปลอดภัย, และความทนไดตอยา
จนถึง 2 ป ของยาเซคูคินูแมบ (150 มก. และ 300
มก.) รูปแบบกระบอกฉีดยาพรอมฉีด สําหรับฉีดเขาใต
ผิวหนัง ในผูปวยโรคขออักเสบสะเก็ดเงินที่กําลังมี
อาการ (ฟวเจอร 5)
12 การศึกษาศักยภาพในการเตรียมสบูเหลวจากน้ําขี้เถา
จากการเผาเศษไมยางพารา
13 คนหาเชื้อจุลินทรียจากเหมืองหินปูนเพื่อผลิตปยชีวภาพ
ชวยปรับปรุงดินของพื้นที่ฟนฟู
14 โครงการศึกษาวิธีการฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
พื้นที่ที่ผานการทําเหมืองของเหมืองหินปูนทุงสง และ
การสํารวจความหลากหลายของผีเสื้อกลางวัน บริเวณ
เหมืองหินปูน ของ บริษทั ปูนซิเมนตไทย (ทุงสง) จํากัด
15 ชีพลักษณและการเพาะชํากลาไมเบิกนําที่เหมาะสม
16
17
18
19

ติดตามการเติบโตของพันธุไมที่ปลูกในพื้นที่เริ่มฟนฟู
และเพิ่มความหลากหลายของพรรณไมในพื้นที่ที่เริ่ม
ฟนฟูแลว
ทดลองวิธที ี่เหมาะสมในการฟนฟูปาในพื้นที่ที่ผานการ
ทําเหมืองโดยใชวิธีการพรรณไมโครงสราง
พลาสติกชีวภาพจากกลูเตนแปงขาวสาลีเสริมแรงดวย
เถาจากไมยางพาราและกรรมวิธีการผลิต
สํารวจความหลากหลายของสัตวที่ชวยกระจายเมล็ดใน
พื้นที่ฟนฟูหลังการทําเหมือง

หัวหนาโครงการ
ดร.ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร

คณะ
คณะแพทยศาสตร

แหลงทุน
บริษัทแอสตราเซนเนกา
(ประเทศไทย) จํากัด

รศ.ดร.ศศิกานต นิมมานรัชต

คณะแพทยศาสตร

บริษัทมุนดิฟารมา (ประเทศ
ไทย) จํากัด

ดร.ปดิพร ลิ้มอัมพรเพชร

คณะแพทยศาสตร

บริษัทโนวารตีส (ประเทศไทย)
จํากัด

ดร.ปริฉัตร เอื้ออารีวงศา

คณะแพทยศาสตร

บริษัทโนวารตีส (ประเทศไทย)
จํากัด

ผศ.ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร

คณะเภสัชศาสตร

บริษัท กัลฟยะลากรีน จํากัด

ดร.วิไลลักษณ สุวะโซโน

คณะวิทยาศาสตร

ผศ.ดร.สาระ บํารุงศรี

คณะวิทยาศาสตร

บริษัทปูนซิเมนตไทย (ทุงสง)
จํากัด
บริษัทปูนซิเมนตไทย (ทุงสง)
จํากัด

ผศ.ดร.สาระ บํารุงศรี

คณะวิทยาศาสตร

ผศ.ดร.สาระ บํารุงศรี

คณะวิทยาศาสตร

ผศ.ดร.สาระ บํารุงศรี

คณะวิทยาศาสตร

ผศ.ดร.แกวตา แกวตาทิพย

คณะวิทยาศาสตร

ผศ.ดร.สาระ บํารุงศรี

คณะวิทยาศาสตร

บริษัทปูนซิเมนตไทย (ทุงสง)
จํากัด
บริษัทปูนซิเมนตไทย (ทุงสง)
จํากัด
บริษัทปูนซิเมนตไทย (ทุงสง)
จํากัด
บริษัท กัลฟยะลากรีน จํากัด
บริษัทปูนซิเมนตไทย (ทุงสง)
จํากัด
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4. กองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีนโยบายพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย รวมถึงการขยายงานดานบัณฑิตศึกษา
จึงไดกําหนดใหคณะ/หนวยงานและวิทยาเขตตางๆ ที่มีพันธกิจดานการเรียนการสอน การวิจัยและ/หรือวิจัยวิทยานิพนธระดับ
บัณฑิตศึกษา จัดตั้งกองทุนวิจัยของคณะ/หนวยงาน/วิทยาเขต ขึ้น เพื่อชวยใหงานวิจัยมีความเขมแข็งและเกิดความตอเนื่อง
ในป 2558 มีกองทุนวิจัยคณะ/หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นแลว จํานวน 34 กองทุน (คณะ/หนวยงานที่ยังไมไดจัดตั้งกองทุน
คือ คณะสัตวแพทยศาสตร และวิทยาลัยนานาชาติ) มีงบประมาณสะสมเมื่อสิ้นป 2558 รวมทั้งสิ้น 1,573.77 ลานบาท และมี
การใชจายงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ในภาพรวมจํานวน 220.56 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.29 ของ
งบประมาณกองทุนที่มีอยู ทั้งนี้เมื่อพิจารณาการใชจายงบประมาณตามวัตถุประสงค พบวา มีการใชจายเพื่อสงเสริมการวิจัย
สนับสนุนโครงการวิจัยและเครือขายวิจัยมากที่สุด คิดเปนรอยละ 38.24 รองลงมาคือ ใชจายเพื่อพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย
คิดเปนรอยละ 26.16 (รูปที่ 4.1)

รูปที่ 4.1 ผลการใชจายงบประมาณกองทุนวิจัย ป 2556-2558 จําแนกตามวัตถุประสงค
1
2
3
4
5
6
7
8

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สงเสริมการวิจัย สนับสนุนโครงการวิจัยและเครือขายวิจัย
พัฒนาบุคลากรดานการวิจัย
สนับสนุนใหบุคลากรมีประสบการณการทําวิจัยตางประเทศ
สนับสนุนรางวัลใหงานวิจัยที่ประสบผลสําเร็จ
สนับสนุนการจดทะเบียนสิทธิบัตร
สนับสนุนการจัดหลักสูตรรวมระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย และทุนสนับสนุนบัณฑิตศึกษา
สนับสนุนอาจารยชาวตางประเทศเปนที่ปรึกษาวิจัยและวิทยานิพนธ
วัตถุประสงคอื่นที่เกี่ยวของกับการวิจัย

จากขอมูลการใชจายงบประมาณเปรียบเทียบกับงบประมาณกองทุนวิจัยที่มีอยู จําแนกตามคณะ/หนวยงานในวิทยา
เขตหาดใหญ และวิทยาเขตอื่นๆ แสดงในรูปที่ 4.2 (ก) และ (ข) พบวาในภาพรวมยังมีการใชจายงบประมาณในสัดสวนที่นอย
อยู และเมื่อเปรียบเทียบระหวางป 2557 และ 2558 พบวาสวนใหญมีการใชจายงบประมาณนอยลง ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึง
จําเปนตองหากลไกเพื่อผลักดันใหมีการนําเงินจากกองทุนวิจัยเหลานี้มาใชขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อใหเกิดผลงานมากขึ้น

28

จากข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับงบประมาณกองทุนวิจัยที่มีอยู่ จําแนกตามคณะ/หน่วยงานในวิทยา
เขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตอื่นๆ แสดงในรูปที่ 4.2 (ก) และ (ข) พบว่าในภาพรวมยังมีการใช้จ่ายงบประมาณในสัดส่วนที่น้อย
อยู่ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2557 และ 2558 พบว่าส่วนใหญ่มีการใช้จ่ายงบประมาณน้อยลง ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึง
จําเป็นต้องหากลไกเพื่อผลักดันให้มีการนําเงินจากกองทุนวิจัยเหล่านีม้ าใช้ขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อให้เกิดผลงานมากขึ้น
คณะการจัดการสิ่งแวดลอม

16.95%

7.98%

คณะการแพทยแผนไทย

19.76%

10.00%

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

24.79%

4.37%
5.30%
9.49%

คณะทันตแพทยศาสตร

15.61%
15.07%

คณะเทคนิคการแพทย
คณะนิติศาสตร

6.74%
6.77%

คณะพยาบาลศาสตร

6.49%
5.03%
6.36%
7.60%

คณะแพทยศาสตร
คณะเภสัชศาสตร

36.73%

คณะวิทยาการจัดการ

2557

35.75%

13.27%

คณะวิทยาศาสตร

43.90%

21.33%

2558

27.29%

คณะวิศวกรรมศาสตร

79.57%

51.48%

คณะศิลปศาสตร

8.90%

14.37%

4.08%
7.09%

คณะเศรษฐศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

15.16%

21.73%

0.62%
4.12%

บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันสันติศึกษา

83.58%

วิทยาเขตหาดใหญ

77.85%

56.24%
57.28%

มหาวิทยาลัย
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

91.85%

81.77%

70%

(ก) กองทุนคณะ/หน่วยงาน วิทยาเขตหาดใหญ่

80%

90%

100%
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คณะมนุษยศาสตรฯ

37.08%

50.50%

28.37%
28.37%

คณะรัฐศาสตร

36.99%
30.99%

คณะวิทยาการสื่อสาร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

16.59%

23.70%
36.62%

คณะศิลปกรรมศาสตร

51.84%

14.31%
9.85%

คณะศึกษาศาสตร

2.97%
5.15%

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

12.80%
10.72%

วิทยาเขตปตตานี

2557
2558

0.80%
1.50%

คณะการบริการและการทองเที่ยว

27.50%

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม

35.44%

7.92%
11.29%

คณะวิเทศศึกษา
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต

1.08%
0.47%

วิทยาเขตภูเก็ต

1.39%
1.63%
17.70%
14.29%

วิทยาเขตสุราษฎรธานี
5.67%
4.82%

วิทยาเขตตรัง
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

(ข) กองทุนคณะ/หน่วยงาน วิทยาเขตอื่นๆ
รูปที่ 4.2 เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนคณะ/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2557-2558
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5. เครือขายวิจัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมกับ คณะ/หนวยงาน รวมกันผลักดันและใหการสนับสนุนการจัดตั้งเครือขายการ
วิจัยภายในมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อสงเสริมใหเกิดงานวิจัยอยางมีทิศทาง งานวิจัยเกิดความเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา สามารถสราง
นักวิจัยใหม รวมถึงการนําผลงานวิจัยไปตีพิมพเผยแพรหรือใชประโยชนในดานตางๆ ได
การสนับสนุนเครือขายวิจัย 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)
สําหรับในป 2558 มีเครือขายที่มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 38 เครือขาย แบงเปน DoE 1 เครือขาย,
CoE 6 เครือขาย, RC 15 เครือขาย และ RU 16 เครือขาย ซึ่งสภาพการณในปจจุบนั พบวาจํานวนเครือขายวิจัยเกิดใหมมี
จํานวนใกลเคียงกับเครือขายที่สิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ทําใหในภาพรวมแนวโนมการเพิ่มขึ้นของจํานวนเครือขายจึงมีสัดสวนที่
คงที่ (รูปที่ 5.1) และเมื่อพิจารณาตามประเภทเครือขายพบวา RC และ RU มีจํานวนมากที่สุด เนื่องจากเปนเครือขายที่มีขนาด
เล็ก มีความคลองตัวในการจัดตั้งและการดําเนินงานคอนขางมาก

รูปที่ 5.1 เครือขายวิจัยที่มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนตั้งแตป 2556-2558 จําแนกตามประเภทเครือขาย
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาขอมูลผลการดําเนินงานในป 2558 ของเครือขายวิจัยเปรียบเทียบกับเปาหมายตามตัวชี้วัดใน
ดานตางๆ ประกอบดวย จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวนผลงานตีพิมพ จํานวนเงินทุนวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจาก
ภายนอก และจํานวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร พบวาเครือขายวิจัยสวนใหญมีผลการดําเนินงานบางสวนยังไมบรรลุเปาหมาย สืบ
เนื่องมาจากบางเครือขายวิจัยไดรับการสนับสนุนในป 2558 จึงยังไมมีผลงาน ทําใหในภาพรวมผลการดําเนินงานจึงต่ํากวาความ
เปนจริง (รูปที่ 5.2-5.5)

31
50

จํานวนนักศึกษา (คน)

40

40

30
เปาหมาย

20

ผลที่ได

15
11

10

9
4.67

5.83
4.83

3.00

0
ป.เอก

ป.โท

ป.เอก

DoE 1

ป.โท

3.40
2.20

2.80
1.73

ป.เอก

CoE 6

ป.โท

RC 15

1.06 0.81
0.63
0.94

ป.เอก

ป.โท

RU 16

รูปที่ 5.2 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจําปี 2558 เฉลี่ยต่อ 1 เครือข่าย

90
80

78

จํานวนผลงาน (เรื่อง)

70
63

60
50

เปาหมาย

40

ผลที่ได

30
20

11.33

10
0

3.67

5
3

ชาติ

7.00

1.67

นานาชาติ
DoE 1

ชาติ

นานาชาติ
CoE 6

3.00
2.40

1.47
1.13

ชาติ

นานาชาติ
RC 15

0.75
0.63

ชาติ

1.25
1.25

นานาชาติ
RU 16

รูปที่ 5.3 จํานวนผลงานตีพิมพ์ประจําปี 2558 เฉลี่ยต่อ 1 เครือข่าย

32
20
16.00

จํานวนเงิน (ลานบาท)

15

เปาหมาย

10

ผลที่ได

7.69

5

3.25
3.58

0

DoE 1

CoE 6

1.43
1.33

RC 15

0.15
0.22

RU 16

รูปที่ 5.4 เงินทุนวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอกประจําปี 2558 เฉลี่ยต่อ 1 เครือข่าย
5

จํานวนผลงาน (เรื่อง)

4

4.00

3
เปาหมาย
ผลที่ได

2
1
0

1.00
0.67
0.67

DoE 1

CoE 6

0.33
0.20

RC 15

0.06
0.00

RU 16

รูปที่ 5.5 จํานวนสิทธิบัตร/อนุสทิ ธิบัตรประจําปี 2558 เฉลี่ยต่อ 1 เครือข่าย
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6. การเผยแพรบทความวิจัย
การตีพิมพบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
จากจํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล ISI และ SCOPUS ในชวง
ระหวางป 2010-2015 (รูปที่ 6.1) พบวามีแนวโนมเพิ่มขึ้นในสัดสวนคอนขางคงที่ สวนใหญเปนบทความวิจัยทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และในปจจุบันมหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญกับการเพิ่มจํานวนบทความตีพิมพทางดานสังคม
ศาสตรและมนุษยศาสตรใหมากขึ้น โดยการจัดตั้งหนวย Publication clinic ขึ้น มีภารกิจหลักในการเพิ่มจํานวนบทความ
ตีพิมพทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

รูปที่ 6.1 จํานวนบทความตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล ISI และ SCOPUS ระหวางป 2010-2015
หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2559

ขอมูลจํานวนบทความในฐานขอมูล WoS เปรียบเทียบระหวางมหาวิทยาลัย
จากขอมูลจํานวนบทความในฐานขอมูล WoS และ SCOPUS ในระหวางป 2010-2015 เปรียบเทียบ 6 อันดับแรก
ของมหาวิทยาลัยภายในประเทศ ไดแก ม.มหิดล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ม.เชียงใหม ม.สงขลานครินทร ม.ขอนแกน และ
ม.เกษตรศาสตร นั้น สําหรับ ม.สงขลานครินทร มีจํานวนบทความที่ไดรับการตีพิมพเพิ่มขึ้นคอนขางคงที่ (รูปที่ 6.2) และเมื่อ
พิจารณาจํานวนบทความตีพิมพในฐานขอมูล WoS 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)
พบวามีจํานวนบทความตีพิมพในสาขา SCI-E มากที่สุด สวนในสาขา AHCI มีจํานวนนอยมาก ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไดกําหนด
กลไกหรือแนวทางในการกระตุนการเพิ่มจํานวนบทความตีพิมพ โดยเฉพาะบทความทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรใน
ภาพรวมทั้งระบบ ไมวาจะเปนเรื่องการใหทุนวิจัย การใหรางวัลผลงานตีพิมพ การพัฒนานักวิจัย รวมถึงระบบบัณฑิตศึกษา

รูปที่ 6.2 จํานวนบทความตีพิมพในฐานขอมูล WoS เปรียบเทียบระหวางมหาวิทยาลัย ระหวางป 2010-2015
หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2559
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(ก) สาขา Science Citation Index (SCI-E)

(ข) สาขา Social Science Citation Index (SSCI)

(ค) สาขา Art & Humanities Citation Index (AHCI)
รูปที่ 6.3 จํานวนบทความตีพิมพในฐานขอมูล ISI ป 2010-2015 เปรียบเทียบระหวางมหาวิทยาลัย จําแนกตามสาขา
หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2559
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7. การถายทอดเทคโนโลยีและความรู
7.1 สํานักงานประสานงานวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน
(Community and Industry Linking Office: CILO)
สํานักงานประสานงานวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน (CILO) ไดดําเนินภารกิจในการประสานงานกับหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยในการถายทอดองคความรูหรือเทคโนโลยีใหแกหนวยงานภายนอก ทั้งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และชุมชน ซึ่งที่
ผานมาไดเนนประสานงานในบริบทที่สอดคลองกับศักยภาพของชุมชนภาคใต ทั้งสวนที่ดําเนินการจัดเองและเขารวมกับหนวย
งายภายนอกอื่นๆ ดังนี้
1. โครงการความรวมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาแบบสรางสรรค (ภายใต MOU ม.อ. - สกว.)
โครงการความรวมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาแบบสรางสรรค เกิดจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) และ ม.อ. ไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัด
สงขลา” เปนระยะเวลา 2 ป (มกราคม 2555 - ธันวาคม 2556) โดยรวมสนับสนุนงบประมาณหนวยงานละ 1,000,000 บาท/ป
เพื่อใชในการจัดกิจกรรมการสรางความรูและขอมูลที่เปนประโยชนตอการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน การพัฒนานักวิจัยรุนใหม
และพัฒนานักวิจัยกลุมเดิมของ ม.อ. ที่ทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่หรืองานวิชาการรับใชสังคม

การลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง ม.อ. และ สกว. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554
โครงการความรวมมือฯ แบงงบประมาณออกเปน 2 สวน คือ
1. งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการ
2. งบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยในประเด็น “การปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่จังหวัดสงขลา” แบง
ออกเปน 2 ประเภท คือ
2.1 ทุนสนับสนุนอาจารยทําวิจัย
2.2 ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ เปนการสงเสริมการพัฒนานักวิจยั รุนใหมใหทํางานวิจัยเชิงพื้นที่ หรือ
งานวิชาการรับใชสังคมผานระบบบัณฑิตศึกษา
โครงสรางและรูปแบบการดําเนินงาน
โครงการความรวมมือฯ มีการดําเนินกิจกรรมตางๆ โดยใชขั้นตอนตามรูปแบบของ สกว. จํานวน 6 ขั้นตอน ไดแก
1) การพัฒนาโครงการวิจัย 2) การควบคุมคุณภาพ 3) การสรางเครือขายวิจัยเชิงพื้นที่ 4) การพัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุน
นักวิจัย 5) การพัฒนา “นักจัดการการวิจัย” และ 6) การผลักดันผลงานวิจัยเพื่อการนําไปใชประโยชน จากรูปแบบการดําเนิน
กิจกรรมทั้ง 6 ขั้นตอน นํามาสูผลการดําเนินงานดังนี้
1. สนับสนุนโครงการวิจัยในประเด็น “การปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่จังหวัดสงขลา” ระยะเวลา 2 ป
จํานวน 13 โครงการ โดยแบงตามประเภททุนดังนี้
ปที่ 1 (2555)
- แบบที่ 1 ทุนสนับสนุนอาจารยทําวิจัย จํานวน 4 โครงการ
1) โครงการ “การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยดินถลมและพัฒนาระบบเตือนภัย พื้นที่จังหวัดสงขลา”
หัวหนาโครงการ รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
2) โครงการ “การพัฒนารูปแบบการปองกันภาวะวิกฤตสุขภาพจิต และการเยียวยาทางจิตใจของ
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3)
4)

ผูประสบอุทกภัย อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา”
หัวหนาโครงการ ดร.วินีกาญจน คงสุวรรณ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร
โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารยังชีพสําหรับชวยเหลือผูประสบภัยในจังหวัดสงขลา”
หัวหนาโครงการ ผศ.ดร.เสาวคนธ วัฒนจันทร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการ “ตนแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขอมูลพิบัติภัยในพื้นที่ลุมน้ําอูตะเภา
โดยใช Google Map”
หัวหนาโครงการ อ.เทิดทูน ดํารงคฤทธามาตย ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตร

- แบบที่ 2 ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ จํานวน 3 โครงการ
5) โครงการ “ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและใหความรูในการจัดการภาวะวิกฤตทางจิตใจจากอุทกภัย
ตอความรู ทักษะและความสามารถในการดูแลตนเองในการจัดการภาวะวิกฤตทางจิตใจจากอุทกภัยของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา”
หัวหนาโครงการ นางสาววิลาวรรณ คริสตรักษา นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) คณะพยาบาลศาสตร
6) โครงการ “สารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในพื้นที่เมือง
กรณีศึกษา ชุมชนจันทรวิโรจน เทศบาลนครหาดใหญ”
หัวหนาโครงการ นายดํารง เสียมไหม นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สิ่งแวดลอม คณะการจัดการสิ่งแวดลอม
7) โครงการ “การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยดินถลมจังหวัดสงขลาเพื่อการเตือนภัย :
กรณีศึกษา ต.คลองทราย อ.นาทวี”
หัวหนาโครงการ นายธนพจน จิรธนานุวงศ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค คณะวิศวกรรมศาสตร
ปที่ 2 (2556)
- แบบที่ 1 ทุนสนับสนุนอาจารยทําวิจัย จํานวน 4 โครงการ
8) โครงการ “ปญหาการบังคับใชกฎหมายผังเมือง : ศึกษากรณีแนวคลองอูตะเภาในเขตพื้นที่
อําเภอหาดใหญ และอําเภอคลองหอยโขง”
หัวหนาโครงการ อ.วศิน สุวรรณรัตน คณะนิติศาสตร
9) โครงการ “การพัฒนาชุดสื่อสาร WIFI แบบเคลื่อนยายไดสําหรับสถานการณน้ําทวมในหาดใหญ –
สงขลา”
หัวหนาโครงการ อ.ธัชชัย เองฉวน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร
10) โครงการ “การพัฒนาศักยภาพเครือขายชุมชนเมืองในการใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัยกลุม
เปราะบาง : กรณีศึกษาหาดใหญ”
หัวหนาโครงการ รศ.ดร.ประณีต สงวัฒนา ภาควิชาภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
11) โครงการ “แบบจําลองเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการปญหาน้ําทวมแบบมีสวนรวม
กรณีศึกษา : ลุมน้ํายอยอําเภอนาทวี-จะนะ”
หัวหนาโครงการ ดร.สมพร ชวยอารีย ภาควิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- แบบที่ 2 ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ จํานวน 2 โครงการ
12) โครงการ “การจําลองแบบและการสรางภาพนามธรรมของการไหลของแมน้ําและการกัดเซาะตลิ่ง”
หัวหนาโครงการ นายมะรุชมี อาหวัง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาคณิตศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
13) โครงการ “ตัวแบบทางคณิตศาสตร การจําลองและการสรางภาพเสมือนของดินโคลนถลม”
หัวหนาโครงการ นายกัณณพนต ธรรมหิเวศ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาคณิตศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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2. พัฒนานักวิจัยรุนใหมและนักวิจัยเดิม ไมนอยกวา 20 คน ทั้งนี้นักวิจัยไดมีโอกาสเขารับการอบรมหลักสูตร
“Systems Thinking และการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยแบบ ABC” ซึ่งเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสรางบรรยากาศทางวิชาการ
เพิ่มทักษะความรูในการทํางานวิจัยเชิงพื้นที่ รวมทั้งการปรับฐานคิดในการพัฒนาโจทยวิจัยเชิงพื้นที่ใหกับนักวิจัยเพิ่มเติม
3. ไดเครือขายนักวิจัย นักวิชาการ และนักพัฒนาในทองถิ่น จากการจัดกิจกรรมยอยตางๆ เชน
- เวทีพัฒนาโครงการวิจัย ไดเชิญตัวแทนชุมชน/นักวิจัย/นักวิชาการจากภาคีเครือขายตางๆ ที่ทํางานดานการ
ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม รวมพิจารณาใหขอเสนอแนะ รวมทั้งวิพากษวิจารณโครงการ
- ลงพื้นที่เยี่ยมโครงการ เพื่อพบผูนําชุมชน ผูนําตามธรรมชาติ ผูนําตามฐานอาชีพ เปนตน
- จัดกิจกรรมเสวนา “หาดใหญเขมแข็ง..สูภ ัยน้ําทวม” ตั้งแตป 2554-2557 จํานวน 6 ครั้ง ทําใหเกิดการ
บูรณาการการทํางานรวมกับภาคีเครือขายทั้งที่เปนตัวแทนภาคประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชน ในดาน
การพัฒนาโจทยวิจัย
4. สนับสนุนนโยบายของผูบริหารมหาวิทยาลัยในการเพิ่มจํานวนนักวิจัยทีท่ ํางานวิจัยเชิงพื้นที่หรืองานวิชาการรับใช
สังคม โดยกําหนดใหมีโครงสรางของหนวยบริหารงานวิจัยเชิงพื้นที่อยูภายใตสํานักวิจัยและพัฒนา เพื่อใหเปนกลไกหลักในการ
ประสานงานและขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่อยางจริงจัง
2. โครงการแกไขปญหาจราจรของจังหวัดสงขลา
CILO สํานักวิจัยและพัฒนา ไดประสานจัดประชุมเพื่อแกปญหาจราจรของจังหวัดสงขลา รวมกับกลุมงานยุทธศาสตร
งานพัฒนา สํานักงานจังหวัดสงขลา โดยมี รองผูวาราชการจังหวัดสงขลา คณะนักวิจัยของ ม.อ. และผูแทนหนวยงานภาคี
เครือขายที่เกี่ยวของเขารวมประชุม จนกระทั่ง ศ.ดร.พิชัย ธาณีรนานนท คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะ ไดยื่นขอเสนอ
โครงการ “การศึกษาทบทวนโครงการและงานวิจัยดานโครงสรางพื้นฐานการขนสงและการจัดการจราจรทางถนนในจังหวัด
สงขลา กรณีศึกษาเมืองหาดใหญและเมืองสงขลา” ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัยจาก ม.อ. ประจําป 2556
จํานวน 400,000 บาท มีระยะเวลาดําเนินการ 4 เดือน (1 มิถุนายน 2556 ถึง 30 กันยายน 2556)
คณะนักวิจัยสามารถเสนอรายงานวิจัย ซึ่งมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยมี
พื้นที่ที่เปนจุดเนนคืออําเภอเมืองสงขลาและอําเภอหาดใหญ และไดนําเขาเสนอตอที่ประชุมขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 ซึ่งทาง
จังหวัดสงขลาไดแจงหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของใหบรรลุผลสัมฤทธิต์ อไปแลว

ศ.ดร.พิชัย ธาณีรนานนท และ ดร.ปรเมศวร เหลือเทพ นําเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายฯ ตอที่ประชุม
“ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา”
3. โครงการสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ
CILO สํานักวิจัยและพัฒนา ไดประสานงานจัดประชุมเพื่อดําเนินงานสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ รวมกับ
เทศบาลนครหาดใหญ และสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต (สจรส. ม.อ.) พิจารณาประเด็นปญหาที่ไดจาก “เวทีเสวนา
สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ” จํานวน 4 ประเด็น ไดแก 1) อุทกภัย 2) จราจรและผังเมือง 3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดลอม (เนน green city) และ 4) ทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ เพื่อนําเขาสูกระบวนการสมัชชาประชาชนนคร
หาดใหญ จนกระทั่งเทศบาลนครหาดใหญไดวาจาง ม.อ. เปนที่ปรึกษาทางวิชาการสําหรับการดําเนินงานสมัชชาประชาชนนคร
หาดใหญ ภายใตโครงการ “ขอมูลและขอเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในการจัดการนครหาดใหญดา นอุทกภัย จราจร
และทิศทางการพัฒนาเมือง”
คณะนักวิจัยสามารถจัดทํารายงานจากการศึกษาและการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อนําไปกําหนด
นโยบายและมาตรการในการแกปญหาและบรรเทาผลกระทบในปญหา 3 ดาน และนําเสนอตอที่ประชุมใหญสมัชชาประชาชน
นครหาดใหญ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ซึ่งตอมาเทศบาลนครหาดใหญไดสรุปประเด็นเพื่อขอความอนุเคราะหไปยัง
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หนวยงานตางๆ เพื่อดําเนินการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ในสวนที่เกี่ยวของตามมติของที่ประชุมใหญสมัชชาฯ ให
บรรลุผลตอไป

4. จัดเสวนา “ขุมทองเมืองลุง : ประวัติศาสตรและคุณคา”
ตามที่มีขาวการขุดพบทองคําในพื้นที่ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ซึ่งการขุดพบดังกลาวสรางความตื่นตัวแกชาวบาน ทําให
ตางพากันเดินทางเขาไปเสี่ยงโชคขุดทองในบริเวณนั้นเปนจํานวนมาก โดยทองคําที่ขุดพบมีทั้งทองแผน กําไล และทองกอน จึง
มีการปดกั้นพื้นที่ พรอมประกาศใหชาวบานหยุดขุดทองและนําทองคําที่ขุดพบไปคืนแกทางราชการเพราะถือเปนทรัพยสินของ
แผนดิน
สํานักวิจัยและพัฒนา จึงไดจัดเสวนา “ขุมทองเมืองลุง : ประวัติศาสตรและคุณคา” ขึ้นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ณ
ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป เพื่อใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณที่มีผูขุดพบทองคํา โดยได
เชิญนักวิชาการและผูมีประสบการณ ประกอบดวย ผศ.ดร.ศรีสุพร ปยรัตนวงศ คณะศิลปศาสตร ม.อ. อ.พิชัย ศรีใส
นักวิชาการอิสระ อ.วีระพงศ ยศบุญเรือง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ม.อ. นายนิพันธ เมืองสง นายกอบต.เขาชัยสน
และ นายพิชัย เบญจรัตนภาคี เลขานุการประธานชมรมรานทองหาดใหญ รวมเวทีเสวนา ดําเนินรายการโดย นายบัญชร วิเชียร
ศรี นักจัดรายการจากสถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ
ชมการเสวนายอนหลังไดที่ https://www.youtube.com/watch?v=wTPmdBBGmNY

5. ประสานงานผูแทนเครือขายสหวิทยาการฯ ภาคใต เขารวมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กลยุทธการพัฒนาการ
ดําเนินงานของเครือขายสหวิทยาการ สํานักงานราชบัณฑิตยสภาในภูมิภาค”
วันที่ 12 ธันวาคม 2556 ผศ.ดร.นิยม กําลังดี ผอ.อุทยานวิทยาศาสตรภาคใต ม.วลัยลักษณ และ ผศ.ดร.แสงอรุณ
อิสระมาลัย รองผอ. สํานักวิจัยและพัฒนา ฝายวิจัยสังคมศาสตร ม.อ. เปนผูแทนเครือขายสหวิทยาการ สํานักงานราชบัณฑิตย
สภาภาคใต เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กลยุทธการพัฒนาการดําเนินงานของเครือขายสหวิทยาการ สํานักงานราช
บัณฑิตยสภาในภูมิภาค” ณ สํานักงานราชบัณฑิตยสภา กรุงเทพฯ โดย ผศ.ดร.แสงอรุณ ไดนําเสนอขอมูลผลการดําเนินงาน
ตลอดจนปญหาอุปสรรค ประจําป 2556 และนําเสนอแผนการดําเนินงาน ประจําป 2557 ดวย และที่ประชุมเห็นชอบให
สํานักงานราชบัณฑิตยสภาพิจารณาปรับรูปแบบการทํางานของเครือขายสหวิทยาการฯ ภาคใต ออกเปน 2 เครือขาย คือ
เครือขายสหวิทยาการฯ ภาคใตตอนบน มีอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนประธาน และภาคใตตอนลาง มีอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนประธาน
6. ประสานงานผูแทนเครือขายสหวิทยาการฯ ภาคใต เขารวมการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติเนื่องในวันสหวิทยาการ ประจําป 2557
เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2557 รศ.ดร.ชิตณรงค ศิริสถิตยกุล ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.วลัยลักษณ และ
ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร รองผอ.สํานักวิจัยและพัฒนา ฝายวิจยั อุตสาหกรรมและชุมชน ม.อ. เปนผูแทนเครือขายสห
วิทยาการ สํานักงานราชบัณฑิตยสภาภาคใต เขารวมการประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
เนื่องในวันสหวิทยาการ ประจําป 2557 เรื่อง “สหวิทยาการกับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน” ณ อาคารไปรษณียกลาง
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กรุงเทพฯ จัดโดย คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา สํานักงานราชบัณฑิตยสภา รวมกับ เครือขายสห
วิทยาการ สํานักงานราชบัณฑิตยสภาในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนัน้ ยังมี
นักวิจัยเขารวมนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติในฐานะผูแทนจากเครือขายสหวิทยาการฯ ภาคใต ไดแก
1. ผศ.ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร สถาบันสันติศึกษา ม.อ. นําเสนอผลงาน เรื่อง ผลกระทบของสถานการณ
ความรุนแรงตอชาวไทยพุทธในสามจังหวัดชายแดนใต
2. รศ.ดร.ปญญา เทพสิงห ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร ม.อ. นําเสนอผลงาน เรื่อง ลักษณะวัดไทยใน
มาเลเซีย : กรณีศึกษาวัดมัชฌิมาราม รัฐกลันตัน
7. โครงการถายทอดเทคโนโลยี/องคความรู และนวัตกรรมจากผลการวิจัย
CILO ไดประกาศเปดรับขอเสนอโครงการถายทอดเทคโนโลยี/องคความรู และนวัตกรรม โดยแบงงบประมาณในการ
สนับสนุนเปน 3 สวน คือ 1. ทุนสนับสนุนโครงการทั่วไป 2. ทุนสนับสนุนโครงการหมูบานเขมแข็ง 3. งบประมาณสนับสนุน
โครงการติดตาม ในแตละปจะเปดรับขอเสนอโครงการจํานวน 2 รอบ คือ รอบที่ 1 เปดรับขอเสนอโครงการในเดือนมกราคม
และรอบที่ 2 เปดรับขอเสนอโครงการในเดือนสิงหาคม โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานดังนี้
1) ติดตามการดําเนินงานโครงการ “การถายทอดเทคโนโลยีไฟฟาพลังน้ําชุมชนภาคใต”
เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2557 CILO ลงพื้นที่ติดตามโครงการถายทอดเทคโนโลยีไฟฟาพลังน้ําชุมชน ณ
อุทยานแหงชาติเขาหลวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช กิจกรรมประกอบดวย การบรรยายและเดินสํารวจเสนทางบนน้ําตก
บริเวณเทือกเขาหลวง ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ไดรับการตอบรับและไดรับความสนใจจากผูเขารวมซึ่งเปนชาวบานบริเวณดังกลาวเปน
อยางมาก

2) ติดตามการดําเนินงานโครงการ “การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการผาตัดรักษาโรคนิ้วล็อคดวย A-Knife”
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2556 CILO สํานักวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ติดตามการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
ผาตัดนิ้วล็อคแบบเจาะผานผิวหนัง (A-Knife)” โดยวิทยากรคือ ผศ.ดร.สิทธิโชค อนันตเสรี แพทยผูเชี่ยวชาญจากภาควิชา
ศัลยศาสตรออรโธรปดิกสและกายภาพบําบัด ผูคิดคน A-Knife ซึ่งการผาตัดดวย A-knife จะชวยใหผูปวยมีแผลผาตัดที่เล็กลง
ชวยลดความรูสึกเจ็บปวย ระยะเวลาในการผาตัด อุปกรณ และเจาหนาที่ รวมไปถึงยังทําใหผูปวยสามารถกลับมาทํางานใน
ชีวิตประจําวันไดเร็วขึ้นอีกดวย ผูเขารวมการฝกอบรมเปนแพทยจากโรงพยาบาลตางๆ ไดแก โรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย
การแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จ.นครนายก, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก และ โรงพยาบาลระนอง
จ.ระนอง ซึ่งไดรับความสนใจเปนอยางมาก

3) หารือการดําเนินโครงการ “การพัฒนาระบบอบแหงขาวเปลือกแบบยุงฉางเก็บ”
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2557 CILO สํานักวิจัยและพัฒนา ไดจัดประชุมหารือแนวทางการจัดทําเครื่องอบแหง
ขาวเปลือกแบบยุงฉางเก็บ รวมกับ กํานันวิบูลย บุญมี ผูใหญบานนายอมรศักดิ์ ลองโพยม และตัวแทนชาวบาน จาก ต.นาเกตุ
อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี ภายใตโครงการการพัฒนาระบบอบแหงขาวเปลือกแบบยุงฉางเก็บ ของ รศ.ดร.สุภวรรณ ฏิระวณิชยกุล
อาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ม.อ.
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4) ติดตามการดําเนินโครงการ “การถายทอดองคความรูในการพัฒนารูปแบบการใหบริการคลอดวิถีธรรมชาติ”
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 CILO ไดลงพื้นที่โรงพยาบาลสตูล อ.เมือง จ.สตูล ติดตามการดําเนินโครงการการ
ถายทอดองคความรูในการพัฒนารูปแบบการใหบริการคลอดวิถีธรรมชาติ โดยมี รศ.สุรียพร กฤษเจริญ อาจารยประจําภาค
วิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ และคณะ เปนวิทยากร ผูเขารับการอบรมเปนกลุมพยาบาลหองคลอด หนวยฝาก
ครรภ อสม. ในพื้นที่ และเจาหนาที่ในหนวยใหบริการพยาบาลปฐมภูมิ โรงพยาบาลสตูลและพื้นที่ใกลเคียง โดยในการอบรมได
แบงหัวขอออกเปน แนวคิดการคลอดวิถีธรรมชาติ การเตรียมหญิงตั้งครรภและญาติเพื่อการคลอดวิถีธรรมชาติ แนวทางและ
ประสบการณการใหบริการคลอดวิถีธรรมชาติ การจัดตั้งศูนยคลอดวิถีธรรมชาติ ความเปนไปได ปญหาและอุปสรรคการ
คลอดวิถีธรรมชาติ การฝกปฏิบัติการทําคลอดวิถีธรรมชาติ และระดมความคิดเห็นการนําแนวทางการใหบริการคลอดวิถี
ธรรมชาติไปใช

5) ติดตามการดําเนินโครงการ “การยืดอายุการใชงานของชิ้นสวนเครื่องจักรโดยการเชื่อมพอกผิวแข็ง”
เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2556 CILO ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานของโครงการการการยืดอายุการใชงานของ
ชิ้นสวนเครื่องจักรโดยการเชื่อมพอกผิวแข็ง โดยมี ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทรบุรี อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร
และวัสดุ และคุณณรงคฤทธิ์ โทธรัตน วิศวกรเครื่องกลประจําเหมืองแมเมาะ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนวิทยากร
ทั้งนี้เพื่อใหหนวยงานตางๆ เขาใจวิธีในการวิเคราะหความเสียหายของชิ้นสวนเครื่องจักรเบื้องตน วิธีการยืดอายุการใชงานของ
ชิ้นสวนเครื่องจักรโดยการเชื่อม โดยมีกลุมเปาหมายคือ วิศวกร ชางเทคนิค วิศวกรรมซอมบํารุง จากหนวยงานตางๆ โดยมี
หัวขอในการอบรมคือ ความจําเปนในการซอมบํารุงเครื่องจักรและปญหาในการซอมบํารุง การชํารุดของเครื่องจักร/ชนิดและ
กลุมวัสดุสําหรับเครื่องจักร เทคนิคในการซอมบํารุงชิ้นสวนเครื่องจักร โลหะวิทยาของกระบวนการเชื่อมซอม/ความสามารถใน
การเชื่อมของโลหะกลุมเหล็ก การเชื่อมซอม/การผอกผิวแข็งโดยการเชื่อม การเลือกลวดเชื่อมและการประยุกตใชลวดเชื่อมใน
การซอมเครื่องจักรกล รวมถึงการสาธิตและกรณีศึกษาหาการเชื่อมซอมในอุตสาหกรรม และศึกษาดูงานที่ภาควิชาวิศวกรรม
เหมืองแรและวัสดุดวย

6) ติดตามการดําเนินโครงการ “การถายทอดเทคนิคการอัดเพิ่มความหนาแนนไมปาลมน้ํามันแปรรูปและ
ผลิตภัณฑตอเนื่อง”
โครงการนี้ไดรับความสนใจจากผูเขารวมในระดับดีมาก เพราะเปนงานวิจัยที่มีประโยชนตอเกษตรกรสวนปาลม
และอุตสาหกรรมไมในอนาคตหากมีการพัฒนาผลงานอยางตอเนื่อง ภายหลังจากการจัดโครงการดังกลาวมีผูประกอบการและ
นักวิจัยนําความรูที่ไดไปตอยอดเพื่อพัฒนาผลิตแผนไมปาลมแปรรูปอัดเพิ่มความหนาแนนภายใตแรงอัดและความรอนใหมี
สมบัติดียิ่งขี้น
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7) ติดตามการดําเนินโครงการ “การถายทอดนวัตกรรมในการพัฒนาหลักสูตรสาระทองถิ่นเรื่อง “ระบบนิเวศ
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเขาคอหงส” สูโรงเรียนในพื้นที่ อ.หาดใหญ จ.สงขลา”
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 CILO ลงพื้นที่เพื่อรวมกิจกรรมและติดตามการดําเนินโครงการการถายทอด
นวัตกรรมในการพัฒนาหลักสูตรสาระทองถิ่นเรื่อง “ระบบนิเวศและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเขาคอหงส สูโรงเรียนใน
พื้นที่ อ.หาดใหญ จ.สงขลา” โดย ผศ.ดร.เยาวนิจ กิตติธรกุล สถบันทรัพยากรทะเลและชายฝง และคณะ

8) ติดตามการดําเนินโครงการ “การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตปลาหวานทอดกรอบและกางปลากรอบตาม
หลักเกณฑ GMP”
เมื่อวันที่ 25-28 ตุลาคม 2556 CILO ลงพื้นทีโ่ ครงการชัยพัฒนาฯ บานทุงรัก ต.แมนางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา
เพื่อติดตามการดําเนินโครงการการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตปลาหวานทอดกรอบและกางปลากรอบตามหลักเกณฑ GMP
โดยมี นายพรชัย ศรีไพบูลย และคณะ เปนวิทยากร และถายทอดเทคโนโลยีการใชเครื่องใหกับผูเ ขาอบรม

9) ติดตามการดําเนินโครงการ “โครงการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาตูนึ่งระบบไอน้ําประหยัดพลังงาน เพื่อ
การผลิตผลิตภัณฑขาวตมมัด ขนมตมใบพอทองถิ่นภาคใตใหไดมาตรฐาน”
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 CILO ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินโครงการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาตูนึ่งระบบ
ไอน้ําประหยัดพลังงาน เพื่อการผลิตผลิตภัณฑขาวตมมัด ขนมตมใบพอทองถิ่นภาคใตใหได โดยมีนายสุทธิรักษ เพชรรัตน และ
คณะ เปนวิทยากร

42

ตารางที่ 7.1 โครงการถายทอดเทคโนโลยี/องคความรู และนวัตกรรมจากผลการวิจัย ประจําป 2557-2558
ลําดับ

ชื่อโครงการ

ป 2557
1
การสรางเครือขายการใหบริการคลอดวิถีธรรมชาติ
2
แอปพลิเคชันคํานวณเวลาละหมาดพรอมระบุทิศกิบลัต
บนอุปกรณเคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด
3
การรูทันดินถลมภาคใต
4
ชุดทดสอบสังกะสีในดินสําหรับเกษตรกรปลูกขาว
5
การถายทอดเทคโนโลยีเมมเบรนสําหรับการผลิตน้ําเพื่อ
บริโภค
6
การถายทอดความรูในการใชเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ
และวัฒนธรรม เกาะบุโหลนเล
7
การผลิตน้ําสมควันไมสําหรับการพัฒนาเปนผลิตภัณฑ
ชุมชน
8
โครงการนโยบายสาธารณะเพื่อการใชประโยชน
หาดทรายอยางยั่งยืน (การขยายผลจากงานวิจัย)
9
การผลิตอาหารโคเนื้อจากทางใบปาลมและเทคโนโลยีการ
ใชมูลโคผลิตปุยอินทรียแบบอัดเม็ด ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
10 การถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตร
และวิถีชุมชน ต.ดอนสัก จ.สุราษฎรธานี
ป 2558
1
โครงการถายทอดเครื่องมือและเทคนิคในการทําแผน
ชุมชนดวยตัวเอง ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา
2
โครงการการถายทอดเทคโนโลยีดินประดิษฐสําหรับงาน
ดอกไม และผลิตภัณฑจิ๋ว
3
โครงการการสรางความเขมแข็งของเครือขายเกษตรกร
สวนยางพาราแบบวนเกษตร ต.ทุงใหญ เพื่อสรางเสริมการ
ทําสวนยางพาราแบบวนเกษตรใน อ.หาดใหญ จ.สงขลา
(ภายใตโครงการหมูบานเขมแข็ง)
4
การสรางชุมชนตนแบบเชิงนิเวศในภาคใตของประเทศไทย
แบบมีสวนรวม: กรณีศึกษาชุมชนโคกเมือง ต.บางเหรียง
อ.ควนเนียง จ.สงขลา
5
โครงการการใชนมผงผสมโพรไบโอติกเพื่อปองกันฟนผุใน
เด็กเล็ก : โครงการชุมชนตนแบบในชุมชนเทศบาลตําบล
ทาขาม
6
โครงการชุดทดสอบสังกะสีในดินสําหรับเกษตรกรปลูกขาว
7
โครงการการใชงานระบบเตือนภัยน้ําทวมลุมน้ํา
คลองอูตะเภา คลองรัตภูมิ คลองภูมี และคลองมําบัง
ผาน web application
8
โครงการการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเกษตรและ
วิถีชุมชน จ.สุราษฎรธานี

หัวหนาโครงการ

ภาควิชา/คณะ

งบประมาณ
(บาท)

รศ.สุรียพร กฤษเจริญ
ผศ.เถกิง วงศศิริโชติ

คณะพยาบาลศาสตร
คณะวิทยาศาสตร

125,000
80,000

รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท
ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร
ผศ.ดรุณี ผองสุวรรณ

คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร

150,000
206,300
100,000

คุณยิ่งยศ ลาภวงศ

คณะวิทยาศาสตร

120,000

ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร

คณะวิศวกรรมศาสตร

150,000

ผศ.กัลยาณี พรพิเนตพงศ

คณะเศรษฐศาสตร

95,300

รศ.ดร.โอภาส พิมพา

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาเขตสุราษฎรธานี
คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาการจัดการ
วิทยาเขตสุราษฎรธานี

125,000

ผศ.สอรัฐ มากบุญ

198,400

อ.พิไลวรรณ ประพฤติ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

95,000

อ.สุรสิทธิ์ ประสานปราน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

90,000

ผศ.ดร.เยาวนิจ กิตติธรกุล

สถาบันทรัพยากรทะเล
และชายฝง

250,000

ผศ.ดร.เสาวลักษณ
รุงตะวันเรืองศรี

คณะการจัดการ
สิ่งแวดลอม

100,000

ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล

คณะทันตแพทยศาสตร

200,000

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร
รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท

คณะวิทยาศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร

200,000
150,000

ผศ.สอรัฐ มากบุญ

คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาการจัดการ
วข.สุราษฎรธานี

200,000
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7.2 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
(Clinic of Technology, Prince of Songkla University)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในฐานะสถาบันการศึกษาที่เปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย (คลินิกเทคโนโลยี ม.อ.)
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณประจําปจากสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สป.) เพื่อดําเนินงานคลินิก
เทคโนโลยี ภายใตแผนงานการใหบริการคําปรึกษาและขอมูลเทคโนโลยี โดยมีขอบเขตงาน 4 สวน ดังนี้
1. การใหบริการคําปรึกษาและขอมูลเทคโนโลยี ตองกําหนดสถานที่ วิธีการ เรื่อง/เทคโนโลยี พรอมชื่อผูเ ชี่ยวชาญ
หรือเจาของเทคโนโลยีไมนอ ยกวา 3 เรือ่ ง รวมทั้งชองทางไมนอ ยกวา 2 ชองทาง และเจาหนาทีป่ ระจําในการใหบริการที่
เชื่อมโยงกับการบริการของคลินิกฯ สวนกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สป.วท.) และศูนย
ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําภูมิภาค ภาคใต (ศวภ.3)
2. การประสานงานและบริการจัดการเครือขาย ทั้งภายในสถาบันการศึกษา ระหวางหนวยงานในสังกัด วท./
สถาบันการศึกษาที่เปนเครือขาย และคลินิกฯ สวนกลาง (สป.วท.) ในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี
หมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) และเครือขายสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อสวท.) รวมถึง
การเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่ วท. หรือเครือขายจัดขึ้น
3. การบริหารจัดการทางดานการเงิน การงบประมาณ การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล ตามเงื่อนไขที่ไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณของแผนงานนี้ และแผนงานอื่นๆ ที่เครือขายไดรับการสนับสนุนฯ
4. ประสานการดําเนินงานรวมกับรองผูวาราชการจังหวัดที่เปนผูบริหารวิทยาศาสตรระดับสูง (PCSO) และ ศวภ.3
ในการพัฒนาจังหวัดดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คลินิกเทคโนโลยี ม.อ. ไดดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายใตขอบเขตงานทั้ง 4 สวนขางตน โดยเล็งเห็นความสําคัญของการ
ใหบริการคําปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยีตอผูรับบริการ เชน กลุมแมบาน เกษตรกร OTOP ผูประกอบการธุรกิจ SMEs
หนวยงาน องคกร รวมถึงผูสนใจทั่วไป ใหสามารถนําคําปรึกษาและขอมูลเทคโนโลยีไปใชประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของแตละภาคสวนได
ตารางที่ 7.2 ผลการดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ป 2556-2558
กิจกรรม
1. จํานวนผูรับบริการ
2. กิจกรรมการประสานงานและบริหารจัดการเครือขาย
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ

หนวยนับ
คน
กิจกรรม
รอยละ

ผลการดําเนินงาน
ป 2556
ป 2557
82
126
25
49
88.48
88.52

ป 2558
161
55
87.82

การประชาสัมพันธ
คลินิกเทคโนโลยี ม.อ. ไดจัดทํา website เพื่อเปนชองทางในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับกิจกรรม
การดําเนินงาน ชวยใหผูรับบริการเขาถึงขอมูลขาวสารไดงายขึ้น รวมถึงเปนชองทางในการติดตอสื่อสารระหวางผูรับบริการและ
คลินิกฯ เชน การเปดรับขอเสนอโครงการถายทอดเทคโนโลยีประจําป
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รูปที่ 7.1 website คลินิกเทคโนโลยี ม.อ. (http://www.clinictech.psu.ac.th)

กิจกรรมการดําเนินงาน
คลินิกเทคโนโลยี ม.อ. มีรายละเอียดการดําเนินกิจกรรมในป 2556-2558 ดังนี้
1. จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรใหบริการความรู/เทคโนโลยีจากผลงานวิจัย
คลินิกเทคโนโลยี ม.อ. รวมกับ สํานักวิจัยและพัฒนา จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรใหบริการความรู/เทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2556 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 ณ บริเวณ
ตลาดเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนกิจกรรมภายใตบูธ “ตอบปญหา” ที่เนนการมีสวนรวม
ในการชวยกันตอบคําถามที่เชื่อมโยงกับผลงานวิจัย ซึ่งไดรับความสนใจจากผูเขารวมชมงานเปนจํานวนมาก

