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บริหารงานวิจัย และวารสารวิชาการ ส าหรับในส่วนที่สองจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะมี 
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    ผลงานเด่นด้านการวิจัย 
      และบัณฑิตศึกษา 

 
1.1  รางวัลวิจัยและนวัตกรรม 

 

ศาสตราจารย ์ดร.สทุธวัฒน์ เบญจกลุ 
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจําปี 2554 
จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
รองศาสตราจารย ์ดร.เจรญิ นาคะสรรค ์ 
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ  
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประจําปี 2553 
จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
และรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
จากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจําปี 2553 
 
 

รองศาสตราจารย ์ดร.เพริศพชิญ ์ คณาธารณา 
ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ 
ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประจําปี 2554  
จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 
 
รองศาสตราจารย ์ดร.รุง่นภา  ศรชีนะ 
ภาควิชาเภสัชเคมี  คณะเภสัชศาสตร์ 
ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น ประจําปี 2554 
จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย 
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นอกจากนี้ จํานวนนักวิจัยและผลงานที่ได้รับรางวัลวิจัยและนวัตกรรมในปี 2549-2554 ที่ผ่านมา (รูปที่ 
1.1)   พบว่ามีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากมหาวิทยาลัยเล็งเห็นความ 
สําคัญ  และยกย่องเชิดชูนักวจิัยที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ยงัให้การส่งเสริมสนับสนุน เพื่อ 
เพิ่มจํานวนนักวิจัยและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ   รวมถึงนักวิจัยมีความตื่นตัวมากขึ้นด้วย  โดยในปี  2553-2554  
มีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลแสดงในตารางที่ 1 

 
รูปท่ี 1.1  จํานวนผลงานที่ไดร้ับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ  ปี 2549-2554 

 
ตารางท่ี 1.1  ผลงานวิจยัที่ได้รับรางวัลปี 2553-2554 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
คณะ/

หน่วยงาน 
รางวัล/ชื่อผลงาน หน่วยงานท่ีให้รางวัล 

ปี 2553 
ระดับชาติ 

1 รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์  
 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 2553 
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์  

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ 

2 รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์  
 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มูลนิธิโทเรประเทศไทย  

มูลนิธิโทเร เพื่อการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย 

3 รศ.ธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์   
และคณะ  
 

วิทยาศาสตร ์ ผลงานประดิษฐ์คิดคน้ รางวัลประกาศ 
เกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและ
คณิตศาสตร ์ผลงานเรื่อง สื่อการเรยีนการ
สอนเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือและวิธีการ
วัดสําหรับฟิสิกส์วัสดุโดยใช้แลปวิวและวิชวล
เบสิก 

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ 

4 รศ.ดร.ศุภยางค์  
วรวุฒิคุณชัย  
และคณะ 
 

วิทยาศาสตร ์ ผลงานประดิษฐ์คิดคน้ รางวัลประกาศเกียรติ
คุณ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ผลงาน
เรื่อง อุปกรณ์สําหรับตรวจหาเชื้อแคมไพโล
แบคเตอร์ 

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
คณะ/

หน่วยงาน 
รางวัล/ชื่อผลงาน หน่วยงานท่ีให้รางวัล 

5 ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศริิ   
และคณะ 

แพทยศาสตร์ ผลงานประดิษฐ์คิดคน้ รางวัลประกาศ 
เกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ผลงานเรื่อง อุปกรณ์ช่วยผ่าตดัโรคพังผืด 
กดรัดเส้นประสาทข้อมือ “สงขลานครินทร์” 

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ 

6 รศ.ดร.เพริศพิชญ์ 
คณาธารณา  
และคณะ 

วิทยาศาสตร ์ ผลงานประดิษฐ์คิดคน้ รางวัลประกาศเกียรติ
คุณ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช  
ผลงานเรื่อง อุปกรณ์สกัดสารแบบไมโครท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ 

7 ผศ.ดร.สอาด รยิะจันทร ์ วิทยาศาสตร ์ นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่   
  

มูลนิธิส่งเสริม
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

8 ผศ.ดร.สอาด รยิะจันทร ์  วิทยาศาสตร ์ TRF-CHE-Scopus Young Researcher Award 
สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรและเทคโนโลยี 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 

9 รศ.ดร.สุภิญญา  
ติ๋วตระกูล 

เภสัชศาสตร์ TRF-CHE-Scopus Young Researcher Award 
2010 สาขา Life Science 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 

10 โรงพยาบาลสงขลา -
นครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์ 

แพทยศาสตร์ โทรฟี่อวอร์ด Thailand Kaizen Award 2010  สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

11 นายสัมฤทธิ์ เรืองจันทร ์ แพทยศาสตร์ เหรียญทอง Thailand Kaizen Award 2010 
เรื่อง เครื่องดนัลําไส้  

สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

12 นางกฤติกา หนูเกลีย้ง แพทยศาสตร์ เหรียญเงิน Thailand Kaizen Award 2010 
เรื่อง กางเกงผ้าอ้อมซักได้  

สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

13 นางกาญจนา ยอดศร ี แพทยศาสตร์ เหรียญเงิน Thailand Kaizen Award 2010 
เรื่อง หุ่นช่วยน้อง  

สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

14 รศ.นพ.พรพรต  
ลิ้มประเสริฐ 

แพทยศาสตร์ อันดับท่ี 1 การประกวดผลงานวิจัย
พันธุกรรม The Great Gigabase Grant หรือ 
3Gs เรื่องโครงการศึกษาพันธุกรรมของคนไข้
ออทิสติกส์ 
 

บริษัท โรช ไดแอกโน
สติกส์ (ประเทศไทย) 
จํากัด ร่วมกับสถาบัน 
จีโนม ศูนย์พันธุ
วิศวกรรม และ 
ทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ และบริษัท  
ไบโอจีโนเมด จํากัด 

15 รศ.ดร.ชาครติ ทองอุไร วิศวกรรม -
ศาสตร ์

คนดีสังคมไทย  สาขาวิจัย 
และพัฒนาพลังงาน 
 

คณะกรรมการ
อํานวยการจัดงาน
รางวัลไทยและนิตยสาร
เส้นทางไทย 
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นอกจากนี้ จํานวนนักวิจัยและผลงานที่ได้รับรางวัลวิจัยและนวัตกรรมในปี 2549-2554 ที่ผ่านมา (รูปที่ 
1.1)   พบว่ามีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากมหาวิทยาลัยเล็งเห็นความ 
สําคัญ  และยกย่องเชิดชูนักวจิัยที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ยงัให้การส่งเสริมสนับสนุน เพื่อ 
เพิ่มจํานวนนักวิจัยและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ   รวมถึงนักวิจัยมีความตื่นตัวมากขึ้นด้วย  โดยในปี  2553-2554  
มีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลแสดงในตารางที่ 1 

 
รูปท่ี 1.1  จํานวนผลงานที่ไดร้ับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ  ปี 2549-2554 

 
ตารางท่ี 1.1  ผลงานวิจยัที่ได้รับรางวัลปี 2553-2554 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
คณะ/

หน่วยงาน 
รางวัล/ชื่อผลงาน หน่วยงานท่ีให้รางวัล 

ปี 2553 
ระดับชาติ 

1 รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์  
 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 2553 
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์  

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ 

2 รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์  
 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มูลนิธิโทเรประเทศไทย  

มูลนิธิโทเร เพื่อการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย 

3 รศ.ธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์   
และคณะ  
 

วิทยาศาสตร ์ ผลงานประดิษฐ์คิดคน้ รางวัลประกาศ 
เกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและ
คณิตศาสตร ์ผลงานเรื่อง สื่อการเรยีนการ
สอนเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือและวิธีการ
วัดสําหรับฟิสิกส์วัสดุโดยใช้แลปวิวและวิชวล
เบสิก 

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ 

4 รศ.ดร.ศุภยางค์  
วรวุฒิคุณชัย  
และคณะ 
 

วิทยาศาสตร ์ ผลงานประดิษฐ์คิดคน้ รางวัลประกาศเกียรติ
คุณ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ผลงาน
เรื่อง อุปกรณ์สําหรับตรวจหาเชื้อแคมไพโล
แบคเตอร์ 

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
คณะ/

หน่วยงาน 
รางวัล/ชื่อผลงาน หน่วยงานท่ีให้รางวัล 

5 ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศริิ   
และคณะ 

แพทยศาสตร์ ผลงานประดิษฐ์คิดคน้ รางวัลประกาศ 
เกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ผลงานเรื่อง อุปกรณ์ช่วยผ่าตดัโรคพังผืด 
กดรัดเส้นประสาทข้อมือ “สงขลานครินทร์” 

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ 

6 รศ.ดร.เพริศพิชญ์ 
คณาธารณา  
และคณะ 

วิทยาศาสตร ์ ผลงานประดิษฐ์คิดคน้ รางวัลประกาศเกียรติ
คุณ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช  
ผลงานเรื่อง อุปกรณ์สกัดสารแบบไมโครท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ 

7 ผศ.ดร.สอาด รยิะจันทร ์ วิทยาศาสตร ์ นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่   
  

มูลนิธิส่งเสริม
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

8 ผศ.ดร.สอาด รยิะจันทร ์  วิทยาศาสตร ์ TRF-CHE-Scopus Young Researcher Award 
สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรและเทคโนโลยี 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 

9 รศ.ดร.สุภิญญา  
ติ๋วตระกูล 

เภสัชศาสตร์ TRF-CHE-Scopus Young Researcher Award 
2010 สาขา Life Science 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 

10 โรงพยาบาลสงขลา -
นครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์ 

แพทยศาสตร์ โทรฟี่อวอร์ด Thailand Kaizen Award 2010  สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

11 นายสัมฤทธิ์ เรืองจันทร ์ แพทยศาสตร์ เหรียญทอง Thailand Kaizen Award 2010 
เรื่อง เครื่องดนัลําไส้  

สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

12 นางกฤติกา หนูเกลีย้ง แพทยศาสตร์ เหรียญเงิน Thailand Kaizen Award 2010 
เรื่อง กางเกงผ้าอ้อมซักได้  

สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

13 นางกาญจนา ยอดศร ี แพทยศาสตร์ เหรียญเงิน Thailand Kaizen Award 2010 
เรื่อง หุ่นช่วยน้อง  

สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

14 รศ.นพ.พรพรต  
ลิ้มประเสริฐ 

แพทยศาสตร์ อันดับท่ี 1 การประกวดผลงานวิจัย
พันธุกรรม The Great Gigabase Grant หรือ 
3Gs เรื่องโครงการศึกษาพันธุกรรมของคนไข้
ออทิสติกส์ 
 

บริษัท โรช ไดแอกโน
สติกส์ (ประเทศไทย) 
จํากัด ร่วมกับสถาบัน 
จีโนม ศูนย์พันธุ
วิศวกรรม และ 
ทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ และบริษัท  
ไบโอจีโนเมด จํากัด 

15 รศ.ดร.ชาครติ ทองอุไร วิศวกรรม -
ศาสตร ์

คนดีสังคมไทย  สาขาวิจัย 
และพัฒนาพลังงาน 
 

คณะกรรมการ
อํานวยการจัดงาน
รางวัลไทยและนิตยสาร
เส้นทางไทย 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
คณะ/

หน่วยงาน 
รางวัล/ชื่อผลงาน หน่วยงานท่ีให้รางวัล 

ระดับนานาชาติ 
16 ผศ.ดร.สาระ บํารุงศรี วิทยาศาสตร ์ The Spallanzani Award 2010 ในการประชุม

วิชาการแห่งทวีปอเมริกาเหนือทางดา้นการ
วิจัยค้างคาว 

North American 
Society for Bat 
Research Organization 

17 ศ.พญ.ประยงค์  
เวชวนิชสนอง  

แพทยศาสตร์ Travel Grant Award ด้าน Dengue  
จากการประชุมวิชาการ The 5th Asian 
Congress of Pediatric Infectious Diseases, 
Taipei, ไต้หวัน 

 

18 ศ.พญ.ประยงค์  
เวชวนิชสนอง  

แพทยศาสตร์ Travel Award จากการประชุมวิชาการ The 
Fifteenth Congress of the International 
Pediatric Nephrology Association, New 
York, USA. 

 

ปี 2554 
ระดับชาติ 

1 ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล อุตสาหกรรม
เกษตร 

รางวัลนักวิทยาศาสตรด์ีเด่น  
ประจําปี 2554  

มูลนิธิส่งเสริม
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

2 รศ.ดร.เพริศพิชญ์  
คณาธารณา 

วิทยาศาสตร์  รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 2554  
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 

สภาวิจัยแห่งชาติ 

3 รศ.ดร.รุ่งนภา ศรีชนะ 
 

เภสัชศาสตร์ รางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น ประจําปี 
2554 ผลงานวิจัยเรื่อง “อินเตอร์ ดิจิเตตคา
พาซิทิฟไบโอเซ็นเซอร์สําหรับตรวจโปรตีนก่อ
แพ้จากยางพาราโดยการใช้เทคนิคพิมพ์
ประทับโมเลกุลบนพอลิเมอร์” 

สมาคม
เทคโนโลยีชีวภาพ 
แห่งประเทศไทย 
 

4 ผศ.ดร.สอาด รยิะจันทร ์ วิทยาศาสตร ์ รางวัลผลงานวิจัย ประจําปี 2554 รางวัล
ระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววทิยา   
ผลงานเรื่อง “ศึกษาแบบจําลองพื้นฐานการ
ควบคุมการปลดปล่อยและการเก็บรกัษาอะ
ซาไดแรคตินด้วยพอลิเมอร์ย่อยสลาย” 

สภาวิจัยแห่งชาติ 

5 1. รศ.ดร.ดวงมณี จงรักษ์ 
2. น.ส.เพ็ญประภา  

ปริญญาพล 
3. ผศ.ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์ 
4. นายยูหามะสอและ  

วาเด็ง 

ศึกษาศาสตร ์ รางวัลผลงานวิจัย ประจําปี 2554  
รางวัลระดับดี  สาขาการศึกษา   
ผลงานเรื่อง “การใช้การเลา่เรื่องราวเพื่อ
ส่งเสริมการตระหนักรู้ในวัฒนธรรมและ
ยอมรับความหลากหลายของนักเรยีนชั้น
ประถมศึกษา จังหวัดปัตตาน”ี 

สภาวิจัยแห่งชาติ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
คณะ/

หน่วยงาน 
รางวัล/ชื่อผลงาน หน่วยงานท่ีให้รางวัล 

6 1. รศ.ดร.เพริศพิชญ์  
   คณาธารณา  
2. รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร 
3. ดร.จงดี ธรรมเขต 
4. นายโอภาส บุญเกิด 
 
5. Prof.Dr.Seamus Higson 
6. Dr.Frank Davis 

วิทยาศาสตร ์ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจาํปี 2555 
รางวัลระดับดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
และเภสัช  ผลงานเรื่อง “ชุดตรวจวดั
ฟอร์มาลดีไฮด์ราคาประหยัด” 

สภาวิจัยแห่งชาติ 

7 1. รศ.ดร.รุ่งนภา ศรีชนะ 
2. Prof.Dr.Franz Ludwig 

Dickert 
3. ผศ.ดร.ภูธร แคนยุกต์ 
4. ผศ.ภก.นฤบดี ผดุงสมบัต ิ
5. นายชลทิต สนธิเมือง 

เภสัชศาสตร์ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจาํปี 2555 
รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและ
เภสัช ผลงานเรื่อง “การพัฒนาควอตซ์
คริสตัลไมโครบาลานซ์เซ็นเซอร์ สําหรับตรวจ
โปรตีนก่อแพ้รับเบอร์อีลองเกชั่น แฟกเตอร์ 
โดยการใช้เทคนิคพิมพ์ประทับโมเลกุล” 

สภาวิจัยแห่งชาติ 

8 1. อ.อัสมา ทรรศนะมีลาภ 
2. ดร.ชลลดา  

เลาหวิริยานนท์ 

ศิลปศาสตร์
และวิทยาการ
จัดการ 
ศิลปศาสตร ์

รางวัลบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ 
ประจําปี 2554 ระดับดีเยี่ยม สาขาภาษาและ
การสื่อสาร ผลงานเรื่อง ความสามารถใน
การเรียนรู้ด้วยวิธีข้อมูล 8 ขับเคลื่อนเพื่อ
แก้ไขข้อผิดพลาดทางด้านไวยากรณ์ 9 ด้วย
ตนเองของนักเรยีนท่ีมีความ สามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับต่ํา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ เนื่องในวัน
คล้ายวันสถาปนา
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 
ครบรอบ 45 ปี เมื่อ
วันท่ี 1 เมษายน 2554 

9 รศ.ดร.ชาครติ ทองอุไร  
และคณะ 

วิศวกรรม -
ศาสตร ์

รางวัลดีเดน่ความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : 
กระบวนการและผลิตภัณฑ์เคมี ครัง้ท่ี 4 
ประจําปี 2554  ผลงานเรื่อง ผลงานวิจัย
เรื่องการพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซล
ชนิดเอทิล เอสเตอร์คุณภาพสูงเชิง
อุตสาหกรรม 

บริษัทดาวเคมิคอล 
ประเทศไทย จํากัด 
ร่วมกับสมาคม
วิศวกรรมเคมีและเคมี
ประยุกต์แห่งประเทศ
ไทย (สวคท.) และ
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ 
จํากัด โดยการ
สนับสนุนจาก 
สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
แห่งชาติ (สกว.) และ
สํานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (สนช.)  
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
คณะ/

หน่วยงาน 
รางวัล/ชื่อผลงาน หน่วยงานท่ีให้รางวัล 

ระดับนานาชาติ 
16 ผศ.ดร.สาระ บํารุงศร ี วิทยาศาสตร ์ The Spallanzani Award 2010 ในการประชุม

วิชาการแห่งทวีปอเมริกาเหนือทางดา้นการ
วิจัยค้างคาว 

North American 
Society for Bat 
Research Organization 

17 ศ.พญ.ประยงค์  
เวชวนิชสนอง  

แพทยศาสตร์ Travel Grant Award ด้าน Dengue  
จากการประชุมวิชาการ The 5th Asian 
Congress of Pediatric Infectious Diseases, 
Taipei, ไต้หวัน 

 

18 ศ.พญ.ประยงค์  
เวชวนิชสนอง  

แพทยศาสตร์ Travel Award จากการประชุมวิชาการ The 
Fifteenth Congress of the International 
Pediatric Nephrology Association, New 
York, USA. 

 

ปี 2554 
ระดับชาติ 

1 ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล อุตสาหกรรม
เกษตร 

รางวัลนักวิทยาศาสตรด์ีเด่น  
ประจําปี 2554  

มูลนิธิส่งเสริม
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

2 รศ.ดร.เพริศพิชญ์  
คณาธารณา 

วิทยาศาสตร์  รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 2554  
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 

สภาวิจัยแห่งชาติ 

3 รศ.ดร.รุ่งนภา ศรีชนะ 
 

เภสัชศาสตร์ รางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น ประจําปี 
2554 ผลงานวิจัยเรื่อง “อินเตอร์ ดิจิเตตคา
พาซิทิฟไบโอเซ็นเซอร์สําหรับตรวจโปรตีนก่อ
แพ้จากยางพาราโดยการใช้เทคนิคพิมพ์
ประทับโมเลกุลบนพอลิเมอร์” 

สมาคม
เทคโนโลยีชีวภาพ 
แห่งประเทศไทย 
 

4 ผศ.ดร.สอาด รยิะจันทร ์ วิทยาศาสตร ์ รางวัลผลงานวิจัย ประจําปี 2554 รางวัล
ระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววทิยา   
ผลงานเรื่อง “ศึกษาแบบจําลองพื้นฐานการ
ควบคุมการปลดปล่อยและการเก็บรกัษาอะ
ซาไดแรคตินด้วยพอลิเมอร์ย่อยสลาย” 

สภาวิจัยแห่งชาติ 

5 1. รศ.ดร.ดวงมณี จงรักษ์ 
2. น.ส.เพ็ญประภา  

ปริญญาพล 
3. ผศ.ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์ 
4. นายยูหามะสอและ  

วาเด็ง 

ศึกษาศาสตร ์ รางวัลผลงานวิจัย ประจําปี 2554  
รางวัลระดับดี  สาขาการศึกษา   
ผลงานเรื่อง “การใช้การเลา่เรื่องราวเพื่อ
ส่งเสริมการตระหนักรู้ในวัฒนธรรมและ
ยอมรับความหลากหลายของนักเรยีนชั้น
ประถมศึกษา จังหวัดปัตตาน”ี 

สภาวิจัยแห่งชาติ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
คณะ/

หน่วยงาน 
รางวัล/ชื่อผลงาน หน่วยงานท่ีให้รางวัล 

6 1. รศ.ดร.เพริศพิชญ์  
   คณาธารณา  
2. รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร 
3. ดร.จงดี ธรรมเขต 
4. นายโอภาส บุญเกิด 
 
5. Prof.Dr.Seamus Higson 
6. Dr.Frank Davis 

วิทยาศาสตร ์ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจาํปี 2555 
รางวัลระดับดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
และเภสัช  ผลงานเรื่อง “ชุดตรวจวดั
ฟอร์มาลดีไฮด์ราคาประหยัด” 

สภาวิจัยแห่งชาติ 

7 1. รศ.ดร.รุ่งนภา ศรีชนะ 
2. Prof.Dr.Franz Ludwig 

Dickert 
3. ผศ.ดร.ภูธร แคนยุกต์ 
4. ผศ.ภก.นฤบดี ผดุงสมบัต ิ
5. นายชลทิต สนธิเมือง 

เภสัชศาสตร์ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจาํปี 2555 
รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและ
เภสัช ผลงานเรื่อง “การพัฒนาควอตซ์
คริสตัลไมโครบาลานซ์เซ็นเซอร์ สําหรับตรวจ
โปรตีนก่อแพ้รับเบอร์อีลองเกชั่น แฟกเตอร์ 
โดยการใช้เทคนิคพิมพ์ประทับโมเลกุล” 

สภาวิจัยแห่งชาติ 

8 1. อ.อัสมา ทรรศนะมีลาภ 
2. ดร.ชลลดา  

เลาหวิริยานนท์ 

ศิลปศาสตร์
และวิทยาการ
จัดการ 
ศิลปศาสตร ์

รางวัลบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ 
ประจําปี 2554 ระดับดีเยี่ยม สาขาภาษาและ
การสื่อสาร ผลงานเรื่อง ความสามารถใน
การเรียนรู้ด้วยวิธีข้อมูล 8 ขับเคลื่อนเพื่อ
แก้ไขข้อผิดพลาดทางด้านไวยากรณ์ 9 ด้วย
ตนเองของนักเรยีนท่ีมีความ สามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับต่ํา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร ์เนื่องในวัน
คล้ายวันสถาปนา
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 
ครบรอบ 45 ปี เมื่อ
วันท่ี 1 เมษายน 2554 

9 รศ.ดร.ชาครติ ทองอุไร  
และคณะ 

วิศวกรรม -
ศาสตร ์

รางวัลดีเดน่ความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : 
กระบวนการและผลิตภัณฑ์เคมี ครัง้ท่ี 4 
ประจําปี 2554  ผลงานเรื่อง ผลงานวิจัย
เรื่องการพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซล
ชนิดเอทิล เอสเตอร์คุณภาพสูงเชิง
อุตสาหกรรม 

บริษัทดาวเคมิคอล 
ประเทศไทย จํากัด 
ร่วมกับสมาคม
วิศวกรรมเคมีและเคมี
ประยุกต์แห่งประเทศ
ไทย (สวคท.) และ
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ 
จํากัด โดยการ
สนับสนุนจาก 
สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
แห่งชาติ (สกว.) และ
สํานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (สนช.)  
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1.2  โครงการวิจัยเด่น  
 

ทุนนักวิจัยแกนน า (Research Chair Grant) 
ในปีงบประมาณ 2553 ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ หน่วยระบาดวิทยา คณะ

แพทยศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จํานวน 20,000,000 บาท เพื่อดําเนินโครงการ 
วิจัยเรื่อง “ระบาดวิทยาเพ่ือแกปั้ญหาสขุภาพภาคใต้” ระยะเวลาการดําเนินงาน 5 ปี ตั้งแต่
เดือนเมษายน 2553 ถึงเดือนมีนาคม 2558 สืบเนื่องมาจากปัญหาสาธารณสุขใน 3 จังหวัด 
ชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาหนึ่ง นอกเหนือจากปัญหาความไม่สงบสุข ที่ประชาชนในพืน้ที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้กําลังประสบอยู่ ซึ่งเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการเยียวยา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านโรคระบาด ฉะนั้นการนําเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเขา้มา 
ใช้ในการแก้ไขปัญหาจึงเป็นสิ่งที่จําเป็น 
 โครงการวิจัยเรื่อง “ระบาดวทิยาเพ่ือแก้ปัญหาสขุภาพภาคใต้” จึงเป็นการดําเนินการเพื่อผลักดันการแก้ 
ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการล้าหลังของระบบสังคม เช่น ปัญหาฟันผุ ปัญหาทางโภชนาการ นอกจากนี้ยังมุ่งไปที่
การนําข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการวางรากฐานในการแก้ไขปัญหาทางสังคมอีกด้วย 

 สืบเนื่องจากการที่สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ได้ 
เล็งเห็นถึงความสําคัญของการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์นักวิจัยแกนนํา     ให้กับวงการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตผลงาน 
วิจัย    อันจะนําไปสู่การผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
และนําไปใช้ในการแก้ปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคสังคม อีกทั้ง เพื่อเป็น
แกนหลักในการผลิตบุคลากรวิจัยสู่วงการวิชาการอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้  สวทช.  ยงัให้
ความสําคัญในการผลักดันให้มีการเชื่อมโยงภาคการผลิตและบริการ    ให้เข้ามามีส่วนร่วม
สําคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านการวิจัยและพฒันาอีกด้วย 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง    และเพื่อให้โครงการสามารถเป็น
หนึ่งในพลังขับเคลื่อนสมรรถภาพแห่งความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย  
สวทช.  จึงจัดตั้ง  “โครงการทุนนักวิจัยแกนนํา”  ขึ้น   เพือ่สนับสนุนงานวิจัยภายใต้ 4 สาขา
เทคโนโลยีหลักของ สวทช.  คือ  เทคโนโลยีชีวภาพ  นาโนเทคโนโลยี  เทคโนโลยโีลหะและ
วัสดุ และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
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ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)  
 
 เป็นทุนสร้างทีมวิจัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มีความสามารถ มีจริยธรรม มีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ให้สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางวิชาการ
สูงให้แก่ประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทีมงาน พัฒนาผลงานและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อสร้างศักยภาพเชิง
ปัญญาระยะยาวของชาติ  ผู้รับทุนต้องไม่เป็นผู้บริหารระดับคณบดีขึ้นไป โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับชื่อ “เมธวีิจัยอาวโุส 
สกว.” (TRF Senior Research Scholar) และได้รับงบประมาณรวมไม่เกิน 7.5 ล้านบาท (2.5 ล้านบาท/ปี) สําหรับสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 6 ล้านบาท (2 ล้านบาท/ปี) สําหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะ 
เวลาดําเนินการ 3 ปี 
 ทุนประเภทนี้เปิดรับโดยใช้วิธีการสรรหาและเสนอชื่อ ทั้งนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นผูพ้ิจารณา
จากรายชื่อในกลุ่มต่างๆ เชน่ รายนามศาสตราจารย์ในประเทศไทย รายนามนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น รายนาม
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รายนามผู้ได้รางวัลวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยต่างๆ รายนามนักวจิัยอาวุโสที่มหาวิทยาลัย
เป็นผู้เสนอรายชื่อ และรายนามคณาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ หลังจากนั้นจะ
เรียนเชิญนักวิจัยผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็มส่งไปยัง สกว. เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินและใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุนต่อไป 
 ในปีงบประมาณ 2553 มีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัย
อาวุโส สกว.) จํานวน 2 คน ได้แก่ 

1. ศ.ดร.วชัรนิทร ์ รกุขไชยศริกิลุ  คณะวิทยาศาสตร์   โครงการวิจัยเรื่อง  “สาร 
ต้านแบคทีเรีย  ต้านเชื้อรา   และต้านอนุมูลอิสระจากเชื้อรา  และพืชที่คัดเลือก”  
งบประมาณ 7,488,680 บาท   โครงการวิจัยเรื่องนี้  มีวัตถปุระสงค์เพื่อตรวจหา 

สารบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ต้านเชื้อราและต้านอนุมูลอิสระจากเชื้อราเอนโดไฟท์ที่แยกได้
จากหญ้าทะเลและพืชบางชนิด ตลอดจนจําแนกชนิดและหาโครงสร้างขององค์ประกอบทางเคมีที่
น่าสนใจเพื่อไปใช้ประโยชน์ตอ่ไป 
 

2. ศ.ดร.สทุธวฒัน์  เบญจกุล  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  โครงการวิจัยเรื่อง “การ 
ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง     และการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลพลอยได้ 
จากการแปรรูปสัตว์น้ํา” งบประมาณ 7,490,000 บาท โครงการวิจัยเรื่องนี้มี

วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ประมงและใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ จากการ
แปรรูปอาหารทะเลให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้เพือ่สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยให้กับ
นักวิจัยทางด้านผลิตภัณฑ์อาหารทะเล และผลิตผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 
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1.2  โครงการวิจัยเด่น  
 

ทุนนักวิจัยแกนน า (Research Chair Grant) 
ในปีงบประมาณ 2553 ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ หน่วยระบาดวิทยา คณะ

แพทยศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จํานวน 20,000,000 บาท เพื่อดําเนินโครงการ 
วิจัยเรื่อง “ระบาดวทิยาเพือ่แกปั้ญหาสขุภาพภาคใต้” ระยะเวลาการดําเนินงาน 5 ปี ตั้งแต่
เดือนเมษายน 2553 ถึงเดือนมีนาคม 2558 สืบเนื่องมาจากปัญหาสาธารณสุขใน 3 จังหวัด 
ชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาหนึ่ง นอกเหนือจากปัญหาความไม่สงบสุข ที่ประชาชนในพืน้ที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้กําลังประสบอยู่ ซึ่งเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการเยียวยา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านโรคระบาด ฉะนั้นการนําเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเขา้มา 
ใชใ้นการแก้ไขปัญหาจึงเป็นสิ่งที่จําเป็น 
 โครงการวิจัยเรื่อง “ระบาดวทิยาเพือ่แก้ปัญหาสขุภาพภาคใต้” จึงเป็นการดําเนินการเพื่อผลักดันการแก้ 
ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการล้าหลังของระบบสังคม เช่น ปัญหาฟันผุ ปัญหาทางโภชนาการ นอกจากนี้ยังมุ่งไปที่
การนําข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการวางรากฐานในการแก้ไขปัญหาทางสังคมอีกด้วย 

 สืบเนื่องจากการที่สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ได้ 
เล็งเห็นถึงความสําคัญของการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์นักวิจัยแกนนํา     ให้กับวงการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตผลงาน 
วิจัย    อันจะนําไปสู่การผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
และนําไปใช้ในการแก้ปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคสังคม อีกทั้ง เพื่อเป็น
แกนหลักในการผลิตบุคลากรวิจัยสู่วงการวิชาการอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้  สวทช.  ยงัให้
ความสําคัญในการผลักดันให้มีการเชื่อมโยงภาคการผลิตและบริการ    ให้เข้ามามีส่วนร่วม
สําคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านการวิจัยและพฒันาอีกด้วย 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง    และเพื่อให้โครงการสามารถเป็น
หนึ่งในพลังขับเคลื่อนสมรรถภาพแห่งความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย  
สวทช.  จึงจัดตั้ง  “โครงการทุนนักวจิยัแกนนํา”  ขึ้น   เพือ่สนับสนุนงานวิจัยภายใต้ 4 สาขา
เทคโนโลยีหลักของ สวทช.  คือ  เทคโนโลยีชีวภาพ  นาโนเทคโนโลยี  เทคโนโลยโีลหะและ
วัสดุ และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
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ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)  
 
 เป็นทุนสร้างทีมวิจัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มีความสามารถ มีจริยธรรม มีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ให้สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางวิชาการ
สูงให้แก่ประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทีมงาน พัฒนาผลงานและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อสร้างศักยภาพเชิง
ปัญญาระยะยาวของชาติ  ผู้รับทุนต้องไม่เป็นผู้บริหารระดับคณบดีขึ้นไป โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับชื่อ “เมธวีิจัยอาวโุส 
สกว.” (TRF Senior Research Scholar) และได้รับงบประมาณรวมไม่เกิน 7.5 ล้านบาท (2.5 ล้านบาท/ปี) สําหรับสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 6 ล้านบาท (2 ล้านบาท/ปี) สําหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะ 
เวลาดําเนินการ 3 ปี 
 ทุนประเภทนี้เปิดรับโดยใช้วิธีการสรรหาและเสนอชื่อ ทั้งนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นผูพ้ิจารณา
จากรายชื่อในกลุ่มต่างๆ เชน่ รายนามศาสตราจารย์ในประเทศไทย รายนามนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น รายนาม
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รายนามผู้ได้รางวัลวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยต่างๆ รายนามนักวจิัยอาวุโสที่มหาวิทยาลัย
เป็นผู้เสนอรายชื่อ และรายนามคณาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ หลังจากนั้นจะ
เรียนเชิญนักวิจัยผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็มส่งไปยัง สกว. เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินและใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุนต่อไป 
 ในปีงบประมาณ 2553 มีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัย
อาวุโส สกว.) จํานวน 2 คน ได้แก่ 

1. ศ.ดร.วชัรนิทร์  รุกขไชยศริิกลุ  คณะวิทยาศาสตร์   โครงการวิจัยเรื่อง  “สาร 
ต้านแบคทีเรีย  ต้านเชื้อรา   และต้านอนุมูลอิสระจากเชื้อรา  และพืชที่คัดเลือก”  
งบประมาณ 7,488,680 บาท   โครงการวิจัยเรื่องนี้  มีวัตถปุระสงค์เพื่อตรวจหา 

สารบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ต้านเชื้อราและต้านอนุมูลอิสระจากเชื้อราเอนโดไฟท์ที่แยกได้
จากหญ้าทะเลและพืชบางชนิด ตลอดจนจําแนกชนิดและหาโครงสร้างขององค์ประกอบทางเคมีที่
น่าสนใจเพื่อไปใช้ประโยชน์ตอ่ไป 
 

2. ศ.ดร.สทุธวฒัน์  เบญจกลุ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  โครงการวิจัยเรื่อง “การ 
ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง     และการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลพลอยได้ 
จากการแปรรูปสัตว์น้ํา” งบประมาณ 7,490,000 บาท โครงการวิจัยเรื่องนี้มี

วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ประมงและใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ จากการ
แปรรูปอาหารทะเลให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้เพือ่สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยให้กับ
นักวิจัยทางด้านผลิตภัณฑ์อาหารทะเล และผลิตผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 
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โครงการการผลิตเอนไซม์และสารชีวเภสัชภัณฑ์มูลค่าสูง 
 รศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสวุรรณกลุ ภาควิชาชีวเคม ีคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุน
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการดําเนินการ
ศึกษาวิจัยเรื่อง การผลิตเอนไซม์และสารชีวเภสัชภัณฑ์มูลค่าสูง งบประมาณที่ได้รับการสนับ 
สนุนรวมทั้งสิ้น 10,417,308 บาท 
 โครงการวิจัยดังกล่าว  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงศักยภาพของสาร SBG  ชนิด -1,3/ 

1,6-glucan ที่ผลิตขึ้นได้ ในการใช้ป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน (Osteoporosis) พร้อมทั้งทําการศึกษาศักยภาพ
ของสาร NAG ในการเสริม SBG ในการรักษาโรคกระดูกพรุนดังกล่าว โครงการนี้เป็นโครงการที่มีศักยภาพสูงในการ
นําไปสู่การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยใช้วัตถุดิบที่หาง่ายภายในประเทศ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับน้ํา
ยางพารา โดยอาศัยองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
 
โครงการการบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมปาล์มน้ ามัน  
เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเทเนอราเชิงพาณิชย์ 

 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ตก
ลงทําบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและบริหาร
จัดการเชื้อพันธุกรรมปาล์มน้ํามัน เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเทเนอราเชิงพาณิชย์โดยมี 
เป้าหมายเพื่อการพัฒนาวิชาการ และต่อยอดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและขยายพันธุ์ปาล์มน้ํามันใน 3 
ด้าน โดยวิธีมาตรฐานชีวโมเลกุลและเทคโนโลยีชีวภาพ การบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมปาล์มน้ํามันคุณภาพดี
เชิงธุรกิจที่เป็นธรรมและการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ทุกระดับ ภายใต้กลไกและการดําเนินงานของโครงการ “การบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมปาล์มน้ํามัน เพื่อการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเชิงพาณิชย์”  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สกว. และมหาวิทยาลัย  รวมทั้งสิ้น 
12,984,520 บาท  ระยะเวลาดําเนินการ  3 ปี   โดยม ี รศ.ดร.ธรีะ  เอกสมทราเมษฐ์   คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ
เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย  
 
โครงการ “ความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาคใต้ของประเทศไทย 
ที่มีผลต่อการผลิตยางพารา” 

         รศ.ดร.สายณัห ์สดุดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ระยะเวลาดําเนินการ 2 ปี (กรกฎาคม 2554 - มิถุนายน 2556) งบประมาณ 
สนับสนุน 2,488,740 บาท 
        โครงการวิจัยเรื่องดังกล่าว  มุ่งศึกษาวิจัยถึงผลของความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศในภาคใต้ของประเทศไทย ที่มีผลต่อการผลิตยางพารา  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

และให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือที่สามารถนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการสรรหาแนวทาง
และมาตรการ  เพื่อจัดการแก้ไขและบรรเทาหยุดยั้ง   ผลกระทบและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคการผลิต
ยางพาราของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  บนพื้นฐานการนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์สําหรับการ
บริหารจัดการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรชาวสวนยางพารา 
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โครงการ “การผลิตไฮโดรเจนและมีเทน (ไบโอไฮเทน) จากน้ าทิ้งโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม 
โดยใช้กระบวนการหมักไร้อากาศแบบสองขั้นตอนที่อุณหภูมิสูงและการประยุกต์ใช้ใบโอไฮเทน” 

รศ.ดร.พูนสขุ ประเสริฐสรรพ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะ ได้รับทุนสนับสนุนจาก
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปีงบประมาณ 
สนับสนุนรวม 19,986,550 บาท  

        โครงการวิจัยดังกล่าว  มีวัตถุประสงค์เพื่อเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม
น้ํามันปาล์ม  โดยใช้วัสดุเศษเหลือให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  โดยเน้นการผลิตและใช้พลัง 

งานก๊าซชีวภาพผสมระหว่างไฮโดรเจนและมีเทน (ไบโอมีเทน) ซึ่งประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย 8 โครงการ 
แบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะแรกจะเป็นการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เดิมเข้าสู่ระดบั mobile unit และระยะ
ต่อไปจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

 
โครงการ “การเพิ่มความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพในอุตสาหกรรมน้ ายางข้น 
ด้วยสารทดแทนกรดซัลฟรูิกควบคู่กับระบบไร้อากาศแบบกักเก็บตะกอนสูง” 

รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพทัธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะ  ได้รับทุนสนับสนุนจาก
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ระยะเวลาดําเนินการ 15 เดือน 
วงเงินสนับสนุน 2,848,000 บาท 

โครงการวิจัยดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาพอลิเมอร์ทดแทนกรดซัลฟูริกและ
แนวทางการประยุกต์ใช้ซึ่งทําให้ได้ยางสกิมที่มีสมบัติดีเป็นที่ยอมรับ สําหรับการผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์พร้อมต้นทุนการผลิต รวมถึงศึกษาลักษณะและศักยภาพการผลิตก๊าซมีเทนของ

น้ําเสีย จากกระบวนการผลิตด้วยสารพอลิเมอร์เทียบกับกรดซัลฟูริก ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนําไปใช้ประโยชน์ในการ
ออกแบบระบบก๊าซชีวภาพของโรงงานน้ํายางข้นต่อไป 
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โครงการการผลิตเอนไซม์และสารชีวเภสัชภัณฑ์มูลค่าสูง 
 รศ.ดร.รพพีรรณ วิทิตสวุรรณกลุ ภาควิชาชีวเคม ีคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุน
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการดําเนินการ
ศึกษาวิจัยเรื่อง การผลิตเอนไซม์และสารชีวเภสัชภัณฑ์มูลค่าสูง งบประมาณที่ได้รับการสนับ 
สนุนรวมทั้งสิ้น 10,417,308 บาท 
 โครงการวิจัยดังกล่าว  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงศักยภาพของสาร SBG  ชนิด -1,3/ 

1,6-glucan ที่ผลิตขึ้นได้ ในการใช้ป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน (Osteoporosis) พร้อมทั้งทําการศึกษาศักยภาพ
ของสาร NAG ในการเสริม SBG ในการรักษาโรคกระดูกพรุนดังกล่าว โครงการน้ีเป็นโครงการที่มีศักยภาพสูงในการ
นําไปสู่การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยใช้วัตถุดิบที่หาง่ายภายในประเทศ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับน้ํา
ยางพารา โดยอาศัยองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
 
โครงการการบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมปาล์มน้ ามัน  
เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเทเนอราเชิงพาณิชย์ 

 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ตก
ลงทําบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและบริหาร
จัดการเชื้อพันธุกรรมปาล์มน้ํามัน เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเทเนอราเชิงพาณิชย์โดยมี 
เป้าหมายเพื่อการพัฒนาวิชาการ และต่อยอดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและขยายพันธุ์ปาล์มน้ํามันใน 3 
ด้าน โดยวิธีมาตรฐานชีวโมเลกุลและเทคโนโลยีชีวภาพ การบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมปาล์มน้ํามันคุณภาพดี
เชิงธุรกิจที่เป็นธรรมและการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ทุกระดับ ภายใต้กลไกและการดําเนินงานของโครงการ “การบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมปาล์มน้ํามัน เพื่อการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเชิงพาณิชย์”  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สกว. และมหาวิทยาลัย  รวมทั้งสิ้น 
12,984,520 บาท  ระยะเวลาดําเนินการ  3 ปี   โดยม ี รศ.ดร.ธีระ  เอกสมทราเมษฐ์   คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ
เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย  
 
โครงการ “ความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาคใต้ของประเทศไทย 
ที่มีผลต่อการผลิตยางพารา” 

         รศ.ดร.สายณัห ์สดุดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ระยะเวลาดําเนินการ 2 ปี (กรกฎาคม 2554 - มิถุนายน 2556) งบประมาณ 
สนับสนุน 2,488,740 บาท 
        โครงการวิจัยเรื่องดังกล่าว  มุ่งศึกษาวิจัยถึงผลของความแปรปรวนและการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศในภาคใต้ของประเทศไทย ที่มีผลต่อการผลิตยางพารา  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

และให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือที่สามารถนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการสรรหาแนวทาง
และมาตรการ  เพื่อจัดการแก้ไขและบรรเทาหยุดยั้ง   ผลกระทบและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคการผลิต
ยางพาราของประเทศไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  บนพื้นฐานการนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์สําหรับการ
บริหารจัดการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรชาวสวนยางพารา 
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โครงการ “การผลิตไฮโดรเจนและมีเทน (ไบโอไฮเทน) จากน้ าทิ้งโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม 
โดยใช้กระบวนการหมักไร้อากาศแบบสองขั้นตอนที่อุณหภูมิสูงและการประยุกต์ใช้ใบโอไฮเทน” 

รศ.ดร.พนูสขุ ประเสริฐสรรพ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะ ได้รับทุนสนับสนุนจาก
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปีงบประมาณ 
สนับสนุนรวม 19,986,550 บาท  

        โครงการวิจัยดังกล่าว  มีวัตถุประสงค์เพื่อเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม
น้ํามันปาล์ม  โดยใช้วัสดุเศษเหลือให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  โดยเน้นการผลิตและใช้พลัง 

งานก๊าซชีวภาพผสมระหว่างไฮโดรเจนและมีเทน (ไบโอมีเทน) ซึ่งประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย 8 โครงการ 
แบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะแรกจะเป็นการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เดิมเข้าสู่ระดบั mobile unit และระยะ
ต่อไปจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

 
โครงการ “การเพิ่มความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพในอุตสาหกรรมน้ ายางข้น 
ด้วยสารทดแทนกรดซัลฟรูิกควบคู่กับระบบไร้อากาศแบบกักเก็บตะกอนสูง” 

รศ.ดร.สเุมธ ไชยประพทัธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะ  ได้รับทุนสนับสนุนจาก
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ระยะเวลาดําเนินการ 15 เดือน 
วงเงินสนับสนุน 2,848,000 บาท 

โครงการวิจัยดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาพอลิเมอร์ทดแทนกรดซัลฟูริกและ
แนวทางการประยุกต์ใช้ซึ่งทําให้ได้ยางสกิมที่มีสมบัติดีเป็นที่ยอมรับ สําหรับการผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์พร้อมต้นทุนการผลิต รวมถึงศึกษาลักษณะและศักยภาพการผลิตก๊าซมีเทนของ

น้ําเสีย จากกระบวนการผลิตด้วยสารพอลิเมอร์เทียบกับกรดซัลฟูริก ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนําไปใช้ประโยชน์ในการ
ออกแบบระบบก๊าซชีวภาพของโรงงานน้ํายางข้นต่อไป 
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1.3  โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหง่ชาติ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัย ที่ได้รับคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เขา้ร่วมโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ โดยมหาวิทยาลัยได้ลงนามในข้อตกลงกับ 
สกอ. แล้วเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม  2553 และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
จํานวน 297,987,500 บาท ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554-2556 แยกตามปีงบประมาณได้ดังนี้ 
 

  
  

การด าเนินงานในส่วนของมหาวิทยาลัย สรุปได้ดังนี้ 
 
1. การบริหารโครงการ 

มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 3 ชุด คือ 
1.1 คณะกรรมการบริหารโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  มีอธิการบดีเป็นประธาน  รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาเป็นรองประธาน    รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง    และประธานคณะกรรมการ
บริหารคลัสเตอร์ 7 คลัสเตอร์เป็นกรรมการ ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาเป็นกรรมการและเลขานุการ 

1.2 คณะกรรมการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ    มีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และบัณฑิตศึกษาเป็นประธาน   และผู้อํานวยการสํานักวจิัยและพัฒนาเป็นรองประธาน  ประธานคณะกรรมการ
บริหารคลัสตอร์ทั้ง 7 คลัสเตอร์ร่วมเป็นกรรมการ และรองผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา   ฝ่ายยุทธศาสตร์
วิจัย ในฐานะผู้จัดการโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ 

1.3 คณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์โครงการวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้าภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ จํานวน 7 คลัสเตอร์ คือ 

1. คลัสเตอร์นวัตกรรมยางพารา 
2. คลัสเตอร์การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารครบวงจรและความยั่งยืนของอุตสาหกรรม  

อาหารในภาคใต้  
3. คลัสเตอร์ทรัพยากรธรรมชาติแห่งคาบสมุทรไทยและการจัดการ 
4. คลัสเตอร์นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีตอบสนองต่อความต้องการในภาคใต ้
5. คลัสเตอร์การวิจัย พัฒนา และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวสัดุ 
6. คลัสเตอร์ชายแดนใต ้
7. คลัสเตอร์การพัฒนาเทคโนโลยีปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์ม 

ปีงบประมาณ 2554 วงเงิน 119,195,000  บาท

ปีงบประมาณ 2555 วงเงิน 119,195,000  บาท

ปีงบประมาณ 2556 วงเงิน  59,597,500  บาท  
(50% ของงบประมาณปีท่ี 1,2)
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2. การจัดสรรงบประมาณจําแนกเป็นประเภทใหญ่ๆ   ได้ดังนี ้
2.1 สนับสนุนโครงการวิจัย วงเงิน 241,554,000 บาท       
2.2 สนับสนุนครุภัณฑ์ราคาเกิน 100,000 บาท/ชิ้น  วงเงิน 28,052,360 บาท 
2.3 งบดําเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น วงเงิน 28,381,139 บาท 
 ทุนหลังปริญญาเอก, ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยกับต่างประเทศ,  
 ทุนเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ, 
 การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติและงบบริหารจัดการ  

 
3. โครงการวจัิยท่ีไดร้บัทุนสนับสนุน 

งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย  241,554,001  บาท  ได้จัดสรรสนับสนุนโครงการวิจัยใน 7 คลัสเตอร์ 
รวม 121 โครงการย่อย/เดี่ยว (เป็นชุดโครงการ 16 ชุดโครงการ และโครงการเดี่ยว 28 โครงการ) เป็นโครงการวิจัย
จากคณะต่างๆ รวม 13 คณะ จาก 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปัตตานี และสุราษฎร์ธานี   

 
4. เป้าหมายและผลผลติของโครงการ แบ่งตามคลสัเตอร ์ แสดงในตารางที่ 1.2 

ตารางท่ี 1.2  เป้าหมายและผลผลิตของโครงการภายใต้การดําเนินโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

คลัสเตอร ์

เป้าหมายผลการด าเนินงาน 

ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ด้านการสร้าง
บุคลากรวิจัย
ระดับสูง 

