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ส่งท้ายปีไก่กับ RDO Today ฉบับที่ 6 ที่ยังคงรวบรวมเอากิจกรรม ข่าวสารมา

บอกเล่ากันเหมือนเดิม 1 ปีทผ
ี่ า่ นมากับหลากหลายเรือ
่ งราวข่าวสารทีอ
่ ด
ั แน่นไปด้วยประเด็น

การวิจัย ในรูปแบบการน�ำ เสนอแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ที่ดูเหมือนว่าปัจจุบันจะเลือนหายไป

จากการรับข่าวสาร การอ่านข่าว อ่านเรื่องราวจากสื่อออนไลน์ เข้ามามีอิทธิพลมากขึ้น

ซึ่ ง ก็ เ ป็ น ธรรมดาที่ เ มื่ อ มี สิ่ ง ใหม่ ๆ มี น วั ต กรรมใหม่ ๆ มาทดแทน สิ่ ง เก่ า ๆ ก็ อ าจจะ

เลือนลางจางหายไป แต่ส�ำนักวิจัยและพัฒนาก็พยายามที่จะอ�ำนวยความสะดวกให้กับ
ทุกท่านในการติดต่อสื่อสารกับเราในหลายช่องทาง โดยจัดท�ำสื่อในหลากหลายรูปแบบ
ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ เว็บไซต์ Facebook และล่าสุด เรามี Line @ ก็ขอ
เชิญชวนให้ทุกท่านมา Add Line ส�ำนักวิจัยและพัฒนา เพื่อรับข่าวสาร กันนะคะ

ปีหน้าฟ้าใหม่ มาติดตามกันค่ะว่า ส�ำนักวิจัยและพัฒนา มีกิจกรรมอะไรกันบ้าง

รวมถึ ง แนวทางการขั บ เคลื่ อ นงานด้ า นการวิ จั ย จะเป็ น ไปในทิ ศ ทางใด ก็ ต ้ อ งมาดู กั น
ซึ่งแน่นอน key word “BCG Model” น่าจะมีส่วนในการออกแบบทิศทางการท�ำงาน หลังจาก
เมื่อปีที่ผ่านมา เราคุ้นชินกับค�ำว่า Thailand 4.0 แล้วพบกันในปีหมูทองนะคะ

ที่ปรึกษา
• อธิการบดี
• รองอธิการบดีฝา่ 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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บรรณาธิการ

บรรณาธิการ
กรกมล ขุนเพชร
นักประชาสัมพันธ์ สำ�นักวิจัยและพัฒนา
กองบรรณาธิการ
สำ�นักวิจัยและพัฒนา
รูปเล่ม/จัดพิมพ์
บริษัท เอสพริ้นท์ (2004) จำ�กัด
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บอกข่าว...เล่าเรื่อง

อบรม “ทรัพย์สินทางปัญญากับนวัตกรรม
เพื่อการสร้างโอกาสทางธุรกิจ”

ศูนย์นวัตกรรมเครือข่ายบริหารการวิจยั
ภาคใต้ ต อนล่ า ง (UCC ภาคใต้ ต อนล่ า ง)
จัดอบรม “ทรัพย์สนิ ทางปัญญากับนวัตกรรม
เพื่ อ การสร้ า งโอกาสทางธุ ร กิ จ ” ให้ กั บ
ผู ้ ป ระกอบการประเภทสิ น ค้ า หั ต ถกรรม
กลุ่มสินค้า Premium OTOP, High Value
Services นักศึกษาผูเ้ ป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือ
บริการประเภทหัตถกรรม รวมถึงผู้ที่สนใจเป็น
นักธุรกิจรุ่นใหม่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเทคนิค
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่
การสร้างสรรค์และพัฒนาความคิดสูส่ นิ ค้าและ

บริการที่เป็นนวัตกรรม การคุ้มครอง การสร้าง
ตลาด การขยายธุรกิจ และการพัฒนาต่อยอด
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้
พั ฒ นาขี ด ความสามารถเพื่ อ น� ำ ไปต่ อ ยอด
เทคโนโลยีและต่อยอดเชิงพาณิชย์จากการใช้
ฐานข้อมูลสิทธิบัตรต่างๆ รวมทั้งยังเป็นการ
ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละสร้างความ
เข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบาย
Thailand 4.0 ของรัฐบาล
งานดั ง กล่ า วจั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 15
พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม Neca
Reiche อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยแบ่งกิจกรรม
ออกเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าหลังจากการกล่าว
ต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมและกล่าวเปิดงาน
โดยผู้ช ่ว ยศาสตราจารย์ ดร.มาลี สบายยิ่ ง
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนา ด้าน
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ก็ เ ป็ น การ
บรรยายเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญาและนวัตกรรมทีม่ ปี ระโยชน์กบั ธุรกิจ”
และช่วงบ่ายเรื่อง “การใช้ประโยชน์และการ
บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการ
สร้างโอกาสและความเข้มแข็งทางธุรกิจ” โดย
คุณสิทธานนท์ อมตเวทย์ นักทรัพย์สินทาง
ปัญญา สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

การอบรมดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม
ของศูนย์นวัตกรรมเครือข่ายบริหารการวิจัย
ภาคใต้ตอนล่าง (UCC ภาคใต้ตอนล่าง) ที่เห็น
ความส�ำคัญของแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ซึ่งเน้นที่นวัตกรรมซึ่งเป็นกุญแจส�ำคัญที่จะ
ขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความส�ำเร็จ งานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่จะน�ำไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ซึ่งจะมีคุณค่าหรือมีศักยภาพที่จะ
สามารถแข่งขันและอยู่รอดในเชิงธุรกิจได้ ต้อง
มีนวัตกรรมเพือ่ ให้เกิดความแตกต่างจากคูแ่ ข่ง
และต้องสามารถพัฒนาต่อยอดได้อย่างต่อเนือ่ ง
เมื่อผู้ประกอบการได้คิดค้นผลงานใหม่ๆ ออก
มาก็ต้องมีกฎหมายคุ้มครองความคิดและงาน
ประดิษฐ์ที่เรียกว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา”
เพื่อเป็นการคุ้มครองและป้องกันไม่ให้มีการ
ละเมิดน�ำเอาทรัพย์สินทางปัญญานั้นไปใช้โดย
ไม่ได้รับอนุญาต
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รอง ผอ. RDO ลุยปัตตานี นราธิวาส เยี่ยมชมกลุ่มหัตถกรรม
หลังเซ็นต์ MOU ระหว่าง ม.อ. กับ The British Council
มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ

เมือ่ วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2561 ทีผ่ า่ นมา
รองศาสตราจารย์ ดร.ประณี ต ส่ ง วั ฒ นา
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนา ด้าน
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม พร้อม
ด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง หรือ
UCC ภาคใต้ตอนล่าง สังกัดส�ำนักวิจัยและ
พัฒนา ม.สงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมชมกลุ่ม
หัตถกรรมภายใต้เครือข่าย “วานิตา ศูนย์ธรุ กิจ
เพื่อสังคม” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหลังจาก
มี ก ารลงนามในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ The British
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Council เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
แลกเปลี่ ย นศิ ล ปวั ฒ นธรรมและการศึ ก ษา
ในการพัฒนาฝีมือ ช่างฝีมือในภาคใต้ของไทย
ภายใต้เครือข่ายวานิตา ผ่านการให้ค�ำปรึกษา
ด้านการเสริมสร้างศักยภาพ การจัดโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ โดยมีการสนับสนุนกิจกรรม
ด้ า นหั ต ถกรรมและการออกแบบ มุ ่ ง เน้ น
การพัฒนาขีดความสามารถของช่างฝีมือหญิง
ภายใต้เครือข่ายวานิตา และ ม.สงขลานครินทร์
ในด้ า นการคิ ด ออกแบบและเอกลั ก ษณ์

วั ฒ นธรรมและการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ และ
หารือเรื่องอื่นๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกับ
จุดมุง่ หมายของการส่งเสริมความร่วมมือในการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภาคใต้ ซึ่งการ
ท�ำงานร่วมกันและความร่วมมืออาจด�ำเนินการ
โดยกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น บริการให้
ค� ำ ปรึ ก ษา, การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพและ
การพั ฒ นาองค์ ก รความคิ ด สร้ า งสรรค์ ,
หลักสูตรการฝึกอบรม, งานแสดงนิทรรศการ
และความร่วมมือในด้านอื่นๆ โดยลงพื้นที่
กลุ่มหัตถกรรม 4 กลุ่มด้วยกัน คือ
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1. กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านทุ่ง ตั้งอยู่ที่
ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี โดยกลุ่มจะ
ผลิ ต งานจั ก สาน ถาดผลไม้ ชะลอมผลไม้
กระเชอ พวงกุญแจ
2. กลุ่มย่านลิเภา ตั้งอยู่ที่ ต.เชิงคีรี
อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มก็
จะเป็นกระเป๋าย่านลิเภา
3. กลุ ่ ม ปาหนั น ปู ล ากาป๊ ะ ตั้งอยู่ที่
ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ผลิตภัณฑ์
ของกลุ่ม ได้แก่ เสื่อปาหนัน กล่องปาหนัน
ตูมูปาหนัน กระเป๋า ซอง พวงกุญแจ
4. กลุ่มกระจูกโคกพะยอม ตั้งอยู่ที่
ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ผลิตภัณฑ์
ของกลุ่ม ได้แก่ งานจักสานกระจูดทุกชนิด
ทุกรูปแบบ เช่น เสื่อ กระเป๋า

การลงพื้ น ที่ ใ นครั้ ง นี้ นอกจากจะ
เป็นการเยี่ยมชมดูผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแล้ว ก็ได้
มีการพูดคุยกับสมาชิกของกลุ่ม สอบถามถึง
ปัญหา รวมถึงประเมินความต้องการของกลุ่ม
เพื่อที่ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
The British Council จะได้เห็นถึงปัญหาของ
กลุ่ม เพื่อการแก้ไขได้อย่างตรงจุด ทั้งในเรื่อง
ของตัวผลิตภัณฑ์ และในเรื่องของการตลาด
ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
วานิตา คือ ศูนย์ธรุ กิจเพือ่ สังคม เกิดขึน้
มาจากความเชื่อที่ว่า ควรมีการสร้างพื้นที่ใน
การสื่อสารที่สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวของ
วิถีชีวิต วัฒนธรรม รวมถึงสินค้าที่มาจากกลุ่ม
อาชีพผูห้ ญิงในสามจังหวัดชายแดนใต้ให้เป็นที่
รู้จักมากยิ่งขึ้น

เพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ในมิติทาง
สังคมและการเงินไปพร้อมๆ กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้คน ศูนย์ธุรกิจเพื่อสังคม
วานิตาจึงคัดเลือกและรวบรวมสินค้าคุณภาพ
จากกลุ ่ ม ผู ้ ห ญิ ง ซึ่ ง ในขณะนี้ เ ราได้ ท� ำ งาน
ร่ ว มกั บ กลุ ่ ม อาชี พ ผู ้ ห ญิ ง จ� ำ นวน 56 กลุ ่ ม
56 ชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
และสี่อ�ำเภอของจังหวัดสงขลามาไว้ด้วยกันใน
แคตตาล็อกเล่มนี้ เพราะเราเชือ่ ว่าการพัฒนาที่
ยั่งยืนคือการสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถเติบโต
ไปพร้อมกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมได้
อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงกิจกรรมแรก
หลังจากลงนามใน MOU ต่อจากนี้ไป การ
ท�ำงานร่วมกันของสองหน่วยงาน มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ และ The British Council
จะมีกิจกรรมเพื่อการพัฒนากลุ่มต่างๆ เช่นนี้
อย่างไร ซึง่ แน่นอนไม่ใช่แค่เพียงสองหน่วยงาน
นี้เท่านั้น สมาชิกในกลุ่มเองก็ต้องร่วมมือกัน
ด้วย ซึ่งแน่นอนน่าจะส่งผลให้กลุ่มหัตถกรรม
ต่ า งๆ ในพื้ น ที่ ภ าคใต้ มี โ อกาสพั ฒ นาไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น
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รัฐบาลชูโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ส่ง รมต.วิทย์เทคโนฯ
ชี้แจงท�ำความเข้าใจ ด้าน ม.อ. พร้อมรับนโยบาย
ระดมเครือข่ายให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2561 เวลา 09.00 15.00 น. ณ ห้องประชุมเกษม ลิ่มวงศ์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะผูบ้ ริหาร อาจารย์ นักวิจยั
และนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัยสงขลานคริน ทร์
และเครือข่ายสถาบันการศึกษาภาคใต้ ภาค
อุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชนทั่วไป ร่วมต้อนรับ ดร.สุวิทย์
เมษิ น ทรี ย ์ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสเยี่ยมชม
และติดตามความก้าวหน้างานวิจัยภายใต้การ
สนับสนุน Innovation Hub และ Big Rock
ป ี 2 5 6 0 กิ จ ก ร ร ม ภ า ย ใ น ง า น มี ก า ร
บรรยาย “BCG สู่การพัฒนาภาคใต้อย่าง
ยั่งยืน” หนึ่งในโครงการ “BCG in action @
Southern of Thailand : ด้ า มขวาน
4.0” การเสวนาในประเด็นการจัดตัง้ กระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รวมถึ ง การจั ด นิ ท รรศการแสดงผลงานจาก
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หลายๆ หน่วยงาน ท�ำให้บรรยากาศเป็นไป
อย่างคึกคัก นอกจากนั้นท่านรัฐมนตรีฯ ยังได้
ชี้แจงถึงโมเดลเศรษฐกิจ BCG พร้อมรับฟัง
ข้อเสนอเพื่อรวบรวมความคิดเห็นและน�ำไปสู่
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
จากการเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล
ของประชาคมวิ จั ย ทั้ ง ภาครั ฐ เอกชน และ
มหาวิทยาลัย รวม 500 คน
เมื่ อ วั น ที่ 5 พฤศจิ ก ายน
2561 ที่ผ่านมา โดยการน�ำ
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
ที่ได้น�ำเสนอและมอบสมุด
ปกขาว “BCG in Action :
การพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์

เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม เพื่ อ เศรษฐกิ จ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ
สีเขียว (Bio-Circular-Green Economy)”
เพื่อให้ข้อมูลว่า BCG Model เป็นรูปแบบการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ที่ มุ ่ ง เน้ น การสร้ า งสมดุ ล
ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความยัง่ ยืน
ของฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ ผ่ า นการน� ำ
องค์ความรูม้ าต่อยอดฐานความเข้มแข็งภายใน
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ของประเทศไทย คือ ความหลากหลายทางชีวภาพ
และผลผลิ ต ทางการเกษตรที่ อุ ด มสมบู ร ณ์
พร้อมกับปรับเปลีย่ นระบบการผลิตไปสูก่ ารใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อรักษาความมั่นคง
ทางวัตถุดบิ ความสมดุลของสิง่ แวดล้อม ควบคู่
ไปกับการอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
นอกจากนีโ้ มเดลดังกล่าว ยังเป็นการบูรณาการ
การพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ไป
พร้อมๆ กัน ซึ่งแนวคิดนี้ตอบโจทย์การพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืนของสหประชาชาติอย่างน้อย 5 เป้าหมาย
ได้แก่ การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน การรับมือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์
ความหลากหลาย ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ที่ ยั่ ง ยื น อี ก ทั้ ง ยั ง สอดรั บ กั บ ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมไทย โดยวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) จะเป็นปัจจัย
ส�ำคัญทีช่ ว่ ยให้การด�ำเนินการดังกล่าวบรรลุผล
อย่างเป็นรูปธรรม อีกทัง้ ยังมุง่ เน้นการขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจ บีซีจี ที่ครอบคลุม 4 เป้าหมาย ได้แก่
เกษตรและอาหาร พลังงานและเคมีชีวภาพ