2. นําทีมผูประกอบการ OTOP เขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพฯ (โปรแกรมที่ 1)
เมื่อวันที่ 13–17 พฤษภาคม 2556 คลินิกเทคโนโลยี ม.อ. นําผูประกอบการ OTOP ประเภทอาหารและ
เครื่องดื่ม จํานวน 7 กลุมของจังหวัดสงขลาที่ไดผานการสํารวจ/สัมภาษณเมื่อเดือนสิงหาคม 2555 ไดแก กลุมรานขนมไทย
แมฉวี (ตมสามเหลี่ยมใสไส) กลุมแมบานดังหมูใต (ลูกหยีปรุงรส) กลุมแมบานเกษตรกรบานชะแม (ขนมถั่วงาดํา งาขาว)
กลุมวิสาหกิจชุมชนสวนหมอม (เครื่องแกงสําเร็จรูปตราครก) กลุมแมบานเกษตรกรรักษโตน (น้ําพริกเผาสมแขก) กลุมนาง
สารภี อิสโร (น้ําแกงสมใจนึก) และกลุมแมบานเกษตรกรบานพระพุทธ (น้ําบูดูขาวยํา) เขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ OTOP (โปรแกรมที่ 1) ซึ่งจัดโดยสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ วังรี
รีสอรท อ.เมือง จ.นครนายก
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3. นําผูประกอบการ OTOP จ.สงขลา รวมจัดนิทรรศการเทคโนโลยีทางการเกษตรฯ ในงานมหกรรม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ประจําป 2556
เมื่อวันที่ 14-18 สิงหาคม 2556 คลินิกเทคโนโลยี ม.อ. ไดรับเชิญจากสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ใหนําผลงานการพัฒนาศักยภาพสินคา OTOP เขารวมจัดนิทรรศการเทคโนโลยีทางการเกษตรและอาหาร และ
นิทรรศการเทคโนโลยีเพื่อชุมชน ในงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ประจําป 2556 ซึ่งคลินิกเทคโนโลยีฯ ได
นําผลิตภัณฑ OTOP ของจังหวัดสงขลา ไปจัดนิทรรศการและจําหนาย ณ เซ็นทรัลเวิลด ราชประสงค กรุงเทพฯ งานนี้ไดรับ
เกียรติจาก นายพีรพันธุ พาลุสุข รมต.กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนประธานเปดงาน และเสวนาถึงที่มาของการจัด
งานเนื่องในวันวิทยาศาสตรแหงชาติ รวมกับ รศ.ดร.วีระพงษ แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4. กิจกรรมนําทีม สมาชิก อสวท. เขารวมกิจกรรมเติมความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพดาน วทน. ประจําป 2556
เมื่อวันที่ 9–10 กันยายน 2556 คลินิกเทคโนโลยี ม.อ. และสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(อสวท.) เขารวมกิจกรรมเติมความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ใหกับสมาชิก
อสวท. ประจําป 2556 ในเขตพื้นที่ภาคใต ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช โฮเตลแอนดรีสอรท จ.สงขลา กิจกรรมฯ ครั้งนี้ มทร.
ศรีวิชัย สงขลา เปนเจาภาพจัด รวมกับสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

5. คลินิกเทคโนโลยี ม.อ. และ ศวภ.3 ลงพื้นที่ อบต.ทาขาม อ.หาดใหญ จ.สงขลา
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 คลินิกเทคโนโลยี ม.อ. ลงพื้นที่เยี่ยม อบต.ทาขาม อ.หาดใหญ จ.สงขลา รวมกับศูนย
ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําภูมิภาค ภาคใต (ศวภ.3) ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้มี นายสินธพ อินทรัตน
นายก อบต.ทาขาม ใหการตอนรับ และแจงความตองการของชุมชุนจํานวนหลายเรื่อง เชน การพัฒนาสูตรขนมทองพับและมัน
ทอดสมุนไพร การทําเครื่องแกงอบแหง การปลูกผักปลอดสารพิษ การทําน้ําหมักชีวภาพ เปนตน หลังจากนั้น คลินิกเทคโนโลยี
ม.อ. ไดประสานงานขอขอมูลเพื่อเขียนขอเสนอโครงการถายทอดฯ ยื่นตอ สป. พิจารณาการสนับสนุนงบประมาณในลําดับ
ตอไป
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6. นําผูประกอบการเขาปรึกษาปญหากับนักวิจัยของศูนย ADCET คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 คลินิกเทคโนโลยี ม.อ. นําคุณสุรัตน ชมวงษ และคุณรัตนา ชมวงษ ผูประกอบการ
ผลิตภัณฑหมี่กรอบและขาวเมาทอด เขาปรึกษาปญหาเกี่ยวกับการปรับปรุงบรรจุภัณฑ/ผลิตภัณฑใหมีมาตรฐาน และการยืด
อายุของผลิตภัณฑ ณ ศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการสงออก (ADCET) คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. โดยมี
น.ส.เภสัชรัตน กชกรจารุพงศ นักวิทยาศาสตร และ ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ เปนผูให
คําปรึกษา/แนะนําวิธีการแกไขปญหา พรอมทั้งสาธิตการใชเครื่องซีลถุงสุญญากาศ เพื่อเปนทางเลือกหนึ่งในการแกไขปญหา
ตอไป

7. เขารวมการถายทอดเทคโนโลยีการอบแหงและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรดวยคลื่นไมโครเวฟ
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 คลินิกเทคโนโลยี ม.อ. เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ถายทอดเทคโนโลยี
การอบแหงและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรดวยคลื่นไมโครเวฟ ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร การอบรม
ครั้งนี้มี 2 ชวง คือ ชวงเชาประกอบดวยการบรรยาย เรื่อง “เทคโนโลยีและนวัตกรรมการอบแหงอาหารประสิทธิภาพสูงดวย
คลื่นไมโครเวฟ” โดย ผศ. ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ วิทยากรจากศูนยความเปนเลิศเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อการประยุกตทางกสิกร
รม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และการเลาเรื่องประสบการณการพัฒนาผลิตภัณฑสินคา OTOP การตลาด การรวมมือกับ
หนวยงานตางๆ โดย คุณบุญจิตร กาละวิก วิทยากรจากกลุมผลิตภัณฑขนมพื้นบาน จ.นครศรีธรรมราช เจาของแบรนดสินคา
แมบุญจิตร สวนชวงบาย เปนการบรรยายและสาธิตกระบวนการผลิตลูกเดือยทอดกรอบ โดย คุณบุญจิตร กาละวิก ซึ่งเปด
โอกาสใหผูเขารับการอบรมไดฝกปฏิบัติตามอีกดวย

8. สังเกตการณการนําเสนอผลการวิจัยดานการจัดการปาชายเลน ชุมชนโคกเมือง จ.สงขลา
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2557 คลินิกเทคโนโลยี ม.อ. ลงพื้นที่เพื่อรวมสังเกตการณในเวทีนําเสนอผลการวิจัย
โครงการ “การพัฒนาตัวชี้วัดการจัดการปาชายเลนโดยชุมชนอยางยั่งยืน ดวยกระบวนการมีสวนรวม กรณีศึกษา 4 จังหวัด
ภาคใตตอนกลาง” ณ ศูนยเรียนรูชุมชนโคกเมือง อ.ควนเนียง จ.สงขลา ซึ่งจัดโดย สํานักงานชุดโครงการ “การวิจัยและพัฒนา
เชิงพื้นทีภ่ าคใตตอนกลาง” (สกว.) โดยมี ผศ.ดร.เสาวลักษณ รุงตะวันเรืองศรี (หัวหนาโครงการวิจัย) และทีมงานจากหนวยวิจัย
เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม คณะการจัดการสิ่งแวดลอม ม.อ. เปนผูนําเสนอ
การนําเสนอผลงานวิจัยเริ่มจากการเปดวิดีโองานวิจัย 4 ชุมชน ตอดวยการนําเสนอกระบวนการวิจัย โดยใช
รูปแบบละคร หลังจากนั้นเปนชวงพักรับประทานอาหารกลางวัน มี “อาหาร 100 อยาง” ซึ่งเปนจุดเดนของชุมชนโคกเมือง
โดยการรวมตัวของชาวบานจากแตละครอบครัว ในชุมชน ไดทําอาหารใสปนโตและนํามาเลี้ยงผูเขารวมประชุม เปนบรรยากาศ
ที่สะทอนใหเห็นความสามัคคี ความใกลชิดสนิทสนมของชุมชน ชวงบายเปนการพูดคุยกับตัวแทนของชุมชนทั้ง 4 ชุมชน และ
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ปดทายดวยการลงเรือเพื่อดู “หมํา” (กิ่งไมที่ชาวชุมชนนําไปวางไวในทะเลเพื่อใหปลามาอยู เมื่อจะจับปลาก็นําอวนไปลอมหมํา
แลวจับปลาในอวนออกมา)

9. ลงพื้นที่พบชุมชน และ อบต.ทาขาม อ.หาดใหญ จ.สงขลา
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2557 คลินิกเทคโนโลยี ม.อ. ลงพื้นที่ อบต.ทาขาม เพื่อรวบรวมขอมูลจากชาวบานใน
เรื่องที่ตองการความชวยเหลือ เชน ผูท ี่จะมาสืบสานเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบาน ครูสอนการรํามโนราหแบบดั้งเดิม การทดสอบ
คุณภาพของน้ําที่ใชอุปโภคบริโภค เปนตน หลังจากนั้นจะไดสงให CILO ทําการประสานงานตอไป

10. ลงพื้นที่พบเกษตรกรผูเลี้ยงแพะ บานไอรบือแต จ.นราธิวาส
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 คลินกิ เทคโนโลยี ม.อ. ลงพื้นที่เยี่ยมโครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟารม
ตัวอยางบานไอรบือแต ต.ชางเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส รวมกับคณะผูเชี่ยวชาญ เพื่อเก็บขอมูลปญหาและความตองการ
พรอมใหคําแนะนําแกเกษตรกรผูเลี้ยงแพะในพื้นที่ดังกลาว

11. ติดตามการดําเนินโครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสบูน้ํามันรําขาวสังขหยดฯ
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 คลินิกเทคโนโลยี ม.อ. ลงพื้นที่ ณ ที่ทําการ วิสาหกิจชุมชนบานเขากลาง จ.พัทลุง
เพื่อติดตามการดําเนินกิจกรรมของโครงการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑสบูน้ํามันรําขาวสังขหยดจากกระบวนการ
ผลิตน้ํามันรําขาวสังขหยดที่ไดจากการบีบเย็นที่ดี ใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชนบานเขากลาง และกลุมวิสาหกิจชุมชนแมบาน
เกษตรกรใสยาวมวลชน จํานวน 28 คน โดยมีผูรับผิดชอบโครงการ คือ ดร.วัชรี สีหชํานาญธุรกิจ อาจารยประจําสถานวิจัย
ความเปนเลิศผลิตภัณฑเสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปนวิทยากรรวมกับคณะทํางานจากคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร และ ศูนย ETS – Center คณะวิศวกรรมศาสตร
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12. ติดตามการดําเนินกิจกรรมโครงการถายทอดเทคโนโลยีการฝกอบรมการเพาะเห็ดฟาง โดยใชทะลายปาลม
ในสวนยางพารา และการเพาะเห็ดเศรษฐกิจในถุงพลาสติก
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 คลินิกเทคโนโลยี ม.อ. ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดําเนินกิจกรรมของโครงการ
ถายทอดเทคโนโลยี ประจําป 2557 “การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ดฟางโดยใชทะลายปาลมในสวนยางพารา และการ
เพาะเห็ดเศรษฐกิจในถุงพลาสติก” เฉพาะสวนของการศึกษาดูงาน ณ ฟารมเห็ดดวงดาว ต.บานพรุ อ.หาดใหญ จ.สงขลา และ
ฟารมเห็ดทาหรั่ง ต.ทุงลาน อ.คลองหอยโขง จ.สงขลา

13. ลงพื้นที่ติดตามผลโครงการการออกแบบและสรางเครื่องคัดแยกขยะฝงกลบ ฯ
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ลงพื้นที่เทศบาลตําบลปริก อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามความกาวหนา
ของโครงการวิจัย เรื่อง “การออกแบบและสรางเครื่องคัดแยกขยะฝงกลบ” กรณีศึกษา : เทศบาลตําบลปริก อําเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา โครงการดังกลาวไดรับงบประมาณสนับสนุนใหดําเนินการวิจัยตั้งแต ป พ.ศ. 2554 แตติดปญหาเรื่องกระแส
ไฟฟาที่จะนํามาใชทดสอบเครื่องแยกขยะ ทําใหไมสามารถปดโครงการไดตามกําหนด ซึ่งไดหารือแนวทางการแกปญหาโดย
เทศบาลตําบลปริกจะจัดหาเครื่องปนไฟฟามาใหทีมวิจัยใชทดสอบเครื่องตอไป
14. ลงพื้นที่เพื่อสํารวจขอมูลพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร อ.จะนะ จ.สงขลา
วันที่ 21 มกราคม 2558 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดนําคณะสํารวจลงพื้นที่
บานสวนกง อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อสํารวจขอมูลพืน้ ที่ความมั่นคงทางอาหาร รวมกับศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีประจําภูมิภาค ภาคใต (ศวภ. 3) เพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมที่จะเชื่อมโยงกับการทองเที่ยวจากเมือง
หาดใหญ และแกปญหาเศษขยะจากทะเลจํานวนมากบริเวณหาดสวนกง สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนปญหาเรงดวนที่
ชุมชนตองแกไข
15. ลงพื้นที่สํารวจความตองการของชุมชน ต.ทาชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
เพื่อพัฒนาไปสูโครงการหมูบานวิทยาศาสตร
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2558 คลินิกเทคโนโลยี ม.อ. ลงพื้นที่เพื่อสํารวจความตองการของชุมชนตําบลทาชะมวง
ณ ศูนยสาธิตฝกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงมูลนิธิสงเคราะหเด็กของสภากาชาดไทย ต.ทาชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูบอกเลาถึงวิถีการประกอบอาชีพทําการเกษตรตามฐานการผลิต เชน การปลูกผักสวนครัว การทํานาขาว การ
ปลูกพืชสมุนไพร ตัวแทนอาจารย/นักวิจัย ไดเสริมดวยประเด็น/แนวทางที่เกี่ยวกับการทําการเกษตรโดยใชหลักวิชาการและใช
เทคโนโลยีเพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได เพื่อใหไดขอสรุปที่จะเริ่มดําเนินโครงการหมูบานวิทยาศาสตร

16. ติดตามการดําเนินกิจกรรมโครงการถายทอดฯ การฝกอบรมเพาะเห็ดฟางโดยใชฟางขาวและทะลายปาลม
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2558 คลินิกเทคโนโลยี ม.อ. พื้นที่เพื่อติดตามการดําเนินกิจกรรมของโครงการถายทอด
เทคโนโลยี ประจําป 2558 “การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ดฟางโดยใชฟางขาวและทะลายปาลม” มีการแลกเปลี่ยน
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เรื่อง การจัดตั้งกลุมเพาะเห็ดฟางที่เขมแข็ง แบงปนประสบการณ เทคนิค และวิธีการประกอบอาชีพการเพาะเห็ดฟางใหประสบ
ความสําเร็จ พรอมเปดโอกาสใหผูเขาอบรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และซักถามในประเด็นตางๆ

17. ติดตามการดําเนินกิจกรรมโครงการถายทอดฯ การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารจากเห็ด
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558 คลินิกเทคโนโลยี ม.อ. ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดําเนินกิจกรรมของโครงการถายทอด
เทคโนโลยี ประจําป 2558 “การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารจากเห็ด” ใหแกกลุมเกษตรกรฟารมตัวอยางตามแนว
พระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดปตตานี จํานวน 30 คน ณ ภาควิชาวิทยาศาสตรการอาหาร
และโภชนาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี โดยมีการบรรยาย เรื่อง
ทฤษฎีการชั่งตวงอาหาร และวิธีการทําอาหารวางจากเห็ดชนิดตางๆ ไดแก ผักชุบแปงทอด ยําผักชุบแปงทอดรวมมิตร
ซาลาเปาไสเห็ด เกี๊ยวเห็ด และถุงทองไสเห็ดทอดกรอบ พรอมเปดโอกาสใหผูเขาอบรมซักถาม และเสนอแนวคิดดานการตลาด
กอนการฝกปฏิบัติการจริงในชวงบาย

18. คลินิกเทคโนโลยี ม.อ. รวมจัดอบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน “เกษตรอินทรียวิถีพอเพียง”
เมื่อวันที่ 2-4 เมษายน 2558 คลินิกเทคโนโลยี ม.อ. รวมกับ ศูนยสาธิตฝกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิ
สงเคราะหเด็กของสภากาชาดไทย และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอรัตภูมิ จัดกิจกรรมอบรม สัมมนา/ศึกษาดูงาน เรื่อง
“เกษตรอินทรียวิถีพอเพียง”ภายใตโครงการ เดินตามรอยพอ ... อยูอยางพอเพียง 60 ครัวเรือน เพื่อเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนยสาธิตฝกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิสงเคราะหเด็กสภากาชาด
ไทย ต.ทาชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา และพื้นที่ในจังหวัดสงขลา
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19. ติดตามการดําเนินกิจกรรมโครงการถายทอดฯ เทคโนโลยีปลูกพืชไมใชดินเพื่อโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียน จ.ปตตานี
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 คลินิกเทคโนโลยี ม.อ. ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดําเนินกิจกรรมของโครงการถายทอด
เทคโนโลยี ประจําป 2558 โครงการ “เทคโนโลยีปลูกพืชไมใชดินเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน” ณ คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี โดยมี ผศ.ดร.มนูญ ศิรินุพงศ เปนผูรับผิดชอบ
โครงการ
กิจกรรมในครั้งนี้เปนการอบรมรุนที่ 1 ของโครงการ จากจํานวนทั้งสิ้น 5 รุน ผูเขารวมอบรมในรุนที่ 1 เปน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จํานวน 33 คน ของโรงเรียนบานนิคมสรางตนเองโคกโพธิ์มิตรภาพที่ 148 อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี ซึ่ง
ลวนเปนกลุมที่รับผิดชอบดูแลแปลงผักเพื่อทําอาหารกลางวันของโรงเรียน กิจกรรมประกอบไปดวยการบรรยายและการดูงาน
การปลูกพืชโดยไมใชดิน ณ ศูนยเรียนรูการปลูกพืชไมใชดินของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

20. ติดตามการดําเนินกิจกรรมโครงการถายทอดฯ การผลิตกาซชีวภาพฯ สําหรับครัวเรือนเกษตรกร
ภาคใตชายแดน
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 คลินิกเทคโนโลยี ม.อ. ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดําเนินกิจกรรมของโครงการถายทอด
เทคโนโลยี ประจําป 2558 โครงการ “การผลิตกาซชีวภาพเปนแหลงพลังงานสําหรับครัวเรือนเกษตรกรเลี้ยงโคขุนจังหวัด
สงขลา ปที่ 2” ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี โครงการนี้ไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณหลักจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และงบประมาณสมทบจากศูนยเรียนรูเพื่อสงเสริมและ
พัฒนาการเลี้ยงแพะครบวงจรตนแบบในจังหวัดปตตานีเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
กิจกรรมครั้งนี้มีกลุมเกษตรกรเลี้ยงโคขุนจังหวัดสงขลา และกลุมเกษตรกรเลี้ยงแพะจังหวัดปตตานี เขาอบรมรวม
จํานวน 57 คน
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7.3 ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร (Scientific Equipment Center: SEC)
ศูนยเครื่องมือฯ เปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุน ใหบริการ
วิชาการแก นักศึกษา อาจารย นักวิจัย ภายในมหาวิทยาลัย หนวยงานราชการภายนอก และภาคเอกชน โดยลักษณะงานเปน
การใหบริการในเรื่องการทดสอบตัวอยาง สอบเทียบ การซอม/สรางเครื่องมือ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการใชเครื่องมือดวย
ตนเอง
ศูนยเครื่องมือฯ ไดแบงประเภทการใหบริการออกไดดังนี้
1. การใหบริการทดสอบ/วิเคราะหตัวอยาง โดยแบงประเภทของกลุมวิเคราะหออกเปน กลุมวิเคราะหโครงสราง
กลุมชีวโมเลกุล และกลุมเคมีวิเคราะห
2. การใหบริการสอบเทียบ Piston pipette
3. การใหบริการทางวิชาการ (การใชเครื่องมือดวยตนเอง และการใหบริการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ)
4. การใหบริการซอม/สรางเครื่องมือ แกหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

7.3.1 การพัฒนาคุณภาพของการบริการทั้งทางดานระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล และความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
ศูนยเครื่องมือฯ ใชแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของการบริการ ทั้งดานระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลและความ
พึงพอใจของผูรับบริการ ดังนี้
1. ปรับปรุงการดําเนินการขององคกรอยางตอเนื่อง
เปนขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญในกระบวนการออกแบบ ปรับปรุงบริการและกระบวนการทํางาน โดยใชระบบ ISO
9001 เพื่อคงความเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และใช Kaizen ในการพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่องของทุก
ฝาย/ทุกคน โดยมีทีม Kaizen รับผิดชอบในการจัดงาน Kaizen Day ปละ 2 ครั้ง และมอบรางวัล Kaizen แกโครงการดีเดน
จัดทําวารสาร Kaizen ประจําป เผยแพรเปน e-Book ใน website ของศูนยเครื่องมือฯ นอกจากนี้ ผูนําระดับสูงยังจัดใหมีการ
ประเมินความพึงพอใจระหวางกระบวนการทํางานของแตละฝาย เพื่อนําผลที่ไดไปปรับปรุงการดําเนินงานตอไป
สําหรับโครงการที่ไดผลดีจะสนับสนุนใหเขารวมประกวดในงาน Thailand Kaizen Award โดยศูนยเครื่องมือฯ
ไดรับรางวัลดังนี้
- ป 2557 ไดรับรางวัล Golden Award 2014 ประเภท Genba Kaizen ดวยผลงานเรื่อง “SEC Temperature
Monitoring System” จากงาน Thailand Kaizen Award 2014 ซึ่งจัดโดย สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) และ
รางวัล Best Practice จากมหาวิทยาลัยเรื่อง “การปรับปรุงงานอยางตอเนื่องดวยหลักการ Kaizen”
- ป 2558 ไดรับรางวัล Golden Award ประเภท Kaizen for Office ดวยผลงานเรื่อง “ชาปุบรองปบนับถอย
หลัง” เปนระบบจับเวลาที่จอดรถ จากงาน Thailand Kaizen Award 2015 ซึ่งจัดโดย สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)
2. การสรางนวัตกรรมและการเปนผูนําดานผลการดําเนินงาน
ผูนําระดับสูงสนับสนุนการสรางนวัตกรรมของงานดวยโครงการ 1 Person 1 Innovative Idea ที่จัดขึ้นปละ 2
ครั้ง และสนับสนุนในการนํานวัตกรรมไปสรางรายได เชน เครื่องตรวจวัดการรั่วของแกส LPG ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อใชใน
หองปฏิบัติการ และขยายผลเพื่อใชเชิงธุรกิจในการตรวจวัดการรั่วในรถยนตที่ใชแกส LPG และนวัตกรรม Hello World เพื่อ
วัดความพึงพอใจของผูรับบริการทันทีเมื่อใชบริการเสร็จ
3. การสรางความคลองตัวขององคกร
การเปนองคกรขนาดเล็กและจัดการทํางานแบบทีมพิเศษ
ตลอดจนผูนําระดับสูงกระจายอํานาจใหบุคลากร
สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานไดดวยตัวเอง ทําใหศูนยเครื่องมือฯ เปนองคกรที่มีความคลองตัวสูง ผูนําระดับสูงมีความ
เขาใจตอสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและมีการแขงขันตลอดเวลา จึงจัดระบบสารสนเทศไวใน Intranet
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใชเปนขอมูลเพื่อการตัดสินใจ และมีการติดตามวิเคราะหผลการดําเนินงานอยางเปนระบบในที่
ประชุมบุคลากรทุกเดือน นอกจากนัน้ ยังจัดใหมีงบประมาณสํารองไวในกรอบวงเงินงบประมาณสนับสนุนแผนปฏิบัติการทําให
สามารถตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการไดอยางรวดเร็ว
4. มุงเนนการเรียนรู
ผูนําระดับสูงกําหนดระบบการเรียนรูและพัฒนาบุคลากร โดยศูนยเครื่องมือฯ สนับสนุนคาใชจายในการฝกอบรม
อยางครบถวน บุคลากรทุกคนตองนําสิ่งที่พัฒนามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่นดวยกระบวนการ KM ตามระบบการจัดการ
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ความรู้ของศูนย์เครื่องมือฯ
ตลอดจนพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้ในฐานะมือหลักในงานที่
รับผิดชอบโดยตรงและมือรองในอีกงานหนึ่ง
5. การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นํา
ผู้นําระดับสูงทดสอบ/ฝึกฝนการเป็นผู้นําที่ดี ด้วยการมอบหมายให้บุคลากรที่มีศักยภาพเชิงบริหารเป็นประธาน
ทีมพิเศษ กําหนดให้บุคลากรใหม่เป็นหัวหน้าในทีมคุณภาพ ตลอดจนพัฒนาตามระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรของศูนย์
เครื่องมือ การส่งเสริมทักษะความเป็นผู้นําของบุคลากร เช่น ผูน้ ําระดับสูงต้องเข้าร่วมอบรม TQA criteria ด้วยตนเองทุกคน
เพื่อนําไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กร
6. การสร้างวัฒนธรรมการทํางานแบบมุ่งเน้นลูกค้า
ศูนย์เครื่องมือฯ มีค่านิยมร่วม “จิตบริการ (Service Mind)” เป็นกรอบกําหนดพฤติกรรมของทุกคนในการ
ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีการทบทวนเรื่องจิตบริการให้ แก่บุคลากรทุกปี ผู้นําระดับสูงใช้วิธีการ
บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าตามหลักจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือ CRM เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในระยะยาว
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รูปที่ 7.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าบริการทดสอบปี 2554-2558
ในปีงบประมาณ 2557 การประเมินความพึงพอใจมีระดับคะแนนลดลง (รูปที่ ....) เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการประเมินแบบใหม่ โดยแบบประเมินแบบเก่าจะมี scale ระดับความพึงพอใจให้ลูกค้าเลือกตอบเพียง 2 ระดับคือ
พึงพอใจและไม่พงึ พอใจ ซึ่งทางศูนย์เครื่องมือฯ เห็นว่าอาจจะไม่สะท้อนถึงระดับความพึงพอใจได้อย่างแท้จริง จึงได้มีการ
ปรับเปลี่ยน scale ระดับคะแนนใหม่เป็น 7 ระดับ เพื่อให้คะแนนและข้อเสนอแนะทีไ่ ด้สามารถนํามาใช้ในการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพการบริการของศูนย์เครื่องมือฯ ต่อไปได้
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รูปที่ 7.3 ร้อยละความสําเร็จในการรักษาผลการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพปี 2554–2558
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รูปที่ 7.4 การให้บริการทดสอบใหม่ปี 2554-2558

7.3.2 ผลงานเด่น ซึ่งเป็นงานวิจัย/ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของบุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือฯ สนับสนุนให้บคุ ลากรทํางานวิจัยอันเกิดจากทักษะประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านเครื่องมือวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ และถือเป็น KPIs ของหน่วยงานด้วยที่จะต้องมีการ Active งานวิจัยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 65 ต่อปี ซึ่งบุคลากร
อาจจะร่วมงานวิจัยกับอาจารย์ นักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยผลงานวิจัยของบุคลากรศูนย์เครื่องมือฯ ที่
ได้รับการเผยแพร่ มีดังนี้
ผลงานวิจัยที่ได้รบั การเผยแพร่
1. Yarnpakdee S, Benjakul S, Penjamras P and Kristinsson H.G. 2014. Chemical compositions and
muddy flavour/odour of protein hydrolysate from Nile tilapia and broadhead catfish mince
and protein isolate. Food Chemistry, 142, 210-216.
2. Pornpot Nuthong. 2013. Visualization of Clay in Pencil Core Using SEM-EDX. Annals of
Microscopy, 13, Published under the auspices of Microscopy Society (Singapore).
3. Suedee R, Naklua W, Laengchokshoi S, Thepkaue K, Pathaburee P and Nuanplub M. 2015. The
investigation of a self-assembling microgel containing an (S)-propranolol
4. ธงชัย พึ่งรัศมี, ภาณุพงษ์ ลิ่มอุสันโน, วชิราภรณ์ ปิสิตโร, และ สุกิจ อติพันธ์. 2557. แร่เฟลด์สปาร์ (FELDSPAR).
ศูนย์เครื่องมือฯ: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
1. เครื่องตรวจวัดการรั่วของแก๊ส LPG ซึ่งพัฒนาขึน้ เพือ่ ใช้ในห้องปฏิบัติการ และขยายผลเพื่อใช้เชิงธุรกิจในการ
ตรวจวัดการรั่วในรถยนต์ท่ใี ช้แก๊ส LPG
2. นวัตกรรม Hello World เพื่อวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการทันทีเมื่อใช้บริการเสร็จ

7.3.3 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์กับการให้บริการวิชาการ
ปัจจุบัน ศูนย์เครื่องมือฯ มีภารกิจการให้บริการเชิงวิชาการในการวิเคราะห์ทดสอบ/สอบเทียบ การซ่อม/สร้าง
เครื่องมือ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน การวิจัยและบริการ
วิชาการแก่อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา หน่วยงานราชการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงภาคเอกชน
สําหรับผลลัพธ์ของจํานวนลูกค้าทีม่ าใช้บริการ จํานวนลูกค้าใหม่ และจํานวนใบขอใช้บริการทดสอบตัวอย่าง ของ
ศูนย์เครื่องมือฯ ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้น ทั้งนี้อาจจะมีความสัมพันธ์กับจํานวนนักศึกษาใหม่ที่เข้ามาศึกษาต่อในแต่ละปี
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รูปที่ 7.5 การมาใชบริการ ป 2554–2558

7.3.4 การสนับสนุนการใหบริการของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรตอการวิจัยและบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
กิจกรรมการใหบริการ ประกอบดวย
1. ดานการเรียนการสอน
2. ดานการใหบริการทดสอบตัวอยางดวยเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร
3. ดานการใชเครื่องมือดวยตนเอง

7.3.5 ขอมูลดานการเรียนการสอน/เยี่ยมชม
ปจจุบัน ศูนยเครื่องมือฯ จัดใหมีการเรียนการสอนและเยี่ยมชมใหแกคณะหรือหนวยงานที่สนใจภายในมหาวิทยาลัย
ตลอดทั้งป

รูปที่ 7.6 การใหบริการการจัดการเรียนการสอนและเยี่ยมชมปงบประมาณ 2554-2558

รูปที่ 7.7 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนปงบประมาณ 2554-2558
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7.3.6 ขอมูลดานการใหบริการทดสอบตัวอยางดวยเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร

รูปที่ 7.8 การใหบริการทดสอบตัวอยาง ป 2554-2558

รูปที่ 7.9 ตัวอยางที่ใหบริการ ในป 2556-2558

7.3.7 ขอมูลดานการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ศูนยเครื่องมือฯ ใหบริการในเรื่องการฝกอบรมแบงเปน 2 ประเภท คือ การบริการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการ
ฝกอบรมใชเครื่องดวยตนเอง ซึ่งหลักสูตรการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการจะเปนหลักสูตรที่ลูกคารองขอมายังศูนยเครื่องมือฯ สวน
การใชเครื่องมือดวยตนเอง 24 ชั่วโมง เปนนวัตกรรมบริการที่ทางศูนยเครื่องมือใหบริการแกลูกคาเพื่ออํานวยความสะดวก
ความพึงพอใจ และการบริการที่เหนือความคาดหวังใหกับลูกคา
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รูปที่ 7.10 การอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร ประจําปงบประมาณ 2554-2558

รูปที่ 7.11 การอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ 2556-2558
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7.4 อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (PSU Science Park)
ในระหวางป พ.ศ. 2556-2558 การพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มุงเนนการใหบริการ
แกภาคอุตสาหกรรมและชุมชน ในเรื่องตอไปนี้
1. โครงการการบมเพาะธุรกิจ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(Science Technology and Innovation Business Incubation)
1.1 กิจกรรม Mobilization: เสนทางสูนวัตวณิชย (Research to Market: R2M)
1.2 กิจกรรมบมเพาะธุรกิจ วทน. (Technology Business Incubation Program)
1.3 กิจกรรมเรงการเติบโตของธุรกิจ (Acceleration Program)
2. โครงการวิจัยรวมกับภาคเอกชน (Collaborative Research)
3. โครงการพัฒนาบริการของอุทยานวิทยาศาสตร (Service Platform)
3.1 การใหบริการดานการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาแกภาคอุตสาหกรรม (IP for Industry)
3.2 การใหบริการออกแบบนวัตกรรม (Innovation Design Center)
3.3 การพัฒนาศักยภาพของหองปฏิบัติการสําหรับการใหบริการแกภาคอุตสาหกรรม
3.4 การดําเนินงานของสํานักงานความรวมมืออุตสาหกรรม (Office of Industrial Liaison)
4. โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่
(Industrial Research and Technology Capacity Development Program: IRTC)

ผลการดําเนินงาน
1. โครงการการบมเพาะธุรกิจ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
1.1 กิจกรรม Mobilization: เสนทางสูนวัตวณิชย (Research to Market: R2M)

รูปที่ 7.12 จํานวนผลงานวิจัยและทีมนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม R2M
ทีมนักศึกษาที่ไดรับรางวัลการประกวด R2M ระดับประเทศ
ป 2556
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ทีม Re-imagine
ผลงาน เครื่องเลื่อยไมยางพาราแบบสายพายแนวนอน
ป 2557
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ทีม Reimagine
ผลงาน ชุดตรวจกรองสารพันธุกรรมทํานายอาการแพยาในกลุม
Carbamazepine
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รางวัลชมเชย
ทีม Bieng
ผลงาน เครื่องตรวจจับการวางไขของกุงกุลาดํา
(Penaeusmonodon)
ป 2558
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ทีม 4G+
ผลงาน แผนหนังเทียมจากยางธรรมชาติผสมผงหนังและแผนหนัง
รางวัลชมเชย
ทีม Cabbala
ผลงาน แผนแปะแผลชนิดลางออกได ที่มีสวนประกอบ
จากวานหางจระเขและสารสกัดบัวบก
รางวัลชมเชย
ทีม Young Blood
ผลงาน สารทดแทนฟอสเฟตและไบคารบอเนตในการปรับปรุง
คุณสมบัติความสามารถในการอุมน้ําในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา

1.2 กิจกรรมบมเพาะธุรกิจ วทน. (Technology Business Incubation Program)
ในป 2556-2558 มีผูประกอบการเขารวมกิจกรรมบมเพาะธุรกิจฯ ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมทั้งสิ้นจํานวน 35 ราย รายละเอียดแสดงในตารางที่ 7.3
ตารางที่ 7.3 จํานวนผูประกอบการบมเพาะฯ
บริษัท/โครงการจัดตั้งบริษัท
ลํา
ดับ ประเภททะเบียนธุรกิจ
ชื่อ
ป 2556
1 หางหุนสวนจํากัด เทียนอบ ไอศกรีม
2 บริษัทจํากัด
บินดาริส รับเบอร กรีน

นางสาว ทิวาวัน สุดวุน
นาย
จีรายุทธ เชาวกี บินดาริส

ไอศกรีมเทียนอบแบบพรีเมี่ยม
แผนปูพื้นยางพารา

3

หางหุนสวนจํากัด

ด็อกเตอรเอ็น เมดิแคร

นางสาว จีรพร ลิ้มดํารงคชิต

หมอนเจลลดแผลกดทับ

4

บริษัทจํากัด

42 เนเจอรัล รับเบอร

นาง

คุณัญญา แกวหนู

5

หางหุนสวนจํากัด

สายบุรีอุตสาหกรรม

นาย

สุไลมาน ดือราโอะ

ถุงมือผาเคลือบน้ํายางพาราและ
ยางบริหารมือ
พรมละหมาดเพื่อสุขภาพ

6

บริษัทจํากัด

ตาลบุรีฟูด

นาย

บรรพจน ยิ้มวัลย

7

บุคคลธรรมดา
(คจต.)
บริษัทจํากัด

Greze Greek Yogurt

นางสาว พิชญญาศิณี พรพระสงค

ทราเวลบุค

นาย

วิชาญ อารีหมาน

บริการจัดทําเว็บแอพพลิเคชั่น ใน
รูปแบบโซเชียลมีเดียการทองเที่ยว

ดิจิตอล อินไซน

นาย

ประเสริฐ ศรประสิทธิ์

อุปกรณสําหรับการระบบจัดการการ Incubation
รับซื้อน้ํายางสด

8

ป 2557
9 บุคคลธรรมดา
(คจต.)

ชื่อผูป ระกอบการ

ผลิตภัณฑ/บริการ

แปรรูปจากน้ําตาลโตนดผง (น้ําตาล
และกาแฟผสมน้ําตาลโตนด)
โยเกิรตรสชาติ สูตรพิเศษแบบกรีก

สถานะ
การบมเพาะฯ
Incubation
Start Up
Company
Start Up
Company
Start Up
Company
Start Up
Company
Incubation
Incubation
Incubation
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ลํา
บริษัท/โครงการจัดตั้งบริษัท
ดับ ประเภททะเบียนธุรกิจ
ชื่อ
10 บริษัทจํากัด
ดิเอ็กเซลเลนส

นาย

ณัฐิธัช เลิศจํารัสพงศ

11 บริษัทจํากัด

ทาทองรังนก

นาย

สาธิต ประเสริฐมรรค

ระบบกลองวงจรปด
สัญญาณกันขโมย
รังนกพรอมดื่ม

12 บุคคลธรรมดา
(คจต.)
13 หางหุนสวนจํากัด

ปงยังฟูดอินดัสเทรียล

นาย

ยัมลูวัน อีซอ

ไกฆอและแชแข็ง

คุกกีซ้ อฟตเดฟ

นางสาว ภัคจิรา ทรงอาวุธ

14 บริษัทจํากัด

ชุมพรบานานาเทรด

นาย

ณัฐกร บริบูรณธนกุล

15 บุคคลธรรมดา
(คจต.)
16 บริษัทจํากัด

ซอฟทเวรอินเตอรแอคทีฟ

นาย

นรินทร อินทรยอด

วอนนาเทค จํากัด

นาง

นันทกาญจน มุรศิต

ไชโยจันทรา
เทอรโบดริ้งค

นางสาว ปาริชาติ เทพเจริญ
นาย
กัณฑสิทย เจียมบุศย

17 หางหุนสวนจํากัด
18 บุคคลธรรมดา
(คจต.)
19 บุคคลธรรมดา
(คจต.)

ชื่อผูป ระกอบการ

ผลิตภัณฑ/บริการ

บริการออกแบบและพัฒนา Mobile
&amp; web Application และ
ซอฟแวรสํานักงาน
ขนมขบเคี้ยวจากกลวย (ชุมพร)
ซอฟแวรและฮารดแวรอินเตอรแอค
ทีฟ
สเปรยทําความสะอาด (น้ํายา
เคลือบวัสดุ)
น้ําพริกและคั่วกลิ้งเห็ดแครง
เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

สถานะ
การบมเพาะฯ
Incubation
Start Up
Company
Incubation
Start Up
Company
Start Up
Company
Incubation
Incubation
Incubation
Incubation

ชลทิศา สุขเกษม

ระบบบําบัดน้ําเสียดวยเซลล
เชื้อเพลิงจุลชีพแบบ Upflow BioFilter Circuit (UBFC)

Pre-Incubation

20 บริษัทจํากัด

ธุรกิจการผลิตและบริการ
นาง
ระบบบําบัดน้ําเสียดวยเซลล
เชื้อเพลิงจุลชีพ แบบ Upflow
Bio-Filter Circuit (UBFC)
เอส อินโนเทค เอ็นจิเนียริ่ง
นาย

ดิเทพ สงรักษา

Start Up
Company

21
22
23
24

ญาณุเเบรนด
ไอสยามบิซ
มุสลิมเกรทฟูดส
หาดใหญเมคาทรอนิกส

นางสาว
นางสาว
นาย
นาย

จันทิมา จุฬาวิทยานุกูล
อารีวรรณ พรหมสุวรรณ
อนัน วาโซะ
ทศพิธ วิสมิตนันท

การออกแบบระบบและผลิต
เครื่องจักรทางวิศวกรรม และให
คําปรึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรูปแบบพรอมทาน
น้ําผัดไทยพรอมปรุง
ผงเครื่องเทศสําเร็จรูป
เครื่องจักรอัตโนมัติสําหรับผลิต
ชิ้นงาน 3 มิติ และการบริการดาน
วิศวกรรมออกแบบ

ปตตานี อการวูด ไพรเวท
ธนาเดชมารีน

นาย
นาย

มะตอเห แลบา
ธนาเดช ริยาพันธ

เครื่องดื่มสมุนไพรกฤษณา
กลวยหินแปรรูป

Incubation
Pre-Incubation

วีโคโค

นาย

วรพล จันทรเหล็ก

Pre-Incubation

โนเบิลฟูด

นางสาว ภัททิรา พงษทิพยพาที

29 หางหุนสวนจํากัด
30 บุคคลธรรมดา
(คจต.)

สิทธิชัยฟารม
Dr.UpGrade

นาง
นาย

31 บุคคลธรรมดา
(คจต.)

ซอฟตแวรบริหารจัดการขนสง นาย
ผนวกกับระบบควบคุมการ
จายน้ํามันอัตโนมัติ

32 บริษัทจํากัด
33 บริษทั จํากัด

ยอดรังนกทองคํา 999
เดริส คอฟฟ อินดัสทรี

ผลิตภัณฑจากน้ํามันมะพราวสกัด
เย็น
ผลิตภัณฑสําหรับสัตวน้ํา เครื่องผลิต
ลูกกุงโครโมโซม 3N
นมแพะสดพาสเจอรไรส
ซอฟตแวรบริหารจัดการขนสงผนวก
กับระบบควบคุมการจายน้ํามัน
อัตโนมัติ
ซอฟแวรสําเร็จรูป และบริการให
คําปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ
อิเลคทรอนิค (คอมพิวเตอรและ
โนตบุค)
รังนกพรอมดื่มบรรจุขวด
กาแฟสําเร็จรูปผสมน้ําตาลโตนด

บริษัทจํากัด
หางหุนสวนจํากัด
หางหุนสวนจํากัด
หางหุนสวนจํากัด

ป 2558
25 หางหุนสวนจํากัด
26 บุคคลธรรมดา
(คจต.)
27 บุคคลธรรมดา
(คจต.)
28 บริษัทจํากัด

สุวิตา เอียดสกุล
ถนอมพล โชคชัยรัตนพงศ
พลเดช อัษณางคกรชัย

นางสาว อมรพรรณ พฤกษพัฒนรักษ
นางสาว สาวิตตรี ซิม้ สมบูรณ

Pre-Incubation
Incubation
Incubation
Incubation

Pre-Incubation
Pre-Incubation
Pre-Incubation
Pre-Incubation

Pre-Incubation
Pre-Incubation
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ลํา
บริษัท/โครงการจัดตั้งบริษัท
ดับ ประเภททะเบียนธุรกิจ
ชื่อ
34 บริษัทจํากัด
อีเอ็นจี คอนซัลแทนซ

นาย

35 บริษัทจํากัด
สยามคลาสสิค อินดัสทรี
นาย
** บุคคลธรรมดา (คจต.) = โครงการจัดตั้งนิติบุคคล

ชื่อผูป ระกอบการ

ผลิตภัณฑ/บริการ

บุญโชค ชั่งสิริพร

บริการใหคําปรึกษาในการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพแกส (ระบบ
วิศวกรรมสําหรับแกสชีวภาพ)
อาหารเสริมจากเห็ดถั่งเชาสีทอง

พิชัย จงไพรัตน

สถานะ
การบมเพาะฯ
Pre-Incubation
Pre-Incubation

ตารางที่ 7.4 จํานวนผลงาน/โครงการวิจัยที่พัฒนาออกสูเชิงพาณิชย ป 2556-2558
ลําดับ

ชื่อผลิตภัณฑ

ป 2556
1
มีดผาตัดนิ้วล็อค (A-knif)

ชื่องานวิจัย

มีดผาตัดนิ้วล็อคแบบเจาะผานผิวหนัง

2

กระถางปลูกพืชแบบแนวตั้ง

การออกแบบระบบปลูกพืชในดินแบบแนวตั้ง

3

ถุงมือเคลือบยางพารา

การพัฒนาผลิตภัณฑถุงมือเคลือบยางพารา

4

อุปกรณแผนรองรองเทาแบบ
ปรับรูปแบบการรองได

นวัตกรรมแผนรองเทาและสนเทาเพื่อสุขภาพ
ดวยคุณสมบัติ PPRI และ MAFI

ป 2557
5
น้ําตาลสด

โครงการพัฒนาน้ําตาลสดบรรจุขวด

6

เครื่องวัดเปอรเซ็นตน้ํายาง

โครงการจัดตั้งเครื่องวัดเปอรเซ็นตน้ํายาง

7

กระถางปลูกพืชแบบแนวตั้ง

8

ไกฆอและสําเร็จรูป

โครงการพัฒนากระถางผา
ไฮโดรโปนิกสแนวตั้ง
การพัฒนาไกฆอและสําเร็จรูป โดยใช
กระบวนการ รีทอรท เพาซ

ป 2558
9
ผลิตภัณฑน้ําตาลโตนดผง
ไซรับน้ําตาลโตนด และกาแฟ
น้ําตาลโตนด
10 กระถางปลูกพืชไรดินแนวตั้ง

การศึกษาคาดัชนีน้ําตาลในผลิตภัณฑน้ําหวาน
จากเกสรดอกตาลโตนดและน้ําหวานจากเกสร
ดอกจาก
การออกแบบระบบการปลูกพืชไรดินแนวตั้ง
(โครงการระยะที่ 2)

ขอมูลดานทรัพยสิน
ทางปญญา/
รายละเอียดการวิจัย
อนุสิทธิบัตรเลขที่
1003000851 และ
1203001019
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 6885
สิทธิบัตรเลขที่คาํ ขอ
0803000685
ผูประกอบการวิจัยและ
พัฒนา รวมกับนักวิจัย
อยูในระหวางยื่นคําขอ
สิทธิบัตรเลขที่คาํ ขอ
1303000400

เจาของผลงานวิจัย/
ผูรวมวิจัยและพัฒนา

ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
และคณะ
นายมนตชัย แซวอง
และนายปฐมพาศ วาชเลียง
บจก.42 เนเจอรอลลับเบอร
และ รศ.ดร.อาซีซัน แกสมาน
ผศ.นพ.สุนทร วงษศิริ
และคณะ

ผูประกอบการวิจัยและ
พัฒนา
ผูประกอบการวิจัยและ
พัฒนา
ผูประกอบการวิจัยและ
พัฒนา รวมกับนักวิจัย
ผูประกอบการวิจัยและ
พัฒนา รวมกับนักวิจัย

คุณบรรพจน ยิ้มวัลย

ผูประกอบการวิจัยและ
พัฒนา รวมกับนักวิจัย

บจก.ตาลบุรีฟูดส รวมกับ
โครงการ ITAP อว.ม.อ.