ด้านการสร้างผลิตภัณฑ์และ
ร่วมโครงการวิจัย 

บูรณาการวาระแห่งชาติ 
จ านวน 

ผลงานตีพิมพ์  
(เรื่อง) 

จ านวนสิทธิบัตร
ที่คาดว่าจะจด/
ยื่นจด (เรื่อง) 

จ านวน
บัณฑิตศึกษา 

(คน) 

ผลิตภัณฑ์ 
ที่ได้  
(ชิ้น) 

ผลงาน 
เชิงประจักษ์ 

(ชิ้น) 
1. คลัสเตอร์นวัตกรรมยางพารา 12 - 21 2 - 
2. คลัสเตอร์ทรัพยากรธรรมชาติแห่งคาบสมุทรไทย

และการจัดการ 
30 - 43 - - 

3. คลัสเตอร์ชายแดนใต้ 3 1 5 - - 
4. คลัสเตอร์นวัตกรรมทางการแพทย์และ

สาธารณสุขที่ตอบสนองต่อความต้องการ 
ในภาคใต้ 

19 3 27 7 6 

5. คลัสเตอร์การวิจัย พัฒนา และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีวัสดุ 

14 - 19 - - 

6. คลัสเตอร์การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารครบ
วงจร และความย่ังยืนของอุตสาหกรรมอาหาร 
ในภาคใต้ 

16 - 33 4 - 

7. คลัสเตอร์การพัฒนาเทคโนโลยีปาล์มนํ้ามัน 
และนํ้ามันปาล์ม 

7 - 21 3 2 

รวม 101 4 169 16 8 
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1.3  โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหง่ชาติ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัย ที่ได้รับคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เขา้ร่วมโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ โดยมหาวิทยาลัยได้ลงนามในข้อตกลงกับ 
สกอ. แล้วเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม  2553 และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
จํานวน 297,987,500 บาท ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554-2556 แยกตามปีงบประมาณได้ดังนี้ 
 

  
  

การด าเนินงานในส่วนของมหาวิทยาลัย สรุปได้ดังนี้ 
 
1. การบริหารโครงการ 

มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 3 ชุด คือ 
1.1 คณะกรรมการบริหารโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  มีอธิการบดีเป็นประธาน  รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาเป็นรองประธาน    รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง    และประธานคณะกรรมการ
บริหารคลัสเตอร์ 7 คลัสเตอร์เป็นกรรมการ ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาเป็นกรรมการและเลขานุการ 

1.2 คณะกรรมการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ    มีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และบัณฑิตศึกษาเป็นประธาน   และผู้อํานวยการสํานักวจิัยและพัฒนาเป็นรองประธาน  ประธานคณะกรรมการ
บริหารคลัสตอร์ทั้ง 7 คลัสเตอร์ร่วมเป็นกรรมการ และรองผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา   ฝ่ายยุทธศาสตร์
วิจัย ในฐานะผู้จัดการโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ 

1.3 คณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์โครงการวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้าภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ จํานวน 7 คลัสเตอร์ คือ 

1. คลัสเตอร์นวัตกรรมยางพารา 
2. คลัสเตอร์การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารครบวงจรและความยั่งยืนของอุตสาหกรรม  

อาหารในภาคใต้  
3. คลัสเตอร์ทรัพยากรธรรมชาติแห่งคาบสมุทรไทยและการจัดการ 
4. คลัสเตอร์นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีตอบสนองต่อความต้องการในภาคใต ้
5. คลัสเตอร์การวิจัย พัฒนา และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวสัดุ 
6. คลัสเตอร์ชายแดนใต ้
7. คลัสเตอร์การพัฒนาเทคโนโลยีปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์ม 

ปีงบประมาณ 2554 วงเงิน 119,195,000  บาท

ปีงบประมาณ 2555 วงเงิน 119,195,000  บาท

ปีงบประมาณ 2556 วงเงิน  59,597,500  บาท  
(50% ของงบประมาณปีท่ี 1,2)
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2. การจัดสรรงบประมาณจาํแนกเป็นประเภทใหญ่ๆ   ได้ดังนี ้
2.1 สนับสนุนโครงการวิจัย วงเงิน 241,554,000 บาท       
2.2 สนับสนุนครุภัณฑ์ราคาเกิน 100,000 บาท/ชิ้น  วงเงิน 28,052,360 บาท 
2.3 งบดําเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น วงเงิน 28,381,139 บาท 
 ทุนหลังปริญญาเอก, ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยกับต่างประเทศ,  
 ทุนเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ, 
 การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติและงบบริหารจัดการ  

 
3. โครงการวจัิยท่ีได้รบัทุนสนับสนุน 

งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย  241,554,001  บาท  ไดจ้ัดสรรสนับสนุนโครงการวิจัยใน 7 คลัสเตอร์ 
รวม 121 โครงการย่อย/เดี่ยว (เป็นชุดโครงการ 16 ชุดโครงการ และโครงการเดี่ยว 28 โครงการ) เป็นโครงการวิจัย
จากคณะต่างๆ รวม 13 คณะ จาก 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปัตตานี และสุราษฎร์ธานี   

 
4. เป้าหมายและผลผลติของโครงการ แบ่งตามคลสัเตอร ์ แสดงในตารางที่ 1.2 

ตารางท่ี 1.2  เป้าหมายและผลผลิตของโครงการภายใต้การดําเนินโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

คลัสเตอร ์

เป้าหมายผลการด าเนินงาน 

ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ด้านการสร้าง
บุคลากรวิจัย
ระดับสูง 

ด้านการสร้างผลิตภัณฑ์และ
ร่วมโครงการวิจัย 

บูรณาการวาระแห่งชาติ 
จ านวน 

ผลงานตีพิมพ์  
(เรื่อง) 

จ านวนสิทธิบัตร
ที่คาดว่าจะจด/
ยื่นจด (เรื่อง) 

จ านวน
บัณฑิตศึกษา 

(คน) 

ผลิตภัณฑ์ 
ที่ได้  
(ชิ้น) 

ผลงาน 
เชิงประจักษ์ 

(ชิ้น) 
1. คลัสเตอร์นวัตกรรมยางพารา 12 - 21 2 - 
2. คลัสเตอร์ทรัพยากรธรรมชาติแห่งคาบสมุทรไทย

และการจัดการ 
30 - 43 - - 

3. คลัสเตอร์ชายแดนใต้ 3 1 5 - - 
4. คลัสเตอร์นวัตกรรมทางการแพทย์และ

สาธารณสุขที่ตอบสนองต่อความต้องการ 
ในภาคใต้ 

19 3 27 7 6 

5. คลัสเตอร์การวิจัย พัฒนา และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีวัสดุ 

14 - 19 - - 

6. คลัสเตอร์การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารครบ
วงจร และความย่ังยืนของอุตสาหกรรมอาหาร 
ในภาคใต้ 

16 - 33 4 - 

7. คลัสเตอร์การพัฒนาเทคโนโลยีปาล์มนํ้ามัน 
และนํ้ามันปาล์ม 

7 - 21 3 2 

รวม 101 4 169 16 8 
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ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2554 
 

1. ในปีงบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
1. ทุนอุดหนุนการวิจัย  รวมทั้งสิ้น 119 โครงการ  วงเงิน  43,871,434   บาท 
2. ครุภัณฑ์ 26,518,392   บาท 
3. ทุนบัณฑิตศึกษา 29,045,000   บาท 
4. งบดําเนินกิจกรรมต่างๆ 19,760,174   บาท 
                     รวม                    119,195,000 บาท 
 

2. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด แสดงในตารางที่ 1.3 
 
ตารางท่ี 1.3  ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้การดําเนินโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

ล าดับ ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 

แผน ผล 
1 ผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ SCOPUS 101 77* 
2 สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 4 4 
3 ผลิตภัณฑ์ 16 15 
4 ผลงานเชิงประจักษ์ 8 8 
5 บัณฑิตศึกษา 169 174 
6 นักวิจัยทุนหลังปริญญาเอก (ทุน) 20 9 
7 การจัดประชุมวิชาการ (เรื่อง) 7 4 

 
*หมายเหต ุ อยู่ระหว่างการเตรียมต้นฉบับและการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 62 เรื่อง 
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1.4  การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์
 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นศูนย์รวมในการเสริม 
สร้างโอกาสและศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นภาคใต้ และยกระดับสู่ธุรกิจสากล โดยเน้นวิสาหกิจที่
ใช้ฐานความรู้สมัยใหม่ ผลักดันให้มีการนําผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์และวิชาการ มา
ดําเนินการเชิงพาณิชย์  โดยในปี 2553 มีผลงานวิจัยที่พัฒนาออกสู่เชิงพาณิชย์ แสดงดังตารางที่ 1.4 
 
ตารางท่ี 1.4  จํานวนผลงานวจิัยที่ได้รับการพัฒนาออกสู่เชิงพาณิชย์ ปี 2553-2554 
ล าดับ
ที ่

ชื่อผลิตภัณฑ ์ ชื่องานวิจัย 
ข้อมูลด้านทรัพยส์ิน 

ทางปัญญา 
เจ้าของผลงานวิจัย 

ปี 2553 
1 เจลล้างมือเบญกานี กระบวนการสกัดสารออกฤทธิ์

ทางชีวภาพจากเบญกานี
(Quercus infectoria) 

สิทธิบัตร เลขที่คําขอ 
0701003210 

รศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย, 
นางสาวศศิธร ชูศรี 
คณะวิทยาศาสตร์ 

2 หมอนรองศีรษะ หมอนรองรักแร้ 
เบาะรองน่ัง 

วัสดุรองรับแรงกดทับอวัยวะ
ผู้ป่วยขณะผ่าตัด ที่ผลิตจากพอ
ลิเมอร์หุ้มยางพาราและ
กระบวนการผลิตวัสดุรองรับน้ี 

สิทธิบัตร เลขที่คําขอ 
0901004832 

ผศ.พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ์ 
และ ดร.ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย 
คณะแพทยศาสตร์ และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3 เจลล้างหน้า U-Princess  
สูตรแตงกวา ขมิ้น และ AHA 

เจลล้างหน้าสูตรธรรมชาติ  
และสูตรน้ําหมักชีวภาพ 

ผปก.วิจัยร่วมกับนักวิจัย ผศ.ดร.นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

4 เซรั่มบํารุงผิวหน้าและไลโปโซม 
อายเซรั่ม บํารุงผิวรอบดวงตา  
U-Princess (Collagen, Hyaluronat)   

เซรั่มบํารุงผิวหน้า  
และรอบดวงตา 

ผปก.วิจัยร่วมกับนักวิจัย ดร.ธนภร อํานวยกิจ  
คณะเภสัชศาสตร์ 

5 ข้าวหอมนิลและข้าวสังข์หยด  
พัทลุง 

การยืดอายุข้าว  
เพื่อลดการเกิดมอด รา 

ผปก.วิจัยร่วมกับนักวิจัย ดร.พิทยา อดุลยธรรม  
คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 

ปี 2554 
1 ข้าวต้มมัดแบบแช่แข็ง  

ร้านเนินขุมทอง 
การยืดอายุอาหาร ผปก.วิจัยร่วมกับนักวิจัย ดร.พิทยา อดุลยธรรม  

คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 
2 บาล์ม แก้วิงเวียนศีรษะ  

ตราแม่เศรษฐี 
การพัฒนานํ้ามันเหลือง  
สู่การเป็นของแข็ง (บาล์ม) 

ผปก.วิจัยร่วมกับนักวิจัย รศ.ดร.นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

3 ผลิตภัณฑ์ Calcium Soap   Calcium Soap  ผปก.วิจัยร่วมกับนักวิจัย ดร.โอภาส พิมพา 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุฒสาหกรรม 

4 ผลิตภัณฑ์แชมพู ครีมนวด  
U-Princess 

ผลิตภัณฑ์แชมพู ครีมนวด  
U-Princess 

ผปก.วิจัยร่วมกับนักวิจัย คุณปิยะวรรณ เม่งห้อง  
คณะเภสัชศาสตร์ 

5 กางเกงผ้าอ้อมแบบซักได ้D-Care  กางเกงผ้าอ้อมแบบซักได้  สิทธิบัตรการประดิษฐ ์
หมายเลขคําขอ 1001000060 

คุณกฤติกา หนูเกลี้ยง 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
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ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2554 
 

1. ในปีงบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
1. ทุนอุดหนุนการวิจัย  รวมทั้งสิ้น 119 โครงการ  วงเงิน  43,871,434   บาท 
2. ครุภัณฑ์ 26,518,392   บาท 
3. ทุนบัณฑิตศึกษา 29,045,000   บาท 
4. งบดําเนินกิจกรรมต่างๆ 19,760,174   บาท 
                     รวม                    119,195,000 บาท 
 

2. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด แสดงในตารางที่ 1.3 
 
ตารางท่ี 1.3  ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้การดําเนินโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

ล าดับ ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 

แผน ผล 
1 ผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ SCOPUS 101 77* 
2 สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 4 4 
3 ผลิตภัณฑ์ 16 15 
4 ผลงานเชิงประจักษ์ 8 8 
5 บัณฑิตศึกษา 169 174 
6 นักวิจัยทุนหลังปริญญาเอก (ทุน) 20 9 
7 การจัดประชุมวิชาการ (เรื่อง) 7 4 

 
*หมายเหต ุ อยู่ระหว่างการเตรียมต้นฉบับและการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 62 เรื่อง 
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1.4  การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์
 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นศูนย์รวมในการเสริม 
สร้างโอกาสและศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นภาคใต้ และยกระดับสู่ธุรกิจสากล โดยเน้นวิสาหกิจที่
ใช้ฐานความรู้สมัยใหม่ ผลักดันให้มีการนําผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์และวิชาการ มา
ดําเนินการเชิงพาณิชย์  โดยในปี 2553 มีผลงานวิจัยที่พัฒนาออกสู่เชิงพาณิชย์ แสดงดังตารางที่ 1.4 
 
ตารางท่ี 1.4  จํานวนผลงานวจิัยที่ได้รับการพัฒนาออกสู่เชิงพาณิชย์ ปี 2553-2554 
ล าดับ
ที่ 

ชื่อผลิตภัณฑ ์ ชื่องานวิจัย 
ข้อมูลด้านทรัพย์สิน 

ทางปัญญา 
เจ้าของผลงานวิจัย 

ปี 2553 
1 เจลล้างมือเบญกานี กระบวนการสกัดสารออกฤทธิ์

ทางชีวภาพจากเบญกานี
(Quercus infectoria) 

สิทธิบัตร เลขที่คําขอ 
0701003210 

รศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย, 
นางสาวศศิธร ชูศรี 
คณะวิทยาศาสตร์ 

2 หมอนรองศีรษะ หมอนรองรักแร้ 
เบาะรองน่ัง 

วัสดุรองรับแรงกดทับอวัยวะ
ผู้ป่วยขณะผ่าตัด ที่ผลิตจากพอ
ลิเมอร์หุ้มยางพาราและ
กระบวนการผลิตวัสดุรองรับน้ี 

สิทธิบัตร เลขที่คําขอ 
0901004832 

ผศ.พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ์ 
และ ดร.ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย 
คณะแพทยศาสตร์ และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3 เจลล้างหน้า U-Princess  
สูตรแตงกวา ขมิ้น และ AHA 

เจลล้างหน้าสูตรธรรมชาติ  
และสูตรน้ําหมักชีวภาพ 

ผปก.วิจัยร่วมกับนักวิจัย ผศ.ดร.นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

4 เซรั่มบํารุงผิวหน้าและไลโปโซม 
อายเซรั่ม บํารุงผิวรอบดวงตา  
U-Princess (Collagen, Hyaluronat)   

เซรั่มบํารุงผิวหน้า  
และรอบดวงตา 

ผปก.วิจัยร่วมกับนักวิจัย ดร.ธนภร อํานวยกิจ  
คณะเภสัชศาสตร์ 

5 ข้าวหอมนิลและข้าวสังข์หยด  
พัทลุง 

การยืดอายุข้าว  
เพื่อลดการเกิดมอด รา 

ผปก.วิจัยร่วมกับนักวิจัย ดร.พิทยา อดุลยธรรม  
คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 

ปี 2554 
1 ข้าวต้มมัดแบบแช่แข็ง  

ร้านเนินขุมทอง 
การยืดอายุอาหาร ผปก.วิจัยร่วมกับนักวิจัย ดร.พิทยา อดุลยธรรม  

คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 
2 บาล์ม แก้วิงเวียนศีรษะ  

ตราแม่เศรษฐี 
การพัฒนานํ้ามันเหลือง  
สู่การเป็นของแข็ง (บาล์ม) 

ผปก.วิจัยร่วมกับนักวิจัย รศ.ดร.นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

3 ผลิตภัณฑ์ Calcium Soap   Calcium Soap  ผปก.วิจัยร่วมกับนักวิจัย ดร.โอภาส พิมพา 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุฒสาหกรรม 

4 ผลิตภัณฑ์แชมพู ครีมนวด  
U-Princess 

ผลิตภัณฑ์แชมพู ครีมนวด  
U-Princess 

ผปก.วิจัยร่วมกับนักวิจัย คุณปิยะวรรณ เม่งห้อง  
คณะเภสัชศาสตร์ 

5 กางเกงผ้าอ้อมแบบซักได้ D-Care  กางเกงผ้าอ้อมแบบซักได้  สิทธิบัตรการประดิษฐ ์
หมายเลขคําขอ 1001000060 

คุณกฤติกา หนูเกลี้ยง 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อผลิตภัณฑ ์ ชื่องานวิจัย 
ข้อมูลด้านทรัพย์สิน 

ทางปัญญา 
เจ้าของผลงานวิจัย 

6 ยางรองส้นเท้า Heel Shooter อุปกรณ์รองช่วยลดความดันใน
ส้นเท้าทําจากยางธรรมชาติ 

อนุสิทธิบัตร   
หมายเลขคําขอ 1103000223 

ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง, 
ผศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล, 
นายอาทิตย์ สวัสดิรักษา, 
ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ, 
รศ.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
คณะแพทยศาสตร์ 

 
ผลงานวิจัยเชงิพาณชิย ์

ตัวอย่างผลงานวิจัยที่รับการบ่มเพาะและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์  แสดงในรูปที่ 1.2 
 

ครมี HB จากยางพารา และสารสกดั HB จากซรีัม่น้าํยางพารา 
 

   
 กางเกงผา้ออ้มแบบซกัได ้D-Care ยางรองสน้เท้า Heel Shooter 

รูปท่ี 1.2  ตัวอย่างผลงานวิจยัที่ได้รับการบ่มเพาะและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์  
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1.5  ด้านบัณฑิตศึกษา 
 

หลกัสตูรเด่น 

 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความโดดเด่น สรุปได้ดังนี้ 
 
1. หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ และปรชัญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวชิาระบาดวิทยา  
 
 เปิดสอนโดยคณะแพทยศาสตร์ มีความเป็นเลิศใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 
 1.1 นักศึกษาต่างชาติให้ความสนใจต่อการเข้าศึกษาทั้ง  2  หลักสูตรดังกล่าวเป็นจํานวนมาก อีกทั้งยังได้ 
รับการยอมรับจากองค์กรระดับนานาชาติ  เช่น  องค์การอนามัยโลก (WHO)  โดยการให้ทุนสนับสนุนนักศึกษา
ต่างชาติเข้าศึกษาทั้ง 2 หลักสูตร 
 1.2 ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ 
อันเนื่องมาจากนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาต่างชาติ ทําให้เกิดเครือข่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติมากมาย อีกทั้งนักศึกษาต่างชาติในสังกัดหลักสูตรฯ ยังได้มีการนําผลงานวิจัยไปประยุกต์ 
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศของตน ทําให้ผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมในระดับ
นานาชาติ 
 1.3 ผลงานวิจัยทางด้านระบาดวิทยา สามารถไปใช้แก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย โดยเฉพาะใน
พื้นที่ภาคใต้อย่างมีมาตรฐานสูงต่อเนื่องยาวนาน ส่งผลให้คนในภาคใต้พ้นจากปัญหาสาธารณสุขและความยากจน 
 

2. หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ  และปรชัญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาเคมี  
 

 เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์สําหรับหลักสูตรเหล่านี้ มีความโดดเด่นทางด้านผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ 
ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นเป็นจํานวนมาก อีกทั้งยังได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ
ทั้งหมด นอกจากนั้นยังเป็นหลักสูตรที่อยู่ในเครือข่ายนวัตกรรมทางเคมีของ สกอ.  ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน 
 

3. หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ  และปรชัญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร  
 

 เปิดสอนโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยทั้ง 2 หลักสูตรดังกล่าว มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความ
เป็นเลิศทางด้านผลงานวิจัย ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ อันเนื่องมาจากผลงาน 
วิจัยของหลักสูตร เป็นการสร้างองค์ความรู้ที่สามารถตอบสนองความต้องการ ทั้งในแง่ของการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาต่อสังคม ชุมชนและประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้นักศึกษาต่างชาติ ยังให้ความ
สนใจต่อการเข้าศึกษาทั้ง 2 หลักสูตร เป็นจํานวนมาก 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อผลิตภัณฑ ์ ชื่องานวิจัย 
ข้อมูลด้านทรัพย์สิน 

ทางปัญญา 
เจ้าของผลงานวิจัย 

6 ยางรองส้นเท้า Heel Shooter อุปกรณ์รองช่วยลดความดันใน
ส้นเท้าทําจากยางธรรมชาติ 

อนุสิทธิบัตร   
หมายเลขคําขอ 1103000223 

ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง, 
ผศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล, 
นายอาทิตย์ สวัสดิรักษา, 
ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ, 
รศ.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
คณะแพทยศาสตร์ 

 
ผลงานวิจยัเชงิพาณชิย ์

ตัวอย่างผลงานวิจัยที่รับการบ่มเพาะและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์  แสดงในรูปที่ 1.2 
 

ครมี HB จากยางพารา และสารสกดั HB จากซรีัม่น้าํยางพารา 
 

   
 กางเกงผา้ออ้มแบบซกัได ้D-Care ยางรองสน้เท้า Heel Shooter 

รูปท่ี 1.2  ตัวอย่างผลงานวิจยัที่ได้รับการบ่มเพาะและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์  
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1.5  ด้านบัณฑิตศึกษา 
 

หลกัสตูรเด่น 

 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความโดดเด่น สรุปได้ดังนี้ 
 
1. หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ และปรชัญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาระบาดวทิยา  
 
 เปิดสอนโดยคณะแพทยศาสตร์ มีความเป็นเลิศใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 
 1.1 นักศึกษาต่างชาติให้ความสนใจต่อการเข้าศึกษาทั้ง  2  หลักสูตรดังกล่าวเป็นจํานวนมาก อีกทั้งยังได้ 
รับการยอมรับจากองค์กรระดับนานาชาติ  เช่น  องค์การอนามัยโลก (WHO)  โดยการให้ทุนสนับสนุนนักศึกษา
ต่างชาติเข้าศึกษาทั้ง 2 หลักสูตร 
 1.2 ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ 
อันเนื่องมาจากนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาต่างชาติ ทําให้เกิดเครือข่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติมากมาย อีกทั้งนักศึกษาต่างชาติในสังกัดหลักสูตรฯ ยังได้มีการนําผลงานวิจัยไปประยุกต์ 
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศของตน ทําให้ผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมในระดับ
นานาชาติ 
 1.3 ผลงานวิจัยทางด้านระบาดวิทยา สามารถไปใช้แก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย โดยเฉพาะใน
พื้นที่ภาคใต้อย่างมีมาตรฐานสูงต่อเนื่องยาวนาน ส่งผลให้คนในภาคใต้พ้นจากปัญหาสาธารณสุขและความยากจน 
 

2. หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ  และปรชัญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวชิาเคมี  
 

 เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์สําหรับหลักสูตรเหล่านี้ มีความโดดเด่นทางด้านผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ 
ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นเป็นจํานวนมาก อีกทั้งยังได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ
ทั้งหมด นอกจากนั้นยังเป็นหลักสูตรที่อยู่ในเครือข่ายนวัตกรรมทางเคมีของ สกอ.  ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน 
 

3. หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ  และปรชัญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร  
 

 เปิดสอนโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยทั้ง 2 หลักสูตรดังกล่าว มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความ
เป็นเลิศทางด้านผลงานวิจัย ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ อันเนื่องมาจากผลงาน 
วิจัยของหลักสูตร เป็นการสร้างองค์ความรู้ที่สามารถตอบสนองความต้องการ ทั้งในแง่ของการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาต่อสังคม ชุมชนและประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้นักศึกษาต่างชาติ ยังให้ความ
สนใจต่อการเข้าศึกษาทั้ง 2 หลักสูตร เป็นจํานวนมาก 
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4. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ (หลกัสตูรนานาชาติ)  
 

 เปิดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มีความโดดเด่นในเรื่องของจํานวนนักศึกษาต่างชาติที่ให้ความสนใจเข้า
ศึกษาในหลักสูตรนี้เป็นจํานวนมาก โดยนักศึกษาได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลในประเทศของตนเป็นหลักสูตรที่
พัฒนาความร่วมมือและเครือข่ายกับต่างประเทศ อีกทั้งผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรนี้ยังสามารถตอบ 
สนองความต้องการของคนในชุมชนทั้งในระดับประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้และในระดับภูมิภาคเอเชีย 
 

5. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาเทคโนโลยพีอลิเมอร์  
 

 เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความเป็นเลิศทางด้าน 
ผลงานวิจัย ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติเป็นจํานวนมาก ผลงานวิจัยของ
หลักสูตรได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ และสามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาต่อยอดในระดับอุตสาหกรรมที่สําคัญ 
ของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางพารา  
 

6. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวทิยาการวธิวีจัิย  
 

 เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหลักสูตรประสบความสําเร็จ มีจุดเด่นคือเป็นหลักสูตรที่
สามารถรองรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานทั้งด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นักศึกษาในหลักสูตรมีความหลากหลาย
จากทุกภาคส่วนของประเทศ รวมทั้งต่างชาติจากประเทศในเอเชีย นอกจากนี้ผลงานจากการวิจัยของนักศึกษาใน
หลักสูตร นอกจากจะเกิดองค์ความรู้ที่สามารถเผยแพร่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติแล้ว ยังมีผลต่อการนําไปใช้
ประโยชน์ในเชิงนโยบายและการแก้ปัญหาในระดับชุมชนและประเทศ 
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 การพัฒนานักวิจัย
 
2.1 นักวิจัย  
 

จ านวนนักวจัิยท่ีได้รบัทุน ปีงบประมาณ 2549-2554 
ข้อมูลจ านวนและร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับทุน  ปีงบประมาณ  2549-2554  แสดงในรูปที่ 2.1  และ  2.2 

พบว่า จ านวนนักวิจัยที่ได้รับทุนมีจ านวนเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ค่อนข้างคงที่ และเมื่อพิจารณาจากข้อมูลในปีงบประมาณ 
2553 และ 2554 พบว่ามีนักวิจัยที่ได้รับทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน แต่ในขณะเดียวกันจ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงก็ 
มีจ านวนเพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน ท าให้สัดส่วนของอาจารย์ที่ท าวิจัยมีจ านวนเพ่ิมขึ้นไม่มากนักโดยในปี 2554 มีสัดส่วน 
การเพิ่มขึ้นจากปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 5.97  

 

 
รูปท่ี 2.1  จ านวนนักวิจัยที่ได้รับทุนต่ออาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง จ าแนกตามปีงบประมาณ 
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4. หลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ (หลกัสตูรนานาชาติ)  
 

 เปิดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มีความโดดเด่นในเรื่องของจํานวนนักศึกษาต่างชาติที่ให้ความสนใจเข้า
ศึกษาในหลักสูตรนี้เป็นจํานวนมาก โดยนักศึกษาได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลในประเทศของตนเป็นหลักสูตรที่
พัฒนาความร่วมมือและเครือข่ายกับต่างประเทศ อีกทั้งผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรนี้ยังสามารถตอบ 
สนองความต้องการของคนในชุมชนทั้งในระดับประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้และในระดับภูมิภาคเอเชีย 
 

5. หลกัสตูรปรชัญาดุษฎีบัณฑติ สาขาเทคโนโลยพีอลเิมอร์  
 

 เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความเป็นเลิศทางด้าน 
ผลงานวิจัย ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติเป็นจํานวนมาก ผลงานวิจัยของ
หลักสูตรได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ และสามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาต่อยอดในระดับอุตสาหกรรมที่สําคัญ 
ของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางพารา  
 

6. หลกัสตูรปรชัญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิทยาการวธีิวจัิย  
 

 เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหลักสูตรประสบความสําเร็จ มีจุดเด่นคือเป็นหลักสูตรที่
สามารถรองรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานทั้งด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นักศึกษาในหลักสูตรมีความหลากหลาย
จากทุกภาคส่วนของประเทศ รวมทั้งต่างชาติจากประเทศในเอเชีย นอกจากนี้ผลงานจากการวิจัยของนักศึกษาใน
หลักสูตร นอกจากจะเกิดองค์ความรู้ที่สามารถเผยแพร่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติแล้ว ยังมีผลต่อการนําไปใช้
ประโยชน์ในเชิงนโยบายและการแก้ปัญหาในระดับชุมชนและประเทศ 
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 การพัฒนานักวิจัย
 
2.1 นักวิจัย  
 

จ านวนนักวจัิยท่ีได้รบัทุน ปีงบประมาณ 2549-2554 
ข้อมูลจ านวนและร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับทุน  ปีงบประมาณ  2549-2554  แสดงในรูปที่ 2.1  และ  2.2 

พบว่า จ านวนนักวิจัยที่ได้รับทุนมีจ านวนเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ค่อนข้างคงที่ และเมื่อพิจารณาจากข้อมูลในปีงบประมาณ 
2553 และ 2554 พบว่ามีนักวิจัยที่ได้รับทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน แต่ในขณะเดียวกันจ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงก็ 
มีจ านวนเพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน ท าให้สัดส่วนของอาจารย์ที่ท าวิจัยมีจ านวนเพ่ิมขึ้นไม่มากนักโดยในปี 2554 มีสัดส่วน 
การเพิ่มขึ้นจากปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 5.97  

 

 
รูปท่ี 2.1  จ านวนนักวิจัยที่ได้รับทุนต่ออาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง จ าแนกตามปีงบประมาณ 
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รูปท่ี 2.2  ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับทุน จ าแนกตามปีงบประมาณ 

 
 นอกจากนี้ ข้อมูลจ านวนนักวิจัยที่ได้รับทุนในปีงบประมาณ 2553-2554 จ าแนกตามกลุ่มสาขา (รูปที่ 2.3) 
และจ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน (รูปที่ 2.4)   พบว่า ในภาพรวมมีจ านวนนักวิจัยที่ได้รับทุนเพ่ิมขึ้น โดยกลุ่มสาขา
และคณะ/หน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ฯ จะมีจ านวนนักวิจัยที่ได้รับทุนสูงกว่า เนื่องจากนักวิจัยทางสายสังคม 
ศาสตร์ฯ มีภารกิจด้านงานสอนและบริการวิชาการที่ค่อนข้างสูง  ส่งผลให้งานวิจัยในกลุ่มทางด้านสังคมศาสตร์
จึงยังคงมีจ านวนน้อย 

รูปท่ี 2.3   ร้อยละของนักวิจัยที่ท าวิจัย ปีงบประมาณ 2553-2554  จ าแนกตามกลุ่มสาขา 
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(ก) คณะ/หน่วยงานในวิทยาเขตหาดใหญ่   

 

 
(ข) คณะ/หน่วยงานในวิทยาเขตอื่นๆ 

รูปท่ี 2.4  ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับทุน ปีงบประมาณ 2553-2554  
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(ก) คณะ/หน่วยงานในวิทยาเขตหาดใหญ่   

 

 
(ข) คณะ/หน่วยงานในวิทยาเขตอื่นๆ 

รูปท่ี 2.4  ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับทุน ปีงบประมาณ 2553-2554  
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2.2  กิจกรรมการพัฒนานักวิจัย 
 

ในปีงบประมาณ 2553-2554  ส านักวิจัยและพัฒนา โดยกลุ่มงาน Cross Function พัฒนาบุคลากร ซึ่งมี
หน้าที่หลักในการด าเนินกิจกรรมพัฒนานักวิจัยในทุกด้าน  ได้มีการด าเนินโครงการฯ ดังนี้ 

 
1. ประชมุเชงิปฏิบัติการ The 2nd French-Thai Workshop on Physics and Chemistry of Materials:  
  Collaboration Program & Case  Study  of  Natural Rubber 

 
ผู้เขา้รว่มประชมุ 
1) นักวิจัยจากสถาบันการศึกษาในฝรั่งเศส   
2) นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 คณะวิทยาศาสตร์ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วตัถุประสงคข์องการจัดประชมุ 
1) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยไทยและฝรั่งเศส 
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัย ทรัพยากรการวิจัย ซึ่งรวมถึงนักวิจัยของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3) เพื่อจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรั่งเศส 
วนัเวลาและสถานท่ีจัดประชมุ 
วันที่ 23-27 เมษายน 2553  ณ โรงแรมวรบุรี ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต 

 
2. โครงการจัดบรรยาย เรือ่ง  การวจิยัสหสาขาจะน ามาพัฒนาชมุชนได้อยา่งไร 

 
วิทยากร    
ร้อยต ารวจเอก รศ.ดร.ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน ์
วตัถุประสงคข์องการจัดบรรยาย 
1. นักวิจัยได้รับทราบประสบการณ์การท างานวิจัยร่วมกับชุมชน และสามารถน าความรู้ที่ได้ไป

ประยุกต์ใช้ในการท างานวิจัยด้านชุมชนได้ 
2. เป็นแรงกระตุ้นให้นักวิจัยในสาขาต่างๆ มาท างานวิจัยด้านชุมชนมากขึ้น 
วนัเวลาและสถานท่ีจัดโครงการ 
วันที่ 2 กรกฎาคม 2553  เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 210 ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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3. The 1st Finland-PSU Bilateral Seminar and Workshop  

 
ผู้เขา้รว่มสมัมนา 
นักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และหน่วยงานอื่น และนักวิจัยจากประเทศฟินแลนด์  
จ านวนประมาณ 50 คน  
ผลท่ีได้จากการจัดสมัมนา 
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อน าเสนอแหล่งทุนที่เกี่ยวข้อง 
วนัเวลาและสถานท่ีจัด 
วันที่ 7-13 ตุลาคม 2554 ณ จังหวัดตรังและจังหวัดสงขลา 
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1) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยไทยและฝรั่งเศส 
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัย ทรัพยากรการวิจัย ซึ่งรวมถึงนักวิจัยของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3) เพื่อจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรั่งเศส 
วนัเวลาและสถานท่ีจัดประชมุ 
วันที่ 23-27 เมษายน 2553  ณ โรงแรมวรบุรี ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต 

 
2. โครงการจัดบรรยาย เร่ือง  การวจัิยสหสาขาจะน ามาพฒันาชมุชนได้อยา่งไร 

 
วิทยากร    
ร้อยต ารวจเอก รศ.ดร.ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน ์
วตัถุประสงคข์องการจัดบรรยาย 
1. นักวิจัยได้รับทราบประสบการณ์การท างานวิจัยร่วมกับชุมชน และสามารถน าความรู้ที่ได้ไป

ประยุกต์ใช้ในการท างานวิจัยด้านชุมชนได้ 
2. เป็นแรงกระตุ้นให้นักวิจัยในสาขาต่างๆ มาท างานวิจัยด้านชุมชนมากขึ้น 
วนัเวลาและสถานท่ีจัดโครงการ 
วันที่ 2 กรกฎาคม 2553  เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 210 ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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3. The 1st Finland-PSU Bilateral Seminar and Workshop  

 
ผู้เขา้รว่มสัมมนา 
นักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และหน่วยงานอื่น และนักวิจัยจากประเทศฟินแลนด์  
จ านวนประมาณ 50 คน  
ผลท่ีได้จากการจัดสมัมนา 
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อน าเสนอแหล่งทุนที่เกี่ยวข้อง 
วนัเวลาและสถานท่ีจัด 
วันที่ 7-13 ตุลาคม 2554 ณ จังหวัดตรังและจังหวัดสงขลา 

 

�������������_������������.indd   21 7/12/12   1:37 PM



 

22 รายงานประจ าปี ผลการด าเนินงาน 
| ด้านการวิจัยและบัณฑิตศึกษา ปี 2553-2554 

 



 

 Publication Clinic เป็นหน่วยหนึ่งภายใต้ส านักวิจัยและพัฒนา ท าหน้าทีส่นับสนุนและส่งเสริมให้ผลงาน 
วิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ให้ได้รับการยอมรับลงตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน 
ข้อมูลสากล เช่น ฐานขอ้มูล ISI หรือ Scopus เพิ่มขึ้น โดยรับผิดชอบด าเนินการใน 2 โครงการหลัก คือ 
 
 

1. โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าต้นฉบับบทความวิจัย 

   เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
 

 จากการที่บทความวิจัยระดับนานาชาติในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล 
บทความวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น ฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus  มีจ านวนน้อยมาก ทั้งๆ ที่
มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยและนักวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นจ านวนมาก  เพื่อให้
นักวิจัยดังกล่าว สามารถจัดท าต้นฉบับบทความวิจัย (Manuscript)  ที่มีโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวาสาร
ระดับนานาชาติ  ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลสากลที่เป็นที่ยอมรับมากขึ้น จึงเห็นควรจัด workshop การจัดท า
ต้นฉบับบทความวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มจ านวนผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติให้มากขึ้น  ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการที่จะส่งเสริมให้นักวิจัยพัฒนาผลงาน
เข้าสู่ระดับสากลได้  โดยโครงการฯ นี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ    
  1) นักวิจัยในสาขามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  สามารถจัดท าต้นฉบับบทความวิจัยที่สามารถส่ง 
ไปตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติได้ 
  2) เพื่อผลักดันให้บทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
เช่น ฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus เพิ่มมากขึ้น 
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             การด าเนนิโครงการฯ แบ่งเป็น 3 ระยะ โดยมรีายละเอยีดดังนี ้

 ระยะที่ 1 -  ความรู้ในการจัดท าต้นฉบับบทความวิจัย (Manuscript) 
  -  เริ่มฝึกการเขียนบท Introduction และ Materials and Methods   
    รวมทั้งการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ 
 ระยะที่ 2 -  การเขียนบท Results and Discussion, Conclusion และ Abstract 
 ระยะที่ 3 -  ตรวจสอบการใช้ภาษาอังกฤษและจัดส่งต้นฉบับบทความวิจัย  
    ไปยังวารสารที่นักวิจัยได้เลอืกไว้ได้พิจารณา (Submit Online) 
ผลการด าเนนิงาน  
ในปี 2553 หน่วย Publication Clinic ร่วมกับกลุ่มงาน Cross function พัฒนาบุคลากร ส านักวิจัยและ

พัฒนา ได้จัด Workshop การจัดท าต้นฉบับบทความวิจัยระดับนานาชาติ ให้กับนักวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รุ่นที่ 1 ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คณะวิทยากร 
1. ศาสตราจารย์ นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 
2. รองศาสตราจารย์ พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 
3. พญ.รัศมี สังข์ทอง 
ผูช้ว่ยวทิยากร 
1. คุณวิทย์ วิชัยดิษฐ์ จากหน่วยระบาดวิทยา 
2. คุณพิชญา นวลได้ศรี จากคณะเภสัชศาสตร์ 
การด าเนินการ 
ระยะท่ี 1  
จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2553  
ณ กระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่  
โดยมีนักวิจัยเข้าร่วมทั้งสิ้น 34 ท่าน 

 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ทมีวทิยากรจากหนว่ยระบาดวทิยา  
น าโดย ศ.นพ.วรีะศกัดิ ์จงสูว่วิฒันว์งศ ์

               ภาพกจิกรรมในระยะที ่1 
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 Publication Clinic เป็นหน่วยหนึ่งภายใต้ส านักวิจัยและพัฒนา ท าหน้าทีส่นับสนุนและส่งเสริมให้ผลงาน 
วิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ให้ได้รับการยอมรับลงตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน 
ข้อมูลสากล เช่น ฐานขอ้มูล ISI หรือ Scopus เพิ่มขึ้น โดยรับผิดชอบด าเนินการใน 2 โครงการหลัก คือ 
 
 

1. โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าต้นฉบับบทความวิจัย 

   เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
 

 จากการที่บทความวิจัยระดับนานาชาติในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล 
บทความวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น ฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus  มีจ านวนน้อยมาก ทั้งๆ ท่ี
มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยและนักวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นจ านวนมาก  เพื่อให้
นักวิจัยดังกล่าว สามารถจัดท าต้นฉบับบทความวิจัย (Manuscript)  ที่มีโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวาสาร
ระดับนานาชาติ  ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลสากลที่เป็นที่ยอมรับมากขึ้น จึงเห็นควรจัด workshop การจัดท า
ต้นฉบับบทความวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มจ านวนผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติให้มากขึ้น  ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการที่จะส่งเสริมให้นักวิจัยพัฒนาผลงาน
เข้าสู่ระดับสากลได้  โดยโครงการฯ นี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ    
  1) นักวิจัยในสาขามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  สามารถจัดท าต้นฉบับบทความวิจัยที่สามารถส่ง 
ไปตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติได้ 
  2) เพื่อผลักดันให้บทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
เช่น ฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus เพิ่มมากขึ้น 
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             การด าเนินโครงการฯ แบ่งเป็น 3 ระยะ โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

 ระยะที่ 1 -  ความรู้ในการจัดท าต้นฉบับบทความวิจัย (Manuscript) 
  -  เริ่มฝึกการเขียนบท Introduction และ Materials and Methods   
    รวมทั้งการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ 
 ระยะที่ 2 -  การเขียนบท Results and Discussion, Conclusion และ Abstract 
 ระยะที่ 3 -  ตรวจสอบการใช้ภาษาอังกฤษและจัดส่งต้นฉบับบทความวิจัย  
    ไปยังวารสารที่นักวิจัยได้เลอืกไว้ได้พิจารณา (Submit Online) 
ผลการด าเนินงาน  
ในปี 2553 หน่วย Publication Clinic ร่วมกับกลุ่มงาน Cross function พัฒนาบุคลากร ส านักวิจัยและ

พัฒนา ได้จัด Workshop การจัดท าต้นฉบับบทความวิจัยระดับนานาชาติ ให้กับนักวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รุ่นที่ 1 ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คณะวิทยากร 
1. ศาสตราจารย์ นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 
2. รองศาสตราจารย์ พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 
3. พญ.รัศมี สังข์ทอง 
ผูช้ว่ยวทิยากร 
1. คุณวิทย์ วิชัยดิษฐ์ จากหน่วยระบาดวิทยา 
2. คุณพิชญา นวลได้ศรี จากคณะเภสัชศาสตร์ 
การด าเนินการ 
ระยะท่ี 1  
จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2553  
ณ กระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่  
โดยมีนักวิจัยเข้าร่วมทั้งสิ้น 34 ท่าน 

 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ทีมวทิยากรจากหนว่ยระบาดวิทยา  
น าโดย ศ.นพ.วรีะศกัดิ ์จงสูว่วิฒันว์งศ ์

               ภาพกจิกรรมในระยะท่ี 1 
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           ระยะท่ี 2  

 ในระยะนี้จะแบ่งออกเป็น  2  รอบ  รอบแรกจัดขึ้นระหว่างวันที่  18-20  กุมภาพันธ์  2554  
ณ  โรงแรมขนอมโกลเด้นท์บีช  จ.นครศรีธรรมราช   มีนักวิจัยเข้าร่วมโครงการฯ  ทั้งสิน้  10  คน    
และรอบพิเศษ จัดขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 54 ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ชั้น 12 ส านักวิจัยและพัฒนา 

 
    

                     ภาพกจิกรรมในระยะท่ี 2 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะท่ี 3   
 จัดขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ ชั้น 12 ส านักวิจัยและพัฒนา มีนักวิจัย
เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 3 ท่าน 
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สรุปผลการจัดโครงการฯ  
รายชื่อนักวิจัยที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ  

ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS 
 

1. ดร.สวุติ ศรไีหม  จากคณะศลิปศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 
 

 ผลงานเรื่อง Performance measurement, organizational learning and strategic alignment:  
  An exploratory study in Thai public sector 
 แหล่งตีพิมพ์ Measuring Business Excellence 
 Indexed Scopus 
 ตีพิมพ์ Volume 15, No. / Issue 2, May 2011, Pages 57-69 
 

 
2. ผศ.ดร.สนุนัทา ยงัวนชิเศรษฐ ์ จากคณะพยาบาลศาสตร ์ วทิยาเขตหาดใหญ ่

 
 ผลงานเรื่อง Pregnancy planning among Buddhist and Muslim Thai women  
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           ระยะท่ี 2  

 ในระยะนี้จะแบ่งออกเป็น  2  รอบ  รอบแรกจัดขึ้นระหว่างวันที่  18-20  กุมภาพันธ์  2554  
ณ  โรงแรมขนอมโกลเด้นท์บีช  จ.นครศรีธรรมราช   มีนักวิจัยเข้าร่วมโครงการฯ  ทั้งสิน้  10  คน    
และรอบพิเศษ จัดขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 54 ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ชั้น 12 ส านักวิจัยและพัฒนา 

 
    

                     ภาพกจิกรรมในระยะท่ี 2 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะท่ี 3   
 จัดขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ ชั้น 12 ส านักวิจัยและพัฒนา มีนักวิจัย
เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 3 ท่าน 
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2. โครงการบริการตรวจสอบและแก้ไขภาษาอังกฤษต้นฉบับบทความวิจัย  
 ก่อนส่งไปให้วารสารระดับนานาชาติพิจารณาตีพิมพ์

 
  ส านักวิจัยและพัฒนามีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โดยเฉพาะนักวิจัยใหม่หรือผู้ที่ยังมีประสบการณ์น้อย โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มจ านวนการเผยแพร่ผล 
งานวิจัยในรูปแบบของการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติให้มากขึ้น รวมถึงการส่งให้นักวิจัยเกิดความ 
รู้และความมั่นใจในการสร้างผลงานวิจัย ซึ่งจะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตัวนักวิจัย หน่วยงาน สังคมและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการต่อไป 
  ในการด าเนินงาน หน่วย Publication Clinic จะจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิให้กับนักวิจัยที่แจ้งความ
ประสงค์ขอใช้บริการตรวจสอบและแก้ไขภาษาอังกฤษต้นฉบับบทความ (Manuscript) โดยก าหนดให้
นักวิจัย 1 ท่าน สามารถส่งผลงานเข้ามาขอรับบริการได้ไม่เกิน 5 เรื่อง/ปี ทั้งนี้นักวิจยัไม่ต้องเสียค่า 
ใช้จ่ายแต่อย่างใด ผู้ทรงคุณวุฒิจะตรวจสอบแก้ไขตลอดจนให้ค าปรึกษา จนกระทั่งนักวิจัยสามารถส่ง
ต้นฉบับบทความไปให้วารสารพิจารณาได้ 

 
  ผลการด าเนินงาน  
  โครงการนี้ได้เริ่มขึ้นในปี 2553 หน่วย Publication Clinic ได้ท าการประชาสัมพันธ์ไปยังทุก
คณะ/หน่วยงาน เพื่อทราบถึงการให้บริการภายใต้โครงการฯ ดังกล่าว จึงท าให้ในปี 2554 มีนักวิจัย
ส่งต้นฉบับบทความวิจัยมาขอรับบริการตรวจสอบและแก้ไขภาษาอังกฤษทั้งสิ้น 40 เรื่อง ได้ตีพิมพ์
เผยแพร่ไปแล้ว 12 เรื่อง และส าหรับเรื่องอื่นๆ นักวิจัยได้ด าเนินการ submitted ไปแล้ว และอยูใ่น
ระหว่างการพิจารณาของวารสาร 
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. ทุนวิจัย 
 

ภารกิจของส านักวิจัยและพัฒนาที่ส าคัญประการหนึ่งคือจัดหาและจัดสรรทุนวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายใน
และภายนอก รวมทั้งการสนับสนุนให้นักวิจัยได้มีโอกาสเข้าถึงทุนวิจัย การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่สามารถเข้าถึงทุน
วิจัยจากภายนอกทั้งในและต่างประเทศ และจัดให้มีระบบการสนับสนุนอื่นๆ นั้น  จากข้อมูลจ านวนโครงการวิจัย
และงบประมาณที่ได้รับ จ าแนกตามประเภทแหล่งทุน ในปี 2549-2554 (รูปที่ 3.1 และ 3.2) รวมทั้งจ านวน
งบประมาณที่ได้รับ/คน/ปี (รูปที่ 3.3)  เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วจะเห็นได้ว่าจ านวนโครงการที่ได้รับทุนมีการ
เปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับจ านวนนักวิจัยที่ได้รับทุน นอกจากนี้ยังพบว่าได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกอยู่ใน
ระดับที่สูง (รูปที่ 3.4 และ 3.5)  

 
รูปท่ี 3.1  โครงการวิจัยที่ได้รบัทุน จ าแนกตามแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2549-2554 
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รูปที ่3.4  โครงการที่ได้รับทุน จ าแนกตามประเภทแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2553-2554 
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รูปท่ี 3.4  โครงการที่ได้รับทุน จ าแนกตามประเภทแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2553-2554 

 
 

 
 

