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อีกหนึง่ โปรเจคของปี 2560 ภายใต้สำ� นักวิจย
ั และพัฒนา โดยฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

กับสังคม คือ โครงการ “ม.อ. เพือ
่ ชุมชนเข้มแข็ง” ซึง่ ปัจจุบน
ั ได้ดำ� เนินโครงการเสร็จสิน
้ ในทุกวิทยาเขต
แล้วนัน
้ เราเห็นพลังของนักวิจย
ั ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ นับจาก ปี 2559 ทีฝ
่ า่ ย ฯ รับช่วงต่อจากศูนย์บริการวิชาการ

จนเมื่อปี 2560 เราปรับการท�ำงานมาเป็นการวิจัยอย่างเต็มรูปแบบ โดยพยายามจัดรูปแบบการด�ำเนิน

งานโครงการให้มีลักษณะคล้ายกับงานวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Collaborative Research
and Development) ซึ่งนั่นก็หมายความว่าการจัดกิจกรรมใด ๆ ภายใต้โครงการจะต้องสอดคล้อง
กับความต้องการของพื้นที่ เน้นกระบวนการท�ำงานแบบเข้มข้น เริ่มตั้งแต่การพิจารณาโจทย์วิจัย

เวทีการพัฒนาข้อเสนอโครงการ การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินงาน จนถึงเวทีปิด
โครงการและคืนข้อมูลสู่ชุมชน ซึ่งเราตระหนักอยู่เสมอว่า “ความรู้ต้องอยู่กับชุมชน”

รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา ทีเ่ ข้ามารับบทบาทดูแลโปรเจคนีอ
้ ย่างเต็มตัวในฐานะรอง ผอ.ส�ำนักวิจย
ั

และพัฒนาด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ได้ร่วมลงพื้นที่ทุกวิทยาเขตในการติดตาม
การด�ำเนินงานและรับฟังการน�ำเสนอผลการวิจัย พร้อมทั้งให้ข้อชี้แนะและร่วมแลกเปลี่ยนกับนักวิจัย

“มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการเข้าไปร่วมกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภาคใต้ โดยการน�ำ

องค์ความรู้ทางวิชาการในด้านต่าง ๆ ไปพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของประชาชนผ่านกระบวนการต่าง ๆ

เช่น การจัดอบรมเพือ
่ ถ่ายทอดความรู้ การท�ำวิจย
ั เพือ
่ ตอบโจทย์ปญ
ั หาของพืน
้ ที่ เป็นต้น ซึง่ เป้าหมาย

หลัก ๆ ของโครงการ คือ การที่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยมีคุณภาพชีวิตและมีรายได้ที่
สูงขึ้น ในอนาคตโครงการ ฯ ยังคงเดินหน้าต่อ จึงขอฝากความหวังไว้ที่นักวิจัย ว่าจะท�ำงานร่วมกัน
แบบบูรณาการกับชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้อย่างลงตัวมากน้อยเพียงใด” รศ.ดร.ประณีต กล่าว

บรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
• อธิการบดี
• รักษาการตำ�แหน่งรองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั และนวัตกรรม
• ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักวิจยั และพัฒนา
• รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักวิจยั และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
• รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักวิจยั และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักวิจยั และพัฒนาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
• รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักวิจยั และพัฒนาด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
• รักษาการในตำ�แหน่งหัวหน้าฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ
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บอกข่าว...เล่าเรื่อง

ม.อ. ส่ง 4 ผลงานร่วมโชว์
Regional Research Expo 2018
ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมปักษ์ใต้สู่การพึ่งพาของสังคม”

กิจกรรมภายในงานมีทั้งการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย
และภาคการประชุม โดย ม.สงขลานครินทร์ ได้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม
จั ด นิ ท รรศการ 4 เรื่ อ ง ได้ แ ก่ เรื่ อ ง “อุ ป กรณ์ วั ด ก่ อ นฉี ด ยาเข้ า
น�ำ้ วุน้ ตา” โดย คุณดวงรัตน์ หมายดี คณะแพทยศาสตร์ เรือ่ ง “ซีรมั แต้ม
สิวไรโปโซมโรโดไมรโทน” โดย ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะ
วิทยาศาสตร์ เรื่อง “แผ่นรองรองเท้าเพื่อสุขภาพ” โดยผศ.นพ.สุนทร
วงษ์ศิริ คณะแพทยศาสตร์ และเรื่อง “ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาด
เครื่องส�ำอางจากน�้ำมันเมล็ดยางพารา” โดย รศ.ดร.ธนกร อ�ำนวยกิจ
คณะเภสัชศาสตร์ ส่วนในภาคการประชุม โครงการเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคในการท�ำแผนชุมชนด้วยตนเองเพื่อความ
ยั่งยืน โดย ดร.พิไลวรรณ ประพฤติ จากคณะทรัพยากรธรรมชาติ ก็ได้
เข้าร่วมแลกเปลี่ยนด้วย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24
มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา

ส� ำ หรั บ มหกรรมงานวิ จั ย ส่ ว นภู มิ ภ าค หรื อ Regional
Research Expo เกิดขึน้ จากการทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
หรือ วช. ได้ริเริ่มจัดกิจกรรมน�ำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Thailand
Research Expo) เพื่อเร่งให้เกิดการขยายผลการน�ำองค์ความรู้จาก
ผลงานวิจยั เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปสูก่ ารใช้ประโยชน์เชิงพืน้ ทีใ่ นวงกว้าง
และเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้ใช้ผลงานวิจัยและผู้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยใน
ภาคใต้ได้เข้าถึงผลงานวิจัย นักวิจัย และผู้ให้บริการการวิจัยมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพของนักวิจัยในภาคใต้ ได้รับการเผยแพร่
สู่สาธารณะและผู้ใช้ประโยชน์ เป็นเวทีเจรจาธุรกิจระหว่างนักวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษา ชุมชน องค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน เพื่อสามารถน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
ดังนั้น วช. จึงจัดงานน�ำเสนอผลงานวิจัยในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ
ขึ้น โดยในปีนี้ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ ม.ทักษิณ เป็น
เจ้าภาพร่วม
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ม.อ. คว้า 10 รางวัล ในงาน

“46th International Exhibition of Invention Geneva”
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