ผูประกอบการวิจัยและ
พัฒนา รวมกับนักวิจัย

บจก.ไทยแอดวานซ
อะกรีเทค รวมกับ
โครงการ ITAP อว.ม.อ.
บจก.ไทยแอดวานซ
อะกรีเทค รวมกับ
โครงการ ITAP อว.ม.อ.
หจก.หาดใหญเมคาทรอนิกส
รวมกับรศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง
หจก.หาดใหญเมคาทรอนิกส
รวมกับรศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง

11

กระถางปลูกพืชไรดินแนวตั้ง

การศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมสําหรับการปลูก ผูประกอบการวิจัยและ
พืชในแนวตั้ง
พัฒนา รวมกับนักวิจัย

12

เครื่อง CNC

โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่อง CNC

13

เครื่องพิมพสามมิติ
(3D Printer)

โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องพิมพสามมิติ
(3D Printer)

ผูประกอบการวิจัยและ
พัฒนา รวมกับนักวิจัย
ผูประกอบการวิจัยและ
พัฒนา รวมกับนักวิจัย

นายประเสริฐ ศรประสิทธิ์
นายมนตชัย แซวอง
และนายปฐมพาศ วาชเลียง
ผศ.ดร.พัชรินทร ภักดีฉนวน
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1.3 กิจกรรมเรงการเติบโตของธุรกิจ (Acceleration Program)
ตารางที่ 7.5 กิจกรรมเรงการเจริญเติบโตของธุรกิจ ประจําป 2557-2558
ป
2557

2558

โครงการ
พัฒนาเครื่องผลิตโลหะกึ่งของแข็งดวยการปลอยฟองแกส
(GISS)
การขยายตลาดโดยการ A-knife สัญจร (ทั้งภายในและ
ตางประเทศ)
การสรางตลาดแบบ E-marketing แผนรองรองเทาเพื่อสุขภาพ
smile feet ทั้งภายในและตางประเทศ
สรางตัวแทนจําหนาย และพัฒนาผลิตภัณฑใหมี
คุณสมบัติเฉพาะกับกลุมเปาหมาย
พัฒนาเครื่องผลิตโลหะสเลอรรี่ดวยการปลอยฟองแกส
(GISS Unit)

ผูประกอบการ
นายสงบ ธนบํารุงกุล
ผศ.ดร.สิทธิโชค อนันตเสรี
นางจันทิมา วงษศิริ
นางจันทิมา วงษศิริ
นายสงบ ธนบํารุงกุล

ผลิตภัณฑ
เครื่องผลิตโลหะกึ่งของแข็งดวย
การปลอยฟองแกส (GISS)
มีดผาตัดนิ้วล็อค A-knife
แผนรองรองเทาเพื่อสุขภาพ
smile feet
แผนรองรองเทาเพื่อสุขภาพ
smile feet
เครื่องผลิตโลหะสเลอรรี่ดวยการ
ปลอยฟองแกส (GISS Unit)

2. โครงการวิจัยรวมกับภาคเอกชน (Collaborative Research)
ตารางที่ 7.6 โครงการวิจัยรวมกับภาคเอกชน ป 2556-2558
ป
2556

2557

โครงการวิจัย
การพัฒนาการหลอเพื่อขึ้นรูป
โลหะกึ่งของแข็งแบบ GISS ดวย
ระบบใหม
การพัฒนาระบบการขึ้นรูปโลหะ
กึ่งของแข็งแบบ GISS สําหรับงาน
ไดคาสติ้งของโลหะผสม

ผูวิจัย
รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ

บริษัทเอกชน
บริษัท กิสโค จํากัด

รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ

บริษัท กิสโค จํากัด

การพัฒนากระบวนการเตรียมยาง
ธรรมชาติปราศจากไนโตร
ซามีนเพื่อใชในอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.วิรัช ทวีปรีดา
ผศ.ดร.วิวัฒน พิชญากร
รศ.ดร.ประภาพร บุญมี

บริษัท หน่ําฮั่ว รับ
เบอร จํากัด

การพัฒนาสูตรตํารับอาหารจาก
วุนขาว

ภก.สมบัติ รุงศิลป
ดร.วรัญู ศรีเดช

บริษัท ไทยนาโน
เซลลลูโลส จํากัด

งานวิจัยทางคลินิกเรื่องการผาตัด ผศ.นพ.สุนทร วงษศิริ
โรคพังผืดกดรัดเสนประสาทขอมือ
แบบแผลเล็กดวยอุปกรณ
MiniSURE Kit
งานวิจัยแผนรองรองเทาเพื่อ
ผศ.นพ.สุนทร วงษศิริ
สุขภาพ Smile feet

บริษัท เซอรจิคอล
อินโนเวชั่น เฮลธ
แคร จํากัด
หางหุนสวนจํากัด
เฮลท อินโนเวชั่น
แอนด ดีไซน

ระยะเวลา
รายละเอียดโครงการ
ก.ย. 56 – ศึกษาถึงพฤติกรรมการไหล การลดการแตกรอน
ก.พ. 57
รวมถึงผลิตภัณฑที่ไดสามารถนําไปอบชุบ (heat
treatment) และชุบอะโนไดซ
ก.ย. 56 – การศึกษาการขึ้นรูป wrought aluminum เกรด
ก.พ. 57
6061 และ 7075 ดวยกระบวนการผลิตโลหะกึ่ง
ของแข็งแบบ GISS ดวยเครื่องไดคาสติ้ง เพื่อผลิต
ผลิตภัณฑที่สามารถนําไปอบชุบ (heat
treatment) และชุบอะโนไดซ
ต.ค. 57 – พัฒนากรรมวิธีการเตรียมน้ํายางขนปราศจากสาร
ม.ค. 58
ไนโตรซามีน เพื่อใหไดน้ํายางขนที่มีความปลอดภัย
ทั้งตอตัวผูผลิตและผูใชงานผลิตภัณฑ อีกทั้งยังชวย
เพิ่มชองทางทางการตลาดใหกับบริษัทผูผลิตน้ํายาง
ขน ทําใหเกิดการใชงาน และเพิ่มมูลคาใหกับน้ํา
ยางธรรมชาติ
25 ก.พ. – พัฒนาตํารับสูตรอาหาร หวาน คาว และมังสวิรัติ
25 พ.ย.
จากแผนเซลลูโลสชนิดนี้ พรอมทั้งบรรจุภัณฑ อายุ
58
การเก็บรักษา กระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรม
และคนหาวิธีการที่เหมาะสมในการนําเขาสูตลาด
ผูบริโภค
ทําวิจัยคลินิกเพื่อนําขอมูลทางงานวิจัยมาสนับสนุน
และสรางความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑและเพื่อการ
ยอมรับในวงกวาง
ทดสอบทางคลินิกของแผนรองรองเทาเพื่อสุขภาพ
smile feet ในโรงพยาบาล บริษัท หรือองคกร
ตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีผูเขารวมโครงการ ผูปวย
กลุมคนทํางานที่ยืนหรือเดินเยอะๆ กลุมนัก
เดินทาง เปนตน และนําผลศึกษาเปนรายงานวิจัย
ทางการแพทย ศึกษาและกําหนดกลยุทธแผนการ
การใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพเทากับบุคลากรทาง
สาธารณสุข
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ป

2558

โครงการวิจัย
การพัฒนาระบบการขึ้นรูป
อะลูมิเนียมดวยกระบวนการ
GISS Squeeze Casting

ผูวิจัย
รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ

บริษัทเอกชน
บริษัท กิสโค จํากัด

การพัฒนาระบบฟารมอัจฉริยะ
สําหรับการเหนี่ยวนําการเกิด
โครโมโซมสามชุดในกุงกุลาดํา
แบบอัตโนมัติ ในระดับ
อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจใหสินคาประมงไทย

ผศ.ดร.ภัททิรา
พงษทิพยพาที

บริษัท โนเบิลฟูด
จํากัด

ระยะเวลา
รายละเอียดโครงการ
ก.ย. 57 – พัฒนาระบบการผลิตตนแบบของกระบวนการ
ส.ค. 58
GISS Squeeze Casting สําหรับการขึ้นรูปชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสหรือยานยนตอะลูมิเนียมขนาดเล็กที่
ตองการการชุบผิวแบบอะโนไดซิงส และเพื่อ
ทดลองระบบการผลิตตนแบบนี้กบั ชิ้นสวน
ผลิตภัณฑตนแบบ
ออกแบบ และติดตั้งระบบเครือขาย เขากับชุด
อุปกรณเพื่อใหสามารถทําไดมากกวา 1 ชุดพรอม
กัน ผานการสั่งการดวยระบบสวนกลางซึ่งสามารถ
แสดงผลการทํางานในสภาวะจริงทุกขั้นตอนและ
สามารถรายงานผลใหกับเจาของกิจการหรือ
ผูปฏิบัติงานทราบไดอยางแมนยํา เพื่อลดเวลาและ
เพิ่มผลผลิต สรางกําไรจากการผลิตในแตละรอบ
การผลิตไดมากขึ้น โดยสามารถเพิ่มปริมาณการ
ผลิตลูกกุงใหเพียงพอตอความตองการของลูกคาที่
จะนําไปอนุบาล

3. โครงการพัฒนาบริการของอุทยานวิทยาศาสตร (Service Platform)
3.1 การใหบริการดานการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาแกภาคอุตสาหกรรม (IP for Industry)
3.1.1 การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา

รูปที่ 7.12 การพัฒนาเครือขายทรัพยสินทางปญญา ป 2556-2558

รูปที่ 7.13 การประชาสัมพันธผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูการนําไปใชประโยชน ป 2556-2558
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3.1.2 การใหบริการดานการจัดการทรัพยสินทางปญญาแกภาคอุตสาหกรรม (IP for Industry)
โดยศูนยทรัพยสินทางปญญา

รูปที่ 7.14 การใหบริการดาน IP for Industry ป 2556-2558

รูปที่ 7.15 จํานวนการยื่นขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา ประจําป 2556-2558 แบงตามประเภท
3.1.3 การจัดใหมีกลไกการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย

รูปที่ 7.16 กิจกรรมสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ป 2556-2558
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3.1.4 การสรางความตระหนักและการรับรูเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา
ตารางที่ 7.7 กิจกรรมสรางความตระหนักและการรับรูเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา ป 2556-2558
ลําดับ
วันเดือนป
1 7 มิถุนายน 2556
2

17 มิถุนายน 2556

3

6 มิถุนายน 2556

4

27 มิถุนายน 2556

5

19-21 มิถุนายน 2556

6

27-28 มิถุนายน 2556

7

15 สิงหาคม 2556

8

9-11 มีนาคม 2557

9

17- 18 มีนาคม 2557

10

9- 11 มีนาคม 2557

11

7- 18 มีนาคม 2557

12

21- 24 เมษายน 2557

13
14

28 เมษายน –
1 พฤษภาคม 2557
12 พฤษภาคม 2557

15

18- 19 มิถุนายน 2557

16
17

28 กรกฎาคม –
1 สิงหาคม 2557
4-8 สิงหาคม 2557

18

21 สิงหาคม 2557

กิจกรรม
โครงการอบรมการสืบคนสิทธิบัตร และการทําแผนที่
สิทธิบัตร ครั้งที่ 1
โครงการอบรมการสืบคนสิทธิบัตร และการทําแผนที่
สิทธิบัตรครั้งที่ 2
โครงการจัดอบรมความรูทั่วไปเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เรื่อง
“ลิขสิทธิ์กับผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ”
โครงการอบรมลิขสิทธิ์กับโปรแกรมคอมพิวเตอร
โครงการอบรมความรูทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร และการยกรางคําขอสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร
โครงการสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
โครงการอบรมการคุมครองพันธุพืชตาม พรบ.
คุมครองพันธุพืช การเขาถึงและแบงปนผลประโยชน
จากทรัพยากรชีวภาพ เรื่อง “การบริหารจัดการ
Culture Collection และการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร “iCollect” เพื่อการบริหารจัดการ
ขอมูลจุลินทรียและวัสดุชีวภาพ”
โครงการอบรมความรูทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร และการยกรางคําขอสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร
โครงการสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
โครงการอบรมความรูทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร และการยกรางคําขอสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร
โครงการอบรมสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
โครงการอบรมเครื่องหมายการคาและ
การสรางแบรนดครั้งที่ 1
โครงการอบรมเครื่องหมายการคาและ
การสรางแบรนดครั้งที่ 2
โครงการอบรมหลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่น
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การจัดทํา
ระเบียบของหนวยงานและการวางแนวปฏิบัติตาม
พรบ.คุมครองพันธุพืช การเขาถึง และการแบงปน
ผลประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ สําหรับ
สถาบันอุดมศึกษา”
ความรูทั่วไปดานทรัพยสินทางปญญา
และการวางแผนธุรกิจ ครั้งที่ 1
ความรูทั่วไปดานทรัพยสินทางปญญา
และการวางแผนธุรกิจ ครั้งที่ 2
ความรูทั่วไปดานทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ์

สถานที่
ชั้น 7 หองประชุมใหญสํานักทรัพยากรการ
เรียนรูคุณหญิงหลงอรรถกระวี สุนทร
หองIEF309 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร
ชั้น 7 หองประชุมใหญสํานักทรัพยากรการ
เรียนรูคุณหญิงหลงอรรถกระวี สุนทร
ชั้น 7 หองประชุมใหญสํานักทรัพยากรการ
เรียนรูคุณหญิงหลงอรรถกระวี สุนทร
ชั้น 7 หองประชุมใหญสํานักทรัพยากรการ
เรียนรูคุณหญิงหลงอรรถกระวี สุนทร
ชั้น 7 หองประชุมใหญสํานักทรัพยากรการ
เรียนรูคุณหญิงหลงอรรถกระวี สุนทร
ชั้น 7 หองประชุมใหญสํานักทรัพยากรการ
เรียนรูคุณหญิงหลงอรรถกระวี สุนทร

ชั้น 7 หองประชุมใหญสํานักทรัพยากรการ
เรียนรูคุณหญิงหลงอรรถกระวี สุนทร
ชั้น 7 หองประชุมใหญสํานักทรัพยากรการ
เรียนรูคุณหญิงหลงอรรถกระวี สุนทร
ณ หองประชุมใหญสํานักทรัพยากรการ
เรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
ณ หองประชุมสํานักทรัพยากรการเรียนรู
คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
ณ โรงแรมสิงหโกลเดนเพลส
อ.หาดใหญ จ.สงขลา
ณ โรงแรม sleep with me
อ.กะทู จ.ภูเก็ต
ณ โรงแรมสิงหโกลเดนเพลส
อ.หาดใหญ จ.สงขลา
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
อ.ทาสุด จ.เชียงราย

โรงแรมสิงหโกลเดนทเพลส
อ.หาดใหญ จ.สงขลา
โรงแรมเดอะเมโทรโพล ภูเก็ต
อ.เมือง จ.ภูเก็ต
หองประชุมชั้น 8
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ลําดับ

วันเดือนป

19

22 สิงหาคม 2557

20

22 สิงหาคม 2557

21

29 สิงหาคม 2557

22

5 และ 15 กันยายน 2557

23

26 กันยายน 2557

24

28-30 มกราคม 2558

25

5-7 พฤศจิกายน 2557

26

21–23 กรกฎาคม 2557

27

12-14 มกราคม 2558

28

19-20 มีนาคม 2558

29

18 มีนาคม 2558

30

23- 24 มีนาคม 2558

31

25- 26 พฤษภาคม 2558

32

19 มิถุนายน 2558

33

10 กรกฎาคม 2558

34

5-7 สิงหาคม 2558

35

24 สิงหาคม 2558

36

25-26 สิงหาคม 2558

37

13 กันยายน 2558

กิจกรรม

สถานที่
อาคารศูนยทรัพยากรการเรียนรู
ความรูทั่วไปดานทรัพยสินทางปญญาสิทธิบัตร/
คณะเภสัชศาสตร
อนุสิทธิบัตร และการสืบคน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา
หองประชุมชั้น 8
พ.ร.บ.คุมครองพันธุพืช
อาคารศูนยทรัพยากรการเรียนรู
ทรัพยสินทางปญญาประเภทสิทธิบัตร/
คณะวิศวกรรมศาสตร
อนุสิทธิบัตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
การสืบคนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ความรูทั่วไปดานทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ์
หองประชุมคณะมนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อ.เมือง จ.ยะลา
การวางแผนเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยพัฒนานวัตกรรม โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล
ผลิตภัณฑอาหาร
อ.หาดใหญ จ.สงขลา
โครงการอบรมความรูทางดานทรัพยสินทางปญญา
หองอบรม ชั้น 8 อาคารศูนยทรัพยากรการ
เรื่อง “การยกรางคําขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร”
เรียนรู
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการสืบคน ณ หองประชุมชั้น 8 อาคารทรัพยากรการ
สิทธิบัตรเพื่องานวิจัยเชิงพาณิชย”
เรียนรู
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการสืบคน ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล เมืองเชียงใหม
สิทธิบัตรเพื่องานวิจัยเชิงพาณิชย”
จังหวัดเชียงใหม
โครงการอบรมความรูทางดานทรัพยสินทางปญญา
ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติค
เรื่อง “ความรูทั่วไป และการขอรับความคุมครอง
อ.หาดใหญ จ.สงขลา
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ”
โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ “การสราง
ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติค
แบรนดดวยเครื่องหมายการคา” ครั้งที่ 1
อ.หาดใหญ จ.สงขลา
โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ “การสราง
ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติค
แบรนดดวยเครื่องหมายการคา” ครั้งที่ 2
อ.หาดใหญ จ.สงขลา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการ ณ หองประชุม 2 คณะวิทยาศาสตรและ
สืบคนและวิเคราะหขอมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
พัฒนา”
วิทยาเขตปตตานี
โครงการพลิกธุรกิจดวยแนวคิดนวัตกรรมกับบริการ
ณ โรงแรมธรรมรินทร ธนา ตรัง
ของอุทยานวิทยาศาสตร ม.อ.
จังหวัดตรัง
โครงการอบรมเรื่อง “ความรูทั่วไปดานทรัพยสินทาง ณ หองสัมมนา คณะวิทยาศาสตร
ปญญา”
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โครงการอบรมความรูทางดานทรัพยสินทางปญญา
ณ หองอบรมชั้น 8 อาคารศูนยทรัพยากร
เรื่อง “ความรูทั่วไปทรัพยสินทางปญญาและ
การเรียนรู
การยกรางคําขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
โครงพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ “การสราง
ณ โรงแรมหรรษา เจ.บี.
แบรนดดวยเครื่องหมายการคา” ครั้งที่ 1
อ.หาดใหญ จ.สงขลา
(ภาคบรรยาย)
โครงพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ “การสราง
ณ โรงแรมหรรษา เจ.บี.
แบรนดดวยเครื่องหมายการคา” ครั้งที่ 2
อ.หาดใหญ จ.สงขลา
(การฝกปฎิบัติ)
โครงการอบรม “ลิขสิทธิ์กับภาพถาย”
ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติค
อ.หาดใหญ จ.สงขลา
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3.1.5 ผลงานที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา

รูปที่ 7.17 จํานวนผลงานวิจัยทีย่ ื่นขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ป 2556-2558

รูปที่ 7.18 ประเภททรัพยสินทางปญญาที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ป 2556-2558
3.2 การใหบริการออกแบบนวัตกรรม (Innovation Design Center)
2556
5

บริการวิชาการ
บริการออกแบบและดําเนินการผลิ ตบรรจุภัณฑ
เพื่อเพิ่มมูลคาของผลิตภัณ ฑ

61
113

บริการออกแบบเครื่องหมายการคา

220

บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ

155

บริการออกแบบบรรจุ ภัณ ฑ

378

คําปรึกษาแนะนําเชิงลึก

120

First contact
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250

รูปที่ 7.19 ผลการดําเนินงานป 2556

300

350

400
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รูปที่ 7.20 ผลการดําเนินงานป 2557

รูปที่ 7.21 ผลการดําเนินงานป 2558
3.3 การพัฒนาศักยภาพของหองปฏิบัติการสําหรับการใหบริการแกภาคอุตสาหกรรม
3.3.1 เครื่องมือวิทยาศาสตร/หองปฏิบัติการที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพจากอุทยานวิทยาศาสตรฯ
ตารางที่ 7.8 รายการเครื่องมือวิทยาศาสตร/หองปฏิบัติการที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพจากอุทยานวิทยาศาสตรฯ
ป
2556

เครื่องมือ
Fourier Transform Infrared
Spectrometer (FT-IR)

หองปฏิบัติการ
เคมีวิเคราะห

2557

Inductively Coupled
Plasma Optical Emission
Spectrometer (ICP-OES)

เคมีวิเคราะห

หนวยงาน
ความจําเปน
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร เครื่อง FT-IR เดิมที่มีอยูนั้นมีอายุการใชงานมากกวา 10 ป
มหาวิทยาลัย
สงผลใหผลทดสอบที่ไดเริ่มมีความคลาดเคลื่อนไมเที่ยงตรง
สงขลานครินทร
ตลอดจนความตองการในการใชเครื่อง FT-IR วิเคราะหทดสอบ
ตัวอยางจากภาคอุตสาหกรรมมีมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมยางพาราจากทั่วประเทศ ทั้งนี้ FT-IR มีหนาที่ใช
บันทึก IR Spectrum เพื่อใชในการหาหมูฟงกชั่นของสารเคมี
เชน สารสังเคราะห สารสกัดจากผลิตภัณฑธรรมชาติ (พืช
สมุนไพร สัตว) ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห พลาสติก พอลิ
เมอร เปนตน ซึ่งเทคนิคในการวิเคราะหประกอบไปดวย KBr
Pellet, Neat, ATR, Diffuse, Photoacoustic โดยการเลือก
เทคนิคในการวิเคราะหนั้นขึ้นกับคุณสมบัติของสาร
4,000,000 บาท
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร เนื่องจากครุภัณฑรายการ Inductively Coupled Plasma
มหาวิทยาลัย
Optical Emission Spectrometer (ICP-OES) เปนครุภัณฑที่
สงขลานครินทร
จัดซื้อตั้งแตปงบประมาณ 2540 อายุการใชงาน 17 ป เปน
รายการครุภัณฑทรี่ องรับการใหบริการทดสอบตัวอยาง
ประเภท ปุย ดิน อาหาร ตะกอน ไมยางพารา น้ําเสีย (ตาม
มาตรฐานน้ําทิ้งในโรงงานอุตสาหกรรม) และน้ําดื่ม (ตาม
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ป

เครื่องมือ

หองปฏิบัติการ

ปรับปรุงหองปฏิบัตกิ ารศูนย
เครื่องมือวิทยาศาสตรภายใต
การสนับสนุนของอุทยาน
วิทยาศาสตรภาคใต

2558

Automatic Ash Fusibility
Determinator

หองปฏิบัติการ
ศูนยเครื่องมือ
วิทยาศาสตร
ภายใตการ
สนับสนุนของ
อุทยาน
วิทยาศาสตร
ภาคใต

หนวยงาน

ความจําเปน
มาตรฐานองคการอาหารและยา) ซึ่งภาคอุตสาหกรรมติดตอ
ขอใชบริการเปนจํานวนมาก ดังนั้นเพื่อตอบสนองความ
ตองการภาคอุตสาหกรรม จัดซื้อครุภัณฑรายการดังกลาวเพื่อ
ทดแทนตัวเกาซึ่งมีอายุการใชงานนานและเสื่อมสภาพ
2,200,000 บาท
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร สืบเนื่องจากศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรเปนหนวยงานที่
มหาวิทยาลัย
ใหบริการวิชาการทางดานเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร ทํา
สงขลานครินทร
ใหการพัฒนากระบวนการทํางานเชิงรุกเพื่อรองรับลูกคาที่มี
การเจริญเติบโตและเนนกระบวนการทํางาน อีกทั้งเปนการ
ใหบริการในหลากหลายรูปแบบในการตอบสนองความ
ตองการของผูใชบริการทั้งในสวนของภาครัฐ และ
อุตสาหกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดมองเห็น
ประสิทธิภาพในกระบวนการบริหารจัดการเชิงรุกของศูนย
เครื่องมือฯ จึงไดพิจารณาจัดสรรพื้นที่ของสหกรณบริการ
ขนาดพื้นที่ 320 ตารางเมตร เปนสถานที่สําหรับการปรับปรุง
โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการใชเครื่องมือดวยตนเอง 24
ชั่วโมง (Incubator Unit) โดยศูนยเครื่องมือฯ จะได
ดําเนินการบริหารจัดการในการปรับปรุงพื้นที่สําหรับรองรับ
ผูใชบริการทั้งสวนภาครัฐและเอกชน เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการเขาถึงการใชเครื่องมือและการทํางานวิจัยได
ตลอด 24 ชั่วโมง
1,800,000 บาท
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร เนื่องจากครุภัณฑรายการ Automatic Ash Fusibility เปน
มหาวิทยาลัย
ครุภัณฑที่รองรับงานทางดาน Biomass ซึ่งเปนความตองการ
สงขลานครินทร
ของสมาคมธุรกิจไมยางพาราที่จะสงเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด
จากฝุนไมยางพารา เพื่อการสงออกไปยังประเทศเกาหลีใต
โดยรายการมาตรฐานการทดสอบกลุมชีวมวลมีทั้งหมด 12
รายการ ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดมอบหมายใหศูนย
เครื่องมือฯ และอุทยานวิทยาศาสตรรวมมือในการใหความ
อนุเคราะหการทดสอบตามมาตรฐาน เพื่อใหสามารถแขงขัน
เพื่อการสงออกได
2,000,000 บาท

3.3.2 การใหบริการลูกคาจากเครื่องมือวิทยาศาสตร/หองปฏิบัติการที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพจากอุทยาน
วิทยาศาสตรฯ

รูปที่ 7.22 จํานวนลูกคาที่มาใชบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร/หองปฏิบัติการ ประจําป 2556-2558
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3.4 การดําเนินงานของสํานักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม (Office of Industrial Liaison)
3.4.1 ผลการดําเนินงานสํานักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม
ป 2556
การสรางและสงเสริมความสัมพันธระหวาง
อุทยานวิทยาศาสตรภูมิ ภาคและเอกชนในพื้นที่

2

การจับคูเ ทคโนโลยี ธุรกิจ นักวิจัย

1

การแสดงผลงานวิจัย นวั ตกรรม
ของนักวิจัยและภาคเอกชน
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รูปที่ 7.23 แสดงผลการดําเนินงานประจําปี 2556
ป 2557
กิจกรรมการเชิญชวนลูกคา
ใหมาใชบริการอื่นๆ ของ PSUSP
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รูปที่ 7.24 แสดงผลการดําเนินงานประจําปี 2557
ป 2558
กิจกรรมการสรางความตระหนัก
และเผยแพรขอมูลอุทยานฯ

1

จํานวนผปก.ที่ไดรบั การสงตอ
ใหเขามาใชบริการในอุทยานฯ
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0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

รูปที่ 7.25 แสดงผลการดําเนินงานประจําปี 2558
3.4.2 โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
(Industrial Technology Assistance Program : ITAP)
ในปี 2556 มีโครงการ iTAP ที่ได้รับอนุมัติ จํานวน 41 โครงการ ปีงบประมาณ 2557 จํานวน 36 โครงการ
และปีงบประมาณ 2558 จํานวน 55 โครงการ (รายละเอียดในภาคผนวก ข)
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4. โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่
(Industrial Research and Technology Capacity Development Program: IRTC)

รูปที่ 7.26 การดําเนินโครงการพัฒนานาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของเอกชนในพื้นที่ ป 2556-2558
ตารางที่ 7.9 โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของเอกชนในพื้นที่ ป 2556-2557
ป

โครงการ

2556

การพัฒนาสารเคลือบแข็ง
กระดาษลูกฟูกโดยใชหางน้ํายาง
การเพิ่มคุณภาพ และมูลคาหาง
น้ํายางโดยกระบวนการครีมมิ่ง
การศึกษาการนําหนังปลาเศษ
เหลือจากกระบวนการผลิตปลา
ทูนาไปใชทดแทนเนื้อปลา
สําหรับการผลิตอาหารสัตวเลี้ยง
บรรจุกระปอง
(อาหารสุนัข และแมว)
การออกแบบและพัฒนาเครื่อง
ลางถังอบยางแทงแบบอัตโนมัติ

2557

การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ
สเปรยน้ําจากรังนกสกัดชนิดผง
แหง เพื่อใชลดอาการรอนใน
ภายในชองปาก
การออกแบบและพัฒนา
อุปกรณลําเลียงถังอบยางแทง
เขาเตาอบยางแบบอัตโนมัติ

ผูเชี่ยวชาญ
ผศ.ดร.วิรัช ทวีปรีดา
ผศ.ดร.วิรัช ทวีปรีดา
1. นายเผาเทพ เปรมใจ
ผูจัดการฝายวิจัยและพัฒนา
บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จํากัด
2. คุณจรัล ชุมจันทร
ผูเชี่ยวชาญอิสระ
นายเสฏฐวุฒิ หิรัญสุนทรนนท
วิศวกร
บริษัท เอส.วี.เอส.แมคคานิคัล
แอนด คอนซัลแทนท จํากัด
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนภร
อํานวยกิจ

บริษัทเอกชน

ระยะเวลา

บริษัท กลุมสยามบรรจุภัณฑ
จํากัด จ.สงขลา
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
จํากัด (สุราษฎรธานี)
บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จํากัด
(มหาชน)

มี.ค. – ก.ค.57

งบประมาณ
(บาท)
304,000

มี.ค. – ก.ค.57

1,215,500

บริษัท ศรีตรัง แอโกร
อินดรัสทรี จํากัด (มหาชน)
สาขาหวยนาง
หางหุนสวนจํากัดไอโกะรังนก
ปตตานี

1. คุณเสฏฐวุฒิ หิรัญสุนทรนนท บริษัทศรีตรัง แอโกร
บริษัท เอส วี เอส แมคคานิ อินดรัสทรี จํากัด (มหาชน)
คัล แอนด คอนซัลแทนท
จํากัด
2. คุณเอกรัฐ มัธยางกูล
บริษัท ศรีตรังแอโกร
อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
สาขาหวยนาง
3. คุณฐปนพงษ พูลสุทธิ์
บริษัท ศรีตรังแอโกร
อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
สาขาหวยนาง

551,500

1 มี.ค. –
31 ส.ค. 57

670,450

1 พ.ย. 2557 1 พ.ย. 2558

500,000

1 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558

2,002,000
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ป

โครงการ

ผูเชี่ยวชาญ

การพัฒนาสารเคลือบแข็ง
ผศ.ดร.วิรัช ทวีปรีดา
กระดาษลูกฟูกโดยใชหางน้ํายาง
ระยะที่ 2
โครงการปรับปรุงเตาอบไมพา 1. ผศ. อําไพ เปยมอรุณ
เลท
2. รศ.ดร.ธีระ วีณิน
3. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ
คณะวนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การเพิ่มคุณภาพและมูลคาหาง ผศ.ดร.วิรัช ทวีปรีดา
น้ํายางโดยกระบวนการครีมมิ่ง
ระยะที่ 2
โครงการ "นวัตกรรมเพาะเลี้ยง 1. นายกฤษฎา จินดารัตน
ปูมา (potunus pelagicus) ใน 2. ดร.บรรจง เทียนสงรัศมี
บอดินเชิงพาณิชยเพื่อใชใน
3. นายอนุพล เสนสอ
อุตสาหกรรมปูนิ่ม"
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ดร.วรพงษ อัศวเกศมณี
พรอมบริโภคจากผลิตภัณฑซูริมิ
โครงการทําระบบผึ่งยางแผน
1. ผศ.อําไพ เปยมอรุณ
ของสหกรณกองทุนสวนยางวัง 2. รศ.ดร.ธีระ วีณิน
ใหมพัฒนา จํากัด
3. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ
คณะวนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

บริษัทเอกชน

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)
500,000

บจก.กลุมสยามบรรจุภัณฑ
จ.สงขลา

15 พ.ค. –
15 พ.ย.58

โรงเลื่อยประพันธการคา
จ.พัทลุง

1 มิ.ย. 58 –
31 พ.ค. 59

950,000

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
จํากัด (มหาชน) สาขา
สุราษฎรธานี จ.สุราษฎรธานี
บริษัท ไทยซีแครบ จํากัด

1 ก.ค.58 31 ธ.ค. 58

550,000

1 ส.ค. 58 –
31 ก.ค. 59

500,000

บริษัท แปซิฟคแปรรูปสัตวน้ํา
จํากัด
สหกรณกองทุนสวนยาง
วังใหมพัฒนา จํากัด

5,080,000
15 ต.ค.58 –
14 ต.ค. 59

750,000
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ผลงานเดน
อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
1. การออกแบบอาคารอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตรภาคใต (จ.สงขลา)

2. การออกแบบศูนยชีวผลิตภัณฑมูลคาสูงอุทยานวิทยาศาสตรภาคใต (จ.สงขลา)

3. โครงการ Rubber Innovation Roadmap
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4. การจัดงานมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคใต (Southern Innovation Expo 2015)
หลักการและเหตุผล
ไดเกิดแนวคิดการจัดมหกรรมนวัตกรรมไทยในสวนภูมิภาค ทั้งนี้ก็เพื่อสงเสริมใหเกิดธุรกิจเทคโนโลยีใหมที่มีขีดความ
สามารถในการแขงขันสูง และนําผลงานนวัตกรรมไทยที่หนวยงานตางๆ ยื่นขอเสนอขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยมาจัดแสดงในสวน
ภูมิภาค ทําใหผูประกอบการและประชาชนในทองถิ่นมีโอกาสเขาถึงหรือเลือกใชนวัตกรรมที่คิดคนโดยคนไทยเพื่อนําไปสูโอกาส
การลงทุนสรางธุรกิจใหม
อันเปนการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาอยางยั่งยืน
โดย
มอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดําเนินการจัดมหกรรมนวัตกรรมไทยภายในป 2558 จํานวน 3 แหง คือ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงมอบหมายใหสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สป.วท.)
โดยสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร (สอว.) ดําเนินการจัดงานมหกรรมนวัตกรรมไทย
3 ภูมิภาค ประจําป 2558 โดยมีรูปแบบการจัดงานในลักษณะเดียวกันกับการจัดนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ
SMEs และเกษตรกร ในคราวประชุม ค.ร.ม. สัญจร ครั้ง 1 ระหวาง 27-28 มีนาคม 2558 ณ สวนสนประดิพัทธ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
สอว. จึงรวมกับอุทยานวิทยาศาสตรภาคใต (จังหวัดสงขลา) กําหนดจัดงานมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคใตเพื่อสราง
ขีดความสามารถอุตสาหกรรมหลักในพื้นที่ภาคใต (Thailand Innovation Expo 2015) โดยใหอุทยานวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนหนวยงานเจาภาพหลักในการจัดงาน
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหเกิดธุรกิจเทคโนโลยีใหมที่มีขีดความสามารถในการแขงขันสูง
2. เพื่อเพิ่มโอกาสในการเขาถึงหรือเลือกใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่คิดคนโดยคนไทย
3. เพื่อใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสนับสนุนคลัสเตอรเชิงยุทธศาสตรของภูมิภาค เพื่อชวย
กระตุนใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน
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4. เพื่อสรางและพัฒนากลไกสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กลุมเปาหมาย
1. นักธุรกิจ นักลงทุน นักอุตสาหกรรมที่มองหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการลงทุน
2. ผูประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ
3. Venture capitalists และสถาบันการเงิน
4. สื่อมวลชนแขนงตางๆ
แนวคิดการจัดงาน
ภาคใตของประเทศไทยเปนภูมิภาคที่เปนแหลงเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ
เปนแหลงทรัพยากร
อาหาร นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและพันธมิตรเครือขายอุทยานวิทยาศาสตรภาคใต (จังหวัดสงขลา) จึงมีศักยภาพในการสราง
ขีดความสามารถอุตสาหกรรมหลักในพื้นที่ภาคใต
ในการจัดงาน “งานมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคใต” เพื่อสรางขีดความสามารถอุตสาหกรรมหลักในพื้นที่ภาคใต
(Thailand Innovation Expo 2015)” จะนําเสนอนวัตกรรมที่มีความพรอมและศักยภาพดานตางๆ ดังนี้
1. ยางพารา
2. ปาลมน้ํามัน
3. อาหารทะเลและฮาลาล
4. อุปกรณการแพทย
5. สมุนไพร
6. IT/Digital Content
7. วิศวกรรม ฟสิกส วัสดุ และอื่นๆ

ระยะเวลาดําเนินงาน
ระหวางวันที่ 30-31 ตุลาคม 2558
สถานที่
หอง Hat Yai Hall ชั้น 5 ศูนยการคาเซนทรัลเฟสติวัล อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
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8. ระบบบริหารงานวิจัย
8.1 ระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (PRPM)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดย สํานักวิจัยและพัฒนา และศูนยคอมพิวเตอร ไดรวมกันศึกษาตนแบบระบบบริหาร
งานวิจัยแหงชาติ (National Research Project Management: NRPM) ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ : วช.
และพัฒนาเปน “ระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (PSU Research Project Management: PRPM)” ขึ้น
เพื่อเปนการพัฒนาระบบบริหารจัดการตางๆ
ใหสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
ตลอดจนการมีเอกภาพในการบริหารจัดการที่สามารถสนองตอบตอนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ไดอยางเปนรูปธรรม

รูปที่ 8.1 ระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (PRPM)
ที่ https://research.psu.ac.th
ขอบเขตการดําเนินงาน
ระบบ PRPM เปนระบบบริหารงานวิจัยแบบ online มหาวิทยาลัยฯ นํามาใชในการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่
ไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงงบประมาณตางๆ ทั้งภายในและภายนอก ดังนั้นฝายพัฒนาระบบฯ จึงไดมีการพัฒนาระบบอยาง
ตอเนื่องดังนี้
1) งบประมาณแผนดิน
2) เงินรายได (มหาวิทยาลัย, วิทยาเขต, คณะ/หนวยงาน)
3) ภายนอกในประเทศ
4) ภายนอกตางประเทศ
5) Matching Fund (มากกวา 1 แหลง)
6) งบประมาณแผนดิน-คืนทุน
ในป 2553 ไดเพิ่มแหลงงบประมาณ ตามการบริหารจัดการโครงการวิจัย เพิ่มเติมดังนี้
7) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ
8) โครงการวิจัยฮาลาล
9) โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ (NRU)
ในป 2554 ไดเพิ่มการบริหารจัดการโครงการวิจัย ดังนี้
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10) เงินรายไดมหาวิทยาลัย 2 แหลงเงิน
11) การเปนผูรวมวิจัยกับตางสถาบัน/หนวยงาน
ในป 2557 ไดเพิ่มการบริหารจัดการโครงการวิจัย ดังนี้
12) สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา
ในป 2558 ไดเพิ่มการบริหารจัดการโครงการวิจัย ดังนี้
13) ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมตนน้ํา เพื่อสนับสนุนขอเสนอโครงการวิจัยของคณะใหดําเนินการกับ
โครงการวิจัยของคณะไดทุกภาคสวนเทียบเทาการบริหารจัดการของเจาหนาที่สํานักวิจัยฯ
14) การเบิกจายคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ
15) การปรับหนาเมนูบันทึกขอเสนอโครงการ ใหเปนเมนูยอย และปรับหนาจอเทากับระบบ NRMS ของ วช.
16) ออกแบบและพัฒนาระบบประเมินออนไลน (สําหรับผูทรงคุณวุฒิ) ประกอบดวย
- แบบประเมินขอเสนอโครงการ (Proposal)
- แบบประเมินรายงานความกาวหนา (Progress Report)
- แบบประเมินรายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
17) ออกแบบและพัฒนาระบบเรื่องขอเสนอโครงการวิจัยประเภทสนับสนุนนักวิจัย
ในป 2556 ไดพัฒนาเพิ่มเติมและปรับปรุงในการบริหารจัดการโครงการวิจัยโดยมหาวิทยาลัยเอง ดังนี้
13(1) ระบบบริหารโครงการวิจัย กระบวนการตนน้ํา - ขอเสนอโครงการใหม (Upstream) สําหรับแหลง
งบประมาณทุกแหลงทุน ประกอบดวย การเสนอขอเสนอโครงการ, การแกไขขอเสนอโครงการ, การลบขอเสนอโครงการ, การ
บริหารขอเสนอโครงการ, การ Upload ขอเสนอโครงการ, การ Upload รายงานความกาวหนา, การรายงานรูปแบบตางๆ
เปนตน ใหกับเจาหนาประสานงานวิจัยคณะ/หนวยงาน และเจาหนาที่ประสานงานวิทยาเขต
13(2) ระบบบริหารงานวิจัย กระบวนการกลางน้ํา – งานวิจัยที่กําลังดําเนินการ (Midstream) สําหรับแหลง
งบประมาณทุกแหลงทุน ประกอบดวย การบันทึกขอมูลเพิ่มเติมโครงการ, การบริหารโครงการ, การแกไขโครงการ, การ
Upload โครงการวิจัย, การ Upload รายงานความกาวหนา, การ Upload รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ, การตรวจสอบรายงาน
ฉบับสมบูรณ, การเบิกจายงบประมาณ, การรายงานรูปแบบตางๆ เปนตน ใหกับเจาหนาประสานงานวิจัยคณะ/หนวยงาน
และเจาหนาที่ประสานงานวิทยาเขต
13(3) ระบบบริหารโครงการวิจัย : ประวัติการดําเนินการวิจัย (Profile) สําหรับแหลงงบประมาณทุกแหลงทุน
ประกอบดวย ประวัติสวนตัวนักวิจัย, ประวัติการดําเนินโครงการวิจัย เปนตน ใหกับเจาหนาประสานงานวิจัยคณะ/หนวยงาน
และเจาหนาที่ประสานงานวิทยาเขต
14(1) ระบบบริหารโครงการวิจัย กระบวนการตนน้ํา - ขอเสนอโครงการใหม (Upstream) สําหรับแหลง
งบประมาณทุกแหลงทุน ใหเจาหนาประสานงานวิจัยคณะ/หนวยงาน และเจาหนาที่ประสานงานวิทยาเขต สามารถบริหาร
จัดการแหลงเงินภายใตคณะ/หนวยงาน หรือวิทยาเขตตนเองได
ในป 2557 ไดพัฒนาเพิ่มเติมในการบริหารจัดการโครงการวิจัยโดยมหาวิทยาลัยเอง ดังนี้
14(1) ระบบบริหารโครงการวิจัย กระบวนการตนน้ํา - ขอเสนอโครงการใหม (Upstream) สําหรับแหลง
งบประมาณเงินรายไดคณะ/หนวยงาน ประกอบดวย การเสนอขอเสนอโครงการ, การแกไขขอเสนอโครงการ, การ Upload
ขอเสนอโครงการ, การรายงานรูปแบบตาง ๆ เปนตน ใหกับนักวิจัยเพื่อเสนอโครงการผานระบบ
14(2) ระบบบริหารโครงการวิจัย กระบวนการตนน้ํา - ขอเสนอโครงการใหม (Upstream) สําหรับแหลง
งบประมาณเงินรายไดคณะ/หนวยงาน ประกอบดวย การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลโครงการวิจัยและนําไปสูกลางน้ํา
อัตโนมัติได เมื่อไดรับการจัดสรรทุนแลว
15(1) ระบบบริหารงานวิจัย กระบวนการกลางน้ํา - งานวิจัยที่กําลังดําเนินการ (Midstream) สําหรับแหลง
งบประมาณทุกแหลงทุน ใหเจาหนาที่ประสานงานคณะ/หนวยงาน หรือเจาหนาที่ประสานงานวิทยาเขต สามารถดึงรายงาน
โครงการวิจัยของคณะ/หนวยงาน หรือวิทยาเขต เพื่อนําไปบริหารจัดการในสวนตางๆ เองได
16(1) ระบบบริหารงานวิจัย พัฒนาเพิ่มเติมระบบการคนหารายชื่อผูทรงคุณวุฒิ ตามกลุมสาขา และคําสําคัญของ
โครงการ
17(1) ระบบบริหารงานวิจัย ปรับปรุงระบบการจัดการผูใชงานแตละระดับใหสามารถเขาใชงานไดทุกบริบท
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ในป 2558 ไดพัฒนาเพิ่มเติมในการบริหารจัดการโครงการวิจัยโดยมหาวิทยาลัยเอง ดังนี้
18(1) ระบบบริหารงานวิจัย ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมตนน้ํา เพื่อสนับสนุนขอเสนอโครงการวิจัยของคณะให
ดําเนินการกับโครงการวิจัยของคณะไดทุกภาคสวนเทียบเทาการบริหารจัดการของเจาหนาที่สํานักวิจัยฯ
19(1) ระบบบริหารงานวิจัย การเบิกจายคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ
20(1) ระบบบริหารงานวิจัย การปรับหนาเมนูบันทึกขอเสนอโครงการใหเปนเมนูยอย และปรับหนาจอเทากับระบบ
NRMS ของ วช.
21(1) ระบบบริหารงานวิจัย ออกแบบและพัฒนาระบบประเมินออนไลน (สําหรับผูทรงคุณวุฒิ) ประกอบดวย
- แบบประเมินขอเสนอโครงการ (Proposal)
- แบบประเมินรายงานความกาวหนา (Progress Report)
- แบบประเมินรายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
22(1) ระบบบริหารงานวิจัย ออกแบบและพัฒนาระบบเรื่องขอเสนอโครงการวิจัยประเภทสนับสนุนนักวิจัย
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ผลการดําเนินงาน
สามารถเขาดูโปรแกรมตนน้ําไดที่ https://research.psu.ac.th/Rdo ตามลําดับ ดานลางนี้

ระบบบริหารงานวิจัย กระบวนการตนน้ํา - ขอเสนอโครงการใหม (Upstream) สําหรับ Admin มหาวิทยาลัย
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ระบบบริหารงานวิจัย กระบวนการกลางน้ํา – งานวิจัยที่กําลังดําเนินการ (Midstream) สําหรับ Admin มหาวิทยาลัย
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การบริหารงานวิจัย กระบวนการกลางน้ํา – งานวิจัยที่กําลังดําเนินการ (Midstream) สําหรับ Admin มหาวิทยาลัย
เพื่อใหสามารถบันทึกเพิ่มเติมขอมูลบางสวนได เชน พื้นที่ในการทําวิจัย แผนงานวิจัย รายงานความกาวหนา รายงาน
ฉบับสมบูรณ การเบิกจายงบประมาณ ตรวจสอบรายงานฉบับสมบูรณ
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ระบบบริหารโครงการวิจัย : ประวัติการดําเนินการวิจัย (Profile) สําหรับ Admin มหาวิทยาลัย

ระบบบริหารงานวิจัย กระบวนการตนน้ํา - ขอเสนอโครงการใหม (Upstream) สําหรับ Admin วิทยาเขต
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ระบบบริหารงานวิจัย กระบวนการกลางน้ํา – งานวิจัยที่กําลังดําเนินการ (Midstream) สําหรับ Admin วิทยาเขต

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

ระบบบริหารงานวิจัย กระบวนการตนน้ํา - ขอเสนอโครงการใหม (Upstream) สําหรับผูใชทั่วไป
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ระบบบริหารงานวิจัย กระบวนการกลางน้ํา – งานวิจัยที่กําลังดําเนินการ (Midstream) สําหรับผูใชทั่วไป

การบริหารงานวิจัย กระบวนการกลางน้ํา – งานวิจัยที่กําลังดําเนินการ (Midstream) สําหรับผูใชทั่วไป
เพื่อใหสามารถบันทึกการเบิกจายงบประมาณ การ Upload บทคัดยอได

ระบบบริหารโครงการวิจัย : ประวัติการดําเนินการวิจัย (Profile) สําหรับผูใชทั่วไป

85

ระบบประเมินงานวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรออนไลน สําหรับผูทรงคุณวุฒิ

การประเมินขอเสนอโครงการ
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การประเมินรายงานความกาวหนา

89

การประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
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ทั้งนี้ จากการใชงานจริงโดยนักวิจัยที่สงโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนงบประมาณแผนดิน ประจําป 2558-2559 นั้น
สํานักวิจัยและพัฒนา และคณะผูพัฒนาระบบฯ ไดทําการพัฒนาระบบ Web Sevice เพื่อถายโอนขอมูลจากระบบฯ เขาสู
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแหงชาติ (National Research Managemeent System: NRMS) ของสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ : วช. ที่ http://nrms.go.th/ ดังรายการตอไปนี้
ป 2558 - ขอมูลขอเสนอโครงการวิจัย จํานวน 131 รายการ
ป 2559 - ขอมูลขอเสนอโครงการวิจัย จํานวน 111 รายการ
แผนการดําเนินการในระยะตอไป
1) ปรับปรุงโปรแกรมใหสมบูรณและครบถวน
2) จัดอบรมโปรแกรมที่พัฒนาเสร็จสมบูรณใหผูเกี่ยวของตอไป
3) พัฒนาโปรแกรมในกระบวนการประเมินโครงการวิจัยตอไป
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9. วารสารวิชาการ
วารสารสงขลานครินทร ฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(Songklanakarin Journal of Science and Technology: SJST)
SJST เปนวารสารระดับนานาชาติ อยูในฐานขอมูล SCOPUS, Directory of Open Access Journals (DOAJ),
Zoological Records, AGRIS และ ASEAN Citation Index (ACI) และฐานขอมูลระดับชาติของศูนยดัชนีการอางอิงวารสาร
ไทย (TCI) โดยไดรับการจัดเปนวารสารกลุมที่ 1 ปจจุบัน SJST อยูในระหวางการสมัครเขาสูฐานขอมูล Web of Science
สําหรับกระบวนการพิจารณาบทความกอนลงตีพิมพโดยผูทรงคุณวุฒิจะเปนลักษณะ Single-Blind Peer Review
(ผูพิจารณาทราบชื่อผูแตง แตผูแตงไมทราบชื่อผูพิจารณา) โดยนําระบบ ScholarOne ซึ่งเปนระบบ Online Submission
ลิขสิทธิ์ของบริษัท Thomson Reuters ประเทศสหรัฐอเมริกา มาใชในการรับและพิจารณาบทความตลอดกระบวนการ Peer
Review

ผลการดําเนินงานของกองบรรณาธิการ SJST
จากจํานวนบทความที่สงเขามาเพื่อขอรับการพิจารณาลงตีพิมพในวารสาร SJST ในป 2556 จํานวน 193 บทความ
ป 2557 จํานวน 192 บทความ และป 2558 จํานวน 255 บทความ พบวาบทความประเภทนิพนธตนฉบับ (Original Article)
ถูกสงเขามาขอรับการพิจารณาลงตีพิมพมากที่สุด คิดเปนรอยละ 90 โดยเฉลี่ย (รูปที่ 1) สวนใหญเปนบทความจากผูนิพนธ
ภายในประเทศและเปนผูนิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย (รูปที่ 2) สําหรับบทความที่สงมาจากตางประเทศนั้น พบวาถูกสงมาจาก
ประเทศอินเดียและมาเลเซียมากที่สุด (ตารางที่ 1)

ป 2558

4
7

ป 2557

7
10

244

175

6
6

ป 2556
0

181

30

60

90

Short Communication

120

150

Review Article

180

210

240

270

Original Article

รูปที่ 9.1 จํานวนบทความที่ไดรับในป 2556-2558 จําแนกตามประเภทของบทความ

รูปที่ 9.2 จํานวนบทความที่ไดรับในป 2556-2558 จําแนกตามผูสงบทความ

93

ตารางที่ 9.1 จํานวนบทความที่ไดรับในป 2556-2558 จําแนกตามประเทศ
ประเทศ
Algeria
Bangladesh
Brunei Darussalam
China
Egypt
Hungary
Germany
Iceland
India
Indonesia
Iran
Japan
Lao
Lesotho
Libya
Lithuania
Malaysia
Morocco
Nigeria
Oman
Pakistan
Russia
Saudi Arabia
Slovakia
Thailand
Turkey
United Kingdom
Viet Nam
Total

จํานวนบทความ (%)
ป 2556
ป 2557
ป 2558
0
1
4
6
2
0
0
0
2
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
25
22
25
2
3
8
13
8
6
2
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
13
11
19
0
0
1
5
5
12
2
1
1
5
0
2
0
1
0
0
0
2
1
0
1
111
134
164
0
0
1
1
0
0
3
2
2
193
192
255

เมื่อพิจารณาจํานวนบทความที่กองบรรณาธิการ SJST ไดรับระหวางป พ.ศ. 2554–2558 (รูปที่ 3) พบวามีจํานวนบทความที่
สงเขามาเพื่อขอลงตีพิมพเฉลี่ย 210 บทความ/ป โดยผูนิพนธภายนอกมหาวิทยาลัยและผูนิพนธจากตางประเทศมีแนวโนมสงบทความ
เขามาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (รูปที่ 4)
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รูปที่ 9.3 จํานวนบทความที่สงเขามาขอลงตีพิมพ ระหวางป 2554-2558

รูปที่ 9.4 จํานวนบทความที่สงเขามาลงตีพิมพระหวางป 2553-2558 จําแนกตามผูสงบทความ
เมื่อพิจารณาบทความที่ไดตีพิมพใน SJST ระหวางป 2556-2558 ซึ่งเปนปที่ (Volume) 35-37 ของวารสารนั้น พบวาสวน
ใหญเปนบทความจากผูนิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย (รูปที่ 5)

รูปที่ 9.5 จํานวนบทความที่ไดตีพิมพใน SJST ป 2556-2558 จําแนกตามผูสงบทความ
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จากการใชระบบ ScholarOne ในการรับและพิจารณาบทความกอนลงตีพิมพ ทําใหกองบรรณาธิการ SJST เชิญ
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น
ซึ่งเมื่อพิจารณาจํานวนผูทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความระหวางป
2554–2558 เห็นไดชัดวาจํานวนผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นจากเดิมคอนขางมาก และมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และเปน
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมากที่สุด (รูปที่ 6 และรูปที่ 7)

รูปที่ 9.6 จํานวนผูทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความในป 2554-2558

รูปที่ 9.7 จํานวนผูทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความระหวางป 2556-2558 จําแนกตามประเภท
นอกจากนี้ กระบวนการพิจารณาบทความ (Peer Review Process) ที่มีมาตรฐานและความเขมงวดในการประเมินคุณภาพ
บทความของกองบรรณาธิการ SJST พบวาอัตราการปฏิเสธการตีพิมพ (Rejection Rate) ในชวงระหวางป 2556-2558 คิดเปนรอยละ
45 โดยเฉลี่ย (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 9.2 อัตราการปฏิเสธการตีพิมพ (Rejection Rate) ระหวางป 2556-2558
ผูทรงคุณวุฒิ
รับตีพิมพ
ปฏิเสธการตีพิพพ
รวม

ป 2556
57.53
42.47
100.00

รอยละ
ป 2557
51.45
48.55
100.00

ป 2558
56.89
43.11
100.00
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10. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สํานักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ประสานงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริของมหาวิทยาลัย มีผลการดําเนินงานดังนี้

10.1 โครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎรธานี
ม.สงขลานครินทร ไดดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขาสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎรธานี
ระหวางป 2553-2557 ซึ่งไดดําเนินการแลวเสร็จ และไดรวบรวมเนื้อจัดทําเปนหนังสือชุดเผยแพรความรูใ นรูปแบบสารานุกรม
พืช สัตว และเห็ด รา จุลินทรีย ชื่อวา "รัชชประภา ทรัพยากร"
10.2 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑโรงงานแปรรูปอุตสาหกรรมประมงขนาดเล็กของมูลนิธิชัยพัฒนา
ที่บานทุงรัก อ.คุระบุรี จ.พังงา
วันที่ 28 มีนาคม 2556 คณะผูตรวจการภาคใตมูลนิธิชัยพัฒนาไดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอุตสาหกรรมประมง
ชัยพัฒนา–กาชาดไทย ที่บานทุงรัก อ.คุระบุรี จ.พังงา และสวนปาลมน้ํามันของมูลนิธิชัยพัฒนาที่อยูในการดูแลของศูนยวิจัย
ปาลมน้ํามันกรมวิชาการเกษตร เพื่อพบปะเยี่ยมเยียน และรับทราบผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนรับฟงปญหา อุปสรรค ความ
ตองการ และขอเสนอแนะของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในโครงการ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 รศ.ดร.สัณหชัย กลิ่นพิกุล ผูตรวจการภาคใตมูลนิธิชัยพัฒนา ไดเดินทางไปเปนประธาน
ในพิธีสงมอบรถแทรคเตอรยันมา ณ พื้นที่โครงการทดลองปลูกปาลมน้ํามันและเกษตรผสมผสาน ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา
โดยมี คุณสุพัฒน รัตนวงษา ผูจัดการแผนกสาธิต บริษัทยันมาร เอส.พี. จํากัด และ คุณอดิเรก พุมเกื้อ ผูจัดการธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาตะกั่วปา เปนผูรวมสงมอบ

วันที่ 20 มีนาคม 2558 คณะผูตรวจการภาคใตมูลนิธิชัยพัฒนา ไดลงพื้นทีพ่ บปะเยี่ยมเยียน และรับทราบผลการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนรับฟงปญหา อุปสรรค ความตองการ และขอเสนอแนะของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในโครงการในพื้นที่
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑประมง โรงงานผลิตอาหารเม็ดและเลี้ยงปลาในกระชัง และโครงการทดลองปลูกปาลมน้ํามันและ
เกษตรผสมผสาน ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา
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วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 รศ.ดร.สัณหชัย กลิ่นพิกุล ดร.วัสสา คงนคร ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสิ่งแวดลอม
รศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี นางสาวพฤกระยา พงศยีหลา ผูชวยวิจัย และนายสุพร เกื้อพิทักษ เจาหนาที่
สํานักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ลงพื้นทีศ่ ึกษาคํานวณออกแบบระบบบําบัดมลพิษของโรงงานผลิต
อาหารเม็ดและโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑประมง และพบปะเยี่ยมเยียนรับทราบผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนรับฟงปญหา
อุปสรรค ความตองการ และขอเสนอแนะของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในโครงการ

10.3 โครงการวิจัยและพัฒนาโรงงานแปรรูปน้ํามันปาลมและผลิตไบโอดีเซลขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินติดตามผลการดําเนินงานในพืน้ ที่ศูนยศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ จ.นราธิวาส และเขารวมงานเลี้ยงถวายพระยาหารค่ํา ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ จ.นราธิวาส