การแพทย์และสุขภาพ รวมถึงการท่องเที่ยว
โดยมีเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่ต้องถูกน�ำไปใช้กับ
ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งจะเน้นเรื่องการใช้
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าใน 3 เรือ่ ง คือ การใช้งาน
ผลิตภัณฑ์เต็มวงจร การแปรสภาพเพื่อกลับมา
ใช้ใหม่ สุดท้ายคือการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด
ทัง้ นี้ เมือ่ เกิดการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชีวภาพและเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้าด้วยกัน
อย่างเป็นระบบ จะส่งผลให้ประเทศไทยเกิด
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ เป็ น เศรษฐกิ จ สี เ ขี ย วที่
สมบูรณ์ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูง มีการใช้
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและรักษาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมไว้ได้อย่างยั่งยืน
ด้าน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กล่ า วว่ า “ข้ อ เสนอ BCG in Action ที่
ประชาคมวิจัยร่วมกันจัดท�ำมานี้ จะส่งเสริม
การน�ำ วทน. ไปยกระดับผลิตภาพของผูผ้ ลิต
ส่วนฐานของปิระมิด คือ ผู้ประกอบการใน
ระบบการผลิตเดิมซึ่งใช้เทคโนโลยีไม่สูง แต่
เกี่ยวข้องกับคนจ�ำนวนมากและเป็นรากฐาน
ส�ำคัญของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
หรือชุมชน เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศ
ทั้งระบบให้สูงขึ้น ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วย
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ที่ ไ ม่ ซั บ ซ้ อ น
และนวั ต กรรมการจั ด การที่ จ ะน� ำ ไปสู ่ ก าร
ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ในขณะเดียวกันก็
ส่งเสริมผู้ประกอบการส่วนยอดปิระมิด ที่มี

ความพร้อมสูง มีก�ำลังลงทุนในเทคโนโลยี
พร้อมรับความเสีย่ ง แม้มจี ำ� นวนน้อยแต่สร้าง
มูลค่าเพิ่มได้สูง และจะเป็นก�ำลังส�ำคัญของ
เศรษฐกิ จ ไทยในอนาคต ให้ ส ามารถผลิ ต
สิ น ค้ า ที่ มี น วั ต กรรมสู ง ขึ้ น หรื อ เป็ น ผู ้ ส ร้ า ง
นวั ต กรรม มุ ่ ง เป้ า สู ่ ก ารเป็ น ผู ้ ส ่ ง ออก
เทคโนโลยีและนวัตกรรม แทนการน�ำเข้า
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยคาดว่าจะ
สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผลผลิตเกษตร 3 - 5 เท่า
รวมถึ ง จะส่ ง ผลให้ เ กิ ด การขยายตั ว ของ
เศรษฐกิจชีวภาพจากมูลค่า 3 ล้านล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 21 ของ จีดีพี ในปี 2559
และเพิ่มเป็น 4.3 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ
25 ของจีดีพีในปี 2566”
ส�ำหรับ BCG คือโมเดลเศรษฐกิจใหม่
มาจาก Bioeconomy (เศรษฐกิจชีวภาพ)
Circular economy (เศรษฐกิจหมุนเวียน) และ
Green economy (เศรษฐกิจสีเขียว) ซึง่ รัฐบาล
มุง่ มัน่ จะน�ำแนวคิดเศรษฐกิจทัง้ 3 มาหลอมรวม
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ ภายใต้หลักคิด 3 ประการ สอดรับ
กั บ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของ
ในหลวงรั ช กาลที่ 9 และเศรษฐกิ จ BCG
จะช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
ถ้วนหน้าโดยไม่ทงิ้ ใครไว้ขา้ งหลัง และเศรษฐกิจ
BCG เป็นรูปแบบเศรษฐกิจที่จะน�ำไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDG
ขององค์การสหประชาชาติ ที่ต้องการร่วมกัน
พัฒนาความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติและ
ดูแลโลกของเราในทุกมิติ
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ลุยปัตตานี ดูความก้าวหน้าโครงการ ม.อ.ปัตตานี
เพื่อชุมชนเข้มแข็ง 61
ประเดิมทริปแรกกันทีว่ ทิ ยาเขตปัตตานี
กั บ การลงติ ด ตามความก้ า วหน้ า โครงการ
ม.อ.เพื่ อ ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง ประจ� ำ ปี 2561
น�ำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี สบายยิ่ง
รองผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก วิ จั ย และพั ฒ นาด้ า น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่
ฝ่ า ยพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ ม หาวิ ท ยาลั ย กั บ สั ง คม
ส� ำ นั ก วิ จั ย และพั ฒ นา ร่ ว มด้ ว ย ผู ้ ช ่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.ศั ก ริ น ทร์ ชนประชา
ผู้ประสานงานโครงการฯ โดยวันนี้ได้ลงพื้นที่ 3
โครงการย่อยด้วยกัน เริ่มต้นกันที่โครงการ
“การพัฒนาหลักสูตร เสริมสร้างคุณภาพชีวติ
ผู้สูงอายุมุสลิม กรณีศึกษา ชุมชนรูสะมิแล”
ต่อด้วยโครงการ “1 ชุมชน 1 ฟาร์ม การเลี้ยง
ไก่เบตงเพือ่ อาชีพทีย่ งั่ ยืน ต.รูสะมิแล อ.เมือง
จ.ปัตตานี” และปิดท้ายที่โครงการวิจัยเชิง
ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม “ต้นแบบการพัฒนา
อาชีพสตรีมุสลิมกรณีศึกษา บ้านปาตาบูดี
ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ ง จ.ปั ต ตานี ” โดย
เป็นการลงติดตามการด�ำเนินงานในพื้นที่จริง
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา
ส� ำ หรั บ โครงการ ม.อ.เพื่ อ ชุ ม ชน
เข้มแข็งประจ�ำปี 2561 วิทยาเขตปัตตานีได้
ด�ำเนินการภายใต้ชอื่ โครงการ ม.อ.ปัตตานี เพือ่
ชุมชนเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2561 ด�ำเนินการ
ใน 4 โครงการย่อย ได้แก่ 1. โครงการวิจัยเชิง
ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม “ต้นแบบการพัฒนา
อาชีพสตรีมุสลิม กรณีศึกษา บ้านปาตาบูดี
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ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี” 2. โครงการ
1 ชุมชน 1 ฟาร์ม การเลี้ยงไก่เบตงเพื่ออาชีพที่
ยัง่ ยืน ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 3. โครงการ
ค่ายกีฬาคุณธรรมน�ำชีวติ ในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม :

กรณี ศึ ก ษาบ้ า นบางปลาหมอ 4. โครงการ
การพัฒนาหลักสูตร เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุมุสลิม กรณีศึกษา ชุมชนรูสะมิแล
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เวทีพัฒนาโครงการ ม.อ. เพื่อชุมชนเข้มแข็ง 62
ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
สังคม ส�ำนักวิจยั และพัฒนา ม.สงขลานครินทร์
จัดเวทีพัฒนาโครงการ ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง
ประจ�ำปี 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต
ส่งวัฒนา รองผู้อ�ำนวยส�ำนักวิจัยและพัฒนา
ด้ า นพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ ม หาวิ ท ยาลั ย กั บ สั ง คม
กล่าวเปิดการประชุม พร้อมผูท้ รงคุณวุฒคิ รบทีม
น�ำโดย ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา อังศุภานิช
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรี ะ ประเสริฐสรรพ์ และ
รองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวช�ำนาญ
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้อง
ประชุม 1401 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากร
การเรี ย นรู ้ ม.สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขต
หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โครงการที่ เ ข้ า ร่ ว มน� ำ เสนอมี ทั้ ง 5
วิทยาเขต เริม่ ต้นกันที่ วิทยาเขตตรัง กับโครงการ
“ย่านตาขาวโมเดล 2562 : การยกระดับ
มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ของชุ ม ชน” ซึ่ ง มี 5
โครงการย่อย น�ำเสนอโดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.ปาริชาติ มณีมัย ต่อด้วยวิทยาเขตหาดใหญ่
กับโครงการ “การจัดการเครือข่ายพันธกิจ
สัมพันธ์ ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็งสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน” มี 7 โครงการย่อย จากนั้นต่อกัน
ที่ วิ ท ยาเขตภู เ ก็ ต กั บ โครงการส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาชุมชนต�ำบลกะทู้ “กะทูเ้ มืองน่าอยูอ่ ย่าง
ยัง่ ยืน” น�ำเสนอโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์
ทองชุมนุม ต่อด้วยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กับ
โครงการ “ม.อ.สุ ร าษฎร์ เพื่ อ การพั ฒ นา

คุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง ปี 2562”
มี 4 โครงการย่อย น�ำเสนอโดย ดร.พิเชตวุฒิ
นิลละออ ปิดท้ายกันที่วิทยาเขตปัตตานี กับ
โครงการ “ม.อ.ปัตตานี เพื่อชุมชนเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ 2562” มีทั้งหมด 4 โครงการ
ย่ อ ย น� ำ เสนอโดย ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.ศักรินทร์ ชนประชา
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“โอกาสและบทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในเวที Frontier Research” ใน RDO Lunch Talks
กับ 3 นักวิจัยเลือดใหม่ คือ ดร.วรมย์ญลิน ทิพย์มณี จากคณะ
แพทยศาสตร์ ดร.มนตรี สุขเลื่อง จากสถาบันวิจัยระบบพลังงาน และ
ดร.พลชาติ โชติ ก าร จากสถาบั น ทรั พ ยากรทะเลและชายฝั ่ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา
พร้อมๆ ไปกับการรับประทานอาหารมื้อเที่ยงไปด้วยในกิจกรรม RDO
Lunch Talks ที่ส�ำนักวิจัยและพัฒนารังสรรค์ขึ้นเพื่อให้เป็นเวทีพบปะ
พูดคุยแลกเปลี่ยนกันระหว่างนักวิจัยรุ่นพี่ รุ่นน้อง โดยในครั้งนี้เป็น
หัวข้อ Surfing on the edge of Thailand Frontier Research with
PSU Young Blood ซึ่งสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมา
เครือข่าย RUN ได้จัดการประชุมเพื่อก�ำหนดทิศทางการวิจัย RUN for
frontier research หรืองานวิจัยศาสตร์แนวหน้าซึ่งอาจเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันของประเทศ โดยมองโอกาสจากความพร้อมทางด้าน
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ศาสตร์พื้นฐาน และกรอบการพัฒนาประเทศ
ตามนโยบายของรัฐบาล หลังจากการประชุม
ดังกล่าว ในวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา เครือข่าย
RUN ร่ ว มกั บ กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีโดยรัฐมนตรีสุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้
เปิ ด โอกาสให้ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ รุ ่ น เยาว์ จ าก
มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น น� ำ ทั่ ว ประเทศได้ เ ข้ า ร่ ว ม
ประชุมระดมสมอง และจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อ
เสนอแนวทางการขับเคลื่อนงานวิจัยที่จะเป็น
ศาสตร์ แ นวหน้ า ของประเทศ การประชุ ม
ดังกล่าวก่อให้เกิดการอภิปรายซึง่ เป็นประโยชน์
อย่างกว้างขวาง เช่น ในทางการแพทย์และ