รูปท่ี 3.5  งบประมาณที่ได้รับ จ าแนกตามประเภทของแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2553-2554 
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     . กองทุนวิจัย 
 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายที่จะพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย และมีการขยายงาน
ทางด้านบัณฑิตศึกษาจึงได้ก าหนดให้คณะ/หน่วยงานที่มีพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัยและ/หรือวิจัยวิทยา-
นิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา และวิทยาเขตจัดตั้งกองทุนวิจัยของหน่วยงานขึ้น เพื่อช่วยให้งานวิจัยมีความเข้มแข็งและ
ต่อเนื่อง  

ในปี 2553 มีกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นแล้ว จ านวน 35 กองทุน มีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้น 
1,245.76 ล้านบาท และมีการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ จ านวน 122.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.82 
ของเงินกองทุนที่มีอยู่ ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของกองทุนที่จัดสรรสูงสุดในปี 2553 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโครงการวิจัย 
เป็นจ านวนเงิน 53.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.03 ของเงินกองทุนทั้งหมด และรองลงมาคือเพื่อพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัย เป็นจ านวนเงิน 27.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.30  ดังแสดงในรูปที่  4.1  และ  4.2 

 

 
รูปท่ี 4.1  การจัดสรรงบประมาณจากกองทุนวิจัยของทุกหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2549-2554 

หมายเหตุ  ปี 2554 เป็นข้อมูลการรายงานผลจาก 17 กองทุน ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554 
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     . กองทุนวิจัย 
 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายที่จะพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย และมีการขยายงาน
ทางด้านบัณฑิตศึกษาจึงได้ก าหนดให้คณะ/หน่วยงานที่มีพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัยและ/หรือวิจัยวิทยา-
นิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา และวิทยาเขตจัดตั้งกองทุนวิจัยของหน่วยงานขึ้น เพื่อช่วยให้งานวิจัยมีความเข้มแข็งและ
ต่อเนื่อง  

ในปี 2553 มีกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นแล้ว จ านวน 35 กองทุน มีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้น 
1,245.76 ล้านบาท และมีการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ จ านวน 122.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.82 
ของเงินกองทุนที่มีอยู่ ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของกองทุนที่จัดสรรสูงสุดในปี 2553 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโครงการวิจัย 
เป็นจ านวนเงิน 53.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.03 ของเงินกองทุนทั้งหมด และรองลงมาคือเพื่อพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัย เป็นจ านวนเงิน 27.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.30  ดังแสดงในรูปที่  4.1  และ  4.2 

 

 
รูปท่ี 4.1  การจัดสรรงบประมาณจากกองทุนวิจัยของทุกหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2549-2554 

หมายเหตุ  ปี 2554 เป็นข้อมูลการรายงานผลจาก 17 กองทุน ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554 
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1  หมายถึง ส่งเสริมการวิจัย สนับสนุนโครงการวิจัย 
2  หมายถึง พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย 
3  หมายถึง สนับสนุนให้บุคลากรมีประสบการณ์การท าวิจัยต่างประเทศ 
4  หมายถึง สนับสนุนรางวัลให้งานวิจัยที่ประสบผลส าเร็จ 
5  หมายถึง สนับสนุนการจดทะเบียนสิทธิบัตร 
6  หมายถึง สนับสนุนการจัดหลักสูตรร่วมระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย 
7  หมายถึง สนับสนุนอาจารย์ชาวต่างประเทศเป็นที่ปรึกษาวิจัยและวิทยานิพนธ์ 
8  หมายถึง วัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

 

 
 
รูปท่ี 4.2  การจัดสรรงบประมาณ 
จากกองทุนวิจัยปี 2549-2554   
จ าแนกตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง 
หมายเหตุ  ปี 2554 เป็นข้อมูลการ 
รายงานผลจาก 17 กองทุน  
ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554 

 
 

จากข้อมูลเปรียบเทียบเงินสะสมและเงินจัดสรรของกองทุนหน่วยงาน  จ าแนกตามคณะ/หน่วยงานใน
วิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตอื่นๆ ซึ่งแสดงในรูปที่ 4.3 (ก) และ (ข)  พบว่าสัดส่วนการใช้เงินกองทุนของคณะ/
หน่วยงานในภาพรวมยังมีน้อยอยู่   จ าเป็นต้องมีการน าเงินจากกองทุนเหล่านี้มาใช้ในการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อ 
ให้ได้ผลงานมากขึ้น 
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(ก) กองทุนหน่วยงาน คณะ/หน่วยงานวิทยาเขตหาดใหญ่ 
 

 
 

(ข) กองทุนหน่วยงาน คณะ/หน่วยงานวิทยาเขตอื่นๆ  
รูปท่ี 4.3  งบประมาณจัดสรรของกองทุนหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2553-2554  
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1  หมายถึง ส่งเสริมการวิจัย สนับสนุนโครงการวิจัย 
2  หมายถึง พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย 
3  หมายถึง สนับสนุนให้บุคลากรมีประสบการณ์การท าวิจัยต่างประเทศ 
4  หมายถึง สนับสนุนรางวัลให้งานวิจัยที่ประสบผลส าเร็จ 
5  หมายถึง สนับสนุนการจดทะเบียนสิทธิบัตร 
6  หมายถึง สนับสนุนการจัดหลักสูตรร่วมระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย 
7  หมายถึง สนับสนุนอาจารย์ชาวต่างประเทศเป็นที่ปรึกษาวิจัยและวิทยานิพนธ์ 
8  หมายถึง วัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

 

 
 
รูปท่ี 4.2  การจัดสรรงบประมาณ 
จากกองทุนวิจัยปี 2549-2554   
จ าแนกตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง 
หมายเหตุ  ปี 2554 เป็นข้อมูลการ 
รายงานผลจาก 17 กองทุน  
ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554 

 
 

จากข้อมูลเปรียบเทียบเงินสะสมและเงินจัดสรรของกองทุนหน่วยงาน  จ าแนกตามคณะ/หน่วยงานใน
วิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตอื่นๆ ซึ่งแสดงในรูปที่ 4.3 (ก) และ (ข)  พบว่าสัดส่วนการใช้เงินกองทุนของคณะ/
หน่วยงานในภาพรวมยังมีน้อยอยู่   จ าเป็นต้องมีการน าเงินจากกองทุนเหล่านี้มาใช้ในการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อ 
ให้ได้ผลงานมากขึ้น 
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(ก) กองทุนหน่วยงาน คณะ/หน่วยงานวิทยาเขตหาดใหญ่ 
 

 
 

(ข) กองทุนหน่วยงาน คณะ/หน่วยงานวิทยาเขตอื่นๆ  
รูปท่ี 4.3  งบประมาณจัดสรรของกองทุนหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2553-2554  
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                    5.เครือข่ายวิจัย 

 

เครือข่ายวิจัยในมหาวิทยาลยั 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับคณะ/หน่วยงาน ร่วมกันผลักดันและให้การสนับสนุนการจัดตั้งเครือ 

ข่ายการวิจัยในมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยอย่างมีทิศทาง ให้งานวิจัยมีความเชื่อมโยงกับบัณฑิต 
ศึกษาสามารถสร้างนักวิจัยใหม่ รวมถึงการน าผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยใน
การให้การสนับสนุน แต่เครือข่ายวิจัยจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย วิทยาเขตและคณะ ใน
สัดส่วน 25 : 25 : 50 

เครอืขา่ยวจิยัท่ีไดร้ับการสนับสนนุ แบ่งออกเป็น  
1. สาขาความเป็นเลิศ (Discipline of Excellence; DoE) 
2. สถานวิจัยความเป็นเลิศ (Center of Excellence; CoE)    
3. สถานวิจัย (Research Center; RC)   
4. หน่วยวิจัย (Research Unit; RU)   

 ส าหรับในปี 2554 มีเครือข่ายวิจัยที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 43 เครือข่าย แบ่งเป็น DoE 2 
เครือข่าย CoE 4 เครือข่าย RC 17 เครือข่าย และ RU 20 เครือข่าย  ดังแสดงในรูปที ่5.1  และจากข้อมูลพบว่า RU 
มีจ านวนหน่วยวิจัยมากที่สุด เนื่องจากมีขนาดเล็กมีความคล่องตัวในการจัดตั้งและการด าเนินงานค่อนข้างมาก  

 
รูปท่ี 5.1  เครอืข่ายวิจัยที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนตั้งแต่ปี 2549-2554  จ าแนกตามประเภทเครือข่าย 
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                    5.เครือข่ายวิจัย 

 

เครือข่ายวิจัยในมหาวิทยาลยั 
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 นอกจากนี้ จากข้อมูลผลการด าเนินงานในปี 2553-2554 ตามตัวชี้วัดในด้านต่างๆ ของเครือข่ายวิจัย
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ซึง่หากพิจารณาจากข้อมูลในปี 2554 พบว่า 1) จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (รูป
ที่ 5.2) มีเพียง CoE ที่มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย  2) จ านวนผลงานตีพิมพ์ (รูปที่ 5.3) เครือข่ายทุก
ประเภทมีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย  3) จ านวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอก (รูปที่ 5.4)  
เครือข่ายทุกประเภทมีผลด าเนินงานใกล้เคียงแต่ยงัต่ ากว่าเป้าหมาย มีเพียง RU ที่มผีลการด าเนินงานสูงกว่า
เป้าหมายเพียงเล็กน้อย และ 4) จ านวนการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย (รูปที่ 5.5)  ส่วนใหญ่มีผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย ยกเว้น RU ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น เครือขา่ยวิจัยบางส่วนเริ่มรับทนุ
บางส่วนค้างส่งรายงาน รวมถึงอาจารย์ที่รวมกลุ่มนั้นบางส่วนเป็นอาจารย์ใหม่เป็นต้น จึงท าให้ผลการด าเนินงาน 
ในภาพรวมยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ได้วางได ้
 

 
 

 
รูปท่ี 5.2  จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา / 1 เครือข่าย ปี 2553-2554 
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รูปท่ี 5.3  จ านวนผลงานตีพิมพ์ / 1 เครือข่าย ปี 2553-2554 
 

      
 
 
 
 
     

 
 

�������������_������������.indd   36 7/12/12   1:38 PM



 

36 รายงานประจ าปี ผลการด าเนินงาน 
| ด้านการวิจัยและบัณฑิตศึกษา ปี 2553-2554 

 

 นอกจากนี้ จากข้อมูลผลการด าเนินงานในปี 2553-2554 ตามตัวชี้วัดในด้านต่างๆ ของเครือข่ายวิจัย
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ซึง่หากพิจารณาจากข้อมูลในปี 2554 พบว่า 1) จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (รูป
ที่ 5.2) มีเพียง CoE ที่มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย  2) จ านวนผลงานตีพิมพ์ (รูปที่ 5.3) เครือข่ายทุก
ประเภทมีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย  3) จ านวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอก (รูปที่ 5.4)  
เครือข่ายทุกประเภทมีผลด าเนินงานใกล้เคียงแต่ยงัต่ ากว่าเป้าหมาย มีเพียง RU ที่มผีลการด าเนินงานสูงกว่า
เป้าหมายเพียงเล็กน้อย และ 4) จ านวนการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย (รูปที่ 5.5)  ส่วนใหญ่มีผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย ยกเว้น RU ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น เครือขา่ยวิจัยบางส่วนเริ่มรับทนุ
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รูปท่ี 5.5  การน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ / 1 เครือข่าย ปี 2553-2554   
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. เครือข่ายวิจัยนอกมหาวิทยาลัย 


เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างของ สกอ. 

ในปีงบประมาณ 2550 เป็นต้นมา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก าหนดให้เครือข่าย
เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา  ซึ่งเป็นเครือข่ายเชิงพื้นท่ีจ านวน  9  เครือข่าย    ท าหน้าที่เป็นเครือข่ายกลางและเป็น 
กลไกหลัก  ในการผลักดันเชงินโยบายและเชื่อมโยงการด าเนินการตามภารกิจหลักของการอุดมศึกษาของส านัก 
งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   โดยสนับสนุนส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างสถาบัน 
อุดมศึกษา ผู้ประกอบการและท้องถิ่น   เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรอุดมศึกษา
ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุฯภาพมาตรฐานและความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษา 
รวมทั้งเชื่อมโยงองคค์วามรู้และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในสถาบนัอุดมศึกษา    ไปสู่ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เครอืขา่ยอุดมศกึษาภาคใต้ตอนลา่ง ประกอบด้วยเครือขา่ยยอ่ย 5 เครอืขา่ย คอื 
1. เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม 
2. เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอน 
3. เครือข่ายพัฒนานิสิตนักศึกษา 
4. เครือข่ายผลิตพัฒนาอาจารย์และก าลังคน 
5. เครือข่ายส่งเสริมและพัฒนาวิทยาลัยชุมชน 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นประธานเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม  (เครือข่าย C)   มีรองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นประธานเครือข่าย  มีโครงสร้างการบริหารงาน  แสดงในรูปที่ 5.6  ประกอบด้วย
โครงการย่อย 3 โครงการคือ 
 1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก 
 2. โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ 
 3. โครงการสนับสนุนหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการ และรายละเอียดของแต่ละโครงการ/กิจกรรม แสดงดังรูปที่ 5.6 
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รูปท่ี 5.6  โครงสร้างการบริหารงานของเครือข่าย B และเครือข่าย C (วิจัยและนวัตกรรม) 
 
 
1. โครงการวจัิยและนวตักรรมเพือ่การถา่ยทอดเทคโนโลยสีูช่มุชนฐานราก   
 

 ในปี 2553 สกอ. ได้มีการจัดสรรงบประมาณไปยังมหาวิทยาลัย/สถาบันเครือข่าย จ านวน 7 แห่ง 
รวม 19 โครงการ งบประมาณรวม 2,250,000 บาท ดังแสดงในตารางที่ 5.1 

 
 

ตารางท่ี  5.1  จ านวนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจ าปี 2553  
 

ล าดับ สถาบันการศึกษา จ านวนโครงการ งบประมาณที่สนบัสนนุ 
1 มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่ 9 1,150,000 
2 มหาวิทยาลัยทักษิณ 4 500,000 
3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่ 1 125,000 
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 1 100,000 
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 2 200,000 
6 มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 1 100,000 
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 75,000 

 รวม  
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. เครือข่ายวิจัยนอกมหาวิทยาลัย 


เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างของ สกอ. 

ในปีงบประมาณ 2550 เป็นต้นมา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก าหนดให้เครือข่าย
เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา  ซึ่งเป็นเครือข่ายเชิงพื้นท่ีจ านวน  9  เครือข่าย    ท าหน้าที่เป็นเครือข่ายกลางและเป็น 
กลไกหลัก  ในการผลักดันเชงินโยบายและเชื่อมโยงการด าเนินการตามภารกิจหลักของการอุดมศึกษาของส านัก 
งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   โดยสนับสนุนส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างสถาบัน 
อุดมศึกษา ผู้ประกอบการและท้องถิ่น   เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรอุดมศึกษา
ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุฯภาพมาตรฐานและความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษา 
รวมทั้งเชื่อมโยงองคค์วามรู้และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในสถาบนัอุดมศึกษา    ไปสู่ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เครือขา่ยอดุมศกึษาภาคใต้ตอนลา่ง ประกอบด้วยเครอืขา่ยยอ่ย 5 เครอืขา่ย คอื 
1. เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม 
2. เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอน 
3. เครือข่ายพัฒนานิสิตนักศึกษา 
4. เครือข่ายผลิตพัฒนาอาจารย์และก าลังคน 
5. เครือข่ายส่งเสริมและพัฒนาวิทยาลัยชุมชน 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นประธานเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม  (เครือข่าย C)   มีรองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นประธานเครือข่าย  มีโครงสร้างการบริหารงาน  แสดงในรูปที่ 5.6  ประกอบด้วย
โครงการย่อย 3 โครงการคือ 
 1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก 
 2. โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ 
 3. โครงการสนับสนุนหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการ และรายละเอียดของแต่ละโครงการ/กิจกรรม แสดงดังรูปที่ 5.6 
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รูปท่ี 5.6  โครงสร้างการบริหารงานของเครือข่าย B และเครือข่าย C (วิจัยและนวัตกรรม) 
 
 
1. โครงการวจัิยและนวตักรรมเพือ่การถา่ยทอดเทคโนโลยสีูช่มุชนฐานราก   
 

 ในปี 2553 สกอ. ได้มีการจัดสรรงบประมาณไปยังมหาวิทยาลัย/สถาบันเครือข่าย จ านวน 7 แห่ง 
รวม 19 โครงการ งบประมาณรวม 2,250,000 บาท ดังแสดงในตารางที่ 5.1 

 
 

ตารางท่ี  5.1  จ านวนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจ าปี 2553  
 

ล าดับ สถาบันการศึกษา จ านวนโครงการ งบประมาณที่สนบัสนนุ 
1 มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่ 9 1,150,000 
2 มหาวิทยาลัยทักษิณ 4 500,000 
3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่ 1 125,000 
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 1 100,000 
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 2 200,000 
6 มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 1 100,000 
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 75,000 

 รวม  
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2. โครงการวจัิยและพฒันาภาครฐัรว่มเอกชนในเชงิพาณชิย ์ 
 
 เป็นโครงการที่ริเริ่ม โดย สกอ.  ที่มุ่งสนับสนุนการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ 
โดยน าโจทย์วิจัยจากภาคเอกชนมาพัฒนาเป็นโครงการวิจัย   และถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมที่ได้สู่ภาค 
อุตสาหกรรมเพื่อการใช้งานในเชิงพาณิชย์ต่อไป โดยในปี 2553 มีโครงการที่เสนอขอรับทุนจ านวนทั้งสิ้น 4 โครง 
การ งบประมาณรวม 1,521,400 บาท รายละเอียดแสดงในตารางที่ 5.2 
 
ตารางท่ี 5.2   โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์  

ประจ าปี 2553 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 
ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ 

/สถาบัน 
ชื่อบริษัทเอกชน งบจาก 

สกอ. 
งบจาก

ภาคเอกชน 
งบประมาณ

รวม 
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาทูแขก

บรรจุกระป๋องเพื่อการแข่งขัน
ตลาดภายในประเทศ 

ผศ.จริยา สุขจันทรา 
ม.ราชภัฏยะลา 
 

บริษัท กันตังซีฟู้ด 
จ ากัด   
 

349,400 150,000 499,400 

2 กระบวนการผลิตระดับขยาย
ขนาดการผลิตและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสจากเศษ
เหลือของกระบวนการผลิต 
ซูริมิแช่เยือกแข็ง 

ผศ.ดร.จักรี ทองเรือง 
ม.สงขลานครินทร์ 

บริษัท ชัยเจริญมารีน 
(2002) จ ากัด 

350,000 150,000 500,000 

3 การประเมินความเป็นไปได้ทาง
เศรษฐศาสตร์และแผนธุรกิจของ
ซอสปรุงรสที่ผลิตจากเศษ
เหลือของกระบวนการผลิตซูริมิ
แช่เยือกแข็ง    

นายประสิทธิ์  รัตนพันธ์ 
ม.หาดใหญ่ 

บริษัท ชัยเจริญมารีน 
(2002) จ ากัด 

210,000 90,000 300,000 

4 การศึกษาสารกันเสียตาม
ธรรมชาติจากสารสกัดสมุนไพร
ไทย 

รศ.ดร.ภาคภูมิ  
พาณิชยูปการนันท์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์  
(ประเทศไทย) จ ากัด  
(มหาชน)  

155,400 66,600 222,000 

รวมทั้งสิ้น โครงการ 1,064,800 456,600 1,521,400

หมายเหต ุ  ปี 2554 ไม่มีโครงการเสนอขอรับทุน 
 

การด าเนินงานประจ าปี 2554 
1) การเปิดรับเอกสารแนวคิดเบื้องต้น (concept paper) เพื่อขอรับทุนประจ าปี 2554 

  ในเดือนพฤศจิกายน 2553 เครือข่ายเชิงประเด็น C-วิจัยเชิงพาณิชย์ เครือข่ายภาคใต้ตอนล่างได ้
ประกาศเปิดรับเอกสารแนวคิดเบื้องต้น เพื่อขอรับทุนประจ าปี 2554 โดยมีเงื่อนไข/ข้อก าหนดที่ส าคัญของทุนมีดังนี้ 

  - เอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ตอ้งสนับสนุนงบประมาณอย่างน้อย 30% ของงบประมาณรวมทัง้
โครงการ (โดยสนับสนุนในรปูเงินสดอย่างน้อย 10%) 

  - งบที่เสนอขอ โครงการละไม่เกิน 500,000 บาท เป็นงบจาก สกอ. ไม่เกิน 350,000 บาท (70%) 
และภาคเอกชน 150,000 บาท (30%) หากโครงการมีความจ าเป็นต้องของบประมาณเกิน 500,000 บาท ขอให้
ภาคเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเพิ่มเติม 
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2) มีนักวิจัยเสนอโครงการขอรับทุน จ านวน 1 โครงการคือ โครงการวิจัยเรื่อง "ผลของการเสริม
ฟอสฟอรัสรูปของเหลวในน้ าดื่ม ต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อและปริมาณฟอสฟอรัสที่สะสมในแข้งของไก่เนื้อ" 
โดยมีอาจารย์อัจฉรา นิยมเดชา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นหัวหน้าโครงการ วงเงินเสนอขอ 200,000 
บาท ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดส่งให้คณะท างานฯ และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพโครงการ 

3) แนวทางการบริหารจัดการโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจ าป ี2555 
ในปีงบประมาณ 2555 กลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนและเผยแพร่งานวิจัย ส านักประสานและส่งเสริม

กิจการอุดมศึกษา ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการโครงการ ได้รับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้
ด าเนินการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย โดยได้ก าหนดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงาน 
วิจัยในโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ และโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทค- 
โนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ภายใต้ชื่อ “โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย” ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้มี 
การน าผลงานวิจัยของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและภาคการผลิต และ/หรือการ
น าผลงานวิจัยไปต่อยอดและขยายผลให้เกิดมูลค่าอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดย สกอ.จะจัดท าข้อเสนอโครงการ 
(TOR) และจัดส่งให้เครือข่ายฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานและจัดท าเป็นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก สกอ. ต่อไป 

 
 
3.  โครงการสนับสนนุหน่วยบม่เพาะวสิาหกจิในสถาบนัอดุมศกึษา   
 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น 1 ใน 5 ของสถาบันการศึกษาในเขตภาคใต้ตอนลา่งที่ได้รับการ
สนับสนุนจาก สกอ.  ซึ่งในปี 2553 มีผลการด าเนินการดังนี้ 

1) กิจกรรมการบ่มเพาะผู้ประกอบการ 
ประกอบด้วยการรายงานผลความส าเร็จของการบ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานะ Spin-off Company 

และ Start up Company ซึ่งผู้ประกอบการในสถานะ Spin-off Company มีเป้าหมายจ านวน 6 ราย และผ่านการ
ประเมินในรอบ 18 เดือนได้จ านวน 1 ราย (คุณชัยยันต จันบัว) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะ 
กรรมการประเมินผลให้มีการขยายการบ่มเพาะอีก 6 เดือน จ านวน 3 ราย ได้แก่ คุณวรากร สุวรรณรัตน์ คุณวิโรจน์ 
แอสะมะเอ็ม คุณก้อเดช เส็มหมาด 

ในส่วนของผู้ประกอบการในสถาน Start up Company มีเป้าหมายจ านวน 6 ราย และผ่านการ
ประเมินในรอบ 18 เดือน ได้จ านวน 1 ราย (คุณชยัยันต จันบัว) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะ 
กรรมการประเมินผลให้มีการขยายการบ่มเพาะอีก 6 เดือน จ านวน 3 ราย ได้แก่ คุณวรากร สุวรรณรัตน์   
คุณวิโรจน์ แอสะมะเอ็ม  คุณก้อเดช เส็มหมาด (ตารางที่ 5.3) 
 
 
 
 
 
 

�������������_������������.indd   42 7/12/12   1:38 PM



 

42 รายงานประจ าปี ผลการด าเนินงาน 
| ด้านการวิจัยและบัณฑิตศึกษา ปี 2553-2554 

 

2. โครงการวจัิยและพฒันาภาครฐัรว่มเอกชนในเชงิพาณชิย ์ 
 
 เป็นโครงการที่ริเริ่ม โดย สกอ.  ที่มุ่งสนับสนุนการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ 
โดยน าโจทย์วิจัยจากภาคเอกชนมาพัฒนาเป็นโครงการวิจัย   และถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมที่ได้สู่ภาค 
อุตสาหกรรมเพื่อการใช้งานในเชิงพาณิชย์ต่อไป โดยในปี 2553 มีโครงการที่เสนอขอรับทุนจ านวนทั้งสิ้น 4 โครง 
การ งบประมาณรวม 1,521,400 บาท รายละเอียดแสดงในตารางที่ 5.2 
 
ตารางท่ี 5.2   โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์  

ประจ าปี 2553 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 
ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ 

/สถาบัน 
ชื่อบริษัทเอกชน งบจาก 

สกอ. 
งบจาก

ภาคเอกชน 
งบประมาณ

รวม 
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาทูแขก

บรรจุกระป๋องเพื่อการแข่งขัน
ตลาดภายในประเทศ 

ผศ.จริยา สุขจันทรา 
ม.ราชภัฏยะลา 
 

บริษัท กันตังซีฟู้ด 
จ ากัด   
 

349,400 150,000 499,400 

2 กระบวนการผลิตระดับขยาย
ขนาดการผลิตและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสจากเศษ
เหลือของกระบวนการผลิต 
ซูริมิแช่เยือกแข็ง 

ผศ.ดร.จักรี ทองเรือง 
ม.สงขลานครินทร์ 

บริษัท ชัยเจริญมารีน 
(2002) จ ากัด 

350,000 150,000 500,000 

3 การประเมินความเป็นไปได้ทาง
เศรษฐศาสตร์และแผนธุรกิจของ
ซอสปรุงรสที่ผลิตจากเศษ
เหลือของกระบวนการผลิตซูริมิ
แช่เยือกแข็ง    

นายประสิทธิ์  รัตนพันธ์ 
ม.หาดใหญ่ 

บริษัท ชัยเจริญมารีน 
(2002) จ ากัด 

210,000 90,000 300,000 

4 การศึกษาสารกันเสียตาม
ธรรมชาติจากสารสกัดสมุนไพร
ไทย 

รศ.ดร.ภาคภูมิ  
พาณิชยูปการนันท์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์  
(ประเทศไทย) จ ากัด  
(มหาชน)  

155,400 66,600 222,000 

รวมทั้งสิ้น โครงการ 1,064,800 456,600 1,521,400

หมายเหต ุ  ปี 2554 ไม่มีโครงการเสนอขอรับทุน 
 

การด าเนินงานประจ าปี 2554 
1) การเปิดรับเอกสารแนวคิดเบื้องต้น (concept paper) เพื่อขอรับทุนประจ าปี 2554 

  ในเดือนพฤศจิกายน 2553 เครือข่ายเชิงประเด็น C-วิจัยเชิงพาณิชย์ เครือข่ายภาคใต้ตอนล่างได ้
ประกาศเปิดรับเอกสารแนวคิดเบื้องต้น เพื่อขอรับทุนประจ าปี 2554 โดยมีเงื่อนไข/ข้อก าหนดที่ส าคัญของทุนมีดังนี้ 

  - เอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ตอ้งสนับสนุนงบประมาณอย่างน้อย 30% ของงบประมาณรวมทัง้
โครงการ (โดยสนับสนุนในรปูเงินสดอย่างน้อย 10%) 

  - งบที่เสนอขอ โครงการละไม่เกิน 500,000 บาท เป็นงบจาก สกอ. ไม่เกิน 350,000 บาท (70%) 
และภาคเอกชน 150,000 บาท (30%) หากโครงการมีความจ าเป็นต้องของบประมาณเกิน 500,000 บาท ขอให้
ภาคเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเพิ่มเติม 
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2) มีนักวิจัยเสนอโครงการขอรับทุน จ านวน 1 โครงการคือ โครงการวิจัยเรื่อง "ผลของการเสริม
ฟอสฟอรัสรูปของเหลวในน้ าดื่ม ต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อและปริมาณฟอสฟอรัสที่สะสมในแข้งของไก่เนื้อ" 
โดยมีอาจารย์อัจฉรา นิยมเดชา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นหัวหน้าโครงการ วงเงินเสนอขอ 200,000 
บาท ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดส่งให้คณะท างานฯ และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพโครงการ 

3) แนวทางการบริหารจัดการโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจ าป ี2555 
ในปีงบประมาณ 2555 กลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนและเผยแพร่งานวิจัย ส านักประสานและส่งเสริม

กิจการอุดมศึกษา ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการโครงการ ได้รับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้
ด าเนินการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย โดยได้ก าหนดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงาน 
วิจัยในโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ และโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทค- 
โนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ภายใต้ชื่อ “โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย” ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้มี 
การน าผลงานวิจัยของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและภาคการผลิต และ/หรือการ
น าผลงานวิจัยไปต่อยอดและขยายผลให้เกิดมูลค่าอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดย สกอ.จะจัดท าข้อเสนอโครงการ 
(TOR) และจัดส่งให้เครือข่ายฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานและจัดท าเป็นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก สกอ. ต่อไป 

 
 
3.  โครงการสนับสนุนหน่วยบม่เพาะวสิาหกจิในสถาบนัอดุมศกึษา   
 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น 1 ใน 5 ของสถาบันการศึกษาในเขตภาคใต้ตอนลา่งที่ได้รับการ
สนับสนุนจาก สกอ.  ซึ่งในปี 2553 มีผลการด าเนินการดังนี้ 

1) กิจกรรมการบ่มเพาะผู้ประกอบการ 
ประกอบด้วยการรายงานผลความส าเร็จของการบ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานะ Spin-off Company 

และ Start up Company ซึ่งผู้ประกอบการในสถานะ Spin-off Company มีเป้าหมายจ านวน 6 ราย และผ่านการ
ประเมินในรอบ 18 เดือนได้จ านวน 1 ราย (คุณชัยยันต จันบัว) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะ 
กรรมการประเมินผลให้มีการขยายการบ่มเพาะอีก 6 เดือน จ านวน 3 ราย ได้แก่ คุณวรากร สุวรรณรัตน์ คุณวิโรจน์ 
แอสะมะเอ็ม คุณก้อเดช เส็มหมาด 

ในส่วนของผู้ประกอบการในสถาน Start up Company มีเป้าหมายจ านวน 6 ราย และผ่านการ
ประเมินในรอบ 18 เดือน ได้จ านวน 1 ราย (คุณชยัยันต จันบัว) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะ 
กรรมการประเมินผลให้มีการขยายการบ่มเพาะอีก 6 เดือน จ านวน 3 ราย ได้แก่ คุณวรากร สุวรรณรัตน์   
คุณวิโรจน์ แอสะมะเอ็ม  คุณก้อเดช เส็มหมาด (ตารางที่ 5.3) 
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ตารางท่ี 5.3  ภาพรวมของการพัฒนาผู้ประกอบการบ่มเพาะสู่ Spin-off Company และ Star up Company 

หนว่ย UBI 
เปา้ 
หมาย 

Spin-off 

ผลการด าเนนิงาน 12 เดอืน 
หมายเหต ุ

เปา้ 
หมาย  

Start up 

ผลการด าเนนิงาน 12 เดอืน 
ผา่น ขยาย  

6 เดอืน 
ขยาย  

12 เดอืน 
ยกเลกิ ผา่น ขยาย  

6 เดอืน 
ขยาย  

12 เดอืน 
ยกเลกิ 

ม.อ. 4 1 1 - 1 รอประเมินรอบ 
24 เดือน 1 ราย 

1 - 1 - - 

ม.ราชภัฎยะลา 1 - 1 - -  1 1 - - - 
ม.ทักษิณ 1 - 1 - -  2 1 - - 1 

รวม 6 1 3 - 1  4 2 1 - 1 

 
2) สรุปผลการด าเนินการกิจกรรมสร้างความตระหนัก 

 ตามแผนการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก หน่วย UBI จะต้องเป็นผู้ด าเนินภารกิจ เป็นกิจกรรม
เดียวกันจัดขึ้นไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง หรือเป็นกิจกรรมที่หลากหลายไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง ซึ่งผลการด าเนินงานของ
เครือข่ายสามารถด าเนินภารกิจให้บรรลุเป้าหมายทั้งสิ้น โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการจัดกิจกรรม
มุ่งเน้นไปที่การจัดงานแสดงนิทรรศการ ซึ่งศูนย์บ่มเพาะฯ ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 
การจัดจ าหน่ายสินค้านวัตกรรม อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการ IMT-GT ประจ าปี 2553 จัดนิทรรศการงาน ม.อ.
วิชาการ ปี 2553 เป็นต้น และอีกกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งเน้นก็คือการให้บริการด้านการอบรมทักษะการประกอบธุรกิจ 
ทั้งทางด้านธุรกิจและด้านเทคโนโลยี ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจ าตลอดทั้งปี เพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการให้มีความ
แข็งแรงในด้านการประกอบธุรกิจ 

 ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาและมหาวิทยาลัยทักษิณจะมุ่งเน้นในเรื่องของการจัดอบรมแผน 
ธุรกิจ  การประชุมสัมมนา และการจัดนิทรรศการเช่นกัน  ซึ่งคาดว่าในปี  2554  มีแนวโน้มที่จะเพิ่มกิจกรรมสร้าง
ความตระหนักฯ โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มากยิ่งขึ้น (ตารางที่ 5.4) 

 
ตารางท่ี  5.4   ผลการด าเนินการกิจกรรมสร้างความตระหนักฯ โดยภาพรวม 

กิจกรรม เป้าหมาย ม.สงขลา-
นครินทร ์

ม.ราชภัฎ
ยะลา ม.ทักษิณ รวม 

1. การจัดตั้งชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ 

5 กิจกรรม / 
หน่วย UBI 

    
 1.1 จ านวนชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา 1 1 1 3 
 1.2 จ านวนกิจกรรมของชมรมฯ 1 1 1 3 
2. การจัดฝึกอบรมแผนธุรกิจ 2 3 2 7 
3. การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ 1 4 1 6 
4. การจัดงานแสดงนิทรรศการ 9 4 2 15 
5. กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วย UBI ในสถาบันฯ     
 5.1 Faculty Road Show - - - - 
 5.2 ออกรายการวิทยุ-โทรทัศน์ - 1 1 2 
 5.3 จัดท าแผ่นพับ 2 - - 2 
 5.4 จัดท า Banner 1 - 1 2 
6. อื่นๆ 9 7 2 18 

รวม 15 26 21 11 58 
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การเผยแพร่ผลงานวิจัย 

 
6.1 การตีพิมพบ์ทความวิจัยระดับนานาชาติ 
 
 จากจ านวนผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยในฐานข้อมูล ISI และ SCOPUS ในช่วงระหว่างปี 2549-2554 
แสดงในรูปที่ 6.1 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่เป็นสัดส่วนการเพิ่มขึ้นที่ค่อนข้างคงที่ เนื่องจากบทความส่วนใหญจ่ะ
เป็นบทความวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีการกระจุกตัวอยู่กับกลุ่มนักวิจัยเพียงบางคนท า 
ให้การเพิ่มจ านวนบทความในส่วนนี้ค่อนข้างท าได้ยาก ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ จึงหันมาให้ความส าคัญกับการ 
เพิ่มจ านวนบทความทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งยังมีจ านวนน้อยอยู่มากนั้นให้เป็นไปอย่าง
จริงจังและเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 

 
 

รูปท่ี 6.1  จ านวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI และ SCOPUS ระหว่างปี 2549-2554 
หมายเหตุ: เป็นข้อมูลเฉพาะ Articles และ Review Articles  ข้อมูล ณ 19 มี.ค. 55 
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ตารางท่ี 5.3  ภาพรวมของการพัฒนาผู้ประกอบการบ่มเพาะสู่ Spin-off Company และ Star up Company 

หนว่ย UBI 
เปา้ 
หมาย 

Spin-off 

ผลการด าเนนิงาน 12 เดอืน 
หมายเหต ุ

เปา้ 
หมาย  

Start up 

ผลการด าเนนิงาน 12 เดอืน 
ผา่น ขยาย  

6 เดอืน 
ขยาย  

12 เดอืน 
ยกเลกิ ผา่น ขยาย  

6 เดอืน 
ขยาย  

12 เดอืน 
ยกเลกิ 

ม.อ. 4 1 1 - 1 รอประเมินรอบ 
24 เดือน 1 ราย 

1 - 1 - - 

ม.ราชภัฎยะลา 1 - 1 - -  1 1 - - - 
ม.ทักษิณ 1 - 1 - -  2 1 - - 1 

รวม 6 1 3 - 1  4 2 1 - 1 

 
2) สรุปผลการด าเนินการกิจกรรมสร้างความตระหนัก 

 ตามแผนการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก หน่วย UBI จะต้องเป็นผู้ด าเนินภารกิจ เป็นกิจกรรม
เดียวกันจัดขึ้นไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง หรือเป็นกิจกรรมที่หลากหลายไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง ซึ่งผลการด าเนินงานของ
เครือข่ายสามารถด าเนินภารกิจให้บรรลุเป้าหมายทั้งสิ้น โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการจัดกิจกรรม
มุ่งเน้นไปที่การจัดงานแสดงนิทรรศการ ซึ่งศูนย์บ่มเพาะฯ ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 
การจัดจ าหน่ายสินค้านวัตกรรม อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการ IMT-GT ประจ าปี 2553 จัดนิทรรศการงาน ม.อ.
วิชาการ ปี 2553 เป็นต้น และอีกกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งเน้นก็คือการให้บริการด้านการอบรมทักษะการประกอบธุรกิจ 
ทั้งทางด้านธุรกิจและด้านเทคโนโลยี ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจ าตลอดทั้งปี เพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการให้มีความ
แข็งแรงในด้านการประกอบธุรกิจ 

 ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาและมหาวิทยาลัยทักษิณจะมุ่งเน้นในเรื่องของการจัดอบรมแผน 
ธุรกิจ  การประชุมสัมมนา และการจัดนิทรรศการเช่นกัน  ซึ่งคาดว่าในปี  2554  มีแนวโน้มที่จะเพิ่มกิจกรรมสร้าง
ความตระหนักฯ โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มากยิ่งขึ้น (ตารางที่ 5.4) 

 
ตารางท่ี  5.4   ผลการด าเนินการกิจกรรมสร้างความตระหนักฯ โดยภาพรวม 

กิจกรรม เป้าหมาย ม.สงขลา-
นครินทร ์

ม.ราชภัฎ
ยะลา ม.ทักษิณ รวม 

1. การจัดตั้งชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ 

5 กิจกรรม / 
หน่วย UBI 

    
 1.1 จ านวนชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา 1 1 1 3 
 1.2 จ านวนกิจกรรมของชมรมฯ 1 1 1 3 
2. การจัดฝึกอบรมแผนธุรกิจ 2 3 2 7 
3. การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ 1 4 1 6 
4. การจัดงานแสดงนิทรรศการ 9 4 2 15 
5. กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วย UBI ในสถาบันฯ     
 5.1 Faculty Road Show - - - - 
 5.2 ออกรายการวิทยุ-โทรทัศน์ - 1 1 2 
 5.3 จัดท าแผ่นพับ 2 - - 2 
 5.4 จัดท า Banner 1 - 1 2 
6. อื่นๆ 9 7 2 18 

รวม 15 26 21 11 58 
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การเผยแพร่ผลงานวิจัย 

 
6.1 การตีพิมพบ์ทความวิจัยระดับนานาชาติ 
 
 จากจ านวนผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยในฐานข้อมูล ISI และ SCOPUS ในช่วงระหว่างปี 2549-2554 
แสดงในรูปที่ 6.1 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่เป็นสัดส่วนการเพิ่มขึ้นที่ค่อนข้างคงที่ เนื่องจากบทความส่วนใหญจ่ะ
เป็นบทความวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีการกระจุกตัวอยู่กับกลุ่มนักวิจัยเพียงบางคนท า 
ให้การเพิ่มจ านวนบทความในส่วนนี้ค่อนข้างท าได้ยาก ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ จึงหันมาให้ความส าคัญกับการ 
เพิ่มจ านวนบทความทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งยังมีจ านวนน้อยอยู่มากนั้นให้เป็นไปอย่าง
จริงจังและเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 

 
 

รูปท่ี 6.1  จ านวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI และ SCOPUS ระหว่างปี 2549-2554 
หมายเหตุ: เป็นข้อมูลเฉพาะ Articles และ Review Articles  ข้อมูล ณ 19 มี.ค. 55 
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ข้อมูลจ านวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล  เปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัย 
 

 ข้อมูลจ านวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI เปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2549-2554 
ดังแสดงในรูปที่ 6.2 และ 6.3 โดยในภาพรวมพบว่าที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีจ านวนบทความ
ตีพิมพ์เพิ่มขึ้นในระดับค่อนข้างคงที่ ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ จ าเป็นต้องหาแนวทางหรือกลไกเพื่อกระตุ้นการ
เพิ่มของจ านวนบทความตีพิมพ์ โดยเฉพาะสาขาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ทั้งในเรื่องของระบบ
การให้ทุนวิจัย การให้รางวัลบทความตีพิมพ์ รวมถึงระบบบัณฑิตศึกษา 
 

 
 

รูปท่ี 6.2  จ านวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI เปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัย ระหว่างปี 2549-2554 
หมายเหตุ: เป็นข้อมูลเฉพาะ Articles และ Review Articles  ข้อมูล ณ 19 มี.ค. 55 
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(ก) สาขา Science Citation Index (SCI-E) 

หมายเหตุ: เป็นข้อมูลเฉพาะ Articles และ Review Articles  ข้อมูล ณ 19 มี.ค. 55 

 
 (ข) สาขา Social Science Citation Index (SSCI)   

หมายเหตุ: เป็นข้อมูลเฉพาะ Articles และ Review Articles  ข้อมูล ณ 19 มี.ค. 55 
 

รูปท่ี 6.3  จ านวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI ในปีงบประมาณ 2549-2554  
เปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัย จ าแนกตามสาขา 
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ข้อมูลจ านวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล  เปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัย 
 

 ข้อมูลจ านวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI เปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2549-2554 
ดังแสดงในรูปที่ 6.2 และ 6.3 โดยในภาพรวมพบว่าที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีจ านวนบทความ
ตีพิมพ์เพิ่มขึ้นในระดับค่อนข้างคงที่ ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ จ าเป็นต้องหาแนวทางหรือกลไกเพื่อกระตุ้นการ
เพิ่มของจ านวนบทความตีพิมพ์ โดยเฉพาะสาขาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ทั้งในเรื่องของระบบ
การให้ทุนวิจัย การให้รางวัลบทความตีพิมพ์ รวมถึงระบบบัณฑิตศึกษา 
 

 
 

รูปท่ี 6.2  จ านวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI เปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัย ระหว่างปี 2549-2554 
หมายเหตุ: เป็นข้อมูลเฉพาะ Articles และ Review Articles  ข้อมูล ณ 19 มี.ค. 55 
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(ก) สาขา Science Citation Index (SCI-E) 

หมายเหตุ: เป็นข้อมูลเฉพาะ Articles และ Review Articles  ข้อมูล ณ 19 มี.ค. 55 

 
 (ข) สาขา Social Science Citation Index (SSCI)   

หมายเหตุ: เป็นข้อมูลเฉพาะ Articles และ Review Articles  ข้อมูล ณ 19 มี.ค. 55 
 

รูปท่ี 6.3  จ านวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI ในปีงบประมาณ 2549-2554  
เปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัย จ าแนกตามสาขา 
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(ค) สาขา Art & Humanities Citation Index (AHCI) 

หมายเหตุ: เป็นข้อมูลเฉพาะ Articles และ Review Articles  ข้อมูล ณ 19 มี.ค. 55 
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6.2  การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
 
จากการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดตั้งฝุายจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโน-

โลยี (Intellectual Property of Prince of Songkla University Office; IPOP) ภายใต้การด าเนินงานของอุทยาน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อด าเนินงานในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนทรัพย์สิน 
ทางปัญญา ซึ่งมีทั้งเรื่องการให้บริการด้านต่างๆ การท างานเชิงรุกและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปยัง
คณะ/หน่วยงานและนักวิจัย ท าให้ในปี 2553 มีจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
และผลงานวิจัยที่อยู่ในระหว่างด าเนินการเพิ่มขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 6.1 และ 6.2 
 
ตารางท่ี  6.1   รายชื่อผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2553-2554 

ล าดับ ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ คณะ/หน่วยงาน เลขที่ 
วันที่ได้รับ
ทะเบียน 

อนุสิทธิบัตร 
1 เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ 

ที่สามารถอบแห้งและหุงต้มอาหาร 
1.นายสุธรรม นิยมวาส วิศวกรรมศาสตร์ 5292 15/3/2553 

2 อุปกรณ์ช่วยจับยึดตัวเด็ก 
ในการสวนปัสสาวะ 

1.นางกาญจณา ยอดศรี แพทยศาสตร์ 5364 26/4/2553 

3 หมวกเย็น 1.นางอวยพร ภัทรภักดีกุล แพทยศาสตร์ 5758 30/9/2553 
4 เครื่องท าเนยเทียมขนาดเล็ก 1.รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล วิศวกรรมศาสตร์ 5540 21/7/2553 
5 เครื่องผ่าผลปาล์ม 1.ดร.นงเยาว์ เมืองดี วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีตสาหกรรม 
5525 5/7/2553 

6 การท าแห้งใบมะกรูดด้วยไมโครเวฟ 1.ผศ.ดร.วรพงษ์ อัศวเกษมณี 
2.ผศ.ดร.สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 
3.ผศ.ดร.จักรี ทองเรือง 
4.ผศ.ดร.เถวียน บัวตุ่ม 

อุตสาหกรรมเกษตร 5791 8/11/2553 

7 ถังหมักปุ๋ยส าหรับมูลฝอยอินทรีย์ 1.นายนิติ เหมพัฒน์ 
2.ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ 
3.ผศ.ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ 

วิศวกรรมศาสตร์ 5788 8/11/2553 

8 ถังหมักปุ๋ยส าหรับมูลฝอยอินทรีย์ 
แบบแนวต้ัง 

1.นายนิติ เหมพัฒน์ 
2.ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ 
3.ผศ.ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ 

วิศวกรรมศาสตร์ 5790 8/11/2553 

9 น้ ายาฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ในผลผลิตทาง 
การเกษตรที่มีสารสกัดจากธรรมชาติ 
เป็นองค์ประกอบ 

1.ผศ.ดร.สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 
2.รศ.ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 

อุตสาหกรรมเกษตร 5757 30/9/2553 

10 กลไกปรับปริมาตรภายนอก 
เพื่อปูองกันน้ าเข้าหุ่นยนต์เรือด าน้ า 

1.นายพลชาติ โชติการ 
2.ผศ.ดร.ภัทร อัยรักษ์ 

วิทยาศาสตร์ 5789 8/11/2553 

11 อุปกรณ์กรองสิ่งเจือปนในน้ า 1.ผศ.ดรุณี ผ่องสุวรรณ 
2.น.ส.นุชรีย์ ชมเชย 
3.นายประเสริฐ พฤฒิคณี 
4.รศ.ดร.ไตรภพ ผ่องสุวรรณ 

วิทยาศาสตร์ 6029 28/2/2554 
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6.2  การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
 
จากการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดตั้งฝุายจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโน-

โลยี (Intellectual Property of Prince of Songkla University Office; IPOP) ภายใต้การด าเนินงานของอุทยาน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อด าเนินงานในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนทรัพย์สิน 
ทางปัญญา ซึ่งมีทั้งเรื่องการให้บริการด้านต่างๆ การท างานเชิงรุกและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปยัง
คณะ/หน่วยงานและนักวิจัย ท าให้ในปี 2553 มีจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
และผลงานวิจัยที่อยู่ในระหว่างด าเนินการเพิ่มขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 6.1 และ 6.2 
 
ตารางท่ี  6.1   รายชื่อผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2553-2554 

ล าดับ ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ คณะ/หน่วยงาน เลขที่ 
วันที่ได้รับ
ทะเบียน 

อนุสิทธิบัตร 
1 เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ 

ที่สามารถอบแห้งและหุงต้มอาหาร 
1.นายสุธรรม นิยมวาส วิศวกรรมศาสตร์ 5292 15/3/2553 

2 อุปกรณ์ช่วยจับยึดตัวเด็ก 
ในการสวนปัสสาวะ 

1.นางกาญจณา ยอดศรี แพทยศาสตร์ 5364 26/4/2553 

3 หมวกเย็น 1.นางอวยพร ภัทรภักดีกุล แพทยศาสตร์ 5758 30/9/2553 
4 เครื่องท าเนยเทียมขนาดเล็ก 1.รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล วิศวกรรมศาสตร์ 5540 21/7/2553 
5 เครื่องผ่าผลปาล์ม 1.ดร.นงเยาว์ เมืองดี วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีตสาหกรรม 
5525 5/7/2553 

6 การท าแห้งใบมะกรูดด้วยไมโครเวฟ 1.ผศ.ดร.วรพงษ์ อัศวเกษมณี 
2.ผศ.ดร.สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 
3.ผศ.ดร.จักรี ทองเรือง 
4.ผศ.ดร.เถวียน บัวตุ่ม 

อุตสาหกรรมเกษตร 5791 8/11/2553 

7 ถังหมักปุ๋ยส าหรับมูลฝอยอินทรีย์ 1.นายนิติ เหมพัฒน์ 
2.ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ 
3.ผศ.ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ 

วิศวกรรมศาสตร์ 5788 8/11/2553 

8 ถังหมักปุ๋ยส าหรับมูลฝอยอินทรีย์ 
แบบแนวต้ัง 

1.นายนิติ เหมพัฒน์ 
2.ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ 
3.ผศ.ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ 

วิศวกรรมศาสตร์ 5790 8/11/2553 

9 น้ ายาฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ในผลผลิตทาง 
การเกษตรที่มีสารสกัดจากธรรมชาติ 
เป็นองค์ประกอบ 

1.ผศ.ดร.สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 
2.รศ.ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 

อุตสาหกรรมเกษตร 5757 30/9/2553 

10 กลไกปรับปริมาตรภายนอก 
เพื่อปูองกันน้ าเข้าหุ่นยนต์เรือด าน้ า 

1.นายพลชาติ โชติการ 
2.ผศ.ดร.ภัทร อัยรักษ์ 

วิทยาศาสตร์ 5789 8/11/2553 

11 อุปกรณ์กรองสิ่งเจือปนในน้ า 1.ผศ.ดรุณี ผ่องสุวรรณ 
2.น.ส.นุชรีย์ ชมเชย 
3.นายประเสริฐ พฤฒิคณี 
4.รศ.ดร.ไตรภพ ผ่องสุวรรณ 

วิทยาศาสตร์ 6029 28/2/2554 
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ล าดับ ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ คณะ/หน่วยงาน เลขที่ 
วันที่ได้รับ
ทะเบียน 

12 กระบวนการเพิ่มความหนาแน่นไม้ปาล์ม
น้ ามันด้วยแรงอัดและความร้อน 

1.นางสาวรัตนา ชูหว่าง วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีตสาหกรรม 

6028 4/3/2554 

13 กรรมวิธีการตรวจวัดการแสดงออกของ
ยีนเบตาคาร์บอกซิลทรานสเฟอเรส  
(beta-carboxyltransferase) หน่วยย่อย D 
(accD) ในปาล์มน้ ามัน 

1.ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา 
2.รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ 
3.รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 

วิทยาศาสตร์ 6088 23/3/2554 

14 เครื่องมือวัดแรงกัด 1.ผศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี 
2.ผศ.ทพ.อุดม ทองอุดมพร 

วิศวกรรมศาสตร์ 6147 30/3/2554 

15 รถเข็นท่ีติดตั้งชุดสปริงช่วยในการยกของ 1.นายเบญจรงค์ มณีโชติ 
2.นายอภิชล ก าเนิดว้ า 
3.ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ์ 

วิศวกรรมศาสตร์ 6030 28/2/2554 

16 อุปกรณ์พยุงกระดูกไหปลาร้า 
แบบปรับเองได้ 

1.รศ.ดร.นพ.บุญสิน  
  ตั้งตระกูลวนิช 
2.น.ส.สุวิชา เตชะภูวภัทร 
3.น.ส.เตือนจิต ณ รังสี 
4.น.ส.จุติมา รัตนคช 

แพทยศาสตร์ 6156 8/4/2554 

17 ดินประดิษฐ์ท่ีมียางพาราเป็นส่วนผสม 1.อ.สุรสิทธิ ์ประสารปราน อุตสาหกรรมเกษตร 6240 25/5/2554 
18 มีดผ่าตัดน้ิวล็อคแบบเจาะผ่านผิวหนัง 1.ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี แพทยศาสตร์ 6273 2/6/2554 
19 กรรมวิธีการผลิตฟิล์มยางด้วยแม่พิมพ์ที่

เคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ 
ส าหรับผลิตภัณฑ์ยางแบบจุ่ม 

1.รศ.ดร.เล็ก สีคง 
2.รศ.กัลยาณี คุปตานนท์ 
3.นายมาหามะสูไฮมี มะแซ 

วิศวกรรมศาสตร์ 6561 5/9/2554 

20 ระบบผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันกรดไขมัน
อิสระสูงแบบหมุนวนด้วยท่อผสมแบบสถิต 

1.รศ.ดร.ก าพล ประทีปชัยกูร 
2.นายกฤช สมนึก 
3.นายสุห์ดี นิเซ็ง 

วิศวกรรมศาสตร์ 6590 9/9/2554 

21 เครื่องมือตั้งระดับจุดหยดน้ าไขสันหลัง 1.นางศรีรัตน์ อินเกต ุ แพทยศาสตร์ 6592 9/9/2554 
22 ระบบไบโอดีเซลต่อเน่ืองแบบสองข้ันตอน 1.รศ.ก าพล ประทีปชัยกูร 

2.นายนิยม พรหมรัตน์ 
3.นายสุรชัย จันทร์ศรี 

วิศวกรรมศาสตร์ 6591 9/9/2554 

23 สูตรส่วนผสมส าหรับภาชนะเผาสาร 
และกรรมวิธีในการผลิตภาชนะเผาสาร 

1.ผศ.ดรุณี ผ่องสุวรรณ 
2.น.ส.นุชรีย์ ชมเชย 
3.นายประเสริฐ พฤฒิคณี 

วิทยาศาสตร์ 6640 28/9/2554 

24 ชุดทดสอบความกระด้างของน้ า 1.ผศ.วรรณา อินนาจิตร 
2.ผศ.ดร.อรวรรณ ศิริโชติ 

คณะวิทยาศาสตร์ 6641 28/9/2554 

25 สูตรผสมและกรรมวิธีการผลิต 
เมมเบรนชนิดเซรามิก 

1.ผศ.ดรุณี ผ่องสุวรรณ 
2.น.ส.นุชรีย์ ชมเชย 
3.นายประเสริฐ พฤฒิคณี 
4.รศ.ดร.ไตรภพ ผ่องสุวรรณ 

วิทยาศาสตร์ 6642 28/9/2554 
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ตารางท่ี 6.2  ผลงานวิจัยที่อยู่ระหว่างด าเนินการยื่นค าขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2553-2554 

ล าดับ ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ คณะ/หน่วยงาน 
หมายเลข 
ค าขอ 

วันที่ยื่น 
ค าขอ 

สิทธิบัตร 
1 กางเกงผ้าอ้อมแบบซักได ้ 1.นางกฤติกา หนูเกลี้ยง แพทยศาสตร์ 1001000060 11/1/2553 
2 The surgical visual field enhancer 

apparatus and its method of use 
1.Asst.Prof.Sunton Wongsiri, 
  MD. 