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินติดตามผลการดําเนินงานในพืน้ ที่ศูนยศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ จ.นราธิวาส
และเขารวมงานเลี้ยงถวายพระยาหารค่ํา ณ โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ
อ.คลองหอยโขง จ.สงขลา
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10.5 โครงการศึกษาและพัฒนาชาน้ํามันและพืชน้ํามันอืน่ ของมูลนิธิชัยพัฒนา อ.แมสาย จ.เชียงราย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรติดตามความกาวหนาโครงการ
ศูนยวิจัยและพัฒนาชาน้ํามันและพืชน้ํามันอื่น อ.แมสาย จ.เชียงราย มีผูบริหารและคณะเดินทางเขารวมรับเสด็จ พรอมเขา
รวมงานถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ําแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ดวย

10.6 โครงการพัฒนาเกาะบุโหลน จ.สตูล
ในป 2556 มีโครงการที่ดําเนินงานทั้งสิ้น 10 โครงการ วงเงินงบประมาณ 1,464,910 บาท สรุปไดดังนี้
กลุมวิจัยดานสาธารณสุข ในป 2556 ทีมวิจัยจากคณะแพทยศาสตรไดสงอาจารยและนักศึกษาเขาไปจัดโครงการ
ฝกอบรมสรางกลุมผูปวยเบาหวานและความดันสูง เปนกลุมชวยเหลือกันเองรองรับการแพทยทางไกลเพิ่มเติมจากกลุม อสม. ที่
จัดตั้งขึ้นแลวในป 2555 สวนทีมวิจัยจากคณะพยาบาลศาสตรไดเขาดําเนินการโครงการดูแลสุขภาพสตรีตอเนื่องจากป 2555
และมีทีมวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตรเขาดําเนินการโครงการสงเสริมสุขภาพชองปากสําหรับราษฎรเกาะบูโหลนเปนปแรก
กลุมวิจัยดานพัฒนาสังคมและการศึกษา ทําการศึกษาการพัฒนาศักยภาพการศึกษาของชุมชนเพื่อคัดเลือกนักเรียน
และเยาวชนไปศึกษาตอในสาขาอาชีพที่เหมาะสม เพื่อกลับมาสรางงานและความเจริญอยางยั่งยืนของชุมชนในอนาคตตอไป
โดยในป 2556 ไดทําการคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพจํานวน 14 คน และมีเยาวชนที่เรียนจบสูงกวาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แลว
มีความประสงคจะเรียนตอในระดับปริญญาตรี 3 คน และไดสํารวจความตองการในสาขาอาชีพตางๆ 15 คน ประกอบดวย การ
ทองเที่ยว ซอมเรือ และผลิตขาวเกรียบปลา

นักเรียนและเยาวชนที่ไดรับการคัดเลือกไปศึกษาตอในสาขาอาชีพที่เหมาะสม
ดานพลังงาน พบวาราษฎรที่เกาะบูโหลนดอนยังมีความตองการใชไฟฟาสูง คณะวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตรจึง
เสนอโครงการนําแผงโซลาเซล 60 แผง ที่นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟานําไปติดตั้งไวและไมไดใชงาน มาทําเปนสถานีชารจแบตเตอรี
ใหกลุมราษฎรรวม 6 สถานี และใหกลุมราษฎร 8-10 หลังคาเรือนดูแลแตละสถานีกันเอง
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วงจรของสถานีชารจแบตเตอรี่ และตูสถานีชารจแบตเตอรี่บนเกาะบูโหลนดอน
ดานศิลปวัฒนธรรม นักวิจัยจากคณะศิลปศาสตรเสนอโครงการการอนุรักษภาษาอูรักลาโวยตอเนื่อง โดยรวบรวม
ประโยคของภาษาเพิ่มเติมที่เกาะลันตาและเกาะหลีเปะเพื่อใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คณะทํางานไดพิจารณาคัดเลือกโครงการปลูกปาชายเลน และ
อนุรักษแนวปะการัง เพื่อใหมีการอนุรักษปา ชายเลนใหเปนแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําวัยออนใหกรมอุทยานฯ และชุมชนตอไป โดย
ในป 2556 ไดรวมกับราษฎรและนักเรียนปลูกปาชายเลนที่อาวพังกานอยและอาวพังกาใหญแลวรวม 3 จุด จํานวน 300 ตน
และวัดอัตราการรอดและการเจริญเติบโตเพื่อจัดทํารายงานตอไป

ปาชายเลนที่ไดทําการปลูกเพิ่มขึ้นที่อาวพังกานอย
ดานเศรษฐกิจและการเสริมราย ไดใหคณะอุตสาหกรรมเกษตรเขาไปดําเนินการตอเนื่อง เพื่อใหไดผลิตภัณฑและหา
ชองทางการตลาดใหราษฎรสามารถจําหนายผลิตภัณฑได นอกจากนี้ยังไดพิจารณาโครงการใหมอีก 2 โครงการ โครงการแรก
นักวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตรเขาไปดําเนินการตรวจสุขภาพแพะพื้นเมืองที่เกาะบูโหลนดอน โครงการที่สอง นักวิจัยจาก
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ทําโครงการปลูกสวนผักประยุกต และเลี้ยงไกพื้นเมือง เปนโครงการสาธิตที่โรงเรียนเกาะบูโหลนทั้ง
สองแหง
ในป 2556 บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) ไดรวมจัดทําโครงการความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) กับม.สงขลานครินทร
และมูลนิธิชัยพัฒนา โดยลงทุนติดตั้งเสาสัญญาณและระบบเครือขายไรสายเพื่อสนับสนุนการรักษาผูปวยทางไกล และระบบ
การสอนทางไกลดวยอุปกรณมูลคา 4,490,580 บาท และไดมีพิธีลงนามความรวมมือโครงการสนับสนุน ICT เพื่อเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของชุมชนระหวางมูลนิธิชัยพัฒนา ม.สงขลานครินทร และบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556
ณ สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา กรุงเทพมหานคร

พิธีลงนามความรวมมือโครงการสนับสนุน ICT
ในป 2557 มีโครงการที่ดําเนินงานทั้งสิ้น 6 โครงการ วงเงินงบประมาณ 1,224,624 บาท สรุปไดดังนี้
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โครงการพัฒนาดานสังคม การศึกษาทางไกลสูการเรียนรูตลอดชีวิต กรณีศึกษาโรงเรียนเกาะบูโหลน จ.สตูล จากการ
ดําเนินงาน พบวาสภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเปนปญหาใหญที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ที่สําคัญ
คือการสอนแบบรวมชั้นเนื่องจากมีนักเรียนไมครบชั้น ทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความยากลําบาก ในแงของ
งบประมาณหรือการลงทุนทางการศึกษาจึงมุงไปสูเกาะที่มีขนาดใหญกวา นักเรียนมากกวา การขาดสื่อการเรียนการสอน
ประเภทสื่อทํามือหรือใชวัสดุทองถิ่น การยายออกจากพื้นที่ของครูผูสอน รวมถึงสภาพภูมิอากาศที่มีชวงมรสุม ทําใหยากลําบาก
ตอการเดินทางของครูในการที่จะมาสอน ถึงแมการใชระบบการสอนทางไกลในลักษณะ On-line ทาง Internet เสริมในการ
สอนของครูจะประสบผลสําเร็จในแงของการใชเทคโนโลยีชวยสอน แตยังมีขอจํากัดที่ตองพัฒนาตอไป เชน พื้นฐานความรูของ
นักเรียนทั้ง 2 แหง (นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และนักเรียนบนเกาะบูโหลนเล) ไมเทากัน ยากตอการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตารางเรียนของโรงเรียนทั้ง 2 แหงไมตรงกัน เนื่องจากมีขอจํากัดของจํานวนครูผูสอน การสอน
แบบรวมชั้นของโรงเรียนบานเกาะบูโหลนเลทําใหไมสามารถจัดการศึกษาตามตารางสอนของโรงเรียนสาธิตได เปนตน จากการ
ดําเนินงานที่ผานมา พบวาหากมีการเสริมสอนในสวนของการศึกษาทางไกลไทยคม (โรงเรียนไกลกังวล) จะทําใหนักเรียนสนใจ
ที่จะเรียนรูมากขึ้น รวมถึงการผลิตสื่ออยางงายโดยใชวัสดุทองถิ่นหรือสื่อทํามือที่ไมตองใชเทคโนโลยีชั้นสูง เพียงแตเปนการ
ออกแบบสื่อการเรียนการสอนอยางงาย ก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่นํามาผสมผสานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
โครงการประยุกตใชระบบปรึกษาแพทยทางไกลเพื่อการรักษาเบื้องตนในพื้นที่เกาะบูโหลน ไดดําเนินการติดตั้งระบบ
โซลาเซลลในอาคารสุขศาลา ซึ่งเปนอาคารสําหรับการรักษาพยาบาลทางไกลของราษฎรเกาะบูโหลนดอน โดยไดรับความ
รวมมือจากบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) ในระบบเครือขายไรสาย ในการสงสัญญาณจะเชื่อมตอไปยังโรงพยาบาลละงู จ.สตูล
โดยการดําเนินงานไดดําเนินการเสร็จสิ้น

โครงการพัฒนาดานแหลงน้ําและพลังงานสะอาด โครงการเดินทอสงน้ําจากอางเก็บน้ําเขาสูถังเก็บน้ําเกาะบูโหลน
ดอน ไดดําเนินการปรับปรุงระบบสงน้ําจากอางรองรับน้ํามายังถังเก็บน้ํา ซึ่งเดิมปลอยน้ําใหไหลตามรองน้ําที่ขุดไว โดยใหน้ํา
ไหลเขาสูถังเก็บ ซึ่งระบบดังกลาวมีขอเสียคือน้ําที่ไหลผานรองน้ําจะซึมลงสูดินและน้ํามีความขุน ทางโครงการปรับปรุงระบบ
การสงน้ําเปนแบบทอ PVC พรอมติดตั้งตัวดักตะกอนกอนไหลเขาถังเก็บ โครงการดังกลาวไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว

โครงการดานอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรมอุรักลาโวย โครงการคายเยาวชนสืบสานดนตรีชาวเลอูรักลาโวย โครงการได
คัดเลือกเด็กที่มีความสนใจในดานดนตรีมาเขาคายอบรม ณ ศูนยศิลปและวัฒนธรรม ม.สงขลานครินทร โดยการอบรมจะเนน
ใหฝกจากทํานองที่จดจํางาย หรือจากที่เคยไดยินมาจากความเคยชิน ซึ่งการดําเนินงานของโครงการอยูระหวางติดตามผลการ
ดําเนินงาน
โครงการพัฒนาดานปศุสัตว ประมงและผลิตภัณฑ โครงการพัฒนาสายพันธุแพะแบล็กเบงกอลเพื่อสงเสริมการเลีย้ ง
แพะใหกับราษฎรเกาะบูโหลนดอน จ.สตูล ทางโครงการไดรับแพะพันธุแบล็กเบงกอลพระราชทานเพศผูจํานวน 2 ตัว เพื่อนํามา
ผสมกับแพะพันธุพื้นเมืองของภาคใต โดยนํามาเพาะเลี้ยงไว ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ อ.คลองหอยโขง จ.สงขลา ซึ่งทางโครงการไดปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงแพะใหม และทําการผสมพันธุกับแพะ
พื้นเมืองไปเปนระยะ โดยมีเปาหมายมอบลูกพันธุแพะผสมไปยังเกาะบูโหลนดอนเพื่อสงเสริมการเลี้ยงแพะดําตอไป
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โครงการพัฒนาการทองเที่ยว
บูโหลนดอน (ดางาด) แบงปนบานสัมผัสวิถีชาวเลและหาดทรายภายใตออมกอด
อันดามัน ดําเนินการโดยคณะศิลปศาสตร ไดเขาไปดําเนินการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตยใหกับราษฎรเกาะ
บูโหลนดอน โดยแบงเปนกลุมโฮมสเตย จํานวน 3 กลุม มีการวางแผนเสนทาง จุดทองเที่ยว และกิจกรรมตางๆ เปนแพ็กเก็ต
การทองเที่ยว นอกจากนี้ทางโครงการไดสรางหองน้ํา หองอาบน้ํา เพื่อใหบริการนักทองเที่ยว จํานวน 3 จุดๆ ละ 4 หอง เปน
หองน้ํา 2 หอง หองสุขา 2 หอง ซึ่งการดําเนินงานไดดําเนินการเสร็จสิ้น ปจจุบันทางโครงการอยูระหวางติดตามผลการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่หมูเกาะบูโหลน จ.สตูล

วันที่ 16 มกราคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินติดตามงานในพื้นที่
ภาคใต โดยไดเสด็จพระราชดําเนินมายังโรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ ทอดพระเนตรระบบการศึกษาทางไกลระหวางโรงเรียนใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนา จ.พังงา จากนั้นม.สงขลานครินทรไดนํานักเรียนทุนมูลนิธิชัย
พัฒนาที่ศึกษาตอในมหาวิทยาลัยฯ เขาเฝาและถวายผลการศึกษา ตอมาไดเสด็จพระราชดําเนินมายังศูนยประชุมนานาชาติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ม.สงขลานครินทร เพือ่ ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการพัฒนาเกาะบูโหลน จ.สตูล จากนั้น
มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ํา

ป 2558 มีโครงการที่ดําเนินงานทั้งสิ้น 4 โครงการ วงเงินงบประมาณ 1,068,780 บาท สรุปไดดังนี้
กลุมวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะเภสัชศาสตร ไดบูรณาการงานดานสาธารณสุข
จัดทําเปนโครงการเพื่อบูรณาการดานพัฒนาสุขภาวะของชุมชน ซึ่งไดดําเนินการสงเสริมกิจกรรม ติดตามการดูแลสุขภาพของ
ราษฎรบนเกาะบูโหลนดอน จ.สตูล เชน ดานอาหาร การดูแลรักษาฟนกับนักเรียน และหลักโภชนาการของชุมชน เปนตน ซึ่ง
การดําเนินงานไดรับการตอบรับจากชุมชนเปนอยางดี ราษฎรมีการดูแลสุขภาพและใสใจสุขภาพมากขึ้น
ดานพัฒนาสังคม โรงพยาบาลละงู จ.สตูล รวมกับ ม.สงขลานครินทร มีโครงการความรวมมือผลิตบุคลากรเพื่อพัฒนา
เปน "ผูชวยดูแลสุขภาพ" โดยไดดําเนินการคัดเลือกเยาวชน นักเรียน จํานวน 2 คน ที่มีคุณสมบัติผานตามเกณฑการคัดเลือกเขา
รับการศึกษา อบรม เรียนรูดานสาธารณสุข พยาบาล เปนเวลา 1 ป กับโรงพยาบาลละงู ซึ่งไดรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิชัย
พัฒนาจํานวน 288,500 บาท โดยเริ่มหลักสูตรการเรียนรูในเดือนเมษายน 2558 และจบการศึกษาในวันที่ 31 มีนาคม 2559
ซึ่งเมื่อจบหลักสูตรแลวจะปฎิบัติหนาที่อยูที่เกาะบูโหลนดอน และเกาะบูโหลนเล จ.สตูล แหงละ 1 คน
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โครงการพัฒนาดานแหลงน้ําและพลังงานสะอาด โครงการพัฒนาเกาะบูโหลน จ.สตูล ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จาก บริษัทโชติวัฒนโฮลดิ้งส จํากัด จํานวน 300,000 บาท เพื่อดําเนินการปรับปรุงระบบไฟฟาโรงเรียนบานเกาะบูโหลนดอน
จ.สตูล เพื่อใหโรงเรียนมีกําลังไฟฟาเพียงพอตอการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียน ซึ่งไดมอบให รศ.สินชัย กมลภิวงศ จาก
คณะวิศวกรรมศาสตร เขาดําเนินการปรับปรุงระบบไฟฟาดังกลาว โดยไดเพิ่มแผงโซลาเซลลจํานวน 6 แผง แบตเตอรี่ จํานวน
8 ลูก พรอมดวยอุปกรณอื่นๆ ซึ่งไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว

โครงการจัดการขยะมูลฝอย ผศ.ดร.ปุญญานิช อินทรพัฒน คณะการจัดการสิ่งแวดลอม ไดเขาดําเนินโครงการการ
จัดการและการกําจัดมูลฝอยชุมชนอยางถูกหลักสุขาภิบาลอยางยั่งยืน โดยการมีสวนรวมของประชาชนพื้นที่เกาะบูโหลนดอน
จ.สตูล โดยรวมมือกับโรงเรียนบานเกาะบูโหลนดอน และโครงการบัณฑิตอาสาของม.สงขลานครินทร ใหความรูดานการแยก
ประเภทของขยะ การกําจัดขยะที่ถูกวิธี ติดตั้งเตาเผาขยะไรควันบนเกาะบูโหลนดอนเพื่อกําจัดขยะที่สามารถเผาได และทาง
โครงการไดดําเนินการปรับเปลี่ยนวัสดุการกอสรางที่ทนความเค็มได ดูแลรักษางาย ซึ่งไดดําเนินการติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลว
และอยูระหวางการอบรมใหความรูเพิ่มเติมในวิธีการกําจัดขยะอินทรีย และขยะอันตรายเพิ่มเติม
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11. สถาบันวิจัย
11.1 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝง
(Marine and Coastal Resources Institute: MACORIN)
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงคใหเปนสถาบันที่เปนมือ
อาชีพ ดานการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝงของประเทศ ดําเนินการวิจัย บริการวิชาการ และสนับสนุนการเรียนการสอน
ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและทรัพยากรชายฝง สถาบันฯ มีชื่อเสียงในฐานะที่เปนสถาบันซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญดานการจัดการทรัพยากรชายฝงและลุมน้ําที่มีสวนรวมในโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และกิจกรรมตางๆ
ในประเทศไทยและในภูมิภาคในการสงเสริมการดํารงอยูอยางยั่งยืนในพื้นที่ชายฝงและพื้นที่ลุมน้ํา สถาบันฯ ไดมุงเนนการใชวิธี
การบูรณาการ ความรวมมือแบบพหุภาคีกับหนวยงานภาครัฐ ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และตางประเทศ และการมีสวนรวม
ของชุมชนอยางเขมแข็ง สถาบันฯ มีศักยภาพในดานการขับเคลื่อนกระบวนการเทคนิคและวิธีการใหเห็นเปนรูปธรรม ดาน
งานวิจัยและการเรียนรู ในพื้นที่การปรับปรุงนโยบายการ ศึกษาและอบรมซึ่งใชแนวคิด “การเรียนรูโดยผานการลงมือทํา”
การดําเนินงานของสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝง
1. ผลิตบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝง
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝง ไดเริ่มเปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในป 2553 ผลิตบัณฑิตในระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝง มุงเนนใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน สําหรับในปการศึกษา 2558 นักศึกษาทั้งหมด 38 คน เปนนักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 17
คน (เปนนักศึกษาตางชาติ 3 คน) และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 21 คน (เปนนักศึกษาตางชาติ 2 คน) (ดังรูปที่
11.1) มีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 2 คน และระดับปริญญาโท 4 คน

รูปที่ 11.1 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตั้งแตปการศึกษา 2554-2558
2. งานวิจัยของคณาจารยและนักศึกษา
2.1 งานวิจัยของคณาจารยตั้งแตปงบประมาณ 2554-2558
ทางสถาบันไดจัดทํางานวิจัยตั้งแตปงบประมาณ 2554-2558 ดังรูปที่ 11.2

รูปที่ 11.2 จํานวนงานวิจัยของสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝง ตั้งแตปงบประมาณ 2554-2558
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2.2. งานวิจัยของคณาจารยที่กําลังดําเนินการในปงบประมาณ 2558
1. โครงการวิจัย เรื่อง การสรางความเขมแข็งของเครือขายเกษตรกรสวนยางพาราแบบวนเกษตรตําบล
ทุงใหญ เพื่อสรางเสริมการทําสวนยางพาราแบบวนเกษตรในอําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา
2. โครงการวิจัย เรื่อง ศึกษาความหลากหลายของกุงเตนในทะเลสาบสงขลาตอนนอก
3. โครงการวิจัย เรื่อง โคฟพอดในถ้ําจังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา
4. โครงการวิจัย เรื่อง กระบวนการพัฒนาธุรกิจประมงพื้นบานเพื่อการขายสัตวน้ําที่เปนมิตรตอ
ผูบริโภค: กรณีศึกษาเปรียบเทียบกลุมประมงพื้นบานอาวประจวบคีรีขันธ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ กับกลุมประมงพื้นบานอาวทาศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.3 ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการที่ไดทําการเผยแพรในป 2557-2558
1) งานวิจัยของคณาจารย
ในป 2557 มีผลงานวิจัยของคณาจารยที่ไดรับการเผยแพร จํานวน 7 เรื่อง ไดแก
1. งานวิจัยเรื่อง “Description of Floresorchestia samroiyodensis, a new species of
landhopper (Crustacea, Amphipoda, Talitridae) from Thailand.” ไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการ Zoosyst. Evol. 90(1) 2014, 7-19
2. งานวิจัยเรื่อง “Ceradocus adangensis, a new species (Crustacea, Amphipoda,
Maeridae) from coral reefs of the Andaman Sea” ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ
Mar Biodiv. (DOI 10.1007/ s12526-015-0324-x)
3. งานวิจัยเรื่อง “Melitid amphipods from the Gulf of Thailand, with a description of
Dulichiella pattaniensis, a new species”. ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ Zookeys
408: 1-18 (2014). (doi: 10.3897/zookeys.408.7292)
4. งานวิจัยเรื่อง“The First Deployment of DGT/DET for Assessment of Metals in
Sediment Pore Water at Songkhla Lake, Thailand.” ไดนําเสนอใน 3rd International
Conference on Informatics, Environment, Energy and Applications IPCBEE vol.66
(2014) © (2014) IACSIT Press, Singapore.
5. งานวิจัยเรื่อง “Trace Element Concentrations in Sediment Cores of the Songkhla
Lake, Southern Thailand.” ไดนําเสนอใน 2nd CLEAR 2014, Chuncheon, Korea, Oct.
5-8th, 2014.
6. งานวิจัยเรื่อง “Filed Survey on Water Quality of Pattani Bay, Southern Thailand.”
ไดนําเสนอใน 2nd CLEAR 2014, Chuncheon, Korea, Oct. 5-8th, 2014.
7. งานวิจัยเรื่อง “Sediment Toxicity Tests using the Benthic Species Ctenapseudes
sapensis: A Case Study in the Outer Section of Songkhla Lake, Southern Thailand.”
ไดนําเสนอใน 2nd CLEAR 2014, Chuncheon, Korea, Oct. 5-8th, 2014.
ในป 2558 มีผลงานวิจัยของคณาจารยที่ไดรับการเผยแพร จํานวน 6 เรื่อง ไดแก
1. งานวิจัยเรื่อง งานวิจัยเรื่อง “Ceradocus adangensis, a new species (Crustacea,
Amphipoda, Maeridae) from coral reefs of the Andaman Sea” มีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการ Mar Biodiv. (DOI 10.1007/s12526-015-0324-x)
2. งานวิจัยเรื่อง “Corophiine amphipods of the genera Chelicorophium and
Paracorophium from the lower Gulf of Thailand (Crustacea, Amphipoda,
Corophiidae, Corophiinae)” มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ ZooKeys 505:35–50(2015)
doi: 10.3897/zookeys.505.9751 http://zookeys.pensoft.net
3. งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาศักยภาพของคนเมืองในการรับมือกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชุมชน
คลองหวะ ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา. ในกรณีศึกษา: งานวิจัยในประเทศไทย
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ดานการรับมือของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” กรุงเทพฯ: สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
และ Institute for Social and Environmental Transition (ISET)
4. งานวิจัยเรื่อง “Developing Sustainable Seafood Markets in Asia: Negotiating between
Fishers, Consumer Deman, and Sustainability through A Fisherfolk Shop” นําเสนอใน
การประชุม The 2015 World Food Policy Conference - The Future Faces of Food
and Farming: Regional Challenge 17–18 December 2015 at Dusit Thani Hotel,
Bangkok
5. งานวิจัยเรื่อง “รายงานแรกของ Phyllognathopus inexpectatus Galassi & De Laurentis
และสัณฐานวิทยาของ P. viquieri (Maupas) ในประเทศไทย” นําเสนอในการประชุมวิชาการ
อนุกรม วิธานและวิสเทมาติคสในประเทศไทย ครั้งที่ 5 วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2558 ณ คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ
6. งานวิจัยเรื่อง “พัฒนาการของตัวออนจักจัน่ ทะเล Emerita sp. (Decapoda: Hippidae) ที่เลี้ยง
ในหองปฏิบัติการ” นําเสนอในการประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและวิสเทมาติคสในประเทศไทย
ครั้งที่ 5 วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กรุงเทพฯ
2) งานวิจัยของนักศึกษา
เนื่องจากทางสถาบันฯ มีการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา จึงตองมีการนําเสนอบทความวิจัยในงาน
ประชุมวิชาการ หรือตีพิมพผลงานเผยแพรผานวารสารวิชาการ โดยในป 2557 มีบทความวิจัยที่ไดรับการเผยแพรมี
การเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการตางๆ และเผยแพรผานวารสารวิชาการดังนี้
1. บทความวิจัยเรื่อง “ปริมาณสารอินทรียรวมและปริมาณซัลไฟดในดินตะกอนในคลองอูตะเภา
(Total Organic Matter and Sulfiide Contents in Bottom Sediments in U-Taphao
Canal)” นําเสนอในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันที่ 4-7
กุมภาพันธ 2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. บทความวิจัยเรื่อง “การจําแนกลักษณะพื้นทองทะเลโดยเครื่องหยั่งน้ําแบบหลายลําคลื่นรวมกับ
การเก็บตัวอยางพื้นทองทะเล” นําเสนอในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันที่ 4-7 กุมภาพันธ 2557. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
3. บทความวิจัยเรื่อง “A Survey of Dolphin Sightings Experienced by Local Fishermen in
Donsak District, Surat Thani Province” นําเสนอในการประชุม Environment and Natural
Resources International Conference. 6-7 พฤศจิกายน 2557. Mahidol University :
Mahidol University
4. งานวิจัยเรื่อง “Population size and Habitat Patterns of Indo-Pacific Humpback
Dolphins (Sousa chinensis) off Donsak, Surat Thani Thailand” ไดรับการตีพิมพใน
CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE , Vol. 42, Iss. 1, Page 136-147
5. งานวิจัยเรื่อง “Population size and habitat characteristics of the Indo-Pacific
humpback dolphin (Sousa chinensis) off Donsak, Surat Thani, Thailand” ไดรับการ
ตีพิมพใน Aquatic Mammals, Vol. 41, Iss. 2, P.129-142.
และในป 2558 มีบทความวิจัยที่ไดรับการเผยแพรมีการเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการตางๆ
และเผยแพรผานวารสารวิชาการดังนี้
1. บทความวิจัยเรื่อง “ปริมาณสารหนูและตะกั่ว ในน้ํา ดินตะกอน และพืชน้ําบางชนิด บริเวณทะเล
นอย” นําเสนอในการประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 11 วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558.
มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก หนา 456-463
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2. บทความวิจัยเรื่อง “Reproductive biology of male and female Portunus pelagicus
(Linnaeus, 1758) in Pattani coastal water, Thailand” นําเสนอในการประชุม
International Graduate Research Conference 2015, 11 December 2015, Chiang Mai
University, Thailand: ST-98 – ST-104”
3. บทความวิจัยเรื่อง “Bioavailability of Sediment and Accumulation of Cd, Cr and Pb in
Rhizophora mucronata from Outer Section of Songkhla lake” นําเสนอในการประชุม
International Graduate Research Conference 2015, 11 December 2015, Chiang Mai
University, Thailand: ST-158 – ST-162
4. บทความวิจัยเรื่อง “Length-weight relationships of Photololigo chinensis and
Photololigo duvaucelii in Southern Gulf of Thailand” นําเสนอในการประชุม
International Graduate Research Conference 2015, 11 December 2015, Chiang Mai
University, Thailand: ST-163 – ST-168
5. บทความวิจัยเรื่อง “Length-weight relationship of seven demersal fish (Family:
Nemipteridae) in Southern Gulf of Thailand” นําเสนอในการประชุม International
Graduate Research Conference 2015, 11 December 2015, Chiang Mai University,
Thailand: ST-152 – ST-157
6. บทความวิจัยเรื่อง “Metal fatigue behavior of long tail shafts of cut-stern Kolek boats
and a new welding method for repairing” นําเสนอในการประชุม Sakon Nakhon
Rajabhat University International Conference, 24 July 2015, Sakon Nakhon,
Thailand: 59
7. บทความวิจัยเรื่อง “การปรับปรุงกระบวนการเชื่อมตอเพลาเรือหางยาว” นําเสนอในการประชุม
วิชาการระดับชาติ พัทลุงศึกษา-ภูมิปญญาชุมชน-ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1, 27-28 สิงหาคม
2558, วิทยาลัยภูมิปญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง หนา 25
8. บทความวิจัยเรื่อง “ขอบเขตการวิบัติและความแข็งแรงลาของเพลาหางยาวเรือกอและทายตัด”
นําเสนอในการประชุม The 3rd NEU National and International Conference 2015
(NEUNIC 2015) July 11, 2015 North Eastern University, Khon Kaen Thailand: 221
9. บทความวิจัยเรื่อง “Fatigue Life Estimates of Surface Welding X111-T5-K4 and E71T1CH8/T-9M-D Flux Core Wire” มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ Jurnal Teknologi (Sciences
& Engineering) 72:1 (2015) 1-6
10. ผลงานวิจัยแบบโปสเตอรเรื่อง “Bioavailability of Sediment and Accumulation of Cd, Cr
and Pb in Rhizophora mucronata from Tumpat Delta Kelantan, Malaysia” นําเสนอ
ในการประชุม International Seminar on the Straits of Malacca and the South China
Sea, 1-2 November 2015, Universiti Malaysia Terengganu, Malaysia
11. บทความวิจัยเรื่อง “Assessing Bycatches Species from Blue Swimming Crab (Portunus
pelagicus)’s Gill Net Fishing in Pattani of Thailand” นําเสนอในการประชุม International
Fisheries Symposium 2015, 1-4 December 2015, Malaysia
12. บทความวิจัยเรื่อง “ความหลากชนิดและการกระจายของแกมมาริดแอมฟพอดในพื้นที่ธรรมชาติ
และบริเวณที่มีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก” นําเสนอในการประชุม
วิชาการสาหรายและแพลงกตอนแหงชาติ ครั้งที่ 7 วันที่ 25-27 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมนารายณ
กรุงเทพมหานคร
13. บทความวิจัยเรื่อง “เขตเลเสบาน” พลวัตของการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงโดยการมี
สวนรวมของเครือขายชุมชนชายฝงจังหวัดตรัง” นําเสนอในการประชุมวิชาการ “การบริหาร
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ” ครั้งที่ 2 วันที่ 10–12 มิถุนายน 2558 โรงแรม
ธรรมรินทรธนา จ.ตรัง จัดโดยสถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี โปรแกรมทรัพยากรชีวภาพ สวทช. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย วิทยาเขตตรัง
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14. บทความวิจัยเรื่อง “บทบาทของลําพูตอการตกตะกอนในทะเลสาบสงขลา: กรณีศึกษาทะเลสาบ
สงขลาตอนลาง” นําเสนอในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้ง
ที่ 36 วันที่ 29-31 ตุลาคม 2558 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ
เชียงใหม
3. กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีและความรูของสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝง
ปการศึกษา 2557
1) โครงการจัดทําแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ จังหวัดสงขลา (ก.ย. 56 - มิ.ย. 57)
ไดรับการสนับสนุนจากจังหวัดสงขลา งบประมาณ 2,000,000 บาท

2) โครงการหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหมูบานสบูตาลโตนด (บานสวนตาล) (ม.ค. 56) ไดรับการ
สนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี งบประมาณ 250,000 บาท

3) โครงการสํารวจสํามะโนเครื่องมือประมงในทะเลสาบสงขลา (ก.ย. 56 - ส.ค.57) ไดรับการสนับสนุนจาก
ม.สงขลานครินทร งบประมาณ 299,838 บาท
4) โครงการฟนฟูและอนุรักษทะเลสาบสงขลา : ธนาคารกุง ชุมชนทาหิน อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (ก.ย.
56 - ส.ค.57) ไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร งบประมาณ 100,000 บาท
5) โครงการปองกันและฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําในทะเลสาบสงขลา กิจกรรมหลักการบริหารจัดการลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลา : การสงเสริมการสรางอาชีพทดแทนการใชเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย (ก.ย. 56 - ส.ค.57) งบประมาณ
1,800,000 บาท
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ปการศึกษา 2558
1) โครงการหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหมูบานสบูตาลโตนด ไดรับการสนับสนุนจาก
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี งบประมาณ 250,000 บาท

2) โครงการ “การสรางความเขมแข็งของเครือขายสวนยางพาราแบบวนเกษตรตําบลทุงใหญ อ.หาดใหญ
จ.สงขลา” งบประมาณโครงการถายทอดเทคโนโลยีฯ ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
3) โครงการ “การสรางความเขมแข็งของเครือขายสวนยางพาราแบบวนเกษตรตําบลทุงใหญ อ.หาดใหญ
จ.สงขลา” งบประมาณโครงการถายทอดเทคโนโลยีฯ ของสํานักวิจัยและพัฒนา ม.สงขลานครินทร

4. โครงการบริการวิชาการ
ขอมูลงานบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2556-2558 รายละเอียดแสดงในตารางที่
ตารางที่ 11.1 ขอมูลงานบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2556-2558
ป

งานบริการวิชาการ

แหลงทุน

2556

โครงการจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทํา
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนใน
พื้นที่ภาคใต (มิ.ย. - ธ.ค.56)
โครงการจัดทําแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําแบบ
บูรณาการ จังหวัดสงขลา (ก.ย.56 - มิ.ย.57)
โครงการหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหมูบานสบู
ตาลโตนด (ป 1) (ม.ค. 56)
โครงการสํารวจสํามะโนเครื่องมือประมงในทะเลสาบสงขลา
(ก.ย. 56 - ส.ค.57)
โครงการฟนฟูและอนุรักษทะเลสาบสงขลา : ธนาคารกุง ชุมชน
ทาหิน อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (ก.ย. 56-ส.ค.57)
โครงการปองกันและฟนผูทรัพยากรสัตวน้ําในทะเลสาบสงขลา
กิจกรรมหลักการบริหารจัดการลุมน้ําทะเลสาบสงขลา : การ
สงเสริมการสรางอาชีพทดแทนการใชเครื่องมือประมงที่ผิด
กฎหมาย (ก.ย. 56 - ส.ค.57)
โครงการการจัดทําประเด็นดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (วทน.) เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา และ
แผนปฏิบัติราชการประจําป จังหวัดสงขลา
โครงการหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหมูบานสบู
ตาลโตนด (ป 2)

สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหงชาติ

2557

จํานวนเงิน
(บาท)
900,000

จังหวัดสงขลา

2,000,000

กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

250,000

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

100,000

จังหวัดสงขลา

1,800,000

สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหงชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

1,200,000

299,838

250,000
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ป

งานบริการวิชาการ

2558

โครงการหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหมูบานสบู
ตาลโตนด (ป 3)
โครงการ “การสรางความเขมแข็งของเครือขายสวนยางพารา
แบบวนเกษตรตําบลทุงใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา”
โครงการ “การสรางความเขมแข็งของเครือขายสวนยางพารา
แบบวนเกษตรตําบลทุงใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา”

แหลงทุน
กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ
สํานักวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

จํานวนเงิน
(บาท)
250,000

5. ผลงานเดน
นายสุวัฒน จุฑาพฤทธิ์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝง สถาบันทรัพยากร
ทะเลและชายฝง ไดรับรางวัล Outstanding Paper Award ในหัวขอเรื่อง “A Survey of Dolphin Sightings Experienced
by Local Fisherman in Donsak District, SuratThani Province” จากการประชุมนานาชาติ the 1st Environment and
Natural Resources International Conference จัดโดย คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา เมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2557
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11.2 สถาบันวิจัยระบบพลังงาน (สวรพ.)
(PSU Energy System Research Institute: PERIN)
สถาบันฯ ไดดําเนินงานตามภารกิจในการประสานงานดานการวิจัยและพัฒนาพลังงานกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ผานมา สถาบันฯ ไดดําเนินกิจกรรมเนนประสานงานการวิจัยเชิงบูรณาการใหเปนเอกภาพและ
อาศัยความเชี่ยวชาญของบุคลากรในหลายสาขา หลากมิติ เพื่อใหสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางเต็มที่ รวมทั้งสงเสริมใหมี
การผลิตบัณฑิตศึกษาที่มีความรูความเขาใจทั้งทางดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม การผลิตพลังงานทดแทน และการ
นําไปประยุกตใช เพื่อวางรากฐานความรูสําหรับการพัฒนาประเทศดานพลังงานและสิ่งแวดลอมในระยะยาว
นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังมีภารกิจในการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรขึ้นจํานวน 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาการจัดการพลังงานอยางยั่งยืน คณะการจัดการสิ่งแวดลอม ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรจะเปดรับสมัครนักศึกษา ป 1/2559
ตัวอยางผลการดําเนินงานของ PERIN

ลงนามความรวมมือโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน
ระหวางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน และการไฟฟาสวนภูมิภาค

อบรมโครงการไบโอดีเซล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร

รับรางวัลการประกวดผลงานโครงงานพลังงานชุมชนเพื่อชุมชน
พ.ศ. 2556 รางวัลความคิดสรางสรรค ประเภทสถานศึกษา
ของคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา

เปนวิทยากรโครงการสรางความรูความตระหนักดานพลังงาน
และการมีสวนรวมเพื่อสนับสนุนงานกํากับกิจการพลังงาน
ในพื้นทีผ่ ูใชพลังงานเขต 12

ดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูและขยายเครือขายการสื่อสาร
ดานพลังงานในกลุมเยาวชนและครูปที่ 8 (ตนกลาพลังงาน)

จัดสัมมนารวมกับคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา กระทรวงพลังงาน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ม.เกษตรศาสตร ม.เชียงใหม ม.ขอนแกน และ ม.อ. ดําเนินโครงการตามรอยพระบาทรวมใจสงเสริมพลังงานทดแทนชุมขน
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จัดคายตนกลาพลังงาน โครงการนวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2557-2558 ระดับมัธยมศึกษา

ประชุมสัมมนาเครือขายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย คลัสเตอรพลังงาน ครั้งที่ 3
เพื่อสรางความรูจักกันในกลุมนักวิจัย นําไปสูการหาแนวทางในการกําหนดทิศทางงานวิจัยและสรางความรวมมือทางวิชาการ

โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและใชงานกาซชีวภาพจากน้ําเสียในวิสาหกิจชุมชนผลิตยางแผนรมควัน
ณ สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จ.ตราด

11.2.3 โครงการวิจัย/บริการวิชาการ ภายใตโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบพลังงาน
ปงบประมาณ 2556
1. โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
หัวหนาโครงการ รองศาสตราจารย ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ
2. โครงการระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยบนหลังคานํารองในอาคารของรัฐในภูมิภาค (ภาคใต)
งบประมาณ 18,700,000 บาท
หัวหนาโครงการ รองศาสตราจารย ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ
ปงบประมาณ 2557
1. โครงการงานกํากับดูแลและสงเสริมการอนุรักษพลังงานตามกฎหมายในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
ภาคเอกชน (โรงงานควบคุม กลุมที่ 4 พื้นที่ภาคใต, จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสงคราม)
หัวหนาโครงการ รองศาสตราจารย ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ
2. โครงการ การผลิตกาซชีวภาพจากน้ําเสียกระบวนการผลิตยางแผนรมควัน สหกรณกองทุนสวนยาง บานวังพา
จํากัด งบประมาณ 191,514 บาท
หัวหนาโครงการ รองศาสตราจารย ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ
ปงบประมาณ 2558
1. โครงการ การผลิตกาซชีวภาพจากน้ําเสียกระบวนการผลิตยางรมควันสหกรณกองทุนสวนยาง กลุมสัจจะพัฒนา
ยางตําบลหวยแรง จ.ตราด งบประมาณ 188,146.00 บาท
หัวหนาโครงการ รองศาสตราจารย ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ
2. โครงการ การผลิตกาซชีวภาพจากน้ําเสียกระบวนการผลิตยางรมควันสหกรณกองทุนสวนยาง บานวังพา จํากัด
งบประมาณ 191,514.00 บาท
หัวหนาโครงการ รองศาสตราจารย ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ
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3. โครงการ การปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อผลิตกาซชีวภาพจากกระบวนการผลิตยางแผนรมควัน สหกรณ
กองทุนสวนยาง บานทุงคลองควาย จํากัด งบประมาณ 171,259.00 บาท
หัวหนาโครงการ รองศาสตราจารย ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ
4. โครงการ การปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อผลิตกาซชีวภาพจากกระบวนการผลิตยางแผนรมควัน สหกรณ
กองทุนสวนยาง บานปลายกานาชุมเห็ด จํากัด งบประมาณ 192,556.00 บาท
หัวหนาโครงการ รองศาสตราจารย ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ
5. โครงการ นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว (Energy Innovation for Green Globe 2013)
งบประมาณ 1,060,100.00 บาท
หัวหนาโครงการ รองศาสตราจารย ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ
6. โครงการ การปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียดวยระบบผลิตกาซชีภาพ สหกรณกองทุนสวนยาง บางสะพาน จํากัด
งบประมาณ 174,953.00 บาท
หัวหนาโครงการ รองศาสตราจารย ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ
7. โครงการ เขียนแบบกอสรางระบบผลิตกาซชีวภาพสําหรับกอสรางและติดตั้ง ณ สหกรณกองทุนสวนยาง
งบประมาณ 40,000.00 บาท
หัวหนาโครงการ รองศาสตราจารย ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ
8. โครงการ ออกแบบ ควบคุมคุณภาพการกอสรางและติดตามผลการทํางานระบบผลิตกาซชีวภาพ
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
หัวหนาโครงการ รองศาสตราจารย ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ
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11.3 โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
(PSU Natural Rubber Innovation Research Institute)
โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา รับผิดชอบภารกิจดานการวิจัย พัฒนาองคความรู ถายทอด
เทคโนโลยีทางดานยางพาราใหกับเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งสงเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหมีความรูและ
สามารถนําความรูทางวิชาการไปประยุกตใชในการพัฒนาประเทศตอไป สําหรับในป 2556-2558 สถาบันฯ มีผลการดําเนินงาน
ดังนี้
ศูนยทดสอบยางพาราและผลิตภัณฑ (ศูนยทดสอบผลิตภัณฑยางพารา)
สถาบันฯ ไดดําเนินการปรับปรุงสถานที่และจัดหาครุภัณฑเพื่อพัฒนาหองปฏิบัติการและศูนยทดสอบฯ ที่ผานการ
รับรองตามมาตรฐาน

โครงการวิจัย/ถายทอดเทคโนโลยี
1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพยางพาราในสถาบันเกษตรกร ไดรับงบประมาณป 2557 จากโครงการแผนพัฒนา
กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนดานยางพารา 4 ป (พ.ศ. 2557-2560) จํานวน 2,269,600 บาท โดยดําเนินการรวมกับสํานักงาน
เกษตรและสหกรณจังหวัดสงขลา
2. โครงการถายทอดเทคโนโลยีระบบกรีดสองหนาใหแกสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดเชียงราย ในระหวาง
วันที่ 4-6 มีนาคม 2556 โดย รศ.ดร.สายัณห สดุดี และคณะ
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3. โครงการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพารา ดําเนินโครงการรวมกันระหวาง คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 และโรงงานยางพาราจํานวน 15 โรงงาน งบประมาณรวม 1,790,200 บาท
4. ไดรับงบประมาณจาก ศอ.บต. ในการสนับสนุนทางวิชาการแกบริษัทบินดาริสรับเบอรกรีน จํากัด ผูประกอบการ
ผลิตแผนยางปูพื้นสนามฟุตซอล ในการกอสรางสนามฟุตซอลจํานวน 50 สนาม
5. ประสานงานการจัดทําโครงการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราและไมยางพารา โดยเชิญนักวิจัยดาน
ยางพาราจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และการจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อจัดทําขอเสนอโครงการเสนอ
ตอศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ในปงบประมาณ 2557 ไดรับงบประมาณจํานวน 5,500,000 บาท
6. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพยางพาราในสถาบันเกษตรกร เปนโครงการที่ไดรับงบประมาณจากกลุมจังหวัด
ภาคใตชายแดน ปงบประมาณ 2557 จํานวน 2,233,930 บาท โดยมีโรงงานที่เขารวมจํานวน 10 โรง ภายใตโครงการ
การปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผนรมควันในระดับสหกรณกองทุนสวนยางฯ และโรงรมยางแผนเอกชน และโครงการการ
กําหนด/มาตรฐานการทดสอบยางแผนรมควัน

7. โครงการศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) ในการสงเสริมและสนับสนุนศูนยวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางสู
ศูนยความเปนเลิศทางนวัตกรรมผลิตภัณฑยางพารา ซึ่งเปนโครงการที่ไดรับงบประมาณจํานวน 950,000 บาท จากสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)

8. โครงการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางและไมยางพาราในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับงบประมาณ
จากศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 รวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

10. โครงการทําวิจัยรวมระหวางอาจารยและนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร เรื่อง การทําอุปกรณวางเครื่องมือ
แพทยที่ใชในดานทันตกรรมที่ทํามาจากยางพาราเคลือบแมเหล็กปองกันการลื่นไหลของอุปกรณ
11. โครงการศึกษาความทนทานการใชงานผลิตภัณฑแผนยางปูพื้นจากยางพารา ระยะที่ 1
1) สนามฟุตซอล 2 สนาม ไดแก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขตปตตานี และศูนยกีฬาและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
2) สนามเด็กเลน 5 สนาม
โรงเรียนบานรูสะมิแล อ.เมือง จ.ปตตานี
โรงเรียนวัดเขากลอย ต.ทาขาม อ.หาดใหญ
โรงเรียนเทศบาล 2 บานกระทู อ.กระทู จ.ภูเก็ต
โรงเรียนบานควนปลิง อ.เมือง จ.ตรัง
โรงเรียนวัดหัวหมากลาง อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฏรธานี
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12. รศ.อาซีซัน แกสมาน ผอ.สถาบันฯ ลงพื้นที่ถายทอดความรูเรื่องการปูพื้นสระจากยางพาราใหแกเกษตรกรชุมชน
บานหนองเสาธง ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เพื่อเพิ่มมูลคาจากน้ํายางเปนผลิตภัณฑยาง โดยการแปรรูปยางดิบเปนยางปูสระ
เพื่อเก็บกักน้ําทางการเกษตร ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558

13. การถายทอดเทคโนโลยีปูบอเคลือบน้ํายางธรรมชาติสําหรับกักเก็บน้ําบนพื้นที่สูงแกชุมชน 3 แหง ในอ.งาว
จ.ลําปาง ระหวางวันที่ 7 มีนาคม – 2 เมษายน 2558 เพื่อขยายผลงานวิจัยของ สกว. เปนตนแบบในการบริหารจัดการน้ําแบบ
มีสวนรวมของชุมชน และชวยแกปญหาราคายาง

เผยแพรผลงานวิจัย
1. เขารวมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมแสดงสินคายางพารา ครั้งที่ 3 (Rubber Expo 2013) ระหวางวันที่ 22-24
สิงหาคม 2556 ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ป

2. เขารวมจัดนิทรรศการในงานกระทรวงอุตสาหกรรมพบนักลงทุน ณ โรงแรมซีเอส จ.ปตตานี ระหวางวันที่ 17-22
กันยายน 2556
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3. โครงการผลิตสื่อวิดีทัศนงานวิจัยดานยางพาราเพื่อประชาสัมพันธงานวิจัยและเผยแพรออกสูชุมชน เรื่อง “ระบบ
กรีด 2 หนาเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ํายาง” ของ รศ.ดร.สายัณห สดุดี และเรื่อง “การประยุกตใชยางธรรมชาติในการสรางสระเก็บกัก
น้ํา” ของ รศ.อาซีซัน แกสมาน สามารถเขาชมวิดีทัศนดังกลาวไดที่ http://www.nr-iri.psu.ac.th/index.php/videsrubber-research
4. เขารวมจัดแสดงนิทรรศการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร” โดยการนําผลงานวิจัย
นวัตกรรมยางพาราไปแสดงในพื้นที่การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี ณ สวนสนประดิพัทธ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ในระหวาง
วันที่ 27-28 มีนาคม 2558

5. เขารวมจัดนิทรรศการผลงานวิจัย/ผลิตภัณฑจากยางพารา ในงาน "นวัตกรรมและเทคโนโลยีดานยางพาราเพื่อคน
ไทย" จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระหวางวันที่ 11-12 มิถุนายน 2558 ณ ศูนยการคาเซนทรัลพลาซา
จ.สุราษฎรธานี

6. เขารวมงานมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) ระหวางวันที่ 16–20 สิงหาคม
2558 ณ โรงแรมเซ็นทรารา แกรนดเซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพมหานคร

7. เขารวมจัดนิทรรศการงานมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคใต ประจําป 2558 ระหวางวันที่ 30–31 ตุลาคม 2558 ณ
หาดใหญฮอลล ศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสทิวัล หาดใหญ จ.สงขลา

8. เขารวมจัดนิทรรศการในพิธีเปดอาคารศูนยบริการการลงทุนโครงการนิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City)
ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต (ฉลุง)
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9. เขารวมพิธีเปดการใชงานสระเก็บกักน้ําที่ปูพื้นดวยยางพารา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558 ซึ่งจัดโดยศูนยเรียนรูการ
เกษตรตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองเสาธง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โดยนายนิพนธ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ให
เกียรติเปนประธานในกิจกรรมครั้งนี้ และในวันงานมีการปลอยพันธุ "ปลาหมอสีทองเพื่อนพึ่งพา" ลงในสระน้ําที่ปูดวยยางพารา
เพื่อเปนแนวทางในการเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร และในโอกาสดังกลาวนายนิพนธไดทดลองฉีดพนน้ํายางพาราที่ใชสรางสระ
เก็บน้ํา ทั้งนี้ก็เพื่อเปนสัญลักษณในการสงเสริมการนํายางพารามาแปรรูปใหเกิดประโยชนและสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตของ
เกษตรกรชาวสวนยางพารา

10. พิธีเปดสนามฟุตซอลพื้นยางพารา ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามฟุตซอล ศูนยกีฬาและสุขภาพ ม.อ.