สาธารณสุข ทิศทางของเทคโนโลยีที่ประเทศ
จะมุ่งจะเป็นการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่และ
ศาสตร์ ด ้ า นนาโนเทคโนโลยี เ พื่ อ การแพทย์
แม่นย�ำทัง้ ในเชิงการป้องกันและการรักษา การ
ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ เวชกรรมการฟื ้ น ฟู ด ้ ว ย
เทคโนโลยี เ ซลล์ ต ้ น ก� ำ เนิ ด และวิ ศ วกรรม
ชีวการแพทย์ เป็นต้น ในเชิงวิศวกรรม มีการ
กล่าวถึงเทคโนโลยีควอนตัมซึง่ ประเทศก�ำลังจะ
มีบุคลากรทางด้านนี้จ�ำนวนมากจบการศึกษา
จากต่างประเทศ ซึ่งนักวิจัยที่เราเชิญมาเปิด
ประเด็นในครั้งนี้ เป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
ที่เปรียบเสมือนเลือดใหม่ (Young Blood)

ซึ่งก�ำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นนักวิจัยชั้นน�ำของ
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ โดยจะน� ำ
หั ว ข้ อ โอกาสและบทบาทของมหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์ในเวที Frontier Research
เพือ่ เชือ่ มโยงประชาคมวิจยั เข้ากับลูว่ งิ่ ในระดับ
ประเทศ
สาระส� ำ คั ญ ในเวที มี ก ารกล่ า วถึ ง
Frontier Research หรือการวิจัยขั้นแนวหน้า
ทั้งในเรื่องคุณภาพชีวิต พลังงาน และอาหาร
ซึ่งเนื้อหาและรายละเอียดต่างๆ ที่พูดคุยกันใน
เวที ท่านสามารถเข้ามาอ่านได้ตามไฟล์แนบ
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ผลกระทบต่อสุขภาพ จากการดื่มน�้ำหวาน ชาเย็น กาแฟเย็น
และเครื่องดื่มชนิดอื่นๆ ที่มีส่วนผสมของน�้ำตาลและฟรุคโตส

ผศ.ดร.สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ, รศ.ดร.ศศิธร พุมดวง
หน่วยวิจัยนวัตกรรมการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail : sununta.y@psu.ac.th, E-mail : sasitorn.ph@psu.ac.th

การดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน�้ำตาลและฟรุคโตส ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของผูบ้ ริโภคมากมาย เป็นสาเหตุทำ� ให้อว้ น เป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิต
สูง อัมพฤกษ์ อัมพาต ไตเสื่อม จอประสาทตาเสื่อม สมองเสื่อม เข่าเสื่อม ท�ำให้แก่
เกินวัย และเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ดังนั้นทุกคนควรให้ความส�ำคัญ ศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจผลกระทบต่อสุขภาพอย่างถ่องแท้ จนกระทั่งสามารถสร้างความ
ตระหนักและเกิดแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลในครอบครัว สังคม
ต่อไป
ปัจจุบนั จะเห็นได้วา่ กลุม่ บุคคลทัว่ ไป นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวัยท�ำงาน
อาชีพต่างๆ นิยมดืม่ เครือ่ งดืม่ เช่น น�ำ้ หวาน น�ำ้ อัดลม ชาเย็น กาแฟเย็น เครือ่ งดืม่ บรรจุ
ขวดชนิดต่างๆ มากมาย ซึง่ เป็นกระแสความนิยมในการบริโภคทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสุขภาพ
ในอนาคตโดยที่บางคนอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าปัจจุบันคนทั่วโลก
บริโภคน�้ำตาลในรูปของอาหารและเครื่องดื่มมากเกินข้อแนะน�ำที่ควรรับประทานใน
แต่ละวัน โดยเฉลีย่ แต่ละคนดืม่ เครือ่ งดืม่ ซึง่ ให้พลังงานวันละ 300-500 กิโลแคลอรี/วัน
ซึ่งมีผลท�ำให้ประชากรทั่วโลก 48% มีภาวะน�้ำหนักเกิน 23% มีภาวะอ้วนและ
อัตราการเป็นโรคเบาหวานสูงขึ้นเป็น 7.5%
จากการศึ ก ษาพบว่ า สตรี ที่ เ ป็ น เบาหวานขณะตั้ ง ครรภ์ ส ่ ว นใหญ่ 85%
ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน�้ำตาลและฟรุคโตส เช่น น�้ำหวาน น�้ำอัดลม น�้ำผลไม้
ชาเย็น กาแฟเย็น โกโก้เย็น และเครื่องดื่มบรรจุกล่องหรือขวดชนิดต่างๆ ตั้งแต่ใน
วัยเด็กวัยรุ่น หรือก่อนตั้งครรภ์ และในสตรีหลังคลอดที่มีประวัติเป็นเบาหวานใน
ระยะตั้งครรภ์ ร้อยละ 26.67% ยังคงมีระดับน�้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ ซึ่งเป็นปัจจัย
เสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานภายใน 1-5 ปี
นอกจากนี้การดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน�้ำตาลและฟรุคโตส มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพของสตรี ได้แก่ ภาวะถุงน�้ำรังไข่ ภาวะมีบุตรยาก ภาวะตับอักเสบเนื่องจาก
มีไขมันสะสมที่ตับ และกลุ่มอาการเมตาบอลิก เนื่องจากน�้ำตาลที่บริโภคเข้าไปใน
ร่างกายปริมาณมากเกินความต้องการใช้งานของร่างกายจะถูกน�ำไปสะสมไว้ในรูปของ
ไกลโคเจน เนื้อเยื่อไขมัน ท�ำให้อ้วน มีระดับน�้ำตาลและไขมันในเลือดสูง เกิดภาวะ
ดื้อต่ออินซูลิน และน�้ำตาลจะไปท�ำปฏิกริยาจับกับโปรตีน ไขมันและดีเอ็นเอ มีผล
ท�ำลายการท�ำหน้าทีข่ องเซลล์ทกุ เซลล์ในร่างกาย ท�ำให้ผวิ หนังเหีย่ วย่น หลอดเลือดแข็ง
จึงท�ำให้แก่เร็ว และเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆ มากมาย ดังนัน้ ทุกคนควรหันมาดูแลสุขภาพ
โดยการลดหรืองดการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน�้ำตาลและฟรุคโตสทุกชนิดเพื่อ
ป้องกันการเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต
และภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
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“ใส่ใจสุขภาพ วาดภาพอนาคต ลดการ
ดื่มน�้ำหวาน ชาเย็น กาแฟเย็น และเครื่องดื่มที่มี
ส่วนผสมของน�้ำตาลและฟรุคโตสทุกชนิด เพื่อ
พิชิตโรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง
อั ม พฤกษ์ อั ม พาต ไตเสื่ อ ม สมองเสื่ อ ม
จอประสาทตาเสื่อม เข่าเสื่อม ใบหน้าเหี่ยวย่น
ซึ่งทำ�ให้แก่เกินวัย และเสียชีวิตก่อนวัยจากโรค
และภาวะแทรกซ้อน ทีป่ อ้ งกันได้เพียงแต่ทา่ นลด/
งดการดื่ ม น�้ ำ หวาน ชาเย็ น กาแฟเย็ น และ
เครื่องดื่มที่ใส่น�้ำตาลและฟรุคโตสอื่นๆ....”