จาก 8 ผลงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)
ได้ส่งนักวิจัยและผลงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงาน
ในงาน “46th International Exhibition of Invention Geneva”
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน
2561 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า งานวิจัยจาก ม.สงขลานครินทร์ สามารถ
คว้ามาได้ถึง 10 รางวัล ประกอบด้วย 1 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน
1 เหรี ย ญทองแดง และรางวั ล Special prize 2 รางวั ล โดยมี
ศ.นพ.สิ ริ ฤ กษ์ ทรงศิ วิ ไ ล เลขาธิ ก ารคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ
ให้เกียรติมอบรางวัล
1. ผลงานวิจัยเรื่อง “เชื้อเพลิงดีโซฮอลที่เติมส่วนกลั่นกรด
ไขมันปาล์มเป็นสารอิมลั ซิไฟเออร์และส่วนผสมดีเซล” เจ้าของผลงาน
ผศ.ดร.ธีระยุทธ หลีวิจิตร, นายศุภกิจ เอียดตรง, รศ.ก�ำพล ประทีปชัยกูร,
ดร.กิ ต ติ นั น ท์ มลิ ว รรณ, ดร.ฐานั น ดร์ ศั ก ดิ์ เทพญา, นายศรั ท ธา
ศรีวรเดชไพศาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล MEDALLE D’OR
GOLD MEDAL (เหรียญทอง)
2. ผลงานวิจยั เรือ่ ง “อาหารเสริมสุขภาพสัตว์นำ�้ FT-PLUS+
(FT-PLUS+ AQUA FEED, feed additives; Fortilin Protein)”
เจ้าของผลงาน ดร.เอกราช นวลละออง, ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา
สถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล
MEDALLE D’OR SILVER MEDAL (เหรียญเงิน) และรางวัล Special
prize 2 รางวั ล จาก National University of Science and
Technology “MISIS” ประเทศรัสเซีย และ Academy of Technical
Sciences of Romania ประเทศโรมาเนีย
3. ผลงานวิจัยเรื่อง “แชร์ไซด์ดีมินเนอร์ราไลซ์ทูธเมทริกซ์
และอั ล โลเจนิ ก ดี มิ น เนอร์ ร าไลซ์ ทู ธ เมทริ ก ซ์ ” เจ้ า ของผลงาน
รศ.ดร.ทพญ.ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี, ทพ.อนุพงศ์ จีรชัยพันธุ์สกุล,
ทพญ.สุรีรัตน์ ตันวัฒนะ, น.ส.อัจฉรา แก้วจุรัตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์
ได้รับรางวัล MEDALLE D’OR SILVER MEDAL (เหรียญเงิน)
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4. ผลงานวิ จั ย เรื่ อ ง “ซาลโมเนลล่ า แบคเทอริ โ อเฟจใน
รู ป แบบเอนแคปซู เ ลทแบบใหม่ ส� ำ หรั บ การต้ า นเชื้ อ ก่ อ โรคทาง
ชีวภาพ” เจ้าของผลงาน ผศ.ดร.กิติญา วงศ์ค�ำจันทร์, น.ส.กันติยา
เพชรสง, ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับ
รางวัล MEDALLE OR SILVER MEDAL (เหรียญเงิน)
5. ผลงานวิจัยเรื่อง “กรรมวิธีการผลิตสารสกัดชะมวงโอน
ด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” เจ้าของผลงาน รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ
พาณิชยูปการนันท์, น.ส.พิรุณรัตน์ แซ่ลิ้ม, ผศ.ดร.สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์
คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัล MEDALLE D’OR SILVER MEDAL
(เหรียญเงิน)
6. ผลงานวิจยั เรือ่ ง “ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลาย
แบบ 3 มิติ (ส�ำหรับงานพิสจู น์หลักฐาน)” เจ้าของผลงาน ผศ.ดร.เอกวิภู
กาลกรณ์สรุ ปราณี, น.ส.ธีรรัตน์ เส้งสุข, น.ส.ศิรลิ กั ษณ์ อินต่อม, น.ส.บงกช
เสวตามร์ คณะวิทยาศาสตร์, พันต�ำรวจเอกกฤษฎากร เชวงศักดิโ์ สภาคย์
ได้รับรางวัล MEDALLE D’OR SILVER MEDAL (เหรียญเงิน)
7. ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาวิธีการตรวจหาแบคทีเรีย
โคลิ ฟ อร์ ม ทั้ ง หมดและเอสเชอริ เ รี ย โคไล ในน�้ ำ ดื่ ม และผั ก
โดยเทคนิ ค โมส พร้ อ มเอเบิ้ ล นั ม เบอร์ ร่ ว มกั บ ลู ป เมดิ เ อเตท
ไอโซเทอร์มอลแอมพลิฟิเคชั่น (เอ็มพีเอ็น-แลมป์)” เจ้าของผลงาน
ผศ.ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร, ศ.ดร.วราภรณ์ วุฑฒะกุล, รศ.วิลาวัณย์
เจริญจิระตระกูล, นางสาวชนนิกานต์ ทองพรม ได้รับรางวัล MEDALLE
D’OR SILVER MEDAL (เหรียญเงิน)
8. ผลงานวิจัยเรื่อง “Derma Cellulose GG แผ่นแปะแผล
ทีเ่ ตรียมจากแบคทีเรียเซลลูโลสเมมเบรนทีใ่ ส่สารออกฤทธิช์ วี ภาพจาก
เชือ้ Lactobacillus rhamnosus GG เพือ่ ป้องกันและรักษาบาดแผล
ติดเชือ้ ” เจ้าของผลงาน รศ.ดร.เสน่ห์ แก้วนพรัตน์, รศ.นัฏฐา แก้วนพรัตน์,
น.ส.กัญญาณัฐ แก้วเอียด คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัล MEDALLE
D’OR BRONZE MEDAL (เหรียญทองแดง)
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เขียนอย่างไรให้ได้ทุน

เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ส�ำนักวิจัยและพัฒนา ม.สงขลานครินทร์
โดยฝ่ายแผนและบริหาร จัด Workshop การเขียน Proposal เขียน
อย่างไรให้ได้ทนุ ซึง่ ในครัง้ นีจ้ ดั ขึน้ ให้กบั นักวิจยั ในสายมนุษยศาสตร์และ
สั ง คมศาสตร์ โดยวิ ท ยากรผู ้ เ ชี่ ย วชาญและมากประสบการณ์
รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดย
กิจกรรมมีทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ก็เพื่อให้นักวิจัยได้ฝึกกัน
จริงๆ มีนกั วิจยั มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จากวิทยาเขตต่างๆ เข้าร่วม
เมื่อวันที่ 19-20 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมไทรบุรี โรงแรม
รอยัลฮิลล์ อ.ละงู จ.สตูล