แพทยศาสตร์ PCT/TH2010/0
00002 

14/1/2553 

3 กระบวนการสังเคราะห์วัสดุผสมแบเรียม
ไททาเนต หรือแบเรียมเซอร์โคเนต  
กับแมกนีเซียมออกไซด์หรือแบเรียม
อะลูมิเนต 

1.ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส 
2.นางสาวทัศน์ชพร สถาพร 
3.นางสาวเสาวณีย์ สิงห์สโรทัย 

วิศวกรรมศาสตร์ 1001000650 12/4/2553 

4 กรรมวิธีการผลิตโครงสร้างโพลีเมอร์ 
สามมิติชนิดสลายตัวได้ (Biodegradable 
polymeric three-dimensional scaffold) 
ด้วยวิธ ีMelt Stretching and Multilayer 
Deposition (MSMD) และโครงร่าง 
โพลีเมอร์สามมิติชนิดสลายตัวได้ 
ตามกรรมวิธีดังกล่าว 

1.ผศ.ทพ.ณัฐวุฒิ เทือกสุบรรณ 
2.นายพิเชษฐ ์เจริญผล 
3.นายวชิรพันธ์ พัฒนโชติ 

ทันตแพทยศาสตร์ 1001000781 20/5/2553 

5 เครื่องหลอม-ฉีด โพลิเมอร์ชนิดกระบอก
หลอมที่สามารถถอดเปลี่ยนได ้

1.ผศ.ทพ.ณัฐวุฒิ เทือกสุบรรณ 
2.นายพิเชษฐ ์เจริญผล 

ทันตแพทยศาสตร์ 1001000780 20/5/2553 

6 วงจรมาตรวัดการสะท้อนแบบวิธีผลต่าง 1.นายสากล จุลรัตน ์ วิศวกรรมศาสตร์ 1001000757 7/5/2553 
7 กรรมวิธีการผลิตโครงร่างทางชีวภาพ 

ไคโตซานและโครงร่างท่ีได้จากกรรมวิธีนี้ 
1. ผศ.ดร.ทพญ.สุทธาทิพย ์ 
 กมลมาตยากุล 
2. ดร.ทพ.บัญชา ส ารวจเบญจกุล 

ทันตแพทยศาสตร์ 1001000990 24/6/2553 

8 ระบบจัดการพื้นบ่อเลี้ยงหอยหวาน 1.นายอัมรินทร์ ทองหวาน วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1001001094 7/7/2553 

9 ส่วนผสมของเรซินประยุกต์กลาส 
ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์และกรรมวิธี 
การผลิตส่วนผสมดังกล่าว 

1.รศ.ดร.ทพญ.อุรีพร เล็กกัต 
2.รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ 

ทันตแพทยศาสตร์ 1001001095 9/7/2553 

10 กรรมวิธีการเตรียมเชื้อ Lactobacillus 
paracasei SD1 และสารสกัดโปรตีนของ
เช้ือดังกล่าว เพื่อใช้ในการยับยั้งการเจริญ
ของเช้ือก่อโรคในช่องปาก 

1.ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล 
2.ทพญ.สุพัชรินทร์ พิวัฒน ์

ทันตแพทยศาสตร์ 1001001096 9/7/2553 

11 มีดกรีดยางพาราลดอาการ 
โรคอุโมงค์ข้อมือ 

1.ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี แพทยศาสตร์ 1002002358 16/8/2553 

12 แผ่นขจัดสิวเสี้ยนที่เตรียมจาก 
น้ ายางธรรมชาติโปรตีนต่ า 

1.ผศ.ดร.วิวัฒน์ พิชญากร 
2.รศ.ดร.ประภาพร บุญมี 
3.ดร.วิรัช ทวีปรีดา 

เภสัชศาสตร์ 1101001546 17/8/2553 

13 วงจรคอมไบน์เนอร์และไฮบริด 
คัปเปลอร์แบบปรับแถบความถี่ได้ 
สองแถบความถี่ 

1.รศ.ดร.มิตรชัย จงเช่ียวช านาญ 
2.นายสากล จุลรัตน์ 
3.Prof.Dr.Ina.D.Robertson 

วิศวกรรมศาสตร์ 1101001707 19/8/2554 

14 A method of enhancing the visual field 
in minimally invasive surgery 

1.Asst.Prof.Sunton Wongsiri, 
  MD. 
 

แพทยศาสตร์ PCT/TH2010/0
00039 

20/10/2553 
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ล าดับ ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ คณะ/หน่วยงาน เลขที่ 
วันที่ได้รับ
ทะเบียน 

12 กระบวนการเพิ่มความหนาแน่นไม้ปาล์ม
น้ ามันด้วยแรงอัดและความร้อน 

1.นางสาวรัตนา ชูหว่าง วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีตสาหกรรม 

6028 4/3/2554 

13 กรรมวิธีการตรวจวัดการแสดงออกของ
ยีนเบตาคาร์บอกซิลทรานสเฟอเรส  
(beta-carboxyltransferase) หน่วยย่อย D 
(accD) ในปาล์มน้ ามัน 

1.ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา 
2.รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ 
3.รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 

วิทยาศาสตร์ 6088 23/3/2554 

14 เครื่องมือวัดแรงกัด 1.ผศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี 
2.ผศ.ทพ.อุดม ทองอุดมพร 

วิศวกรรมศาสตร์ 6147 30/3/2554 

15 รถเข็นท่ีติดตั้งชุดสปริงช่วยในการยกของ 1.นายเบญจรงค์ มณีโชติ 
2.นายอภิชล ก าเนิดว้ า 
3.ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ์ 

วิศวกรรมศาสตร์ 6030 28/2/2554 

16 อุปกรณ์พยุงกระดูกไหปลาร้า 
แบบปรับเองได้ 

1.รศ.ดร.นพ.บุญสิน  
  ตั้งตระกูลวนิช 
2.น.ส.สุวิชา เตชะภูวภัทร 
3.น.ส.เตือนจิต ณ รังสี 
4.น.ส.จุติมา รัตนคช 

แพทยศาสตร์ 6156 8/4/2554 

17 ดินประดิษฐ์ท่ีมียางพาราเป็นส่วนผสม 1.อ.สุรสิทธิ ์ประสารปราน อุตสาหกรรมเกษตร 6240 25/5/2554 
18 มีดผ่าตัดน้ิวล็อคแบบเจาะผ่านผิวหนัง 1.ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี แพทยศาสตร์ 6273 2/6/2554 
19 กรรมวิธีการผลิตฟิล์มยางด้วยแม่พิมพ์ที่

เคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ 
ส าหรับผลิตภัณฑ์ยางแบบจุ่ม 

1.รศ.ดร.เล็ก สีคง 
2.รศ.กัลยาณี คุปตานนท์ 
3.นายมาหามะสูไฮมี มะแซ 

วิศวกรรมศาสตร์ 6561 5/9/2554 

20 ระบบผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันกรดไขมัน
อิสระสูงแบบหมุนวนด้วยท่อผสมแบบสถิต 

1.รศ.ดร.ก าพล ประทีปชัยกูร 
2.นายกฤช สมนึก 
3.นายสุห์ดี นิเซ็ง 

วิศวกรรมศาสตร์ 6590 9/9/2554 

21 เครื่องมือตั้งระดับจุดหยดน้ าไขสันหลัง 1.นางศรีรัตน์ อินเกต ุ แพทยศาสตร์ 6592 9/9/2554 
22 ระบบไบโอดีเซลต่อเน่ืองแบบสองข้ันตอน 1.รศ.ก าพล ประทีปชัยกูร 

2.นายนิยม พรหมรัตน์ 
3.นายสุรชัย จันทร์ศรี 

วิศวกรรมศาสตร์ 6591 9/9/2554 

23 สูตรส่วนผสมส าหรับภาชนะเผาสาร 
และกรรมวิธีในการผลิตภาชนะเผาสาร 

1.ผศ.ดรุณี ผ่องสุวรรณ 
2.น.ส.นุชรีย์ ชมเชย 
3.นายประเสริฐ พฤฒิคณี 

วิทยาศาสตร์ 6640 28/9/2554 

24 ชุดทดสอบความกระด้างของน้ า 1.ผศ.วรรณา อินนาจิตร 
2.ผศ.ดร.อรวรรณ ศิริโชติ 

คณะวิทยาศาสตร์ 6641 28/9/2554 

25 สูตรผสมและกรรมวิธีการผลิต 
เมมเบรนชนิดเซรามิก 

1.ผศ.ดรุณี ผ่องสุวรรณ 
2.น.ส.นุชรีย์ ชมเชย 
3.นายประเสริฐ พฤฒิคณี 
4.รศ.ดร.ไตรภพ ผ่องสุวรรณ 

วิทยาศาสตร์ 6642 28/9/2554 
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วันที่ยื่น 
ค าขอ 

สิทธิบัตร 
1 กางเกงผ้าอ้อมแบบซักได้ 1.นางกฤติกา หนูเกลี้ยง แพทยศาสตร์ 1001000060 11/1/2553 
2 The surgical visual field enhancer 

apparatus and its method of use 
1.Asst.Prof.Sunton Wongsiri, 
  MD. 

แพทยศาสตร์ PCT/TH2010/0
00002 

14/1/2553 

3 กระบวนการสังเคราะห์วัสดุผสมแบเรียม
ไททาเนต หรือแบเรียมเซอร์โคเนต  
กับแมกนีเซียมออกไซด์หรือแบเรียม
อะลูมิเนต 

1.ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส 
2.นางสาวทัศน์ชพร สถาพร 
3.นางสาวเสาวณีย์ สิงห์สโรทัย 

วิศวกรรมศาสตร์ 1001000650 12/4/2553 

4 กรรมวิธีการผลิตโครงสร้างโพลีเมอร์ 
สามมิติชนิดสลายตัวได้ (Biodegradable 
polymeric three-dimensional scaffold) 
ด้วยวิธี Melt Stretching and Multilayer 
Deposition (MSMD) และโครงร่าง 
โพลีเมอร์สามมิติชนิดสลายตัวได้ 
ตามกรรมวิธีดังกล่าว 

1.ผศ.ทพ.ณัฐวุฒิ เทือกสุบรรณ 
2.นายพิเชษฐ ์เจริญผล 
3.นายวชิรพันธ์ พัฒนโชติ 

ทันตแพทยศาสตร์ 1001000781 20/5/2553 

5 เครื่องหลอม-ฉีด โพลิเมอร์ชนิดกระบอก
หลอมที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ 

1.ผศ.ทพ.ณัฐวุฒิ เทือกสุบรรณ 
2.นายพิเชษฐ ์เจริญผล 

ทันตแพทยศาสตร์ 1001000780 20/5/2553 

6 วงจรมาตรวัดการสะท้อนแบบวิธีผลต่าง 1.นายสากล จุลรัตน ์ วิศวกรรมศาสตร์ 1001000757 7/5/2553 
7 กรรมวิธีการผลิตโครงร่างทางชีวภาพ 

ไคโตซานและโครงร่างท่ีได้จากกรรมวิธีนี้ 
1. ผศ.ดร.ทพญ.สุทธาทิพย ์ 
 กมลมาตยากุล 
2. ดร.ทพ.บัญชา ส ารวจเบญจกุล 

ทันตแพทยศาสตร์ 1001000990 24/6/2553 

8 ระบบจัดการพื้นบ่อเลี้ยงหอยหวาน 1.นายอัมรินทร์ ทองหวาน วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1001001094 7/7/2553 

9 ส่วนผสมของเรซินประยุกต์กลาส 
ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์และกรรมวิธี 
การผลิตส่วนผสมดังกล่าว 

1.รศ.ดร.ทพญ.อุรีพร เล็กกัต 
2.รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ 

ทันตแพทยศาสตร์ 1001001095 9/7/2553 

10 กรรมวิธีการเตรียมเชื้อ Lactobacillus 
paracasei SD1 และสารสกัดโปรตีนของ
เช้ือดังกล่าว เพื่อใช้ในการยับยั้งการเจริญ
ของเช้ือก่อโรคในช่องปาก 

1.ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล 
2.ทพญ.สุพัชรินทร์ พิวัฒน ์

ทันตแพทยศาสตร์ 1001001096 9/7/2553 

11 มีดกรีดยางพาราลดอาการ 
โรคอุโมงค์ข้อมือ 

1.ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี แพทยศาสตร์ 1002002358 16/8/2553 

12 แผ่นขจัดสิวเสี้ยนที่เตรียมจาก 
น้ ายางธรรมชาติโปรตีนต่ า 

1.ผศ.ดร.วิวัฒน์ พิชญากร 
2.รศ.ดร.ประภาพร บุญมี 
3.ดร.วิรัช ทวีปรีดา 

เภสัชศาสตร์ 1101001546 17/8/2553 

13 วงจรคอมไบน์เนอร์และไฮบริด 
คัปเปลอร์แบบปรับแถบความถี่ได้ 
สองแถบความถี่ 

1.รศ.ดร.มิตรชัย จงเช่ียวช านาญ 
2.นายสากล จุลรัตน์ 
3.Prof.Dr.Ina.D.Robertson 

วิศวกรรมศาสตร์ 1101001707 19/8/2554 

14 A method of enhancing the visual field 
in minimally invasive surgery 

1.Asst.Prof.Sunton Wongsiri, 
  MD. 
 

แพทยศาสตร์ PCT/TH2010/0
00039 

20/10/2553 
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หมายเลข 
ค าขอ 

วันที่ยื่น 
ค าขอ 

15 กรรมวิธีการผลิตโปรตีนท่ีจับกับ VP26 
ของไวรัสตัวแดงดวงขาว (White Spot 
syndrome Virus Binding Protein, 
WBPVP) 

1.รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ 
2.ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา 
3.น.ส.ปัญชลิกา เดชะมาก 

วิทยาศาสตร์ 1001001995 20/12/2553 

16 กรรมวิธีในการผลิตท่อขาเทียมใต้เข่า
อะลูมิเนียมชนิดแกนใน 

1.ผศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์ 
2.น.ส.มาณวิกา คงพ่วง 

วิศวกรรมศาสตร์ 1001002009 24/12/2553 

17 เครื่องมือวัดระดับของเหลวด้วยหลักการ 
วัดค่าความจุไฟฟูาผลิตจากแผ่นวงจรพิมพ์ 

1.ผศ.ดร.คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ 
2.นายธิตินันท์ ตะเภาน้อย 

วิศวกรรมศาสตร์ 1101000005 30/12/2553 

18 สารเคลือบแม่พิมพ์ไทเทเนียม 
ไดออกไซด์และกรรมวิธีเคลือบ 
สารเคลือบน้ี 

1.รศ.ดร.เล็ก สีคง 
2.รศ.กัลยาณี คุปตานนท์ 
3.นายมาหามะสูไฮมี มะแซ 
4.ดร.วิรัช ทวีปรีดา 

วิศวกรรมศาสตร์ 1101000103 18/1/2554 

19 กรรมวิธีการก าจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ใน
แก๊สชีวภาพด้วยตัวเร่งปฎิกิริยาชนิด
สารละลายที่ฟื้นฟูสภาพได้ด้วยอากาศ 

1.ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร 
2.รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ 
3.น.ส.นิรัติศัย รักมาก 

วิศวกรรมศาสตร์ 1101000104 18/1/2554 

20 ชุดอุปกรณ์กลั่นน้ าส้มควันไม้ 1.ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร 
2.นายอนิรุทธ์ อารมณ์สุขโข 
3.น.ส.กุลภัสสร ์จันทร์พิทักษ ์

วิศวกรรมศาสตร์ 1101000188 2/2/2554 

21 กรรมวิธีการผลิตวัสดุปรับปรุงดินจากกาก
ของแข็งจากการผลิตน้ ายางพาราข้นและ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้ 

1.ผศ.ดร.วิไลรัตน์  
  ชีวะเศรษฐธรรม 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1101000329 28/2/2554 

22 วิธีการและเครื่องมือส าหรับประเมิน 
การถอดท่อเจาะคอ 

1.ศ.นพ.วิทูร ลีลามานิตย์ แพทยศาสตร์ 1101000410 18/3/2554 

23 สูตรอาหารเลี้ยงเช้ือ Rhodococcus sp. 
MI2 ที่มีส่วนประกอบของพืชผัก 

1.ผศ.ดร.สมพร ตั๊นสกุล 
2.น.ส.ทรรศนพร ด าทองเสน 

วิทยาศาสตร์ 1101000579 23/4/2554 

24 กรรมวิธีการเตรียมน้ ายางธรรมชาติ
โปรตีนต่ าจากน้ ายางสด 

1.ผศ.ดร.ประภาพร บุญม ี
2.ผศ.ดร.วิวัฒน์ พิชญากร 
3.ดร.วิรัช ทวีปรีดา 

เภสัชศาสตร์ 1101000718 23/5/2554 

25 กรรมวิธีการเตรียมมาสค์พอกหน้า 
แบบเพสต์ที่เตรียมจากน้ ายางธรรมชาติ
โปรตีนต่ า 

1.ผศ.ดร.ประภาพร บุญม ี
2.ผศ.ดร.วิวัฒน์ พิชญากร 
3.ดร.วิรัช ทวีปรีดา 

เภสัชศาสตร์ 1101000719 23/5/2554 

26 วิธีการตรวจสอบความผิดปกติของจีน 
RET-protooncogene และ NRG1 ที่เกิด
จากการแทนที่เบสหนึ่งต าแหน่งในโรค
ล าไส้ใหญ่โปุงพองแต่ก าเนิด 

1.นายธีราวุฒิ ภู่สันติสัมพันธ์ 
2.รศ.ดร.นพ.สุรศักด์ิ สังขทัต  
   ณ อยุธยา 
3.ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา 

วิทยาศาสตร์ 1101000902 21/6/2554 

27 ผลิตภัณฑ์หลักกั้นเส้นทางจราจรจาก 
ยางผสมพลาสติกและกรรมวิธีการผลิต
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

1.ผศ.ดร.ชญานุช แสงวิเชียร 
2.น.ส.พนิตา สุมานะตระกูล 

วิศวกรรมศาสตร์ 1101001078 6/7/2554 

28 อุปกรณ์วัดเน้ือยางแห้งในน้ ายาง 1.นายสากล จุลรัตน ์
2.รศ.ดร.มิตรชัย จงเช่ียวช านาญ 
3.ผศ.ดร.ธเนศ เคารพาพงศ์ 
4.ผศ.ดร.อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย 
5.ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ ์
 

วิศวกรรมศาสตร์ 1101001079 6/7/2554 

 

รายงานประจ าปี ผลการด าเนินงาน |  
ด้านการวิจัยและบัณฑิตศึกษา ปี 2553-2554 53 

 

ล าดับ ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ คณะ/หน่วยงาน 
หมายเลข 
ค าขอ 

วันที่ยื่น 
ค าขอ 

29 กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดบัวบกที่มี 
สารเพ็นตะไซคลิกไตรเทอร์ปีน 

1.รศ.ดร.ภาคภูมิ  
  พาณิชยูปการนันท์ 
2.นายภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ 

เภสัชศาสตร์ 1101001361 28/7/2554 

30 อุปกรณ์และวิธีการปรับมุมกลไก 
และล็อกตามการเคลื่อนไหว 

1.รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี 
2.นายอุกฤษฏ์ ช ามริ 

วิศวกรรมศาสตร์ 1101001318 22/7/2554 

31 เครื่องบ าบัดน้ าดื่ม 1.รศ.ดร.เล็ก สีคง 
2.ดร.วิษณุ ราชเพ็ชร 
3.นายพีรวัส คงสง 

วิศวกรรมศาสตร์ 1101001545 11/8/2554 

32 หมากฝร่ังเคี้ยวที่ใช้ทางยาซึ่งเตรียม 
จากน้ ายางธรรมชาติโปรตีนต่ า 

1.ผศ.ดร.วิวัฒน์ พิชญากร 
2.รศ.ดร.ประภาพร บุญมี 
3.ดร.วิรัช ทวีปรีดา 

เภสัชศาสตร์ 1101001547 11/8/2554 

33 สารเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์โด๊ป
ไนโตรเจนส าหรับวัสดุพอลิเมอร์และ
กรรมวิธีผลิตสารเคลือบน้ี 

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

วิศวกรรมศาสตร์ 1101002074 9/9/2554 

34 อุปกรณ์ก าเนิดคลื่นไหวสะเทือน 1.ดร.สวัสดี ยอดขยัน 
2.นายจ ารัส ณ สุวรรณ 

วิทยาศาสตร์ 1101002457 28/4/2554 

35 โปรตีนเอฟบีพี (FBP) และ 
กรรมวิธีผลิตโปรตีนดังกล่าว 

1.ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา 
2.รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ 
3.ดร.วราพร วรรณา 

วิทยาศาสตร์ 1101002466 30/9/2554 

36 องค์ประกอบที่มีส่วนผสมของสารสกัด
มะหาดและเพชรสังฆาตที่มีฤทธิ์ในการ
ยับยั้งเช้ือก่อโรคในช่องปากและกระตุ้น
การเจริญเติบโตเซลล์กระดูก 

1.ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล 
2.ผศ.ทพญ.สมพิศ คินทรักษ์ 
3.ผศ.ดร.จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ 
4.ทพญ.กนกวรรณ ปัญญายงค์ 

เภสัชศาสตร์ 1101003891 13/12/2554 

อนุสิทธิบัตร 
37 ชุดทดสอบความกระด้างของน้ า 1.ผศ.วรรณา อินนาจิตร วิทยาศาสตร์ 1003000107 28/1/2553 
38 กรรมวิธีการผลิตเครื่องด่ืมชนิดพร้อมด่ืมท่ี

มีส่วนผสมของสารสกัดจากข้าวกล้องงอก
พันธ์ุสังหยดพัทลุงและธัญพืช 

1.นางสาวจิราภรณ์ บาลชื่น 
2.รศ.ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 
3.ผศ.ไพศาล วุฒิจ านง 

อุตสาหกรรม
เกษตร 

1003000031 11/1/2553 

39 กรรมวิธีการผลิตกระดาษโดยใช้ 
ทางจากเป็นวัตถุดิบ 

1.นางสาวผกามาส ทองค า บัณฑิตอาสา 1003000118 2/2/2553 

40 โคมไฟอบแผลฝีเย็บ 1.รศ.สมชาย ชูโฉม วิศวกรรมศาสตร์ 1003000347 23/4/2553 
41 หมวกเย็น 1.นางอวยพร ภัทรภักดีกุล แพทยศาสตร์ 1003000348 8/4/2553 
42 รถเข็นท่ีติดตั้งชุดสปริงช่วยในการยกของ 1.นายเบญจรงค์ มณีโชติ วิศวกรรมศาสตร์ 1003000381 27/4/2553 
43 ไม้ค้ ายันระบบไฮดรอลิก 1.นางสาวถิรวรรณ นุ่นเกลี้ยง วิศวกรรมศาสตร์ 1003000421 7/5/2553 
44 กรรมวิธีการผลิตน้ ามังคุดเข้มข้นชนิดมี

เน้ือหรือน้ ามังคุดเข้มข้นชนิดมีเนื้อผสม
เปลือกและน้ ามังคุดเข้มข้นท่ีได้จาก
กรรมวิธีนี ้

1.ดร.พิทยา อดุลยธรรม อุตสาหกรรม
เกษตร 

1003000486 25/5/2553 

45 เครื่องช่วยกดหลอดฉีดยา 1.ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ 1003000484 25/5/2553 
46 เครื่องมือตั้งระดับจุดหยดน้ าไขสันหลัง 1.นางศรีรัตน์ อินเกต ุ แพทยศาสตร์ 1003000485 25/5/2553 
47 ถังหมักปุ๋ยส าหรับมูลฝอยอินทรีย์ 1.นายนิติ เหมพัฒน ์ วิศวกรรมศาสตร์ 1003000582 24/6/2553 
48 ถังหมักปุ๋ยส าหรับมูลฝอยอินทรีย์ 

แบบแนวต้ัง 
1.นายนิติ เหมพัฒน ์ วิศวกรรมศาสตร์ 1003000583 24/6/2553 
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ล าดับ ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ คณะ/หน่วยงาน 
หมายเลข 
ค าขอ 

วันที่ยื่น 
ค าขอ 

15 กรรมวิธีการผลิตโปรตีนท่ีจับกับ VP26 
ของไวรัสตัวแดงดวงขาว (White Spot 
syndrome Virus Binding Protein, 
WBPVP) 

1.รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ 
2.ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา 
3.น.ส.ปัญชลิกา เดชะมาก 

วิทยาศาสตร์ 1001001995 20/12/2553 

16 กรรมวิธีในการผลิตท่อขาเทียมใต้เข่า
อะลูมิเนียมชนิดแกนใน 

1.ผศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์ 
2.น.ส.มาณวิกา คงพ่วง 

วิศวกรรมศาสตร์ 1001002009 24/12/2553 

17 เครื่องมือวัดระดับของเหลวด้วยหลักการ 
วัดค่าความจุไฟฟูาผลิตจากแผ่นวงจรพิมพ์ 

1.ผศ.ดร.คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ 
2.นายธิตินันท์ ตะเภาน้อย 

วิศวกรรมศาสตร์ 1101000005 30/12/2553 

18 สารเคลือบแม่พิมพ์ไทเทเนียม 
ไดออกไซด์และกรรมวิธีเคลือบ 
สารเคลือบน้ี 

1.รศ.ดร.เล็ก สีคง 
2.รศ.กัลยาณี คุปตานนท์ 
3.นายมาหามะสูไฮมี มะแซ 
4.ดร.วิรัช ทวีปรีดา 

วิศวกรรมศาสตร์ 1101000103 18/1/2554 

19 กรรมวิธีการก าจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ใน
แก๊สชีวภาพด้วยตัวเร่งปฎิกิริยาชนิด
สารละลายที่ฟื้นฟูสภาพได้ด้วยอากาศ 

1.ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร 
2.รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ 
3.น.ส.นิรัติศัย รักมาก 

วิศวกรรมศาสตร์ 1101000104 18/1/2554 

20 ชุดอุปกรณ์กลั่นน้ าส้มควันไม้ 1.ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร 
2.นายอนิรุทธ์ อารมณ์สุขโข 
3.น.ส.กุลภัสสร ์จันทร์พิทักษ ์

วิศวกรรมศาสตร์ 1101000188 2/2/2554 

21 กรรมวิธีการผลิตวัสดุปรับปรุงดินจากกาก
ของแข็งจากการผลิตน้ ายางพาราข้นและ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้ 

1.ผศ.ดร.วิไลรัตน์  
  ชีวะเศรษฐธรรม 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1101000329 28/2/2554 

22 วิธีการและเครื่องมือส าหรับประเมิน 
การถอดท่อเจาะคอ 

1.ศ.นพ.วิทูร ลีลามานิตย์ แพทยศาสตร์ 1101000410 18/3/2554 

23 สูตรอาหารเลี้ยงเช้ือ Rhodococcus sp. 
MI2 ที่มีส่วนประกอบของพืชผัก 

1.ผศ.ดร.สมพร ตั๊นสกุล 
2.น.ส.ทรรศนพร ด าทองเสน 

วิทยาศาสตร์ 1101000579 23/4/2554 

24 กรรมวิธีการเตรียมน้ ายางธรรมชาติ
โปรตีนต่ าจากน้ ายางสด 

1.ผศ.ดร.ประภาพร บุญม ี
2.ผศ.ดร.วิวัฒน์ พิชญากร 
3.ดร.วิรัช ทวีปรีดา 

เภสัชศาสตร์ 1101000718 23/5/2554 

25 กรรมวิธีการเตรียมมาสค์พอกหน้า 
แบบเพสต์ที่เตรียมจากน้ ายางธรรมชาติ
โปรตีนต่ า 

1.ผศ.ดร.ประภาพร บุญม ี
2.ผศ.ดร.วิวัฒน์ พิชญากร 
3.ดร.วิรัช ทวีปรีดา 

เภสัชศาสตร์ 1101000719 23/5/2554 

26 วิธีการตรวจสอบความผิดปกติของจีน 
RET-protooncogene และ NRG1 ที่เกิด
จากการแทนที่เบสหนึ่งต าแหน่งในโรค
ล าไส้ใหญ่โปุงพองแต่ก าเนิด 

1.นายธีราวุฒิ ภู่สันติสัมพันธ์ 
2.รศ.ดร.นพ.สุรศักด์ิ สังขทัต  
   ณ อยุธยา 
3.ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา 

วิทยาศาสตร์ 1101000902 21/6/2554 

27 ผลิตภัณฑ์หลักกั้นเส้นทางจราจรจาก 
ยางผสมพลาสติกและกรรมวิธีการผลิต
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

1.ผศ.ดร.ชญานุช แสงวิเชียร 
2.น.ส.พนิตา สุมานะตระกูล 

วิศวกรรมศาสตร์ 1101001078 6/7/2554 

28 อุปกรณ์วัดเน้ือยางแห้งในน้ ายาง 1.นายสากล จุลรัตน ์
2.รศ.ดร.มิตรชัย จงเช่ียวช านาญ 
3.ผศ.ดร.ธเนศ เคารพาพงศ์ 
4.ผศ.ดร.อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย 
5.ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ ์
 

วิศวกรรมศาสตร์ 1101001079 6/7/2554 
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ล าดับ ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ คณะ/หน่วยงาน 
หมายเลข 
ค าขอ 

วันที่ยื่น 
ค าขอ 

29 กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดบัวบกที่มี 
สารเพ็นตะไซคลิกไตรเทอร์ปีน 

1.รศ.ดร.ภาคภูมิ  
  พาณิชยูปการนันท์ 
2.นายภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ 

เภสัชศาสตร์ 1101001361 28/7/2554 

30 อุปกรณ์และวิธีการปรับมุมกลไก 
และล็อกตามการเคลื่อนไหว 

1.รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี 
2.นายอุกฤษฏ์ ช ามริ 

วิศวกรรมศาสตร์ 1101001318 22/7/2554 

31 เครื่องบ าบัดน้ าดื่ม 1.รศ.ดร.เล็ก สีคง 
2.ดร.วิษณุ ราชเพ็ชร 
3.นายพีรวัส คงสง 

วิศวกรรมศาสตร์ 1101001545 11/8/2554 

32 หมากฝร่ังเคี้ยวที่ใช้ทางยาซึ่งเตรียม 
จากน้ ายางธรรมชาติโปรตีนต่ า 

1.ผศ.ดร.วิวัฒน์ พิชญากร 
2.รศ.ดร.ประภาพร บุญมี 
3.ดร.วิรัช ทวีปรีดา 

เภสัชศาสตร์ 1101001547 11/8/2554 

33 สารเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์โด๊ป
ไนโตรเจนส าหรับวัสดุพอลิเมอร์และ
กรรมวิธีผลิตสารเคลือบน้ี 

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

วิศวกรรมศาสตร์ 1101002074 9/9/2554 

34 อุปกรณ์ก าเนิดคลื่นไหวสะเทือน 1.ดร.สวัสดี ยอดขยัน 
2.นายจ ารัส ณ สุวรรณ 

วิทยาศาสตร์ 1101002457 28/4/2554 

35 โปรตีนเอฟบีพี (FBP) และ 
กรรมวิธีผลิตโปรตีนดังกล่าว 

1.ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา 
2.รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ 
3.ดร.วราพร วรรณา 

วิทยาศาสตร์ 1101002466 30/9/2554 

36 องค์ประกอบที่มีส่วนผสมของสารสกัด
มะหาดและเพชรสังฆาตที่มีฤทธิ์ในการ
ยับยั้งเช้ือก่อโรคในช่องปากและกระตุ้น
การเจริญเติบโตเซลล์กระดูก 

1.ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล 
2.ผศ.ทพญ.สมพิศ คินทรักษ์ 
3.ผศ.ดร.จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ 
4.ทพญ.กนกวรรณ ปัญญายงค์ 

เภสัชศาสตร์ 1101003891 13/12/2554 

อนุสิทธิบัตร 
37 ชุดทดสอบความกระด้างของน้ า 1.ผศ.วรรณา อินนาจิตร วิทยาศาสตร์ 1003000107 28/1/2553 
38 กรรมวิธีการผลิตเครื่องด่ืมชนิดพร้อมด่ืมท่ี

มีส่วนผสมของสารสกัดจากข้าวกล้องงอก
พันธ์ุสังหยดพัทลุงและธัญพืช 

1.นางสาวจิราภรณ์ บาลชื่น 
2.รศ.ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 
3.ผศ.ไพศาล วุฒิจ านง 

อุตสาหกรรม
เกษตร 

1003000031 11/1/2553 

39 กรรมวิธีการผลิตกระดาษโดยใช้ 
ทางจากเป็นวัตถุดิบ 

1.นางสาวผกามาส ทองค า บัณฑิตอาสา 1003000118 2/2/2553 

40 โคมไฟอบแผลฝีเย็บ 1.รศ.สมชาย ชูโฉม วิศวกรรมศาสตร์ 1003000347 23/4/2553 
41 หมวกเย็น 1.นางอวยพร ภัทรภักดีกุล แพทยศาสตร์ 1003000348 8/4/2553 
42 รถเข็นท่ีติดตั้งชุดสปริงช่วยในการยกของ 1.นายเบญจรงค์ มณีโชติ วิศวกรรมศาสตร์ 1003000381 27/4/2553 
43 ไม้ค้ ายันระบบไฮดรอลิก 1.นางสาวถิรวรรณ นุ่นเกลี้ยง วิศวกรรมศาสตร์ 1003000421 7/5/2553 
44 กรรมวิธีการผลิตน้ ามังคุดเข้มข้นชนิดมี

เน้ือหรือน้ ามังคุดเข้มข้นชนิดมีเนื้อผสม
เปลือกและน้ ามังคุดเข้มข้นท่ีได้จาก
กรรมวิธีนี ้

1.ดร.พิทยา อดุลยธรรม อุตสาหกรรม
เกษตร 

1003000486 25/5/2553 

45 เครื่องช่วยกดหลอดฉีดยา 1.ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ 1003000484 25/5/2553 
46 เครื่องมือตั้งระดับจุดหยดน้ าไขสันหลัง 1.นางศรีรัตน์ อินเกต ุ แพทยศาสตร์ 1003000485 25/5/2553 
47 ถังหมักปุ๋ยส าหรับมูลฝอยอินทรีย์ 1.นายนิติ เหมพัฒน ์ วิศวกรรมศาสตร์ 1003000582 24/6/2553 
48 ถังหมักปุ๋ยส าหรับมูลฝอยอินทรีย์ 

แบบแนวต้ัง 
1.นายนิติ เหมพัฒน ์ วิศวกรรมศาสตร์ 1003000583 24/6/2553 
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ล าดับ ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ คณะ/หน่วยงาน 
หมายเลข 
ค าขอ 

วันที่ยื่น 
ค าขอ 

49 เครื่องตัดหินทรงกระบอก 1.นายจ ารัส ณ สุวรรณ วิทยาศาสตร์ 1003000624 7/7/2553 
50 โรงเลี้ยงสัตว์น้ าที่ใช้แผ่นพอลิเอทิลีน 1.นายอัมรินทร์ ทองหวาน วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
1003000625 7/7/2553 

51 ฉากกั้นเปิดหน้าผู้ปุวยขณะผ่าตัด 1.นางนิยม สถานทรัพย ์ แพทยศาสตร์ 1003000623 7/7/2553 
52 เครื่องพยุงหลัง 1.รศ.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช แพทยศาสตร์ 1003000792 16/8/2553 
53 กระบวนการเพิ่มความหนาแน่นไม้ปาล์ม

น้ ามันด้วยแรงอัดและความร้อน 
1.นางสาวรัตนา ชูหว่าง วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีฯ 
1003000915 1/9/2553 

54 มีดผ่าตัดน้ิวล็อคแบบเจาะผ่านผิวหนัง 1.ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี แพทยศาสตร์ 1003000851 25/8/2553 
55 สูตรส่วนผสมส าหรับภาชนะเผาสารและ

กรรมวิธีในการผลิตภาชนะเผาสาร 
1.ผศ.ดรุณี ผ่องสุวรรณ 
2.น.ส.นุชรีย์ ชมเชย 

วิทยาศาสตร์ 1003001189 17/8/2553 

56 สูตรผสมและกรรมวิธีการผลิต 
เมมเบรนชนิดเซรามิกและผลิตภัณฑ์ 
ที่ได้จากสูตรผสมและกรรมวิธีดังกล่าว 

1.ผศ.ดรุณี ผ่องสุวรรณ 
2.น.ส.นุชรีย์ ชมเชย 

วิทยาศาสตร์ 1003001190 17/8/2553 

57 อุปกรณ์กรองสิ่งเจือปนในน้ า ผศ.ดรุณี ผ่องสุวรรณ วิทยาศาสตร์ 1003001191 17/8/2553 
58 อุปกรณ์พยุงกระดูกไหปลาร้า 

แบบปรับเองได้ 
รศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช แพทยศาสตร์ 1003001367 24/12/2553 

59 อุปกรณ์รองส้นเท้าส าหรับลดความดัน 
ในส้นเท้า 

1.ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง 
2.ผศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล 
3.ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ 
4.รศ.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช 
5.นายอาทิตย์ สวัสดิรักษา 

วิศวกรรมศาสตร์ 1103000223 17/5/2553 

60 เครื่องผ่าผลปาล์มแบบไฟฟูา 1.ดร.นงเยาว์ เมืองดี วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีฯ 

1103000137 2/2/2554 

61 ระบบผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันกรดไขมัน
อิสระสูงแบบหมุนวนด้วยท่อผสม 
แบบสถิต 

1.รศ.ดร.ก าพล ประทีปชัยกูร 
2.นายกฤช สมนึก 
3.นายสุห์ดี นิเซ็ง 

วิศวกรรมศาสตร์ 1103000453 3/5/2554 

62 กรรมวิธีการผลิตฟิล์มยางด้วยแม่พิมพ์ที่
เคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ 
ส าหรับผลิตภัณฑ์ยางแบบจุ่ม 

1.รศ.ดร.เล็ก สีคง 
2.รศ.กัลยาณี คุปตานนท์ 
3.นายมาหามะสูไฮมี มะแซ 

วิศวกรรมศาสตร์ 1103000475 10/5/2554 

63 ระบบผลิตไบโอดีเซลต่อเน่ือง 
แบบสองข้ันตอน 

1.รศ.ก าพล ประทีปชัยกูร 
2.นายนิยม พรหมรัตน์ 
3.นายสุรชัย จันทร์ศรี 

วิศวกรรมศาสตร์ 1103000539 30/6/2554 

64 กรรมวิธีการผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรีย
สายพันธุ ์Rhodococcus sp. MI2 

1.ผศ.ดร.สมพร ตั๊นสกุล 
2.น.ส.กรทิพย์ อมรธาตรี 

วิทยาศาสตร์ 1103000416 23/4/2554 

65 อุปกรณ์ฝึกการยืนส าหรับเด็กเล็กที่มี
พัฒนาการช้า 

1.ดร.สุรพงษ์ ชาติพันธ์ุ 
2.ผศ.พญ.วิภาวรรณ ลีลาส าราญ 

แพทยศาสตร์ 1103000665 6/7/2554 

66 ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจาก
น้ ามันชนิดกรดไขมันอิสระสูงด้วยคลื่น 
อัลตราโซนิค 

1.รศ.ก าพล ประทีปชัยกูร 
2.รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี 
3.นายกฤช สมนึก 

วิศวกรรมศาสตร์ 1103000666 6/7/2554 

67 กรรมวิธีการเตรียมผงขม้ินชัน  
โดยวิธีการออโต้เคลฟ (Autoclave) 

1.รศ.ดร.สนั่น ศุภธีรสกุล 
2.ดร.ศศิธร ชูศรี 

การแพทย์ 
แผนไทย 
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ล าดับ ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ คณะ/หน่วยงาน 
หมายเลข 
ค าขอ 

วันที่ยื่น 
ค าขอ 

68 ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบยาสูบ 
ในรูปแบบอิมัลชันเข้มข้นและ 
กรรมวิธีการผลิต 

1.ผศ.ดร.จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ 
2.ผศ.ดร.ธนภร อ านวยกิจ 
3.ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ สงคราม 
4.ดร.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม 

เภสัชศาสตร์ 1103001204 20/10/2554 

69 เครื่องกรองน้ าด่ืม 1.ผศ.ดรุณี ผ่องสุวรรณ 
2.นายประเสริฐ พฤฒิคณี 
3.รศ.ดร.ไตรภพ ผ่องสุวรรณ 
4.น.ส.นุชรีย์ ชมเชย 

วิทยาศาสตร์ 1103001203 20/10/2554 

70 ชุดเก็บเกี่ยวพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟูา
จากการหมุนในแนวรัศมีด้วย 
วิธีทางไพอิโซอิเล็กทริก 

1.รศ.ดร.นันทกาญจน์ มุรศิต 
2.นายชัชชัย พุทซ้อน 
3.นายภาณุ ไทยนิรมิตร 

วิทยาศาสตร์ 1103001245 15/8/2554 

71 กรรมวิธีการผลิตยางคอมพาวนด์ที่มี
ส่วนผสมของกระดาษเปียกผิวน้ ามัน 
แปรรูปยาง 

1.ผศ.เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังส ี วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1103001351 13/12/2554 

72 กรรมวิธีการผลิตกระดาษเคลือบยาง
ส าหรับเป็นส่วนผสมในยางคอมพาวนด์ 

1.ผศ.เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังส ี
2.นายกฤษฎา ขวัญใจ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1103001352 13/12/2554 

73 ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดพร้อมบริโภค 
บรรจุถุงทนร้อน 

1.ผศ.ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 
2.ดร.วรพงษ์ อัศวเกศมณี 
3.นายพลรัตน์ ขวัญยอด 
4.นายจีรศักดิ์ คงแก้ว 
5.น.ส.เภสัชรัตน์ กชกรจารุพงศ์ 

อุตสาหกรรม
เกษตร 

1103001353 13/12/2554 

 ลิขสิทธิ ์
74 สื่อการเรียนการสอน เรื่องการตรวจ

รักษาโรคปวดศีรษะด้วยเส้นสิบ 
1.นายสันติ แซ่เต็ง การแพทย์แผน

ไทย 
ส.8836 14/2/2554 

75 การนวดกดจุดสะท้อนฝุาเท้า 1.นางสุพัตรา อุปนิสากร พยาบาลศาสตร์ ส.8824 28/1/2554 
76 สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการท าแผล 1.ผศ.ดร.วิภา แซ่เซี้ย  พยาบาลศาสตร์ ส.8823 28/1/2554 
77 การออกก าลังกายข้อเท้าเพื่อส่งเสริม 

การไหลเวียนเลือด 
1.นางสาวเกสร พรมเหล็ก  แพทยศาสตร์ ส.8822 28/1/2554 

78 แนวทางเวชปฏิบัติทางการแพทย์แผน
ไทย (Clinical Practice Guideline) 

1.น.ส.สุพรรณิกา ใจสมัน การแพทย์แผน
ไทย 

ว.27281 24/11/2554 

 ความลับทางการค้า  
79 สูตรและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีส่วนผสม

ของน้ ามะพร้าว 
1.ผศ.ดร.นิซาอูดะห์  
  ระเด่นอาหมัด 

วิทยาศาสตร์ ลค.6113 24/2/2554 
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ล าดับ ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ คณะ/หน่วยงาน 
หมายเลข 
ค าขอ 

วันที่ยื่น 
ค าขอ 

49 เครื่องตัดหินทรงกระบอก 1.นายจ ารัส ณ สุวรรณ วิทยาศาสตร์ 1003000624 7/7/2553 
50 โรงเลี้ยงสัตว์น้ าที่ใช้แผ่นพอลิเอทิลีน 1.นายอัมรินทร์ ทองหวาน วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
1003000625 7/7/2553 