บรรยาย/เสวนาทางวิชาการ/ฝกอบรม
1. จัดเสวนา “ทางออก...วิกฤตการณยางพาราไทย” วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557

2. โครงการฝกอบรมการทํายางฟองน้ําสําหรับกลุมเกษตรกรชาวสวนยาง รวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในวันที่ 19-20 เมษายน 2557 ณ ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. งานบรรยายและเสวนายางพารา “วิจัย นวัตกรรม...ทางออกยางพารา” เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ ศูนย
ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีการบรรยายในหัวขอ “เทอรโมพลาสติก
อิลาสโตเมอร : นวัตกรรมใหมจากยางพารา” และเสวนาในหัวขอ “ถนนยางพารา : ทางออกของการแกปญหายางพารา”

4. สัมมนานําเสนอผลงานเเละเเถลงขาวปดโครงการเพิ่มมูลคายางเเละผลิตภัณฑยาง ซึ่งเปนโครงการที่ไดรับ
งบประมาณจากศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 รวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในวันที่ 16 กันยายน 2558
ณ โรงแรมไดมอน พลาซา จ.สงขลา
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ประชุม/ความรวมมือทางวิชาการ
1. หารือรวมกับบริษัท อินโนเวชั่น กรุป (ประเทศไทย) จํากัด ในประเด็นการวิจัยและพัฒนาถุงมือยางที่ไมกอใหเกิด
การแพของผูใช ในวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ หองประชุมเลิศพัฒน สํานักวิจัยและพัฒนา
2. หารือการจัดตั้ง Engineering School กับบริษัท อินโนเวชั่น กรุป (ประเทศไทย) จํากัด ระหวางวันที่ 6–7
กรกฎาคม 2558 ณ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และระยอง
3. หารือแนวทางพัฒนายางพารารวมกับภาคเอกชน และสรางเครือขายรวมมือดานการพัฒนานวัตกรรมยางพารา
กับสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558
4. เขารวมประชุมเครือขายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 11–14 มกราคม 2558 ณ
โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้

5. หารือความรวมมือการนําผลงานวิจัยเกี่ยวกับยางพาราไปถายทอดใหกบั กลุมวิสาหกิจชุมชนยางพาราบานโนนบก
อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 เพื่อใหการบริหารจัดการยางพาราในพื้นที่ถูกตองตามหลักวิชาการ และเพิ่ม
มูลคายางพาราในพื้นที่โดยการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ

6. ประชุมหารือความรวมมือทางวิชาการรวมกับ Qingdao University of Science and Technology, QUST
และ Rubber Valley ณ เมืองชิงเตา สาธารณรัฐประชาชนจีน และ ม.สงขลานครินทร

การใหคําปรึกษา/สนับสนุนผูประกอบการ
โครงการสรางผูประกอบการดานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพารารายยอย และชองทางการตลาดสินคายางพารา ทํา
ใหเกิดผูประกอบการรายใหม จํานวน 2 ราย คือ คุณคุนัญญา แกวหนู บริษัท 42 เนเจอรัล รับเบอร ผลิตถุงมือผาเคลือบยาง
และคุณสุไลมาน ดือราโอะ หจก. สายบุรีอุตสาหกรรมยาง ผลิตหมอน เบาะ จากยางพารา
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11.4 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
(Halal Institute Prince of Songkla University)
สถาบันฮาลาล เปนหนวยงานที่ทําหนาที่รวบรวมองคความรูดานฮาลาล เพื่อสงเสริมผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหาร สินคาและบริการตามมาตรฐานฮาลาล โดยมีกิจกรรมวิจัยพัฒนา เผยแพรความรูแ ละถายทอดเทคโนโลยีการผลิต และ
ธุรกิจการผลิตอุตสาหกรรมฮาลาล มีผลการดําเนินงานในดานตางๆ ดังนี้
1. การอบรม สัมมนา และถายทอดเทคโนโลยี
สถาบันฮาลาลไดดําเนินการในเรื่องการสงเสริมใหความรูดานฮาลาล ผานการอบรม สัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ใหคําปรึกษา และถายทอดเทคโนโลยีใหแกผูประกอบการผลิตและบริการฮาลาล ทั้งนี้เพื่อยกระดับการผลิตและบริการฮาลาล
ใหมีมูลคาเพิ่มขึ้น โดยในป 2556 มีกิจกรรมการอบรมสัมมนา และถายทอดเทคโนโลยี ดานฮาลาล จํานวน 15 กิจกรรม ป
2557 จํานวน 19 กิจกรรม และป 2558 จํานวน 50 กิจกรรม (ภาคผนวก ค)

รูปที่ 11.1 การอบรม สัมมนา ถายทอดเทคโนโลยี
2. งานสนับสนุนทุนวิจัยมุงเปาฮาลาล
สถาบันฮาลาลไดใหการสนับสนุนทุนวิจัยมุงเปาฮาลาล ในป 2556 จํานวน 5 โครงการ ในป 2557 จํานวน 9
โครงการ และป 2558 จํานวน 13 โครงการ (ภาคผนวก ค) นอกจากนี้ยังมีบทความวิชาการที่ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยมุงเปา
ฮาลาลที่ไดรับการเผยแพรในป 2556 จํานวน 4 เรื่อง (ตารางที่ 11.2)
ตารางที่ 11.2 บทความวิชาการจากงานวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยมุงเปาฮาลาลที่จัดเผยแพรในป 2556
ลําดับ
เรื่อง
1
Waste Management by Communities around
Songkhla Lake
2
Halal Community Enterprice Database System :
A Case Study in Pattani Province
3
Effect of Dietary Fiber and Resistant Starch
Supplemenentation on Characteristic and Nutritioonal
Value of Crispy Roti
4
Consumer Demand for Goat and Lamb Meat in Five
Southern Border Provinces

ผูเผยแพร
Assoc. Prof. Saranya
Bunnak, Ph.D.
Assoc. Prof. Buncha
Somboonsuk
Asst. Prof. Piyarat
Sirivongpaisal, Ph.D.

หนวยงาน
Faculty of Humanities
and Social Science
Faculty of Natural
Resources
Faculty of Agro-Industry

Asst. Prof. Parinya
Cherdchom

Faculty of Economics
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3. งานประชาสัมพันธและนิทรรศการ
สถาบันฮาลาลไดดําเนินงานดานการประชาสัมพันธกิจกรรมและความรูเรื่องฮาลาลในรูปของการจัดนิทรรศการ สือ่
สิ่งพิมพ วิทยุและโทรทัศน วิดีทัศนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหหนวยงานและประชาชนทั้งภายในและตางประเทศรูจัก
สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และมีความรูเขาใจในเรื่องฮาลาลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเกิดการสงเสริมการสราง
เครือขายความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ (ภาคผนวก ค)

รูปที่ 11.2 กิจกรรมประชาสัมพันธและนิทรรศการ
4. วิเทศสัมพันธและเจรจาตางประเทศ
สถาบันฮาลาลไดดําเนินการเจรจาความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานในตางประเทศ ทั้งนี้เพื่อสรางความรวมมือ
ทางวิชาการดานฮาลาล รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 11.3
ตารางที่ 11.3 กิจกรรมสรางความสัมพันธและเจรจาความรวมมือกับตางประเทศ
ลําดับ
โครงการ
ป 2556
1
เจรจาความรวมมือทางวิชาการกับ College of Health
Sciences, University of Sharjah และ College of
Food and Agriculture, United Arab Emirate
University (UAEU)
2
รวมเจรจาความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา
และหนวยงานในตุรกีและจอรแดน
3
เจรจาความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ม.สงขลานครินทร กับ College of
Health Sciences, University of Sharjah และ
College of Food and Agriculture, United Arab
Emirates University
4
รวมประชุมระดับผูประสานการดําเนินโครงการ ครั้งที่ 3
และการประชุมเจาหนาที่ระดับสูง ครั้งที่ 2 กรอบแผนงาน
ภายใตคณะกรรมการวาดวยยุทธศาสตรรวมในการพัฒนา

วันที่

สถานที่

18 - 23 ก.พ. 2556

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส

13 - 21 พ.ค. 2556

ประเทศตุรกีและประเทศจอรแดน

1 - 5 มิ.ย. 2556

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส

27 - 30 ต.ค. 2556

เมืองอลอสตาร ประเทศมาเลเซีย
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ลําดับ
5

6
7

โครงการ
พื้นที่ชายแดนไทย - มาเลเซีย
รวมประชุม/สัมมนาจัดประชุม 34th IMT-GT JBC
สัมมนาในหัวขอ Green Urban Development-Best
Practice and Moving Forward และการประชุม 4th
CMGF Retreat
รวมสัมมนาและประชุม IMT-GT
รวมประชุมสุดยอดธุรกิจระหวางประเทศ TWTB 2013

ป 2557
1
เขารวมการสัมมนาวิชาการฮาลาล The Conference of
Food and Medicine in light of Recent
Developments ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส และ
การสรางเครือขายการทํางานดานการพัฒนาอุตสาหกรรม
ฮาลาล ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
2
เขารวมสํารวจเสนทางทองเที่ยวฮาลาลเชื่อมโยงไทยและ
อินโดนีเซียในพื้นที่ IMT-GT
3
เขารวมสัมมนา เรื่อง IMT-GT Entrepreneurship and
Community Development Forum 2014
ป 2558
1
เขารวมงาน World Halal Summit (WHS 2015)

วันที่

สถานที่

18 - 22 พ.ย. 2556

รัฐปนัง ประเทศมาเลเซีย

18 - 22 พ.ย. 2556
23 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2556

รัฐปนัง ประเทศมาเลเซีย
นครอิสตันบูล ประเทศสาธารณรัฐ
ตุรกี

ระหวางวันที่ 14-28 เมษายน
2557

มหาวิทยาลัยซารจาห ประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตสและ
มหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย

20 - 23 พฤษภาคม 2557

เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย

23 - 28 พฤษภาคม 2557

Aryaduta Hotel Pekanbaru,
Riau Indonisia

31 มีนาคม - 5 เมษายน
2558

Kuala Lumpur Convention
Centre (KLCC) in Kuala
Lumpur Malaysia
Putra World trade Center
(PWTC), Kuala Lumpur,
Malaysia
เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

2

เขารวมงาน 5th Muslim World Biz 2015

27-31 ตุลาคม 2558

3

โครงการศึกษาดูงานสปาฮาลาลและโรงงานสกัดน้ํามัน
หอมระเหย

15 - 23 พฤศจิกายน 2558

รูปที่ 11.3 กิจกรรมวิเทศสัมพันธและการติดตอกับตางประเทศ
6. ความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ในการพัฒนาดานฮาลาล
สถาบันฮาลาล ดําเนินการรวมมือกับหนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศ ในรูปแบบการรวมประชุม การจัดงาน
สัมมนา การดูงาน และหารือในการสรางความรวมมือทางวิชาการของการพัฒนาดานฮาลาลรวมกัน รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ 11.4
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ตารางที่ 11.4 กิจกรรมความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ในการพัฒนาดานฮาลาล
ลําดับ
โครงการ
ป 2556
1
รวมประชุมสรางเครือขายสถาบันฮาลาลกับ คณะอาจารย
จากประเทศซาอุดีอาระเบีย และ International Institute
For Halal research and Training (INHART),
International Islamic University Malaysia (IIUM)
ประเทศมาเลเซีย
2
สรางเครือขายฯสถาบันฮาลาลกับ IMT-GT และ NCIA
3
สัมมนาการใหบริการดานที่พักตามวิถีมุสลิม รวมกับ
International Institute For Halal research and
Training (INHART), International Islamic University
Malaysia (IIUM) ประเทศมาเลเซีย
4
การศึกษาดูงานและประชาสัมพันธสถาบันฮาลาลที่ จ.ภูเก็ต

ป 2557
1
โครงการสัมมนาการสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
สถาบันฮาลาล มอ.กับสํานักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัด 14 จังหวัดภาคใตและการจัดนิทรรศการใน
งานเมาลิดจังหวัดกระบี่
2
ศึกษาดูงานองคกรอิสลาม อ.เบตง จ.ยะลา

วันที่
15 ม.ค. 2556

สถาบันฮาลาล

24 ม.ค. 2556
22 - 25 เม.ย. 2556

ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ
โรงแรมหาดใหญพาราไดซแอนด
รีสอรท อ.หาดใหญ จ.สงขลา

22 - 27 พ.ย. 2556

มัสยิดมุการรมบางเทา สํานักงาน
คณะกรรมการกลางอิสลามประจํา
จังหวัดภูเก็ต สหกรณออมทรัพย
กรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต

31 มกราคม –
1 กุมภาพันธ 2557

กระบี่คอนโดเทล จ.กระบี่

10 – 12 มกราคม 2557

สํานักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดยะลา, สหกรณออม
ทรัพยกรรมการอิสลาม อ.เบตง,
สถานประกอบการฮาลาล และ
มัสยิดเบตง
บริเวณมัสยิดอัลฟุรกอน ชุมชน
เพชรสุภา ต.จะบังติกอ จ.ปตตานี
หองประชุมมัสยิดกลางจังหวัด
สงขลา
สถาบันฮาลาล และคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.
สถาบันฮาลาล ม.อ. วิทยาเขต
ปตตานี

3

โครงการรอมฎอนสานสัมพันธเครือขายฮาลาล

14 กรกฎาคม 2557

4

โครงการสานสัมพันธขับเคลื่อนฮาลาล ครั้งที่1

15 กรกฎาคม 2557

5

โครงการเยี่ยมเยียนของคณะอาจารยและนักศึกษาจาก
Universiti Malaysia Pahang
โครงการสรางเครือขายความรวมมือดานฮาลาลระหวาง
สถาบันฮาลาล กับมหาวิทยาลัย Universiti Islam Sultan
Sharif Ali (UNISSA) ประเทศบรูไน

17 พฤศจิกายน2557

6

ป 2558
1
การเยี่ยมเยียนของคณะจากสถานีวิทยุโทรทัศน
แหงประเทศไทย (NBT)

9 ธันวาคม2557

3 มีนาคม 2558

2

การเยี่ยมเยือนของคณาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต

24 มีนาคม 2558

3

โครงการสัมมนาการดูแลสุขภาพในเดือนรอมฎอน และสราง
เครือขายขับเคลื่อนกิจกรรมฮาลาล
สัมมนาการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบัน
ฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กับคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต

7 กรกฎาคม 2558

4

สถานที่

อาคารหนวยวิจัยและพัฒนา
อาหารฮาลาล คณะอุตสาหกรรม
เกษตร ม.อ.
อาคารหนวยวิจัยและพัฒนา
อาหารฮาลาล คณะอุตสาหกรรม
เกษตร ม.อ.
ศูนยกีฬา ม.สงขลานครินทร

26 - 28 กรกฎาคม 2558 โรงแรมอนันตรา สิเกา รีสอรท
แอนดสปา อ.สิเกา จ.ตรัง
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ลําดับ
5

6
7
8
9
10
11

โครงการ
สัมมนา "แนวทางการสรางความรวมมือในการพัฒนากิจการ
ฮาลาล ระหวาง สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
กับ สมาพันธกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 15 จังหวัด
ภาคใต"
สรางเครือขายความรวมมือดานฮาลาลกับมหาวิทยาลัย
University of Malaya และมหาวิทยาลัย Universiti
Sains Islam Malaysia ประเทศมาเลเซีย
ประชุมสัมมนากําหนดกิจกรรมภายใตแผนยุทธศาสตรและ
แผนการดําเนินงานระหวาง สถาบันฮาลาล กับสมาพันธ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต
โครงการเยี่ยมเยียนของคณาจารยและผูบริหารจาก
Kuala Lumpur
โครงการการบูรณาการแผนป 2559 เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรสูมาตรฐานฮาลาล

วันที่
สถานที่
27 - 29 กรกฎาคม 2558 โรงแรมอนันตรา สิเกา รีสอรท
แอนดสปา อ.สิเกา จ.ตรัง

โครงการเยี่ยมเยียนของคณาจารยและนักศึกษาจาก
Universiti Tednologi MARA
โครงการประชุมสัมมนา “การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ระหวางสถาบันฮาลาล กับ สมาพันธกรรมการอิสลามประจํา
จังหวัด 15 จังหวัดภาคใต”

27 พฤศจิกายน 2558

21 สิงหาคม 2558

สถาบันฮาลาล ม.อ. วิทยาเขต
ปตตานี

26 สิงหาคม 2558

สถาบันฮาลาล ม.อ. วิทยาเขต
หาดใหญ

24 พฤศจิกายน 2558

อาคารทรัพยากรการเรียนรู ม.อ.

27 พฤศจิกายน 2558

หองประชุมมูลนิธิชุมชนสงขลา
อาคารชิตยาแมนชั่น ต.คอหงส
อ.หาดใหญ จ.สงขลา
หองอบรม 1 อาคารทรัพยากรการ
เรียนรู ม.อ.
โรงแรมลําปา รีสอรท อ.เมือง
จ.พัทลุง

19 - 20 ธันวาคม 2558

รูปที่ 11.4 กิจกรรมความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ในการพัฒนาดานฮาลาล
7. การบริการวิชาการ
สถาบันฮาลาล ดําเนินงานดานการใหบริการวิชาการแกหนวยงานในพืน้ ที่จังหวัดชายแดนใตในประเด็นที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาดานฮาลาล หรือความรูความเขาใจที่เกี่ยวของกับวิถีมุสลิม โดยในป 2556 มีผลการดําเนินงานดานการใหบริการ
วิชาการ จํานวน 1 เรื่อง คือ โครงการสัมมนาเรื่อง การสรางความเขาใจรวมกันและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมการมี
สวนรวมของสตรีในตลาดแรงงานในกลุม IMT-GT จัดเมือ่ วันที่ 26-28 กุมภาพันธ 2556 ณ โรงแรม บีพี สมิหลาบีชรีสอรท
อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งเปนโครงการของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 12 สงขลา กรมพัฒนาฝมือแรงงาน รวมกับสํานักงาน
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ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ และสําหรับในป 2557 สถาบันฮาลาลไดเนนการใหบริการวิชาการในดานการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 11.5
ตารางที่ 11.5 กิจกรรมบริการวิชาการดานการพัฒนาดานฮาลาล ประจําป 2557
ลําดับ
โครงการ
1 โครงการบริการตรวจวิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑ
อาหารเพื่อการรับรองมาตรฐานจังหวัดสงขลาและ
จังหวัดใกลเคียง
2 โครงการบริการตรวจวิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑเพื่อ
การรับรองมาตรฐานฮาลาลปที่ 2
3 โครงการ "การตรวจวิเคราะหชนิดเนื้อในสวนผสม
ผลิตภัณฑอาหารฮาลาล"

วัน/เดือน/ป
ธ.ค. 2556 – พ.ย. 2557

สถานที่
จังหวัดสงขลาและจังหวัด
ใกลเคียง

เม.ย. 2557 – เม.ย. 2558

3 จังหวัดชายแดนใต

ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558

จังหวัดสงขลาและจังหวัด
ใกลเคียง

8. การพัฒนาระบบมาตรฐานฮาลาล
สถาบันฮาลาลไดดําเนินงานรวมกับคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการจัดประชุม
สัมมนาเพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานฮาลาล (ตารางที่ 11.6)
ตารางที่ 11.6 กิจกรรมการพัฒนาระบบมาตรฐานฮาลาล ในระหวางป 2556-2558
ลําดับ
1
2

3

โครงการ
สัมมนาพัฒนาแนวทางการใหการรับรองมาตรฐาน
สปาฮาลาล
การประชุมสัมมนาฝายรับรองฮาลาลของคณะ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดใน 14 จังหวัดภาคใต
เรื่อง “แนวทางในการรับรองบริการฮาลาลเพื่อสราง
โอกาสใหมใหกับนักธุรกิจ”
เรื่อง “วิพากษขอปฏิบัติที่ดีสําหรับสถาน
ประกอบการสปาตามหลักการฮาลาล”

วัน/เดือน/ป
26 - 29 มิ.ย. 2556
8 ก.ย. 2556

16 ก.พ. 2558

สถานที่
โรงแรมอาวนางปริ๊นวิว รีสอรท แอนด
สปา จ.กระบี่
ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ป ม.อ.
โรงแรมอาวนาง ซิลเวอรออรคิดส
รีสอรท จ.กระบี่

9. การสํารวจและจัดทําฐานขอมูล
สถาบันฮาลาลไดทําการสํารวจและจัดทําฐานขอมูลเพื่อนําไปใชประโยชนในการพัฒนางานดานฮาลาล รายละเอียด
แสดงในตารางที่ 11.7
ตารางที่ 11.7 กิจกรรมการสํารวจและจัดทําฐานขอมูล
ลําดับ
โครงการ
1
การสํารวจขอมูลผูประกอบการที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐานฮาลาลในป 2556 - 2557
2
โครงการพัฒนาและยกระดับขอมูลในฐานวิสาหกิจ
ชุมชน 5 จังหวัดชายแดนใตประจําป 2557

วัน/เดือน/ป
ต.ค. 2556 – ก.พ. 2557

สถานที่
พื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต

มิ.ย. 2557 – ก.พ. 2558

พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต

10. การสนับสนุนกอตั้งศูนยเรียนรูและวิจัยดานฮาลาล
สถาบันฮาลาล ดําเนินงานสนับสนุนการจัดตั้งศูนยเรียนรูเพื่อใชเปนแหลงพัฒนาวิชาการและการวิจัยดานฮาลาล ใน
คณะวิชาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยในป 2557 ไดใหการสนับสนุนสิ่งกอสรางและครุภัณฑ รวมทั้งการดําเนินกิจกรรม
ในศูนยเรียนรูและวิจัยดานฮาลาล ดังแสดงในตารางที่ 11.8
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ตารางที่ 11.8 ศูนยเรียนรูและวิจัยดานฮาลาลที่ไดรับการสนับสนุนการจัดตั้งและมีกิจกรรมการพัฒนาดานฮาลาล
ในป 2556-2558
ลําดับ
1

โครงการ
หนวยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
(ผลิตภัณฑอาหารฮาลาล)
หนวยปฏิบัติการวิทยาศาสตรเนื้อสัตวฮาลาล
(การเชือดและชําแหละเนื้อสัตวฮาลาล)
โครงการผลิตพันธุแพะเนื้อเพื่อเปนวัตถุดิบฮาลาล
ปที่ 3
ศูนยเรียนรูเพื่อสงเสริมและพัฒนาการเลี้ยงแพะ
ครบวงจรตนแบบในจังหวัดปตตานีเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (2557)
ศูนยเรียนรูเพื่อสงเสริมและพัฒนาการเลี้ยงแพะ
ครบวงจรตนแบบในจังหวัดปตตานีเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ปที่ 2
โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตแพะครบ
วงจรสําหรับเกษตรกรจังหวัดชายแดนภาคใต

วัน/เดือน/ป
ป 2556

7

โครงการศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
โคเนื้อเพื่ออุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558

8

โครงการโรงงานตนแบบหนวยวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหารฮาลาล คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ป 2558

2
3
4
5
6

ป 2556
ป 2557
พ.ย. 2556 – ก.ย. 2557
ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558
ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558

สถานที่
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ม.อ. วข.หาดใหญ
แผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ม.อ. วข.ปตตานี
แผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ม.อ. วข.ปตตานี
ศูนยเรียนรูเพื่อสงเสริมและพัฒนาการ
เลี้ยงแพะครบวงจรตนแบบในจังหวัด
ปตตานีเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอาหาร
ฮาลาล
แผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ม.อ. วข.ปตตานี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รูปที่ 11.5 กิจกรรมการสนับสนุนกอตั้งศูนยเรียนรูและวิจัยดานฮาลาล
11. การพัฒนาระบบมาตรฐานฮาลาล
สถาบันฮาลาล ไดดําเนินงานรวมกับคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 11.9

ในการพัฒนาระบบมาตรฐานฮาลาล
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ตารางที่ 11.9 กิจกรรมการพัฒนาระบบมาตรฐานฮาลาล
ลําดับ
1
2

โครงการ
สัมมนาพัฒนาแนวทางการใหการรับรองมาตรฐาน
สปาฮาลาล
การประชุมสัมมนาฝายรับรองฮาลาลของ
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดใน 14 จังหวัด
ภาคใต เรื่อง “แนวทางในการรับรองบริการฮา
ลาลเพื่อสรางโอกาสใหมใหกับนักธุรกิจ”

วัน/เดือน/ป
26 - 29 มิ.ย. 2556
8 ก.ย. 2556

สถานที่
โรงแรมอาวนางปริ๊นวิว รีสอรท
แอนด สปา จ.กระบี่
ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราช
สมบัติครบ 60 ป ม.อ.

12. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันฮาลาล
สถาบันฮาลาลไดมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะการเสริมสรางศักยภาพและเพิ่มพูน
ความรูนอกสถานที่ เพื่อเปนการเปดโลกทัศนและนําความรูที่ไดมาประยุกตในการทํางาน ไดแก โครงการเสริมสรางศักยภาพ
และเพิ่มพูนความรูบุคลากรสถาบันฮาลาล จัดขึ้นวันที่ 15-17 พ.ย. 2557 ณ ดี อามาน โฮเทล แอนด รีสอรท อ.เทพา จ.สงขลา

รูปที่ 11.6 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันฮาลาล
12. ผลงานเดน
ในป 2556 สถาบันฮาลาลมีกิจกรรมเดน 2 รายการคือ
1. โครงการสัมมนา เรื่อง การสรางความเขาใจรวมกันและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ
สตรีในตลาดแรงงานในกลุม IMT-GT วันที่ 26-28 กุมภาพันธ 2556 ณ โรงแรม บีพี สมิหลาบีชรีสอรท อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่ง
เปนโครงการของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 12 สงขลา กรมพัฒนาฝมือแรงงาน รวมมือกับ สํานักงานความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาระหวางประเทศ เพราะนอกจากทําใหสถาบันฮาลาลมีรายไดจากการใหบริการวิชาการดังกลาวแลว ในการดําเนินงาน
ดังกลาวมีกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม 3 ประเทศคือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย ซึ่งจัดเปนกิจกรรมที่ไดใชศักยภาพของ
ทีมงานอยางเต็มที่
2. งานประชุมวิชาการและงานแสดงสินคาฮาลาลนานาชาติ ป 2556 (HAPEX 2013) ซึ่งเปนจัดแสดงสินคาที่มีบูธ
แสดงเปนจํานวน 180 คูหา จัดแสดงเปนเวลา 4 วัน นอกจากนี้มีการประชุมสัมมนาและบรรยายพิเศษ เปนจํานวน 6 รายการ
ใน 4 วัน จึงนับวาเปนกิจกรรมที่มีผลทางวิชาการในวงกวาง และเปนประโยชนหลายฝาย

รูปที่ 11.7 บรรยากาศของกิจกรรมเดนป 2556
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กิจกรรมเดนของสถาบันฮาลาล ในป 2557 ประกอบดวย
1. การจัดทําความรวมมือ (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และสมาพันธกรรมการอิสลามประจํา
จังหวัด 15 จังหวัดภาคใต โดยประชุมระดมสมองเพื่อกําหนดแนวทางความรวมมือในการพัฒนากิจการฮาลาลรวมกัน ซึ่งมีการ
สรุปขอคิดเห็นที่เปนประโยชนคือ การจัดทําระบบฐานขอมูล การจัดทําแผนปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรของสมาพันธฯ รวม
ไปถึงการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน MOU โดยเพิ่มเปนวาระการประชุมของสมาพันธฯ ซึ่งจะมีการประชุมทุก 3 เดือน
และการจัดประชุมใหญรวมกันในงาน HAPEX 2015

รูปที่ 11.8 การจัดทําความรวมมือ (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
และสมาพันธกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต
2. งานประชุมวิชาการและงานแสดงสินคาฮาลาลนานาชาติ ป 2557 (HAPEX 2014) ซึ่งเปนการจัดแสดงสินคาที่
มีบูธแสดงเปนจํานวน 247 คูหา จัดแสดงเปนเวลา 4 วัน ระหวางวันที่ 30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2557 นอกจากนี้มีการ
ประชุมสัมมนาและบรรยายพิเศษ จึงนับวาเปนกิจกรรมที่มีผลทางวิชาการในวงกวาง และเปนประโยชนหลายฝาย นอกจากนี้ยัง
มีพิธีลงนามความรวมมือ (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และสมาพันธกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 15
จังหวัดภาคใต เพื่อการพัฒนางานดานฮาลาลตอไป

รูปที่ 11.9 งานประชุมวิชาการและงานแสดงสินคาฮาลาลนานาชาติ พ.ศ. 2557 (HAPEX 2014)
กิจกรรมเดนของสถาบันฮาลาล ในป 2558 ประกอบดวย
1. สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ รวมกันจัดงาน “Raya
Festival 2015” ระหวางวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2558 ณ หาดใหญฮอลล ชั้น 5 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ ไดรับเกียรติจาก
นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผูวาราชการจังหวัดสงขลา เปนประธานในพิธีเปดงาน และ นายอับดุลรอหมาน กาเหย็ม รองนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา กลาวอวยพรเนื่องในเทศกาลฮารีรายอ
การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีของมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต ใหเกิด
ความเขาใจในหลักปฏิบัติของมุสลิมในสังคมพหุวัฒนธรรม
ผลักดันใหเกิดการประสานงานที่ดีระหวางสถาบันฮาลาลกับ
หนวยงานตางๆ
นําไปสูการทํางานรวมกันในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตและการพัฒนา
ประเทศชาติและเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวที่สอดคลองกับวิถีชีวิตมุสลิมในจังหวัดสงขลา
สําหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบดวย 3 สวน ไดแก
1) กิจกรรมงานแสดงสินคาชายแดนใต
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2) การบรรยาย และเสวนา ไดแก
- การบรรยาย เรื่อง “ความสําคัญของเดือนรอมฎอนและการเฉลิมฉลองในเทศกาลรายอ”
โดย ดร.วิสุทธิ์ บินลาเตะ ผูอํานวยการศูนยประสานงานสํานักจุฬาราชมนตรีประจําภาคใต
- การเสวนา เรื่อง “ความพรอมของจังหวัดสงขลารองรับการทองเที่ยววิถีมุสลิม” โดยวิทยากรจากหลายภาค
สวน อาทิ ผูแทนจากหอการคาจังหวัดสงขลา นายกสมาคมการทองเที่ยวจังหวัดสงขลา ผูแทนจากภาคธุรกิจมุสลิมใน 5 จังหวัด
ชายแดนใต
3) งานแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบานของมุสลิมในภาคใต
และกิจกรรมของนักเรียนจากโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนา (โรงเรียนปอเนาะ)

รูปที่ 11.10 กิจกรรมการจัดงาน “Raya Festival 2015”
2. การจัดงานแสดงสินคาและการประชุมสัมมนานานาชาติดานฮาลาล 2558 (World HAPEX 2015) ระหวางวันที่
10 - 13 กันยายน 2558 ซึ่งพิธีเปดงานไดรับเกียรติจาก DYTM TUANKA มกุฎราชกุมารแหงรัฐเปอลิส สหพันธรัฐมาเลเซีย
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง โอกาสการสรางความรวมมือดานฮาลาล ของรัฐเปอลิส Prof. Dr. Saleh H.Alaayed เลขาธิการองคการ
ฮาลาลนานาชาติจากประเทศซาอุดิอาระเบีย International Islamic Halal Organization (IIHO), Muslim World League
ไดปาฐกถาพิเศษเรื่อง บทบาทขององคการฮาลาลนานาชาติในการทํางานดานฮาลาล กลาวตอนรับโดย หมอมหลวงปนัดดา
ดิศกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รวมทั้ง รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กลาว
สนับสนุนการจัดงาน นายอาศิส พิทักษคุมพล จุฬาราชมนตรี กลาวรายงานโดย นายสืบศักดิ์ กลิ่นสอน ผูอํานวยการสถาบัน
ฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และภายในงานยังมีแขกผูมีเกียรติอีกมากมาย ไดแก หนวยงานราชการ หนวยงานเอกชน
หนวยงานการศึกษา องคกรดานศาสนา รวมทั้งชาวตางชาติที่เปนนักวิชาการและผูประกอบการ เปนตน
การจัดงาน World HAPEX 2015 ในครั้งนี้ มีการประชุมสัมมนาและบรรยายพิเศษ อาทิ การประชุม “ความ
รวมมือระหวางสถาบันการศึกษาในภาคใต กับ International Islamic Halal Organization (IIHO) การเสวนาในหัวขอ
“Halal เพื่อการทองเที่ยว” โดย คุณดํารง พุฒตาล การนําเสนอผลงานวิชาการดานฮาลาลของนักวิจัย การประชุมรวมระหวาง
สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กับสมาพันธกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต การลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวางสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมกับ กองทุนฟนฟูและพัฒนาการเกษตร
จังหวัดสตูล ในการขับเคลื่อนพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรสูมาตรฐานฮาลาล เปนตน
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รูปที่ 11.11 กิจกรรมการจัดงาน World HAPEX 2015
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11.5 สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต (วพส.)
(Institute of Research and Development for Health of Southern Thailand: RDH)
สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต (วพส.) เปนหนวยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยความรวมมือและ
การสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ความคิดในการกอตั้งเริ่มตนตั้งแตป 2546 เพื่อขยายศักยภาพของนักวิชาการในการแกไขปญหา
สุขภาพและพัฒนาศักยภาพดานสุขภาวะภาคใต หลังจากการพิจารณาขอเสนอแนะจากหลายฝาย การกอตั้งสําเร็จเรียบรอย
และเริ่มทํางานตั้งแตตนป 2547
วิสัยทัศน
เปนองคกรสรางองคความรู ระดมนักวิชาการชั้นสูงเพื่อการวิจัยและพัฒนาสุขภาพของประชาชนภาคใต
พันธกิจ
นําและเสริมสรางความเขมแข็ง ขยายบทบาทและขับเคลื่อนความสามารถของนักวิชาการใหมีการวิจัยและพัฒนาทาง
สุขภาพที่ตอบสนองความตองการของภาคใตอยางตอเนื่อง
ยุทธศาสตร
1. สนับสนุนและเสริมความเขมแข็งดานวิชาการของหนวยระบาดวิทยาและสาขาวิชาการอื่น
2. พัฒนาระบบจัดการงานวิจัยและการจัดการความรูของชุดโครงการวิจัย ทํางานรวมกับหนวยสงเสริมวิจัยอื่นๆ ใน
ภูมิภาคและเปดชองทางใหมเพื่อการสื่อสารทางวิชาการกับชุมชนโดยตรง
3. วิเคราะหยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพภาคใตเพื่อการสนับสนุนใหเกิดการวิจัยไปในทิศทางที่เหมาะสมตาม
ยุทธศาสตรที่วิเคราะหได
เปาประสงคและกลุมเปาหมาย
1. การสรางทรัพยากรมนุษยดานสุขภาวะ วพส. ไดสรางและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 2 กลุม คือ
1) นักวิจัย ดานการสรางเสริมสุขภาวะโดยเนนที่นักวิชาการระดับอาจารยและบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและเอก
ภายในหนวยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร ม.อ. และสถาบันวิชาการอื่นๆ ในภาคใต
2) นักสรางเสริมสุขภาวะ/สงเสริมสุขภาพ วพส. ไดสรางนักสงเสริมสุขภาพทั้งระดับมืออาชีพ (บัณฑิตอาสาเดิม)
และระดับเยาวชนและคนทั่วไปผานกระบวนการจิตอาสา บุคคลเหลานี้ไดรับการพัฒนาศักยภาพในการสราง
เสริมสุขภาพโดยเนนประสบการณจริงในชุมชนภาคใต
2. การสรางผลงานวิชาการ ประกอบดวย
1) ผลงานดานการสงเสริมสุขภาพโดยตรง สวนใหญผานหนวยระบาดวิทยาและคณะตางๆ ในสาขาวิทยาศาสตร
สุขภาพอื่นๆ และสวนที่เกี่ยวของกับสุขภาวะทั่วไป เชน สภาพ แวดลอม สังคม สันติภาพ ฯลฯ
2) การพัฒนาสุขภาวะของพื้นที่ภาคใต ซึ่งไดแก ปญหาความรุนแรง และปญหาสุขภาพเรื้อรัง

ผลการดําเนินงาน
วพส. ไดดําเนินงานตอเนื่องจากที่ผานมาและสอดคลองกับที่เสนอ สสส. พรอมทั้งไดสรางผลงานใหมๆ ตามที่ไดเสนอ
ไวกับคณะแพทยศาสตร และ ม.อ. ไดแก สนับสนุนงานวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพใหกับนักวิชาการใน ม.อ. และหนวยงานที่
เกี่ยวของ รวมกับ สํานักวิจัยและพัฒนา ม.อ. พัฒนาความสามารถการวิจัยของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยและในพื้นที่ และรวมกับ
วิทยาเขตใหม ไดแก ตรัง ภูเก็ต สุราษฎรธานี ในการพัฒนาโครงรางวิจัยและพัฒนา และบทความวิจัยเพื่อสงตีพิมพในระดับ
นานาชาติ พรอมทั้งอํานวยความสะดวกใหกับอาจารยรุนใหมและนักวิจัยใน ม.อ. ทํางานวิจัยเชื่อมโยงกับชุมชน และสรางความ
รวมมือระหวางประเทศ โดยรวมมือกับมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาตางๆ ในเมืองอาเจะหและเมืองอื่นๆ ของ
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศจีน และประเทศอื่นๆ ในอาเซียน เปนตน และในป 2556-2557 มีผลการดําเนินงานในดานตางๆ
ดังนี้
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1. การดําเนินงานวิจัยและพัฒนา และสงเสริมการวิจัยและพัฒนาสุขภาวะภาคใต
ตารางที่ 11.10 การดําเนินงานดานการวิจัยและพัฒนา
ลําดับ
1

อาจารย/นักวิชาการ
รศ.พญ.สาวิตรี อัษณางคกรชัย

6

งานวิจัยและพัฒนา
การศึกษาแบบแผนการใชและผลกระทบตอสุขภาพในผูใช
พืชกระทอมแบบพื้นบาน
การลดภาวะแทรกซอนที่รุนแรงจากตกเลือดหลังคลอด
และพิษแหงครรภ: การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการดูแล
ผูปวยและการประเมินการใชงาน
Development of Pattani cancer registry,
a population-based cancer Registry
Development of probiotics lactobacillus
paracasei SD1 for pervention of dental caries
การพัฒนาระบบขอมูลวัคซีนและโรคติดตอที่ปองกันได
ดวยวัคซีน เพื่อประเมินผลความครอบคลุมและ
ประสิทธิผลของวัคซีนพื้นฐานในงานสรางเสริมภูมิคุมกัน
โรคในเด็กอายุ 0-5 ป ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต
งานวิจัยทางระบาดวิทยาเพื่อการควบคุมยาสูบ

7

โครงการบัณฑิตอาสาเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน

คุณวัลภา ฐานกาญจน

2
3
4
5

หนวยงาน
หนวยระบาดวิทยา
คณะแพทยศาสตร
รศ.พญ.ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล หนวยระบาดวิทยา
คณะแพทยศาสตร

รศ.นพ.หัชชา ศรีปลั่ง
ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล
ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย

ผศ.พญ.รัศมี สังขทอง

ผศ.ดร.จักรี ทองเรือง
ผศ.สอรัฐ มากบุญ
อ.สนั่น เพ็งเหมือน
8

โครงการรวมอนุรักษเขาคอหงส

ดร.ทพ.ประกาศ สวางโชติ
ผศ.ดร.เยาวนิจ กิตติธรกุล

9

โครงการศูนยประสานงานวิชาการใหความชวยเหลือผู
ไดรับผลกระทบจากเหตุความไมสงบจังหวัดชายแดนใต
(ศวชต.)

ผศ.ดร.เมตตา กูนิง

หนวยระบาดวิทยา
คณะแพทยศาสตร
ภาควิชาโอษฐวิทยา
คณะทันตแพทยศาสตร
หนวยระบาดวิทยา
คณะแพทยศาสตร
หนวยระบาดวิทยา
คณะแพทยศาสตร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สุขภาพภาคใต (วพส.)
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาการจัดการ
ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
สถาบันทรัพยากรทะเล
และชายฝง
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

2. ขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
ตารางที่ 11.11 กิจกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
ลําดับ
กิจกรรม
1
ประชุมชี้แจงยุทธศาสตร
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูไดรับผลกระทบจาก
เหตุความไมสงบจังหวัด
ชายแดนภาคใต

วัน/เดือน/ป
24 ก.พ. 56

หนวยงานทีเ่ ขารวม
- นักวิจัยทีไ่ ดรับการสนับสนุน
จากสถานวิจัย ศูนยวิจัย และ
มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ม.อ.
- นักวิจัยรุนใหมที่สนใจ
- นักวิจัยในภาคีเครือขายของ
วพส.

ผลที่ได
- นักวิจัยที่เขารวมประชุมรับรูรวมกัน
เรื่องความกาวหนาและสถานภาพ
งานวิจัยในประเด็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูปวยและผูไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ
ในภาคใต
- นักวิจัยและตัวแทนจากสํานักวิจัยและ
พัฒนา ม.อ. ไดผลสรุปจุดแข็ง
จุดออน ความลมเหลว และความ
สําคัญของการดําเนินงานวิจัยใน
ประเด็นดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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ลําดับ

2

กิจกรรม

รางแผนการปองกันและ
ควบคุมโรคมะเร็งในเขต
12 (ภาคใตตอนลาง)

วัน/เดือน/ป

25 มิ.ย.56

หนวยงานทีเ่ ขารวม

- หนวยระบาดวิทยา
คณะแพทยศาสตร
- สถาบันมะเร็งแหงชาติ
- สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เขต 12 สงขลา
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ปตตานี
- ศูนยสารสนเทศมะเร็ง
- โรงพยาบาลหาดใหญ

รางแผนการปองกันและควบคุมโรคมะเร็งฯ

ผลที่ได
ผูปวยและผูไดรับผลกระทบฯ
- ผูจัดงานไดแนวทางความตองการ
พัฒนาศักยภาพทางดานเทคนิค
วิชาการของนักวิจัย
เกิดแผนการควบคุมและปองกัน
โรคมะเร็งที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและ
บริบทในเขต 12 (ภาคใตตอนลาง) และ
รวมกําหนดดัชนีชี้วัดการดําเนินงาน

ประชุมชี้แจงยุทธศาสตรวิจัย

2. พัฒนาและสรางความเขมแข็งดานการวิจัยใหมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะวิทยาเขตใหม
วพส. ไดรวมกับสํานักวิจัยและพัฒนา ม.อ. ในการพัฒนาความสามารถการวิจัยของอาจารย/นักวิจัยในมหาวิทยาลัย
และในพื้นที่ และรวมกับวิทยาเขตใหม ไดแก ตรัง ภูเก็ต สุราษฎรธานี ในการพัฒนาโครงรางวิจัยและพัฒนา และบทความวิจัย
เพื่อสงตีพิมพในระดับนานาชาติ
ตารางที่ 11.12 กิจกรรมการสรางความเขมแข็งดานการวิจัยใหกับมหาวิทยาลัย
ลําดับ
กิจกรรม
1
ที่ปรึกษาโครงการแนวทางรวมสรางชุมชนปอมหก
อ.หาดใหญ จ.สงขลา ใหนาอยู
2
เสวนาเรื่องการสรางพลังจิตอาสาใหกับนักศึกษา
คณะทันตแพทยศาสตร
3
บรรยายเรื่องเทคนิคการลงพื้นที่เพื่อศึกษาชุมชนใหกับ
นักศึกษา สาขาชุมชนศึกษา คณะศิลปศาสตร
4
ตัวชี้วัดปจจัยกําหนดสุขภาพ
5
6
7
8

การเขียน Proposal
Impact of ASEAN Economic Community (AEC)
to Health Policy in Songklanagarind Hospital
ปจจัยกําหนดสุขภาพดานสังคม: ความไมเปนธรรมใน
ระบบสุขภาพ
การเขียนโครงการวิจัยสําหรับผูริเริ่ม

วัน/เดือน/ป
เม.ย.56 - ปจจุบัน
1 มิ.ย.56

สถานที่
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต
ม.อ.
คณะทันตแพทยศาสตร

10 มิ.ย.56

คณะศิลปศาสตร

29 มิ.ย.56
13 ก.ค.56
8 ส.ค.56

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต
ม.อ.
ม.อ.วิทยาเขตสุราษฎรธานี
ศูนยประชุม คณะแพทยศาสตร ม.อ.

24 ส.ค.56

หองประชุม สจรส. ม.อ.

29 ส.ค.56

หองประชุมทองจันทร หงสลดารมย
อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร
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ลําดับ
กิจกรรม
9
Towards the Excellence in Writing Manuscript
for International Publication: 30 years
experience as a reviewer and editor ในรายวิชา
641-817 สัมมนาวิทยานิพนธ
10 การอบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการ
ระบบฐานขอมูลเพื่อการเยียวยาผูไดรับผลกระทบ
จังหวัดชายแดนใต
11 พิจารณาใหขอเสนอแนะผลการศึกษาชุมชนในเขต
เทศบาลนครหาดใหญของนักศึกษาชั้นปที่ 3 หลักสูตร
ชุมชนศึกษา
12 Research Grand Round

วัน/เดือน/ป
31 ส.ค.56

สถานที่
คณะพยาบาลศาสตร ม.อ.

31 ส.ค.56

ภาควิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.อ.
วิทยาเขตปตตานี
หองราชาวดี คณะศิลปศาสตร ม.อ.
วิทยาเขตหาดใหญ

23 ก.ย.56
30 ก.ค.56
5 ส.ค.56
22 ส.ค.56
16 ก.ย.56

13
14

15
16
17
18

18
19

20

บรรยาย เรื่อง แนวทางการเขียนบทความวิจัยเพื่อให
ไดรับการตีพิมพ
Introduction
- Why dose specialist need to do research?
- What are the minimum requirements?
- Footsteps and milestones
Basic Epidemiology
Basic Statistics
Proposal writing
จัดอบรมปฏิบัติการเสริมบทบาทแพทย วิชาชีพ
สุขภาพ และเครือขายที่เกี่ยวของ ไดแก ศวชต. 3 ศูนย
(ม.อ.วิทยาเขตปตตานี วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนียะลา ม.นราธิวาสราชนครินทร) อาจารย
คณะแพทยศาสตร ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ อาจารย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะพยาบาล
ศาสตร ม.อ. วิทยาเขตปตตานี ในดานการลดความ
ขัดแยงชายแดนใต
พัฒนาโครงการการศึกษาสภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจในพื้นที่ ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง
พัฒนาโครงรางวิจัย “การวิจัยเชิงทดลองแบบสุมและ
มีกลุมควบคุมในการลดการสัมผัสควันบุหรี่มือสองของ
มารดาและทารกในครรภ จากการสูบบุหรี่ของบิดา
ภายในบริเวณบาน ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต”
พัฒนาโครงรางวิจัย “ประสิทธิผลของโปรแกรมในการ
ลดการไดรับควันบุหรี่มือสองในบานของเด็ก ในเขต
พื้นที่หาดใหญ จังหวัดสงขลา”

2 ต.ค.56
2 ส.ค.56

30 ส.ค.56
6 ก.ย.56
25 ต.ค.56
5-8 ธ.ค.56

ตลอดป 2556

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร
ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ
หนวยฉุกเฉิน รพ.สงขลานครินทร
ภาควิชาหู คอ จมูก
คณะแพทยศาสตร ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ
ภาควิชาสูติศาสตร คณะแพทยศาสตร ม.อ.
วิทยาเขตหาดใหญ
ม.อ. วิทยาเขตตรัง
สาขาวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก คณะ
แพทยศาสตร

โรงแรมกระบี่รีสอรท อ.อาวนาง
จ.กระบี่

พ.ย.56 - ม.ค.57

คณะพานิชยศาสตรและการจัดการ ม.อ.
วิทยาเขตตรัง
หนวยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร

พ.ย.56 - ม.ค.57

หนวยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร

3. สนับสนุน เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําแกหนวยงานและอาจารยรุนใหม
อํานวยความสะดวกใหกับอาจารยรุนใหมและนักวิจัยใน ม.อ. ทํางานวิจัยเชื่อมโยงกับชุมชน โดยรวมกับอาจารย
คณะเภสัชศาสตร ม.อ. และมูลนิธิชมรมคนรักษเมืองหาดใหญ จัดกิจกรรมและสงเสริมสนับสนุนทุนใหกับเด็กดอยโอกาสใน
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พื้นที่ชุมชนจันทรวิโรจน อ.หาดใหญ จ.สงขลา ใหเขาสูระบบการศึกษาในโรงเรียน พัฒนาอาจารยใหมีความเขมแข็งดานการ
วิจัยและทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง โดยสนับสนุนใหอาจารยคณะพานิชยศาสตรและการจัดการ ม.อ.วิทยาเขตตรัง ทําการศึกษา
และวิจัยเชื่อมโยงกับชุมชนในพื้นที่ ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง อีกทั้งสนับสนุนและรวมเปนที่ปรึกษาใหกับอาจารยคณะพยาบาล
ศาสตร ม.อ.วิทยาเขตปตตานี ดําเนินโครงการการติดตามผูพิการที่ไดรับผลกระทบจากเหตุความไมสงบในจ.นราธิวาส และ
การศึกษาสถานการณเด็กและสตรีใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งการศึกษาสถานการณเด็กและสตรีฯ ไดรับการสนับสนุนจาก
องคการยูนิเซฟ และไดนําเสนอในที่ประชุมองคกรสหประชาชาติในประเทศไทย จํานวน 2 ครั้ง

รายงานผลการศึกษาสถานการณเด็กและสตรี
ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต

รวมกับสาขาชุมชนศึกษา คณะศิลปศาสตร ม.อ. เปนวิทยากรใหคําแนะนําและพี่เลี้ยงในการเขาศึกษาชุมชน และ
วางแผนการลงพื้นที่เพื่อศึกษาชุมชนใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาดังกลาว รวมเปนคณะกรรมการใหขอคิดเห็นตอรายงานดาน
ภัยพิบัติของอาจารยคณะพยาบาลศาสตร ม.อ.

ใหคําแนะนําแกนักศึกษา สาขาชุมชนศึกษา
ประสานใหอาจารยและนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร ม.อ. เขารวมทํากิจกรรมในชุมชนหนองบัว ต.ทาขาม
อ.หาดใหญ จ.สงขลา เกิดความรวมมือที่จะใหคณะทันตแพทยศาสตร ลงตรวจสุขภาพชองปากในชุมชนอยางตอเนื่อง และมี
แนวทางดําเนินงานวิจัยโดยจะใชกลุมเปาหมายในชุมชนดังกลาว

นักศึกษารวมทํากิจกรรมในชุมชน
จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการดานการควบคุมยาสูบ
และพัฒนาโครงการขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่
ภาคใต เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมหาดใหญโกลเดนคราวน โดยมีอาจารยและนักศึกษาจากหนวยระบาดวิทยา
คณะแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ม.อ. วิทยาเขตปตตานี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา และหนวยงาน
สาธารณสุขใน 14 จังหวัดภาคใต เพื่อรับทราบสถานการณปจจุบันของการบริโภคยาสูบและการควบคุมยาสูบในประเทศและ
ภาคใต พรอมนําเสนอผลการศึกษาวิจัย เกิดการสรางเครือขายและพัฒนาโครงการขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่ในภาคใต
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การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการดานการควบคุมยาสูบฯ
จัดระดมความคิดเห็นและสรางความรวมมือเพื่อขับเคลื่อนงานอาสาสมัครในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 19-20
กันยายน 2556 ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอรเมด อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อพัฒนาความเขมแข็งดานจิตอาสาในสถาบัน
อุดมศึกษาใหกับกองกิจการนักศึกษา ม.อ. ทั้ง 5 วิทยาเขต สถาบันการศึกษาในภาคใต องคกรพัฒนาเอกชนและผูสนใจทั่วไป
พรอมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณการสรางการเรียนรูสูสังคม
รวมทั้งที่ประชุมไดรวมกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการ
ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครในสถาบันอุดมศึกษา และการสรางความรวมมือระหวางสถาบันและองคกรตางๆ

การระดมความคิดเห็นและสรางความรวมมือเพื่อขับเคลื่อนงานอาสาสมัครฯ
4. ขยายศักยภาพของมหาวิทยาลัยดานวิชาการและสันติสุขภาวะระหวางประเทศ
สรางความรวมมือระหวางประเทศ โดยรวมมือกับมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาตางๆ ในเมืองอาเจะห
และเมืองอื่นๆ ของประเทศอินโดนีเซีย ประเทศจีน และประเทศอื่นๆ ในอาเซียน
ตารางที่ 11.13 กิจกรรมการสรางความรวมมือระหวางประเทศ
ลําดับ
กิจกรรม
วันที่
โครงการ Aceh Southern Thailand collaboration on health development
1
คณบดี (คณะวิทยาศาสตร แพทยศาสตร และเกษตรศาสตร) จาก 10-13 มี.ค.56
มหาวิทยาลัยเซียกัวลา (Syiah Kuala University; SKU)
เมืองอาเจะห ประเทศอินโดนีเซีย ติดตามนักศึกษา เขารวม
แลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานในคณะที่เกี่ยวของของ ม.อ.
2
ภรรยารองผูวาราชการจังหวัดอาเจะห และคณะทีมงานรัฐบาลอา 18-23 มี.ค.56
เจะห ประเทศอินโดนีเซีย รวมจํานวน 8 ทาน พรอมตัวแทน เขา
รวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานดานการชวยเหลือ
เยียวยาผูไดรับผลกระทบฯ ณ ศวชต.ปตตานี รพ.หนองจิก
อ.หนองจิก จ.ปตตานี และเขาเยีย่ มผูไดรับผลกระทบฯ ในเขต
พื้นที่ อ.หนองจิก
3
- วพส. และหนวยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร จัดอบรมเชิง 19-21 มิ.ย.56
ปฎิบัติการ “R and epicalc” และบรรยายเรื่อง “Clinical
and Epidemiology cancer update in ASEAN country"
ใหกับอาจารยและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร แพทยศาสตร
และพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเซียกัวลา (SKU)
- วพส. และ ศวชต.ปตตานี รวมหารือกับนายอําเภอเมือง Pidie
ประเทศอินโดนีเซีย ในการชวยเหลือและการเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบในพื้นที่
4
ตัวแทน Aceh Human Resource Development
8 พ.ย.56
Committee Komplek Kantor Gubernur Provinsi Aceh

สถานที่
ม.อ.