ผศ.ดร.มาลี สบายยิ่ง รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนา
ด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ม.สงขลานคริ น ทร์ กล่ า วว่ า
“ส�ำนักวิจัยฯ จัดกิจกรรมเช่นนี้ เพราะเราเห็นความส�ำคัญของการเขียน
Proposal โดยเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ๆ ที่ยังมีประสบการณ์น้อยในการ
ท�ำงานวิจัย การเขียน Proposal เป็นหัวใจส�ำคัญและเป็นด่านแรกที่จะ
ให้นักวิจัยได้ไปต่อหรือไม่ นักวิจัยที่มาร่วมจะได้เรียนรู้หลักการเขียน
เทคนิค แนวคิด และเข้าใจถึงปัญหา อุปสรรค ในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย ซึ่งเราคาดหวังว่า เมื่อจบการอบรมในแต่ละครั้งแล้ว
นักวิจัยสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและขอรับทุน
อุดหนุนการท�ำวิจัยได้มากขึ้น”

http://rdo.psu.ac.th
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น�ำเสนอผลการวิจัยในโครงการ
ม.อ. เพื่อชุมชนเข้มแข็ง วิทยาเขตสุราษฎร์ฯ

การท�ำงานภายใต้โครงการ ม.อ. เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ของ
นักวิจัย ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจ�ำปี 2560
ที่ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์ แต่ทว่าผลจากการท�ำงานอย่างหนักและ
ทุม่ เทของนักวิจยั ส่งผลให้โครงการนีย้ งั คงอยูเ่ พือ่ สานต่อในปี 2561
ปฏิเสธกับค�ำกล่าวที่ว่า “โครงการจบ ทุกอย่างก็จบ”
“โครงการ ม.อ.สุราษฎร์ฯ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และชุมชนเข้มแข็ง ปี 2560” กับการด�ำเนินงานใน 4 โครงการย่อย
ได้แก่ โครงการ “การพัฒนาเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายเพือ่ การเพิม่
ประสิทธิภาพการเกษตร” โดย ผศ.ดร.จิราภรณ์ เมืองประทับ
นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บอกกับ
เราว่า “โครงการนี้เป็นการพัฒนาเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายเพื่อ
การเพิม่ ประสิทธิภาพการเกษตรให้แก่ชมุ ชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การใช้น�้ำส�ำหรับการท�ำเกษตรให้
เหมาะกับพื้นที่หรือกิจกรรมที่เกษตรกรได้ด�ำเนินการท�ำโดยคณะ
ผู้วิจัยจะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสมองกลฝังตัว
และเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารไร้ ส ายมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นา
เครือข่ายเซนเซอร์ ซึง่ เครือข่ายทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ จะสามารถส่งข้อมูลจาก
โหนดเซนเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่การเกษตรที่แตกต่างกัน
เข้าสู่ศูนย์กลางการควบคุมผ่านเครือข่ายสื่อสารไร้สาย ซึ่งระบบที่
พัฒนาจะช่วยเพิ่มผลผลิตและช่วยลดการสูญเสียทรัพยากรน�้ำได้
สามารถปรับการใช้นำ�้ ให้เหมาะสมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของเกษตรกร
ได้”
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โครงการ “รูปแบบการจัดการความรูโ้ ดยชุมชนมีสว่ นร่วม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา ต.มะขามเตี้ย
จ.สุ ร าษฎร์ ธ านี ” โดยนั ก วิ จั ย นางสาวระพี พั น ธ์ เผ่ า ชู จาก
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ “ชุมชนใน ต.มะขามเตี้ย
มีความต้องการการจัดการความรู้เพื่อรักษาภูมิปัญญาและเพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นผ่านกระบวนการที่ถูกต้องด้วย
รูปแบบการจัดการความรูเ้ ดิมของชุมชนมะขามเตีย้ จ.สุราษฎร์ธานี
ยังไม่เป็นรูปธรรม รวมถึงระบบและกลไกการมีสว่ นร่วมของสมาชิก
ในชุมชนเพือ่ การจัดการความรูท้ ที่ รงคุณค่ายังไม่ได้รบั การพัฒนาให้
มีประสิทธิภาพมากพอที่จะช่วยสนับสนุนให้ชุมชนมีการเติบโตได้
อย่างยัง่ ยืน ทัง้ นีช้ มุ ชนมะขามเตีย้ คาดหวังทีจ่ ะได้รบั ความช่วยเหลือ
ด้านการจัดการความรู้ด้านหลักวิชา โดยได้มอบตัวแทนชุมชนให้มี
ส่วนร่วมในการด�ำเนินงานวิจัย ตั้งแต่แนวคิด รูปแบบและผลที่
คาดหวัง เพือ่ ให้งานวิจยั สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน
อย่างแท้จริง และให้ความรู้ที่ได้จากการจัดการตามกระบวนการนี้
คงอยู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ชุมชนต้องการน�ำผลการวิจัย
มาเป็นแนวทางในการส่งเสริม พัฒนา และแก้ปัญหาของชุมชน
อย่างต่อเนื่อง โดยใช้การมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานของทุกภาค
ส่วนในพื้นที่ เราทีมวิจัยจึงเกิดแนวคิดในการน�ำกระบวนการเรียนรู้
มาใช้เป็นเครื่องมือศึกษารูปแบบการจัดการความรู้โดยชุมชนมี
ส่วนร่วมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศกึ ษา ต.มะขามเตีย้
จ.สุ ร าษฎร์ ธ านี เพื่ อ ตอบโจทย์ ใ นการจั ด การความรู ้ ต ามแนว
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เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ทุกคนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการจัดการทรัพยากรในชุมชน
ที่มีอย่างจ�ำกัดได้อย่างสร้างสรรค์” นักวิจัยกล่าว
โครงการ “ศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดการขยะ
ชุมชนอย่างยั่งยืน” โดยนักวิจัย ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ ที่หยิบเอา
ปัญหาทีม่ อี ยูใ่ นชุมชนมะขามเตีย้ และส่งผลกระทบต่อวิถคี วามเป็น
อยูแ่ ละคุณภาพชีวติ ของประชาชนโดยภาพรวม นัน่ ก็คอื ปัญหาเรือ่ ง
ขยะ โดย ดร.พิเชตวุฒิ กล่าวว่า “จากการแก้ปัญหาขยะที่ผ่านมา
พบว่า การแก้ปัญหายังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ประชาชนยังไม่
ตระหนักถึงปัญหาขยะ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
และขาดความต่อเนื่องในการด�ำเนินการ โครงการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อ
ส�ำรวจสภาพปัญหาและสถานการณ์ขยะในชุมชนมะขามเตีย้ ศึกษา
พฤติกรรมการอุปโภค บริโภคที่มีผลต่อปริมาณขยะในครัวเรือน
เพื่อก�ำหนดแนวทางการจัดการขยะ รวมถึงเพื่อพัฒนาข้อเสนอ
เชิงนโยบายด้านการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน”
โครงการ “พัฒนาวิทยากรกระบวนการชุมชน ต.มะขามเตีย้
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี” โดยนักวิจัย นายธวัชชัย ทองธรรมชาติ
จากวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า “วิทยากรกระบวนการ
ถือเป็นหัวใจหลักของการท�ำงานร่วมกับชุมชน ฉะนั้นการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนมีความจ�ำเป็นและส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นมะขามเตี้ย ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และ
เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้น�ำ ผู้น�ำท้องถิ่นและผู้น�ำองค์กรชุมชน
ต่างๆ ซึง่ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของชุมชนทีอ่ ยากจะพัฒนาศักยภาพ
ของผู้น�ำกลุ่มต่าง ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
ให้มปี ระสิทธิภาพ โครงการนี้ จึงน่าจะช่วยให้ผนู้ ำ� ชุมชนหรือท้องถิน่
ได้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และกระบวนการ รวมถึงการ
ได้ฝึกทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ”
การใช้ชุมชนมะขามเตี้ยมาเป็นพื้นที่วิจัย เป็นการท�ำงาน
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คืออยากเห็นชุมชนโดยรอบรั้ว
มหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนา ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ซึง่ ต�ำบล
มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เป็นที่ตั้งของ ม.สงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี บริเวณโดยรอบเป็นชุมชนเมือง ประชากร