51 ฉากกั้นเปิดหน้าผู้ปุวยขณะผ่าตัด 1.นางนิยม สถานทรัพย ์ แพทยศาสตร์ 1003000623 7/7/2553 
52 เครื่องพยุงหลัง 1.รศ.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช แพทยศาสตร์ 1003000792 16/8/2553 
53 กระบวนการเพิ่มความหนาแน่นไม้ปาล์ม

น้ ามันด้วยแรงอัดและความร้อน 
1.นางสาวรัตนา ชูหว่าง วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีฯ 
1003000915 1/9/2553 

54 มีดผ่าตัดน้ิวล็อคแบบเจาะผ่านผิวหนัง 1.ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี แพทยศาสตร์ 1003000851 25/8/2553 
55 สูตรส่วนผสมส าหรับภาชนะเผาสารและ

กรรมวิธีในการผลิตภาชนะเผาสาร 
1.ผศ.ดรุณี ผ่องสุวรรณ 
2.น.ส.นุชรีย์ ชมเชย 

วิทยาศาสตร์ 1003001189 17/8/2553 

56 สูตรผสมและกรรมวิธีการผลิต 
เมมเบรนชนิดเซรามิกและผลิตภัณฑ์ 
ที่ได้จากสูตรผสมและกรรมวิธีดังกล่าว 

1.ผศ.ดรุณี ผ่องสุวรรณ 
2.น.ส.นุชรีย์ ชมเชย 

วิทยาศาสตร์ 1003001190 17/8/2553 

57 อุปกรณ์กรองสิ่งเจือปนในน้ า ผศ.ดรุณี ผ่องสุวรรณ วิทยาศาสตร์ 1003001191 17/8/2553 
58 อุปกรณ์พยุงกระดูกไหปลาร้า 

แบบปรับเองได้ 
รศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช แพทยศาสตร์ 1003001367 24/12/2553 

59 อุปกรณ์รองส้นเท้าส าหรับลดความดัน 
ในส้นเท้า 

1.ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง 
2.ผศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล 
3.ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ 
4.รศ.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช 
5.นายอาทิตย์ สวัสดิรักษา 

วิศวกรรมศาสตร์ 1103000223 17/5/2553 

60 เครื่องผ่าผลปาล์มแบบไฟฟูา 1.ดร.นงเยาว์ เมืองดี วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีฯ 

1103000137 2/2/2554 

61 ระบบผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันกรดไขมัน
อิสระสูงแบบหมุนวนด้วยท่อผสม 
แบบสถิต 

1.รศ.ดร.ก าพล ประทีปชัยกูร 
2.นายกฤช สมนึก 
3.นายสุห์ดี นิเซ็ง 

วิศวกรรมศาสตร์ 1103000453 3/5/2554 

62 กรรมวิธีการผลิตฟิล์มยางด้วยแม่พิมพ์ที่
เคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ 
ส าหรับผลิตภัณฑ์ยางแบบจุ่ม 

1.รศ.ดร.เล็ก สีคง 
2.รศ.กัลยาณี คุปตานนท์ 
3.นายมาหามะสูไฮมี มะแซ 

วิศวกรรมศาสตร์ 1103000475 10/5/2554 

63 ระบบผลิตไบโอดีเซลต่อเน่ือง 
แบบสองข้ันตอน 

1.รศ.ก าพล ประทีปชัยกูร 
2.นายนิยม พรหมรัตน์ 
3.นายสุรชัย จันทร์ศรี 

วิศวกรรมศาสตร์ 1103000539 30/6/2554 

64 กรรมวิธีการผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรีย
สายพันธุ ์Rhodococcus sp. MI2 

1.ผศ.ดร.สมพร ตั๊นสกุล 
2.น.ส.กรทิพย์ อมรธาตรี 

วิทยาศาสตร์ 1103000416 23/4/2554 

65 อุปกรณ์ฝึกการยืนส าหรับเด็กเล็กที่มี
พัฒนาการช้า 

1.ดร.สุรพงษ์ ชาติพันธ์ุ 
2.ผศ.พญ.วิภาวรรณ ลีลาส าราญ 

แพทยศาสตร์ 1103000665 6/7/2554 

66 ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจาก
น้ ามันชนิดกรดไขมันอิสระสูงด้วยคลื่น 
อัลตราโซนิค 

1.รศ.ก าพล ประทีปชัยกูร 
2.รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี 
3.นายกฤช สมนึก 

วิศวกรรมศาสตร์ 1103000666 6/7/2554 

67 กรรมวิธีการเตรียมผงขม้ินชัน  
โดยวิธีการออโต้เคลฟ (Autoclave) 

1.รศ.ดร.สนั่น ศุภธีรสกุล 
2.ดร.ศศิธร ชูศรี 

การแพทย์ 
แผนไทย 
 
 

1103000760 26/7/2554 
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ล าดับ ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ คณะ/หน่วยงาน 
หมายเลข 
ค าขอ 

วันที่ยื่น 
ค าขอ 

68 ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบยาสูบ 
ในรูปแบบอิมัลชันเข้มข้นและ 
กรรมวิธีการผลิต 

1.ผศ.ดร.จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ 
2.ผศ.ดร.ธนภร อ านวยกิจ 
3.ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ สงคราม 
4.ดร.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม 

เภสัชศาสตร์ 1103001204 20/10/2554 

69 เครื่องกรองน้ าด่ืม 1.ผศ.ดรุณี ผ่องสุวรรณ 
2.นายประเสริฐ พฤฒิคณี 
3.รศ.ดร.ไตรภพ ผ่องสุวรรณ 
4.น.ส.นุชรีย์ ชมเชย 

วิทยาศาสตร์ 1103001203 20/10/2554 

70 ชุดเก็บเกี่ยวพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟูา
จากการหมุนในแนวรัศมีด้วย 
วิธีทางไพอิโซอิเล็กทริก 

1.รศ.ดร.นันทกาญจน์ มุรศิต 
2.นายชัชชัย พุทซ้อน 
3.นายภาณุ ไทยนิรมิตร 

วิทยาศาสตร์ 1103001245 15/8/2554 

71 กรรมวิธีการผลิตยางคอมพาวนด์ที่มี
ส่วนผสมของกระดาษเปียกผิวน้ ามัน 
แปรรูปยาง 

1.ผศ.เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังส ี วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1103001351 13/12/2554 

72 กรรมวิธีการผลิตกระดาษเคลือบยาง
ส าหรับเป็นส่วนผสมในยางคอมพาวนด์ 

1.ผศ.เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังส ี
2.นายกฤษฎา ขวัญใจ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1103001352 13/12/2554 

73 ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดพร้อมบริโภค 
บรรจุถุงทนร้อน 

1.ผศ.ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 
2.ดร.วรพงษ์ อัศวเกศมณี 
3.นายพลรัตน์ ขวัญยอด 
4.นายจีรศักดิ์ คงแก้ว 
5.น.ส.เภสัชรัตน์ กชกรจารุพงศ์ 

อุตสาหกรรม
เกษตร 

1103001353 13/12/2554 

 ลิขสิทธิ ์
74 สื่อการเรียนการสอน เรื่องการตรวจ

รักษาโรคปวดศีรษะด้วยเส้นสิบ 
1.นายสันติ แซ่เต็ง การแพทย์แผน

ไทย 
ส.8836 14/2/2554 

75 การนวดกดจุดสะท้อนฝุาเท้า 1.นางสุพัตรา อุปนิสากร พยาบาลศาสตร์ ส.8824 28/1/2554 
76 สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการท าแผล 1.ผศ.ดร.วิภา แซ่เซี้ย  พยาบาลศาสตร์ ส.8823 28/1/2554 
77 การออกก าลังกายข้อเท้าเพื่อส่งเสริม 

การไหลเวียนเลือด 
1.นางสาวเกสร พรมเหล็ก  แพทยศาสตร์ ส.8822 28/1/2554 

78 แนวทางเวชปฏิบัติทางการแพทย์แผน
ไทย (Clinical Practice Guideline) 

1.น.ส.สุพรรณิกา ใจสมัน การแพทย์แผน
ไทย 

ว.27281 24/11/2554 

 ความลับทางการค้า  
79 สูตรและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีส่วนผสม

ของน้ ามะพร้าว 
1.ผศ.ดร.นิซาอูดะห์  
  ระเด่นอาหมัด 

วิทยาศาสตร์ ลค.6113 24/2/2554 
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7. การถ่ายทอดเทคโนโลยแีละความรู้ 
 

7.1 ส านักงานประสานงานวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน  

 
 CILO ได้ดําเนินงานตามภารกิจในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยในการถ่ายทอด
องค์ความรู้หรือเทคโนโลยีให้แก่หน่วยงานภายนอกและชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาได้ดําเนินกิจกรรมที่เน้นประสานงานใน
บริบทที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชนภาคใต้ (ตารางที่ 7.1) ทั้งส่วนที่ดําเนินการจัดเองและเข้าร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกอื่นๆ ดังนี้  
 
ตารางท่ี 7.1  กิจกรรมการประสานงานและการเผยแพร่ผลงานวิจัย ปี 2553-2554 
ล าดับ ชื่อกิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย สถานที ่
ปี 2553 

1 ลงพื้นท่ีร่วมกับคณะนักวิจัยจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ไปชุมชนคลองเรือ  
ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เพื่อเข้าพบ
ชุมชนและสํารวจพื้นที่ในการก่อสร้าง
โรงไฟฟูาพลังนํ้าชุมชน 

14-15 ม.ค. 53 1. ชุมชนคลองเรือ ต.พะโต๊ะ  
อ.พะโต๊ะ จ.พังงา 

2. คณะนักวิจัยจาก ม.อ.  
และ ม.ธรรมศาสตร์  

3. คณะกรรมการจากการไฟฟูา
ฝุายผลิตแห่งประเทศไทย 

ชุมชนคลองเรือ ต.พะโต๊ะ  
อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 

2 ลงพื้นท่ีร่วมกับคณะนักวิจัยจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อจัดทําโครงการ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ําส้มควันไม้  

15 มี.ค 53 1. นักวิชาการ         
2. เกษตรกร อ.กงหรา จ.พัทลุง 

ศูนย์การเรียนรู้พลังงานชุมชน  
อ.กงหรา  จ.พัทลุง 

3 ร่วมจัดนิทรรศการวันปัจฉิมนิเทศบัณฑิต
อาสา มอ.รุ่นที่ 5 และพัฒนาโจทย์วิจัย
ร่วมกับชุมชน 

1 เม.ย. 53 1. บัณฑิตอาสา 
2. ชุมชนที่เข้าร่วมงาน 
3. นักวิชาการ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

4 ร่วมจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
การผลิตนํ้าส้มควันไม้พร้อมใช้ด้วยเคร่ือง
แยกนํ้ามันดินและการผลิตแก๊สชีวภาพ
ระดับชุมชน 

21 พ.ค. 53 1. คณะนักวิจัย  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. 

2. ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

อาคารศูนย์วิจัยทาง 
วิศวกรรมประยุกต์สิรินธร  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  

5 ลงพื้นท่ีร่วมกับคณะนักวิจัย เพื่อบันทึกเทป
โทรทัศน์ปัญหาตะกอนทราย บริเวณบ้าน
น้ําเค็ม อ.ตะกั่วปุา จ.พังงา 

9-10 มิ.ย. 53 1. คณะนักวิจัย ม.อ. วข.หาดใหญ่ 
และ วข.สุราษฎร์ฯ  

2. ประชาชน อ.ตะกั่วปุา และ  
อ.ใกล้เคียง จ.พังงา 

ณ บริเวณแพขนส่ง  
อ.ตะกั่วปุา จ.พังงา 

6 ลงพื้นท่ีร่วมกับคณะนักวิจัย เพื่อช่วย
แก้ปัญหาการจัดการขยะจากหลุม  
ณ เทศบาลตําบลปริก 

24 มิ.ย. 53 1.คณะนักวิจัย ม.อ. 
2. บุคลากรของเทศบาลตําบลปริก 

เทศบาล ต.ปริก อ.สะเดา  
จ.สงขลา 

7 ร่วมจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
การจัดการขยะมูลฝอยอินทรีย์ 
สําหรับท้องถิ่น 

23 ส.ค. 53 1. คณะนักวิจัย คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. 

2. ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

ห้องประชุมมงคลสุข   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.  
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7. การถ่ายทอดเทคโนโลยแีละความรู้ 
 

7.1 ส านักงานประสานงานวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน  

 
 CILO ได้ดําเนินงานตามภารกิจในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยในการถ่ายทอด
องค์ความรู้หรือเทคโนโลยีให้แก่หน่วยงานภายนอกและชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาได้ดําเนินกิจกรรมที่เน้นประสานงานใน
บริบทที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชนภาคใต้ (ตารางที่ 7.1) ทั้งส่วนที่ดําเนินการจัดเองและเข้าร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกอื่นๆ ดังนี้  
 
ตารางท่ี 7.1  กิจกรรมการประสานงานและการเผยแพร่ผลงานวิจัย ปี 2553-2554 
ล าดับ ชื่อกิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย สถานที ่
ปี 2553 

1 ลงพื้นท่ีร่วมกับคณะนักวิจัยจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ไปชุมชนคลองเรือ  
ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เพื่อเข้าพบ
ชุมชนและสํารวจพื้นที่ในการก่อสร้าง
โรงไฟฟูาพลังนํ้าชุมชน 

14-15 ม.ค. 53 1. ชุมชนคลองเรือ ต.พะโต๊ะ  
อ.พะโต๊ะ จ.พังงา 

2. คณะนักวิจัยจาก ม.อ.  
และ ม.ธรรมศาสตร์  

3. คณะกรรมการจากการไฟฟูา
ฝุายผลิตแห่งประเทศไทย 

ชุมชนคลองเรือ ต.พะโต๊ะ  
อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 

2 ลงพื้นท่ีร่วมกับคณะนักวิจัยจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อจัดทําโครงการ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ําส้มควันไม้  

15 มี.ค 53 1. นักวิชาการ         
2. เกษตรกร อ.กงหรา จ.พัทลุง 

ศูนย์การเรียนรู้พลังงานชุมชน  
อ.กงหรา  จ.พัทลุง 

3 ร่วมจัดนิทรรศการวันปัจฉิมนิเทศบัณฑิต
อาสา มอ.รุ่นที่ 5 และพัฒนาโจทย์วิจัย
ร่วมกับชุมชน 

1 เม.ย. 53 1. บัณฑิตอาสา 
2. ชุมชนที่เข้าร่วมงาน 
3. นักวิชาการ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

4 ร่วมจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
การผลิตนํ้าส้มควันไม้พร้อมใช้ด้วยเคร่ือง
แยกนํ้ามันดินและการผลิตแก๊สชีวภาพ
ระดับชุมชน 

21 พ.ค. 53 1. คณะนักวิจัย  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. 

2. ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

อาคารศูนย์วิจัยทาง 
วิศวกรรมประยุกต์สิรินธร  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  

5 ลงพื้นท่ีร่วมกับคณะนักวิจัย เพื่อบันทึกเทป
โทรทัศน์ปัญหาตะกอนทราย บริเวณบ้าน
น้ําเค็ม อ.ตะกั่วปุา จ.พังงา 

9-10 มิ.ย. 53 1. คณะนักวิจัย ม.อ. วข.หาดใหญ่ 
และ วข.สุราษฎร์ฯ  

2. ประชาชน อ.ตะกั่วปุา และ  
อ.ใกล้เคียง จ.พังงา 

ณ บริเวณแพขนส่ง  
อ.ตะกั่วปุา จ.พังงา 

6 ลงพื้นท่ีร่วมกับคณะนักวิจัย เพื่อช่วย
แก้ปัญหาการจัดการขยะจากหลุม  
ณ เทศบาลตําบลปริก 

24 มิ.ย. 53 1.คณะนักวิจัย ม.อ. 
2. บุคลากรของเทศบาลตําบลปริก 

เทศบาล ต.ปริก อ.สะเดา  
จ.สงขลา 

7 ร่วมจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
การจัดการขยะมูลฝอยอินทรีย์ 
สําหรับท้องถิ่น 

23 ส.ค. 53 1. คณะนักวิจัย คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. 

2. ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

ห้องประชุมมงคลสุข   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.  
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ล าดับ ชื่อกิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย สถานที ่
8 ประสานงานเพื่อหาคุณสมบัติของราปน 

ให้ชาวบ้าน บ้านบุโบย ต.แหลมสน 
อ.ละงู  จ.สตูล 

10 ก.ย. 53 1. นักวิชาการ  
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 

2. ชาวบ้านบ้านบุโบย อ.ละงู จ.สตูล 

ชาวบ้านส่งตัวอย่างมายัง
สํานักงานฯ 

9 ประสานงานการทําปาล์มแวกซ์ 
จากกากปาล์มสด 

14 ก.ย. 53 1. นักวิชาการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. 

2. ผู้ประกอบการ 

ม.อ. 

10 ประสานงานการจัดโครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการใช้เคร่ืองกําจัดไฮโดรเจน 
ซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพที่ผลิตจากฟาร์มสุกร 

6 ต.ค. 53 1. นักวิชาการคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

2. กลุ่มชนชน 

เสาวภาฟาร์ม  อ.สิชล   
จ.นครศรีธรรมราช 

11 ลงพื้นท่ีร่วมกับ สกว. 4 จังหวัดภาคใต้
ตอนกลางติดตามงานวิจัยในพื้นที่ จ.สตูล 

26-27 ต.ค.53 1. นักวิจัยในพื้นที่ 
2. นักวิชาการคณะต่างๆ 
3. กลุ่มชุมชน 

อ.ละง ู จ.สตูล 

12 ประสานงานและร่วมจัดโครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการช่วยผลิตน้ําตาลแว่นด้วย
เครื่องช่วยหยอดนํ้าตาลแว่นและการช่วย
ผลิตหมากแว่นด้วยเคร่ืองหั่นหมากและ
อบแห้งหมาก 

19 พ.ย. 53 1. นักวิชาการ ม.อ.  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2. กลุ่มชุมชน 

ห้องประชุมมงคลสุข   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. 

ปี 2554 
1 ประสานงานการพัฒนาข้อเสนอโครงการ 

วิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างเครื่องคัดแยกและ
ย่อยขยะพลาสติก  กรณีศึกษา: เทศบาล
ตําบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา  

22-24 พ.ย. 53 1. คณะอาจารย์/นักวิจัย  
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์  

2. คณะทํางานของเทศบาล 
ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 

ม.อ. และเทศบาลตําบลปริก  
อ.สะเดา จ.สงขลา 

2 ลงพื้นท่ีจัดนิทรรศการและแสดงผลงานทาง
วิชาการในงานมหกรรมความ ก้าวหน้าทาง
วิชาการ ครั้งที่ 7 ประจําปี 2554 

4-8 ม.ค.54 นักเรียน นักศึกษา  
และประชาชนทั่วไป 

บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา  
จ.สงขลา 

3 จัดสัมมนา "หาดใหญ่เข้มแข็ง.. 
สู้ภัยนํ้าท่วม" คร้ังท่ี 1 

20 ก.พ. 54 1.อาจารย์/นักวิจัยท่ีสนใจ 
2. หน่วยงานภาคี  
3. ประชาชนทั่วไป  

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลอง 
สิริราชสมบัติครบ 60 ปี ม.อ. 

4 ประสานงานเพื่อพัฒนาและรักษา 
พื้นท่ีปุาผาดํา จ.สงขลา 

25 ก.พ. 54 1. อาจารย์/นักวิจัย/เจ้าหน้าที่
ประสานงานของ ม.อ. และ 
สกว.  

2. ชาวบ้านบริเวณปุาผาดํา และ 
ประชาชนผู้สนใจท่ัวไป 

ชาวบ้านติดต่อมายัง CILO  
ทางโทรศัพท์ และมีการประชุม 
ที่ ห้อง 210 สนอ. 

5 ร่วมจัดโครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตอาสา 
(บอ. มอ.) และพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับ
ชุมชน กับสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพ
ภาคใต้ (วพส.) 

19-20 เม.ย. 54 1. บัณฑิตอาสา (บอ.มอ.)  
2. ประชาชนที่สนใจ/เจ้าของปัญหา  
3. อาจารย์/นักวิจัยของ ม.อ. 

ห้องประชุม 3301  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.  

6 ประสานงานเพื่อหาคุณสมบัติของใบขลู่ 20 เม.ย. 54 1. อาจารย์/นักวิจัย 
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ.  

2. ชาวบ้านกลุ่มสตรีจักรสาน 
จาก จ.ตรัง 

ชาวบ้านส่งตัวอย่างใบขลู่และ
สารละลายจากใบขลู่ที่มี
คุณสมบัติในการไล่ยุง  
ผ่านทาง บัณฑิตอาสา (บอ.มอ.) 

7 จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง ม.อ. กับ 
สกว. และโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง 
"ปาล์มนํ้ามันความมั่นคงทางอาหาร โอกาส
ของพลังงานทางเลือก และความย่ังยืนของ
เกษตรกร" 
 

9 พ.ค. 54 1. อาจารย์/นักวิจัย/เจ้าหน้าที่ 
ผู้สนใจ  

2. เกษตรกรชาวสวนปาล์ม และ  
3. ประชาชนผู้สนใจท่ัวไป 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 
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8 ประสานงานเพื่อหาคุณสมบัติของน้ําส้มควัน

ไม้ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์น้ําส้มควัน
ไม้เพื่อจําหน่าย 

8 มิ.ย. 54 1. อาจารย/์นักวิจัยผู้สนใจ จาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
อุตสาหกรรมเกษตร  

2. เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย  
3. ผู้นําชุมชนและชาวบ้าน  

อ.กงหรา จ.พัทลุง 

ได้รับการประสานงานผ่าน
บัณฑิตอาสา (บอ.มอ.) และนัด
หารือ ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ 
สํานักวิจัยและพัฒนา ม.อ. 

9 ประสานงานแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพน้ําในบึง
ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

10 มิ.ย. 54 1. อาจารย/์นักวิจัยท่ีสนใจ  
2. เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย  
3. ชาวบ้านบริเวณบึงขุนทะเล 

ชาวบ้านบึงขุนทะเลติดต่อมายัง 
CILO ทางโทรศัพท์ 

10 จัดประชุมเพื่อนําเสนอเอกสารเชิงหลักการ 
(Concept paper) ในประเด็นปัญหาของ
เครือข่ายสหวิทยาการแห่ง
ราชบัณฑิตยสถานภาคใต้ เพื่อพัฒนาเปน็
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุน
วิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

12 ก.ค. 54 1. อาจารย/์นักวิจัย   
2. คณะผู้แทนจากราชบัณฑิตฯ 
3. เจ้าหน้าที่ CILO 

ห้องประชุมเลิศพัฒน์  
สํานักวิจัยและพัฒนา ม.อ. 

11 จัดสัมมนา "หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัย 
น้ําท่วม" คร้ังท่ี 2 

30 ก.ค. 54 1. อาจารย/์นักวิจัยท่ีสนใจ   
2. หน่วยงานภาคี  
3. ประชาชนทั่วไป  

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลอง 
สิริราชสมบัติครบ 60 ป ี

12 นํานักวิจัยลงพื้นท่ีเทศบาล ต.ปริก เพื่อ
หารือเรื่องการพัฒนาโครงการการผลิต
พลังงานจากมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีการ
หมักขยะแห้ง (Dry Fermentation) 

8 ส.ค. 54 1. อาจารย/์นักวิจัย  
2. คณะผู้แทนจากมูลนิธิพัฒนา

พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
3. เจ้าหน้าที่ CILO 

เทศบาลตําบลปริก อ.สะเดา 
จ.สงขลา 

13 โครงการถ่ายทอดฯ การแปรรูปผลิตภัณฑ์
ปลาหวานพร้อมบริโภค  

เม.ย.-ก.ค. 54 1. นักวิจัยจากคณะอุตสาหกรรม
เกษตร  

2. เกษตรกรโครงการชัยพัฒนา-
กาชาดไทย อ.คุระบุรี จ.พังงา 

ม.อ. และโครงการชัยพัฒนา-
กาชาดไทย อ.คุระบุรี จ.พังงา 

14 โครงการถ่ายทอดฯ การแปรรูปผลิตภัณฑ์
โยเกิร์ตจากน้ํานมแพะในระดับอุตสาหกรรม
ขนาดย่อม  

เม.ย.-ก.ค. 54 1. นักวิจัยจากคณะอุตสาหกรรม
เกษตร  

2. เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เลี้ยงแพะและแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากน้ํานมแพะ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. 

15 โครงการถ่ายทอดฯ การแปรรูปผลิตภัณฑ์
น้ําแกงส้มบรรจุถุงเพาร์  

มี.ค.-ก.ค. 54 1. นักวิจัยจากคณะอุตสาหกรรม
เกษตร  

2. หจก. ข้าวต้มมัดเนินขุมทอง 

หจก.ข้าวต้มมัดเนินขุมทอง  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

16 โครงการถ่ายทอดฯ การฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
ในถุงพลาสติก 
 

มี.ค.-ส.ค. 54 1. อาจารย์และทีมงาน 
2. เกษตรกรผู้เพาะเห็ด 
3. ผู้สนใจท่ัวไป 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ม.อ. วิทยาเขตปัตตานี และ
ฟาร์มเพาะเห็ดไก่โต้ง  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

17 โครงการถ่ายทอดฯ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่เครือข่ายผู้เลี้ยงโคเน้ือ 
สุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนาระบบการเลี้ยงและ
ห่วงโซ่อุปทาน  

ก.พ.-ก.ย. 54 1. อาจารย/์นักวิจัย  
2. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ  
3. ผู้สนใจท่ัวไป 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ม.อ. วิทยาเขต 
สุราษฎร์ธานี และฟาร์มโคเนื้อ
กําแพงแสน 
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ล าดับ ชื่อกิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย สถานที ่
8 ประสานงานเพื่อหาคุณสมบัติของราปน 

ให้ชาวบ้าน บ้านบุโบย ต.แหลมสน 
อ.ละงู  จ.สตูล 

10 ก.ย. 53 1. นักวิชาการ  
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 

2. ชาวบ้านบ้านบุโบย อ.ละงู จ.สตูล 

ชาวบ้านส่งตัวอย่างมายัง
สํานักงานฯ 

9 ประสานงานการทําปาล์มแวกซ์ 
จากกากปาล์มสด 

14 ก.ย. 53 1. นักวิชาการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. 

2. ผู้ประกอบการ 

ม.อ. 

10 ประสานงานการจัดโครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการใช้เคร่ืองกําจัดไฮโดรเจน 
ซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพที่ผลิตจากฟาร์มสุกร 

6 ต.ค. 53 1. นักวิชาการคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

2. กลุ่มชนชน 

เสาวภาฟาร์ม  อ.สิชล   
จ.นครศรีธรรมราช 

11 ลงพื้นท่ีร่วมกับ สกว. 4 จังหวัดภาคใต้
ตอนกลางติดตามงานวิจัยในพื้นที่ จ.สตูล 

26-27 ต.ค.53 1. นักวิจัยในพื้นที่ 
2. นักวิชาการคณะต่างๆ 
3. กลุ่มชุมชน 

อ.ละง ู จ.สตูล 

12 ประสานงานและร่วมจัดโครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการช่วยผลิตน้ําตาลแว่นด้วย
เครื่องช่วยหยอดนํ้าตาลแว่นและการช่วย
ผลิตหมากแว่นด้วยเคร่ืองหั่นหมากและ
อบแห้งหมาก 

19 พ.ย. 53 1. นักวิชาการ ม.อ.  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2. กลุ่มชุมชน 

ห้องประชุมมงคลสุข   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. 

ปี 2554 
1 ประสานงานการพัฒนาข้อเสนอโครงการ 

วิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างเครื่องคัดแยกและ
ย่อยขยะพลาสติก  กรณีศึกษา: เทศบาล
ตําบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา  

22-24 พ.ย. 53 1. คณะอาจารย์/นักวิจัย  
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์  

2. คณะทํางานของเทศบาล 
ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 

ม.อ. และเทศบาลตําบลปริก  
อ.สะเดา จ.สงขลา 

2 ลงพื้นท่ีจัดนิทรรศการและแสดงผลงานทาง
วิชาการในงานมหกรรมความ ก้าวหน้าทาง
วิชาการ ครั้งที่ 7 ประจําปี 2554 

4-8 ม.ค.54 นักเรียน นักศึกษา  
และประชาชนทั่วไป 

บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา  
จ.สงขลา 

3 จัดสัมมนา "หาดใหญ่เข้มแข็ง.. 
สู้ภัยนํ้าท่วม" คร้ังท่ี 1 

20 ก.พ. 54 1.อาจารย/์นักวิจัยท่ีสนใจ 
2. หน่วยงานภาคี  
3. ประชาชนทั่วไป  

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลอง 
สิริราชสมบัติครบ 60 ปี ม.อ. 

4 ประสานงานเพื่อพัฒนาและรักษา 
พื้นท่ีปุาผาดํา จ.สงขลา 

25 ก.พ. 54 1. อาจารย/์นักวิจัย/เจ้าหน้าที่
ประสานงานของ ม.อ. และ 
สกว.  

2. ชาวบ้านบริเวณปุาผาดํา และ 
ประชาชนผู้สนใจท่ัวไป 

ชาวบ้านติดต่อมายัง CILO  
ทางโทรศัพท์ และมีการประชุม 
ที่ ห้อง 210 สนอ. 

5 ร่วมจัดโครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตอาสา 
(บอ. มอ.) และพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับ
ชุมชน กับสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพ
ภาคใต้ (วพส.) 

19-20 เม.ย. 54 1. บัณฑิตอาสา (บอ.มอ.)  
2. ประชาชนที่สนใจ/เจ้าของปัญหา  
3. อาจารย/์นักวิจัยของ ม.อ. 

ห้องประชุม 3301  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.  

6 ประสานงานเพื่อหาคุณสมบัติของใบขลู่ 20 เม.ย. 54 1. อาจารย/์นักวิจัย 
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ.  

2. ชาวบ้านกลุ่มสตรีจักรสาน 
จาก จ.ตรัง 

ชาวบ้านส่งตัวอย่างใบขลู่และ
สารละลายจากใบขลู่ที่มี
คุณสมบัติในการไล่ยุง  
ผ่านทาง บัณฑิตอาสา (บอ.มอ.) 

7 จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง ม.อ. กับ 
สกว. และโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง 
"ปาล์มนํ้ามันความมั่นคงทางอาหาร โอกาส
ของพลังงานทางเลือก และความย่ังยืนของ
เกษตรกร" 
 

9 พ.ค. 54 1. อาจารย/์นักวิจัย/เจ้าหน้าที่ 
ผู้สนใจ  

2. เกษตรกรชาวสวนปาล์ม และ  
3. ประชาชนผู้สนใจท่ัวไป 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 
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8 ประสานงานเพื่อหาคุณสมบัติของน้ําส้มควัน

ไม้ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์น้ําส้มควัน
ไม้เพื่อจําหน่าย 

8 มิ.ย. 54 1. อาจารย์/นักวิจัยผู้สนใจ จาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
อุตสาหกรรมเกษตร  

2. เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย  
3. ผู้นําชุมชนและชาวบ้าน  

อ.กงหรา จ.พัทลุง 

ได้รับการประสานงานผ่าน
บัณฑิตอาสา (บอ.มอ.) และนัด
หารือ ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ 
สํานักวิจัยและพัฒนา ม.อ. 

9 ประสานงานแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพน้ําในบึง
ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

10 มิ.ย. 54 1. อาจารย์/นักวิจัยท่ีสนใจ  
2. เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย  
3. ชาวบ้านบริเวณบึงขุนทะเล 

ชาวบ้านบึงขุนทะเลติดต่อมายัง 
CILO ทางโทรศัพท์ 

10 จัดประชุมเพื่อนําเสนอเอกสารเชิงหลักการ 
(Concept paper) ในประเด็นปัญหาของ
เครือข่ายสหวิทยาการแห่ง
ราชบัณฑิตยสถานภาคใต้ เพื่อพัฒนาเปน็
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุน
วิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

12 ก.ค. 54 1. อาจารย/์นักวิจัย   
2. คณะผู้แทนจากราชบัณฑิตฯ 
3. เจ้าหน้าที่ CILO 

ห้องประชุมเลิศพัฒน์  
สํานักวิจัยและพัฒนา ม.อ. 

11 จัดสัมมนา "หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัย 
น้ําท่วม" คร้ังท่ี 2 

30 ก.ค. 54 1. อาจารย์/นักวิจัยท่ีสนใจ   
2. หน่วยงานภาคี  
3. ประชาชนทั่วไป  

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลอง 
สิริราชสมบัติครบ 60 ปี 

12 นํานักวิจัยลงพื้นท่ีเทศบาล ต.ปริก เพื่อ
หารือเรื่องการพัฒนาโครงการการผลิต
พลังงานจากมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีการ
หมักขยะแห้ง (Dry Fermentation) 

8 ส.ค. 54 1. อาจารย์/นักวิจัย  
2. คณะผู้แทนจากมูลนิธิพัฒนา

พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
3. เจ้าหน้าที่ CILO 

เทศบาลตําบลปริก อ.สะเดา 
จ.สงขลา 

13 โครงการถ่ายทอดฯ การแปรรูปผลิตภัณฑ์
ปลาหวานพร้อมบริโภค  

เม.ย.-ก.ค. 54 1. นักวิจัยจากคณะอุตสาหกรรม
เกษตร  

2. เกษตรกรโครงการชัยพัฒนา-
กาชาดไทย อ.คุระบุรี จ.พังงา 

ม.อ. และโครงการชัยพัฒนา-
กาชาดไทย อ.คุระบุรี จ.พังงา 

14 โครงการถ่ายทอดฯ การแปรรูปผลิตภัณฑ์
โยเกิร์ตจากน้ํานมแพะในระดับอุตสาหกรรม
ขนาดย่อม  

เม.ย.-ก.ค. 54 1. นักวิจัยจากคณะอุตสาหกรรม
เกษตร  

2. เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เลี้ยงแพะและแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากน้ํานมแพะ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. 

15 โครงการถ่ายทอดฯ การแปรรูปผลิตภัณฑ์
น้ําแกงส้มบรรจุถุงเพาร์  

มี.ค.-ก.ค. 54 1. นักวิจัยจากคณะอุตสาหกรรม
เกษตร  

2. หจก. ข้าวต้มมัดเนินขุมทอง 

หจก.ข้าวต้มมัดเนินขุมทอง  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

16 โครงการถ่ายทอดฯ การฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
ในถุงพลาสติก 
 

มี.ค.-ส.ค. 54 1. อาจารย์และทีมงาน 
2. เกษตรกรผู้เพาะเห็ด 
3. ผู้สนใจท่ัวไป 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ม.อ. วิทยาเขตปัตตานี และ
ฟาร์มเพาะเห็ดไก่โต้ง  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

17 โครงการถ่ายทอดฯ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่เครือข่ายผู้เลี้ยงโคเน้ือ 
สุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนาระบบการเลี้ยงและ
ห่วงโซ่อุปทาน  

ก.พ.-ก.ย. 54 1. อาจารย์/นักวิจัย  
2. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ  
3. ผู้สนใจท่ัวไป 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ม.อ. วิทยาเขต 
สุราษฎร์ธานี และฟาร์มโคเนื้อ
กําแพงแสน 
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18 จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาโจทย์

วิจัยร่วมกันระหว่าง ม.อ. ม.วลัยลักษณ์ และ
สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ เพื่อเสนอขอรับ
ทุนอุดหนุนจาก วช. (ลงนาม MOU 4 ฝุาย)  
คร้ังท่ี 1 ประเด็นเรื่อง ปาล์ม อาหารทะเล 
นกนางแอ่น ยางพารา และไม้ยางพารา  

15 ก.พ. 54 1. อุตสาหกรรมภาคใต้ 
2. อาจารย์/นักวิจัย จาก ม.อ.  

และ ม.วลัยลักษณ์  
3. วช. 

ณ ห้องเลิศพัฒน์ สํานักวิจัยและ
พัฒนา ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ 

19 จัดประชุมทางไกลเพื่อหารือแนวทาง  
การพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกันระหว่าง ม.อ.  
ม.วลัยลักษณ์  และสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ 
(ลงนาม MOU 4 ฝุาย) คร้ังท่ี 2 ประเด็น
เรื่อง ยางพารา และไม้ยางพารา 

10 มิ.ย. 54 1. อุตสาหกรรมภาคใต้ 
2. อาจารย์/นักวิจัย จาก ม.อ.  

และ ม.วลัยลักษณ์ 
3. วช. 

ณ ห้องประชุม 210  
สํานักงานอธิการบดี ม.อ.  
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

20 ประสานงานการประชุมกรอบการวิจัยที่ วช. 
ให้ทุนอุดหนุนปีงบประมาณ 2555 และ
แนวทางนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติฯ ฉบับที่ 8 และระดมความคิดการ
จัดทํากรอบการวิจัยและยุทธศาสตร์การ
วิจัยรายสาขา (sector) : ภาคใต้  

29 มิ.ย. 54 1. อุตสาหกรรมภาคใต้ 
2. อาจารย์/นักวิจัย จาก ม.อ.  

และ ม.วลัยลักษณ์ 
3. วช. 

โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

21 จัดประชุมให้อาจารย์/นักวิจัย ในกลุ่ม GIS, 
Carbon Credit และ Carbon/ Water 
Footprint เพื่อหารือเรื่องการพัฒนาโจทย์
วิจัยด้านยางพารา 

6 ก.ค. 54 1. อุตสาหกรรมภาคใต้ 
2. อาจารย์/นักวิจัย จาก ม.อ.  

และ ม.วลัยลักษณ์ 
3. วช. 

ห้องเลิศพัฒน์ สํานักวิจัยและ
พัฒนา ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ 

22 จัดประชุมให้อาจารย์/นักวิจัย ในกลุ่ม GIS, 
Carbon Credit และ Carbon/ Water 
Footprint เพื่อหารือเรื่อง โครงการวิจัยย่อย
ที่จะเข้าร่วม และชื่อชุดโครงการวิจัย 

20 ก.ค. 54 1. อุตสาหกรรมภาคใต้ 
2. อาจารย์/นักวิจัย จาก ม.อ.  

และ ม.วลัยลักษณ์  
3. วช. 

ห้องประชุม 215 สํานักงาน
อธิการบดี ม.อ. วิทยาเขต
หาดใหญ่ 

23 จัดประชุมให้อาจารย์/นักวิจัย ในกลุ่ม GIS, 
Carbon Credit และ Carbon/ Water 
Footprint เพื่อสรุปงาน รูปแบบ และเตรียม
ข้อมูลเพื่อส่ง วช. ตามหัวข้อวิจัยในชุด
โครงการวิจัยของกลุ่ม 

28 ก.ค. 54 1. อุตสาหกรรมภาคใต้ 
2. อาจารย์/นักวิจัย จาก ม.อ.  

และ ม.วลัยลักษณ์ 
3. วช. 

ห้องเลิศพัฒน์ สํานักวิจัยและ
พัฒนา ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ 

24 ติดต่อประสานงาน บ.ปัตตานีปลาปุน จํากัด 
ซึ่งสนใจงานวิจัย (Concept paper) ของ 
ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล เร่ือง การใช้
ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือจาก
อุตสาหกรรม การแปรรูปสัตว์นํ้าแช่แข็ง  

29 ก.ค 54 -  
5 ก.ย 54 

1. บ.ปัตตานีปลาปุน จํากัด  
2. ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล 

บ.ปัตตานีปลาปุน จํากัด 

25 ประสานและดําเนินงานขอให้ ม.อ. เป็นผู้รับ
ทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้
ผู้ประกอบการที่สนับสนุนทุนวิจัยสามารถ
ขอลดหย่อนภาษีได้ถึง 200%  
จากอธิบดีกรมสรรพากร 

27 เม.ย 54 - 
ปัจจุบัน  

(ติดตามจาก 
กรมสรรพากร 

กรุงเทพฯ) 

1. ภาคอุตสาหกรรม 
2. ม.อ. 

สรรพากรพื้นท่ี อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา 

26 โครงการคูปองนวัตกรรมสําหรับ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (ภาคใต)้ 

21 มี.ค. -  
7 ก.ค. 54 

1. อาจารย์/นักวิจัย จาก ม.อ.  
2. ผู้ประกอบการ  
3. สภาอุตสาหกรรมภาคใต ้
4. สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  

ห้องกรุงเทพ 1    
โรงแรม บี.พี. แกรนด์ทาวเวอร์    
อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 
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27 ประสานงานเพื่อหาโรงงานกรณีศึกษาให้กับ

โครงการวิจัย  เรื่อง “การประยุกต์ ใช้
แนวคิดแบบลีนกับการจัดการโซ่อุปทาน
อุตสาหกรรมยางพารา” โดย รศ.ดร.นิกร  
ศิริวงศ์ไพศาล  ภาควิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ม.อ. 
เป็นหัวหน้าโครงการผ่านสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดสงขลา  บริษัทบริดจสโตนเนเชอรัล 
รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด  บริษัทไทย
ฮั้วยางพารา จํากัด (มหาชน) และบริษัท 
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด 

29 ก.ย.54 -  
ม.ค. 55 

1. ภาคอุตสาหกรรม 
2. ม.อ. 

ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ 

28 นําคณะนักวิจัยจากสถานวิจัยเทคโนโลยี
พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมดู
งานกระบวนการเพิ่มมูลค่าตอไม้ยางของ
บริษัท พาราวีเนียร์ 2002 จํากัด  
ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 

12 ต.ค. 54 1. นักวิจัยของสถานวิจัยเทคโนโลยี
พลังงาน  

   คณะวิศวะกรรรมศาสตร์ ม.อ. 
2. ผู้ประกอบการจาก

ภาคอุตสาหกรรม 
3. อาจารย/์นักวิจัยในมหาวิทยาลัย 

บริษัท พาราวีเนียร์ 2002 จํากัด 
ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 

29 ประสานงานกับโครงการเครือข่ายธุรกิจ
นวัตกรรมภาคใต้ เพื่อหาแหล่งทุนสนับสนุน
โครงการผลิตเคร่ืองจักรที่ใช้ในกระบวนการ
เพิ่มมูลค่าตอไม้ยางของบริษัท พาราวีเนียร์ 
2002 จํากัด ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 

31 ต.ค. 54 1. โครงการเครือข่ายธุรกิจ
นวัตกรรมภาคใต้ 

2. ผู้ประกอบการจาก
ภาคอุตสาหกรรม 

3. อาจารย/์นักวิจัยในมหาวิทยาลัย 

ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ 

30 ประสานงานให้โครงการเครือข่ายธุรกิจ
นวัตกรรมภาคใต้เกี่ยวกับการสรรหาที่
ปรึกษา โครงการ "sand bath"  ซึ่งใช้วัตถุดิบ
เป็น "ทรายหาดไม้ขาว" ในการบําบัดโรค
ต่างๆ 

22 พ.ย. 54 1. โครงการเครือข่ายธุรกิจ
นวัตกรรมภาคใต้ 

2. ผู้ประกอบการ 
3. อาจารย/์นักวิจัยในมหาวิทยาลัย 

ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ 

31 จัดประชุมเพื่อนําเสนอ Concept ในการทํา
โครงการวิจัย แก่ บ.ไทยฮั้วยางพารา จํากัด 
(มหาชน)  เรื่อง “การประยุกต์ใช้แนวคิด
แบบลีนกับการจัดการโซ่อุปทาน
อุตสาหกรรมยางพารา” 

1 ธ.ค. 54 1. ภาคอุตสาหกรรม 
2. ม.อ. 

ห้องประชุมเลิศพัฒน์  
สํานักวิจัยและพัฒนา ม.อ. 

32 ประสานงานการจัดทําบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ระหว่างบริษัท  
ไทยฮั้วยางพารา จํากัด (มหาชน) กับ ม.อ. 

1 ธ.ค. 54 - 
ปัจจุบัน 

1. บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จํากัด 
(มหาชน) 

2. ม.อ. 

ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ 

33 ประสานงานเพื่อหาบริษัทร่วมทําวิจัยใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ prebiotic หรือ 
probiotic ของโครงการวิจัยเรื่อง  “การผลิต
และการศึกษาประสิทธิผลของใยอาหารพ
รีไบโอติกต่อระบบภูมิคุ้มกันและสมดุล
จุลินทรีย์ลําไส้ของหนูที่ชักนําให้เกิดมะเร็ง
ด้วยสารเคมี” โดยมี ดร.สันทัด วิเชียรโชติ 
สถานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหาร
เพื่อสุขภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผ่าน 
บริษัทอินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด, บริษัทกิฟ
ฟารีน สกายไลน์ ยูนิต้ี จํากัด,  
 

2 ธ.ค. 54 1. ภาคอุตสาหกรรม 
2. ม.อ. 

-  บริษัทอินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด 
-  บริษัทกิฟฟารีน สกายไลน์  

ยูนิตี้ จํากัด 
-  บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ 

แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์
แคร์ จํากัด 

-  บริษัทโควิก เคทท์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จํากัด 
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ล าดับ ชื่อกิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย สถานที ่
18 จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาโจทย์

วิจัยร่วมกันระหว่าง ม.อ. ม.วลัยลักษณ์ และ
สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ เพื่อเสนอขอรับ
ทุนอุดหนุนจาก วช. (ลงนาม MOU 4 ฝุาย)  
คร้ังท่ี 1 ประเด็นเรื่อง ปาล์ม อาหารทะเล 
นกนางแอ่น ยางพารา และไม้ยางพารา  

15 ก.พ. 54 1. อุตสาหกรรมภาคใต้ 
2. อาจารย/์นักวิจัย จาก ม.อ.  

และ ม.วลัยลักษณ์  
3. วช. 

ณ ห้องเลิศพัฒน์ สํานักวิจัยและ
พัฒนา ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ 

19 จัดประชุมทางไกลเพื่อหารือแนวทาง  
การพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกันระหว่าง ม.อ.  
ม.วลัยลักษณ์  และสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ 
(ลงนาม MOU 4 ฝุาย) คร้ังท่ี 2 ประเด็น
เรื่อง ยางพารา และไม้ยางพารา 

10 มิ.ย. 54 1. อุตสาหกรรมภาคใต้ 
2. อาจารย/์นักวิจัย จาก ม.อ.  

และ ม.วลัยลักษณ์ 
3. วช. 

ณ ห้องประชุม 210  
สํานักงานอธิการบดี ม.อ.  
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

20 ประสานงานการประชุมกรอบการวิจัยที่ วช. 
ให้ทุนอุดหนุนปีงบประมาณ 2555 และ
แนวทางนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติฯ ฉบับที่ 8 และระดมความคิดการ
จัดทํากรอบการวิจัยและยุทธศาสตร์การ
วิจัยรายสาขา (sector) : ภาคใต้  

29 มิ.ย. 54 1. อุตสาหกรรมภาคใต้ 
2. อาจารย/์นักวิจัย จาก ม.อ.  

และ ม.วลัยลักษณ์ 
3. วช. 

โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

21 จัดประชุมให้อาจารย์/นักวิจัย ในกลุ่ม GIS, 
Carbon Credit และ Carbon/ Water 
Footprint เพื่อหารือเรื่องการพัฒนาโจทย์
วิจัยด้านยางพารา 

6 ก.ค. 54 1. อุตสาหกรรมภาคใต้ 
2. อาจารย/์นักวิจัย จาก ม.อ.  

และ ม.วลัยลักษณ์ 
3. วช. 

ห้องเลิศพัฒน์ สํานักวิจัยและ
พัฒนา ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ 

22 จัดประชุมให้อาจารย์/นักวิจัย ในกลุ่ม GIS, 
Carbon Credit และ Carbon/ Water 
Footprint เพื่อหารือเรื่อง โครงการวิจัยย่อย
ที่จะเข้าร่วม และชื่อชุดโครงการวิจัย 

20 ก.ค. 54 1. อุตสาหกรรมภาคใต้ 
2. อาจารย/์นักวิจัย จาก ม.อ.  

และ ม.วลัยลักษณ์  
3. วช. 

ห้องประชุม 215 สํานักงาน
อธิการบดี ม.อ. วิทยาเขต
หาดใหญ่ 

23 จัดประชุมให้อาจารย์/นักวิจัย ในกลุ่ม GIS, 
Carbon Credit และ Carbon/ Water 
Footprint เพื่อสรุปงาน รูปแบบ และเตรียม
ข้อมูลเพื่อส่ง วช. ตามหัวข้อวิจัยในชุด
โครงการวิจัยของกลุ่ม 

28 ก.ค. 54 1. อุตสาหกรรมภาคใต้ 
2. อาจารย/์นักวิจัย จาก ม.อ.  

และ ม.วลัยลักษณ์ 
3. วช. 

ห้องเลิศพัฒน์ สํานักวิจัยและ
พัฒนา ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ 

24 ติดต่อประสานงาน บ.ปัตตานีปลาปุน จํากัด 
ซึ่งสนใจงานวิจัย (Concept paper) ของ 
ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล เร่ือง การใช้
ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือจาก
อุตสาหกรรม การแปรรูปสัตว์นํ้าแช่แข็ง  

29 ก.ค 54 -  
5 ก.ย 54 

1. บ.ปัตตานีปลาปุน จํากัด  
2. ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล 

บ.ปัตตานีปลาปุน จํากัด 

25 ประสานและดําเนินงานขอให้ ม.อ. เป็นผู้รับ
ทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้
ผู้ประกอบการที่สนับสนุนทุนวิจัยสามารถ
ขอลดหย่อนภาษีได้ถึง 200%  
จากอธิบดีกรมสรรพากร 

27 เม.ย 54 - 
ปัจจุบัน  

(ติดตามจาก 
กรมสรรพากร 

กรุงเทพฯ) 

1. ภาคอุตสาหกรรม 
2. ม.อ. 