ทุนวิจัยไหนโดน

RDO Today
สำ�นักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น

ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจ�ำปี 2562
คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน

ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมูลนิธิวิจัย
แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The National Research Foundation of
Korea, NRF) ได้ตกลงความร่วมมือร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัย
ระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ - เกาหลี (NRCTNRF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือ
ด้านการวิจัยระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยใน
ประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ผ่านการท�ำวิจัยร่วมกันของนักวิจัย
อันจะน�ำไปสู่การยกระดับความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ

ลักษณะทุน

1. เป็นทุนให้นักวิจัยไทยเดินทางไปท�ำวิจัยระยะสั้นร่วมกับ
นักวิจัยเกาหลีในสาธารณรัฐเกาหลี จ�ำนวนไม่เกิน 3 ทุน
2. เป็นทุนที่มีก�ำหนดระยะเวลา ทุนละ 30 วัน และผู้รับทุนต้อง
อยู่ท�ำวิจัยในสาธารณรัฐเกาหลี ให้ครบ 30 วัน
3. เป็นทุนเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม การวิจัย/วิเคราะห์/เก็บข้อมูล
วิจัยของโครงการวิจัยที่ก�ำลังด�ำเนินการอยู่ในประเทศไทยแต่มีความ
จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเดินทางไปเก็บ/ศึกษาข้อมูลเพิม่ เติม ณ ต่างประเทศและ
ไม่มีงบประมาณสนับสนุน หรือ เป็นทุนเพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยร่วมกัน
ระหว่างนักวิจัยไทยและเกาหลี โดยเป็นจุดเริ่มต้นอันจะน�ำไปสู่การท�ำ
วิจัยร่วมกันในอนาคต
4. เป็นทุนที่ต้องมีนักวิจัยชาวเกาหลี (host) ซึ่งเป็นผู้สมัครขอ
รับทุนจะต้องติดต่อด้วยตนเอง

สาขาวิชาที่รับสมัคร

1. มีสัญชาติไทย มีถิ่นพ�ำนักถาวรในประเทศไทย และมีหลักฐาน
การท�ำงานมั่นคง
2. เป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
3. เป็นบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน หรือ
สถาบันวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามแนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณ
นักวิจัยของ วช.
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีใน
ระดับดี
6. มีความรู้และประสบการณ์การวิจัยในสาขาวิชาการและ
ขอบเขตการวิ จั ย ที่ จ ะสมั ค รขอรั บทุ น ซึ่ ง จะสามารถน� ำความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการท�ำวิจัยตามที่ได้รับทุนมาใช้ประโยชน์ได้
7. ไม่เป็นผู้ค้างส่งรายงานการวิจัยตามก�ำหนดสัญญารับทุน
ของ วช.
8. ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดระดับอธิบดีหรือ
เทียบเท่าขึ้นไปเท่านั้น
การสมัครรับทุนตามประกาศนี้ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ
ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดจาก
ผู้สมัครหรือภายหลังที่ได้มีการตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่
ถูกต้องครบถ้วนหรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานซึง่ ผูส้ มัครน�ำมายืน่
ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ถอื ว่าผูส้ มัครเป็นผูข้ าดคุณสมบัตใิ น
การสมัคร โดยผู้สนใจโปรดส่งข้อเสนอโครงการ จ�ำนวน 13 ชุด พร้อม
ซีดีบันทึกข้อมูล (MS word) จ�ำนวน 1 แผ่น มายังส�ำนักวิจัยและ
พัฒนา ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 และสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมที่ คุณพิณญา ยาหวัง โทร. 6958 E-mail : pinya.y@psu.ac.th

ทุกสาขาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
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ขอเชิญส่งผลงานประกวดออกแบบ