ส่วนใหญ่ขาดการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ มีรายได้ไม่พยี งพอ
กับรายจ่าย ก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนปัญหา
ขยะและสิ่ ง แวดล้ อ มซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ วิ ถี ค วามเป็ น อยู ่ ข อง
ประชาชนโดยภาพรวม เพราะปัญหาดังกล่าว จึงเป็นเหตุและผลที่
ท�ำให้เกิดโครงการนี้ขึ้น โดยนักวิจัยเดินหน้าขับเคลื่อนงานโดย
ยึดหลักการด�ำเนินงานตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
กับสังคม (University Engagement) 4 ประการ คือ 1.ร่วมคิด ร่วม
ท�ำแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน 2.เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย 3.เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและน�ำไปสู่การเกิดผลงานวิชาการ
และ 4.เกิ ด ผลกระทบต่ อ สั ง คมที่ ป ระเมิ น ได้ โดยเน้ น ภารกิ จ
ของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ
ท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการ ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ต.มะขามเตี้ย บนพื้นฐานการจัดการ
ความรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
และเมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา รศ.ดร.
ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนาด้าน
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ได้น�ำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่าย
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม เดินทางลงพื้นที่เพื่อรับฟัง
การน�ำเสนอผลการวิจัยทั้งเวทีในห้องประชุม ณ ม.สงขลานครินทร์
และเวทีในพื้นที่จริง ซึ่งนั่นก็เท่ากับว่า นักวิจัยได้ด�ำเนินโครงการ
เสร็จสิ้น พร้อมกันนั้น รศ.ดร.ประณีต ก็ได้ให้ข้อเสนอแนะ พร้อม
แลกเปลี่ยนเพื่อเป็นแนวทางในการท�ำงานวิจัยในปีต่อๆ ไป
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แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
หน่วยงานเจ้าภาพ ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ส่วนราชการไม่สังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มคี ำ� สัง่ แต่งตัง้ หัวหน้าแผนบูรณาการวิจยั
และนวัตกรรม ดังนี้
เป้าหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความ
มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (เป็นทั้งปกติ และ Spearhead ด้านเศรษฐกิจ)
1. ด้านอาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยี
1.1 การเกษตรสมัยใหม่
		 1) ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
		 2) รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวช�ำนาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์
		 3) รศ.อาซีซัน แกสมาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
				
นวัตกรรมยางพารา ม.อ.
		 4) รศ.ดร.ศักย์ชิน บุญถวิล
คณะเทคโนโลยีและ
				
สิ่งแวดล้อม
1.2 อาหารมูลค่าเพิ่มสูงและสารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่
		 1) รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ คณะเภสัชศาสตร์
		 2) ผศ.ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ สถาบันวิจยั และนวัตกรรม
				
อาหาร ม.อ.
1.3 ชีวภัณฑ์
		 1) ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา
คณะวิทยาศาสตร์
1.4 เครื่องมือแพทย์
		 1) รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ
คณะเภสัชศาสตร์
ั น์ คณะทันตแพทยศาสตร์
		 2) รศ.ดร.ทพญ.สุกญั ญา เธียรวิวฒ
2. ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล
2.1 วิทยาการหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัติ / อิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ
และเทคโนโลยีอุปกรณ์ปลายทาง
		 1) ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2.2 การเชือ่ มต่อของสรรพสิง่ (IoT) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
และการเชื่อมโยง
		 1) ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต คณะวิศวกรรมศาสตร์
2.3 เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) เพื่อการสนับสนุนการผลิต
และพัฒนา
		 1) ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
3. ด้านระบบโลจิสติกส์
3.1 ยานยนต์สมัยใหม่
		 1) รศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
3.2 ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ/การขนส่งทางราง
		 1) รศ.ดร.นิกร ศิริวงศ์ไพศาล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. ด้านการบริการมูลค่าสูง
4.1 การบริการทางการแพทย์
		 1) ผศ.ดร.วันธณี วิรุฬห์พานิช
คณะพยาบาลศาสตร์
4.2 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
		 1) ผศ.ดร.กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ คณะพยาบาลศาสตร์
4.3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการผลิต
อย่างสร้างสรรค์และเสริมพลังท้องถิ่นและชุมชนท่องเที่ยว
		 1) รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร คณะการจัดการสิง่ แวดล้อม
		 2) ดร.กฤษดี พ่วงรอด
คณะวิทยาการสื่อสาร
		 3) ผศ.ธงชัย สุธีระศักดิ์
คณะเทคโนโลยีและ
				
สิ่งแวดล้อม
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4.4 การท่องเที่ยวที่แข่งขันได้ มั่นคง และยั่งยืน
		 1) ดร.ตติยาพร จารุมณีรัตน์
คณะการบริการและ
				
การท่องเที่ยว
		 2) Prof.Dr.Kiyota Hashimoto คณะเทคโนโลยีและ
				
สิ่งแวดล้อม
5. ด้านพลังงาน
		 1) รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์
สถาบันวิจยั ระบบพลังงาน
				