สรรพากรพื้นท่ี อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา 

26 โครงการคูปองนวัตกรรมสําหรับ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (ภาคใต)้ 

21 มี.ค. -  
7 ก.ค. 54 

1. อาจารย/์นักวิจัย จาก ม.อ.  
2. ผู้ประกอบการ  
3. สภาอุตสาหกรรมภาคใต ้
4. สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  

ห้องกรุงเทพ 1    
โรงแรม บี.พ.ี แกรนด์ทาวเวอร์    
อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 
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ล าดับ ชื่อกิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย สถานที ่
27 ประสานงานเพื่อหาโรงงานกรณีศึกษาให้กับ

โครงการวิจัย  เรื่อง “การประยุกต์ ใช้
แนวคิดแบบลีนกับการจัดการโซ่อุปทาน
อุตสาหกรรมยางพารา” โดย รศ.ดร.นิกร  
ศิริวงศ์ไพศาล  ภาควิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ม.อ. 
เป็นหัวหน้าโครงการผ่านสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดสงขลา  บริษัทบริดจสโตนเนเชอรัล 
รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด  บริษัทไทย
ฮั้วยางพารา จํากัด (มหาชน) และบริษัท 
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด 

29 ก.ย.54 -  
ม.ค. 55 

1. ภาคอุตสาหกรรม 
2. ม.อ. 

ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ 

28 นําคณะนักวิจัยจากสถานวิจัยเทคโนโลยี
พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมดู
งานกระบวนการเพิ่มมูลค่าตอไม้ยางของ
บริษัท พาราวีเนียร์ 2002 จํากัด  
ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 

12 ต.ค. 54 1. นักวิจัยของสถานวิจัยเทคโนโลยี
พลังงาน  

   คณะวิศวะกรรรมศาสตร์ ม.อ. 
2. ผู้ประกอบการจาก

ภาคอุตสาหกรรม 
3. อาจารย์/นักวิจัยในมหาวิทยาลัย 

บริษัท พาราวีเนียร์ 2002 จํากัด 
ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 

29 ประสานงานกับโครงการเครือข่ายธุรกิจ
นวัตกรรมภาคใต้ เพื่อหาแหล่งทุนสนับสนุน
โครงการผลิตเคร่ืองจักรที่ใช้ในกระบวนการ
เพิ่มมูลค่าตอไม้ยางของบริษัท พาราวีเนียร์ 
2002 จํากัด ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 

31 ต.ค. 54 1. โครงการเครือข่ายธุรกิจ
นวัตกรรมภาคใต้ 

2. ผู้ประกอบการจาก
ภาคอุตสาหกรรม 

3. อาจารย์/นักวิจัยในมหาวิทยาลัย 

ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ 

30 ประสานงานให้โครงการเครือข่ายธุรกิจ
นวัตกรรมภาคใต้เกี่ยวกับการสรรหาที่
ปรึกษา โครงการ "sand bath"  ซึ่งใช้วัตถุดิบ
เป็น "ทรายหาดไม้ขาว" ในการบําบัดโรค
ต่างๆ 

22 พ.ย. 54 1. โครงการเครือข่ายธุรกิจ
นวัตกรรมภาคใต้ 

2. ผู้ประกอบการ 
3. อาจารย์/นักวิจัยในมหาวิทยาลัย 

ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ 

31 จัดประชุมเพื่อนําเสนอ Concept ในการทํา
โครงการวิจัย แก่ บ.ไทยฮั้วยางพารา จํากัด 
(มหาชน)  เรื่อง “การประยุกต์ใช้แนวคิด
แบบลีนกับการจัดการโซ่อุปทาน
อุตสาหกรรมยางพารา” 

1 ธ.ค. 54 1. ภาคอุตสาหกรรม 
2. ม.อ. 

ห้องประชุมเลิศพัฒน์  
สํานักวิจัยและพัฒนา ม.อ. 

32 ประสานงานการจัดทําบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ระหว่างบริษัท  
ไทยฮั้วยางพารา จํากัด (มหาชน) กับ ม.อ. 

1 ธ.ค. 54 - 
ปัจจุบัน 

1. บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จํากัด 
(มหาชน) 

2. ม.อ. 

ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ 

33 ประสานงานเพื่อหาบริษัทร่วมทําวิจัยใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ prebiotic หรือ 
probiotic ของโครงการวิจัยเรื่อง  “การผลิต
และการศึกษาประสิทธิผลของใยอาหารพ
รีไบโอติกต่อระบบภูมิคุ้มกันและสมดุล
จุลินทรีย์ลําไส้ของหนูที่ชักนําให้เกิดมะเร็ง
ด้วยสารเคมี” โดยมี ดร.สันทัด วิเชียรโชติ 
สถานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหาร
เพื่อสุขภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผ่าน 
บริษัทอินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด, บริษัทกิฟ
ฟารีน สกายไลน์ ยูนิต้ี จํากัด,  
 

2 ธ.ค. 54 1. ภาคอุตสาหกรรม 
2. ม.อ. 

-  บริษัทอินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด 
-  บริษัทกิฟฟารีน สกายไลน์  

ยูนิตี้ จํากัด 
-  บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ 

แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์
แคร์ จํากัด 

-  บริษัทโควิก เคทท์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จํากัด 
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ล าดับ ชื่อกิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย สถานที ่
บริษัทกิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ 
แอนด์ เฮลท์แคร์ จํากัด, บริษัทโควิก เคทท์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด  

34 ประสานงานให้โครงการเครือข่ายธุรกิจ
นวัตกรรมภาคใต้ เกี่ยวกับการสรรหาที่
ปรึกษาโครงการ เย่ียมชมบริษัท เขามหาชัย
พาราวู้ด จํากัด เพื่อการพัฒนานวัตกรรม
เครื่องเลื่อยไม้ 

22 ธ.ค. 54 1. โครงการเครือข่ายธุรกิจ
นวัตกรรมภาคใต้ 

2. ผู้ประกอบการ/ภาคอุตสาหกรรม 
3. อาจารย์/นักวิจัยในมหาวิทยาลัย 

บริษัท เขามหาชัยพาราวู้ด จํากัด 
จ.นครศรีธรรมราช 

35 จัดประชุมคณะกรรมการโครงการสังเคราะห์
ผลงานวิจัย ม.อ. 

26 ธ.ค. 54 อาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในมหาวิทยาลัย 

ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ 

36 ลงพื้นท่ีเข้าเย่ียมโรงงานก๋วยเต๋ียว 
เจริญศิริ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาด้าน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับเส้นก๋วยเต๋ียว กับ 
ทีมงาน ADSET คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
โดยมี ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 
อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 
เป็นที่ปรึกษาโครงการ 

28 ธ.ค. 54 1. ผู้ประกอบการ 
2. มหาวิทยาลัย 

โรงงานก๋วยเต๋ียวเจริญศิริ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 




รองผู้ว่าราชการจังหวดัสงขลา เขา้พบผู้บรหิาร ม.อ. เพือ่รว่มหารอืเรือ่งกลยทุธ์ในการทํางานร่วมกนั 
ระหวา่งภาครฐัและมหาวิทยาลยั 
 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553 นายเสรี ศรีหะไตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เดินทางมายัง 
สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อร่วมหารือกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยมี รศ.
ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองอธิการบดีฝุายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นประธาน และมีผู้บริหารของสํานักวิจัยและ
พัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกําหนดกลยุทธ์ในการทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐและมหาวิทยาลัย 
และมีการนําเสนอระบบการบริหารจัดการรายกรณี  หรือ Case Management (CM)  ของภาครัฐ โดยรอง 
ผู้ว่าฯ  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อไป 

 
 

CILO นาํคณะผู้บรหิารศกึษาดูงาน ณ ศนูยก์ารเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง คา่ยสรินิธร จ.ปัตตานี      
 

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553 CILO ประสานงานนําคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
นําโดย รศ.ดร.ชศูักดิ์ ลิ่มสกลุ รองอธิการบดีฝุายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ซึ่งผู้แทนของศูนยฯ์ ให้การต้อนรับเป็น
อย่างดี พร้อมกับการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการทําน้ําหมักชีวภาพและการนํามาใช้อย่างถูกวิธี และนําชม
การทํางานส่วนอื่นๆ ของค่ายสิรินธรอีกด้วย 

 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา
 

 

รายงานประจ าปี ผลการด าเนินงาน |  
ด้านการวิจัยและบัณฑิตศึกษา ปี 2553-2554 63 

 

 
CILO รว่มจดับรรยายพเิศษ เรือ่ง การวจัิยสหสาขาจะนํามาพัฒนาชมุชนได้อยา่งไร  
โดย ร.ต.อ. รศ. ดร. มรว.อคนิ รพพีฒัน์ 
 
 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุม 210 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ CILO 
ร่วมกับกลุ่มงานพัฒนานักวิจัย สํานักวิจัยและพัฒนา จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “การวิจัยสหสาขาจะนํามาพัฒนา
ชุมชนได้อย่างไร” โดย ร.ต.อ. รศ. ดร. มรว.อคิน รพีพัฒน์ นักวิจัยอาวุโสที่มีประสบการณ์ในการทํางานวิจัยเชิง
คุณภาพและทําวิจัยเกี่ยวกับชุมชนมายาวนาน ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้เล่าเรื่อง ท่านได้เล่าถึงประสบการณ์ใน
การทําวิจัยเชิงคุณภาพที่ท่านภูมิใจมากที่สุดคือ การทําวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ชื่อ “The Organization of a 
Bangkok Slum” ตั้งแต่วิธีการเริ่มลงพื้นครั้งแรกเพื่อสัมภาษณ์ชุมชน (ณ ตรอกใต้ เป็นสลัมและแหล่งเสื่อมโทรม
ติดกับวัดญวน สะพานขาว กรุงเทพฯ) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน การทําให้ชุมชนไว้วางใจและให้
ความร่วมมือในการตอบคําถามต่างๆ สําหรับการทําวิจัย ท่านใช้ทฤษฎี “โครงสร้างและหน้าที่” ใช้วิธีศึกษา
ประวัติชีวิตของคนในชุมชนมาอธิบายรูปแบบและความเป็นไปของชุมชน ผู้นําแต่ละชุมชนเป็นผู้นําขึ้นมาได้
อย่างไร หาคนสนับสนุนได้อย่างไร และอีกหลายๆ วิธีที่นักวิจัยผู้สนใจจะทํางานวิจัยเชิงคุณภาพต้องเรียนรู้
อย่างลึกซึ้ง ท่านได้มอบงานเขียน “มองสังคมผ่านชีวิตในชุมชน” โดย อคิน รพีพัฒน์ ไว้เป็นที่ระลึกสําหรับ
มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งสํานักวิจัยและพัฒนาได้จัดส่งให้สํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ เพื่อประชา-
สัมพันธ์ สําหรับผู้สนใจต่อไป นอกจากนี้ในช่วงการตอบข้อซักถาม ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับท่าน
วิทยากร จากประเด็นคําถามเกี่ยวกับการทําวิจัยในชุมชนโดยอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจที่เข้าร่วมฟัง
จํานวนมาก 
 
 
CILO จัดประชุมใหผู้้บรหิารสาํนักวิจยัและพัฒนา และสาํนักสง่เสรมิและการศกึษาตอ่เน่ือง  
หารอืแนวทางการทํางานรว่มกนั 
 

เมื่อวันที่ 16  กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมฉัตรวิจัย  สํานักวิจัยและพัฒนา ทีมงาน CILO นําโดย 
รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา ได้หารือร่วมกับสํานักส่งเสริมและการศึกษา
ต่อเนื่อง (OEC) โดยมี อ.สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข ผู้อํานวยการฯ และทีมบริหาร ร่วมหารือเพื่อให้เกิดการทํางาน
ร่วมกันในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร รวมถึงการนําเทคโนโลยีของ ม.อ. ไปถ่ายทอดสู่ชุมชนเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด สรุปผลการหารือดังนี้ 

1. การจัดอบรมเฉพาะเรื่องที่มาจากการวิจัย 
2. การนําชุมชนไปหาเทคโนโลยี 
3. การทํารายการวิทยุซึ่งมาจากการนํางานวิจัยมาเขียนใหม่ให้อ่านง่ายและย่อรายละเอียด 

               เพื่อความเข้าใจของชุมชน 
4. การทํารายการโทรทัศน์ 
5. การทําวารสารชาวบ้าน เทคโนโลยีชาวบ้าน 
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ล าดับ ชื่อกิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย สถานที ่
บริษัทกิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ 
แอนด์ เฮลท์แคร์ จํากัด, บริษัทโควิก เคทท์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด  

34 ประสานงานให้โครงการเครือข่ายธุรกิจ
นวัตกรรมภาคใต้ เกี่ยวกับการสรรหาที่
ปรึกษาโครงการ เย่ียมชมบริษัท เขามหาชัย
พาราวู้ด จํากัด เพื่อการพัฒนานวัตกรรม
เครื่องเลื่อยไม้ 

22 ธ.ค. 54 1. โครงการเครือข่ายธุรกิจ
นวัตกรรมภาคใต้ 

2. ผู้ประกอบการ/ภาคอุตสาหกรรม 
3. อาจารย/์นักวิจัยในมหาวิทยาลัย 

บริษัท เขามหาชัยพาราวู้ด จํากัด 
จ.นครศรีธรรมราช 

35 จัดประชุมคณะกรรมการโครงการสังเคราะห์
ผลงานวิจัย ม.อ. 

26 ธ.ค. 54 อาจารย/์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในมหาวิทยาลัย 

ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ 

36 ลงพื้นท่ีเข้าเย่ียมโรงงานก๋วยเต๋ียว 
เจริญศิริ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาด้าน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับเส้นก๋วยเต๋ียว กับ 
ทีมงาน ADSET คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
โดยมี ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 
อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 
เป็นที่ปรึกษาโครงการ 

28 ธ.ค. 54 1. ผู้ประกอบการ 
2. มหาวิทยาลัย 

โรงงานก๋วยเต๋ียวเจริญศิริ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 




รองผู้ว่าราชการจงัหวดัสงขลา เขา้พบผู้บรหิาร ม.อ. เพือ่รว่มหารอืเรือ่งกลยทุธใ์นการทํางานร่วมกนั 
ระหว่างภาครฐัและมหาวิทยาลยั 
 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553 นายเสรี ศรีหะไตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เดินทางมายัง 
สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อร่วมหารือกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยมี รศ.
ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองอธิการบดีฝุายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นประธาน และมีผู้บริหารของสํานักวิจัยและ
พัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกําหนดกลยุทธ์ในการทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐและมหาวิทยาลัย 
และมีการนําเสนอระบบการบริหารจัดการรายกรณี  หรือ Case Management (CM)  ของภาครัฐ โดยรอง 
ผู้ว่าฯ  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อไป 

 
 

CILO นาํคณะผู้บรหิารศกึษาดูงาน ณ ศนูยก์ารเรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียง คา่ยสรินิธร จ.ปัตตานี      
 

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553 CILO ประสานงานนําคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
นําโดย รศ.ดร.ชศูักดิ์ ลิ่มสกลุ รองอธิการบดีฝุายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ซึ่งผู้แทนของศูนยฯ์ ให้การต้อนรับเป็น
อย่างดี พร้อมกับการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการทําน้ําหมักชีวภาพและการนํามาใช้อย่างถูกวิธี และนําชม
การทํางานส่วนอื่นๆ ของค่ายสิรินธรอีกด้วย 

 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา
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CILO รว่มจดับรรยายพเิศษ เรือ่ง การวจัิยสหสาขาจะนํามาพัฒนาชมุชนได้อยา่งไร  
โดย ร.ต.อ. รศ. ดร. มรว.อคนิ รพพัีฒน์ 
 
 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุม 210 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ CILO 
ร่วมกับกลุ่มงานพัฒนานักวิจัย สํานักวิจัยและพัฒนา จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “การวิจัยสหสาขาจะนํามาพัฒนา
ชุมชนได้อย่างไร” โดย ร.ต.อ. รศ. ดร. มรว.อคิน รพีพัฒน์ นักวิจัยอาวุโสที่มีประสบการณ์ในการทํางานวิจัยเชิง
คุณภาพและทําวิจัยเกี่ยวกับชุมชนมายาวนาน ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้เล่าเรื่อง ท่านได้เล่าถึงประสบการณ์ใน
การทําวิจัยเชิงคุณภาพที่ท่านภูมิใจมากที่สุดคือ การทําวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ชื่อ “The Organization of a 
Bangkok Slum” ตั้งแต่วิธีการเริ่มลงพื้นครั้งแรกเพื่อสัมภาษณ์ชุมชน (ณ ตรอกใต้ เป็นสลัมและแหล่งเสื่อมโทรม
ติดกับวัดญวน สะพานขาว กรุงเทพฯ) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน การทําให้ชุมชนไว้วางใจและให้
ความร่วมมือในการตอบคําถามต่างๆ สําหรับการทําวิจัย ท่านใช้ทฤษฎี “โครงสร้างและหน้าที่” ใช้วิธีศึกษา
ประวัติชีวิตของคนในชุมชนมาอธิบายรูปแบบและความเป็นไปของชุมชน ผู้นําแต่ละชุมชนเป็นผู้นําขึ้นมาได้
อย่างไร หาคนสนับสนุนได้อย่างไร และอีกหลายๆ วิธีที่นักวิจัยผู้สนใจจะทํางานวิจัยเชิงคุณภาพต้องเรียนรู้
อย่างลึกซึ้ง ท่านได้มอบงานเขียน “มองสังคมผ่านชีวิตในชุมชน” โดย อคิน รพีพัฒน์ ไว้เป็นที่ระลึกสําหรับ
มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งสํานักวิจัยและพัฒนาได้จัดส่งให้สํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ เพื่อประชา-
สัมพันธ์ สําหรับผู้สนใจต่อไป นอกจากนี้ในช่วงการตอบข้อซักถาม ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับท่าน
วิทยากร จากประเด็นคําถามเกี่ยวกับการทําวิจัยในชุมชนโดยอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจที่เข้าร่วมฟัง
จํานวนมาก 
 
 
CILO จัดประชมุใหผู้้บรหิารสาํนักวิจยัและพัฒนา และสาํนักสง่เสรมิและการศกึษาต่อเน่ือง  
หารอืแนวทางการทํางานรว่มกนั 
 

เมื่อวันที่ 16  กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมฉัตรวิจัย  สํานักวิจัยและพัฒนา ทีมงาน CILO นําโดย 
รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา ได้หารือร่วมกับสํานักส่งเสริมและการศึกษา
ต่อเนื่อง (OEC) โดยมี อ.สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข ผู้อํานวยการฯ และทีมบริหาร ร่วมหารือเพื่อให้เกิดการทํางาน
ร่วมกันในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร รวมถึงการนําเทคโนโลยีของ ม.อ. ไปถ่ายทอดสู่ชุมชนเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด สรุปผลการหารือดังนี้ 

1. การจัดอบรมเฉพาะเรื่องที่มาจากการวิจัย 
2. การนําชุมชนไปหาเทคโนโลยี 
3. การทํารายการวิทยุซึ่งมาจากการนํางานวิจัยมาเขียนใหม่ให้อ่านง่ายและย่อรายละเอียด 

               เพื่อความเข้าใจของชุมชน 
4. การทํารายการโทรทัศน์ 
5. การทําวารสารชาวบ้าน เทคโนโลยีชาวบ้าน 
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แนวทางการทํางานร่วมกันระหว่าง CILO และ OEC มีดังนี้ 

1. บุคลากรร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ในการทํางาน 
2. CILO มีฐานข้อมูลผลงานวิจัยและงบประมาณ ส่วน OEC จัดอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
3. OEC ตั้งงบประมาณในแต่ละปีเพ่ือนําผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

 
แนวทางในการตอบคําถามและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มีดังนี้  

1. ควรปรับองค์กรให้มีฝุายการตลาด ฝุายจัดการองค์ความรูสู้่ชุมชน 
2. การทํางานให้ได้ผลที่ชัดเจนและตอบโจทย์ได้เร็ว 
3. การพัฒนามิติเก่า-ใหม่  การทํางานแบบหว่านพื้นที่-เฉพาะพื้นที่ 
4. การประชาสัมพันธ์ 

 
ทั้งนี้ CILO จะนําข้อสรุปและแนวทางการดําเนินงานไปบูรณาการกับแผนการทํางานจริงต่อไป 
 

 
 
 

CILO เดินทางสูภ่าคอีสาน รว่มงานเสวนาเครอืขา่ยการจัดการความรู้ระหวา่งมหาวิทยาลยั  
ครัง้ท่ี 18 (2/2553) ในหวัขอ้ “คณุภาพการศกึษาสูก่ารเรยีนรูแ้ละการพัฒนาชมุชน”  
ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
 

เมื่อวันที่ 2 และ 3 สิงหาคม 2553 CILO ได้ร่วมเดินทางไปกับคณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ เพื่อเข้าร่วมเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18 (2/2553) 
ในหัวข้อ “คุณภาพการศึกษาสู่การเรียนรู้และการพัฒนาชุมชน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม   
 ในการเสวนาครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษจาก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ในหัวข้อ “คุณภาพการศึกษาสู่การเรียนรู้และการพัฒนาชุมชน” การ
ทํากิจกรรมโดยการลงพื้นที่เพื่อสัมผัสการเรียนรู้จากชุมชน โดยมีฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 6 ฐาน ได้แก่ 
1. ฐานหลักสูตรการศึกษาสู่การเรียนรู้และการพัฒนาชุมชน  2. ฐานการจัดการการสอนสู่การเรียนรู้
และการพัฒนาชุมชน 3. ฐานเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้และการพัฒนาชุมชน 4. ฐานศิลปวัฒนธรรมสู่การ
เรียนรู้และการพัฒนาชุมชน 5. ฐานการวิจัยสู่การเรียนรู้และการพัฒนาชุมชน และ 6. ฐาน Business 
Meeting และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มย่อยผ่านเรื่องเล่าเร้าพลังตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ รวม 
ถึงการนําเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละฐาน และยังมีกิจกรรมสังสรรค์ เช่น การแสดง
โปงลางจากนักเรียน ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมประจําภาคอีสานและโชว์จากหมอแคน ชื่อดังประจําจังหวัด
มหาสารคาม กิจกรรมครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก 
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CILO เขา้รว่มโครงการพธิลีงนามความรว่มมือ “แลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระเพณ ีมข.-ม.อ. ครัง้ที ่1  
ณ ศนูยป์ระชมุนานาชาติฉลองสริริาชสมบัติ ครบ 60 ป ีมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์
 
  เมื่อวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2553  สํานักงานประสานงานวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน (CILO-
ซีโล่) นําโดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองอธิการบดีฝุายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และ รศ.ดร.พีระพงศ์ 
ทีฆสกุล ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมโครงการพิธีลงนามความร่วมมือ “แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.” ครั้งที่ 1  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กิจกรรม
ครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับมหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร์ โดยมีพิธีลงนามความร่วมมือในโครงการดังกล่าวระหว่าง รศ.ดร.บุญสม ศิริบํารุงสุข 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย อธิการบดีมหา-
วิทยาลัยขอนแก่น 
  โครงการพิธีความร่วมมือ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.” จัดขึ้นเพื่อให้คณะผู้ 
บริหารของทั้งสองมหาวิทยาลัย ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการ โดยนําเครื่องมือการ
จัดการความรู้มาใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน มุ่งเน้นการเรียนรู้ปฏิบัติการที่ดี ตลอดจนเพื่อ
กระชับความสัมพันธ์และเข้าใจบริบทของทั้งสองมหาวิทยาลัยมากขึ้น โดยใช้เคร่ืองมือการจัดการ
ความรู้สร้างความร่วมมือในการพัฒนาองค์กร และมีการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 4 ประเด็น
คือ 1. การบริหารจัดการงานวิจัยและการสร้างผลงานวิจัยเชื่อมโยงสู่ชุมชน 2. การประกันคุณภาพ 
(QA) และ TQA/PMQA 3. ระบบบริหารงานบุคคล และ 4. การสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนในภูมิภาค 

 
 

CILO จับมือ ABC-TRF หารอืกรอบการทํางานเชงิพ้ืนท่ี 
 
  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมฉัตรวิจัย สํานักวิจัยและพัฒนา อาคารศูนย์
ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) ชั้น 12 ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่  ผู้บริหารสํานักงานประสานงานวิจัย
อุตสาหกรรมและชุมชน (CILO) หารือร่วมกับผู้บริหารสํานักประสานงานชุดโครงการ “การวิจัยและ
พัฒนาเชิงพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ (ABC)” ของสํานักประสานงานชุดโครงการ “การวิจัยและพัฒนาเชิง
พื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง” สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. (TRF) ถึงกรอบ
การทํางานเชิงพื้นที่ร่วมกัน ดังนี้  

1) กรอบการปฏิบัติงาน  ครอบคลุมเรื่องบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ 
ปฏิบัติงาน  โดยเจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 หน่วยงานจะต้องเรียนรู้และทํางานร่วมกัน เรื่องการบริหาร
สํานักงาน ซึ่ง ABC จะย้ายสํานักงานมาอยู่ภายใต้สํานักวิจัยและพัฒนา ณ อาคาร LRC ชั้น 12  เรื่อง
งบประมาณและการจัดสรรในการดําเนินกิจกรรมร่วมกัน  ตลอดจนงบประมาณท่ีสนับสนุนการทํา
วิจัย  ซึ่ง ABC จะต้องทํางานครอบคลุม 5 จังหวัดภาคใต้ (สตูล สงขลา พัทลุง ตรัง และนครศรี- 
ธรรมราช)  รวมถึงเรื่องการทํางานกับพื้นที่ซึ่งมีหลักปฏิบัติท่ีเน้นการมีส่วนร่วม (Par)  
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แนวทางการทํางานร่วมกันระหว่าง CILO และ OEC มีดังนี้ 

1. บุคลากรร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ในการทํางาน 
2. CILO มีฐานข้อมูลผลงานวิจัยและงบประมาณ ส่วน OEC จัดอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
3. OEC ตั้งงบประมาณในแต่ละปีเพ่ือนําผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

 
แนวทางในการตอบคําถามและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มีดังนี้  

1. ควรปรับองค์กรให้มีฝุายการตลาด ฝุายจัดการองค์ความรูสู้่ชุมชน 
2. การทํางานให้ได้ผลที่ชัดเจนและตอบโจทย์ได้เร็ว 
3. การพัฒนามิติเก่า-ใหม่  การทํางานแบบหว่านพื้นที่-เฉพาะพื้นที่ 
4. การประชาสัมพันธ์ 

 
ทั้งนี้ CILO จะนําข้อสรุปและแนวทางการดําเนินงานไปบูรณาการกับแผนการทํางานจริงต่อไป 
 

 
 
 

CILO เดินทางสูภ่าคอีสาน รว่มงานเสวนาเครือขา่ยการจัดการความรูร้ะหวา่งมหาวิทยาลยั  
ครัง้ท่ี 18 (2/2553) ในหวัขอ้ “คณุภาพการศกึษาสูก่ารเรยีนรูแ้ละการพฒันาชมุชน”  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

เมื่อวันที่ 2 และ 3 สิงหาคม 2553 CILO ได้ร่วมเดินทางไปกับคณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ เพื่อเข้าร่วมเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18 (2/2553) 
ในหัวข้อ “คุณภาพการศึกษาสู่การเรียนรู้และการพัฒนาชุมชน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม   
 ในการเสวนาครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษจาก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ในหัวข้อ “คุณภาพการศึกษาสู่การเรียนรู้และการพัฒนาชุมชน” การ
ทํากิจกรรมโดยการลงพื้นที่เพื่อสัมผัสการเรียนรู้จากชุมชน โดยมีฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 6 ฐาน ได้แก่ 
1. ฐานหลักสูตรการศึกษาสู่การเรียนรู้และการพัฒนาชุมชน  2. ฐานการจัดการการสอนสู่การเรียนรู้
และการพัฒนาชุมชน 3. ฐานเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้และการพัฒนาชุมชน 4. ฐานศิลปวัฒนธรรมสู่การ
เรียนรู้และการพัฒนาชุมชน 5. ฐานการวิจัยสู่การเรียนรู้และการพัฒนาชุมชน และ 6. ฐาน Business 
Meeting และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มย่อยผ่านเรื่องเล่าเร้าพลังตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ รวม 
ถึงการนําเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละฐาน และยังมีกิจกรรมสังสรรค์ เช่น การแสดง
โปงลางจากนักเรียน ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมประจําภาคอีสานและโชว์จากหมอแคน ชื่อดังประจําจังหวัด
มหาสารคาม กิจกรรมครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก 
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CILO เขา้รว่มโครงการพธิลีงนามความรว่มมือ “แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประเพณ ีมข.-ม.อ. ครัง้ท่ี 1  
ณ ศนูยป์ระชมุนานาชาติฉลองสริิราชสมบัติ ครบ 60 ป ีมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์
 
  เมื่อวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2553  สํานักงานประสานงานวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน (CILO-
ซีโล่) นําโดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองอธิการบดีฝุายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และ รศ.ดร.พีระพงศ์ 
ทีฆสกุล ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมโครงการพิธีลงนามความร่วมมือ “แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.” ครั้งที่ 1  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กิจกรรม
ครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับมหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร์ โดยมีพิธีลงนามความร่วมมือในโครงการดังกล่าวระหว่าง รศ.ดร.บุญสม ศิริบํารุงสุข 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย อธิการบดีมหา-
วิทยาลัยขอนแก่น 
  โครงการพิธีความร่วมมือ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.” จัดขึ้นเพื่อให้คณะผู้ 
บริหารของทั้งสองมหาวิทยาลัย ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการ โดยนําเครื่องมือการ
จัดการความรู้มาใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน มุ่งเน้นการเรียนรู้ปฏิบัติการที่ดี ตลอดจนเพื่อ
กระชับความสัมพันธ์และเข้าใจบริบทของทั้งสองมหาวิทยาลัยมากขึ้น โดยใช้เครื่องมือการจัดการ
ความรู้สร้างความร่วมมือในการพัฒนาองค์กร และมีการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 4 ประเด็น
คือ 1. การบริหารจัดการงานวิจัยและการสร้างผลงานวิจัยเชื่อมโยงสู่ชุมชน 2. การประกันคุณภาพ 
(QA) และ TQA/PMQA 3. ระบบบริหารงานบุคคล และ 4. การสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนในภูมิภาค 

 
 

CILO จับมือ ABC-TRF หารอืกรอบการทํางานเชงิพืน้ท่ี 
 
  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมฉัตรวิจัย สํานักวิจัยและพัฒนา อาคารศูนย์
ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) ชั้น 12 ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่  ผู้บริหารสํานักงานประสานงานวิจัย
อุตสาหกรรมและชุมชน (CILO) หารือร่วมกับผู้บริหารสํานักประสานงานชุดโครงการ “การวิจัยและ
พัฒนาเชิงพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ (ABC)” ของสํานักประสานงานชุดโครงการ “การวิจัยและพัฒนาเชิง
พื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง” สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. (TRF) ถึงกรอบ
การทํางานเชิงพื้นที่ร่วมกัน ดังนี้  

1) กรอบการปฏิบัติงาน  ครอบคลุมเรื่องบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ 
ปฏิบัติงาน  โดยเจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 หน่วยงานจะต้องเรียนรู้และทํางานร่วมกัน เรื่องการบริหาร
สํานักงาน ซึ่ง ABC จะย้ายสํานักงานมาอยู่ภายใต้สํานักวิจัยและพัฒนา ณ อาคาร LRC ชั้น 12  เรื่อง
งบประมาณและการจัดสรรในการดําเนินกิจกรรมร่วมกัน  ตลอดจนงบประมาณท่ีสนับสนุนการทํา
วิจัย  ซึ่ง ABC จะต้องทํางานครอบคลุม 5 จังหวัดภาคใต้ (สตูล สงขลา พัทลุง ตรัง และนครศรี- 
ธรรมราช)  รวมถึงเรื่องการทํางานกับพื้นที่ซึ่งมีหลักปฏิบัติท่ีเน้นการมีส่วนร่วม (Par)  
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2) กรอบแผนงาน สํานักประสานงานฯ ABC ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานในอดีตและปัจจุบัน 
กลไกในการขับเคลื่อนซึ่งเน้นที่การทํางานร่วมกับกลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการต่างๆ ที่ประสบ
ความ สําเร็จเช่น “โครงการรวมปัญญาพัฒนาบ้านเกิด” ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวคิดของศาสตราจารย์ 
นพ.ประเวศ วะสี ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่ทํางานเพื่อพ้ืนที่ “โครงการความร่วมมือเพื่อการ
แก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุขภาวะ” ซึ่งมีจุดเด่นที่การทําบัญชีครัวเรือน สําหรับ
แผนงานในอนาคต ทั้ง 2 หน่วยงานจะทํา roadmap การทํางานร่วมกัน  

 
 
 

 
 
 
 
    
  
 
 
 
 

 
   
  
 
 
 
  
 
   
  
 
 
 
  

 
รูปท่ี 7.1  ตัวอย่างผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของ CILO 

 

ตัวอย่างผลการด าเนินงานของ  

ลงพื้นท่ี ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 

ลงพื้นที่บ้านนํ้าเค็ม จ.พังงา 

ประสานงานเรื่องราปน ของบ้านบุโบย จ.สตูล 

ลงพื้นที่ร่วมกับ สกว. อ.ละงู จ.สตูล ลงพื้นที่เทศบาล ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 

ลงพื้นที่โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
น้ําส้มควันไม้ อ.กงหรา จ.พัทลุง 
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7.1.1 คลนิกิเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์(Clinic of Technology) 
 คลินิกเทคโนโลยี เป็นกลไกความร่วมมือในการนําผลงานวิจัยและพัฒนาของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีหรือของสถาบันการศึกษาเพื่อถ่ายทอดสู่กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 
OTOP ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม SMEs เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและกระบวนการคิดอย่างวิทยาศาสตร์  
เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ตลอดจนสร้างโอกาสให้ชุมชนได้รับการสนับสนุนและการถ่ายทอดทางวิทยา- 
ศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งนวัตกรรมเพื่อนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินชีวิตและการพัฒนาอาชีพ โดย 
ในปี 2553-2554 มีการดําเนินโครงการต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 7.2 
 
ตารางท่ี 7.2   การดําเนินงานของคลินิกเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ ประจําปี 2553-2554 

ล าดับ ชื่อโครงการ วันที่ด าเนินการ 
เป้าหมาย 

(คน) 
ผล 
(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปี 2553 

1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพ 
และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหาร 

3-5 มิถุนายน 2553 25 30 42,000 

2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทําแก๊สชีวภาพ 
จากมูลสัตว์และเศษเหลือใช้ในครัวเรือน 

13-14 พฤษภาคม 2553 15 31 53,000 

3 การให้บริการคําปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553 100 59 250,000 
ปี 2554 

1 การถ่ายทอดการทําแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ 24-25  มีนาคม  2554 30 30 77,140 
2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปปลาดุกเพื่อเป็น 

ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลและการพัฒนากระบวนการ 
ผลิตผลิตภัณฑ์เห็ดเพื่อการส่งออก  

คร้ังท่ี 1 : 8-29 เมษายน 2554 
คร้ังท่ี 2 : 23-24 พฤษภาคม 2554 

60 97 150,000 

3 การเพาะเห็ดและแปรรูปเพิ่มมูลค่าเพื่อแก้ปัญหา
เศรษฐกิจ 

15-18 มีนาคม 2554 30 30 52,000 

4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ํามันทอดและ
น้ํามันปาล์มดิบสู่ชุมชน 

22-24 มิถุนายน 2554 20 46 99,650 

5 การพัฒนาต่อยอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก 
เน้ือลูกตาลโตนด (ภายใต้โครงการอาสาสมัคร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - อสวท.) 

21-22 กรกฎาคม 2554 20 25 38,000 

6 ให้บริการคําปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554 100 18 250,000 
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2) กรอบแผนงาน สํานักประสานงานฯ ABC ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานในอดีตและปัจจุบัน 
กลไกในการขับเคลื่อนซึ่งเน้นที่การทํางานร่วมกับกลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการต่างๆ ที่ประสบ
ความ สําเร็จเช่น “โครงการรวมปัญญาพัฒนาบ้านเกิด” ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวคิดของศาสตราจารย์ 
นพ.ประเวศ วะสี ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่ทํางานเพื่อพ้ืนที่ “โครงการความร่วมมือเพื่อการ
แก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุขภาวะ” ซึ่งมีจุดเด่นที่การทําบัญชีครัวเรือน สําหรับ
แผนงานในอนาคต ทั้ง 2 หน่วยงานจะทํา roadmap การทํางานร่วมกัน  

 
 
 

 
 
 
 
    
  
 
 
 
 

 
   
  
 
 
 
  
 
   
  
 
 
 
  

 
รูปท่ี 7.1  ตัวอย่างผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของ CILO 

 

ตัวอย่างผลการด าเนินงานของ  

ลงพืน้ท่ี ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 

ลงพื้นที่บ้านนํ้าเค็ม จ.พังงา 

ประสานงานเรื่องราปน ของบ้านบุโบย จ.สตูล 

ลงพื้นที่ร่วมกับ สกว. อ.ละงู จ.สตูล ลงพื้นที่เทศบาล ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 

ลงพื้นที่โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
น้ําส้มควันไม้ อ.กงหรา จ.พัทลุง 
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7.1.1 คลนิิกเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์(Clinic of Technology) 
 คลินิกเทคโนโลยี เป็นกลไกความร่วมมือในการนําผลงานวิจัยและพัฒนาของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีหรือของสถาบันการศึกษาเพื่อถ่ายทอดสู่กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 
OTOP ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม SMEs เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและกระบวนการคิดอย่างวิทยาศาสตร์  
เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ตลอดจนสร้างโอกาสให้ชุมชนได้รับการสนับสนุนและการถ่ายทอดทางวิทยา- 
ศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งนวัตกรรมเพื่อนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินชีวิตและการพัฒนาอาชีพ โดย 
ในปี 2553-2554 มีการดําเนินโครงการต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 7.2 
 
ตารางท่ี 7.2   การดําเนินงานของคลินิกเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ ประจําปี 2553-2554 

ล าดับ ชื่อโครงการ วันที่ด าเนินการ 
เป้าหมาย 

(คน) 
ผล 
(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปี 2553 

1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพ 
และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหาร 

3-5 มิถุนายน 2553 25 30 42,000 

2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทําแก๊สชีวภาพ 
จากมูลสัตว์และเศษเหลือใช้ในครัวเรือน 

13-14 พฤษภาคม 2553 15 31 53,000 

3 การให้บริการคําปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553 100 59 250,000 
ปี 2554 

1 การถ่ายทอดการทําแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ 24-25  มีนาคม  2554 30 30 77,140 
2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปปลาดุกเพื่อเป็น 

ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลและการพัฒนากระบวนการ 
ผลิตผลิตภัณฑ์เห็ดเพื่อการส่งออก  

คร้ังท่ี 1 : 8-29 เมษายน 2554 
คร้ังท่ี 2 : 23-24 พฤษภาคม 2554 

60 97 150,000 

3 การเพาะเห็ดและแปรรูปเพิ่มมูลค่าเพื่อแก้ปัญหา
เศรษฐกิจ 

15-18 มีนาคม 2554 30 30 52,000 

4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ํามันทอดและ
น้ํามันปาล์มดิบสู่ชุมชน 

22-24 มิถุนายน 2554 20 46 99,650 

5 การพัฒนาต่อยอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก 
เน้ือลูกตาลโตนด (ภายใต้โครงการอาสาสมัคร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - อสวท.) 

21-22 กรกฎาคม 2554 20 25 38,000 

6 ให้บริการคําปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554 100 18 250,000 
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7.2 เครือข่ายวิชาการสารเสพติดภาคใต้ 
 


 
เครือข่ายวิชาการ วิจัยและข้อมูลด้านสารเสพติดในภาคใต้ (SANSA) เป็นหน่วยงานหลักที่เป็นแกนนําใน

การสร้างผลงานวิชาการ งานวิจัยเกี่ยวกับสารเสพติดในภาคใต้ สร้างเครือข่ายทางวิชาการ วิจัยและข้อมูลด้านสาร
เสพติดในภาคใต้ ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้นและกลายเป็นชุมชนวิชาการและการวิจัย เพื่อเป็นขุมปัญญาของ
ประชาชนในภาคใต้และสังคม รวมทั้งตอบสนองนโยบายหลักของประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งต้องการ
องค์ความรู้และการแก้ปัญหาในระยะยาว โดยในปี 2553-2554 มีผลการดําเนินงานดังแสดงในตารางที่ 7.3 

 
ตารางท่ี 7.3   การดําเนินงานของเครือข่ายวชิาการวิจัยและข้อมูลด้านสารเสพติดภาคใต้ ประจําปี 2553-2554 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) 

ปี 2553 
1 โครงการประเมินเร่งด่วยการใช้ยาเสพติดและเอชไอวี 275,000 
2 โครงการประมาณการกลุ่มเสี่ยงต่อการติดและแพร่เช้ือเอชไอวีของประเทศไทย ปี 2553 620,959 
3 โครงการเฝูาระวังพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย 
1,315,680 

ปี 2554
1 โครงการสํารวจคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน: ประมาณการจํานวน

ผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดในประเทศไทย 2554 
1,257,580 
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7.3  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้


 

7.3.1  ผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ดัของโครงการอทุยานวทิยาศาสตรภ์าคใต้ ระยะที ่1  

(ปงีบประมาณ 2550-2553) 
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้  จะเป็นกลไกที่สําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค  ใน

ระยะแรกจะเน้นการสร้างหน่วยบ่มเพาะเทคโนโลยี และการจัดให้มีบริการหลักเพื่อการเสริมสร้างเทคโนโลยี ได้แก่ 
การให้บริการคําปรึกษาทางเทคโนโลยีและเงินกู้ดอกเบี้ยต่ํา   เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ดอกเบี้ยต่ํา เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมในท้องถิ่น  ทั้งนี้ตัวชี้วัดความสําเร็จของอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคใต้ และผลที่คาดว่าจะได้รับ แสดงดังรูปที่ 7.2-7.5 

 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 7.2   ผลการดําเนินงานของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ระยะที่ 1 เทียบกับแผนงาน 

1  หมายถึง  ผู้ประกอบการที่เข้ารับการบม่เพาะฯ  7   หมายถึง  เอกชนที่ใชป้ระโยชน์จากการอบรมทักษะทางธุรกิจ 
2  หมายถึง  ผู้ประกอบการที่ยังอยู่ในศูนยฯ์  8   หมายถึง  เอกชนที่ใชป้ระโยชน์จากกิจกรรมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี 
3  หมายถึง  ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนติิบุคคลแล้ว  9   หมายถึง  เอกชนที่ใชป้ระโยชน์จากเงินกู้ดอกเบีย้ต่ํา 
4  หมายถึง  จํานวนโครงการวิจัยและพัฒนา 10  หมายถึง  เอกชนที่ใชป้ระโยชน์จากการบ่มเพาะฯ 
5  หมายถึง  จํานวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่ออกสู่เชงิพาณิชย์ 11  หมายถึง  หน่วยงานที่ร่วมดําเนินการกับอุทยานวิทยาศาสตร์ 
6  หมายถึง  จํานวนบุคลากรด้านวิจัย พัฒนา และออกแบบ 
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7.2 เครือข่ายวิชาการสารเสพติดภาคใต้ 
 


 
เครือข่ายวิชาการ วิจัยและข้อมูลด้านสารเสพติดในภาคใต้ (SANSA) เป็นหน่วยงานหลักที่เป็นแกนนําใน

การสร้างผลงานวิชาการ งานวิจัยเกี่ยวกับสารเสพติดในภาคใต้ สร้างเครือข่ายทางวิชาการ วิจัยและข้อมูลด้านสาร
เสพติดในภาคใต้ ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้นและกลายเป็นชุมชนวิชาการและการวิจัย เพื่อเป็นขุมปัญญาของ
ประชาชนในภาคใต้และสังคม รวมทั้งตอบสนองนโยบายหลักของประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งต้องการ
องค์ความรู้และการแก้ปัญหาในระยะยาว โดยในปี 2553-2554 มีผลการดําเนินงานดังแสดงในตารางที่ 7.3 

 
ตารางท่ี 7.3   การดําเนินงานของเครือข่ายวชิาการวิจัยและข้อมูลด้านสารเสพติดภาคใต้ ประจําปี 2553-2554 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) 

ปี 2553 
1 โครงการประเมินเร่งด่วยการใช้ยาเสพติดและเอชไอวี 275,000 
2 โครงการประมาณการกลุ่มเสี่ยงต่อการติดและแพร่เช้ือเอชไอวีของประเทศไทย ปี 2553 620,959 
3 โครงการเฝูาระวังพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย 
1,315,680 

ปี 2554
1 โครงการสํารวจคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน: ประมาณการจํานวน

ผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดในประเทศไทย 2554 
1,257,580 
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7.3  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้


 

7.3.1  ผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ดัของโครงการอทุยานวทิยาศาสตรภ์าคใต้ ระยะที ่1  

(ปงีบประมาณ 2550-2553) 
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้  จะเป็นกลไกที่สําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค  ใน

ระยะแรกจะเนน้การสร้างหน่วยบ่มเพาะเทคโนโลยี และการจัดให้มีบริการหลักเพื่อการเสริมสร้างเทคโนโลยี ได้แก่ 
การให้บริการคําปรึกษาทางเทคโนโลยีและเงินกู้ดอกเบี้ยต่ํา   เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ดอกเบี้ยต่ํา เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมในท้องถิ่น  ทั้งนี้ตัวชี้วัดความสําเร็จของอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคใต้ และผลที่คาดว่าจะได้รับ แสดงดังรูปที่ 7.2-7.5 

 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 7.2   ผลการดําเนินงานของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ระยะที่ 1 เทียบกับแผนงาน 

1  หมายถึง  ผู้ประกอบการที่เข้ารับการบม่เพาะฯ  7   หมายถึง  เอกชนที่ใชป้ระโยชน์จากการอบรมทักษะทางธุรกิจ 
2  หมายถึง  ผู้ประกอบการที่ยังอยู่ในศูนยฯ์  8   หมายถึง  เอกชนที่ใชป้ระโยชน์จากกิจกรรมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี 
3  หมายถึง  ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนติิบุคคลแล้ว  9   หมายถึง  เอกชนที่ใชป้ระโยชน์จากเงินกู้ดอกเบีย้ต่ํา 
4  หมายถึง  จํานวนโครงการวิจัยและพัฒนา 10  หมายถึง  เอกชนที่ใชป้ระโยชน์จากการบ่มเพาะฯ 
5  หมายถึง  จํานวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่ออกสู่เชงิพาณิชย์ 11  หมายถึง  หน่วยงานที่ร่วมดําเนินการกับอุทยานวิทยาศาสตร์ 
6  หมายถึง  จํานวนบุคลากรด้านวิจัย พัฒนา และออกแบบ 
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รูปท่ี 7.3  จํานวนผู้ประกอบที่เข้ารับการบ่มเพาะฯ  แยกเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี 
 

 
รูปท่ี 7.4  จํานวนโครงการวิจยัและพัฒนา  ผลงานวิจัยที่ออกที่สู่เชิงพาณิชย์   

และจํานวนบุคลากรปฏิบัติงานด้านวิจัย พัฒนาและออกแบบ  แยกเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี 

***หมายเหต ุ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปรับสถานะจากเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี 
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  เป็นหน่วยงานท่ีร่วมดําเนินการกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ 
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รูปท่ี 7.5  จํานวนเอกชนที่ใชป้ระโยชน์จากบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ 
 
 
7.3.2  โครงการสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยขีองอตุสาหกรรมไทย ( iTAP )  
 iTAP เป็นโครงการเพื่อให้บริการภาคอุตสาหกรรมในการวิจัยและพัฒนา   รวมทั้งยกระดับเทคโนโลยีการ
ผลิตโดยมีภารกิจหลักคือ การสร้างกลไกเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการเทคโนโลยี (Technology Service Providers) กับ
ผู้ใช้เทคโนโลยี (Technology Users) ในรูปแบบของการจัดหาผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิค เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการ
วิจัยและพัฒนาเข้าไปให้คําปรึกษาและแก้ไขปัญหาถึงในโรงงาน  ที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนของผู้ประกอบ 
การเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต   และจะเชื่อมโยงไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการทําวิจัยและพัฒนาของ
อุตสาหกรรมไทย อันจะนําไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน  โดยในปี 2553 มีผลการ
ดําเนินงาน แสดงดังตารางที่ 7.5 
 
ตารางท่ี 7.4  ภาพรวมของบุคลากรและทีมงาน iTAP ภาคใต ้ ประจําปี 2553 

รายละเอียดต าแหน่ง อุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคใต้ 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร ม.วลัยลักษณ์ รวม 

1. Manager 1 1 1 3 
2. ITA 1 2 3 2 8 
3. Admin. 1 1 1 3 
4. รวม 2 4 5 4 14 
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ตารางท่ี 7.5   ผลการดําเนินโครงการ แยกตามรายอุตสาหกรรม ประจําปี 2553 