ศวชต.ปตตานี และโรงพยาบาลใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนใต

SKU

เมือง Pidie ประเทศอินโดนีเซีย
ม.อ.
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ลําดับ

กิจกรรม
วันที่
สถานที่
และคณะ ติดตามความกาวหนาของนักศึกษาอาเจะห ที่กําลัง
ศึกษาอยูในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรระบาด
วิทยา คณะแพทยศาสตร และคณะพยาบาลศาสตร ม.อ. หารือใน
การสนับสนุนและพัฒนาบุคลกร/นักศึกษาจากเมืองอาเจะหใน
ดานระบาดวิทยา พยาบาล และการเกษตร ในรุนตอไป
โครงการศึกษาเปรียบเทียบระบบบริหารจัดการบุคลากรดานสุขภาพเขตชนบทประเทศจีน
5
กิจกรรม Community medicine practices in Lijiang, China 11-25 ก.ย.56 โรงพยาบาลชุมชน Huangshan
และแลกเปลี่ยนระบบการทํางาน รวมวางแผนการดําเนินงานกับ
Township Hospital และ Judian
ทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตรคุนหมิง และทีมนักวิจัยจาก
Township Central Hospital
เมืองลี่เจียง
เมืองลี่เจียง ประเทศจีน
โครงการ A proposal to join research capacity strengthening of the Western Rural Health Network, China
6
พัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุขและศักยภาพการวิจัยในเขต
ตลอดป 2556 ม.อ.
ชนบทแถบตะวันตกของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการสง
อาจารยและบุคลากรมาศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกดาน
ระบาดวิทยา
โครงการ Health and Sustainable Development in Myanmar-Competence Building in Public Health and
Medical Research and Education (MY-NORTH)
7
Lancet series of Myanmar Health: เพิ่มศักยภาพอาจารยใน ตลอดป 2556 ประเทศพมา
University of Public Health and University of Medicine
ในพมาเกี่ยวกับงานวิจัยและการเขียนเกี่ยวกับสุขภาพของ
ประเทศพมา
8
Lancet series on Global Governance for Health: ประชุม
ตลอดป 2556 ประเทศแทนซาเนีย
วิชาการและเขียนบทความเผยแพรทั่วโลก เพื่อใหเกิดธรรมาภิ
ประเทศอินเดีย
บาลระดับโลก สรางความเปนธรรมทางสุขภาพ โดยรวมกับ
ประเทศอิตาลี
นักวิชาการระดับโลก 13 สถาบัน
ประเทศนอรเวย

โครงการ Aceh Southern Thailand collaboration on health development
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โครงการ A proposal to join research capacity strengthening of the Western Rural Health Network, China
5. ผลงานอื่นๆ
5.1 งานจิตอาสา
วพส. ผลิตบัณฑิตอาสาเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน รุนที่ 9 (ป 2556) จํานวน 18 คน ซึ่งเปนบัณฑิตที่จบ
การศึกษาจากทั่วประเทศ ดําเนินงานในพืน้ ที่ 14 จังหวัดภาคใต 18 ชุมชน มีอาจารยที่ปรึกษาจาก ม.อ. 12 คน
วพส. ไดนําผลการทํางานของโครงการบัณฑิตอาสา เพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน ม.อ. และ ศวชต. เขารวมเปน
ผลงานหนึ่งของ ม.อ. ในการประกวดสถาบันการศึกษาที่สงเสริมงานอาสาสมัครในสถาบัน โดยไดรับรางวัลยอดเยี่ยม ซึ่งเปน
รางวัลระดับประเทศ ในงานมหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษาปที่ 2 ระดับอุดมศึกษา

บัณฑิตอาสารุนที่ 9
5.2 การจัดอบรมปฏิบัติการเสริมบทบาทแพทยและวิชาชีพสุขภาพในการลดความขัดแยงชายแดนใต
วันที่ 14-17 กรกฎาคม 2556 ตัวแทนจากองคกร The Rugiagli Initiative (tRI) ประเทศสวิสเซอรแลนด
เขาศึกษาและแลกปลี่ยนเรียนรูกับ วพส. ศวชต. มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสรางความสมานฉันทชายแดนใต (มยส.) และ
โรงพยาบาล/หนวยงานดานสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต 27 หนวยงาน ดานบทบาทการแพทยในการเชื่อมสูสันติ และ
การเยียวยาผูไดรับผลกระทบฯ พรอมหารือแนวทางการพัฒนาความรวมมือการเสริมสรางสันติภาพบุคลากรทางการแพทยและ
วิชาชีพสุขภาพในภาคใต และการหนุนเสริมการทํางานดานการลดความขัดแยงและการสรางสันติภาพของพื้นที่

การศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรูฯ
วันที่ 5-8 ธันวาคม 2556 วพส. มยส. และองคกร The Rugiagli Initiative (tRI) จัดอบรมฝกใหผูนําแพทยและ
วิชาชีพสุขภาพในพื้นที่ เครือขาย วพส. ที่เกี่ยวของ ไดแก ศวชต.ทั้ง 3 ศูนย (ม.อ.ปตตานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา
และ ม.นราธิวาสราชนครินทร) และอาจารยจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและคณะพยาบาลศาสตร ม.อ. วิทยาเขต
ปตตานี รวมมีผูเขารวมอบรมกวา 40 คน ไดรับทราบวิธีการวิเคราะหความขัดแยงอยางถูกตองและเรียนรูวิธีลดความรุนแรงเพื่อ
นําไปใชในโอกาสที่เหมาะสมในพื้นที่

การอบรมฝกใหผูนําแพทยและวิชาชีพสุขภาพในพื้นที่ และเครือขาย วพส.
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5.3 การอบรมหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดและการชวยเหลือผูอื่นไดอยางปลอดภัย
รวมกับโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนวัดหาดใหญใน ศูนยบริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 5 อ.หาดใหญ
จ.สงขลา จัดอบรมเทคนิคการวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด และการชวยเหลือผูอื่นไดอยางปลอดภัย ใหกับนักเรียนระดับชั้นประถม
ศึกษาปที่ 3-5

การอบรมหลักสูตรวายน้ําฯ
5.4 การเยียวยาและสมานฉันท
รวมกับศูนยประสานงานวิชาการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากเหตุความไมสงบจังหวัดชายแดนใต
(ศวชต.) ม.อ.วิทยาเขตปตตานี พัฒนาระบบงานเยียวยาผูไดรับผลกระทบฯ ใหมีคุณภาพและมาตรฐานอยางตอเนื่อง

การเยียวยาและสมานฉันท
6. ผลการดําเนินงานตามแผนงาน “การพัฒนาเยียวยา สมานฉันท และสรางสรรคกําลังคน สําหรับภาคใต”
การดําเนินการในชวงที่ผานมา วพส. สรางผลงานการพัฒนาวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนดานตางๆ ทั้งดานสุขภาพ
กระบวนการเยียวยา การสมานฉันทและสรางสรรคกําลังคนผานผลงานตางๆ ดังนี้
ผลการดําเนินงานตามแผนงาน
“การพัฒนาเยียวยา สมานฉันท และสรางสรรคกําลังคน สําหรับภาคใต”
โครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
1. กลุมโครงการพัฒนานักวิชาการเพื่อสุขภาวะ/ สงเสริมสุขภาพ และนักสรางเสริมสุขภาวะ
1.1 โครงการบัณฑิตอาสาเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน (บอ.ม.อ.)
คุณวัลภา ฐานกาญจน
เพื่อพัฒนาบทบาทของบัณฑิตใหรวมพัฒนาชุมชน และเปนกลไกเชื่อม
โครงการบัณฑิตอาสา ม.อ.
ประสานระหวางนักวิชาการกับชุมชน ใชกลยุทธ “บัณฑิตพลัดถิ่น” แบงพื้นที่
โทรศัพท 074-455149
ดําเนินงาน 3 โซน คือ ภาคใตตอนบน ตอนกลางและตอนลาง จนกระทั่งใน
โทรสาร 074-455150
ปจจุบันมีบัณฑิตอาสาจบไปแลว 10 รุน จํานวน 212 คน และมีพื้นที่ปฏิบัติงาน
email: volunteer.psu@gmail.com
จํานวน 152 ชุมชน
http://volunteer.psu.ac.th
facebook : บัณฑิตอาสา ม.อ.
1.2 หนวยสงเสริมงานอาสาสมัคร ม.อ.
คุณวัลภา ฐานกาญจน
จัดตั้งขึ้นโดยมุงพัฒนางานอาสาสมัครในมหาวิทยาลัยใหเติบโตและมี
หนวยสงเสริมงานอาสาสมัคร ม.อ.
ประสิทธิภาพ ผานกลุมนักศึกษาและบุคลากร ดวยวิธีการเสริมสรางสมรรถนะ
โทรศัพท 090-1753613
ในการพัฒนาจิตอาสา การสงเสริม สนับสนุนและใหคําปรึกษาดานการดําเนินงาน โทรสาร 074-446975
อาสาสมัครอยางมีประสิทธิภาพ
http://www.jitarsa.psu.ac.th/
facebook : หนวยสงเสริมงานอาสาสมัคร ม.อ.
1.3 โครงการการพัฒนากําลังคนดานการวิจัยและพัฒนาดวยระบาดวิทยา
รศ.พญ.ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล
เปนโครงการตอเนื่องที่ วพส. ใหการสนับสนุนหนวยระบาดวิทยา คณะ
หนวยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร ม.อ.
แพทยศาสตร ม.อ. เพื่อสรางนักวิจัยดานระบาดวิทยาสําหรับแกไขปญหาตางๆ
โดยในป 2556-2558 ไดตั้งเปาที่จะผลิตนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก จํานวนปละ 4-7 คน บทความตีพิมพ จํานวนปละ 6-10 เรื่อง
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“การพัฒนาเยียวยา สมานฉันท และสรางสรรคกําลังคน สําหรับภาคใต”
โครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
โครงการวิจัยรวมและจํานวนการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพดานการวิจัยของบุคลากร
ในพื้นที่ภาคใต จํานวนปละ 3-5 โครงการ และผลการวิจัยนําไปวางแผนสุขภาพ
ภาคใต จํานวนปละ 5-10 รายการ
2. การพัฒนาสุขภาวะ/ สงเสริมสุขภาพ
2.1 โครงการของศูนยประสานงานวิชาการใหความชวยเหลือผูไดรับ
ผศ.ดร.เมตตา กูนิง
ผลกระทบจากเหตุความไมสงบจังหวัดชายแดนใต (ศวชต. ม.อ.ปตตานี) ศวชต. ม.อ.ปตตานี
ดําเนินงานตอเนื่องเพื่อพัฒนากระบวนการการทํางานใหความชวยเหลือ โทรศัพท 086-491 5190, 073-334 088
เยียวยา ผูไดรับผลกระทบฯ อยางมีประสิทธิภาพ พรอมกับชวยเหลือผูไดรับ
http://www.deepsouthrelief.org/
ผลกระทบรายใหม รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานดานสตรีจิตอาสา ผูพิการ
facebook : ศวชต. ม.อ. ปตตานี
ชุมชน การพัฒนาอาชีพและการจัดการระบบฐานขอมูล
- วพส. ใหการสนับสนุนการดําเนินโครงการ “การฟนฟูจิตใจสตรีหมาย
จากเหตุการณความไมสงบจังหวัดชายแดนใตและพัฒนาเครือขายวิชาการ”
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสตรีจิตอาสา จํานวน 4 รุน
2.2 การสรางความสมานฉันทและพัฒนาสันติภาพ มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและ มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสรางความ
สรางความสมานฉันทชายแดนใต (มยส.)
สมานฉันท
ชายแดนใต (มยส.)
- วพส. รวมเปนสวนหนึ่งในการกอตั้งมูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสราง
โทรศัพท 074-455150
ความสมานฉันทชายแดนใต (มยส.) เพื่อเปนสวนหนึ่งเชิงกลไกสําคัญในระดับ
ประชาชน สรางสันติสุขและสมานฉันทในระยะยาวบนพื้นที่สามจังหวัดชายแดน โทรสาร 074-455150
http://www.dsrrfoundation.org/
ใต โดยการเยียวยาผูประสบเหตุความไมสงบใหผานพนวิกฤต ฟนตัวและพัฒนา
facebook : มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสราง
จนเปนกําลังของชุมชน และสรางความสมานฉันทในพื้นที่ดวยรูปแบบการ
ความสมานฉันทชายแดนใต
ดําเนินการที่หลากหลาย
ทั้งนี้ นับตั้งแตมกราคม 2554 – มีนาคม 2558 จนถึงปจจุบัน ไดใหการ
สนับสนุนทุนเยียวยาอาชีพทุนละ 5,000 บาทไปแลว 5 ปจํานวน 580 ราย เปน
เงิน 2,900,000 บาท
- มยส. รวมกับ The Rugiagli Intiative (tRI) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติ
Health as a bridge to Peace ถอดบทเรียนจากการประชุมจัดทําหนังสือ
“Healing Under Fire: The case of southern Thailand” หรือ “เยียวยาใน
ไฟใต” และไดจัดพิมพฉบับภาษายาวีและรูมีเพื่อเผยแพรในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใตและประเทศมาเลเซียดวย
3. การวิจัยดานสุขภาวะ/ สงเสริมสุขภาพ
3.1 โครงการ “การมีสวนรวมของชุมชนตอการฝากครรภอยางมีคุณภาพ รศ.พญ.ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล
และการใชตัวชี้วัดคุณภาพในการดูแลรักษาเพื่อลดภาวะแทรกซอนจากความดัน
หนวยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร ม.อ.
โลหิตสูงขณะตั้งครรภและภาวะตกเลือดหลังคลอดในจังหวัดชายแดนภาคใต
ประเทศไทย”
3.2 โครงการ “การศึกษาสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจในพื้นที่ตําบลวัง ผศ.ดร.สุวิทย จันทรเพ็ชร
วน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง”
คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ
ม.อ.วิทยาเขตตรัง
3.3 โครงการ “การศึกษาสถานการณการสูบบุหรี่ การเลิกบุหรี่ไดสําเร็จ ดร.ซอฟยะห นิมะ
และการสัมผัสควันบุหรี่มือสองที่บานในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต และ 4
หนวยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร ม.อ.
อําเภอในจังหวัดสงขลา”
3.4 โครงการ “การสํารวจการจัดการชนิดของขยะและปญหาในจังหวัด อาจารยสนั่น เพ็งเหมือน
ปตตานี”
สถาบันวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน คณะศึกษาศาสตร ม.อ. วิทยาเขต
ปตตานี
4. ผลการดําเนินงานอื่นๆ ที่ไดรับการสนับสนุนจาก ม.อ. และคณะแพทยศาสตร
สวนใหญสอดคลองกับผลการดําเนินงานที่ไดเสนอกับ สสส. โดยมีผลงานเดนๆ ไดแก
- การสรางความเขมแข็งดานวิจัยและพัฒนาใหกับอาจารย นักวิชาการ ม.อ. ทั้ง 5 วิทยาเขต โดย วพส. สนับสนุนและสงเสริม
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โครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
การเขียนบทความวิชาการเพื่อสงตีพิมพระดับนานาชาติ รวมพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา และเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนํา
แกหนวยงานและอาจารยรุนใหม
- สนับสนุนใหอาจารยและนักศึกษาเขารวมแลกเปลีย่ นกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อรวมศึกษาและพัฒนาการดําเนินงานที่
เกี่ยวของรวมกัน เชน การเยียวยาผูไดรับผลกระทบฯ และงานอาสาสมัครระหวางประเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต (วพส.)
ชั้น 6 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา
โทรศัพท/ โทรสาร : 0-7445-5150 มือถือสํานักงาน 08-1542-7006
Website : www.rdh.psu.ac.th Facebook.com/southern.rdh
E-mail : southern.rdh@gmail.com

11.6 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (สจรส.ม.อ.) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน
2552 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1. เปนสถาบันจัดการงานวิจัย ที่ทําหนาที่สราง สนับสนุนและสงเสริม งานวิจัยในเชิงระบบและเชิงนโยบายสุขภาพ
ในระดับพื้นที่ภาคใต เพื่อสรางองคความรูและกระบวนการเรียนรู สําหรับการแกปญหาและพัฒนาระบบสุขภาพที่มีความเฉพาะ
และหลากหลายของชุมชนในพื้นที่ภาคใต ตลอดจนการเผยแพรผลงานวิจัยเพื่อนําไปสูการใชประโยชน และตอบสนองการ
ปฏิรูประบบสุขภาพ
2. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือเพื่อใหเปนกลไกในการทํางานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพ ระดับมหภาคใน
เชิงสหวิทยาการที่เขมแข็งและมีความตอเนื่องของนักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนในพื้นที่ภาคใต ทั้งที่มาจากมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ หนวยงานภาครัฐและเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และชุมชน
3. เพื่อบูรณาการองคความรูและกระบวนการเรียนรูในการพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในมิติสาขา
วิชาการจัดการระบบสุขภาพ เพื่อเอื้อตอการสนับสนุนและสรางความเขมแข็งของงานวิจัยบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

ทิศทางการพัฒนาหนวยงาน
วิสัยทัศน (Vision)
สจรส.ม.อ. เปนสถาบันหลัก เปนแกนนําในการสงเสริม สนับสนุน ประสานการจัดการงานวิจัยและการจัดการความรู
ในเชิงระบบและนโยบายสุขภาพของภาคใต
พันธกิจ (Mission)
สจรส.ม.อ. เปนสถาบันจัดการงานวิจัยและการจัดการความรูในระบบสุขภาพ มีบทบาทสนับสนุนและสงเสริมใหผูมี
สวนรวม (stakeholder) ในพื้นที่ มีศักยภาพในการสรางชุดความรู เกิดการจัดการองคความรู และขับเคลื่อนใหเกิดสังคมที่ใช
ความรูในการแกปญหา หรือสรางนวัตกรรมโดยใชบริบทพื้นที่เปนตัวตั้ง ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาระบบสุขภาพที่ตอบสนองตอ
พื้นที่ภาคใต
พันธกิจหลักของ สจรส.ม.อ. จึงมี 3 ประการ คือ
1. การจัดการงานวิจัย
2. การขับเคลื่อนเชิงนโยบายสาธารณะ
3. การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ยุทธศาสตรหลักการดําเนินงานของ สจรส.มอ.
1. ใชกระบวนการทางวิชาการและงานวิจัย เปนเครื่องมือและกลไกในการประสานงาน
2. ใชการทํางานแบบเครือขาย โดยระดมนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในทองถิ่น เครือขายประชาคม
สุขภาพ องคกรชุมชนทองถิ่น ผูบริหาร ผูมีอํานาจตัดสินใจ และนักวิเคราะหระบบในพื้นที่ เพื่อสรางเปน
เครือขายทํางานและจัดการประเด็นสําคัญในระบบสุขภาพภาคใต
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3. ใชกระบวนการบริหารจัดการความรู การสรางองคกรและสังคมแหงการเรียนรูใหเกิดขึ้นในเครือขายระดับ
ตางๆ เพื่อสรางความเขมแข็งและเปนพลังในการขับเคลื่อนและจัดการระบบสุขภาพระดับทองถิ่นไดอยาง
ตอเนื่อง
4. ใชกระบวนการนโยบายสาธารณะ กระบวนการสมัชชาสุขภาพ ในการผลักดันนโยบายสุขภาพทั้งในระดับ
พื้นที่ ระดับภาคและระดับประเทศ

ผลการดําเนินงาน
1. การจัดการงานวิจัย
ตั้งแตป 2555 เปนตนมา สจรส.ม.อ. ไดดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนา ดังตอไปนี้
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนเพื่อเพิ่มคุณภาพผูเสนอโครงการรวมสรางชุมชนและทองถิ่นให
นาอยูในพื้นที่ภาคใต ป 2555
การดําเนินงานโครงการใชหลักคิดชุมชน/ทองถิ่นเปนฐานหลักของสังคม
และแนวคิดการพัฒนาระดับ
ชุมชนและทองถิ่นใหเขมแข็ง นาอยู จัดการตนเองได โดยมุงพัฒนา สนับสนุนใหชุมชนสามารถดําเนินโครงการ และมีพัฒนาการ
พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน ทั้งดานสังคม การศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลใหประชาชนในชุมชนมี
สุขภาวะที่ดี ผลการดําเนินงานโครงการดังกลาวมีดังนี้
1.1.1 เกิดกลไกคณะทํางาน 3 สวน เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน ประกอบดวย
1) สจรส.ม.อ. มีบทบาทในการบริหารจัดการโครงการ
2) คณะทํางานดานวิชาการ ประกอบดวย อาจารยมหาวิทยาลัยตางๆ ในพื้นที่ภาคใต ไดแก
ม.สงขลานครินทร ม.วลัยลักษณ ม.ทักษิณ ซึ่งมีความรูความเขาใจ ประสบการณการดําเนินงาน และคลุกคลีกับบริบทในพื้นที่
ภาคใต มีบทบาทในการพัฒนาหลักเกณฑ หลักสูตร และคูมือการพัฒนาโครงการชุมชนสุขภาวะ
3) ระบบพี่เลี้ยงใหกับชุมชน มีบทบาทในการจัดกระบวนการและสรางการเรียนรูใหกับชุมชนที่
เสนอโครงการ โดยมีจํานวนพี่เลี้ยงในพื้นที่ภาคใต ทั้งหมด 32 คน
1.1.2 ชุมชนในพื้นที่ภาคใตไดรับการสนับสนุนใหดําเนินโครงการรวมสรางชุมชนและทองถิ่นใหนาอยู ใน
ป 2555 จํานวน 129 โครงการ ครอบคลุม 13 จังหวัด เกิดเปนเครือขายชุมชนสุขภาวะใน 13 จังหวัดพื้นที่ภาคใต ไดแก ชุมพร
นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สงขลา สุราษฎรธานี ระนอง สตูล พังงา กระบี่ ปตตานี ยะลา และนราธิวาส
1.1.3 เกิดรูปแบบและกระบวนการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในพื้นที่ภาคใต และสงเสริมการรวมกลุม
เพื่อใหเกิดการเรียนรู รวมคิด รวมทํา รวมจัดกิจกรรมและดําเนินโครงการ ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งในการสรางชุมชนเขมแข็ง
1.1.4 เกิดหลักสูตรและคูมือการพัฒนาโครงการชุมชนสุขภาวะ
เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติใหกับพี่เลี้ยง
ผูสนใจ และเปนคูมือใหกับชุมชนในการนําไปประยุกตใชในกระบวนการพัฒนาชุมชนสุขภาวะ
1.2 โครงการติดตามสนับสนุน พัฒนาเสริมพลังโครงการภาคใต ป 2555
โครงการติดตามสนับสนุนเสริมพลัง โครงการภาคใต ป 2555 มีภารกิจในการติดตาม สนับสนุน โครงการ
รวมสรางชุมชนและทองถิ่นใหนาอยู โครงการเปดรับทั่วไป และโครงการผูสูงอายุ จํานวนทั้งสิ้น 193 โครงการ ในพื้นที่ 13
จังหวัดภาคใต ประกอบดวย กระบี่ พังงา สงขลา พัทลุง ระนอง ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล ปตตานี
ยะลา และนราธิวาส ผลการดําเนินงานมีดังนี้
1.2.1 เกิดกลไกการดําเนินงาน 4 ระดับ คือ
1) สจรส.ม.อ. มีบทบาทในการจัดการ และประสานงานโครงการ
2) คณะทํางานวิชาการ ประกอบดวย อาจารยมหาวิทยาลัยตางๆ ในพื้นที่ภาคใต ไดแก
ม.สงขลานครินทร ม.วลัยลักษณ ม.ทักษิณ ซึ่งมีความรูความเขาใจ ประสบการณการดําเนินงาน และคลุกคลีกับบริบทในพื้นที่
ภาคใต มีบทบาทในการรวมคิด ออกแบบหลักเกณฑ หลักสูตร และผลิตคูมือการติดตามสนับสนุนและประเมินผลโครงการ
3) คณะทํางานระดับปฏิบัติงานพื้นที่ ประกอบดวย
- พี่เลี้ยงพัฒนาโครงการ “รวมสรางชุมชนและทองถิ่นใหนาอยู” ภาคใต
- พี่เลี้ยงติดตามและประเมินผลโครงการ “รวมสรางชุมชนและทองถิ่นใหนาอยู” ภาคใต
4) คณะทํางานพัฒนาระบบหนุนเสริมการทํางานคณะทํางานระดับปฏิบัติงานพื้นที่ และ
สังเคราะหความรู
1.2.2 เกิดหลักสูตร และคูมือการติดตามประเมินผลโครงการชุมชนเปนสุข
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1.2.3 เกิดนวัตกรรมการสรางพื้นที่การสื่อสารภายในโครงการผานเว็บไซต www.happynetwork.org
ซึ่งเปนการสื่อสารการดําเนินกิจกรรมของพื้นที่ผานเว็บไซต ควบคูไปกับการสื่อสารสาธารณะ ทําใหกระบวนการทํางานมีความ
โปรงใสในทุกขั้นตอน และเนื้อหากิจกรรมที่เขียนไวสามารถนํามาปรับใช เขียนในรูปแบบของการรายงานผลการดําเนิน
โครงการของพื้นที่ไดอยางสะดวกรวดเร็ว ทั้งยังทําใหคนที่สนใจงานพัฒนาชุมชนทองถิ่นสามารถติดตามการดําเนินงาน สามารถ
นําไปปรับใชหรือเขามามีสวนรวมได
1.3 โครงการบูรณาการงานสรางเสริมสุขภาวะดานอาหารและโภชนาการ กรณีศึกษา จังหวัดสงขลา
โครงการบูรณาการงานสรางเสริมสุขภาวะดานอาหารและโภชนาการ กรณีศึกษา จังหวัดสงขลา มีพันธกิจ
ในการสรางตนแบบแหลงผลิตอาหารที่มั่นคง พัฒนารูปแบบการจัดการดานอาหารปลอดภัย ปรับพฤติกรรมคนใหมีโภชนาการที่
สมวัย โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ระยะ
เวลาดําเนินการตั้งแต 1 พฤษภาคม 2556 – 30 เมษายน 2557 ความกาวหนาในการดําเนินงานแตละแผนงาน มีดังนี้
แผนที่ 1 แผนงานความมั่นคงทางดานอาหาร
1. ปฏิบัติการชุมชน และการพัฒนาศูนยเรียนรูดานความมั่นคงทางอาหาร มีปฏิบัติการชุมชน การสราง
เครือขาย และการพัฒนาศูนยเรียนรูดานความมั่นคงทางอาหาร ดังนี้
1) ศูนยเรียนรูวิถีธรรมชาติ ต.บานนา อ.จะนะ จ.สงขลา
2) เครือขายชุมชน ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ จ.สงขลา
3) สถาบันศานติธรรม จ.สงขลา
4) ศูนยเรียนรูภูมิปญญาชาวบก
2. การวิจัยเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ กับการจัดการความมั่นคงทางอาหารจังหวัด
สงขลา มีการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของในพื้นที่ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ นําไปสูการ
กําหนดนโยบายความมั่นคงทางอาหารในระดับพื้นที่ ซึ่งมีแนวทางการจัดการความมั่นคงดานอาหารที่แตกตางกันตามบริบท
ของแตละพื้นที่ ครอบคลุมดานอาหารทะเล ไกพื้นเมือง ปลาน้ําจืด พืชผัก ผลไม และขาวพืชเมือง ขณะนี้อยูระหวางจัดทํา
ขอเสนอเชิงนโยบาย มีพื้นที่ดําเนินงาน จํานวน 6 พื้นที่ คือ
1) ตําบลบานนา อําเภอจะนะ
2) ตําบลเชิงแส อําเภอกระแสสินธุ
3) ตําบลรัตภูมิ อําเภอควนเนียง
4) ตําบลเขาพระ อําเภอรัตภูมิ
5) ตําบลควนรู อําเภอรัตภูมิ
6) ตําบลชะแล อําเภอสิงหนคร
แผนที่ 2 แผนงานอาหารปลอดภัย
1. การพัฒนาอุทยานอาหารในเขตเมือง ไดจัดการประชุมหารือรวมกับเทศบาลตําบลคอหงส ชมรม
ผูประกอบการรานอาหารเทศบาลคอหงส เครือขายประชาสังคม ม.สงขลานครินทร และคณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อคัดเลือก
พื้นที่ที่เหมาะสมในการตั้งอุทยานอาหาร โดยมีขอสรุปใหผลักดันตลาดเกษตร ม.อ. ซึ่งอยูภายใตการดําเนินงานของคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ใหเปนตลาดแหงการเรียนรู และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยใหกับผูบริโภค
2. การพัฒนาศูนยพิทักษสิทธิผูบริโภคในลักษณะเครือขายผูบริโภค-สมาคมผูบริโภคจังหวัดสงขลา มีการ
จัดตั้งกลไกเฝาระวังดานการคุมครองผูบริโภคในลักษณะเครือขายผูบริโภค ในระดับอําเภอ 16 อําเภอ รวมถึงมีการวางกรอบ
แนวทางในการเฝาระวังอาหารปลอดภัยในพื้นที่ และมีการฝกอบรมอาสาสมัครในพื้นที่ 11 อําเภอ (จาก 16 อําเภอ) โดยอบรม
ดานอาหารปลอดภัย กลยุทธการตลาดการโฆษณาหลอกลวงอวดอางสรรพคุณเกินจริงผานสื่อในรูปแบบตางๆ ตลอดจนการฝก
อานฉลากอาหารเพื่อสรางปฏิบัติการเฝาระวังของอาสาสมัครในพื้นที่
แผนที่ 3 แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อใหมีโภชนาการสมวัย
1. การสํารวจขอมูลพื้นฐานเพื่อประเมินตนเองเบื้องตน (Baseline Data) และการประเมินผลโดยพื้นที่
ปฏิบัติการนํารอง ไดจัดทําเครื่องมือสํารวจตนเองของชุมชนดานความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัยที่
สอดคลองกับบริบทชุมชน
2. ปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการดานอาหาร (Intervention) มีปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการดานอาหารใน
พื้นที่นํารอง 2 แหง โดยใชกลไกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนองคกรขับเคลื่อนคือ องคการบริหารสวนตําบลควนรู อ.รัตภูมิ
จ.สงขลา และเทศบาลตําบลชะแล อ.สิงหนคร จ.สงขลา
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3. การติดตามผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค และสถานการณสุขภาพระยะยาวแบบ CohortStudy เปนการศึกษาติดตามพฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 6 เดือน – 14 ป ใน ต.ชะแล และ
ต.ควนรู จ.สงขลา ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีการดําเนินงานบูรณาการอาหารและโภชนาการ โดยเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่ไมไดดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินงาน ตั้งแตมกราคม 2556 – ธันวาคม 2557
4. การวิจัย เรื่อง อาหารเปนยาสมุนไพร: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา (Food as herbal medicine:
A case study of Songkhla province) มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวม วิเคราะห สังเคราะหใหเกิดเปนชุดความรูอาหารที่เปนยา
และสรางปฏิบัติการทั้งระดับนโยบายและระดับพื้นที่ เพื่อใหประชาชนกลับมาบริโภคอาหารที่มีคุณคาตอการสงเสริม ปองกัน
รักษาและฟนฟูสุขภาพ โดยศึกษาอาหารที่ใชเปนยาที่เกี่ยวกับการปองกันและรักษาโรคเรื้อรัง อาหารที่ใชเปนยาบํารุงรางกาย
และอาหารที่ใชเปนยาในกลุมเฉพาะ เชน หญิงมีครรภ ผูสูงอายุ คนอวน
แผนที่ 4 แผนงานการสื่อสารสาธารณะ
1. การพัฒนาเว็บไซต consumersouth.org มีการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต www.consumersouth.org
ใหทันสมัย สามารถแสดงรายละเอียดครอบคลุมทุกกิจกรรมหลักของโครงการ
2. การวางแผนงานสื่อสารสาธารณะ ไดวางแผนการดําเนินงานสื่อสารสาธารณะใน 4 ดาน คือ
- การสรางเครือขายสื่อ
- การนําเสนอและเผยแพรขอมูลสุขภาวะอาหารในวงกวาง ในประเด็นความมั่นคง ความปลอดภัย
และการกินตามวัย
- การบูรณาการ เชื่อมโยงระบบขอมูลทั้งเว็บไซต และ social media
- การจัดตลาดนัดความรู
1.4 โครงการศึกษา เรื่อง การเฝาระวังยาที่มีการใชผิดวัตถุประสงคในกลุมวัยรุน กรณีศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต
เนื่องจากในปจจุบันพบวายาที่ใชในการรักษาโรคบางชนิดไดถูกนําไปใชในทางที่ไมเหมาะสม โดยไมมีความ
จําเปนทางการแพทย โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําไปใชเพื่อหวังผลในการออกฤทธิ์ทางจิตประสาททดแทนการใชยาเสพติด หรือ
ใชเสริมฤทธิ์สารเสพติดบางชนิด หรือใชเปนสารมึนเมา หรือใชเปนยานอนหลับ และในบางกรณีสามารถนําไปใชเปนสารตั้งตน
ในการผลิตยาเสพติด ดังนั้นจึงไดทําการศึกษาสถานการณและแนวโนมการใชยา เพื่อหาแนวทางในการเฝาระวัง อันนําไปสู
มาตรการแกปญหาทั้งทางดานสังคมและทางดานกฎหมาย รวมทั้งพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ และกําหนด “พิมพเขียว”
[Blueprint] ของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ดานการพัฒนาระบบการรายงานการกระจายยา โดยทําการศึกษาทั้งใน
กลุมเด็กเยาวชน คลินิคและรานขายยา และเจาหนาที่และบุคลากรที่เกี่ยวของกับงานขอมูลและการเฝาระวังการใชยา
2. การขับเคลื่อนเชิงนโยบายสาธารณะ
2.1 นโยบายสาธารณะดานการจัดการความมั่นคงทางอาหารจังหวัดสงขลา
เกิดรางขอเสนอเชิงนโยบายการจัดการความมั่นคงดานอาหารในระดับพื้นที่ จํานวน 6 พื้นที่ที่มีการจัดการ
ความมั่นคงดานอาหารที่แตกตางไปตามบริบทของพื้นที่ โดยครอบคลุมดานอาหารทะเล ไกพื้นเมือง ปลาน้ําจืด พืชผัก ผลไม
และขาวพืชเมือง นําไปสูการจัดทํายุทธศาสตรระบบอาหารจังหวัดสงขลา ซึ่งครอบคลุมเรื่อง
- ความมั่นคงทางอาหาร
- ความปลอดภัยของอาหาร
- โภชนาการสมวัย
2.2 การขับเคลื่อนชุมชนและทองถิ่นใหนาอยูสูวิถีการจัดการตนเอง
จากโครงการติดตามสนับสนุน พัฒนาเสริมพลัง โครงการรวมสรางชุมชนทองถิ่นและทองถิ่นใหนาอยู ไดมี
การดําเนินการผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อนเชิงนโยบายสาธารณะ โดยใชการจัดประชุมในงานสรางสุขภาคใต “รวมขับเคลื่อน
ชุมชนและทองถิ่นใหนาอยูสูวิถีการจัดการตนเอง” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28-29 กันยายน 2556 ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราช
สมบัติครบ 60 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีภาคีเครือขายเขารวมกิจกรรม จํานวน 435 คน ประกอบดวย ชุมชน/
นักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความตระหนักรูรวมในคุณคาของทุนทางสังคมที่
ชุมชนมีอยู เพื่อใหชุมชนไดหันมามองอนาคตและรวมกันกําหนดแผนปฏิบัติการรวมกัน บนฐานความเชื่อที่วาการพัฒนาจะนํา
ไปสูการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ อีกทั้งชุมชนจะไดคนพบนวัตกรรมและการเรียนรูในสิ่งใหมจากประสบการณ สามารถแบงปนไป
ยังเพื่อนชุมชนทองถิ่นดวยกันได
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3. การผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
สจรส.ม.อ. รวมกับ บัณฑิตวิทยาลัย และ คณะเภสัชศาสตร ม.สงขลานครินทร เปดหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงคพื่อมุงผลิตมหาบัณฑิตเปนนักจัดการที่สามารถแสวงหาความรู
อยางเปนระบบ คิดอยางมีวิจารณญาณในการพัฒนา และสรางองคความรู รวมถึงการใชหลักฐานเชิงประจักษเชื่อมโยงไปสูการ
ปฏิบัติในการจัดการระบบสุขภาพ โดยเริ่มรับนักศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2553 ปจจุบันมีนักศึกษา 5 รุน
จํานวน 64 คน และมีนักศึกษาจบการศึกษา ในปการศึกษา 2556 จํานวน 6 คน
4. การเผยแพรผลงานวิจัย วิทยานิพนธของนักศึกษา/อาจารย
การเผยแพรผลงานวิจัยวิทยานิพนธของนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบ
สุขภาพ มีดังนี้
1. ชาคริต โภชะเรือง, อมร รอดคลาย. 2556. การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมเพื่อ
รับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กรณีศึกษา พื้นที่เทศบาลตําบลคูเตา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาวิจัยครั้งที่ 1 ประจําป 2556 วันที่ 30 สิงหาคม 2556
ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา.
2. ธีระศักดิ์ กิตติคุณ, สุกัญญา โลจนาภิวัฒน. 2556. การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ทองถิ่น จังหวัดตรัง. การประชุมวิชาการระกับชาติ เพื่อนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5
(The 5th National Graduate Research Conference) วันที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง หัวหมาก
3. นภาภรณ แกวเหมือน, กุลทัต หงสชยางกูร. 2556. ระบบการดูแลสุขภาพวัยรุนของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต. การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนําเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 (The 5th National Graduate Research Conference) วันที่ 29 สิงหาคม 2556
ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก
4. เพียงกานต เดนดารา, ศศิกานต กาละ, สุรียพร กฤษเจริญ. 2556. แบบแผนการดําเนินชีวิตของหญิงตั้งครรภ
วัยรุนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต. การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ครั้งที่ 2 รวมพลังสรางสรรคผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและประเทศไทย วันที่ 19 สิงหาคม 2556 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
5. Hayinima N., Balthip Q., Sutheravut P. 2013. Successful Implementation of Diabetics
Mellitus Screening Program at Primary Care Unit in Narathiwas Province, Thailand. Poster
presentation at the 2013 International Nursing Conference on Health, Healing & Harmony :
Nursing Values., Phuket, Thailand, May 1–3, 2013.
6. Nima R., Balthip Q., Sutheravut P. 2013. Experience of Obesity Management of Thai Muslim
Women. Poster presentation at the 2013 International Nursing Conference on Health,
Healing & Harmony : Nursing Values., Phuket, Thailand, May 1–3, 2013.
7. ฮามีดะ หวันนุรัตน, จุฑารัตน สถิรปญญา, พงคเทพ สุธีรวุฒิ. 2556. ระบบติดตามและประเมินโครงการ
พัฒนาสุขภาวะชุมชน กรณีศึกษา โครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ. การประชุมนําเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่
7 ประจําปการศึกษา 2556 วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
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11.7 สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร
(Food Innovation and Research Institute)
ประวัติความเปนมา
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีมติเห็นชอบในหลักการใหจัดตั้ง “โครงการจัดตั้ง
สถาบันวิจัยอาหารครบวงจรเพื่อสนับสนุนครัวไทยสูครัวโลก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร” ซึ่งตอมาใหใชชื่อวา “สถาบันวิจัย
และนวัตกรรมอาหาร” ทําหนาที่บูรณาการองคความรูทางดานวิชาการจากงานวิจัยสูการถายทอดเทคโนโลยีใหแกชุมชน และ
ผูประกอบการทุกระดับใหเกิดขึ้นอยางเปนระบบ นําไปสูการประสานความรวมมือระหวางคณะ/หนวยงานตางๆ ใหสามารถ
แกปญหาและเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน
สามารถเชื่อมโยงใหเกิดการวิจัยและพัฒนาตอยอดเพื่อใหเกิดการนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยในการสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหาร ปจจุบันมี ผศ.ดร.เสาวคนธ วัฒนจันทร เปน
หัวหนาโครงการ
วัตถุประสงค
1. จัดตั้งสถาบันวิจัยอาหารใหเปนหนวยงานบูรณาการองคความรูทางดานวิชาการที่หลากหลาย ครบวงจรจาก
งานวิจัยสูการถายทอดเทคโนโลยีใหแกชุมชนและผูประกอบการทุกระดับ
2. สรางระบบการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑอาหารและความปลอดภัยใหสามารถรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑที่มี
การยอมรับทั้งในและตางประเทศ
3. การเชื่อมโยงใหเกิดการวิจัยและพัฒนาตอยอดเพื่อใหเกิดการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยรวมกับ
ผูประกอบการในการสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลก
4. การพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการใหมีความรูและสามารถเขาถึงขอมูลความรูดานเทคโนโลยี กระบวนการ
ผลิต ระบบมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร การสรางนวัตกรรมอาหาร และชองทางการตลาดทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ
แผนกิจกรรม

ผลการดําเนินงาน
1. ศูนยขอมูลถายทอดเทคโนโลยี
1.1 สถาบันฯ ไดรวบรวมผลงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร โดย
คัดกรองผลงานวิจัยเดนที่เกี่ยวของกับอาหารทะเล และสามารถนําไปใชประโยชนไดจากผลงานวิจัยตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และ
ปลายน้ํา จํานวน 148 เรื่อง จัดทําในรูปแบบหนังสือรวบรวมผลงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อใหผูประกอบการ บุคคลภายนอก รวมถึงนักวิจัยจากองคกรอื่น นําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในเชิง
พาณิชยหรือวิจัยตอยอดใหมากขึ้น
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1.2 พัฒนาระบบ และการขยายฐานขอมูลงานวิจัยผานเว็ปไซด www.firinpsu.org เพื่อเปนแหลงสืบคนขอมูล
เชื่อมโยงการใชประโยชนตอภาคอุตสาหกรรมและชุมชน

1.3 รวบรวมขอมูลผลงานวิจัยดานวัตถุดิบเกษตรและอาหารของมหาวิทยาลัย เพื่อเปนชองทางใหภาคอุตสาหกรรม
สามารถเขาถึงขอมูลและนําขอมูลไปพัฒนาตอยอดไดงายขึ้น ปจจุบันมีจํานวนผลงานวิจัยในฐานขอมูลจํานวน 395 ผลงาน
ประกอบดวย อาหารทะเล วัตถุดิบทดแทน และวัสดุเศษเหลือ 179 ผลงาน ผักผลไมและขาว 107 ผลงาน เนื้อสัตวและสัตว
ปก 99 ผลงาน นวัตกรรมผลิตภัณฑขนมไทย 17 ผลงาน และอื่นๆ 10 ผลงาน
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1.4 รวบรวมขอมูลสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จํานวนทั้งสิ้น 294 ผลงาน เพื่อใชเปนขอมูลสนับสนุนการวิเคราะห
แนวโนมผลิตภัณฑและเทคโนโลยี สําหรับกําหนดทิศทางการวิจัยใหกับนักวิจัยและภาคอุตสาหกรรม ประกอบดวย วัตถุดิบพริก
270 ผลงาน วัตถุดิบขาวสังขหยด 13 ผลงาน และวัตถุดิบขาวไรซเบอรรี่ 11 ผลงาน
1.5 รวบรวมขอมูลทางดานเครื่องมือ อุปกรณและหองปฏิบัติการ เพื่อเชื่อมโยงเครือขายและสนับสนุนการวิจัย
พัฒนา จํานวน 16 เรื่อง ประกอบดวย ขอมูลเครื่องมือและอุปกรณ 11 เรื่อง และขอมูลหองปฏิบัติการ 5 เรื่อง
2. การพัฒนาหนวยปฏิบัติการวิจัย/วิเคราะหทดสอบอาหาร/โรงงานตนแบบ
สถาบันฯ ไดดําเนินการปรับปรุงสถานที่และจัดซื้อครุภัณฑใหแกศูนยทดสอบทางดานอาหารเพื่อรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ ความปลอดภัย และดําเนินการเตรียมมาตรฐานวิธีเพื่อใหบริการแกนักวิจัย บัณฑิตศึกษา และผูประกอบการ ซึ่ง
รายละเอียดการใหบริการแสดงในรูปที่ 11.12-11.13

รูปที่ 11.12 จํานวนผูใชบริการศูนยทดสอบ ประจําป 2558

รูปที่ 11.13 สัดสวนการใชบริการศูนยทดสอบ ประจําป 2558 แบงตามประเภทของผูใชบริการ
3. การจัดกิจกรรมตางๆ
3.1 แผนที่นวัตกรรมและความปลอดภัยอาหาร
1) จัดทําฐานขอมูลงานวิจัยทางดานอาหารและอาหารทะเลในพื้นที่ภาคใต
สถาบันฯ ไดดําเนินการประชุมเครือขายสถาบันศึกษาและหนวยงานวิจัยภาครัฐเพื่อรวบรวมขอมูลงานวิจัย
ของ ม.สงขลานครินทร สถาบันศึกษาในภาคใต สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
แหงชาติ (สวทน.) และศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําภูมิภาค ภาคใต (ศวภ.3)
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การประชุมเครือขายสถาบันศึกษาและหนวยงานวิจัยภาครัฐเพื่อรวบรวมขอมูลงานวิจัย
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ จ.สงขลา
2) จัดทําแผนที่และจับคูนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารที่มีศักยภาพสําคัญตอเศรษฐกิจภาคใต
จัดประชุมนักวิจัยทางดานอาหารทะเล (เนนงานวิจัยกุงขาว) เพื่อสราง Road map งานวิจัยที่มีผลกระทบ
กับเศรษฐกิจทั้งตนน้ําถึงปลายน้ํารวมกับเครือขายวิจัย วช. ภาคใต เพื่อเสนอขอทุนวิจัยภายใตโครงการ National Food
Valley ประจําป 2557

ประชุมระดมสมองประเด็นปญหาหลักอุตสาหกรรมอาหารทะเลและแนวทางแกไข
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ หองประชุมฉัตรวิจัย สํานักวิจัยและพัฒนา ม.สงขลานครินทร
3) โครงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารทะเล
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการอุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อ
อุตสาหกรรมอาหารทะเล เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ กิจกรรมประกอบดวย
ดร.อัจฉรา วงศแสงจันทร รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และที่ปรึกษาคณะทํางาน
บูรณาการขับเคลื่อน วทน. สาขาอาหารทะเลแปรรูปในพื้นที่ในภาคใต เปนประธานในพิธีเปด พรอมทั้งชี้แจงกลไลขับเคลื่อน
วทน. ในภูมิภาค เพื่อเพิ่มมูลคาและยกระดับอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ภาคใต

การบรรยายพิเศษหัวขอ “นโยบายภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารทะเล” โดย
ดร.กอศักดิ์ โตวรรธกวณิชย นักวิจัยนโยบายอาวุโส สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
แหงชาติ (สวทน.) ไดกลาวถึงนโยบายของภาครัฐเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารทะเล
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การเสวนาเรื่อง “สถานการณอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทย แนวทางการจัดการ และความตองการใน
การสนับสนุนทางดานนวัตกรรมของพื้นที่ภาคใต” โดย
ดร.ปรีชา ศิริแสงอารําพี ประธานหอการคา จังหวัดสมุทรสาคร
รศ.ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา ม.สงขลานครินทร
ดร.กอศักดิ์ โตวรรธกวณิชย นักวิจัยนโยบายอาวุโส สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)
นายสุนทร คําสุข ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและตรวจสุขภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําสงขลา
กรมประมง

การจัดบูธประชาสัมพันธองคกร และการแสดงสินคาเครือขายพันธมิตรภาครัฐ สถาบันการศึกษา และ
ผูประกอบการ ไดแก โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงเกษตร
และสหกรณ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน สถาบันการศึกษาในพืน้ ที่ อุทยานวิทยาศาสตร โดยแบงเปน
การบริการหนวยงานจากภาครัฐ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหาร
การแสดงสินคา/เจรจาธุรกิจ และพบปะแลกเปลี่ยนระหวางผูประกอบการ

4) อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑอาหาร
สถาบันฯ จัดอบรมใหแกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวของกับการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑอาหาร
และวัตถุดิบเกษตร เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการสืบคน วิเคราะหขอมูลเพื่อใชประกอบการกําหนดแนวทางการวิจัยและ
พัฒนาสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารและวัตถุดิบเกษตร และรวมกันจัดทําแผนเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑอาหารตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ในวันที่ 28-30 มกราคม 2558 จากการอบรมในครั้งนี้หัวของานวิจัยที่
นักวิจัยใหความสนใจ ไดแก
กลุมอาหารทะเลและวัสดุเศษเหลือ สนใจเรื่องการปนเปอนและการกําจัดไบโอฟลมที่เกิดขึ้นระหวาง
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร
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กลุมผัก ผลไมและขาว
- ขาวขัดสี องคประกอบของขาวขัดสี การทํา resistant starch รวมไปถึงการศึกษาสารตานอนุมูล
อิสระที่พบในขาวขัดสี
- สารสกัดจากสะตอที่มีฤทธิ์ตานการเจริญของของเชื้อจุลินทรีย กลุมเนื้อสัตวและสัตวปก สนใจ
ผลิตภัณฑจากเนื้อแพะ และกลุมสารเสริมอาหาร สนใจสารสกัดจากแบคทีเรียเซลลูโลสสําหรับ
เติมในผลิตภัณฑอาหารที่มีความหนืด
5) อบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อการวิจัยพัฒนานวัตกรรมอาหาร”
สถาบันฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ใหแกสถานประกอบการ และผูเขารวมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยและ
พัฒนา ในวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 โดยวิทยากรจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร และสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ภายหลังการอบรม สถานประกอบการจํานวน 4 แหง สามารถสรางโจทยวิจัยเพื่อ
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมใหกับอุตสาหกรรมของตนเองได คิดเปนโจทยวิจัยทั้งหมด 7 เรื่อง

6) สัมมนาเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการอุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ
อุตสาหกรรมอาหารทะเล ครั้งที่ 2 ภายใตชื่องาน "ฝาวิกฤติอาหารทะเลดวย วทน."
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2559 ซึ่งกิจกรรมประกอบไปดวย การเสวนา “แนวทางในการสรางความ
เขมแข็งของอุตสาหกรรมอาหารทะเลดวย วทน.” และ “การฝาวิกฤติ IUU และแนวทางแกปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ ความ
ปลอดภัยของอาหาร”
นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอผลงานวิจัย ทั้งในรูปแบบโปสเตอร และบรรยาย โดยวิทยากรจาก
ภาคอุตสาหกรรม และนักวิจัยจากภาครัฐ การออกบูธแลกเปลี่ยนขอมูลสินคาและบริการทางดาน Food ingredients,
Packaging, Food Equipment

3.2 โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหาร: ขนมไทยสูสากล
PSU Food Innovation Contest: Thai Dessert to the World
เปนโครงการประกวดนวัตกรรมสําหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี เพื่อเปนการพัฒนาทักษะใหกับนักศึกษา
ในการนําเอาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาประยุกตใชพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑขนมไทยใหมีอายุการเก็บรักษามากขึ้น
1) นักศึกษาใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสรางสรรคผลิตภัณฑขนมไทย โดยใชความรูทางดาน
- การพัฒนาผลิตภัณฑ
- การตลาด เพื่อสํารวจและรวบรวมแนวคิด
- การจัดทําแบบสอบถามสํารวจผูบริโภคกลุมเปาหมายเพื่อใหไดแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ
- การใชโปรแกรม Mixer Design เพื่อหาสูตรที่ดีที่สุดใหกับผลิตภัณฑ
- การทดสอบทางประสาทสัมผัส เชน การใช Hedonic Scale ในการทดสอบคุณลักษณะทั้งหมดของ
ผลิตภัณฑ
- การใชโปรแกรมทางสถิติ SPSS เพื่อสรุปผลการศึกษา
- อายุการเก็บรักษา ของผลิตภัณฑขนมไทยทั้ง 17 ผลิตภัณฑ มากกวา 15 วัน (อายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑอยูในชวง 15 วัน ถึง 3 สัปดาห)
- มีผูสนใจตอยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑขนมไทย
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2) ไดผลิตภัณฑขนมไทย จํานวน 17 ผลิตภัณฑ โดยผลิตภัณฑขนมไทย จํานวน 10 ผลิตภัณฑ ไดรับการ
คัดเลือกเขาสูรอบชิงชนะเลิศ