ม.อ.
เป้ า หมายที่ 2 การวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ การพั ฒ นาสั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม
1. ด้านสังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่ 21
1.1 ศักยภาพและโอกาสของผู้สูงวัย และการอยู่ร่วมกันของ
ประชากรหลายวัย (Spearhead ด้านสังคม)
		 1) รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา
คณะพยาบาลศาสตร์
1.2 เชื่อมประเทศสู่ประชาคมโลก
		 1) ผศ.ดร.อับดุลรอนิง สือแต
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
		 2) ผศ.ดร.สามารถ ทองเฝือ
คณะรัฐศาสตร์
1.3 ความมั่นคงประเทศ
		 1) ผศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร คณะวิทยาศาสตร์
1.4 รัฐบาล 4.0
		 1) ผศ.มงคล มาลยารม
คณะนิติศาสตร์
1.5 ความมั่นคงมนุษย์
		 1) ผศ.ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
2) ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง
คณะรัฐศาสตร์
1.6 ลดความเหลื่อมล�้ำ
		 1) ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์
สถาบันสันติศึกษา
2. ด้านคนไทยในศตวรรษที่ 21
2.1 คนไทย 4.0 (Spearhead ด้านสังคม)
		 1) ดร.รุศดา แก้วแสงอ่อน
คณะมนุษยศาสตร์และ
				
สังคมศาสตร์
		 2) ผศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า
คณะมนุษยศาสตร์และ
				
สังคมศาสตร์
2.2 เด็ก และเยาวชน 4.0 (Spearhead ด้านสังคม)
		 1) รศ.ดร.เกษตรชัย และหีม
คณะศิลปศาสตร์
		 2) รศ.ดร.กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ คณะพยาบาลศาสตร์
		 3) ผศ.ดร.รัศมี สังข์ทอง
คณะแพทยศาสตร์
2.3 เกษตรกร 4.0
		 1) ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
2.4 แรงงาน 4.0
1) ดร.สินาด ตรีวรรณไชย
คณะเศรษฐศาสตร์
2) รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ์
คณะเศรษฐศาสตร์
2.5 การศึกษาไทย 4.0
		 1) รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
คณะศึกษาศาสตร์
2) ดร.เรชา ชูสุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
3) ดร.จิระวัฒน์ ตันสกุล
คณะศึกษาศาสตร์
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3. ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต		
3.1 ระบบบริการสุขภาพ (Spearhead ด้านสังคม)
		 1) รศ.นพ.หัชชา ศรีปลั่ง
คณะแพทยศาสตร์
		 2) ทพญ.อันวยา แก้วพิทักษ์
คณะทันตแพทยศาสตร์
3.2 ระบบการดูแลและรักษาโรค
		 1) ศ.พญ.ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล คณะแพทยศาสตร์
		 2) ดร.ปฤษณา เรืองรัตน์
คณะแพทยศาสตร์
3.3 การป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพ
		 1) รศ.ดร.กิตติกร นิลมานัต
คณะพยาบาลศาสตร์
2) ทพญ.อันวยา แก้วพิทักษ์
คณะทันตแพทยศาสตร์
		 3) ผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล
คณะพยาบาลศาสตร์
				
วิทยาเขตปัตตานี
4. ด้านการบริหารจัดการน�้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
สิ่งแวดล้อม
4.1 การบริหารจัดการน�้ำ (Spearhead ด้านสังคม)
		 1) รศ.ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
		 2) ดร.ธันวา อาภรณ์ทิพย์
คณะเทคโนโลยีและ
				
สิ่งแวดล้อม
4.2 ระบบน�้ำชุมชนและเกษตร
		 1) ดร.ปองพชร ธาราสุข
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
		 2) ผศ.ดร.มนูญ ศิรินุพงศ์
คณะวิทยาศาสตร์และ
				
เทคโนโลยี
		 3) ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ รงค์สยามานนท์ คณะการจัดการสิง่ แวดล้อม
4.3 การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
1) ผศ.ดร.ฐิติวร ชูสง
คณะแพทยศาสตร์
		 2) ดร.สมพร ช่วยอารีย์
คณะวิทยาศาสตร์และ
				
เทคโนโลยี
		 3) อ.วีระนันท์ สงสม
คณะเทคโนโลยีและ
				
สิ่งแวดล้อม
4.4 การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
		 1) รศ.ดร.ฉัตรไชย รัตนไชย
คณะการจัดการสิง่ แวดล้อม
		 2) รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล
ส�ำนักวิจัยและพัฒนา
		 3) รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม
คณะวิทยาศาสตร์และ
				
เทคโนโลยี
		 4) ดร.ดนัย ทิพย์มณี
คณะเทคโนโลยีและ
				
สิ่งแวดล้อม
		 5) ดร.ยุรฉัตร ยอดโยธี
คณะเทคโนโลยีและ
				
สิ่งแวดล้อม
		 6) รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม
คณะเทคโนโลยีและ
				
สิ่งแวดล้อม
		 7) ดร.จันทินี บุญชัย
คณะเทคโนโลยีและ
				
สิ่งแวดล้อม
		 8) ดร.วิภาวี ด�ำมี
คณะเทคโนโลยีและ
				
สิ่งแวดล้อม

5. ด้านการกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่
5.1 การพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4.0 (Spearhead ด้านสังคม)
1) ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
2) ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต คณะวิศวกรรมศาสตร์
5.2 เมืองอัจฉริยะ
		 1) ดร.อภิรดี สรวิสูตร
คณะมนุษยศาสตร์และ
				
สังคมศาสตร์
		 2) ดร.วรรณกร ลิขิตปัญญาโชติ คณะมนุษยศาสตร์และ
				
สังคมศาสตร์
5.3 ผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
1) ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ คณะวิทยาการจัดการ
2) ผศ.ดร.กฤษฎา พรรณราย
คณะศิลปศาสตร์และ
				
วิทยาการจัดการ
3) อ.ตรีชาติ เลาแก้วหนู
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
		 4) รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม
คณะเทคโนโลยีและ
				
สิ่งแวดล้อม
5.4 ศักยภาพของชุมชนและสมาชิกชุมชน
1) อ.สุธา เกลาฉีด
คณะวิทยาศาสตร์และ
				
เทคโนโลยี
		 2) รศ.ดร.วันชัย ธรรมสัจการ
คณะศิลปศาสตร์
เป้าหมายที่ 3 การวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ การสร้างองค์ความรูพ้ นื้ ฐาน
ของประเทศ
1. ด้านเทคโนโลยีฐาน
1.1 เทคโนโลยีชีวภาพ
		 1) รศ.ดร.พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ คณะวิทยาศาสตร์
		 2) ผศ.ดร.พจนพร ไกรดิษฐ์
คณะแพทยศาสตร์
1.2 เทคโนโลยีวัสดุ
		 1) รศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส
คณะวิศวกรรมศาสตร์
		 2) รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1.3 นาโนเทคโนโลยี
		 1) รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ
คณะเภสัชศาสตร์
		 2) รศ.ดร.อนุกร ภู่เรืองรัตน์
คณะวิทยาศาสตร์
1.4 เทคโนโลยีดิจิทัล
		 1) รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
		 2) ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. ด้านองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์
2.1 การสร้างภูมิคุ้มกันทางมรดกวัฒนธรรม
		 1) ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี คณะรัฐศาสตร์
		 2) ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด
สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
				