รายละเอียด 
อุทยาน 

วิทยาศาสตร์ภาคใต้ 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
ม.วลัยลักษณ์ รวม 

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 
1. First contact 60 62 120 96 120 108 100 100 400 366 
2. First visit 30 35 90 62 90 57 60 50 270 204 
3. Prelim 24 19 60 65 60 56 55 35 199 175 
4. ใบสมัคร 12 8 40 17 30 36 32 12 114 73 
5. ดําเนินโครงการ 8 8 24 14 25 19 16 13 73 54 
6. ปิดโครงการ 4 5 16 1 27 12 14 8 61 26 

 

7.3.3  โครงการสนับสนุนการวจัิยพฒันาและวศิวกรรมภาคเอกชน (CD) 


เนื่องจากในการดําเนินงานของโครงการในระยะแรก (ปีงบประมาณ 2549-2551) จะมีเจ้าหน้าที่จากทาง 
สวทช. มาช่วยทํางานในพื้นที่ และในปีงบประมาณ 2552-2553 ได้มีเจ้าหน้าที่ประจําโครงการ CD ภาคใต้ ตําแหน่ง
นักวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ซึ่งในปีงบประมาณ 2553 โครงการ CD ภาคใต้ มีการประชาสัมพันธ์โครงการในหลากหลาย
รูปแบบด้วยกัน เช่น การประชาสัมพนัธ์แนะนําโครงการที่ประชุมสัมมนาต่างๆ ประชาสัมพันธ์แนะนําโครงการให้ 
แก่โรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง  เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 28 ครั้ง โดยแยกเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการกลุ่มในการ
ประชุมสัมมนาต่างๆ จํานวน 6 ครั้ง  และการประชาสัมพันธ์แนะนําโครงการให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง 
จํานวน 22 ครั้ง  นอกจากนี้ยังมีผลการดําเนินงานด้านต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 7.6 และตารางที่ 7.7 

 
ตารางท่ี 7.6  ตัวชี้วัดความสําเร็จและผลการดําเนินงานปีงบประมาณ 2553 

ล าดับ รายการตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วย 
ปีงบประมาณ 2553 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน

ทั้งหมด 
1 การประชาสัมพันธ์ (กลุ่ม) ราย 6 6 
2 จํานวนบริษัทที่เข้าเย่ียมชมและให้คําแนะนําข้อมูลโครงการ CD ราย 20 22 
3 จํานวนข้อเสนอโครงการที่ได้รับ โครงการ 4 3 

4 โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ําเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี-อุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคใต้ 

โครงการ 2 2 

5 จํานวนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ําเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี-อุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคใต้** 

ล้านบาท 20 10.29 

 
หมายเหต ุ  ** จํานวนเงินกู้ดอกเบี้ยตํ่า หมายถึง จํานวนเงินที่ สวทช. ให้การสนับสนุน (2 ใน 3 ของวงเงินกู้) 
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ตารางท่ี 7.7  โครงการที่ได้รบัอนุมัติปีงบประมาณ 2553 

ประเภทเงิน ชื่อโครงการ สวทช 
สถาบัน
การเงิน 

เอกชน วงเงินกู*้ 
งบประมาณ
โครงการ 

CD ภูมิภาค 
(ภาคใต้) 

การพัฒนากระบวนการผลิตลูกชิ้นปลาแบบ
กึ่งอัตโนมัติให้ได้ตามมาตรฐานสากล 

6,390,000 3,200,000 3,200,000 9,590,000 12,790,000 

การออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติ
สําหรับผลิตขนไก่ปุนอบแห้งเพื่อเป็นวัตถุดิบใน
การผลิตอาหารสัตว์  

3,900,000 1,950,000 1,950,000 5,850,000 7,800,000 

รวม 10,290,000 5,150,000 5,150,000 15,440,000 20,590,000 
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ตารางท่ี 7.6  ตัวชี้วัดความสําเร็จและผลการดําเนินงานปีงบประมาณ 2553 

ล าดับ รายการตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วย 
ปีงบประมาณ 2553 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน

ทั้งหมด 
1 การประชาสัมพันธ์ (กลุ่ม) ราย 6 6 
2 จํานวนบริษัทที่เข้าเย่ียมชมและให้คําแนะนําข้อมูลโครงการ CD ราย 20 22 
3 จํานวนข้อเสนอโครงการที่ได้รับ โครงการ 4 3 

4 โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ําเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี-อุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคใต้ 

โครงการ 2 2 

5 จํานวนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ําเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี-อุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคใต้** 

ล้านบาท 20 10.29 

 
หมายเหต ุ  ** จํานวนเงินกู้ดอกเบี้ยตํ่า หมายถึง จํานวนเงินที่ สวทช. ให้การสนับสนุน (2 ใน 3 ของวงเงินกู้) 
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ตารางท่ี 7.7  โครงการที่ได้รบัอนุมัติปีงบประมาณ 2553 

ประเภทเงิน ชื่อโครงการ สวทช 
สถาบัน
การเงิน 

เอกชน วงเงินกู*้ 
งบประมาณ
โครงการ 

CD ภูมิภาค 
(ภาคใต้) 

การพัฒนากระบวนการผลิตลูกชิ้นปลาแบบ
กึ่งอัตโนมัติให้ได้ตามมาตรฐานสากล 

6,390,000 3,200,000 3,200,000 9,590,000 12,790,000 

การออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติ
สําหรับผลิตขนไก่ปุนอบแห้งเพื่อเป็นวัตถุดิบใน
การผลิตอาหารสัตว์  

3,900,000 1,950,000 1,950,000 5,850,000 7,800,000 

รวม 10,290,000 5,150,000 5,150,000 15,440,000 20,590,000 
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7.4  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดดําเนินการเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ผลักดันและสนับสนุนให้นักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่า และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ 
ประกอบการธุรกิจ โดยเน้นธุรกิจที่ใช้ความรู้เป็นฐาน พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ
นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ ให้มีศักยภาพและมีการดําเนินการเชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างสรรค์
นวัตกรรม ธุรกิจใหม่และผู้ประกอบการรายใหม่ในภาคธุรกิจ โดยมีผลการดําเนินการในด้านต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 

 
7.4.1 การบม่เพาะผู้ประกอบการ 

1)  จํานวนผู้ประกอบการท่ีเขา้รับการบ่มเพาะ 

 
รูปท่ี 7.6  จํานวนผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะ ปีงบประมาณ 2549-2554 

 
ตารางท่ี 7.8  จํานวนผู้ประกอบการบ่มเพาะ จําแนกตามสถานะผู้ประกอบการ 

สถานะของผู้ประกอบการ ส านักงานกลาง ภูเก็ต ปัตตานี สุราษฎร์ธานี รวม
Applicant 3 2 0 2 7 
Pre Incubatee 7 1 2 2 12 
Incubatee 6 1 1 0 8 
Start Company 15 5 5 2 27 
Graduated 8 0 0 0 8 

รวม 39 9 8 6 62 
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ตารางท่ี 7.9  จํานวนผู้ประกอบการบ่มเพาะ จําแนกตามสถานการณ์ใช้พื้นท่ี 
 ส านักงานกลาง ภูเก็ต ปัตตานี สุราษฎร์ธานี รวม

In Wall 10 1 0 0 11 
Out-wall 29 8 8 6 51 

รวม 39 9 8 6 62 

 

ตารางท่ี 7.10  จํานวนผู้ประกอบการบ่มเพาะ จําแนกตามสถานะการจดทะเบียนนิติบุคคล 
ทะเบียนนิติบุคคล ส านักงานกลาง ภูเก็ต ปัตตานี สุราษฎร์ธาน ี รวม 

คจต. 14 4 5 3 26 
หจก. 11 2 3 1 17 
บริษัทจํากัด 14 3 0 2 19 
บริษัท (มหาชน) 0 0 0 0 0 

รวม 39 9 8 6 62 

 
2)  ผู้ประกอบการเด่น ประจําปี 2553-2554 

               หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ยพูริน้เซส  (คณุปิยวรรณ เม่งหอ้ง) 
   

เลขท่ีทะเบียนพาณิชย ์ 0903554000614 
ผลิตภัณฑ ์   ผลิตภัณฑ์บํารุงผิว 
รายละเอยีด/จุดเด่น   เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีสูตรเฉพาะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้จากนักวิจัย 

ในมหาวิทยาลัย สามารถปรับสภาพผิวให้ดูดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ
และไม่เกิดความระคายเคือง 

แรงบันดาลใจในการทําธุรกจิ  มีความสนใจในเรื่องของผลติภัณฑ์ความงาม  จึงทําให้ต้องการหา
งานวิจัยที่มีในมหาวิทยาลัยเพื่อนํามาพัฒนาต่อในการจัดทําผลิตภัณฑ์
ใหม่  และเนื่องจากมีความตอ้งการเป็นเจ้าของกิจการ  

เจ้าของงานวิจยั    รศ.ดร.ณัฏฐา แก้วนพรัตน์  
สถานท่ีตดิต่อ  57 ถนนจุติอุทิศ 39 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  

โทร.081-540-0725 
E-mail   uprincessthai@gmail.com 
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7.4  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดดําเนินการเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ผลักดันและสนับสนุนให้นักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่า และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ 
ประกอบการธุรกิจ โดยเน้นธุรกิจที่ใช้ความรู้เป็นฐาน พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ
นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ ให้มีศักยภาพและมีการดําเนินการเชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างสรรค์
นวัตกรรม ธุรกิจใหม่และผู้ประกอบการรายใหม่ในภาคธุรกิจ โดยมีผลการดําเนินการในด้านต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 

 
7.4.1 การบม่เพาะผู้ประกอบการ 

1)  จํานวนผู้ประกอบการท่ีเขา้รับการบ่มเพาะ 

 
รูปท่ี 7.6  จํานวนผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะ ปีงบประมาณ 2549-2554 

 
ตารางท่ี 7.8  จํานวนผู้ประกอบการบ่มเพาะ จําแนกตามสถานะผู้ประกอบการ 

สถานะของผู้ประกอบการ ส านักงานกลาง ภูเก็ต ปัตตานี สุราษฎร์ธานี รวม
Applicant 3 2 0 2 7 
Pre Incubatee 7 1 2 2 12 
Incubatee 6 1 1 0 8 
Start Company 15 5 5 2 27 
Graduated 8 0 0 0 8 

รวม 39 9 8 6 62 
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ตารางท่ี 7.9  จํานวนผู้ประกอบการบ่มเพาะ จําแนกตามสถานการณ์ใช้พื้นท่ี 
 ส านักงานกลาง ภูเก็ต ปัตตานี สุราษฎร์ธานี รวม

In Wall 10 1 0 0 11 
Out-wall 29 8 8 6 51 

รวม 39 9 8 6 62 

 

ตารางท่ี 7.10  จํานวนผู้ประกอบการบ่มเพาะ จําแนกตามสถานะการจดทะเบียนนิติบุคคล 
ทะเบียนนิติบุคคล ส านักงานกลาง ภูเก็ต ปัตตานี สุราษฎร์ธาน ี รวม 

คจต. 14 4 5 3 26 
หจก. 11 2 3 1 17 
บริษัทจํากัด 14 3 0 2 19 
บริษัท (มหาชน) 0 0 0 0 0 

รวม 39 9 8 6 62 

 
2)  ผู้ประกอบการเด่น ประจําปี 2553-2554 

               หา้งหุน้ส่วนจํากัด ยพูริน้เซส  (คณุปิยวรรณ เม่งหอ้ง) 
   

เลขท่ีทะเบียนพาณิชย ์ 0903554000614 
ผลติภัณฑ ์   ผลิตภัณฑ์บํารุงผิว 
รายละเอยีด/จดุเด่น   เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีสูตรเฉพาะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้จากนักวิจัย 

ในมหาวิทยาลัย สามารถปรับสภาพผิวให้ดูดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ
และไม่เกิดความระคายเคือง 

แรงบันดาลใจในการทําธุรกจิ  มีความสนใจในเรื่องของผลติภัณฑ์ความงาม  จึงทําให้ต้องการหา
งานวิจัยที่มีในมหาวิทยาลัยเพื่อนํามาพัฒนาต่อในการจัดทําผลิตภัณฑ์
ใหม่  และเนื่องจากมีความตอ้งการเป็นเจ้าของกิจการ  

เจ้าของงานวิจยั    รศ.ดร.ณัฏฐา แก้วนพรัตน์  
สถานท่ีติดต่อ  57 ถนนจุติอุทิศ 39 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  

โทร.081-540-0725 
E-mail   uprincessthai@gmail.com 
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โครงการจัดต้ังบรษัิทจํากัดกางเกงผ้าออ้มแบบซกัได้ D-CARE  (คณุวริฎฐา หนูจันทร)์ 
 
       
 
 
 
 
 
ผลติภัณฑ ์   กางเกงผ้าอ้อมแบบซักได้ 
รายละเอียด/จดุเด่น   เป็นกางเกงผ้าอ้อมที่สามารถสามารถซึมซับของเหลวได้มากถึง 200-

300 CC.  ซักทําความสะอาดได้ ใส่สบาย ไม่อับชื้น ไม่ซึมเปื้อน และ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายต่อเดือนได้มาก เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ผ้าอ้อม
สําเร็จรูปทั่วไป 

แรงบันดาลใจในการทําธุรกจิ   เกิดจากความตั้งใจที่อยากจะประกอบธุรกิจ  และมีความสนใจใน
ผลิตภัณฑ์ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
จึงมีโอกาสเข้ามาประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์กางเกงผ้าอ้อมแบบซักได้ 

เจ้าของงานวิจยั    นางกฤติกา หนูเกลี้ยง 
สทิธบัิตรการประดิษฐ ์ หมายเลขคําขอ 1001000060 
สถานท่ีติดต่อ  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ. ห้อง PSU-BIC 007 ชั้น 13  

อาคารสํานักทรัพยากรการเรียนรู้ ต.คอหงส์  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทร. 081-328-4368   

E-mail   warittha.n@hotmail.com 
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 โครงการจัดต้ังบริษัท Innovation Rubber จาํกัด (คณุนวฐิ แตสุ่วรรณ) 
       

 
 
 
 
 
 
 
ผลติภัณฑ ์   ยางรองส้นเท้า Heel Soother 
รายละเอยีด/จุดเด่น  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีทํามาจากยางธรรมชาติ มีความยืดหยุ่นเป็นพิเศษ สามารถ

ช่วยลดอาการปวดเนื่องจากความดันที่ก่อตัวในส้นเท้าในขณะที่ส้นเท้า
กระทบกับพ้ืนได้มากกว่าร้อยละ 90 นอกจากนี้อุปกรณ์ยางรองส้นเท้ายัง
สามารถทดแทนอุปกรณ์เสริมส้นเท้าที่นําเข้าจากต่างประเทศได้อีกด้วย  

แรงบันดาลใจในการทําธุรกจิ   ทีมนักวิจัยและตนเองเล็งเห็นว่างานวิจัยมีศักยภาพเชิงพาณิชย์  
เนื่องจากมีกระแสตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีในการทดสอบตลาด 
และได้รับการส่งเสริม ผลักดันเป็นอย่างดีจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
จึงนําผลงานวิจัยมาดําเนินการในเชิงธุรกิจให้เป็นระบบมากขึ้น โดยการ
นํามาพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ภายใต้การดูแลจากศูนย์บม่เพาะวิสาหกิจ 
อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. 

เจ้าของงานวิจยั   ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง  และคณะ 
อนุสทิธบัิตร   หมายเลขคําขอ 1103000223 
สถานท่ีตดิต่อ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์  

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
โทร. 074-289353, 081-272-8559  

E-mail   nawit_taesuwun@hotmail.com   
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โครงการจัดต้ังบริษัทจํากดักางเกงผ้าออ้มแบบซกัได้ D-CARE  (คณุวรฎิฐา หนูจันทร)์ 
 
       
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ ์   กางเกงผ้าอ้อมแบบซักได้ 
รายละเอียด/จุดเด่น   เป็นกางเกงผ้าอ้อมที่สามารถสามารถซึมซับของเหลวได้มากถึง 200-

300 CC.  ซักทําความสะอาดได้ ใส่สบาย ไม่อับชื้น ไม่ซึมเปื้อน และ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายต่อเดือนได้มาก เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ผ้าอ้อม
สําเร็จรูปทั่วไป 

แรงบันดาลใจในการทําธุรกจิ   เกิดจากความตั้งใจที่อยากจะประกอบธุรกิจ  และมีความสนใจใน
ผลิตภัณฑ์ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
จึงมีโอกาสเข้ามาประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์กางเกงผ้าอ้อมแบบซักได้ 

เจ้าของงานวิจยั    นางกฤติกา หนูเกลี้ยง 
สทิธบัิตรการประดิษฐ์  หมายเลขคําขอ 1001000060 
สถานท่ีตดิต่อ  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ. ห้อง PSU-BIC 007 ชั้น 13  

อาคารสํานักทรัพยากรการเรียนรู้ ต.คอหงส์  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทร. 081-328-4368   

E-mail   warittha.n@hotmail.com 
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 โครงการจัดต้ังบริษัท Innovation Rubber จาํกดั (คณุนวฐิ แต่สุวรรณ) 
       

 
 
 
 
 
 
 
ผลติภัณฑ ์   ยางรองส้นเท้า Heel Soother 
รายละเอยีด/จดุเด่น  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีทํามาจากยางธรรมชาติ มีความยืดหยุ่นเป็นพิเศษ สามารถ

ช่วยลดอาการปวดเนื่องจากความดันที่ก่อตัวในส้นเท้าในขณะที่ส้นเท้า
กระทบกับพ้ืนได้มากกว่าร้อยละ 90 นอกจากนี้อุปกรณ์ยางรองส้นเท้ายัง
สามารถทดแทนอุปกรณ์เสริมส้นเท้าที่นําเข้าจากต่างประเทศได้อีกด้วย  

แรงบันดาลใจในการทําธุรกจิ   ทีมนักวิจัยและตนเองเล็งเห็นว่างานวิจัยมีศักยภาพเชิงพาณิชย์  
เนื่องจากมีกระแสตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีในการทดสอบตลาด 
และได้รับการส่งเสริม ผลักดันเป็นอย่างดีจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
จึงนําผลงานวิจัยมาดําเนินการในเชิงธุรกิจให้เป็นระบบมากขึ้น โดยการ
นํามาพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ภายใต้การดูแลจากศูนย์บม่เพาะวิสาหกิจ 
อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. 

เจ้าของงานวิจัย   ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง  และคณะ 
อนุสทิธบัิตร   หมายเลขคําขอ 1103000223 
สถานท่ีติดต่อ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์  

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
โทร. 074-289353, 081-272-8559  

E-mail   nawit_taesuwun@hotmail.com   
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    หา้งหุน้ส่วนจํากดัไทย โกทส ์โปรดักส์ (คณุสไุฮลา แสงจันทร)์ 
 

      
 
 

 
เลขท่ีทะเบียนพาณชิย ์ 0963552000463 
ผลติภัณฑ ์   น้ํานมแพะแปรรูป (สบู่ ครีม) 
รายละเอยีด/จดุเด่น   การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และทําการวิจัยผลทางเคมีต่อยอด 

 แรงบันดาลใจในการทําธุรกจิ   เกิดจากการประกอบอาชีพพยาบาล จึงมีความใส่ใจสขุภาพมากขึ้น  
  โดยเล็งเห็นว่านมแพะเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีประโยชน์สูง จึงนํามา      

                                    พัฒนาและวิจัยจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ 
 สถานท่ีติดต่อ  133/1  ม.2  ถ.ตะปอเยาะ  อ.ยี่งอ  จ.นราธิวาส  96180    

                                    โทร. 081-566-6150 
E-mail    suhaila_04@hotmail.co 
 

 
 

       หา้งหุน้สว่นจาํกดั เอ็ม เอม็ เฮริบ์โปรดักส์  (คณุเกษณัสฐา วงศว์วิฒัน์) 
 

 
                 

 
 
 
 

เลขท่ีทะเบียนพาณชิย ์          0843552001371 
ผลติภัณฑ ์   แชมพูผสมสมุนไพรสําหรับสุนัข 
รายละเอยีด/จดุเด่น   เป็นผลิตภัณฑ์แชมพูที่มีส่วนผสมจากสารสกัดจากสมุนไพรโดยวิธีชีวภาพ 
  แทนสารสกัดเคมีผู้ใหญ่ ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงและผู้บริโภค   
แรงบันดาลใจในการทําธุรกจิ  เป็นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากน้ําหมักชีวภาพท่ีมีนวัตกรรม 
  เหนือกว่าและดีที่ที่สุดในประเทศไทย 
สถานท่ีติดต่อ  28/2  หมู่ 3  ถ.พ่อขุนทะเล  ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี   
  84000  โทร. 077-405307, 089-647-7773 
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        หา้งหุน้สว่นจํากดั วารชิกระบ่ีบาติก (คณุวริิทธิ นวลแกว้) 
 

เลขท่ีทะเบียนพาณชิย ์      0813552000715 
ผลติภัณฑ ์   ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก เช่น  
 เสื้อผ้าบาติกสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น เน็คไท 

ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล หมวก เป็นต้น 
รายละเอยีด/จุดเดน่   เป็นความรู้ด้านศิลปะ มาผสมผสานกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้

สามารถพิมพ์ลายผ้าบาติกผ่านทางเครื่องพิมพ์ได้   
แรงบันดาลใจในการทําธุรกจิ  รักและชื่นชอบในงานด้านศลิปะ โดยเฉพาะการออกแบบและวาดลวดลาย

ต่างๆ ลงบนผืนผ้า และต้องการออกแบบลายที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อ
บอกเล่าเรื่องราวของเมืองกระบี่ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่คน
ไทยและชาวต่างชาติ ที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ 

สถานท่ีตดิต่อ  136/5  ซอยตะกั่วทุ่ง (โรงแรมริเวอร์ไซด์)  ถ.มหาราช  ต.ปากน้ํา  อ.เมือง  
จ.กระบี่  โทร. 075-624074, 081-607-4785 

E-mail   info@varichkrabibatik.com 
 
 
 

      บรษัิท พ.ีเอส.ย.ูนวตัวาณชิย ์จาํกดั (คุณปุณณาพัฒน์  เนติโพธิ์)                  
 
 

เลขท่ีทะเบียนพาณิชย ์  0905551002251 
ผลติภัณฑ ์   ครีม HB จากยางพารา  เจลล้างหน้า POS  และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เป็น

งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รายละเอียด/จุดเด่น   ครีมสามารถช่วยในการรักษาสุขภาพผิวพรรณให้ขาวใส เนียน และเต่งตึง

ขึ้น สารต้านกิจกรรมการขนถ่ายเม็ดสีจากเซลล์สร้างเม็ดสีไปยังเซลล์ผิว 
ทําให้ผิวขาวขึ้นเพราะเซลล์ผิวมีปริมาณเม็ดสีน้อยลง และสารสกัดเอชบี  
มีเอกลักษณ์โปรตอนเอ็นเอ็มอาร์สเปกตรัมเฉพาะตัว มีคุณสมบัติที่ไม่ 
ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรืออาการแพ้ต่อผิวหนัง 

แรงบันดาลใจในการทําธุรกจิ   มีความสนใจในการประกอบธุรกิจที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และต้องการนํา
ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ สามารถนําไปใช้ได้จริง จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ออกสู่เชิงพาณิชย์ 

เจา้ของงานวิจยั  รศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล 
อนุสทิธบัิตร  เลขที่ 1425  
สถานท่ีตดิต่อ  200/113 อาคารจุลดิสหาดใหญ่พลาซ่า (ชั้น1)  ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 

ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  โทร. 074-354981  
E-mail   info@psu-itc.com  
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    หา้งหุน้ส่วนจํากดัไทย โกทส ์โปรดักส์ (คณุสไุฮลา แสงจันทร)์ 
 

      
 
 

 
เลขท่ีทะเบียนพาณชิย ์ 0963552000463 
ผลติภัณฑ ์   น้ํานมแพะแปรรูป (สบู่ ครีม) 
รายละเอยีด/จุดเด่น   การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และทําการวิจัยผลทางเคมีต่อยอด 

 แรงบันดาลใจในการทําธุรกจิ   เกิดจากการประกอบอาชีพพยาบาล จึงมีความใส่ใจสขุภาพมากขึ้น  
  โดยเล็งเห็นว่านมแพะเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีประโยชน์สูง จึงนํามา      

                                    พัฒนาและวิจัยจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ 
 สถานท่ีติดต่อ  133/1  ม.2  ถ.ตะปอเยาะ  อ.ยี่งอ  จ.นราธิวาส  96180    

                                    โทร. 081-566-6150 
E-mail    suhaila_04@hotmail.co 
 

 
 

       หา้งหุน้สว่นจาํกดั เอม็ เอม็ เฮริบ์โปรดักส์  (คณุเกษณัสฐา วงศว์วิฒัน์) 
 

 
                 

 
 
 
 

เลขท่ีทะเบียนพาณชิย ์          0843552001371 
ผลติภัณฑ ์   แชมพูผสมสมุนไพรสําหรับสุนัข 
รายละเอยีด/จุดเด่น   เป็นผลิตภัณฑ์แชมพูที่มีส่วนผสมจากสารสกัดจากสมุนไพรโดยวิธีชีวภาพ 
  แทนสารสกัดเคมีผู้ใหญ่ ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงและผู้บริโภค   
แรงบันดาลใจในการทําธุรกจิ  เป็นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากน้ําหมักชีวภาพท่ีมีนวัตกรรม 
  เหนือกว่าและดีที่ที่สุดในประเทศไทย 
สถานท่ีติดต่อ  28/2  หมู่ 3  ถ.พ่อขุนทะเล  ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี   
  84000  โทร. 077-405307, 089-647-7773 
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        หา้งหุน้ส่วนจํากดั วารชิกระบ่ีบาติก (คณุวิรทิธิ นวลแกว้) 
 

เลขท่ีทะเบียนพาณชิย ์      0813552000715 
ผลติภัณฑ ์   ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก เช่น  
 เสื้อผ้าบาติกสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น เน็คไท 

ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล หมวก เป็นต้น 
รายละเอยีด/จดุเด่น   เป็นความรู้ด้านศิลปะ มาผสมผสานกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้

สามารถพิมพ์ลายผ้าบาติกผ่านทางเครื่องพิมพ์ได้   
แรงบันดาลใจในการทําธุรกจิ  รักและชื่นชอบในงานด้านศลิปะ โดยเฉพาะการออกแบบและวาดลวดลาย

ต่างๆ ลงบนผืนผ้า และต้องการออกแบบลายที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อ
บอกเล่าเรื่องราวของเมืองกระบี่ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่คน
ไทยและชาวต่างชาติ ที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ 

สถานท่ีติดต่อ  136/5  ซอยตะกั่วทุ่ง (โรงแรมริเวอร์ไซด์)  ถ.มหาราช  ต.ปากน้ํา  อ.เมือง  
จ.กระบี่  โทร. 075-624074, 081-607-4785 

E-mail   info@varichkrabibatik.com 
 
 
 

      บรษัิท พ.ีเอส.ย.ูนวตัวาณชิย ์จาํกดั (คุณปุณณาพัฒน์  เนติโพธิ์)                  
 
 

เลขท่ีทะเบียนพาณชิย ์  0905551002251 
ผลติภัณฑ ์   ครีม HB จากยางพารา  เจลล้างหน้า POS  และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เป็น

งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รายละเอยีด/จดุเด่น   ครีมสามารถช่วยในการรักษาสุขภาพผิวพรรณให้ขาวใส เนียน และเต่งตึง

ขึ้น สารต้านกิจกรรมการขนถ่ายเม็ดสีจากเซลล์สร้างเม็ดสีไปยังเซลล์ผิว 
ทําให้ผิวขาวขึ้นเพราะเซลล์ผิวมีปริมาณเม็ดสีน้อยลง และสารสกัดเอชบี  
มีเอกลักษณ์โปรตอนเอ็นเอ็มอาร์สเปกตรัมเฉพาะตัว มีคุณสมบัติที่ไม่ 
ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรืออาการแพ้ต่อผิวหนัง 

แรงบันดาลใจในการทําธุรกจิ   มีความสนใจในการประกอบธุรกิจที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และต้องการนํา
ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ สามารถนําไปใช้ได้จริง จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ออกสู่เชิงพาณิชย์ 

เจ้าของงานวิจัย  รศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล 
อนุสทิธบัิตร  เลขที่ 1425  
สถานท่ีติดต่อ  200/113 อาคารจุลดิสหาดใหญ่พลาซ่า (ชั้น1)  ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 

ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  โทร. 074-354981  
E-mail   info@psu-itc.com  
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  หา้งหุน้ส่วนจํากดั ขา้วต้มมัดเนินขมุทอง (คณุบุลภรณ์ บุญสวุรรณ) 
         

 
 

เลขท่ีทะเบียนพาณชิย ์  0903553002125 
ผลติภัณฑ ์   ข้าวต้มมัดแบบแช่แข็ง 
รายละเอยีด/จดุเด่น   ใช้วัสดุการผลิตที่มาจากธรรมชาติ และช่วยสนับสนุนวัตถดุิบที่มาจากท้องถิ่น   
 และมีการดัดแปลงไส้ให้มีความหลากหลาย และมีโครงการผลิตข้าวต้มมัด 
 แช่แข็งเพื่อพัฒนาการยืดอายุของผลิตภัณฑ์  ซึ่งอยู่ในระหว่างการดําเนินการ 
แรงบันดาลใจในการทําธุรกจิ   มีความรู้และความถนัดในการทําอาหารและมีสถานที่รองรับการขาย 
 ข้าวต้มมัด และเมื่อได้ดําเนินการแล้วได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี  
 จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากแบบธรรมดาเป็นแบบแช่แข็ง 
เจ้าของงานวิจัย   ดร.พิทยา อดุลยธรรม 
สถานท่ีติดต่อ   11  ม.3  ถนนหาดใหญ่-สงขลา  ต.ควนลัง  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110  
 โทร. 080-545-0122    
E-mail   bulaporrn@hotmail.com 

 
 
 
  หา้งหุน้ส่วนจํากดั แม่เศรษฐ ี(คณุสําเรจ็ รัตนอรุณ) 

 
 

เลขท่ีทะเบียนพาณชิย ์  0903554000533 
ผลติภัณฑ ์   น้ํามันเหลืองสูตรสมุนไพรไทย (ชนิดบาล์ม) 
รายละเอยีด/จดุเด่น   เป็นน้ํามันเหลืองและบาล์มสูตรพิเศษ   
 สามารถใช้สมานแผลได้ดี มกีลิ่นไม่ฉุน  
 เนื้อครีมแข็ง ลดการเหลวเมื่อโดนความร้อน โดยได้วิจัยและพัฒนาร่วมกับ

นักวิจัยเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์  
แรงบันดาลใจในการทําธุรกจิ   สืบทอดและเผยแพร่สูตรน้ํามันเหลืองที่เป็นสูตรโบราณของรุ่นพ่อ และเล็งเห็น

ว่าผลิตภัณฑ์สามารถพัฒนาในรูปแบบที่ทันสมัยได้ พร้อมทั้งชอบในการ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว และต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ 

เจ้าของงานวิจัย   รศ.ดร.ณัฏฐา แก้วนพรัตน์  
สถานท่ีติดต่อ  114/4 ม.1 ต.น้ําน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  โทร. 086-686-1715 
E-mail  sumrej@hotmail.com 
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  บรษัิท กสิโค จํากดั (คณุสงบ ธนบํารงุกลู) 
           
 

 
 

เลขท่ีทะเบียนพาณชิย ์  0905552002000 
ผลติภัณฑ ์   เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะกึ่งของแข็งและสงักะสีผสม 
รายละเอยีด/จดุเด่น   เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากงานวิจัยทางด้านโลหะวิทยา เช่น เทคโนโลยีโลหะกึ่ง

ของแข็ง (Giss Semi-Solid) ที่ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับบริษัท Western Digital 
และ Mattel, เทคโนโลยีโลหะผสมเม็ดเหล็ก ซึ่งช่วยพัฒนากับบริษัท แมทเทล
กรุงเทพ จํากัด เป็นต้น 

แรงบันดาลใจในการทําธุรกจิ  ต้องการเห็นผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาจากงานวิจัยที่เกิดจากคนไทยวางขายใน
ตลาดโลก เพราะเป็นงานวิจัยของนักวิจัยที่ไม่มีในท้องตลาดและช่วยลด 
ต้นทุนในการผลิตได้ 

เจ้าของงานวิจยั   ผศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์ 
สิทธบัิตร  เลขที่คําขอ 0601000854 
สถานท่ีติดต่อ  15 อาคารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ ต.คอหงส์  

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112  โทร. 074-287311         
 E-mail        sangop403@gmail.com 
 

 
  หา้งหุน้สว่นจํากดั ไลมายด ์สตูดิโอ (คณุบรรณวชิญ ์วงัตระกลู)  
  

             
 

 
 

เลขท่ีทะเบียนพาณชิย ์  903554002544 
ผลติภัณฑ ์   Animation 3D Presentation 
รายละเอยีด/จดุเด่น   Animation, Wedding (3D) ออกแบบ Character, CAI 
แรงบันดาลใจในการทําธุรกจิ   รักในการทํา Animation และอยากเห็นความสําเร็จทางธุรกิจในสิ่งที่รัก 
สถานท่ีติดต่อ  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ. ห้อง PSU-BIC 010 ชั้น 13 อาคารสํานักทรัพยากร

การเรียนรู้ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
โทร. 081-328-4368    

E-mail   warittha.n@hotmail.com 
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  หา้งหุน้สว่นจํากดั ขา้วต้มมัดเนินขมุทอง (คณุบุลภรณ์ บุญสวุรรณ) 
         

 
 

เลขท่ีทะเบียนพาณชิย ์  0903553002125 
ผลติภัณฑ ์   ข้าวต้มมัดแบบแช่แข็ง 
รายละเอยีด/จุดเด่น   ใช้วัสดุการผลิตที่มาจากธรรมชาติ และช่วยสนับสนุนวัตถดุิบที่มาจากท้องถิ่น   
 และมีการดัดแปลงไส้ให้มีความหลากหลาย และมีโครงการผลิตข้าวต้มมัด 
 แช่แข็งเพื่อพัฒนาการยืดอายุของผลิตภัณฑ์  ซึ่งอยู่ในระหว่างการดําเนินการ 
แรงบันดาลใจในการทําธุรกจิ   มีความรู้และความถนัดในการทําอาหารและมีสถานที่รองรับการขาย 
 ข้าวต้มมัด และเมื่อได้ดําเนินการแล้วได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี  
 จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากแบบธรรมดาเป็นแบบแช่แข็ง 
เจ้าของงานวิจัย   ดร.พิทยา อดุลยธรรม 
สถานท่ีตดิต่อ   11  ม.3  ถนนหาดใหญ่-สงขลา  ต.ควนลัง  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110  
 โทร. 080-545-0122    
E-mail   bulaporrn@hotmail.com 

 
 
 
  หา้งหุน้สว่นจํากดั แม่เศรษฐี (คณุสําเรจ็ รัตนอรุณ) 

 
 

เลขท่ีทะเบียนพาณชิย ์  0903554000533 
ผลติภัณฑ ์   น้ํามันเหลืองสูตรสมุนไพรไทย (ชนิดบาล์ม) 
รายละเอยีด/จุดเด่น   เป็นน้ํามันเหลืองและบาล์มสูตรพิเศษ   
 สามารถใช้สมานแผลได้ดี มกีลิ่นไม่ฉุน  
 เนื้อครีมแข็ง ลดการเหลวเมื่อโดนความร้อน โดยได้วิจัยและพัฒนาร่วมกับ

นักวิจัยเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์  
แรงบันดาลใจในการทําธุรกจิ   สืบทอดและเผยแพร่สูตรน้ํามันเหลืองที่เป็นสูตรโบราณของรุ่นพ่อ และเล็งเห็น

ว่าผลิตภัณฑ์สามารถพัฒนาในรูปแบบที่ทันสมัยได้ พร้อมทั้งชอบในการ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว และต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ 

เจ้าของงานวิจัย   รศ.ดร.ณัฏฐา แก้วนพรัตน์  
สถานท่ีตดิต่อ  114/4 ม.1 ต.น้ําน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  โทร. 086-686-1715 
E-mail  sumrej@hotmail.com 
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  บรษัิท กสิโค จํากดั (คณุสงบ ธนบํารงุกลู) 
           
 

 
 

เลขท่ีทะเบียนพาณชิย ์  0905552002000 
ผลติภัณฑ ์   เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะกึ่งของแข็งและสงักะสีผสม 
รายละเอยีด/จดุเด่น   เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากงานวิจัยทางด้านโลหะวิทยา เช่น เทคโนโลยีโลหะกึ่ง

ของแข็ง (Giss Semi-Solid) ที่ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับบริษัท Western Digital 
และ Mattel, เทคโนโลยีโลหะผสมเม็ดเหล็ก ซึ่งช่วยพัฒนากับบริษัท แมทเทล
กรุงเทพ จํากัด เป็นต้น 

แรงบันดาลใจในการทําธุรกจิ  ต้องการเห็นผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาจากงานวิจัยที่เกิดจากคนไทยวางขายใน
ตลาดโลก เพราะเป็นงานวิจัยของนักวิจัยที่ไม่มีในท้องตลาดและช่วยลด 
ต้นทุนในการผลิตได้ 

เจ้าของงานวิจัย   ผศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์ 
สิทธบัิตร  เลขที่คําขอ 0601000854 
สถานท่ีติดต่อ  15 อาคารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ ต.คอหงส์  

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112  โทร. 074-287311         
 E-mail        sangop403@gmail.com 
 

 
  หา้งหุน้ส่วนจํากดั ไลมายด์ สตูดิโอ (คณุบรรณวชิญ ์วงัตระกลู)  
  

             
 

 
 

เลขท่ีทะเบียนพาณชิย ์  903554002544 
ผลติภัณฑ ์   Animation 3D Presentation 
รายละเอยีด/จดุเด่น   Animation, Wedding (3D) ออกแบบ Character, CAI 
แรงบันดาลใจในการทําธุรกจิ   รักในการทํา Animation และอยากเห็นความสําเร็จทางธุรกิจในสิ่งที่รัก 
สถานท่ีติดต่อ  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ. ห้อง PSU-BIC 010 ชั้น 13 อาคารสํานักทรัพยากร

การเรียนรู้ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
โทร. 081-328-4368    

E-mail   warittha.n@hotmail.com 
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        บริษัท บราเทอรไ์อเดีย จํากัด (คณุณคัรวัต ณคราวงค)์ 
 
 

เลขท่ีทะเบียนพาณชิย ์  0905550001065 
ผลติภัณฑ ์   ผลิตและสอน 3D Animation ทุกรูปแบบ 
รายละเอยีด/จดุเด่น   สร้างงานกราฟฟิกออกแบบ  3D Animation และมีการเปิดสอน 
 ด้านเทคนิคการเรียน การทํา 3D Animation ให้แก่ผู้ที่สนใจ 
แรงบันดาลใจในการทําธุรกจิ   มีความรู้และมีความสนใจทางด้านกราฟฟิกและการทํา 3D Animation 

และต้องการให้วงการ 3D Animation เป็นที่รู้จักกว้างมากขึ้นในภาคใต้ 
สถานท่ีติดต่อ  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ. ห้อง PSU-BIC 009 ชั้น 13 อาคารสํานัก

ทรัพยากรการเรียนรู้ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
โทร. 089-165-7399 

E-mail  esmes801@gmail.com 
 

 
 
        หา้งหุน้ส่วนจํากดัไรโน เทคโนโลย ี (คณุจักรพงษ์ ผลงาม) 

 
 

เลขท่ีทะเบียนพาณชิย ์  0833552001746 
บรกิาร  รับออกแบบและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์     
รายละเอยีด/จดุเด่น   เป็นการนําองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านไอทีมาประยุกตใ์ช้ 

เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า 
แรงบันดาลใจในการทําธุรกจิ   ต้องการใช้ประสิทธิภาพของตนเองให้เต็มที่ อยากนําเสนอบริการ 

ด้านไอทีสมัยใหม่ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
สถานท่ีติดต่อ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 80 หมู่ 1 ต.กะทู้ อ.กะทู้  

จ.ภูเก็ต 83120  โทร. 085-881-1817 
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7.4.2  ผลงานวจัิยและพัฒนา 

1)  ผลงานวจัิยและพฒันาของผู้ประกอบการบ่มเพาะเด่น 
 

1. การยดือายกุารเกบ็รกัษาเหด็ทอดนาโหนด 
 ชือ่ผลติภัณฑ ์ ผักสมุนไพรอบกรอบนาโหนด 
 เจ้าของผลงานวิจยั คุณชัยยงค ์คชพันธ์ ร่วมกับ ดร.มณี วิทยานนท์   
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

    
 
 

2. โครงการผลิตเซลลโูลสชวีภาพจาก Acetobacter xylinum  
    ท่ีเลีย้งในปลายขา้ว 
 ชือ่ผลติภัณฑ ์ แผ่นมาส์กหน้าและใต้ขอบตา Difference 
 เจ้าของผลงานวิจยั คุณสมบัติ รุ่งศิลป์ 

 
    

 
3. การพฒันานํ้ามนัเหลอืงสูก่ารเป็นของแขง็ (บาลม์) 
 ชือ่ผลติภัณฑ ์ บาล์ม แก้วิงเวียนศรีษะ ตราแม่เศรษฐี 
 เจ้าของผลงานวิจยั รศ.ดร.นัฏฐา แก้วนพรัตน์   

 คณะเภสัชศาสตร์ 
       

 
4. การยดือายขุ้าว เพ่ือลดการเกดิมอด รา 
 ชือ่ผลติภัณฑ ์ ข้าวหอมนิลและข้าวสังข์หยด พัทลุง 
 เจ้าของผลงานวิจยั ดร.พิทยา อดุลยธรรม   
 คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 

 
 
    

5. เจลลา้งหน้าสตูรธรรมชาติ และสตูรนํ้าหมกัชวีภาพ 
 ชือ่ผลติภัณฑ ์ เจลล้างหน้า U-Princess สูตรแตงกวา  

ขมิ้น และ AHA 
 เจ้าของผลงานวิจยั ผศ.ดร.นัฏฐา แก้วนพรัตน์    

คณะเภสัชศาสตร์    
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        บริษัท บราเทอร์ไอเดีย จํากัด (คณุณคัรวตั ณคราวงค)์ 
 
 

เลขท่ีทะเบียนพาณชิย ์  0905550001065 
ผลติภัณฑ ์   ผลิตและสอน 3D Animation ทุกรูปแบบ 
รายละเอยีด/จุดเด่น   สร้างงานกราฟฟิกออกแบบ  3D Animation และมีการเปิดสอน 
 ด้านเทคนิคการเรียน การทํา 3D Animation ให้แก่ผู้ที่สนใจ 
แรงบันดาลใจในการทําธุรกจิ   มีความรู้และมีความสนใจทางด้านกราฟฟิกและการทํา 3D Animation 

และต้องการให้วงการ 3D Animation เป็นที่รู้จักกว้างมากขึ้นในภาคใต้ 
สถานท่ีติดต่อ  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ. ห้อง PSU-BIC 009 ชั้น 13 อาคารสํานัก

ทรัพยากรการเรียนรู้ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
โทร. 089-165-7399 

E-mail  esmes801@gmail.com 
 

 
 
        หา้งหุน้สว่นจํากดัไรโน เทคโนโลย ี (คณุจักรพงษ์ ผลงาม) 

 
 

เลขท่ีทะเบียนพาณชิย ์  0833552001746 
บริการ  รับออกแบบและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์     
รายละเอยีด/จุดเด่น   เป็นการนําองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านไอทีมาประยุกตใ์ช้ 

เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า 
แรงบันดาลใจในการทําธุรกจิ   ต้องการใช้ประสิทธิภาพของตนเองให้เต็มที่ อยากนําเสนอบริการ 

ด้านไอทีสมัยใหม่ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
สถานท่ีติดต่อ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 80 หมู่ 1 ต.กะทู้ อ.กะทู้  

จ.ภูเก็ต 83120  โทร. 085-881-1817 
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7.4.2  ผลงานวจัิยและพัฒนา 

1)  ผลงานวจิยัและพฒันาของผู้ประกอบการบ่มเพาะเด่น 
 

1. การยดือายกุารเกบ็รกัษาเหด็ทอดนาโหนด 
 ชือ่ผลติภัณฑ ์ ผักสมุนไพรอบกรอบนาโหนด 
 เจ้าของผลงานวิจยั คุณชัยยงค ์คชพันธ์ ร่วมกับ ดร.มณี วิทยานนท์   
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

    
 
 

2. โครงการผลติเซลลโูลสชวีภาพจาก Acetobacter xylinum  
    ท่ีเลีย้งในปลายขา้ว 
 ชือ่ผลติภัณฑ ์ แผ่นมาส์กหน้าและใต้ขอบตา Difference 
 เจ้าของผลงานวิจยั คุณสมบัติ รุ่งศิลป์ 

 
    

 
3. การพัฒนานํ้ามันเหลืองสูก่ารเป็นของแขง็ (บาลม์) 
 ชือ่ผลติภัณฑ ์ บาล์ม แก้วิงเวียนศรีษะ ตราแม่เศรษฐี 
 เจ้าของผลงานวิจยั รศ.ดร.นัฏฐา แก้วนพรัตน์   

 คณะเภสัชศาสตร์ 
       

 
4. การยดือายขุา้ว เพ่ือลดการเกดิมอด รา 
 ชือ่ผลติภัณฑ ์ ข้าวหอมนิลและข้าวสังข์หยด พัทลุง 
 เจ้าของผลงานวิจยั ดร.พิทยา อดุลยธรรม   
 คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 

 
 
    

5. เจลล้างหน้าสูตรธรรมชาติ และสตูรนํ้าหมักชวีภาพ 
 ชือ่ผลติภัณฑ ์ เจลล้างหน้า U-Princess สูตรแตงกวา  

ขมิ้น และ AHA 
 เจ้าของผลงานวิจยั ผศ.ดร.นัฏฐา แก้วนพรัตน์    

คณะเภสัชศาสตร์    
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6. เซร่ัมบํารงุผิวหน้า และรอบดวงตา 
 ชือ่ผลติภัณฑ ์ เซรั่มบํารุงผิวหน้าและไลโปโซม อายเซรั่ม  

บํารุงผิวรอบดวงตา U-Princess  
(Collagen, Hyaluronat)   

 เจ้าของผลงานวิจยั ดร.ธนภร อํานวยกิจ    
คณะเภสัชศาสตร์ 

       
2)  ผลงานวจิยัและเทคโนโลยขีองมหาวิทยาลยั ทีนํ่ามาสูก่ารบ่มเพาะเชงิพาณชิยเ์ด่น 

 

1. โครงการ ผลติเซลลโูลสชวีภาพจาก Acetobacter xylinum  
ท่ีเลีย้งในนํ้าสับปะรด 

 ชือ่ผลติภัณฑ ์ แผ่นมาส์กหน้าและใต้ขอบตา Difference 
    แผ่นมาส์กใต้ขอบตา Difference 
    วัสดุปิดบาดแผลจากเซลลูโลส 
 ขอ้มูลด้านทรัพยส์นิทางปัญญา อนุสิทธิบัตร เลขที่ 2988 
 ผู้ประกอบการ นายสมบัติ รุ่งศิลป์   
   บริษัท ไทยนาโนเซลลูโลส จํากัด 

    
 

2. วิธีวเิคราะหห์าปรมิาณสบู่ในนํ้ายางธรรมชาติ นํ้ายางขน้และนํ้ายาง
สงัเคราะห ์โดยวิธกีารเติมสารมาตรฐานร่วมกบัการวดัคา่นําไฟฟูา 

 ชือ่ผลติภัณฑ ์ ชุดน้ํายาทดสอบสาร TMTD (Test Kit) 
    ชุดน้ํายาทดสอบสาร Zinec (Test Kit)  
    ชุดน้ํายาทดสอบสาร Laurate 
 ขอ้มูลด้านทรัพยส์นิทางปัญญา สิทธิบัตร เลขที่ 1101000329 
 ผู้ประกอบการ ผศ.ดร.วิไลรัตน์  ชีวะเศรษฐธรรม 

    บริษัท ซี ไซเอนซ์ แอนด์ คอนซัลแทนต์ จํากัด 
 

 
3. การขึน้รปูโลหะด้วยกระบวนการหลอ่โลหะก่ึงของแขง็ (Zince Composit) 
 ชือ่ผลติภัณฑ ์ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากโลหะกึ่งของแข็ง 
 ขอ้มูลด้านทรัพยส์นิทางปัญญา สิทธิบัตร เลขที่คําขอ 0601000854 
 ผู้ประกอบการ คุณสงบ ธนุบํารุงกุล    
   บริษัท กิสโก จํากัด 
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4. สารทําใหผิ้วขาวขึน้ สารสกัดจากซีรัม่น้าํยางพาราโดยวิธกีารเตมิสาร
มาตรฐาน 

 ชือ่ผลติภัณฑ ์ ครีม HB จากยางพารา และสารสกัด HB  
   จากซีรั่มน้ํายางพารา 
 ขอ้มลูด้านทรพัยส์นิทางปัญญา อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1425 
 ผู้ประกอบการ คุณปุณณาพัฒน์ เนติโพธิ์    
   บริษัท พี.เอส.ย.ูนวัตวาณิชย์ จํากัด    

 
 