4. ผลการดําเนินการดานวิจัยและพัฒนา
4.1 โครงการวิเคราะห Moisture sorption isotherm และคา critical water activity ของผลิตภัณฑอาหาร
(MSI) โดย ศูนยวิทยาศาสตรอาหารฮาลาล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขตปตตานี
4.2 โครงการวิจัย เรื่อง การตรวจประเมินและวิเคราะหปญหาการปนเปอนไบโอฟลมในอุตสาหกรรมอาหารทะเล
และการแนะนําแนวทางแกไข โดย ดร.ดิสิดา ถิระวัฒน คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะ
4.3 ยกระดับงานวิจัยพัฒนาและตอยอดนําไปสูนวัตกรรมและการพัฒนาเชิงพาณิชยในภาคอุตสาหกรรม (ผลจาก
การจัดอบรมและวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง กระบวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อการวิจัยพัฒนานวัตกรรมอาหาร
Phase 1 เมื่อวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 มีผูประกอบการ 4 โรงงาน สามารถจัดทําโครงรางของการวิจัย
และพัฒนาจํานวน 7 โครงการวิจัยนวัตกรรม ผูประกอบการขึ้นทะเบียนเปนหนวยวิจัยจํานวน 1 โรงงาน
4.4 ชุดโครงการวิจัยความมั่นคงและความปลอดภัยตลอดหวงโซอาหารของพริกในพื้นที่ จังหวัดสงขลา พัทลุง และ
นครศรีธรรมราช
4.5 โครงการวิเคราะหความเสี่ยงในการลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑจากเศษเหลืออาหารทะเล ระยะที่ 1 การสํารวจ
ปริมาณเศษเหลืออุตสาหกรรมอาหารทะเลในภาคใต

4.6 ผลิตภัณฑนวัตกรรม
1) ผลิตภัณฑไขเค็มไชยา (ไขเค็มตมสุกพรอมบริโภค)
- ยืดอายุการเก็บโดยการเคลือบที่ผิวไขจากสารธรรมชาติ สามารถยืดอายุการเก็บจากเดิม 5 วัน เปน
15 วัน ที่อุณหภูมิหอง
- การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑเหมาะกับรานสะดวกซื้อ และตอผูบริโภคยุคใหม
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2) อาหารพรอมบริโภคสําหรับผูสูงอายุในถุงทนรอน
- ขาวตมและโจก จากขาวกลองสังขหยด และขาวไรซเบอรรี่ พรอมบริโภค
- สําหรับผูบริโภคทั่วไป และผูสูงอายุที่เคี้ยวและกลืนลําบาก
- ยืดอายุการเก็บรักษาไดนาน 1 ป

3) ผลิตภัณฑผงโรยขาวจากผักหาสี

5. การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการและนักวิจัย
5.1 สถาบันฯ จัดอบรมหลักสูตร “หลักการและการประยุกตใชระบบคุณภาพความปลอดภัยอาหาร HACCP” ให
แกผูประกอบการ SME ที่เปนผูผลิตสินคาสูรานคาปลีก รวมกับ CP All และ iTAP โดยมี รศ.ดร.ไพรัตน โสภโณดร เปน
วิทยากร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2557 ณ หองสุริยาศศิน ชั้น 8 โรงแรมลีการเดนพลาซา อ.หาดใหญ จ.สงขลา มี
ผูประกอบการเขารวมอบรมทั้งหมด 43 คน ผลการประเมินหลักสูตรภาพรวมอยูที่ระดับดีมาก (รอยละ 85.98) หลังการอบรมมี
ผูประกอบการ 2 ราย ตองการประยุกตใชระบบ HACCP โดยใหผูเชี่ยวชาญเขาไปวิเคราะหปญหาเบื้องตน ณ สถานที่ผลิต
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5.2 สถาบันฯ จัดอบรมเรื่อง กระบวนการวิจัยพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรมสําหรับนักวิจัย (Research Methodology
for Food Innovation) โดย ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ และคุณคงวุฒิ นิรันตสุข จากศูนยพี่เลี้ยงเพาะพันธุปญญา ม.ศิลปากร
ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมอาหารที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในเชิงพาณิชย การจัดอบรมในครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพือ่ ถายทอดองคความรูว จิ ยั อยางไรใหไดผลิตภัณฑนวัตกรรม
ใหนกั วิจยั ไดเขาใจกระบวนการวิจยั เพือ่ สรางสรรค
ผลิตภัณฑนวัตกรรมอาหารที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในเชิงพาณิชย และสรางเครือขายระหวางนักวิจัยในการพัฒนา
ผลิตภัณฑนวัตกรรมอาหาร โดยมีผูเขารวมจํานวน 40 คน
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12. ผลการดําเนินงานดานบัณฑิตศึกษา
12.1 หลักสูตร
จํานวนหลักสูตร
บัณฑิตวิทยาลัย มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดพัฒนาอยางตอเนื่องตามกลุมสาขาวิชาและระดับของหลักสูตร
ตามทิศทางและความกาวหนาในสาขาวิชานัน้ ๆ และเปนไปตามความตองการของตลาดและสังคมในประเทศและตางประเทศ
รวมถึงศักยภาพของอาจารยและงานวิจัย ในปจจุบันมีจํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษารวมทั้งสิ้น 176 หลักสูตร แสดงดังรูป
ที่ 12.1

รูปที่ 12.1 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2554-2558

12.2 นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ผูสมัครเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ผูสมัครเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2554-2558 มีจํานวนประมาณปละ 2,000-3,000 คน (แสดงในรูปที่ 12.2) โดย
หลักสูตรที่ไดรับความสนใจมาก 3 หลักสูตรแรก ไดแก หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลําดับ

รูปที่ 12.2 จํานวนผูสมัครและผูเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2554-2558
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นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 4,646 คน
แบงเปนระดับปริญญาเอก 965 คน ระดับประกาศนีบัตรบัณฑิตชั้นสูง 301 คน ระดับปริญญาโท 3,158 คน และระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 222 คน (รายละเอียดแสดงในรูปที่ 12.3)

รูปที่ 12.3 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2558
(ขอมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2559)

ผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2554-2557 จําแนกตามระดับการศึกษา แสดงในรูปที่ 12.4

รูปที่ 12.4 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2553-2557
(ขอมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2559)

12.3 ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธที่ตีพิมพและเผยแพร
ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ
ประชุมวิชาการตางๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มีดังนี้ (รายละเอียดแสดงในรูปที่ 12.5)

และนําเสนอในที่
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รูปที่ 12.5 จํานวนผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป 2553-2557
(ขอมูลจากระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย ณ วันที่ 6 มกราคม 2559)

12.4 รางวัลวิทยานิพนธดีเดน
บัณฑิตวิทยาลัยจัดใหมีการมอบรางวัลวิทยานิพนธดีเดน เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนมา เพื่อเปนการยกยอง
ประกาศเกียรติคุณใหแกนักศึกษาบัณฑิตศึกษาผูมีความมานะพยายามอุทิศตนเพื่อสรางวิทยานิพนธที่มีคุณภาพ รวมทั้งเปนการ
กระตุนและใหกําลังใจแกคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยไดรบั การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร และกองทุนวิจัยวิทยาเขตหาดใหญ ซึ่งผูไดรับรางวัลจะเขารับรางวัลในวันปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และ
เขารับเกียรติบัตรในวันแหงคุณคาสงขลานครินทรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
บัณฑิตวิทยาลัย แบงประเภทรางวัลออกไดดังนี้
1. รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาเอก รางวัลละ 10,000 บาท พรอมประกาศนียบัตรเกียรติคุณ
2. รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาโท รางวัลละ 10,000 บาท พรอมประกาศนียบัตรเกียรติคุณ
ตารางที่ 12.1 รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ประจําป 2553-2557 จําแนกตามกลุมสาขา
กลุมสาขา
กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ
กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
กลุมมนุษยศาสตร
กลุมสังคมศาสตร

ป 2553
ป.เอก ป.โท
1
2
2
1
1
1
1
1
1
-

ป 2554
ป.เอก ป.โท
2
2
3
1

จํานวนรางวัล
ป 2555
ป.เอก ป.โท
2
1
2
-

ป 2556
ป.เอก
ป.โท
1
1
1
2
-

ป 2557
ป.เอก
ป.โท
1
1
3
1
-
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รายชื่อผูไดรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดน ปการศึกษา 2556
ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ
เรื่อง Silica-Reinforced Natural Rubber for Low Rolling Resistance, Energy-Saving Tires
นักศึกษา นายวิสุทธิ์ แกวสกุล
สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.กรรณิการ สหกะโร
Prof. Dr. Jacques W.M. Noordermeer
กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ
เรื่อง คอลลาเจน เจลาติน และเจลาตินไฮโดรไลเสตจากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปปลาฉลาม
นักศึกษา นายพณัฐ กิตติพัฒนบวร
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
อาจารยที่ปรึกษา ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
ดร.วรรณพ วิเศษสงวน
Prof. Dr. Fereidoon Shahidi
เรื่อง การสังเคราะหและศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมอะเซติลโคลีนเอสเทอเรสในหลอดทดลองของอนุพันธ
N-(1-benzyl-1H-1,2,3-triazole-4yl)-aralkylamide
นักศึกษา นางสาววรลักษณ เพชรรัตน
สาขาวิชาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร
อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.ลือลักษณ ลอมลิ้ม
ผศ.ดร.ฉัตรชัย วัฒนาภิรมยสกุล
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
เรื่อง Incidence of Clinical and Environmental Vibrio parahaemolyticus Isolates in
Hat Yai City and Biosurfactants Produced by Soil Microorganisms against
Vibrio parahaemolyticus
นักศึกษา นางสาวจันทรทิพย ทองจันทร
สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
อาจารยที่ปรึกษา ศ.ดร.วราภรณ วุฑฒะกุล
ดร.กาญจนา ศรีนิติวรวงศ
เรื่อง ฤทธิ์ของสารสกัดจากใบกระทุและ Rhodomyrtone ตอการยับยั้งแบคทีเรียที่มีบทบาทในการเกิดสิว
นักศึกษา นางสาวจงกล สายสิงห
สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
อาจารยที่ปรึกษา ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล
ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย
Prof. Dr. Friedrich Gotz
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รายชื่อผูไดรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดน ปการศึกษา 2557
ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาโท

กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ
เรื่อง Biosensor Improvement Strategies using Chitosan Based Cryogel for
Medical Applications
นักศึกษา Mr. Amin Fatoni
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
อาจารยที่ปรึกษา รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
ผศ.ดร.อาภรณ นุมนวม
กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ
เรื่อง ศักยภาพในการใชแบคทีเรียสังเคราะหแสงกลุมที่สะสมซัลเฟอรเพื่อสงเสริมการเจริญของกลาขาว
(Oryza sativa C.) ในดินเค็ม
นักศึกษา นายโตมร นุนแกว
สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
อาจารยที่ปรึกษา รศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ
Prof. Dr. Hiroshi Kanzaki
Assoc. Prof. Dr. Teruhiko Nitoda
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
เรื่อง การเตรียมผลึกซิลเดนาฟล-ไซโคลเด็กตรินเพื่อใชรักษาโรคความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูง
ในรูปยาสูดพนทางปาก
นักศึกษา นายสมชาย สวัสดี
สาขาวิชาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร
อาจารยที่ปรึกษา รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ
รศ.ดร.หิริหัทยา เพชรมั่ง
เรื่อง การกระตุนการแสดงออกของยีนไซโตไคนและคีดมไคนในเซลเยื่อบุผิวหลอดลมยอยทางเดินหายใจ
ของคนโดยไวรัสไขหวัดนกสายพันธุ H5N1
นักศึกษา นางสาวนวิยา ฮุยเปา
สาขาวิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร
อาจารยที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริพันธ หิรัญญะชาติธาดา
ศ.ดร.ชุมพร ผลประมุล
รศ.ดร.อนุวัฒ ดินอุดม
เรื่อง Development and Evaluation of the Quality of Nursing Care Scale for Hospitalized
Acute Respiratory Infection Children (QNCS-HARIC) in Indonesia
นักศึกษา Mrs. Dewi Elizadiani Suza
สาขาวิชาการพยาบาล (นานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร
อาจารยที่ปรึกษา รศ.ดร.บุษกร พันธเมธาฤทธิ์
รศ.ดร.ลดาวัลย ประทีปชัยกูร
เรื่อง การแยกและการตรวจหาลักษณะของเชื้อ Vibrio cholerae ที่แยกไดจากอาหารทะเล
ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
นักศึกษา นางสาวสุธิมา ปรีเปรม
สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
อาจารยที่ปรึกษา ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร
ศ.ดร.วราภรณ วุฑฒะกุล
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12.5 รางวัลอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธดีเดน
บัณฑิตวิทยาลัยจัดใหมีการมอบรางวัลอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธดีเดนมาตั้งแตปการศึกษา 2557 ทั้งนี้เพื่อเปน
การยกยองประกาศเกียรติคุณอาจารยระดับบัณฑิตศึกษา ผูซึ่งมีความมานะพยายามอุทิศตนเพื่อสรางวิทยานิพนธที่มีคุณภาพ
รวมทั้งเปนการกระตุนใหกาํ ลังใจแกคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และกองทุนวิจัยวิทยาเขตหาดใหญ
ผูไดรับรางวัลอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธดีเดน ปการศึกษา 2557 มีดังนี้
1. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.อดิศา แซเตียว
คณะศิลปศาสตร
2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ศาสตราจารย ดร.สมปอง เตชะโต
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ศาสตราจารย ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย
คณะวิทยาศาสตร
ศาสตราจารย ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
3. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
ศาสตราจารย ดร.รวี เถียรไพศาล
คณะทันตแพทยศาสตร

12.6 ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยไดรับการจัดสรรงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการจัดสรรทุนการศึกษา และทุนอุดหนุน
การวิจัยเพื่อวิทยานิพนธใหกับนักศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะตองดูแลใหเปนไปตามวัตถุประสงคของทุนดังรายการตอไปนี้
1. ทุนการศึกษาและทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
1.1 ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร
1.2 ทุนสนับสนุนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีเดนเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาโดยวิธีพิเศษ
1.3 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก window II
1.4 ทุนสนับสนุนการเดินทางของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปตางประเทศ
1.5 ทุนอุดหนุนเปนคาตอบแทนนักศึกษาปริญญาโท โครงการผูชวยสอน
1.6 ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
1.7 ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
1.8 ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท Community Master Assistant Grants (CMG)
1.9 ทุนโครงการศูนยกลางการศึกษาสําหรับภูมิภาคอาเซียนตอนลาง (Education Hub)
2. ทุนการศึกษาจากหนวยงานนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2.1 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
2.2 ทุนราชกรีฑาสโมสร
บัณฑิตวิทยาลัยจัดระบบติดตามความกาวหนาของนักศึกษาที่ไดรับทุน จัดใหมีการพบปะเพื่อรับทราบปญหาเปน
ระยะ ทําหนาที่เปนหนวยงานกลางที่จะประสานดานการเงินกับแหลงทุน มีระบบการเบิกจายทุนที่รวดเร็ว

12.7 การควบคุมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา
ในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรนั้น
ไดใชเกณฑมาตรฐาน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และใชแผนยุทธศาสตรการ
บริหารราชการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่เกี่ยวของในดานตางๆ มาเปนเกณฑในการพิจารณามาตรฐานการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยไดมีการทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศที่
เปนแนวปฏิบัติตางๆ เพื่อใหการดําเนินการตางๆ มีความชัดเจน โดยมีการนําไปปฏิบัติตั้งแตปการศึกษา 2556 เปนตนไป
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12.8 การดูแลนักศึกษาและอาจารย
1. จัดใหมีหนวย One Stop Service (OSS) เพื่อตอบขอซักถามเกี่ยวกับกฎระเบียบ เอกสารทางราชการ ชวย
ประสานงานกับหนวยงานอื่น ใหคาํ แนะนําทั่วไปกับนักศึกษาชาวไทยและตางชาติ
2. มีคณะกรรมการธรรมาภิบาล ทําหนาที่ไกลเกลี่ยขอขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางอาจารยและนักศึกษา พิจารณาเรื่อง
รองเรียน
3. มีคณะกรรมการ Student / Advisor Counsellor ทําหนาที่ใหคําแนะนําเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับบัณฑิตศึกษา
ใหคําปรึกษาดานเทคนิค อบรมทักษะการทําวิทยานิพนธแกนักศึกษา ทําหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา และ Plagiarism เปนตน

12.9 กิจกรรมดานบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมดานบัณฑิตศึกษาตางๆ ดังนี้
1. โครงการเยี่ยมคณะในโครงการ คปก. เปนโครงการประชุมเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยสมัครเขารับทุน
คปก. เพิ่มขึ้น โดยมีการจัด 4 ครั้ง ตั้งแตเดือนตุลาคม 2557 – กรกฎาคม 2558
2. โครงการประชุมพบปะนักศึกษาและอาจารยผูไดรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษา/อาจารยที่ไดรับทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร
นักศึกษา/อาจารยที่ไดรับทุน คปก.
นักศึกษา/อาจารยที่ไดรับทุน Education Hub
3. โครงการอบรมการเขียนนิพนธตนฉบับ (Manuscript) สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4. จัดโครงการเยี่ยมคณะ/หนวยงาน ที่เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในกิจกรรม “Grad Sharing” เปนการ
ประชุมปรึกษาหารือในประเด็นที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ การควบคุมดูแลมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
เพื่อใหกระบวน การจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานและเขาใจตรงกัน พรอมกับหาทางการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษารวมกัน
รวมถึงการประสาน ถายทอดแนวคิด ตลอดจนรวมแกไขประเด็นปญหาตางๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ ที่
เกี่ยวของ โดยมีการจัด 9 ครั้ง ตั้งแตเดือนกันยายน 2556 - กุมภาพันธ 2557
5. โครงการอบรม Turin-it-in ปการศึกษา 2557

12.10 หลักสูตรเดน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความโดดเดน สามารถสรุปไดดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา
เปดสอนโดย คณะแพทยศาสตร มีความเปนเลิศใน 3 ประเด็นหลัก ไดแก
1.1 นักศึกษาตางชาติใหความสนใจเขาศึกษาตอทั้ง 2 หลักสูตรดังกลาวเปนจํานวนมาก อีกทั้งยังไดรับการ
ยอมรับจากองคกรระดับนานาชาติ เชน องคการอนามัยโลก (WHO) โดยการใหทุนสนับสนุนนักศึกษาตางชาติที่เขาศึกษา
1.2 ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธสวนใหญไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
นักศึกษาสวนใหญเปนนักศึกษาตางชาติ เมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษา ทําใหเกิดเครือขายในการตีพิมพผลงานวิจัยฯ อีกทั้ง
นักศึกษาตางชาติยังไดนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศของตน ทําใหผลงานวิจัยเปนที่
ประจักษตอสังคมในระดับนานาชาติ
1.3 ผลงานวิจัยทางดานระบาดวิทยา สามารถนําไปใชแกปญหาสาธารณสุขของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่
ภาคใตอยางตอเนื่องยาวนาน สงผลใหคนในภาคใตพนจากปญหาสาธารณสุข
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
เปดสอนโดย คณะวิทยาศาสตร หลักสูตรทั้งสองนี้มีความโดดเดนทางดานผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ ไดรับ
รางวัลผลงานดีเดนเปนจํานวนมาก
อีกทั้งยังไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
นอกจากนัน้ ยังเปนหลักสูตรที่อยูในเครือขายนวัตกรรมทางเคมีของ สกอ. ตั้งแตเริ่มโครงการจนถึงปจจุบัน
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
เปดสอนโดย คณะวิทยาศาสตร มีความโดดเดนทางดานผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ และนักศึกษาตางชาติใหความสนใจเขาศึกษาในหลักสูตรดังกลาว
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
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เปดสอนโดย คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยหลักสูตรทั้งสองนี้มีความเขมแข็งทางวิชาการและมีความเปนเลิศ
ทางดานผลงานวิจัย ไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ อันเนื่องมาจากผลงานวิจัยของหลักสูตร
เปนการสรางองคความรูที่สามารถตอบสนองความตองการทั้งในแงของการแกไขปญหาและพัฒนาตอสังคม ชุมชน และ
ประเทศ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้นกั ศึกษาตางชาติยังใหความสนใจตอการเขาศึกษาทั้ง 2 หลักสูตร
เปนจํานวนมาก
5. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
เปดสอนโดย คณะพยาบาลศาสตร มีความโดดเดนในเรื่องของจํานวนนักศึกษาตางชาติที่ใหความสนใจเขาศึกษา
ในหลักสูตรเปนจํานวนมาก โดยนักศึกษาไดรับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลในประเทศของตน เปนหลักสูตรที่พัฒนาความรวมมือ
และเครือขายกับตางประเทศ
อีกทั้งผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธของหลักสูตรยังสามารถตอบสนองความตองการของคนใน
ชุมชนทั้งในระดับประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใตและในระดับภูมิภาคเอเชีย
6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร
เปดสอนโดย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มีความเขมแข็งทางวิชาการและมีความเปนเลิศทางดาน
ผลงานวิจัย ไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติเปนจํานวนมาก ผลงานวิจัยของหลักสูตรไดสราง
องคความรูใหมและสามารถนําไปสูการแกปญหาและพัฒนาตอยอดในระดับอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมยางพารา
7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการวิธีวิจัย
เปดสอนโดย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหลักสูตรที่ประสบความสําเร็จ มีจุดเดนคือเปนหลักสูตรที่
สามารถรองรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานทั้งดานสังคมศาสตรและวิทยาศาสตร นักศึกษาในหลักสูตรมีความหลากหลายจากทุกภาค
สวนของประเทศ และตางชาติจากประเทศในเอเชีย นอกจากนี้ผลงานจากการวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตร นอกจากจะเกิด
องคความรูที่สามารถเผยแพรตีพิมพในระดับนานาชาติแลว ยังมีผลตอการนําไปใชประโยชนในเชิงนโยบายและการแกปญหาใน
ระดับชุมชนและประเทศ

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
เครือขายวิจัย
รายชื่อเครือขายวิจัยที่มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน
สาขาความเปนเลิศ
1. สาขาความเปนเลิศเภสัชศาสตร ระยะที่ 2
สถานวิจัยความเปนเลิศ
1. สถานวิจัยความเปนเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
2. สถานวิจัยความเปนเลิศระบบนําสงยา
3. สถานวิจัยความเปนเลิศดานนาโนเทคโนโลยีเพื่อการพลังงาน
4. สถานวิจัยความเปนเลิศดานผลิตภัณฑธรรมชาติ
5. สถานวิจัยความเปนเลิศวิศวกรรมวัสดุ
6. สถานวิจัยความเปนเลิศยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม
สถานวิจัย
1. สถานวิจัยยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชวี ภาพทางเภสัชกรรม
2. สถานวิจัยวิศวกรรมฟนฟู
3. สถานวิจัยโรคที่พบบอยในชองปากและวิทยาการระบาด
4. สถานวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อแข็งเพื่อกะโหลกศีรษะใบหนาและขากรรไกร
5. สถานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ํา
6. สถานวิจัยธรณีฟสิกส
7. สถานวิจัยการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใตแบบบูรณาการ
8. สถานวิจัยระบบการดูแลผูสูงอายุไทย
9. สถานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
10. สถานวิจัยสิ่งแวดลอมและภัยธรรมชาติอันดามัน
11. สถานวิจัยระบบการดูแลเยียวยาผูบาดเจ็บฉุกเฉินและสาธารณะภัย
12. สถานวิจัยพืชกรรมปาลมน้ํามัน ระยะที่ 2
13. สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน ระยะที่ 2
14. สถานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมมเบรน ระยะที่ 3
15. สถานวิจัยการวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร ระยะที่ 2
16. ศูนยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาคใต *
17. สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต *
* ลําดับที่ 16 และ 17 จัดตั้งเปนเครือขายวิจัยในรูปแบบพิเศษ
หนวยวิจัย
1. หนวยวิจัยเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
2. หนวยวิจัยเพื่อสงเสริมการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต
3. หนวยวิจัยทันตวัสดุ
4. หนวยวิจัยเซลลตนกําเนิดและทันตเวชศาสตรฟนฟู
5. หนวยวิจัยภาวะวิกฤตและการเยียวยาทางจิตใจ
6. หนวยวิจัยคลินิกและเภสัชวิทยา
7. หนวยวิจัยพลาสติกชีวภาพ ระยะที่ 2
8. หนวยวิจัยการจัดการการบริการ
9. หนวยวิจัยการจัดการความปลอดภัยในการพยาบาล
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

หนวยวิจัยวัสดุชีวภาพเพื่อการแพทย
หนวยวิจัยอนามัยเจริญพันธุของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต
หนวยวิจัยสันติศึกษาเพื่อการพัฒนาในภาคใต
หนวยวิจัยสมารทเมคาทรอนิคส
หนวยวิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑทางการแพทยจากพอลิเมอรเชิงคลินิก
หนวยวิจัยความปลอดภัยทางอาหารและอาหารสุขภาพ
หนวยวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม
หนวยวิจัยการแปรรูปชีวมวลเพื่อพลังงานและเคมีภัณฑ
หนวยวิจัยการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยแบบองครวมในชุมชน
หนวยวิจัยเพื่อสงเสริมการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต ระยะที่ 2
หนวยวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิทยาศาสตรสุขภาพและสังคม

งบประมาณสนับสนุนเครือขาย
ไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผนดินและกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
สาขาความเปนเลิศ
ไมเกิน 4,000,000 บาท/ป

สถานวิจัยความเปนเลิศ
สถานวิจัย
ไมเกิน 2,000,000 บาท/ป ไมเกิน 1,000,000 บาท/ป
การสนับสนุน
(มหาวิทยาลัย : วิทยาเขต : คณะ สัดสวน 25 : 25 : 50)

หนวยวิจัย
ไมเกิน 200,000 บาท/ป

ผลการดําเนินงานตาม KPIs ของเครือขายวิจัย
สาขาความเปนเลิศ
ป 2556

ตัวชี้วัด
นักศึกษา ป.เอก (คน)
นักศึกษา ป.โท (คน)
ผลงานตีพิมพอาจารย
ผลงานตีพิมพบัณฑิตศึกษา
เงินทุนวิจัยจากภายนอก
ตําแหนงทางวิชาการ
ทุน คปก.
ฐานขอมูล
ระยะเวลาเรียนของบัณฑิต
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ISI
Non-ISI
ระดับชาติ
ISI
Non-ISI
ระดับชาติ
ศ.
รศ.
ผศ.
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

แผน
15
40
49
58
34
15
19
15
15
1
2
4
5
มี
2
5
1

ผล
18
17
58
49
14
19
20
10
14.75
1
1
1
5
มี
3.5
4.3
2

ป 2557
แผน
ผล
15
17
40
21
49
40
40
58
17
34
20
13
13
19
3
15
15
8.69
1
0
2
1
4
4
5
3
มี
มี
2
4
5
6
1
4

ป 2558
แผน
ผล
15
11
40
9
49
50
14
28
5
3
20
30
10
10
5
3
16
7.69
1
0
2
2
4
0
5
0
มี
มี
2
3.5
5
4.3
1
4
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สถานวิจัยความเปนเลิศ
ตัวชี้วัด
นักศึกษา ป.เอก (คน)
นักศึกษา ป.โท (คน)
ผลงานตีพิมพอาจารย
ผลงานตีพิมพบัณฑิตศึกษา

ISI
Non-ISI
ระดับชาติ
ISI
Non-ISI
ระดับชาติ

เงินทุนวิจัยจากภายนอก
นักวิจัยใหม
ทุน คปก.
ฐานขอมูล
การนําไปใชประโยชน
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ป 2556
แผน
ผล
28
19
37
26
17
49
49.09
48
26
9
22.64
4
7
26
0.5
9
21
20.51
11
8
7
5
มี
มี
5
7
4
6

ป 2557
แผน
ผล
36
17
70
40
15
8
41.60
33
17
8
23
14
29
31
11
12
34.10 26.16
15
9
10
6
มี
มี
4
1
4
5

ป 2558
แผน
ผล
28
18
35
29
18
11
50
31
22
10
19
12
11
22
2
8
19.50
21.50
12
11
6
5
มี
มี
3
2
4
4

สถานวิจัย
ป 2556

ตัวชี้วัด
นักศึกษา ป.เอก (คน)
นักศึกษา ป.โท (คน)
ผลงานตีพิมพอาจารย

ISI
Non-ISI
ระดับชาติ

เงินทุนวิจัยจากภายนอก
นักวิจัยใหม
การนําไปใชประโยชน
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

แผน
39
64
24
22
24
22
15
0
5

ผล
12
32
22
38
21
31.81
7
2
3

ป 2557
แผน
ผล
45
23
70
41
19
20
25
22
20
18
24
18
14
9
2
4
5
2

ป 2558
แผน
ผล
42
26
51
33
20
16
25
20
22
17
20
21.5
16
11
2
2
5
3

ป 2557
แผน
ผล
13
14
14
12
13
15
12
11
7
8
3.10
4.81
5
5
8
6
1
1

ป 2558
แผน
ผล
17
15
13
10
12
10
8
10
12
10
3.50
2.40
6
6
5
7
0
1

หนวยวิจัย
ตัวชี้วัด
นักศึกษา ป.เอก (คน)
นักศึกษา ป.โท (คน)
ผลงานตีพิมพ
เงินทุนวิจัยจากภายนอก
นักวิจัยใหม
การนําไปใชประโยชน
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ISI
Non-ISI
ระดับชาติ

ป 2556
แผน
ผล
23
27
14
12
17
18
8.6
6
11
11
6.25
7.54
10
8
15
33
3
1

หมายเหตุ บางหนวยวิจัยไดรับทุนสนับสนุน ในป 2558 จึงยังไมมีผลงาน
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ภาคผนวก ข
การดําเนินกิจกรรมอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
1. โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
(Industrial Technology Assistance Program : ITAP)
โครงการ iTAP ที่ไดรับอนุมัติ ในป 2556-2558 มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1.1 โครงการ iTAP ที่ไดรับอนุมัติในปงบประมาณ 2556
ชื่อบริษัท
1. สหกรณโคนมพัทลุง จํากัด
2. สหกรณโคนมพัทลุง จํากัด
3. หจก.ทวีลาภการประมง
4. วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรทํา
สวนเขาทะลุ
5. หจก. ขาวตมมัดเนินขุมทอง
6. บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ
หาดใหญ จํากัด
7. บริษัท ตอยยีบัน ฟูด จํากัด
8. บริษัท ไทยอินเตอร ฟชเชอรี่เทรด
ดิ้ง จํากัด
9. บริษัท ดิสโกโปรดักสฟูดส จํากัด
10. หจก. คุณนายฟูดส
11. บริษัท เมธีภูเก็ต จํากัด
12. บริษัท ขุนกอบ ๙ จํากัด
13. บริษัท บานไทยเฮิรบ จํากัด
14. หจก. ขาวตมมัดเนินขุมทอง
15. วิสาหกิจชุมชนบานเขากลาง
16. บริษัท โฮมมารทมังกร ทอง จํากัด
17. บริษัท หัสดิน แคทเทอริ่ง จํากัด
18. บริษัท บานไทยเฮิรบ จํากัด

ชื่อโครงการ
พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานตามหลักเกณฑ
วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP Codex) ของ
โรงงานแปรรูปนมพาสเจอรไรส
พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานตามหลักเกณฑ
วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP Codex) ของ
โรงงานแปรรูปนมยูเอชที
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพจากซูริมิ
การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการสกัดกลิ่น
กาแฟและระบบเก็บน้ํามันกาแฟ
การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบขาวตมมัดพรอม
บริโภคบรรจุถุงทุนรอนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑปลาเสนเสริมสาร
ตานออกซิเดชันจากลูกตาลสุก
การพัฒนาผลิตภัณฑโยเกิรตนมโคผสม
นมถั่วเหลืองพรอมดื่ม
การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวจาก
เนื้อปลาบด
การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบเตาหูเนื้อไก
แชเยือกแข็ง
พัฒนากระบวนการผลิตและตนแบบผลิตภัณฑ
แยมนมวนิลลา
การใหคําปรึกษาแนะนําการออกแบบโครงสราง
อาคารการผลิตใหสอดคลองตามระบบ
GMP/HACCP (Codex Standard)
โครงการ "การจัดวางระบบบริหารความปลอดภัย
อาหาร GMP & HACCP"
โครงการพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑผงปรุงสําเร็จ
พรอมชงดื่มจากขาวสังขหยดกลองเพาะงอกและ
กลวยน้ําวา
โครงการพัฒนาและศึกษาอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑมะมวงแชอิ่มอบแหงเชิงพาณิชย
การพัฒนาผลิตภัณฑขนมทองพับขาวสังขหยดรส
กะเพราไกหยอง
การปรับปรุงระบบบริหารคลังสินคาและลด
ตนทุนดวยแนวคิดผลิตแบบลีน (ระยะที่ 2)
โครงการ การจัดวางระบบบริหารความปลอดภัย
อาหาร GMP-Codex ในโรงงานอุตสาหกรรม
การใหคําปรึกษาดานการลดตนทุนใน

ประเภท
อุตสาหกรรม
อาหาร

จังหวัด
พัทลุง

งบประมาณ
(บาท)
94,424

อาหาร

พัทลุง

127,846

อาหารและเกษตร
อาหารและเกษตร

ตรัง
ชุมพร

116,729
800,000

อาหารและเกษตร

สงขลา

150,000

อาหารและเกษตร

สงขลา

150,000

อาหารและเกษตร

ยะลา

150,000

อาหารและเกษตร

สงขลา

150,000

อาหารและเกษตร

สงขลา

150,000

อาหารและเกษตร

ภูเก็ต

150,000

อาหารและเกษตร

ภูเก็ต

172,393

อาหารและเกษตร

สงขลา

147,000

อาหารและเกษตร

พัทลุง

210,910

อาหารและเกษตร

สงขลา

35,420

อาหารและเกษตร

พัทลุง

200,000

อาหารและเกษตร

พัทลุง

155,000

อาหารและเกษตร

สงขลา

150,000

อาหารและเกษตร

พัทลุง

184,600
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19. บริษัท ดิ ออฟฟง แอกกริคัลเชอร
จํากัด
20. บริษัท อาแบเครื่องเทศ จํากัด
21. บริษัท ที เอส เอ็ม อินเตอรเนชั่น
แนล
โลจิสติกส จํากัด
22. หจก. พิมพิมล ประภารุงโรจน
23. บริษัท ซี แอนด ที ฟูด จํากัด
24. บริษัท แพนเอเชีย (1981) จํากัด
25. บริษัท เอ.บิล.อารท.อินดัสเตรียล
จํากัด
26. บริษัท วิยะเครป โปรดักส จํากัด
27. บริษัท ผลิตภัณฑฟาไทยอมรฟูดส
28. หจก.พลายงามพาราวูด
29. บริษัท พัชรินทรอุตสาหกรรม
30. บจก. ไทย แอดวานซ อะกรี เทค
31. บริษัท มงคลอินดัสเตรียล
32. บจก. บลอสซัมเอาท
33. บริษัท มงคลอินดัสเตรียล
34. บริษัท ทักษิณปาลม (2521)
35. วิสาหกิจชุมชน 42 เนเจอรัล
รับเบอร
36. บจก. ไทยสากลบรรจุภัณฑและการ
พิมพ
37. บริษัท เอเซียแปซิฟค พาราวูด
จํากัด
38. บริษัท ศรีโรจนฟูดส จํากัด
39. บริษัท ศรีโรจนฟูดส จํากัด
40. บริษัท ทีเอสเอ็ม ทักษิณมารีน

ชื่อโครงการ
กระบวนการผลิตกาบาดริงค (GABA Drink)
การพัฒนาผลิตภัณฑน้ําตาลโตนดบรรจุขวด
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องเทศขาวหมก
กึ่งสําเร็จรูป
โครงการพัฒนาแกงมัสมั่นไกบรรจุในภาชนะ
ปดสนิท
การใหคําปรึกษาและพัฒนากระบวนการแปรรูป
ผลิตภัณฑเครื่องดื่มน้ําสมแขกพรอมบริโภค
การจัดวางระบบบริหารความปลอดภัยอาหาร
GMP & HACCP
โครงการ การใหคําปรึกษาเพื่อลดตนทุนการ
บริหารจัดการการผลิตอาหารทะเลบรรจุกระปอง
โดยใชแนวคิดลีน
เตรียมความพรอม (Business Process
Improvement) เพื่อบริษัท เอ.บิล.อารท.
อินดัสเตรียล จํากัด
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑเนื้อปูในภาชนะปดสนิท
โครงการการจัดวางระบบบริหารความปลอดภัย
อาหาร GMP & HACCP
โครงการที่ปรึกษา TFQS
โครงการการจัดวางโปรแกรมพื้นฐานดาน
สุขลักษณะในโรงงานผลิตอาหาร (GMP)
การออกแบบระบบการปลูกพืชไรดินแนวตั้ง
การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการลับคมใน
ผลิตภัณฑใบมีดกรีดยาง
โครงการการจัดวางระบบบริหารความปลอดภัย
อาหาร GMP
การจัดวางผังโรงงานเพื่อใหการไหลเวียนของ
ขั้นตอนการผลิตมีประสิทธิภาพ และสามารถ
รองรับการผลิตที่สูงขึ้นในอนาคตได
การกําจัดสีในน้ําทิ้งของ บริษัท ทิกษิณปาลม
(2521) จํากัด โดยใชราไวทรอท รวมกับ
แบคทีเรีย
การพัฒนาผลิตภัณฑถุงมือผาเคลือบยางพารา
การบําบัดน้ําเสียจากกระบวนการพิมพกลอง
กระดาษ
การใหคําปรึกษาดานการลดตนทุนดวยแนวคิด
การผลิตแบบลีน
โครงการการใหคําปรึกษาจัดวางโปรแกรมพื้นฐาน
ดานสุขลักษณะ (GMP) ในสายการผลิตไกแปรรูป
การพัฒนาระบบการวางแผนการผลิตและระบบ
บํารุงรักษาเครื่องจักรเชิงปองกันเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตในสายการผลิตเนื้อไก
การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตเพรียงทราย
ปลอดเชื้อเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงพอแมพันธุ

ประเภท
อุตสาหกรรม

จังหวัด

งบประมาณ
(บาท)

อาหารและเกษตร

สงขลา

115,500

อาหารและเกษตร

ปตตานี

59,000

อาหารและเกษตร

สงขลา

98,900

อาหารและเกษตร

ยะลา

199,410

อาหารและเกษตร

พัทลุง

200,000

อาหารและเกษตร

สุราษฏรธานี

299,000

ยานยนตและ
ชิ้นสวน

สงขลา

300,000

อาหารและเกษตร
อาหาร

สุราษฏรธานี
สงขลา

330,000
80,000

ยางพารา
อาหาร

สตูล
สงขลา

267,500
60,000

พลาสติกและ
เคมีภัณฑ
เครื่องมือ
การเกษตร
อาหารแชแข็ง+
แชเย็น
เครื่องมือ
การเกษตร

สงขลา

165,600

ตรัง

120,750

ภูเก็ต

93,000

ตรัง

28,750

น้ํามันปาลม

สุราษฏรธานี

263,106

ยางพารา

สงขลา

287,500

บรรจุภัณฑ

ตรัง

92,000

ยางพารา

ตรัง

90,000

อาหาร

พังงา

140,250

อาหาร

พังงา

123,750

อาหาร

พังงา

800,000
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ชื่อโครงการ

ประเภท
อุตสาหกรรม

จังหวัด

งบประมาณ
(บาท)

อาหารทะเล

พังงา

800,000

กุงขาว
41. หจก. ทักษิณมารีน

การพัฒนาพอแมพันธุกุงขาวสายพันธุไทยใน
ระดับ Lab Scale

ตารางที่ 1.2 โครงการ iTAP ที่ไดรับอนุมัติในปงบประมาณ 2557
ชื่อบริษัท

ชื่อโครงการ

ถายทอดเทคโนโลยีการซอมเครื่องปน
กระแสไฟฟาจากกาซชีวภาพของบริษัท
ช. เกษตรรุงเรือง จํากัด
2. บริษัท ดิสโกโปรดักสฟูดส จํากัด
การพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑจากเนื้อไก
ใหเหมาะสมสําหรับการเก็บรักษาในสภาวะ
แชเยือกแข็ง
3. บริษัท ดิสโกโปรดักสฟูดส จํากัด
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพเนื้อสัมผัส
ผลิตภัณฑลูกชิ้นไกและไกยอ
4. บริษัท แมนเอโฟรสเซน ฟูดส จํากัด การเตรียมความพรอม (Business Process
Improvement) เพื่อบริษัท แมนเอ
โฟรสเซนฟูดส จํากัด
5. บริษัท วัฒนาโฮมเซ็นเตอร จํากัด
ระบบคุณภาพ TFQS
6. บริษัท วัฒนาโฮมเซ็นเตอร จํากัด
เตรียมความพรอม (Business Process
Improvement) เพื่อ บริษัท วัฒนา
โฮมเซ็นเตอร จํากัด
7. รานนองมะเหมี่ยว
การพัฒนาระบบการจัดการและควบคุมการ
ผลิต ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิต
ผลิตภัณฑน้ําแกงสมบรรจุขวด
8. วิสาหกิจชุมชนกลุมปลาดุกรา 2 รส การพัฒนาผลิตภัณฑซอสอเนกประสงค
บานทาเตียน
จากวัสดุเศษเหลือของกระบวนการผลิต
ปลาดุกรา
9. บริษัท เห็ดทอดนาโหนด ฟูดส
การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบผลิตภัณฑกาแฟ
จํากัด
ปรุงสําเร็จเสริมเห็ดสามชนิดพรอมชงดื่ม
10. หจก.ขาวตมมัดเนินขุมทอง
พัฒนาตูนึ่งระบบไอน้ําประหยัดพลังงาน
สําหรับผลิตภัณฑขาวตมมัดเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตเชิงพาณิชย
11. วิสาหกิจชุมชนตําบลลําภูรา (ขนม การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑขนมปา
จีบสังขยาเมืองตรัง ปาพิณลําภูรา) พิณ (ขนมอบสังขยา) เพื่อยืดอายุการเก็บ
รักษาและการผลิตอาหารใหมีความปลอดภัย
12. วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรยั่งยืน
พัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
อําเภอเมืองยะลา
ผลิตภัณฑกลวย (ทอด) กรอบ
13. สหกรณโคนมพัทลุง จํากัด
โครงการพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานตาม
หลักเกณฑการผลิตอาหารที่ดีในอาหาร (GMP
Codex) ของศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ
14. บริษัท ไทยอินเตอร
การใหคําปรึกษาดานการปรับปรุงและลด
ฟชเชอรี่เทรดดิ้ง จํากัด
ตนทุนในกระบวนการตากแหง
15. บริษัท ดี แอนด จี ฟูด ซัพพลาย
การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องแกงโดยใชความ
จํากัด
รอนสูง
1. บริษัท ช. เกษตรรุงเรือง จํากัด

ประเภท
อุตสาหกรรม
การเกษตร

จังหวัด

งบประมาณ

นครศรีธรรมราช

284,688

อาหารและ
เครื่องดื่ม

สงขลา

148,350

อาหารและ
เครื่องดื่ม
อาหารและ
เครื่องดื่ม

สงขลา

151,800

สงขลา

300,000

อื่นๆ
อื่นๆ

สงขลา
สงขลา

200,000
600,000

อาหารและ
เครื่องดื่ม

ชุมพร

102,500

อาหารและ
เครื่องดื่ม

นครศรึธรรมราช

200,000

อาหารและ
เครื่องดื่ม
อาหารและ
เครื่องดื่ม

พัทลุง

120,000

สงขลา

160,000

อาหารและ
เครื่องดื่ม

ตรัง

200,000

อาหารและ
เครื่องดื่ม
อาหารและ
เครื่องดื่ม

ยะลา

140,000

พัทลุง

197,000

สงขลา

400,000

ตรัง

130,000

อาหารและ
เครื่องดื่ม
อาหารและ
เครื่องดื่ม
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16. หจก. ทวีลาภการประมง

17. รานเทพพิทักษ รังนก จํากัด

18. บริษัท สยามคลาสสิก วัสดุภัณฑ
(ประเทศไทย)
19. บริษัท สยามคลาสสิก วัสดุภัณฑ
(ประเทศไทย)
20. หจก. แสงชัยน้ําดื่ม
21. สหกรณน้ํายางไทย
22. สหกรณน้ํายางไทย
23. บริษัท ไทย แอดวานซ อะกรีเทค
จํากัด
24. บริษัท สยามคลาสสิค อินดัสทรี
จํากัด
25. บริษัท ไทย แอดวานซ อะกรีเทค
จํากัด
26. สหกรณสวนยางสอยดาว

27. สหกรณบานเการาง
28. บจก. เมกาเคมมอส
29. หจก. สายบุรีอุตสาหกรรม
30. บจก. โกลเดนซีท(ไทยแลนด)
31. บจก. ปาลมทองคํา
32. หจก. 168 พันธศักดิ์กรุป
33. บจก. สมอทอง น้ํามันปาลม 2
34. บจก. สยามชิกเคนโปรดักท

ชื่อโครงการ
การพัฒนาการจัดการพื้นฐานสุขลักษณะ
(ระบบ GMP) และการจัดการความปลอดภัย
ดวยระบบ HACCP สําหรับกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มจากซูริมิแชเยือกแข็ง
การพัฒนาการจัดการพื้นฐานสุขลักษณะ
(ระบบ c-GMP) และการจัดการความ
ปลอดภัยอาหารดวยระบบ HACCP สําหรับ
กระบวนการผลิตรังนกที่ผานการทําความ
สะอาดและอบแหง
การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการผลิต
กาวยาแนว
การออกแบบและติดตั้งถังผลิตน้ํายารักษา
พื้นผิวกระเบื้อง
การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ
สําหรับเครื่องบรรจุน้ําดื่มแบบแกวพลาสติก
การพัฒนาเทคโนโลยีทางเลือกเพื่อการผลิต
ยางแผนรมควัน
การพัฒนาตนแบบระบบการผลิตและใชกาซ
ชีวภาพจากน้ําเสียกระบวนการผลิตยางแผน
รมควัน
การออกแบบระบบการปลูกพืชไรดินแนวตั้ง
(โครงการระยะที่ 2)
การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตกระเบื้อง
ซีเมนตและหินเทียมประยุกต
การศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมสําหรับการปลูก
พืชในแนวตั้ง
การใชประโยชนของกากตะกอนน้ําเสีย
สวนเกินจากโรงงานน้ํายางขนมาผลิตเปน
ผลิตภัณฑในกลุมวัสดุที่ใชในดานการ
เพาะปลูก : กรณีศึกษาระยะที่ 1 การ
ออกแบบสูตรและการผลิตปุยอินทรียและวัสดุ
ใชปลูกพืชโดยผานกระบวนการหมักทําปุย
การปรับปรุงซอมแซมเตาไมฟน สหกรณ
กองทุนสวนยาง บานเการาง จํากัด
การเพิ่มประสิทธิภาพการผสมน้ํายาปองกัน
รักษาเนื้อไม ของ บจก.เมกาเคมมอส
การพัฒนากาวยางธรรมชาติสําหรับ
อุตสาหกรรมรองเทาและเฟอรนิเจอร
การใหคําปรึกษาดานการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ การจัดการคลังสินคา
การจัดวางระบบบริหารความปลอดภัยอาหาร
Good Manufacturing Practice
การทําเตาอบไมของ หจก.168 พันธศักดิ์กรุป
การใหคําปรึกษาดานการจัดวางระบบบริหาร
ความปลอดภัยอาหาร GMP & HACCP
การพัฒนาระบบการจัดการการผลิตตาม
หลักเกณฑวิธีการผลิตที่ดี (GMP) บริษัท
สยามชิกเคนโปรดักท จํากัด (ระยะที่ 1)

ประเภท
อุตสาหกรรม
อาหารและ
เครื่องดื่ม

จังหวัด

งบประมาณ

ตรัง

200,000

อาหารและ
เครื่องดื่ม

สงขลา

136,200

กอสรางและวัสดุ
กอสราง
กอสรางและวัสดุ
กอสราง
อาหารและ
เครื่องดื่ม
ยางและผลิตภัณฑ
จากยาง
ยางและผลิตภัณฑ
จากยาง

สงขลา

633,000

สงขลา

992,000

สงขลา

552,000

สงขลา

663,000

สงขลา

1,445,190

พลาสติกและ
เคมีภัณฑ
กอสรางและวัสดุ
กอสราง
พลาสติกและ
เคมีภัณฑ
ยางและผลิตภัณฑ
จากยาง

สงขลา

331,500

สงขลา

299,200

สงขลา

236,500

สมุทรปราการ

315,375

สงขลา

138,550

สุราษฎรธานี

190,000

ปตตานี

500,000

สงขลา

255,400

สุราษฎรธานี

200,090

ยางและผลิตภัณฑ
จากยาง
เคมีภัณฑ
ยางและผลิตภัณฑ
จากยาง
ไม เฟอรนิเจอร
และเครื่องเรือน
น้ํามันปาลม
ไม เฟอรนิเจอร
และเครื่องเรือน
ปาลมน้ํามัน

ยะลา

1,240,000

สุราษฎรธานี

270,380

อาหาร

กระบี่

174,000
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35. บจก. บี กริม กรีน เพาเวอร
36. วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑเกษตร
ปลอดภัยเขาจีน

ชื่อโครงการ
การปรับปรุงกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
การใหคําปรึกษาในการจัดทําหลักเกณฑ
วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) สําหรับ
ผลิตภัณฑสาหรายสไปรูไลนาแคปซูล

ประเภท
อุตสาหกรรม
ปาลมน้ํามัน
อาหาร

จังหวัด

งบประมาณ

ชุมพร
สตูล

200,000
129,500

ประเภท
อุตสาหกรรม
วัสดุกอสราง

จังหวัด
สงขลา

งบประมาณ
(บาท)
489,450

การเกษตร

สงขลา

200,000

ไม เฟอรนิเจอร
และเครื่องเรือน
การเกษตร

สงขลา

439,000

สงขลา

200,000

ยางและผลิตภัณฑ
จากยาง

สงขลา

179,000

อาหารและ
เครื่องดื่ม
อาหารและ
เครื่องดื่ม
การเกษตร

ตรัง

135,500

นครศรึธรรมราช

300,000

นครศรีธรรมราช

300,000

ปตตานี

510,000

สุราษฎรธานี

150,000

อาหารและ
เครื่องดื่ม

นครศรีธรรมราช

197,000

อาหารและ
เครื่องดื่ม
วัสดุการแพทย

สงขลา

167,000

พัทลุง

120,000

ไม เฟอรนิเจอร
และเครื่องเรือน
อาหารและ
เครื่องดื่ม
อาหารและ
เครื่องดื่ม
อาหารและ
เครื่องดื่ม

สุราษฎรธานี

550,000

กรุงเทพมหานคร

300,000

พังงา

231,000

สงขลา

121,000

ตารางที่ 1.3 โครงการ iTAP ที่ไดรับอนุมัติในปงบประมาณ 2558
ชื่อบริษัท
1. บจก. สยามคลาสสิค อินดัสทรี
2. บจก. ไทยเจริญอาหารสัตว
3. บจก. เอส.วี.อาร. พาราวูด
4. บจก. ไทยเจริญอาหารสัตว
5. สกย. บานทอนไมไผ
6. บจก. ญาณุแบรนด
7. บจก. ช. โปรเซสซิ่งฟูด
8. บจก. ช. เกษตรรุงเรือง
9. หจก. สหทรัพยอุดม
10. บจก. วี.อาร.เอ็ม. พร็อพเพอรตี้
11. บจก. นครแดรี่พลัส
12. บมจ. หองเย็นโชติวัฒน หาดใหญ
13. บจก. ไทยนาโนเซลลูโลส

14. หจก. ศรีอารี
15. บจก. เอ็น เอฟ ฟูด
16. บจก. ศรีโรจนฟูด
17. หจก. ตําราเอก

ชื่อโครงการ
การศึกษาการทดสอบฤทธิท์ างชีวภาพเบื้องตน
ของสารสกัดถั่งเชาและเห็ดหลินจือ
โครงการใหคําปรึกษาจัดวางระบบ GMP+B2
และ IFFO RS CoC สําหรับอุตสาหกรรม
ปลาปน
การเพิ่มประสิทธิภาพการอัดน้ํายาและ
อบไมยางพารา
การใหคําปรึกษาการจัดทําระบบการวิเคราะห
อันตรายและควบคุมจุดวิกฤต (HACCP)
การพัฒนาตนแบบเตาประหยัดพลังงาน เพื่อ
ใชกับกาซชีวภาพจากน้ําเสียกระบวนการผลิต
ยางแผนรมควัน
พัฒนาผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวจากเศษเนื้อ
ปลาทะเล
เตรียมความพรอมเพื่อ
บริษัท ช. โปรเซสซิ่งฟูด จํากัด
เตรียมความพรอมเพื่อ
บริษัท ช. เกษตรรุงเรือง จํากัด
โครงการทําเตาอบไมของ
หจก. สหทรัพยอุดม
เตรียมความพรอมสําหรับ
บริษัท วี. อาร. เอ็ม. พร็อพเพอรตี้ จํากัด
การจัดทําและประยุกตใชระบบมาตรฐาน
GMP ตามขอกําหนด Codex สําหรับ
ผลิตภัณฑนมพาสเจอรไรส
การพัฒนาระบบการประมวลผลภาพสําหรับ
การตรวจจับตําหนิจุดดําในกุงปอกเปลือก
การพัฒนาแผนไบโอเซลลูโลสเคลือบบนกอส
(GauzDex) และทดสอบเปรียบเทียบกับการ
ทําแผลแบบวิธีมาตรฐานในการรักษาบาดแผล
ชนิดเฉียบพลันลึกระดับสอง
การปรับปรุงเตาอบไมพาเลท ของ
หจก. ศรีอารี
เตรียมความพรอมเพื่อบริษัท เอ็นเอฟ ฟูด
จํากัด
ระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่
ตองควบคุมในการผลิตอาหาร
การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องสําอางจาก
ใบยานาง