กัลยาณิวัฒนา
		 3) ผศ.ค�ำนวล ค�ำมณี
คณะมนุษยศาสตร์และ
				
สังคมศาสตร์
2.2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตปัญญาและศาสนธรรม
		 1) ผศ.ดร.วินีกาญจน์ คงสุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์
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2.3 การรู้เท่าทันในพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสังคม
และความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินภายใต้บริบทสังคมแห่งปัญญาและ
ภูมิธรรม
		 1) ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี คณะรัฐศาสตร์
		 2) ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ คณะวิทยาการจัดการ
2.4 ศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม
		 1) ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
		 2) ผศ.ดร.ชนกพร อังศุวิริยะ
คณะศิลปศาสตร์
		 3) ผศ.ดร.วันวิสาข์ ธรรมานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และ
				
สังคมศาสตร์
3. การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
3.1 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
		 1) ดร.พลชาติ โชติการ
สถาบันทรัพยากรทะเลและ
				
ชายฝั่ง
3.2 วิทยาศาสตร์ข้อมูล
		 1) รศ.ดร.อภิรดี แซ่ลิ่ม
คณะวิทยาศาสตร์และ
				
เทคโนโลยี
3.3 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
		 1) รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ
คณะวิทยาศาสตร์
		 2) ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์
คณะวิทยาศาสตร์และ
				
เทคโนโลยี
3.4 วิทยาศาสตร์สมอง
		 1) รศ.นพ.พรชัย สถิรปัญญา
คณะแพทยศาสตร์
3.5 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและนโยบายสาธารณะส�ำหรับเศรษฐกิจ
ยุคใหม่
		 1) ดร.สินาด ตรีวรรณไชย
คณะเศรษฐศาสตร์
3.6 ประสาทวิทยาและพฤติกรรมการรู้คิด
		 1) รศ.ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์
คณะวิทยาศาสตร์
		 2) ศ.นพ.คณิตพงษ์ ปราบพาล
คณะแพทยศาสตร์
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ
1. บุคลากรและเครือข่ายวิจัย
1.1 ทุนการศึกษา วิจัย
		 1) ผู้อ�ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
		 2) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนา
		 3) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 การพั ฒ นาอาชีพ นัก วิจัยและนวัตกรรม นัก วิท ยาศาสตร์
วิศวกร นักบริหารจัดการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และผูป้ ระกอบการฐาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
		 1) ผู้อ�ำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
		 2) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนา
		 3) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
1.3 การส่งเสริม Talent Mobility
		 1) นายศราวุฒิ คงขวัญ
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
1.4 การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้บคุ ลากรด้าน
แรงงาน
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		 1) น.ส.ฐิติพร นักทอง
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
1.5 การสร้างความตระหนัก
		 1) น.ส.เสาวรส วันปู
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
		 2) น.ส.จริยา ค�ำแหง
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
2. เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม
2.1 อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
		 1) ผู้อ�ำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
3. บัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3.1 บัญชีนวัตกรรม
		 1) นายสิทานนท์ อมตเวทย์
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
4. ด้านโครงสร้างพื้นฐานวิจัยและนวัตกรรม
4.1 ห้องปฏิบัติการ/เครื่องมืออุปกรณ์วิจัยเฉพาะทาง
		 1) ผู้อ�ำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
4.2 Pilot Plant
		 1) ผู้อ�ำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
4.3 ศูนย์ส่งเสริมการบริหารจัดการนวัตกรรม
		 1) ผู้อ�ำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
4.4 ระบบสารสนเทศการวิจัยและนวัตกรรม
		 1) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนา
		 2) ผู้อ�ำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
		 3) น.ส.พรรณทิวา รัตนโกสม
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
5. ด้านมาตรฐานการวิจัย/อุตสาหกรรม
5.1 วิจัยในคน / วิจัยในสัตว์ทดลอง / มาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ / มาตรฐานจริยธรรมนักวิจัย
		 1) รศ.ดร.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา ส�ำนักวิจัยและพัฒนา
5.2 มาตรฐานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง / ระบบมาตรวัดวิทยา / สอบเทียบ
เครื่องมือ
		 1) ผู้อ�ำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
5.3 การก�ำหนดมาตรฐาน
		 1) อ.เนตรนภิส อ๋องสุวรรณ
คณะวิทยาศาสตร์และ
				
เทคโนโลยี
5.4 การทดสอบ
		 1) ผู้อ�ำนวยการสถาบันฮาลาล
5.5 การรับรองคุณภาพมาตรฐาน
		 1) รองผู้อ�ำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดยก�ำหนดให้หัวหน้าแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ด�ำเนินการใน
แผนบูรณาการที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดท�ำเค้าโครง (Outline) กรอบแนวคิดโจทย์วจิ ยั ของแผนบูรณาการ
วิจัย
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแผนบูรณาการที่
รับผิดชอบ เพื่อจัดท�ำข้อเสนอโครงการภายใต้แผนบูรณาการวิจัย
3. จัดท�ำข้อเสนอแผนบูรณาการ
4. ติดตามการด�ำเนินงานของโครงการภายใต้แผนบูรณาการ
5. รายงานผลการด�ำเนินงานของแผนบูรณาการ
6. อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
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Outline แผนบูรณาการวิจัยปี 2563 จ�ำนวน 61 แผน
ชื่อแผนบูรณาการวิจัย