Viral clip/Animation infographic
การสร้างค่านิยมคนไทยใช้ผลิตภัณฑ์ยางพารา

ผลงานทีเ่ ข้าประกวดต้องไม่มกี ารละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ของผูอ้ นื่ หากตรวจพบจะไม่ขอพิจารณาผลงานดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบ
ความผิดใดๆ ทางกฎหมายทั้งสิ้น
ต้องเป็นผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
กรณีส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า 1 ชิ้นงาน ผู้ส่งผลงาน
เข้าประกวดต้องใส่รหัสที่ชิ้นผลงานทุกชิ้น
มีค�ำบรรยายแนวคิดของผลงานการออกแบบสั้นๆ
มีความทันสมัย น่าเชื่อถือ ง่ายต่อการเข้าถึง
สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ขอเชิญผู้สนใจประกวด
ออกแบบ Viral clip / Animation infographic การสร้างค่านิยม
“คนไทยใช้ผลิตภัณฑ์ยางพารา” เพื่อน�ำผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจาก
การประกวดมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างค่านิยมในการให้คนไทย
ใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราให้เป็นที่น่าสนใจ ง่ายต่อการจดจ�ำ เพื่อสร้างค่านิยม
ให้คนไทยหันมาใช้ผลิตภัณฑ์จากยางพารา และเพือ่ เป็นการส่งเสริมให้เกิด
การใช้ยางพาราในประเทศมากขึ้น รวมถึงให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถใน
การออกแบบ Viral clip / Animation infographic มีความคิดสร้างสรรค์
ได้มีโอกาสน�ำเสนอผลงานทางความคิดสู่สาธารณะ
เกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
การออกแบบ Viral clip / Animation infographic ต้อง
สื่อถึงการสร้างค่านิยมให้คนไทยใช้ผลิตภัณฑ์จากยางพารา
การออกแบบสามารถน�ำสัญลักษณ์หรือรูปลักษณะ ทีบ่ ง่ บอก
ถึง การสร้างค่านิยมให้คนไทยใช้ผลิตภัณฑ์จากยางพารา
รูปแบบต้องมีความโดดเด่น สวยงาม จดจ�ำง่าย และสื่อ
ความหมายถึงการสร้างค่านิยมให้คนไทยใช้ผลิตภัณฑ์จากยางพารา
มี ค วามน่ า สนใจและสามารถน� ำ ไปใช้ ไ ด้ จ ริ ง ในการ
ประชาสัมพันธ์ได้ สามารถใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์ ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์
จากยางพารา
ส่งผลงาน Viral clip / Animation infographic เป็นไฟล์
MP4 โดยมีความยาวไม่เกิน 2 นาที
ส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกินคนละหรือทีมละ 2 ผลงาน
ต่อประเภท
ลิขสิทธิท์ เี่ กิดจากการประกวดเป็นของสถาบันวิจยั และพัฒนา
นวัตกรรมยางพารา ส�ำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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25คะแนน

เกณฑ์การตัดสินรางวัล
สามารถสื่อความหมายถึงคนไทยใช้ผลิตภัณฑ์ยางพารา
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 25คะแนน
ความสวยงาม 25คะแนน
การน�ำไปใช้ได้จริง 25คะแนน

รางวัลที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ Viral clip / Animation infographic เงินสด
15,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ Viral clip / Animation infographic
เงินสด 6,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ 1 รางวัล
รางวัลชมเชย Viral clip / Animation infographic เงินสด
3,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ 3 รางวัล
หมายเหตุ : ส�ำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล ใน Viral clip / Animation
infographic ต้องมีโลโก้ “สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา”
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สมัครและ Download เอกสาร CLICK...
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานและใบสมัครทาง
E-mail : thitimon.665@gmail.com
สอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ที่ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรม
ยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทรศัพท์
0-7428-2267-69 E-mail: psu.nriri@gmail.com หมดเขตรับสมัคร
วันที่ 5 มีนาคม 2562
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ประกาศผลการคัดเลือกผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวที

“47th International Exhibition of Inventions of Geneva”
ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ ป ระกาศเชิ ญ ชวนนั ก วิ จั ย /นั ก ประดิ ษ ฐ์ ใ ห้ ส ่ ง ผลงานวิ จั ย
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปเข้าร่วม
ประกวดและจั ด แสดงในเวที ร ะดั บ นานาชาติ ประจ� ำ ปี ง บประมาณ 2562 นั้ น บั ด นี้
คณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดง
ในเวทีระดับนานาชาติ ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปเข้าร่วมประกวด
และจัดแสดงในงาน “47th International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส จ�ำนวน
3 ผลงาน ได้แก่
1. ผลงานเรื่อง วัสดุซับแรงกระแทกผลิตจากยางพารา (Impact absorber material prepared from natural
rubber) โดยทีมวิจัย ผศ.ดร.พรศิริ แก้วประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์
2. ผลงานเรื่อง ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดกล้องส่องไร้สายแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive wireless endoscope) โดยทีมวิจัย
ผศ.ดร.สุรพงษ์ ชาติพันธุ์, รศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ และ ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ คณะแพทยศาสตร์
3. ผลงานเรื่อง ลงหน้
เกตย์าเ15วย์ค่สะ�ำหรับสรรพสิ่ง และแพลตฟอร์มสรรพสิ่งส�ำหรับเมืองอัจฉริยะ (PSU IoT Gateway and Thing
Platform for Smart City) โดยทีมวิจัย ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต, ผศ.ดร.สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์, นายจิระศักดิ์ นพรัตน์,
นายมงคล มโนพิรุฬห์พร และ นางสาวสุนิสา จุลรัตน์ สถาบันวิจัยและพัฒนาดิจิทัล

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..............................................