ไม เฟอรนิเจอร
และเครื่องเรือน
กอสราง
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ชื่อโครงการ

18. บมจ. หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ

การเพิ่มผลผลิตทั่วทั้งองคกร

19. บจก. ทักษิณปาลม (2521)

31. สกย.บานเการาง

การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบการกวน
ผสมในระบบกาซชีวภาพของโรงงานสกัด
น้ํามันปาลม
การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบครีมพอกหนารัง
นกผสมทานาคาและผลิตภัณฑสเปรย
ฉีดหนาจากรังนก
การใหคําปรึกษาและดําเนินการสํารวจ
ออกแบบ เขียนแบบ และวางผังโรงงาน
รวมทั้งคัดเลือกเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่
เหมาะสมสําหรับการกอตั้งโรงงานสกัดน้ํามัน
ปาลมดิบขนาดเล็ก
การพัฒนาผลิตภัณฑปูนกาวซีเมนตและ
หินเทียมประยุกต
การศึกษาการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย
แบบผสมผสานของกระบวนการแปรรูป
ยางพารา
การพัฒนาผลิตภัณฑและการใชกระบวนการ
ผลิตเครื่องแกงโดยใชความรอนสูง
การใหคําปรึกษาการผลิตปาลมน้ํามันตาม
มาตรฐาน RSPO ในระบบหวงโซอุปทาน
การใหคําปรึกษาการผลิตปาลมน้ํามันตาม
มาตรฐาน RSPO ในระบบหวงโซอุปทาน
การใหคําปรึกษาการผลิตปาลมน้ํามันตาม
มาตรฐาน RSPO ในระบบหวงโซอุปทาน
การจัดทําและประยุกตใชระบบมาตรฐาน
HACCP ตามขอกําหนดของ Codex สําหรับ
ผลิตภัณฑนมพาสเจอรไรสและยูเอชที
การใหคําปรึกษาดานการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตดวยแนวคิด Lean
การปรับปรุงซอมแซมหองรมควันยางและ
เตาเผาฟน
การปรับปรุงซอมแซมหองรมควันยาง

32. สกย. วังใหมพัฒนา

การปรับปรุงซอมแซมหองรมควันยาง

33. สกย. บานบอน้ํารอน

การพัฒนาโรงตากยางแสงอาทิตย

34. สกย. นาประดู

การปรับปรุงซอมแซมหองรมควันยาง

35. สกย. ควนกาหลง 2

การปรับปรุงซอมแซมหองรมควันยาง

36. สกย. อุไดเจริญ 1

สรางหองรมยางแผนประหยัดพลังงาน

37. สกย. นิคมพัฒนา

การพัฒนาโรงตากยางแสงอาทิตย

38. ศรีโรจนฟูด

ระบบริหารความปลอดภัยอาหาร

20. วิสาหกิจชุมชนกลุมวิจัยและพัฒนา
รังนกไทย
21. สหกรณการเกษตรกะปง จํากัด

22. บจก. สยามคลาสสิค อินดัสทรี
23. บจก. ธารน้ําทิพย
24. บจก. ดี แอนด จี ฟูดซัพพลาย
25. บจก. แสงศิริอุตสาหกรรมเกษตร
26. บจก. พิทักษปาลมออยล
27. บจก. เอส.พี.โอ. อะโกรอินดัสตรส
28. สหกรณโคนมพัทลุงจํากัด
29. บจก. ซี แอนด ที ฟูดส
30. สกย. บานทรายขาว

ประเภท
อุตสาหกรรม
อาหารและ
เครื่องดื่ม
น้ํามันปาลม

จังหวัด
สงขลา

งบประมาณ
(บาท)
431,250

สุราษฎรธานี

427,750

เครื่องสําอาง

สงขลา

120,000

ปาลมน้ํามัน

พังงา

397,900

วัสดุกอสราง

สงขลา

329,500

ยางและผลิตภัณฑ
จากยาง

ยะลา

212,000

อาหารและ
เครื่องดื่ม
ปาลมน้ํามัน

ตรัง

186,250

สุราษฎรธานี

158,000

ปาลมน้ํามัน

ตรัง

138,000

ปาลมน้ํามัน

สุราษฎรธานี

158,000

อาหารและ
เครื่องดื่ม

พัทลุง

207,000

อาหารและ
เครื่องดื่ม
ยางและผลิตภัณฑ
จากยาง
ยางและผลิตภัณฑ
จากยาง
ยางและผลิตภัณฑ
จากยาง
ยางและผลิตภัณฑ
จากยาง
ยางและผลิตภัณฑ
จากยาง
ยางและผลิตภัณฑ
จากยาง
ยางและผลิตภัณฑ
จากยาง
ยางและผลิตภัณฑ
จากยาง
อาหารและ

พัทลุง

222,000

สงขลา

240,510

สงขลา

185,920

สตูล

171,630

ยะลา

232,980

ปตตานี

247,955

สตูล

273,000

สตูล

370,553

สตูล

307,061

พังงา

200,000
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54. เอส. จี. เอส. พาราวูด

(ISO22000 : 2005)
การเตรียมความพรอมสําหรับ
บริษัท วี. ไอ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
การเตรียมความพรอมสําหรับ
บริษัท ทวีสินธุนําแข็ง จํากัด
การเพิ่มประสิทธิภาพการเลื่อยไมของ หจก.
168 พันธศักดิ์ กรุป
การใหคําปรึกษาการผลิตปาลมน้ํามันตาม
มาตรฐาน RSPO ในระบบหวงโซอุปทาน
กระบวนการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ
แยมและมารมาเลดมะมวง
หิมพานตน้ําตาลต่ํา
การจัดทําและประยุกตใชระบบมาตรฐาน
HACCP และทบทวนการจัดทําและประยุกตใช
ระบบมาตรฐาน GMP ตามขอกําหนดของ
Codex สําหรับผลิตภัณฑนมพาสเจอรไรส
การใหคําปรึกษาการผลิตปาลมน้ํามันอยาง
ยั่งยืนตามมาตรฐาน RSPO สําหรับเกษตรกร
รายยอยอิสระเพื่อขอการรับรองแบบกลุม
การศึกษาคาดัชนีน้ําตาลในผลิตภัณฑน้ําหวาน
จากเกสรดอกตาลโตนดและน้ําหวานจากเกสร
ดอกจาก
การใหคําปรึกษาการผลิตปาลมน้ํามันอยาง
ยั่งยืนตามมาตรฐาน RSPO สําหรับเกษตรกร
รายยอยอิสระเพื่อขอการรับรองแบบกลุม
การทําระบบผึ่งยางแผนของสหกรณกองทุน
สวนยางวังยางทอง จํากัด
การทําปรับปรุงเตาอบยางแผนของสหกรณ
กองทุนสวนยางวังยางทอง จํากัด
การใหคําปรึกษาการผลิตปาลมน้ํามันอยาง
ยั่งยืนตามมาตรฐาน RSPO สําหรับเกษตรกร
รายยอยอิสระเพื่อขอการรับรองแบบกลุม
การใหคําปรึกษาการผลิตปาลมน้ํามันอยาง
ยั่งยืนตามมาตรฐาน RSPO สําหรับเกษตรกร
รายยอยอิสระเพื่อขอการรับรองแบบกลุม
การใหคําปรึกษาการผลิตปาลมน้ํามันอยาง
ยั่งยืนตามมาตรฐาน RSPO สําหรับเกษตรกร
รายยอยอิสระเพื่อขอการรับรองแบบกลุม
การจัดทําและประยุกตใชระบบมาตรฐาน
HACCP สําหรับผลิตภัณฑนมพาสเจอรไรส
การทําเตาอบไม

55. เอส. จี. เอส. พาราวูด

การทําถังอัดน้ํายาไม

39. บจก.วี.ไอ.อินเตอรเนชั่นแนล
40. บจก. ทวีสินธุน้ําแข็ง
41. หจก. 168 พันธศักดิ์กรุป
42. บจก. ศรีเจริญปาลมออยล
43. บจก. เมธี ภูเก็ต
44. บจก. เซาทเทิรนแดรี่

45. วิสาหกิจชุมชนเพื่อการผลิตปาลม
น้ํามันอยางยั่งยืนศรีเจริญ
46. บจก. ตาลบุรี ฟูด
47. วิสาหกิจชุมชนผูผลิตปาลมน้ํามัน
อยางยั่งยืนไทรขึง-บางสวรรค
48. สกย. วังยางทองพัฒนา จํากัด
49. สกย. วังยางทองพัฒนา จํากัด
50. วิสาหกิจชุมชนลุมน้ํากะแดะพัฒนา
ปาลมน้ํามัน
51. วิสาหกิจชุมชนสิชลปาลมยั่งยืน
52. วิสาหกิจชุมชนตาป-อิปน ผลิต
ปาลมน้ํามันอยางยั่งยืน
53. บจก. สุราษฎรเฟรชมิลค

ประเภท
อุตสาหกรรม
เครื่องดื่ม
อาหารและ
เครื่องดื่ม
อาหารและ
เครื่องดื่ม
ไม เฟอรนิเจอร
และเครื่องเรือน
ปาลมน้ํามัน

จังหวัด

งบประมาณ
(บาท)

ระนอง

300,000

ระนอง

300,000

ยะลา

460,000

กระบี่

98,000

อาหารและ
เครื่องดื่ม

ภูเก็ต

140,000

อาหารและ
เครื่องดื่ม

สงขลา

198,000

ปาลมน้ํามัน

กระบี่

349,600

อาหารและเกษตร

สงขลา

301,680

ปาลมน้ํามัน

สุราษฎรธานี

435,700

ยางและผลิตภัณฑ
จากยาง
ยางและผลิตภัณฑ
จากยาง
ปาลมน้ํามัน

สตูล

449,000

สตูล

589000

สุราษฎรธานี

391,000

ปาลมน้ํามัน

นครศรีธรรมราช

394,300

ปาลมน้ํามัน

สุราษฎรธานี

400,300

อาหารและ
เครื่องดื่ม
ยางและผลิตภัณฑ
จากยาง
ยางและผลิตภัณฑ
จากยาง

สุราษฎรธานี

154,500

สุราษฎรธานี

569,000

สุราษฎรธานี

499,000
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ภาคผนวก ค
การดําเนินกิจกรรมสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ในป 2556-2558 สถาบันฮาลาลมีกิจกรรมการดําเนินงานในดานตางๆ รายละเอียดประกอบดวย

1. การอบรม สัมมนา และถายทอดเทคโนโลยีดานฮาลาล
โครงการ
ลําดับ
ป 2556
1
อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพดานการผลิต ผูประกอบการ
OTOP
2
อบรมการยกระดับผลิตภัณฑ OTOP เพื่อสรางมูลคาเพิ่มสู
ชองทางการตลาดที่เหมาะสม
3
การบริการตรวจวิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑเพื่อการ
รับรองมาตรฐานฮาลาล
4
อบรมการใชประโยชนระบบฐานขอมูลวิสาหกิจชุมชนฮา
ลาล
5
อบรมการยกระดับผลิตภัณฑ OTOP อ.สายบุรี
จ.ปตตานี
6
อบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ผูประกอบการหาจังหวัดชายแดนภาคใตในการจัดจําหนาย
สูตลาดอาเซียนและตะวันออกกลาง
7
อบรมการใชประโยชนระบบฐานขอมูลวิสาหกิจชุมชนฮา
ลาล
8
อบรมการยกระดับผลิตภัณฑ OTOP เพื่อสรางมูลคาเพิ่มสู
ชองทางการตลาดที่เหมาะสมรองรับตลาด AEC (กลุม
OTOP อ.เมือง และอ.ปาพะยอม จ.พัทลุง)
9
สัมมนาพัฒนาแนวทางการใหการรับรองมาตรฐานสปาฮา
ลาล
10 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใชประโยชนระบบฐานขอมูล
วิสาหกิจชุมชนฮาลาล”
11 การสัมมนาหลักในการเลือกอาหารฮาลาล
12 การสัมมนาฟกฮฺกับปญหาปจจุบัน เรื่อง "หลักการ
ฮาลาลกับการนําไปใชในการพัฒนาสังคมมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต"
13 อบรมการใชประโยชนระบบฐานขอมูลวิสาหกิจชุมชนฮา
ลาล
14 การใหคําปรึกษา “การพัฒนากระบวนการยืดอายุการเก็บ
น้ํามะนาวบรรจุขวด และการพัฒนาผลิตภัณฑน้ํามะนาว
พรอมดื่มบรรจุขวด”
15 การสัมมนา เรื่อง "Halal for life"
ป 2557
1
โครงการเสริมสรางจิตสํานึกในการเลือกผลิตและเลือก
บริโภคอาหารฮาลาล
2
โครงการอบรมสัมมนา “ติดปกเครื่องสําอางและสมุนไพร
ไทยพัฒนาตลาดมุสลิม”
3
โครงการอบรมการประยุกตใชวัตถุดิบในทองถิ่นเพื่อผลิต

วัน/เดือน/ป

สถานที่

8 ม.ค. 2556

มอ. วิทยาเขตหาดใหญ

19 - 20 ก.พ. 2556

มอ. วิทยาเขตหาดใหญ

ระหวางเดือนมี.ค. 2556 –
มี.ค. 2557
5 มี.ค. 2556

ผูประกอบการใน 5 จังหวัดชายแดนใต

21-22 มี.ค. 2556

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ. วิทยาเขต
หาดใหญ
มอ. วิทยาเขตหาดใหญ

2 พ.ค. 2556

หองตะกั่วปา โรงแรมหรรษาเจบี
อ.หาดใหญ จ.สงขลา

21 พ.ค. 2556

สตารินทร รีสอรท จ.สตูล

4 มิ.ย. 2556

คณะวิทยาศาสตร และ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มอ.

26 - 29 มิ.ย. 2556

รร.อาวนางปริ๊นวิว รีสอรท แอนด สปา
จ.กระบี่
รร.เซาทเทิรนวิว อ.เมือง จ.ปตตานี

29 มิ.ย. 2556
24 ก.ค. 2556
20 ก.ย. 2556

โรงยิมเนเซีย่ ม ม.อ. หาดใหญ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ม.อ. ปตตานี

30 ก.ย. 2556

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.
หาดใหญ
ศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อ
การสงออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ม.อ.
ตึกกิจกรรมและลานแสงจันทร
ม.อ. วิทยาเขตตรัง

ก.ย. – พ.ย. 2556
30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2556
22 ก.พ. 2557

สุชาดา ฮาลาลฟูด จ.สตูล

27 ก.พ. 2557

โรงแรมซีเอส จ.ปตตานี

4 มี.ค. 2557

โรงแรมปารควิวรีสอรทปตตานี
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ลําดับ
4
5
6
7
8
9

โครงการ
อาหารแพะ
เขารวมสัมมนาดานธุรกิจ ณ องคกรเพื่อการลงทุนแหง
มาเลเซีย
โครงการเสริมสรางจิตสํานึกในการเลือกบริโภคอาหารฮา
ลาลใหกับเยาวชนในจังหวัดปตตานี รุนที่ 1
โครงการเสริมสรางจิตสํานึกในการเลือกบริโภคอาหารฮา
ลาลใหกับเยาวชนในจังหวัดยะลา รุนที่ 2

วัน/เดือน/ป
19 – 22 มี.ค. 2557
6 เม.ย. 2557
12 เม.ย. 2557

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนไทยมุสลิม ครั้งที่ 13 – 16 เม.ย.2557
6: เสริมสรางจิตสํานึกในการบริโภคสินคา
ฮาลาลแกเยาวชนไทยมุสลิมในจังหวัดสงขลา
โครงการเสริมสรางจิตสํานึกในการเลือกซื้อและเลือก
19 เม.ย. 2557
บริโภคอาหารฮาลาล
โครงการอบรมและถายทอดเทคโนโลยี เรื่อง
21 เม.ย. 2557
“กระบวนการยืดอายุการเก็บน้ํามะนาวบรรจุขวด และการ
พัฒนาผลิตภัณฑน้ํามะนาวพรอมดื่มบรรจุขวด”

10

โครงการเสริมสรางจิตสํานึกในการเลือกบริโภคอาหารฮา
ลาลใหกับเยาวชนในจังหวัดปตตานี รุนที่ 3

6 พ.ค. 2557

11

โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง “แพะ : วัตถุดิบอาหาร
ฮาลาลกับแนวทางการพัฒนาสูอุตสาหกรรม”
โครงการทัศนศึกษาเครือขายเกษตรกรผูเลี้ยงแพะจังหวัด
ปตตานี ครั้งที่ 1 ในงานแพะแหงชาติ ครั้งที่ 11
โครงการเสริมสรางจิตสํานึกในการเลือกบริโภคอาหารฮา
ลาลใหกับเยาวชนในจังหวัดนราธิวาสรุนที่ 4

12 พ.ค. 2557

12
13
14
15
16
17
18

19

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการอาหารฮาลาลในโรงแรม รานอาหารและ
ภัตตาคาร อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี
โครงการอบรมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมฮาลาลใหกับนักศึกษาไทย
ในตะวันออกกลาง
โครงการการใหความรูดานมาตรฐานอาหารกับ
การตรวจวิเคราะหทางวิทยาศาสตร
โครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรประเมินคุณภาพสินคา
ตามมาตรฐานฮาลาล
โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตแพะครบวงจรสําหรับ
เกษตรกรจังหวัดชายแดนภาคใต
โครงการศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อ
เพื่ออุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

23-26 พ.ค. 2557
21 มิ.ย. 2557
18 มิ.ย. 2557
22 มิ.ย. 2557
9 มิ.ย. 2557

สถานที่
อ.เมือง จ.ปตตานี
กรุงกัวลาลัมเปอร และเมือง
มะละกา ประเทศมาเลเซีย
วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปตตานี
สถาบันศึกษาปอเนาะศรีฮาซานะห
วิทยา บานบุดีตําบลบุดี อ.เมือง
จ.ยะลา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนบานดอน
ขี้เหล็ก หมูที่ 5 ต.พะวง อ.เมือง
จ.สงขลา
อาวนาง ซิลเวอรออรคิด รีสอรท
อ.เมือง จ.กระบี่
- อบรม ณ หองประชุมศูนยพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการ
สงออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- ถายทอดเทคโนโลยี ณ
หองปฏิบัติการศูนยวิจัยและ
พัฒนาอาหารฮาลาล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โรงเรียนบานตะโละดารามัน
ต.ตะโละดือรามัน อ.กะพอ
จ.ปตตานี
โรงแรมปารควิวรีสอรทปตตานี
อ.เมือง จ.ปตตานี
สนามหนาองคการบริหารสวนตําบลเชิง
ทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด
(ตาดีกา) นูรูลกอมัร–แคนา อ.เมือง
จ.นราธิวาส
โรงแรมเวิรด รีสอรท อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎรธานี
หองสัมมนา สถาบันฮาลาล
ม.สงขลานครินทร วข.ปตตานี

อาคารไพบูลยธรรมรัตนวาสิก
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.
วข.หาดใหญ
21 พ.ย. 2557
หองสัมมนา สถาบันฮาลาล
ม.สงขลานครินทร วข.ปตตานี
15 ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558 ศูนยเรียนรูเพื่อสงเสริมและพัฒนา
การเลี้ยงแพะครบวงจรตนแบบใน
จังหวัดปตตานีเพื่อรองรับอุตสาหกรรม
อาหารฮาลาล
ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558
แผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ม.สงขลานครินทร วข.ปตตานี
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โครงการ
ป 2558
1
อบรม “ยกระดับเครื่องสําอางและสมุนไพรไทยเพิ่ม
ศักยภาพ สูการแขงขันในตลาดตะวันออกกลาง”
2
อบรมพัฒนาผูประกอบการดานทักษะการใชภาษาอังกฤษ
และภาษามลายูเพื่อการเจรจาธุรกิจ
3
อบรม "เพิ่มศักยภาพผูประกอบการเครื่องสําอางและ
สมุนไพรไทยสูตลาดมุสลิม"
4
อบรม "สรางงานสรางอาชีพใหกับกลุมแมบาน และกลุม
เกษตรกรจังหวัดสตูล"
5
อบรม "พัฒนาผลิตภัณฑและสถานประกอบการเพื่อรับรอง
มาตรฐานฮาลาลสูการสงออก"
6
ประชุมสัมมนาเรื่อง "เสริมสรางตลาดผลิตภัณฑฮาลาลสู
อาเซียน"
7
การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปปลาดุกเพื่อ
เพิ่มมูลคา
8
อบรม "เสริมสรางจิตสํานึกในการเลือกผลิตและเลือก
บริโภคอาหารฮาลาล"
9
อบรม "เพิ่มศักยภาพผูประกอบการเครื่องสําอางและ
สมุนไพรไทยสูตลาดมุสลิม"
10 สัมมนา "แนวทางการขอรับรองมาตรฐานฮาลาลสําหรับ
เครื่องสําอางและสมุนไพร"
11 อบรมภาคทฤษฎีและอบรมภาคปฏิบัติ "สรางงาน สราง
อาชีพใหกับกลุมแมบานที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ
ชายแดนใต จังหวัดปตตานี"
12 อบรมการนําหลักฮาลาล มาปลูกฝงวิถีชีวิตเยาวชน
13 อบรมเรื่อง ฮาลาล คุณคาที่ควรรู

วัน/เดือน/ป

สถานที่

15 ม.ค. 2558

หองสัมมนา สถาบันฮาลาล ม.อ.ปตตานี

21 - 22 ม.ค. 2558

ม.อ.หาดใหญ

5 มี.ค. 2558

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. หาดใหญ

10 - 14 มี.ค. 2558

ลากูนารีสอรท อ.ละงู จ.สตูล

17 มี.ค. 2558

สถาบันฮาลาล ม.อ.ปตตานี

27 มี.ค. 2558

ม.อ.หาดใหญ

ก.พ. – ก.ย. 2558

25 ก.พ. 2558

อาคารวิจัยและพัฒนาอาหารฮาลาล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.หาดใหญ
รร.ฮิดายาตุดดีน นาวงวิทยา อ.เมือง
จ.กระบี่
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ

7 เม.ย. 2558

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ

8 - 9 เม.ย. 2558

กลุมเซากูนา ต.ตะลุโบะ อ.เมือง
จ.ปตตานี

9 เม.ย. 2558
12 เม.ย. 2558

วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปตตานี
มัสยิดฟุรกอน เพชรสุภา
อ.เมือง จ.ปตตานี
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนบาน
ดอนขี้เหล็ก ม.5 ต.พะวง
อ.เมือง จ.สงขลา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ

6 - 8 ก.พ. 2558

14

การพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยมุสลิมภาคฤดูรอน ครั้งที่ 7 12 - 16 เม.ย. 2558
: เยาวชนมุสลิมปลอดภัยใสใจฮาลาล เสริมสรางจิตสํานึก

15

จัดอบรม "การเขียนแผนธุรกิจสําหรับธุรกิจชุมชนและ
SME"
สัมมนา "การแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค
ของอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต"
สัมมนา "แนวทางการจัดทําฐานขอมูลผูประกอบการ
เครื่องสําอางและสมุนไพร"
อบรม "บูรณาการปลายฝน ปนศรัทธา ยุวชนมุสลิมดวย
หลักการฮาลาล"
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตเครื่องสําอางและน้ํามัน
สมุนไพร เพื่อการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางและสปาฮาลาล ใน 5 จังหวัดชายแดนใต"
อบรม “การใชหลักฮาลาลสูจริยธรรมของการดําเนินชีวิต
เยาวชนมุสลิม”

25 - 26 เม.ย. 2558

27 - 28 พ.ค. 2558

มัสยิดชุมชนบานปาฝาง หมูที่ 9 อ.ละงู
จ.สตูล

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การแปรรูปปลาดุกเพื่อเพิ่มมูลคา”

27 – 28 พ.ค. 2558

อาคารวิจัยและพัฒนาอาหารฮาลาล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.หาดใหญ

16
17
18
19
20
21

28 เม.ย. 2558
6 พ.ค. 2558
15 - 17 พ.ค. 2558
26 - 28 พ.ค. 2558

ตึกทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง
ม.อ.หาดใหญ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อ.ทาศาลา
จ.นครศรีธรรมราช
หองปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีเภสัช
กรรม คณะเภสัชศาสตร ม.อ.

176
ลําดับ
โครงการ
22 สัมมนา "แนวทางติดตามและประเมินสถานการณ
เศรษฐกิจปจจุบันและการปรับตัวของธุรกิจเครื่องสําอาง
และสมุนไพรไทยเพื่อเจาะตลาดมุสลิม"
23 อบรม “อนาคตแพะชายแดนใตกับเสนทางสูอุตสาหกรรม
ฮาลาล ในโครงการสงเสริมการผลิตวัตถุดิบแพะฮาลาล
ครบวงจรเครือขายเกษตรกรผูเลี้ยงแพะจังหวัดนราธิวาส”
24 อบรมสัมมนา เรื่อง "Halal Cosmetics and Health
product Entrepreneurs Development Part 5 : การ
เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑดวยการออกแบบบรรจุภัณฑผานงาน
ศิลปะ และการวางแผนกอนการแสดงสินคา เพื่อลด
ตนทุนโดยการกระจายความเสี่ยง"
25 ประชุมสัมมนา “การทองเที่ยววิถีมุสลิม”
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

วัน/เดือน/ป
4 มิ.ย. 2558

สถานที่
อาคารทรัพยากรการเรียนรู ม.อ.
หาดใหญ

9 มิ.ย. 2558

โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส อ.เมือง
จ.นราธิวาส

9 ก.ค. 2558

ณ หองอบรม ศจรส. ม.อ. 1402 ชั้น 14
อาคาร 1 ศูนยทรัพยากรการเรียนรู
ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ

22 - 25 ก.ค. 2558

หางเซ็นทรัลพลาซาจังหวัดสุราษฏรธานี
และหองประไหมสุหรี โรงแรมปริ้นเซส
ปารค อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏรธานี
โรงแรมอนันตรา สิเกา รีสอรท แอนด
สปา อ.สิเกา จ.ตรัง

สัมมนา “การสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบัน
ฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กับคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต”
สัมมนา "แนวทางการสรางความรวมมือในการพัฒนา
กิจการฮาลาล ระหวาง สถาบันฮาลาล ม.อ. กับ สมาพันธ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต"
อบรมเชิงปฏิบัติการ “แปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑอาหารฮาลา
ลจากเนื้อแพะ”
อบรมเชิงปฏิบัติการ "สมุนไพรเพื่อชีวิต”

26 - 28 ก.ค. 2558

โครงการสรางความรู ความเขาใจและนําปฏิบัติใหถูกตอง
เรื่อง "หลักสูตรการเชือดที่ถูกตอง ตามหลักการฮาลาล
และการตัดแตงซากสัตวปกตามหลักสากล"
โครงการเสริมสรางและพัฒนาอาชีพ "การแปรรูปอาหาร
ทะเลประเภทปลา"
ประชุมสัมมนากําหนดกิจกรรมภายใตแผนยุทธศาสตรและ
แผนการดําเนินงานระหวาง สถาบันฮาลาล ม.อ. กับ
สมาพันธกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต
อบรมสัมมนา "การยกระดับผูประกอบการและสินคาฮา
ลาลสูตลาดการคา"
อบรมกินอยูแนวใหม...สุขภาพสดใสหางไกลโรคดวยอาหาร
ฮาลาล
สัมมนายกระดับผูประกอบการสูมาตรฐานฮาลาลเพื่อการ
ทองเที่ยวและธุรกิจที่ยั่งยืน
อบรม “แนวทางการทําธุรกิจสปาฮาลาลเพื่อ
รองรับฐานลูกคามุสลิม”

17 - 18 ส.ค. 2558

27 - 29 ก.ค. 2558

โรงแรมอนันตรา สิเกา รีสอรท แอนด
สปา อ.สิเกา จ.ตรัง

ก.ค. – ส.ค. 2558

อาคารวิจัยและพัฒนาอาหารฮาลาล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.
โรงแรมขนอมโกลเดนบีช อําเภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.อ.
วิทยาเขตปตตานี

5 - 7 ส.ค. 2558

18 - 19 ส.ค. 2558
26 ส.ค. 2558
27 ส.ค. 2558
1 ก.ย. 2558
2 - 3 ก.ย. 2558
4 - 8 ก.ย. 2558

37

สัมมนาและจัดนิทรรศการในงาน Asian Week

7-11 ก.ย. 2558

38

อบรมสัมมนา "การวิเคราะหความเสี่ยงโครงการสินเชื่อ
ธุรกิจตามหลักซารีอะห และ SMEs"
อบรมสัมมนา "การยกระดับผูประกอบการและสินคาฮา
ลาลสูตลาดการคา"

21-22 ก.ย. 2558

39

25 ก.ย. 2558

วิทยาลัยเทคนิคสตูล อ.เมือง จ.สตูล
และปากน้ํารีสอรท อ.ละงู จ.สตูล
หองประชุมสถาบันฮาลาล
ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ
ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราช
สมบัติครบ ๖๐ ป ม.อ.
โรงแรมหรรษา เจบีและศูนยอาหาร
สุขภาพบางกล่ํา
โรงแรมหาดใหญพาราไดส
หองประชุมของศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม
ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราช
สมบัติ ครบ ๖๐ ป ม.อ.
หองอบรม สจรส. ม.อ. หาดใหญ
หองประชุมศรีเกียรติพัฒน อบจ.สงขลา
อ.เมือง จ.สงขลา

177
ลําดับ
โครงการ
40 อบรม “การสรางความมั่นใจตอมาตรฐานฮาลาลแก
บุคลากรทางการศึกษา”
41 อบรม “Halal is the way of life”
42 อบรมสัมมนา “การประชุมหารือการสงสินคาฮาลาลในหา
จังหวัดชายแดนใต ไปจําหนายมาเลเซีย บรูไน และ
ตะวันออกกลาง”
43 อบรมสัมมนา “เพิ่มมูลคาและสรางแบรนดสินคาระดับพรี
เมี่ยมของจังหวัดภาคใตชายแดน”
44 อบรมสัมมนา “เพิ่มมูลคาและสรางแบรนดสินคาระดับพรี
เมี่ยมของจังหวัดภาคใตชายแดน”
45 อบรมเสริมสรางพัฒนาผูประกอบการ เพื่อผลักดันเขาสู
กระบวนการขอการรับรองมาตรฐานฮาลาล
46 ประชุมสัมมนา “การพัฒนาระบบสารสนเทศระหวาง
สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กับ สมาพันธ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต”
47 โครงการเสริมสรางจิตสํานึกในการเลือกอาหาร
ฮาลาลใหกับโรงเรียนบานบราโอ
48 โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตแพะครบวงจรสําหรับ
เกษตรกรจังหวัดชายแดนภาคใต
49
50

โครงการศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อ
เพื่ออุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อเพื่อ
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

วัน/เดือน/ป
15 ต.ค. 2558

สถานที่
อบจ.พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง

31 ต.ค. - 1 พ.ย. 2558
18-19 พ.ย. 2558

ม.อ. วิทยาเขตตรัง
อาคารทรัพยากรการเรียนรู วิทยาเขต
หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา

26 พ.ย. 2558

หองประชุมโสภาพิสัย ชั้น 6 โรงแรม
ตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส
หองประชุมน้ําพราว 2 โรงแรม
ซี เอส อ.เมือง จ.ปตตานี
โรงแรมลําปารีสอรท อ.เมือง
จ.พัทลุง
โรงแรมลําปารีสอรท อ.เมือง
จ.พัทลุง

28 พ.ย. 2558
2 ธ.ค. 2558
19-20 ธ.ค. 2558
30 ธ.ค. 2558

โรงเรียนบานบราโอ อ.ยะรัง
จ.ปตตานี
15 ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558 ศูนยเรียนรูเพื่อสงเสริมและพัฒนาการ
เลี้ยงแพะครบวงจรตนแบบในจังหวัด
ปตตานีเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอาหาร
ฮาลาล
ตุลาคม 2557 – กันยายน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.อ.
2558
วิทยาเขตปตตานี
ตุลาคม 2557 – กันยายน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.อ.
2558
วิทยาเขตปตตานี

2. งานสนับสนุนทุนวิจัยมุงเปาฮาลาล
ลําดับ
ชื่อโครงการ
ป 2556
1
การพัฒนาไฮโดรเจลของสารสกัดตรีผลาสําหรับเครื่องสําอางฮา
ลาล
2
การเตรียมเจลาตินฮาลาลจากหนังปลาวัวสําหรับการ
ประยุกตใชทางชีวการแพทย
3
การตรวจหาเชื้อ Brucella spp. ที่ปนเปอนในน้ํานมแพะดิบ
เพื่อปองกันโรคติดตอ Brucellosis สูคน จากการบริโภค
น้ํานมแพะและอาหารแปรรูป
4
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออาหารฮาลาลของชาว
มุสลิมและที่ไมใชมสุ ลิมในประเทศไทย
5
การปฏิบัติในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตของโรงแรม
ฮาลาลในประเทศไทย
ป 2557
1
ผลของสภาวะการสกัดและการทําแหงตอคุณลักษณะและ
สมบัติการเกิดเจลของเจลาตินจากหนังแพะ
2
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อแลคโตบาซิลลัสเพื่อเตรียมเปน
ผลิตภันฑเพื่อสุขภาพฮาลาล
3
โอกาสการเกิดและการปองกันการเกิดฮีสตามีนในปลาแหง

หัวหนาโครงการ

หนวยงาน

ผศ.ดร.ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์

คณะเภสัชศาสตร

ผศ.ดร.ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์

คณะเภสัชศาสตร

รศ.ดร.หัสดี อัพภาสกิจ

คณะแพทยศาสตร

ดร.เทา ลู

คณะพาณิชยศาสตรและการ
จัดการ วิทยาเขตตรัง
คณะพาณิชยศาสตรและการ
จัดการ วิทยาเขตตรัง

ดร.ปยะนุช ปรีชานนท
ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล

อุตสาหกรรมเกษตร

รศ.ดร.เสนหแกวนพรัตน

เภสัชศาสตร

ดร.ปุณณาณี สัมภวะผล

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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ลําดับ
4
5
6

7
8
9

ชื่อโครงการ
การตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรียของแหนมไกและแหนมไก
ฮาลาลที่วางขายในจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑสารสกัดน้ํามันหอมระเหยจากชอดอกดาหลาและผล
ตอการผอนคลายในอาสาสมัคร
ประสิทธิภาพของสารสกัดเบตา-กลูแคนจากเห็ดกินได (เห็ดหู
หนูและเห็ดแครง) ในประเทศไทยตอการคืนสภาพของเซลลที่
ถูกทําลายดวยยารักษามะเร็งและความเปนพิษตอเซลล
เพาะเลี้ยง
การพัฒนาชุดตรวจ immunodiagnostic อยางรวดเร็วสําหรับ
การปนเปอนสุกรในผลิตภัณฑอาหารฮาลาล
สํารวจความตองการหลักสูตรดานฮาลาลของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
ฤทธิ์ตานเชื้อ Staphylococcus aureus ที่กอโรคอาหารเปน
พิษของสารสกัดจากผลกระทุ (Rhodomyrtus tomentosa)
และการประยุกตใชเปนน้ําสลัด

ป 2558
1
การศึกษาอิทธิพลของศาสนาอิสลามที่มีตอการบริการและ
มาตรฐานการบริการลูกคาในอุตสาหกรรมไมซในภาคใต
ประเทศไทย
2
การใชเศษเหลือทิ้งจากปาลมน้ํามันในสูตรอาหารผสมสําเร็จ
สําหรับแพะ
3
การผลิต สมบัติของบรรจุภัณฑยอยสลายไดตานเชื้อจุลินทรียที่
เติมสารสกัดจากพริกไทยดําและการใชสําหรับยืดอายุการเก็บ
รักษาแฮมไกฮาลาล
4
การปรับปรุงรสชาติของชาฟาทะลายโจรเพื่อการใชประโยชน
ทางยา และชะลอภาวะการเกิดโรคกระดูกพรุน และสารออก
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในใบฟาทะลายโจร
5
การแยกคัดเลือกและตรวจสอบความปลอดภัยของแบคทีเรีย
กลุม coagulase-negative staphylococci เพื่อใชเปนกลา
เชื้อกุงสม
6
ศึกษาระดับความเชื่อมั่นและปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเชื่อมั่น
ของผูบริโภคตอตราฮาลาลไทย; กรณีผูบริโภคศึกษาชาวไทย
มาเลย และอาหรับ
7
เสถียรภาพสารแตงสีจากธรรมชาติจากสารสกัดดอกดาหลา
8
9
10
11
12

การพัฒนาชาชงสมุนไพรจากตํารับยาแผนไทยในภาคใตที่ใช
เพื่อบํารุงกําลัง
พระราชบัญญัติฮาลาลในประเทศไทย ความจําเปน และการ
ปรับใช
ทัศนคติครอบครัวมุสลิมในอําเภอเมืองจังหวัดยะลาตอการ
เลือกอาหารฮาลาลสําหรับการเลี้ยงดูบุตร
ความรู ทัศนคติ และการรับรูขาวสารอาหารฮาลาลตอ
พฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนใต
ฤทธิ์ตานแบคทีเรียกอสิวของตํารับยาแผนไทยรักษาสิว THFAC003 และการประยุกตใชกับสบู

หัวหนาโครงการ
รศ.ดร.ศุภศิลป มณีรัตน

หนวยงาน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ดร.ชลทิต สนธิเมือง

การแพทยแผนไทย

นางสาวกรวรรณ ชากรี

สถานวิจัยผลิตภัณฑเสริม
อาหารและอาหารเพื่อ
สุขภาพ

นางพจชนาถ พัทบุรี

ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร

ดร.อัสมัน แตอาลี

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

ดร.สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ

การแพทยแผนไทย

อ.โดมพัชร บุญชู

วิทยาการจัดการ

ดร.เทียนทิพย ไกรพรม

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รศ.ดร.เถวียน วิทยา

อุตสาหกรรมเกษตร

รศ.ดร.สุชาดา จันทรพรหมมา

วิทยาศาสตร

รศ.ดร.ศุภศิลป มณีรัตน

อุตสาหกรรมเกษตร

ดร.ฮัมเดีย มูดอ

วิทยาการสื่อสาร

ดร.วัชรี สีหชํานาญธุระกิจ

ดร.มะรอนิง สาแลมิง

สถานวิจัยผลิตภัณฑเสริม
อาหารและอาหารเพื่อสุขภพ
โรงพยาบาลการแพทยแผน
ไทย
วิทยาลัยอิสลามศึกษา

ดร.อัสมัน แตอาลี

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

อ.ดร.นภารัตน ไวยเจริญ

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยี

ดร.สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ

การแพทยแผนไทย

แพทยแผนไทยธีรวัฒน สุดขาว
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3. งานประชาสัมพันธและนิทรรศการ
ลําดับ
โครงการ
ป 2556
1
นิทรรศการงาน จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล
วิชาการ '55
2
นิทรรศการงานมหกรรมฮาลาลกรุงเทพฯ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

นิทรรศการงานภูเก็ตอันดามันอาลาลเพื่อการ
ทองเที่ยว ป 2556
นิทรรศการงานมหกรรมมุสลิมไทยเอ็กซโป 2013
นิทรรศการงานแพะแหงชาติครั้งที่ 10
นิทรรศการในงานสัมมนาพัฒนาแนวทางการใหการ
รับรองมาตรฐานสปาฮาลาล
นิทรรศการเกี่ยวกับอาหารฮาลาลและเขารวมเปน
เกียรติในงาน "มหกรรมสินคาฮาลาล แฟร ตอนรับ
รอมฏอน"
โครงการประชาสัมพันธการเลี้ยงแพะตามหลักการ
ของอิสลาม
นิทรรศการงานเกษตรภาคใตครั้งที่ 21 ประจําป
2556
นิทรรศการ "พัฒนาฮาลาลไทยสู AEC" ในงาน ม.อ.
วิชาการ ประจําป 2556
นิทรรศการ "สรางความรูความเขาใจเรื่องฮาลาลมุง
สูอาเซียน" งาน ม.อ.วิชาการ ประจําป 2556
นิทรรศการในงานแขงขันโตวาทีเพื่อสงเสริมการใช
ภาษามลายู”
นิทรรศการในงาน อุมมะฮฺ วาฮิดะฮฺ (ประชาชาติ
เดียวกัน)
นิทรรศการ งาน 20 ป อิบนูเอาฟ สูประชาคม
อาเซียน
นิทรรศการงานฮาลาลแฟร สุราษฎรธานี และการ
ประชาสัมพันธสรางเครือขายความรวมมือ
นิทรรศการในงานเทศกาลอาหารชายแดนใต 2556

ป 2557
1
นิทรรศการงาน “The 5th Penang International
Halal Expo & Conference (PIHEC) 2014”
2
นิทรรศการงานมหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิม
ไทย ครั้งที่ 5
3
นิทรรศการงานไวทเฟสติวัล
4
นิทรรศการงานแสดงสินคาฮาลาลนานาชาติ
“Chiang Mai Halal International Fair 2014:
CHIF 2014”
5
นิทรรศการงานมลายูเดย Malayu Day of Yala
6
นิทรรศการงาน “มหกรรมรวมพลคนไปฮัจญ”

วันที่
9 - 10 ม.ค. 2556
25 - 29 เม.ย. 2556
29 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2556
30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2556
9 - 14 มิ.ย. 2556
26 - 29 มิ.ย. 2556
3 - 4 ก.ค. 2556

สถานที่
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล
จ.สตูล
ลานพลาซา สนามกีฬาหัวหมาก
กรุงเทพฯ
รร.ภูเก็ตเกรซแลนดฯ และ
สวนสาธารณะสะพานหิน จ.ภูเก็ต
กรุงเทพฯ
ลานประกวดโคนม องคการสงเสริม
กิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.)
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
รร.อาวนางปริ๊นวิว รีสอรท แอนด สปา
จ.กระบี่
ทางเขาลีลารีสอรท ต.สะกอม อ.เทพา
จ.สงขลา

4 ก.ค. 2556

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. หาดใหญ

8 - 19 ส.ค. 2556

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. หาดใหญ

16 - 17 ส.ค. 2556

ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราช
สมบัติครบ 60 ป มอ. หาดใหญ
ตึกอาคารเรียนรวม (อาคาร 19) ม.อ.
วิทยาเขตปตตานี
บริเวณใตอาคารเรียนรวม 15 ม.ทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา
สนามกีฬากลาง องคการบริหารสวน
จังหวัดปตตานี อ.เมือง จ.ปตตานี
วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ หมูที่ 2
ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล
ตลาดสดทาทองเมืองใหม
อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี
ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราช
สมบัติครบ 60 ป มอ.หาดใหญ

18 - 19 ส.ค. 2556
25 - 28 ส.ค. 2556
27 - 29 ก.ย. 2556
4 - 7 ต.ค. 2556
12 - 17 ธ.ค. 2556
18 - 23 ธ.ค. 2556
16 – 20 มกราคม 2557
23 – 24 มกราคม 2557

ศูนยนิทรรศการ Seita SPICE เมืองปนัง
ประเทศมาเลเซีย
วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปตตานี

24 – 25 มกราคม 2557
6 – 9 กุมภาพันธ 2557

มัสยิดกลางประจําจังหวัดสงขลา
หองเชียงใหมฮอลลศุนยการคาเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหมแอรพอรท

15 - 17 กุมภาพันธ 2557
15 – 16 มีนาคม 2557

สนามโรงพิธีชางเผือกจังหวัดยะลา
บริเวณมัสยิดกลางประจําจังหวัดสงขลา

180
ลําดับ
โครงการ
7
นิทรรศการงาน Malaysia International Halal
Showcase (MIHAS) 2014
8
โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธจดหมายขาว
9
โครงการจัดแสดงนิทรรศการวิชาการการเลี้ยงแพะ
ตามหลักการของศาสนาอิสลามในงานแพะแหงชาติ
ครั้งที่ 11
10 เขารวมออกบูธนิทรรศการงาน "ภูเก็ตอันดามัน
ฮาลาลเพื่อการทองเที่ยวป 57
11 เขารวมจัดนิทรรศการงาน "มหกรรมอาหารฮาลาล
ครัวไทยสูอาเซียน"
12 เขารวมจัดนิทรรศการงานเกษตรภาคใต ครั้งที่ 22
ประจําป 57
13 โครงการ ม.อ. วิชาการ สถาบันฮาลาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรประจําป 2557
14 งานสัปดาหอาเซียน ม.อ. ครั้งที่ 1
(The 1st PSU ASEAN Week)
15
16
17

โครงการ งานวันพบปะมุสลีมะห ครั้งที่ 9 ประจําป
2557
งานมหกรรมสินคาฮาลาล ปตตานี
โครงการสัมมนาเรื่อง “Halal for Life”

ป 2558
1
เขารวมประชุม/จัดนิทรรศการในงาน The 6th
Penang International Halal Expo &
Conference (PIHEC) 2015ฯ
2
การพัฒนาเว็บไซตสถาบันฮาลาลสูระดับสากล
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

นิทรรศการมหกรรมงานวิจัยสวนภูมิภาค 2558
(Regional Research Expo 2015)
จัดนิทรรศการงานแสดงสินคาเชียงใหมฮาลาล
นานาชาติ 2558 "Chiang Mai Halal
International Fair 2015 : CHIF 2015"
จัดนิทรรศการงาน Bangkok Halal 2014

วันที่
9 – 12 เมษายน 2557
มกราคม – ธันวาคม 2557
22-26 พฤษภาคม 2557
28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน
2557
20 - 29 มิถุนายน 2557
7 - 18 สิงหาคม 2557
17 - 19 สิงหาคม 2557
18 – 23 สิงหาคม 2557
24 สิงหาคม 2557
19-23 กันยายน 2557
21 พ.ย. 57

สถานที่
ตึก KLCC กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศ
มาเลเซีย
ม.อ.
ในงานแพะแหงชาติครั้งที่ 11 ณสนาม
หนาองคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล
ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ภูเก็ตเกรซแลนด รีสอรทแอนดสปา
และบริเวณสะพานหิน จ.ภูเก็ต
ศูนยประชุมนานาชาติฯ ม.อ.
บริเวณคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.
หาดใหญ
บริเวณลานกิจกรรมตึก 19 ม.อ. วิทยา
เขตปตตานี
สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง
อรรถกระวีสุนทรอาคารศูนยทรัพยากร
การเรียนรู (อาคาร 1)
สนามกีฬากลางองคการบริหารสวน
จังหวัดปตตานี จังหวัดปตตานี
บริเวณดานหนาโรงแรมซีเอส จ.ปตตานี
ตึกกิจกรรมและลานแสงจันทร ม.อ.
วิทยาเขตตรัง

29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ
2558

ศูนยนิทรรศการ Seita SPICE (PISA
เดิม) เมืองปนัง ประเทศมาเลเซีย

1 กุมภาพันธ - 31
พฤษภาคม 2558
25 - 29 มีนาคม 2558

สถาบันฮาลาล ม.อ.

3 - 10 กุมภาพันธ 2558
11 - 16 กุมภาพันธ 2558

จัดนิทรรศการงาน Melayu day of yala ประจําป
2558
จัดนิทรรศการงานเมาวลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่
34 - เมาวลิดอาเซี่ยน
ผลิตสื่อสิ่งพิมพจดหมายขาว สถาบันฮาลาล
ผลิตสื่อสิ่งพิมพจุลสาร สถาบันฮาลาล
นิทรรศการงานแสดงสินคาอาหาร 2558
(THAIFEX - World of Food Asia 2015)
นิทรรศการ "ภูเก็ตอันดามัน
ฮาลาลเพื่อการทองเที่ยว ป 2558"

14 - 16 กุมภาพันธ 2558

นิทรรศการในงานแสดงสินคา Southern

22 - 27 กรกฎาคม 2558

19 - 25 กุมภาพันธ 2558
มีนาคม - กันยายน 2558
มีนาคม - สิงหาคม 2558
20 - 24 พฤษภาคม 2558
27 - 30 พฤษภาคม 2558

ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราช
สมบัติครบ ๖๐ ป ม.อ.หาดใหญ
หองเชียงใหมฮอลล ศูนยการคาเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม แอรพอรต จ.เชียงใหม
ลานพลาซา สนามกีฬาหัวหมาก
กรุงเทพฯ
สนามโรงพิธีชางเผือก เทศบาลนคร
ยะลา
สนามมัสยิดกลาง ประจําจังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
สถาบันฮาลาล ม.อ.หาดใหญ
สถาบันฮาลาล ม.อ.หาดใหญ
ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด รีสอรท แอนด
สปา อ.กระทู จ.ภูเก็ต และบริเวณหนา
ภูเก็ตแฟนตาซี อ.กระทู จ.ภูเก็ต
เซ็นทรัลพลาซาอ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
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โครงการ
International Trade Expo
นิทรรศการในงานเกษตรภาคใตครั้งที่ 23 ประจําป
2558
นิทรรศการและสัมมนายกระดับผูประกอบการสู
มาตรฐานฮาลาลเพื่อการทองเที่ยวและธุรกิจที่ยั่งยืน
(HALAL TOURISM)

วันที่

สถานที่

8 - 19 สิงหาคม 2558

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ

23 - 25 ตุลาคม 2558

อาคารอเนกประสงค หนามัสยิด
บานโละบาหรา เกาะลันตา จ.กระบี่

4. ผูประกอบการที่ไดรับเครื่องหมายรับรองฮาลาลจากการสงเสริมและใหคําปรึกษาของสถาบันฮาลาล
ชื่อผูประกอบการ/ยี่หอ/ตราสินคา

ผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรอง

1. รอยคําหวานบานริสกี
2. ซัลมา
3. สําเภาทอง
4. เดริซคอฟฟ
5. ดลดา
6. ซัลมา
7. สุชาวดี

ขนมหวาน
น้ําพริกตางๆ
เครื่องแกง
กาแฟน้ําตาลโตนด
วุนมะพราว
น้ําพริกกะป
สบู
โลชั่น
แชมพู
เซรั่ม
สบู
ขี้ผึ้งสมุนไพร41
น้ํามันนวดสปา
ขี้ผึ้งเบอร41
กาแฟ
อาหารเสริม
น้ํามะนาวพรอมปรุง
ขนมโบวไสปลา
ขาวเกรียบปลา

8. สุทธิชาติสมุนไพร

9. NanoHerb
10. ลีมา (Lima)
11. ขนมโบวไสปลาชาววัง
12. หางหุนสวนจํากัด ซีรีนโปรดักซปตตานี
(Serene Product)
13. Abdullah โรตีแชแข็ง
14. โรตีโฮลวีต JAMALEY
15. วิสาหกิจชุมชนเมี่ยงคําสําเร็จรูป "ฟาริน"
16. เครื่องดื่มชากฤษณา
17. น้ําจิ้มสุกี้ แมยาตี

โรตีแชแข็ง
โรตีโฮลวีตกึ่งสําเร็จรูปแชแข็ง
เมี่ยงคําสําเร็จรูป
เครื่องดื่มชากฤษณา
น้ําจิ้มสุกี้สูตร 1 ไหหลํา
น้ําจิ้มสุกี้สูตร 2 กวางตุงน้ํายํา
อาหารทะเลแปรรูป
ขาวเกรียบ
ขาวเกรียบ
ลูกชิ้นเนื้อ
น้ําจิ้ม/น้ําปลาหวานกุงสด
ขาวเกรียบปลาสดทอดกรอบ
น้ําดื่ม

18. หจก.มาเรียมโอเชี่ยน (Mariam Ocean)
19. ขาวเกรียบอบ อรอยจัง
20. ขาวเกรียบตราแหลมโพธิ์
21. ลูกชิ้นยัสมีน
22. น้ําจิ้มนิยะ
23. ขาวเกรียบปลาสดทอดกรอบตรานัสรีน
24. น้ําดื่มตอฮาเราะห
รวม

จํานวนผลิตภัณฑ
ที่ไดรับการรับรอง
5
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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