หัวหน้าแผน
สังกัด
เบอร์โทร.ติดต่อ เป้าหมายที่
clusters วิทย์สุขภาพ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
รศ.ดร.กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ พยาบาลศาสตร์
083-5449146
1
การพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ Smart Hospital
ผศ.ดร.วันธณี วิรุฬห์พานิช
พยาบาลศาสตร์
081-2759116
1
ในการรับผู้ป่วย
การบริหารจัดการมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพ
ผศ.ดร.ฐิติวร ชูสง
แพทยศาสตร์
083-1592922
2
สังคมผู้สูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่ 21
รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา
พยาบาลศาสตร์
6485
2
ชุดโครงการเด็กและเยาวชน (4.0)
ผศ.ดร.รัศมี สังข์ทอง
มนุษยศาสตร์และ 1165
2
ผศ.ดร.ฤทัยชนนี สิทธิชัย
สังคมศาสตร์
ชุดโครงการวิจัยระบบสุขภาพ
รศ.นพ.หัชชา ศรีปลั่ง
แพทยศาสตร์
083-1704144
2
การผลิตและพัฒนาสารสกัดหยาบจากพริกไทยด�ำที่ปราศจาก
ผศ.พจนพร ไกรดิษฐ์
แพทยศาสตร์
081-8967456
3
พิเพอรีนสู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
การวิจัยพัฒนาสารและเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูง
รศ.ดร.พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ วิทยาศาสตร์
084-7495164
3
สู่นวัตกรรมการป้องกันรักษาโรคในผู้สูงอายุ
ควบคุมโรคอ้วนทุกช่วงวัยเพื่อลดโรคกลุ่มเมตาบอลิก
ศ.ดร.ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล แพทยศาสตร์
1165,
2
0816982850
นวัตกรรมทางการพยาบาลในการฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพ
รศ.ดร.กิตติกร นิลมานัต
พยาบาลศาสตร์
089-7336006
2
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัว
การส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในสังคม
ผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล
พยาบาลศาสตร์
083-1534901
2
พหุวัฒนธรรม
วิทยาเขตปัตตานี
การดูแลผู้ป่วยหลังจากเป็นโรคหลอดเลือดสมองแบบองค์รวม
รศ.นพ.พรชัย สถิรปัญญา
แพทยศาสตร์
1458
3
Holistic post stroke care
Nanomedicine
รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ
เภสัชศาสตร์
6960
3
Medical device
รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ
เภสัชศาสตร์
6960
3
การวัดคลื่นไฟฟ้าสมองและการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนมือถือ
รศ.ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์
วิทยาศาสตร์
8210,
3
เพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม
0918490442
ตัวชี้วัดการเกิดมะเร็งเพื่อการแพทย์แม่นย�ำ: ความคุ้มค่าและโอกาส ดร.ปฤษณา เรืองรัตน์
แพทยศาสตร์
1186,
2
ในอนาคต
0632644232
clusters วิทย์เทคโนฯ
IoT & Big Data Research Framework
ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต วิศวกรรมศาสตร์ 7395
1
การศึกษาต้นแบบการใช้พลังงานผสมเพื่อขยายระยะทางใช้งาน
รศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุ
วิศวกรรมศาสตร์ 089-7366250
1
ของรถมินิบัส
ระบบโลจิสติกส์
รศ.ดร.นิกร ศิริวงศ์ไพศาล
วิศวกรรมศาสตร์ 081-6909225
1
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ
รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล
ส�ำนักวิจัยและ
074-286955
2
ส�ำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พัฒนา
การพัฒนาเกษตรกรสู่การจัดการสวนปาล์ม/ยาง/นาข้าว
ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
ทรัพยากรธรรมชาติ 086-4800313
2
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาการเกษตรภายใต้การบริหารจัดการน�้ำชุมชน
ดร.ปองพชร ธาราสุข
ทรัพยากรธรรมชาติ 086-9687796
2
เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่ลุ่มน�้ำปากพนัง
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อทุกคนในจังหวัดตรัง
อ.ตรีชาติ เลาแก้วหนู
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 083-2248251
2
Digital Technonology Framework : Future Computer
ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต วิศวกรรมศาสตร์ 7395
3
Technology
ระบบนิเวศหญ้าทะเล
รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ
วิทยาศาสตร์
081-542-6977
3
สาหร่ายทะเลและการใช้ประโยชน์
รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ
วิทยาศาสตร์
081-542-6977
3
การวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงสมบัติวัสดุนาโนเพื่อตอบสนอง
รศ.ดร.อนุกร ภู่เรืองรัตน์
วิทยาศาสตร์
082-659-9893
3
ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
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ที่
ชื่อแผนบูรณาการวิจัย
12 การฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น�้ำในทะเลสาบสงขลาตอนล่างกลับมา
อุดมสมบูรณ์ดังเดิมและด�ำรงอยู่อย่างยั่งยืน
13 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนด้วยการส่งเสริม
มาตรฐานสินค้าท่องเที่ยวชุมชนเพื่อสะท้อนวิถีวัฒนธรรมของ
แหล่งผลิตสินค้าประเภทหัตถกรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
14 โครงการแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมประจ�ำปี 2563
Robotic and Automation
15 ยุทธศาสตร์แนวทางการท�ำงานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนา
การเกษตร สู่ เกษตร 4.0 ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0

หัวหน้าแผน
ร ศ.ดร.ฉัตรไชย รัตนไชย

สังกัด
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม
รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร การจัดการ
สิ่งแวดล้อม

เบอร์โทร.ติดต่อ เป้าหมายที่
081-5425737
2
6884
081-7385060

1

ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร

วิศวกรรมศาสตร์

1

รศ.ดร.โอภาส พิมพา

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
วิทยาเขตปัตตานี
สถาบันทรัพยากร
ทะเลและชายฝั่ง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์

7399,
085-0777845
089-9081937

2

081-3043907

2

095-7103545

2

084-1607789

2

7231,
080-7151346
083-6560531

1

16 Growth : มิติผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ดร.อภิรดี สรวิสูตร และ
ดร.วรรณกร ลิขิตปัญญโชติ

17 Responses of tropical marine organisms to heat stress:
from cells to ecosystems
18 ด้านการบริหารจัดการน�้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และสิ่งแวดล้อม : ระบบน�้ำชุมชนและเกษตร
19 ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยวิถีฮาลาล

ดร.พลชาติ โชติการ
ผศ.ดร.มนูญ ศิรินุพงศ์
ดร.มักตาร์ แวหะยี

20 บูรณาการงานวิจัยด้านการเกษตรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในพื้นที่ชายแดนใต้
21 การบริหารทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการส�ำหรับจังหวัดภูเก็ต

ดร.ธันวา อาภรณ์ทิพย์

22 เมืองอัจฉริยะ

ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์

23 การพัฒนาอนุภาคนาและนาโนคอมโพสิทเมมเบรน
ส�ำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม
24 เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการด้านสัณฐานวิทยา
และความหลากหลายทางพันธุกรรมของกิ้งก่าบิน สกุล Draco
บริเวณป่าฮาลา-บาลา
25 พลังงานทดแทนอาศัยวิธีการไพอิโซอิเล็กทริกและอิเล็กโทรสตริกทิฟ
เข้ากับตัวเก็บพลังงาน
26 การพัฒนาวัสดุผสมเนื้อพื้นโลหะ (MMC) ที่เสริมแรงด้วยอนุภาค
เซรามิก เพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุตัด แม่พิมพ์ และชิ้นส่วนที่ต้านทาน
การสึกหรอ
27 การพัฒนาวัสดุผสมเนื้อพื้นโลหะ (MMC) ที่เสริมแรงด้วยอนุภาค
นาโนเซรามิก เพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วนใหม่และทดแทน ส�ำหรับ
กลุ่มยานยนต์ อากาศยาน ระบบราง
28 แผนบูรณาการวิจัยด้านพลังงาน

รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์

29
30
31
32

ดร.เทียนทิพย์ ไกรพรม

ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีและ
6435
สิ่งแวดล้อม
วิทยาลัย
081-5977244
การคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรมเกษตร 6300,
083-1911854
วิทยาศาสตร์และ 087-7744419
เทคโนโลยี

2
2
3
3

รศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส

วิศวกรรมศาสตร์

089-6546745

3

รศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส

วิศวกรรมศาสตร์

089-6546745

3

รศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส

วิศวกรรมศาสตร์

089-6546745

3

2263

1

2269

1

0819577625

3

6834,
081-6097441
0808630707

2

สถาบันวิจยั ระบบ
พลังงาน ม.อ.
แผนบูรณาการวิจัยด้านยางพารา
รศ.ดร.อาซีซัน แกสมาน
สถาบันวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม
ยางพารา ม.อ.
วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)
รศ.ดร.อภิรดี แซ่ลิ่ม
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
การบริหารจัดการน�้ำเชิงบูรณาการโดยมีชุมชนเป็นฐาน
ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ รงค์สยามานนท์ การจัดการ
สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบกฤษณาเพือ่ เพิม่ มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ แก้วมณี
วิทยาศาสตร์และ
ในภูมภิ าคเอเชีย
เทคโนโลยี
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2

รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์

1

RDO Today
สำ�นักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ที่

ชื่อแผนบูรณาการวิจัย

หัวหน้าแผน
clusters มนุษยศาสตร์ฯ
รศ.ดร.เกษตรชัย และหีม

1 การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเยาวชนไทย 4.0
อย่างครบวงจรและยั่งยืน
2 การประยุกต์ใช้การผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อลดความเสี่ยง
เกี่ยวกับภัยพิบัติและสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาพื้นที่ในภาคใต้
3 การจัดการฐานทรัพยากรและทุนทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ
ในชุมชนภาคใต้
4 ชุดโครงการวิจัยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตปัญญาและศาสนธรรม
5 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและนโยบายสาธารณะส�ำหรับเศรษฐกิจ
ยุคใหม่
6 การพัฒนาธรรมาภิบาลของเมืองส�ำหรับการจัดการอุทกภัยอย่าง
ยั่งยืนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
7 การบริหารการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีมูลค่าสูงเพื่อการพัฒนา
พื้นที่ในจังหวัดชายแดนใต้
8 โครงการสานประชารัฐเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นคนไทย 4.0
ในชายแดนใต้
9 กลยุทธ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างคนไทย 4.0 ในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้
เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน
10 ปัตตานีในบริบททางการค้าสมัยรัฐจารีต : การศึกษาจากการขุดค้น
ทางโบราณคดี และการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์

สังกัด

เบอร์โทร.ติดต่อ เป้าหมายที่

ศิลปศาสตร์

089-8796344

2

ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ

วิทยาการจัดการ

089-6563930

2

ผศ.ดร. นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์

สถาบันสันติศึกษา

2

ผศ.ดร.วินีกาญจน์ คงสุวรรณ
ดร.สินาด ตรีวรรณไชย

พยาบาลศาสตร์
เศรษฐศาสตร์

9452,
081-7661356
084-5359993
2409, 2401

3
3

ผศ.ดร.กฤษฎา พรรณราย

ศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการสื่อสาร

098-9826652

2

081-9571624

1

มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
วข.ปัตตานี
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
วิทยาเขตปัตตานี
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
วิทยาเขตปัตตานี
วิทยาลัยอิสลาม
ศึกษา

091-7410880

2

098-9518829

2

089-7372088

3

086-9568151

2

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
วิทยาลัยอิสลาม
ศึกษา

087-286-2556

3

086-0897074

2

ดร.กฤษดี พ่วงรอด
ผศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า
ดร.รุศดา แก้วแสงอ่อน
ผศ.ดร.วันวิสาข์ ธรรมานนท์

11 การบูรณาการโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ผศ.ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง
ของประชาชนในจังหวัดชายแดน ภาคใต้สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน
12 ย้อนรอยพระพุทธศาสนาในสังคมพหุวัฒนธรรม 5 จังหวัดชายแดน ผศ.ค�ำนวล ค�ำมณี
ภาคใต้
13 การบูรณการโครงการวิจัยการเพื่อยกระดับประชาชนจังหวัดชายแดน ผศ.ดร.อับดุลรอนิง สือแต
ใต้สู่พลเมืองโลกและพลเมืองอาเซียน : รูปแบบและนวัตกรรม
หมายเหตุ
1. กรณีเสนอโครงการในลักษณะ Spearhead ขอให้ศึกษาคู่มือการเสนอขอทุนด้วย
2. ผู้สนใจร่วมจัดท�ำข้อเสนอโครงการ สามารถติดต่อหัวหน้าแผนฯ ได้ตามเบอร์โทร.ที่ระบุ

ติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของสำ�นักวิจัยและพัฒนา ได้ที่
เว็บไซต์ rdo.psu.ac.th
Facebook : Research and Development Office (RDO), Prince of Songkla
สถานีวิทยุ ม.อ. FM 88.0 MHz
รายการชุมชนวิชาการ ช่วงชุมชนคนวิจัย
ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 11.30-12.00 น.
รายการสภากาแฟ ออกอากาศทุกวันอังคารแรกของเดือน เวลา 10.00-11.00 น.
สถานีโทรทัศน์ NBT
รายการ NBT มีค�ำตอบ
จดหมายข่าว RDO Today ราย 2 เดือน

http://rdo.psu.ac.th
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อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) ชั้น 11-12
ส�ำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Research and Development Office

ศูนย์กีฬา

ประตู 109

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

ตึกฟักทอง
ศูนย์คอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

โรงพยาบาลทันตกรรม

สำ�นักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 11 - 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7428-6940-69 โทรสาร 0-7428-6961 E-mail: rdo@group.psu.ac.th

เหตุขัดข้องที่นำ�จ่ายผู้รับไม่ ได้
1. จ่าหน้าซองไม่ชัด
2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า
3. ไม่ยอมรับ
4. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
5. ไม่มารับภายในกำ�หนด
6. เลิกกิจการ
7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ ใหม่
8. อื่น ๆ
ลงชื่อ..............................................