5. ยางรองสน้เท้า Heel Shooter 
 ชือ่ผลติภัณฑ ์ ยางรองส้นเท้า Heel Shooter 
 ขอ้มลูด้านทรพัยส์นิทางปัญญา อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1425 
 ผู้ประกอบการ คุณนวิฐ  แต่สุวรรณ    
   โครงการจัดตั้งธุรกิจยางรองส้นเท้า heel shoother 

 
 

 
7.4.3  กิจกรรมเด่น 

1)  กจิกรรมการสง่เสรมิและสนับสนุนการบ่มเพาะวสิาหกจิ 
 
ชือ่โครงการ :  ประกวดแผนธุรกจิเทคโนโลย ีครัง้ท่ี 4  
วตัถุประสงค ์ :  1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเขยีนแผนธุรกิจ 
  และการนําเสนอแผนธรุกิจ 
 2. เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีความพร้อมและตื่นตัวในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
 3. เพื่อยกระดับงานวิจัย และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาออกสู่เชิงพาณิชย์  
กลุม่เปูาหมาย :  นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกวิทยาเขต 
เปูาหมายและตัวชีว้ดั : 1. สามารถนําผลงานวิจัยจากโครงการ R2M มาพัฒนาต่อยอดออกสู่เชิงพาณิชย์ 
  ได้อย่างน้อย 2 ผลงาน 
 2. สามารถนําผลงานวิจัยที่มีศักยภาพมาพัฒนาต่อยอดออกสู่เชิงพาณิชย์ 
  ได้อย่างน้อย 2 ผลงาน  
 3. สามารถพัฒนาผลงานวิจัยมาเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการในการดําเนินธุรกิจ 
  อย่างน้อย 2 ผลงาน  
ระยะเวลาดําเนินการ :  ระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2554  
จาํนวนผู้เขา้รว่ม :   54 ราย 
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6. เซรัม่บํารงุผิวหน้า และรอบดวงตา 
 ชือ่ผลิตภัณฑ ์ เซรั่มบํารุงผิวหน้าและไลโปโซม อายเซรั่ม  

บํารุงผิวรอบดวงตา U-Princess  
(Collagen, Hyaluronat)   

 เจ้าของผลงานวิจยั ดร.ธนภร อํานวยกิจ    
คณะเภสัชศาสตร์ 

       
2)  ผลงานวจัิยและเทคโนโลยขีองมหาวทิยาลยั ทีนํ่ามาสูก่ารบ่มเพาะเชงิพาณชิยเ์ด่น 

 

1. โครงการ ผลติเซลลูโลสชวีภาพจาก Acetobacter xylinum  
ท่ีเลีย้งในนํ้าสบัปะรด 

 ชือ่ผลิตภัณฑ ์ แผ่นมาส์กหน้าและใต้ขอบตา Difference 
    แผ่นมาส์กใต้ขอบตา Difference 
    วัสดุปิดบาดแผลจากเซลลูโลส 
 ขอ้มูลด้านทรัพยส์นิทางปัญญา อนุสิทธิบัตร เลขที่ 2988 
 ผู้ประกอบการ นายสมบัติ รุ่งศิลป์   
   บริษัท ไทยนาโนเซลลูโลส จํากัด 

    
 

2. วิธีวเิคราะหห์าปรมิาณสบู่ในนํ้ายางธรรมชาติ นํ้ายางขน้และนํ้ายาง
สังเคราะห ์โดยวธิกีารเติมสารมาตรฐานรว่มกบัการวดัคา่นําไฟฟูา 

 ชือ่ผลิตภัณฑ ์ ชุดน้ํายาทดสอบสาร TMTD (Test Kit) 
    ชุดน้ํายาทดสอบสาร Zinec (Test Kit)  
    ชุดน้ํายาทดสอบสาร Laurate 
 ขอ้มูลด้านทรัพยส์นิทางปัญญา สิทธิบัตร เลขที่ 1101000329 
 ผู้ประกอบการ ผศ.ดร.วิไลรัตน์  ชีวะเศรษฐธรรม 

    บริษัท ซี ไซเอนซ์ แอนด์ คอนซัลแทนต์ จํากัด 
 

 
3. การขึน้รปูโลหะด้วยกระบวนการหลอ่โลหะกึง่ของแขง็ (Zince Composit) 
 ชือ่ผลิตภัณฑ ์ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากโลหะกึ่งของแข็ง 
 ขอ้มูลด้านทรัพยส์นิทางปัญญา สิทธิบัตร เลขที่คําขอ 0601000854 
 ผู้ประกอบการ คุณสงบ ธนุบํารุงกุล    
   บริษัท กิสโก จํากัด 
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4. สารทําใหผิ้วขาวขึน้ สารสกดัจากซรีัม่นํ้ายางพาราโดยวิธกีารเติมสาร
มาตรฐาน 

 ชือ่ผลติภัณฑ ์ ครีม HB จากยางพารา และสารสกัด HB  
   จากซีรั่มน้ํายางพารา 
 ขอ้มูลด้านทรัพยส์นิทางปัญญา อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1425 
 ผู้ประกอบการ คุณปุณณาพัฒน์ เนติโพธิ์    
   บริษัท พี.เอส.ย.ูนวัตวาณิชย์ จํากัด    

 
 

5. ยางรองสน้เท้า Heel Shooter 
 ชือ่ผลติภัณฑ ์ ยางรองส้นเท้า Heel Shooter 
 ขอ้มูลด้านทรัพยส์นิทางปัญญา อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1425 
 ผู้ประกอบการ คุณนวิฐ  แต่สุวรรณ    
   โครงการจัดตั้งธุรกิจยางรองส้นเท้า heel shoother 

 
 

 
7.4.3  กิจกรรมเด่น 

1)  กิจกรรมการสง่เสรมิและสนับสนุนการบ่มเพาะวสิาหกจิ 
 
ชือ่โครงการ :  ประกวดแผนธุรกจิเทคโนโลย ีครัง้ท่ี 4  
วัตถุประสงค ์ :  1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเขยีนแผนธุรกิจ 
  และการนําเสนอแผนธรุกิจ 
 2. เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีความพร้อมและตื่นตัวในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
 3. เพื่อยกระดับงานวิจัย และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาออกสู่เชิงพาณิชย์  
กลุม่เปูาหมาย :  นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกวิทยาเขต 
เปูาหมายและตัวชีว้ดั : 1. สามารถนําผลงานวิจัยจากโครงการ R2M มาพัฒนาต่อยอดออกสู่เชิงพาณิชย์ 
  ได้อย่างน้อย 2 ผลงาน 
 2. สามารถนําผลงานวิจัยที่มีศักยภาพมาพัฒนาต่อยอดออกสู่เชิงพาณิชย์ 
  ได้อย่างน้อย 2 ผลงาน  
 3. สามารถพัฒนาผลงานวิจัยมาเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการในการดําเนินธุรกิจ 
  อย่างน้อย 2 ผลงาน  
ระยะเวลาดําเนินการ :  ระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2554  
จาํนวนผู้เขา้รว่ม :   54 ราย 
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ผลท่ีได้รบั :  1. เกิดธุรกิจที่มาจากการนําผลงานวิจัยภายใต้โครงการ R2M  
  อย่างน้อย 2 ธุรกิจ  
 2. เกิดธุรกิจที่มาจากการพัฒนาผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยออกสู่เชิงพาณิชย์ 
  อย่างน้อย 2 ธุรกิจ 
 3. เกิดการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการเพื่อดําเนินธุรกิจอย่างน้อย 2 ธุรกิจ 

  

 
  
 
 

 
 
 
ชือ่โครงการ  :  โครงการพฒันาศกัยภาพผู้ประกอบการติดปีก SMEs  
วัตถุประสงค ์ :  เพื่อเพ่ิมทักษะในด้านการบริหารจัดการ การตลาด การเงินบัญชีและภาษี 

กฎหมายธุรกิจ การสร้างตราสินค้า การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  
 ระบบมาตรฐานของสินค้า และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ 
กลุม่เปูาหมาย :  ผู้ประกอบการ SMEs 
เปูาหมายและตัวชีว้ดั :1. มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ  
 2. มีที่ปรึกษา/วิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพ เข้าร่วมโครงการ  
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมอบรม  
 4. มีการพัฒนาและสร้างเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น  
ระยะเวลาดําเนินการ : ระหว่างมกราคม-ตุลาคม 2554  
จํานวนผู้เขา้รว่ม :   418  ราย 
ผลท่ีได้รบั :  1. ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจในแต่ละด้านเพิ่มขึ้น  
 2. ผู้ประกอบการสามารถนําไปประยุกต์ ใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง 
  ในแต่ละด้าน 
 3. สามารถทําให้บุคคลภายนอกได้รู้จักและเข้าใจบทบาทของศูนย์บ่มเพาะมากขึ้น  
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2)  การสง่เสรมิและสนับสนุนการประกอบการของผู้ประกอบการบ่มเพาะ 
 
ชื่อโครงการ  :  งาน China International SME Fair (CISMEF) 2011 ครั้งท่ี 8  
วัตถุประสงค ์ :  1. เป็นการสานความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลจีน และเป็นโอกาสอันดี 
  ในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย และแสดงถึงศักยภาพของผู้ประกอบไทย 
 2. เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
  ในการขยายฐานการตลาดกบัจีน และนานาชาติ  
 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้ตระหนักถึงความสําคัญของ 
  การพัฒนากิจการเพื่อยกระดับให้เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ  
 4. เพื่อเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางด้านการผลิต การค้า และการบริการ 
  ให้แก่ผู้ประกอบการ SME 
กลุ่มเปูาหมาย :  ผู้ประกอบการ SMEs 
ระยะเวลาดําเนินการ :  ระหว่างวันที่ 20-25 กันยายน 2554  ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน  
จํานวนผู้เข้าร่วม :   300 ราย 
 

 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ :  Business matching ณ ประเทศเวียดนาม  
วัตถุประสงค ์:  1. เพื่อส่งเสริมผู้ซื้อพบผู้ขาย (Vender Meet Customer)  
 2. เพื่อส่งเสริมให้การจับคู่ทางธุรกิจของผู้ประกอบการของศนูย์บ่มเพาะฯ  
  กับผู้ประกอบการ ต่างประเทศ 
 3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการตลาดทั้งในและต่างประเทศของผู้ประกอบการ 
 4. เพื่อเพ่ิมช่องทางให้ผู้ประกอบการต่างประเทศมีความสนใจในสินค้า 
  และบริการ 

 5. เพื่อสร้างเครือข่ายและสร้างโอกาสในการทําธุรกิจระหว่างประเทศของ     
  ผู้ประกอบการ SME 

กลุ่มเปูาหมาย :  ผู้ประกอบการ SMEs 
ระยะเวลาดําเนินการ :   ระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2554  ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม(ใต้)  
จํานวนผู้เข้าร่วม :   49 ราย 
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ผลท่ีได้รบั :  1. เกิดธุรกิจที่มาจากการนําผลงานวิจัยภายใต้โครงการ R2M  
  อย่างน้อย 2 ธุรกิจ  
 2. เกิดธุรกิจที่มาจากการพัฒนาผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยออกสู่เชิงพาณิชย์ 
  อย่างน้อย 2 ธุรกิจ 
 3. เกิดการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการเพื่อดําเนินธุรกิจอย่างน้อย 2 ธุรกิจ 

  

 
  
 
 

 
 
 
ช่ือโครงการ  :  โครงการพัฒนาศกัยภาพผู้ประกอบการติดปีก SMEs  
วัตถุประสงค ์ :  เพื่อเพ่ิมทักษะในด้านการบริหารจัดการ การตลาด การเงินบัญชีและภาษี 

กฎหมายธุรกิจ การสร้างตราสินค้า การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  
 ระบบมาตรฐานของสินค้า และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ 
กลุม่เปูาหมาย :  ผู้ประกอบการ SMEs 
เปูาหมายและตัวชีวั้ด :1. มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ  
 2. มีที่ปรึกษา/วิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพ เข้าร่วมโครงการ  
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมอบรม  
 4. มีการพัฒนาและสร้างเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น  
ระยะเวลาดําเนินการ : ระหว่างมกราคม-ตุลาคม 2554  
จํานวนผู้เขา้ร่วม :   418  ราย 
ผลท่ีได้รบั :  1. ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจในแต่ละด้านเพิ่มขึ้น  
 2. ผู้ประกอบการสามารถนําไปประยุกต์ ใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง 
  ในแต่ละด้าน 
 3. สามารถทําให้บุคคลภายนอกได้รู้จักและเข้าใจบทบาทของศูนย์บ่มเพาะมากขึ้น  
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2)  การส่งเสรมิและสนับสนุนการประกอบการของผู้ประกอบการบ่มเพาะ 
 
ชื่อโครงการ  :  งาน China International SME Fair (CISMEF) 2011 ครั้งท่ี 8  
วัตถุประสงค ์ :  1. เป็นการสานความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลจีน และเป็นโอกาสอันดี 
  ในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย และแสดงถึงศักยภาพของผู้ประกอบไทย 
 2. เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
  ในการขยายฐานการตลาดกบัจีน และนานาชาติ  
 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้ตระหนักถึงความสําคัญของ 
  การพัฒนากิจการเพื่อยกระดับให้เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ  
 4. เพื่อเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางด้านการผลิต การค้า และการบริการ 
  ให้แก่ผู้ประกอบการ SME 
กลุ่มเปูาหมาย :  ผู้ประกอบการ SMEs 
ระยะเวลาดําเนินการ :  ระหว่างวันที่ 20-25 กันยายน 2554  ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน  
จํานวนผู้เข้าร่วม :   300 ราย 
 

 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ :  Business matching ณ ประเทศเวียดนาม  
วัตถุประสงค ์:  1. เพื่อส่งเสริมผู้ซื้อพบผู้ขาย (Vender Meet Customer)  
 2. เพื่อส่งเสริมให้การจับคู่ทางธุรกิจของผู้ประกอบการของศนูย์บ่มเพาะฯ  
  กับผู้ประกอบการ ต่างประเทศ 
 3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการตลาดทั้งในและต่างประเทศของผู้ประกอบการ 
 4. เพื่อเพ่ิมช่องทางให้ผู้ประกอบการต่างประเทศมีความสนใจในสินค้า 
  และบริการ 

 5. เพื่อสร้างเครือข่ายและสร้างโอกาสในการทําธุรกิจระหว่างประเทศของ     
  ผู้ประกอบการ SME 

กลุ่มเปูาหมาย :  ผู้ประกอบการ SMEs 
ระยะเวลาดําเนินการ :   ระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2554  ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม(ใต้)  
จํานวนผู้เข้าร่วม :   49 ราย 
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 3) กิจกรรมบ่มเพาะของนักศึกษา 
 

ชือ่กจิกรรม :   โครงการถนนคนเดิน 
วตัถุประสงค ์:   1. เพื่อเปิดตัวและแนะนําถนนคนเดินของชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา 
  อย่างเป็นทางการ 
 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ถนนคนเดินให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
 3. เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจในการประกอบธุรกิจ 
 4. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงการประกอบธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
 5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  
  และนักศึกษา 
กลุม่เปูาหมาย:   นักศึกษาและบุคคลทั่วไป 
วัน เวลา จดักจิกรรม :  ทุกวันอังคาร เวลา 16.00–21.00 น. ใต้ตึกกิจกรรมนักศึกษา 
จํานวนผู้เขา้รว่ม :  นักศึกษา 94 คน, บุคคลทั่วไป 84 คน (ข้อมูลเฉลี่ยเดือนธนัวาคม 2554) 
ผลท่ีคาดวา่ได้รบั :  1. ถนนคนเดินของชมรมผู้ประกอบการนักศึกษาเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 
 2. มีสถานที่ประกอบการสําหรับนักศึกษาที่สนใจประกอบธุรกิจ 
 3. มีนักศึกษาสนใจที่จะทําธุรกิจเพิ่มมากขึ้น 
 4. นักศึกษาสามารถนําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการทําธุรกิจ 
  ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 5. เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
 6. มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 50 ร้านค้า 
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ชือ่กิจกรรม :  โครงการบรรยายพิเศษหวัขอ้ “นักศกึษายคุใหม่ 
 กบัเส้นทางสูก่ารเป็นผู้ประกอบการ” 
วัตถุประสงค ์:   1. เพื่อเป็นการเปิดวิสัยทัศน์ใหม่ด้านการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา 
 2. เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการแก่นักศึกษา 
 3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกอบการและทักษะในการดําเนินธุรกิจ 
 4. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ 
  อย่างเป็นระบบ 
 5. เพื่อให้นักศึกษามีแนวคิดในการทํางานให้ประสบความสําเร็จ 
 6. เพื่อสนับสนุนในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ 
กลุม่เปูาหมาย :   นักศึกษาระดับปริญญาตรีของทุกคณะ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 วิทยาเขตหาดใหญ่ จํานวน 200 ราย 
วนั เวลา จดักจิกรรม :  วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2553  ณ ห้องประชุมทองจันทร์ คณะแพทยศาสตร์ 
จํานวนผู้เขา้รว่ม :  665 ราย 
ผลท่ีคาดวา่ได้รับ :  1. นักศึกษาได้รับการปลูกฝังและมีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น 
 2. นักศึกษามีการรับรู้และเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น 
 3. นักศึกษาที่มีความพร้อมและสนใจในการประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม 
  กับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมากขึ้น 
 4. เป็นการเริ่มต้นในสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านการประกอบการ 
  ภายในมหาวิทยาลัย 
   

  
 
 
 
 
 

4) นักศึกษา/กลุ่มนักศึกษาท่ีประกอบธุรกิจระหว่างเรียน 
 
ช่ือนักศึกษา :  นายประสิทธิ์  คงผอม 
คณะ/ชั้นปี :  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 5  
ผลิตภัณฑ์/บริการ :  ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ ไอที จัดหาอุปกรณ์ และซ่อมบํารุง 
ลักษณะการลงทุน : ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์บ่มเพาะฯ 25,000 บาท  
ลักษณะของธุรกิจ :  บริการ   
เริ่มประกอบธุรกิจ :  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง ปัจจุบัน 
กลุ่มเปูาหมาย :  นักศึกษา ม.อ. และบุคคลทั่วไป 
เวลาให้บริการ :  วันจันทร์-วันอาทิตย์  เวลา 10.00-21.00 น.  

�������������_������������.indd   88 7/12/12   1:43 PM



 

88 รายงานประจ าปี ผลการด าเนินงาน 
| ด้านการวิจัยและบัณฑิตศึกษา ปี 2553-2554 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3) กิจกรรมบ่มเพาะของนักศึกษา 
 

ช่ือกิจกรรม :   โครงการถนนคนเดิน 
วตัถุประสงค ์:   1. เพื่อเปิดตัวและแนะนําถนนคนเดินของชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา 
  อย่างเป็นทางการ 
 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ถนนคนเดินให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
 3. เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจในการประกอบธุรกิจ 
 4. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงการประกอบธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
 5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  
  และนักศึกษา 
กลุม่เปูาหมาย:   นักศึกษาและบุคคลทั่วไป 
วัน เวลา จดักจิกรรม :  ทุกวันอังคาร เวลา 16.00–21.00 น. ใต้ตึกกิจกรรมนักศึกษา 
จาํนวนผู้เขา้ร่วม :  นักศึกษา 94 คน, บุคคลทั่วไป 84 คน (ข้อมูลเฉลี่ยเดือนธนัวาคม 2554) 
ผลท่ีคาดวา่ได้รับ :  1. ถนนคนเดินของชมรมผู้ประกอบการนักศึกษาเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 
 2. มีสถานที่ประกอบการสําหรับนักศึกษาที่สนใจประกอบธุรกิจ 
 3. มีนักศึกษาสนใจที่จะทําธุรกิจเพิ่มมากขึ้น 
 4. นักศึกษาสามารถนําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการทําธุรกิจ 
  ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 5. เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
 6. มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 50 ร้านค้า 
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ชือ่กจิกรรม :  โครงการบรรยายพิเศษหวัขอ้ “นักศกึษายคุใหม่ 
 กบัเสน้ทางสูก่ารเป็นผู้ประกอบการ” 
วัตถุประสงค ์:   1. เพื่อเป็นการเปิดวิสัยทัศน์ใหม่ด้านการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา 
 2. เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการแก่นักศึกษา 
 3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกอบการและทักษะในการดําเนินธุรกิจ 
 4. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ 
  อย่างเป็นระบบ 
 5. เพื่อให้นักศึกษามีแนวคิดในการทํางานให้ประสบความสําเร็จ 
 6. เพื่อสนับสนุนในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ 
กลุม่เปูาหมาย :   นักศึกษาระดับปริญญาตรีของทุกคณะ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 วิทยาเขตหาดใหญ่ จํานวน 200 ราย 
วนั เวลา จดักจิกรรม :  วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2553  ณ ห้องประชุมทองจันทร์ คณะแพทยศาสตร์ 
จาํนวนผู้เขา้รว่ม :  665 ราย 
ผลท่ีคาดวา่ได้รบั :  1. นักศึกษาได้รับการปลูกฝังและมีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น 
 2. นักศึกษามีการรับรู้และเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น 
 3. นักศึกษาที่มีความพร้อมและสนใจในการประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม 
  กับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมากขึ้น 
 4. เป็นการเริ่มต้นในสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านการประกอบการ 
  ภายในมหาวิทยาลัย 
   

  
 
 
 
 
 

4) นักศึกษา/กลุ่มนักศึกษาท่ีประกอบธุรกิจระหว่างเรียน 
 
ชื่อนักศึกษา :  นายประสิทธิ์  คงผอม 
คณะ/ชั้นปี :  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 5  
ผลิตภัณฑ์/บริการ :  ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ ไอที จัดหาอุปกรณ์ และซ่อมบํารุง 
ลักษณะการลงทุน : ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์บ่มเพาะฯ 25,000 บาท  
ลักษณะของธุรกิจ :  บริการ   
เริ่มประกอบธุรกิจ :  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง ปัจจุบัน 
กลุ่มเปูาหมาย :  นักศึกษา ม.อ. และบุคคลทั่วไป 
เวลาให้บริการ :  วันจันทร์-วันอาทิตย์  เวลา 10.00-21.00 น.  
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ชือ่กลุม่/นักศกึษา :  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 1. นายศิวกร ด้วงดี    ชั้นปีที่ 4  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
 2. นายทรงชัย แซ่ฟุูง    ชั้นปีที่ 4  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ              
 3. นายกิตติศักดิ์ ศักดิ์พานิช   ชั้นปีที่ 4  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
 4. นายทินวัฒน์ ทีปทิพากร    ชั้นปีที่ 4  ภาควิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 
ผลติภัณฑ/์บรกิาร :  กาแฟ เครื่องดื่มและอาหารว่าง  
ลกัษณะการลงทุน : ลงทุนเอง     
ลกัษณะของธรุกิจ :   บริการ    
เริม่ประกอบธรุกิจ :   ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2553 พ.ศ. ถึงปัจจุบัน 
กลุม่เปูาหมาย :  บุคลากรและนักศึกษา 
เวลาใหบ้รกิาร :  วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 10.00-17.00 น.  
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7.5 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีบทบาทสําคัญในการ
สนับสนุนให้บริการเชิงวิชาการ ในการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง/สอบเทียบ การซ่อม/สร้างเครื่องมือ การจัดอบรม
เชิงปฏิบัตกิารและการใช้เครื่องมือด้วยตนเองแก่ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หน่วยงานราชการภายนอก รวมถึงภาคเอกชนต่างๆ  ซึ่งผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 



1. การพฒันาคณุภาพของการบรกิาร ทัง้ทางด้านระบบคณุภาพตามมาตรฐานสากล   
              และความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร  

 
ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของการบริการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์กําหนดให้ทีมการตลาด และ

ทีมนวัตกรรมเป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก ในการกําหนดและสร้างนวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์และบริการของหน่วยงาน 
โดยใช้ 3 พื้นฐานแนวคิดต่อไปนี้ในการระบุข้อกําหนดที่สําคัญในการสนับสนุนผู้ใช้บริการ  เพื่อกําหนดและสร้าง
นวัตกรรมบริการคือ  
 1. จากความสามารถพิเศษของบุคลากรในการสร้างนวัตกรรมการบริการ โดยใช้แนวทางวิจัย เพื่อ
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ/์บริการใหม่ หรือใช้แนวทางการศึกษาด้วยตนเอง แล้วสร้างเป็นบริการใหม่ เช่น การให้ บริการ
ทดสอบอาหารฮาลาล  การจัดตั้งห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Micropipette ที่มีตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 
การสร้าง Incubator System การสร้าง Data Logger 8 Channel อันเป็นบริการเชิงรุกที่วางเปูาหมายผลตอบแทน
จากอนาคต 
 2. การตอบสนองความต้องการพิเศษเฉพาะของผู้ใช้บริการ ที่นอกเหนือจากประกาศการให้บริการ
วิชาการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ แนวทางน้ีใช้ความสามารถพิเศษของทีมบุคลากรโดยใช้ความรู้ในด้าน
Implicit Knowledge สร้างสรรค์บริการใหม่ให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นผลงานจากทีมนวัตกรรม และทีมวิศวกรในการ
ซ่อม/สร้างเครื่องมือ ซึ่งการให้บริการทดสอบบางรายการสามารถพัฒนาและปรับเข้าเป็นบริการวิชาการ (ตาม
ประกาศการให้บริการวิชาการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์) ส่วนในด้านการซ่อม/สร้างเครื่องมือสามารถสร้าง
บริการที่ทําให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจได้ดี ด้วยการสร้างอุปกรณ์ท่ีใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในราคาเหมาะสม 
ซ่อมด้วยอุปกรณ์ทดแทนซึ่งราคาต่ํากว่าการเปลี่ยนชิ้นส่วน  
 3. นวัตกรรมบริการที่สร้างความสะดวก ความพึงพอใจแกผู่้ใช้บริการ และลดข้อบกพร่องในการ
ให้บริการ นวัตกรรมส่วนนี้เกิดจากวิสัยทัศน์ของผู้นําสูงสุด ข้อเสนอแนะจากบุคลากร รว่มกับการรับฟังเสียงของ
ผู้ใช้บริการ เช่น การเปิดหน่วยบริการชุมชน การเปิดห้องปฏิบัติการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 24 ชั่วโมง การ
ให้บริการทางระบบ Internet ในการจองใช้เครื่องมือและตรวจสอบผลการทดสอบ มีช่องทางด่วนให้บริการ
ทดสอบ เป็นต้น เพื่อสร้างการบริการที่เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า 
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ชือ่กลุม่/นักศกึษา :  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 1. นายศิวกร ด้วงดี    ชั้นปีที่ 4  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
 2. นายทรงชัย แซ่ฟุูง    ชั้นปีที่ 4  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ              
 3. นายกิตติศักดิ์ ศักดิ์พานิช   ชั้นปีที่ 4  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
 4. นายทินวัฒน์ ทีปทิพากร    ชั้นปีที่ 4  ภาควิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 
ผลิตภัณฑ/์บรกิาร :  กาแฟ เครื่องดื่มและอาหารว่าง  
ลกัษณะการลงทุน : ลงทุนเอง     
ลกัษณะของธุรกจิ :   บริการ    
เร่ิมประกอบธรุกิจ :   ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2553 พ.ศ. ถึงปัจจุบัน 
กลุม่เปูาหมาย :  บุคลากรและนักศึกษา 
เวลาใหบ้ริการ :  วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 10.00-17.00 น.  
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7.5 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีบทบาทสําคัญในการ
สนับสนุนให้บริการเชิงวิชาการ ในการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง/สอบเทียบ การซ่อม/สร้างเครื่องมือ การจัดอบรม
เชิงปฏิบัตกิารและการใช้เครื่องมือด้วยตนเองแก่ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หน่วยงานราชการภายนอก รวมถึงภาคเอกชนต่างๆ  ซึ่งผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 



1. การพัฒนาคณุภาพของการบรกิาร ทัง้ทางด้านระบบคณุภาพตามมาตรฐานสากล   
              และความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร  

 
ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของการบริการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์กําหนดให้ทีมการตลาด และ

ทีมนวัตกรรมเป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก ในการกําหนดและสร้างนวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์และบริการของหน่วยงาน 
โดยใช้ 3 พื้นฐานแนวคิดต่อไปนี้ในการระบุข้อกําหนดที่สําคัญในการสนับสนุนผู้ใช้บริการ  เพื่อกําหนดและสร้าง
นวัตกรรมบริการคือ  
 1. จากความสามารถพิเศษของบุคลากรในการสร้างนวัตกรรมการบริการ โดยใช้แนวทางวิจัย เพื่อ
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ/์บริการใหม่ หรือใช้แนวทางการศึกษาด้วยตนเอง แล้วสร้างเป็นบริการใหม่ เช่น การให้ บริการ
ทดสอบอาหารฮาลาล  การจัดตั้งห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Micropipette ที่มีตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 
การสร้าง Incubator System การสร้าง Data Logger 8 Channel อันเป็นบริการเชิงรุกที่วางเปูาหมายผลตอบแทน
จากอนาคต 
 2. การตอบสนองความต้องการพิเศษเฉพาะของผู้ใช้บริการ ที่นอกเหนือจากประกาศการให้บริการ
วิชาการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ แนวทางนี้ใช้ความสามารถพิเศษของทีมบุคลากรโดยใช้ความรู้ในด้าน
Implicit Knowledge สร้างสรรค์บริการใหม่ให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นผลงานจากทีมนวัตกรรม และทีมวิศวกรในการ
ซ่อม/สร้างเครื่องมือ ซึ่งการให้บริการทดสอบบางรายการสามารถพัฒนาและปรับเข้าเป็นบริการวิชาการ (ตาม
ประกาศการให้บริการวิชาการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์) ส่วนในด้านการซ่อม/สร้างเครื่องมือสามารถสร้าง
บริการที่ทําให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจได้ดี ด้วยการสร้างอุปกรณ์ท่ีใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในราคาเหมาะสม 
ซ่อมด้วยอุปกรณ์ทดแทนซึ่งราคาต่ํากว่าการเปลี่ยนชิ้นส่วน  
 3. นวัตกรรมบริการที่สร้างความสะดวก ความพึงพอใจแกผู่้ใช้บริการ และลดข้อบกพร่องในการ
ให้บริการ นวัตกรรมส่วนนี้เกิดจากวิสัยทัศน์ของผู้นําสูงสุด ข้อเสนอแนะจากบุคลากร รว่มกับการรับฟังเสียงของ
ผู้ใช้บริการ เช่น การเปิดหน่วยบริการชุมชน การเปิดห้องปฏิบัติการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 24 ชั่วโมง การ
ให้บริการทางระบบ Internet ในการจองใช้เครื่องมือและตรวจสอบผลการทดสอบ มีช่องทางด่วนให้บริการ
ทดสอบ เป็นต้น เพื่อสร้างการบริการที่เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า 
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 ซึ่งในแต่ละกระบวนการในเร่ืองของการให้บริการ  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้นําระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO มาใช้ทั่วทั้งองค์กร  โดยให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติ ซึ่งระบบดังกล่าวมีกระบวนการที่ก่อให้เกิด
วัฒนธรรมมุ่งเน้นคุณภาพตามหลัก PDCA อย่างเข้มแข็ง จนพัฒนาให้ดีขึ้นไปเป็น PDCA-Standardization และใน
ค่านิยมของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่บุคลากรร่วมกันกําหนดขึ้นนั้น  ได้สะท้อนถึงการมุ่งเน้นผู้ใช้บริการเป็น
สําคัญ (Service Mind, Professionalism, Innovation)  ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าผู้ใช้บริการจะได้ประสบการณ์ที่ดีอย่าง
สม่ําเสมอ โดยวัดจากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในปี 
2553-2554 ทั้ง 4 ไตรมาส (รูปที่ 7.7) 

   

 
รูปท่ี 7.7   ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการปี 2553-2554 

 

รายงานประจ าปี ผลการด าเนินงาน |  
ด้านการวิจัยและบัณฑิตศึกษา ปี 2553-2554 93 

 

 

 

 
2. ผลงานวิจัย ผลงานนวตักรรม สิง่ประดิษฐ ์ของบุคลากรศนูยเ์ครือ่งมอืวทิยาศาสตร์ 

 
  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์สนับสนุนให้บุคลากร   ทํางานวิจัยอันเกิดจากทักษะประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานด้านเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการซ่อม/สร้างเครื่องมือ  ซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการช่วยแก้ปัญหา
ให้กับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของบุคลากร
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  มีดังนี้ 

- ตู้ควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล (Incubator) 
-   ระบบจับเวลาสําหรับการจอดรถยนต์ (Count-Down Timer for Car Parking) 
- อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล (Waterbath) 
- เครื่องกวนสารละลาย (Dispersing and Mixing) 
- เครื่องควบคุมอุณหภูมิหลุมความร้อนแบบดิจิตอล (Heating Block) 
- เครื่องควบคุมอุณหภูมิอเนกประสงค์แบบดิจิตอล (Temperature Controller) 
- เครื่องจ่ายแรงดันกระแสตรง (DC Power Supply) 
- เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความชื้น (Temperature and Humidity Data Logger) 
- เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นแบบไร้สาย (Wireless Temperature and  
 Humidity Data Logger) 
- เครื่องบันทึกอุณหภูมิ 8 ช่องสัญญาณ (Temperature Data Logger 8 Channels) 
- เครื่องวิเคราะห์หาเสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของ Fatty Acid Methyl Ester 

(FAME) ที่อุณหภูมิ 110oC อ้างอิงตามวิธีมาตรฐาน BS EN 14112:2003 
- เครื่องสร้างแรงดันมาตรฐานสําหรับการตรวจสอบการทํางานของ pH Meter (pH Tester) 
- เตาเผาอุณหภูมิสูง (Furnace 800) 
- เตาเผาอุณหภูมิสูงขนาดเล็ก (Furnace 600) 

 
 

3.  ศนูยเ์ครือ่งมือวทิยาศาสตรก์ับการใหบ้รกิารวชิาการ 
 

ปัจจุบันศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มีภารกิจการให้บริการเชิงวิชาการ เพื่อสนับสนุนด้านการเรียน
การสอน การวิจัยและบริการวิชาการแก่อาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา หน่วยงานราชการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย รวมถึงภาคเอกชน โดยแยกเป็นประเภทการให้บริการ ดังนี้ 

-  บริการทดสอบ     
-  บริการสอบเทียบ    
-  บริการอบรมเชิงปฏิบัติการ    
-  บริการซ่อม/สร้างเครื่องวิจัยทางวิทยาศาสตร์    
-  บริการใช้เครื่องมือวิจัยทางวทิยาศาสตร์ด้วยตนเอง    
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 ซึ่งในแต่ละกระบวนการในเร่ืองของการให้บริการ  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้นําระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO มาใช้ทั่วทั้งองค์กร  โดยให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติ ซึ่งระบบดังกล่าวมีกระบวนการที่ก่อให้เกิด
วัฒนธรรมมุ่งเน้นคุณภาพตามหลัก PDCA อย่างเข้มแข็ง จนพัฒนาให้ดีขึ้นไปเป็น PDCA-Standardization และใน
ค่านิยมของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่บุคลากรร่วมกันกําหนดขึ้นนั้น  ได้สะท้อนถึงการมุ่งเน้นผู้ใช้บริการเป็น
สําคัญ (Service Mind, Professionalism, Innovation)  ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าผู้ใช้บริการจะได้ประสบการณ์ที่ดีอย่าง
สม่ําเสมอ โดยวัดจากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในปี 
2553-2554 ทั้ง 4 ไตรมาส (รูปที่ 7.7) 
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2. ผลงานวิจัย ผลงานนวตักรรม สิง่ประดิษฐ์ ของบุคลากรศนูยเ์ครือ่งมือวิทยาศาสตร์ 

 
  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์สนับสนุนให้บุคลากร   ทํางานวิจัยอันเกิดจากทักษะประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานด้านเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการซ่อม/สร้างเครื่องมือ  ซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการช่วยแก้ปัญหา
ให้กับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของบุคลากร
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  มีดังนี้ 

- ตู้ควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล (Incubator) 
-   ระบบจับเวลาสําหรับการจอดรถยนต์ (Count-Down Timer for Car Parking) 
- อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล (Waterbath) 
- เครื่องกวนสารละลาย (Dispersing and Mixing) 
- เครื่องควบคุมอุณหภูมิหลุมความร้อนแบบดิจิตอล (Heating Block) 
- เครื่องควบคุมอุณหภูมิอเนกประสงค์แบบดิจิตอล (Temperature Controller) 
- เครื่องจ่ายแรงดันกระแสตรง (DC Power Supply) 
- เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความชื้น (Temperature and Humidity Data Logger) 
- เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นแบบไร้สาย (Wireless Temperature and  
 Humidity Data Logger) 
- เครื่องบันทึกอุณหภูมิ 8 ช่องสัญญาณ (Temperature Data Logger 8 Channels) 
- เครื่องวิเคราะห์หาเสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของ Fatty Acid Methyl Ester 

(FAME) ที่อุณหภูมิ 110oC อ้างอิงตามวิธีมาตรฐาน BS EN 14112:2003 
- เครื่องสร้างแรงดันมาตรฐานสําหรับการตรวจสอบการทํางานของ pH Meter (pH Tester) 
- เตาเผาอุณหภูมิสูง (Furnace 800) 
- เตาเผาอุณหภูมิสูงขนาดเล็ก (Furnace 600) 

 
 

3.  ศนูยเ์ครือ่งมือวทิยาศาสตร์กับการใหบ้ริการวิชาการ 
 

ปัจจุบันศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มีภารกิจการให้บริการเชิงวิชาการ เพื่อสนับสนุนด้านการเรียน
การสอน การวิจัยและบริการวิชาการแก่อาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา หน่วยงานราชการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย รวมถึงภาคเอกชน โดยแยกเป็นประเภทการให้บริการ ดังนี้ 

-  บริการทดสอบ     
-  บริการสอบเทียบ    
-  บริการอบรมเชิงปฏิบัติการ    
-  บริการซ่อม/สร้างเครื่องวิจัยทางวิทยาศาสตร์    
-  บริการใช้เครื่องมือวิจัยทางวทิยาศาสตร์ด้วยตนเอง    
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 นอกจากนี้ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ยังใช้ระบบคุณภาพมาตรฐาน (ISO 9001 และ ISO/IEC 17025) 
ควบคุมคุณภาพการให้บริการ มีทีมช่างและวิศวกรที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการซ่อม/สร้างเครื่องมือ
ที่โดดเด่น และการให้ บริการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์แบบตัวต่อตัว 
 
 4. การสนับสนุนการใหบ้รกิารของศนูยเ์ครือ่งมือวทิยาศาสตร ์  
              ตอ่การวจิยัและบัณฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์   
 
 ประกอบด้วยกิจกรรมการให้บริการดังนี้ 

1. ด้านการเรียนการสอน 
2. ด้านการให้บริการทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่องมือวิจัยทางวทิยาศาสตร์ ประกอบด้วย  

- จํานวนลูกค้า  
- จํานวนงาน (ใบขอใช้บริการ)  
- จํานวนตัวอย่าง 

3. ด้านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย 
- จํานวนลูกค้าอบรมเชิงปฏิบัติการ  
- จํานวนลูกค้าอบรมหน้าเครื่อง 
- จํานวนลูกค้าใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 

 
5. ข้อมูลด้านการเรยีนการสอน/เย่ียมชม 
 

 ปัจจุบันทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนและเยี่ยมชมให้แก่คณะหรือหน่วย 
งานที่สนใจ เช่น คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีและการจัดการ  แสดงในรูปที่ 7.8 

 
รูปท่ี 7.8  จํานวนการให้บริการการจัดการเรียนการสอนและเยี่ยมชมปีงบประมาณ 2550-2554 
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รูปที ่7.9  จํานวนรายวชิาที่จัดการเรียนการสอนปีงบประมาณ 2550-2554 

 
 

6. ข้อมลูด้านการใหบ้รกิารทดสอบตัวอยา่งด้วยเครือ่งมือวจัิยทางวทิยาศาสตร ์ 
 

 
รูปท่ี 7.10   จํานวนลูกค้าที่เขา้มาใช้บริการทดสอบตัวอย่าง ปีงบประมาณ 2549-2554 
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 นอกจากนี้ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ยังใช้ระบบคุณภาพมาตรฐาน (ISO 9001 และ ISO/IEC 17025) 
ควบคุมคุณภาพการให้บริการ มีทีมช่างและวิศวกรที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการซ่อม/สร้างเครื่องมือ
ที่โดดเด่น และการให้ บริการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์แบบตัวต่อตัว 
 
 4. การสนับสนุนการใหบ้รกิารของศนูยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร ์  
              ตอ่การวิจยัและบัณฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์   
 
 ประกอบด้วยกิจกรรมการให้บริการดังนี้ 

1. ด้านการเรียนการสอน 
2. ด้านการให้บริการทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่องมือวิจัยทางวทิยาศาสตร์ ประกอบด้วย  

- จํานวนลูกค้า  
- จํานวนงาน (ใบขอใช้บริการ)  
- จํานวนตัวอย่าง 

3. ด้านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย 
- จํานวนลูกค้าอบรมเชิงปฏิบัติการ  
- จํานวนลูกค้าอบรมหน้าเครื่อง 
- จํานวนลูกค้าใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 

 
5. ข้อมลูด้านการเรียนการสอน/เยีย่มชม 
 

 ปัจจุบันทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนและเยี่ยมชมให้แก่คณะหรือหน่วย 
งานที่สนใจ เช่น คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีและการจัดการ  แสดงในรูปที่ 7.8 

 
รูปที ่7.8  จํานวนการให้บริการการจัดการเรียนการสอนและเยี่ยมชมปีงบประมาณ 2550-2554 
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รูปท่ี 7.9  จํานวนรายวชิาที่จัดการเรียนการสอนปีงบประมาณ 2550-2554 

 
 

6. ข้อมูลด้านการใหบ้รกิารทดสอบตัวอยา่งด้วยเครือ่งมือวจัิยทางวทิยาศาสตร์  
 

 
รูปท่ี 7.10   จํานวนลูกค้าที่เขา้มาใช้บริการทดสอบตัวอย่าง ปีงบประมาณ 2549-2554 
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รูปท่ี 7.11  จํานวนใบขอใช้บริการที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้รับ ในปีงบประมาณ 2549-2554 

 

 
รูปท่ี 7.12   จํานวนตัวอย่างที่ให้บริการ ในปีงบประมาณ 2549-2554 
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7. ข้อมลูด้านการอบรมเชงิปฏิบัติการ 
 

 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้บริการในเรื่องการฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ การบริการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรมใช้เครื่องด้วยตนเอง ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จะเป็นหลักสูตรที่ผู้ใช้ 
บริการร้องขอมายังศูนย์เครื่องมือฯ ส่วนการเปิดให้บริการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 24 ชั่วโมง เป็นนวัตกรรมบริการ
ที่ศูนย์เครื่องมือฯ ให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อสร้างความสะดวก ความพึงพอใจ และเพื่อสร้างบริการที่เหนือความ
คาดหวังให้กับผู้ใช้บริการ 

 
รูปท่ี 7.13  การอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร  ประจําปีงบประมาณ 2550-2554 
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รูปท่ี 7.11  จํานวนใบขอใช้บริการที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้รับ ในปีงบประมาณ 2549-2554 

 

 
รูปท่ี 7.12   จํานวนตัวอย่างที่ให้บริการ ในปีงบประมาณ 2549-2554 
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7. ข้อมูลด้านการอบรมเชงิปฏิบัติการ 
 

 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้บริการในเรื่องการฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ การบริการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรมใช้เครื่องด้วยตนเอง ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จะเป็นหลักสูตรที่ผู้ใช้ 
บริการร้องขอมายังศูนย์เครื่องมือฯ ส่วนการเปิดให้บริการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 24 ชั่วโมง เป็นนวัตกรรมบริการ
ที่ศูนย์เครื่องมือฯ ให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อสร้างความสะดวก ความพึงพอใจ และเพื่อสร้างบริการที่เหนือความ
คาดหวังให้กับผู้ใช้บริการ 

 
รูปท่ี 7.13  การอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร  ประจําปีงบประมาณ 2550-2554 
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รูปท่ี 7.14   การอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2550-2554 

 
รูปท่ี 7.15  จํานวนลูกค้าใช้เครื่องมือด้วยตนเอง ประจําปีงบประมาณ  2551-2554 
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 8. ข้อมลูอืน่ๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง 
 
 1. การเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการจับ Target Market (Hot Issue) ที่ชัดเจน ทั้งในแง่ของการ
ดําเนินการเชิงรุกและการขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้มีส่วนที่อยู่ในระหว่างการขับเคลื่อนคือ 
 1)  การดําเนินการเชิงรุกในการขยายความสามารถให้บริการเครื่อง SEM ในช่วงวันเสาร ์ โดยจะ
เริ่มเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในเดือนมกราคม 2555 
 2)  การศึกษาประด็น Hot Issue ใหม่เพื่อเข้าสู่ระบบการดําเนินการ จํานวนอย่างน้อย 2 เรื่องต่อ
ปี โดยดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 1 รายการ คือ การเปิดให้บริการทดสอบคุณภาพของไม้ยางพาราแปรรูปตาม 
มอก. 2423-2552 
 3)  การพัฒนานวัตกรรมให้บริการทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์  โดยได้
กําหนดเปิดช่องทางด่วนในรายการเครื่องมือที่มีความต้องการใช้บริการเป็นจํานวนมาก  และได้รับผลภายใน 1 
วัน  ประกอบด้วยเครื่องมือที่เปิดช่องทางด่วนแล้ว คือ NMR, Mass Spectrometer, SEM, FT-IR และ Zeta 
Potential  
 2.  ขยายขอบข่ายการให้บริการสอบเทียบ Micropipette ช่วงปริมาตร 10 ไมโครลิตร ถึง 100 ไมโครลิตร 
 3.  เปิดให้บริการเทคนิคใหม่ เรื่อง การทดสอบอาหารฮาลาล ด้วยเทคนิค Real-time PCR 
 4.  เปิดให้บริการทดสอบเชื้อในตัวอย่างน้ําดื่ม 
  5. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้ขับเคลื่อนในเรื่องของ Method ใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการ 
/ความคาดหวังของนักวิจัย คณาจารย์และนักศึกษา ซึ่งยึดหลักของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ใช้บริการ โดยได้มี
การจัดตั้งทีมการตลาดเพื่อรับฟังเสียง/ความต้องการของผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนา/ปรับปรุงการ
ให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ๆ และเร่งด่วนของผู้ใช้บริการที่ติดต่อมายังศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
(รูปที่ 7.16) 
 

 
 

รูปท่ี 7.16  พัฒนาการในการพัฒนา/สร้างนวัตกรรมบริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
 
 

�������������_������������.indd   98 7/12/12   1:44 PM



 

98 รายงานประจ าปี ผลการด าเนินงาน 
| ด้านการวิจัยและบัณฑิตศึกษา ปี 2553-2554 

 

 
รูปท่ี 7.14   การอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2550-2554 

 
รูปท่ี 7.15  จํานวนลูกค้าใช้เครื่องมือด้วยตนเอง ประจําปีงบประมาณ  2551-2554 
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8. สถาบันวิจัย

8.1โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบพลังงาน(สวรพ.)
 
 
 โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบพลังงาน (สวรพ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีมติเห็นชอบให้จัด 
ตั้ง ขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2554 โดยได้ตระหนักถึงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ด้านพลังงาน 
โดยเน้นประสานงานการวิจัยเชิงบูรณาการให้เป็นเอกภาพ และอาศัยความเช่ียวชาญของบุคลากรในหลายสาขา
หลากมิติ ตั้งแต่ด้านสังคมในเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านเกษตรกรรม ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐศาสตร ์
ตลอดจนด้านสิ่งแวดล้อม โจทย์วิจัยจะมุ่งเน้นที่ตอบความต้องการของผู้ใช้เป็นหลัก เพื่อให้สามารถน าไปใช้  
ประโยชน์ได้อย่างเต็มที ่ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการผลิตบัณฑิตศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจทั้งทางด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม การผลิตพลังงานทดแทนและการน าไปประยุกต์ใช้ เพ่ือวางรากฐานความรู้ส าหรับการ
พัฒนาประเทศ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว  

นอกจากนี้ จะเร่งส่งเสริมให้เกิดการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอกสาขาพลังงาน ในคณะวิชาที่
เกี่ยวข้อง เพื่อการขยายก าลังคนปูอนให้ภาคอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนในการพัฒนาพลังงาน การปรับปรุงประ 
สิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานให้กับภาคอุตสาหกรรมและชุมชน ในมิติ
การถ่ายทอดองค์ความรู้นั้น จะท าการถ่ายทอดไปสู่กลุ่มเปูาหมายต่างๆ ในทุกระดับโดยมีแผนงานที่ชัดเจน โดย
สถาบันฯ จะท างานร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีการเชื่อมโยงกับภาคเอกชน ชุมชนและภาครัฐอยู่แล้ว 
เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ส านักงานประสานงานวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน ส านัก
ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องและคณะต่างๆ เพื่อให้การน าองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดและกว้างขวาง 
โดยในปีงบประมาณ 2554 มีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 8.1 
 
ตารางท่ี  8.1  กิจกรรมของโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบพลังงาน ปี 2554 
ล าดบั กจิกรรม ระยะเวลา กลุม่เปาูหมาย สถานที ่

1 เข้าร่วมอบรมการผลิตน้ ามันไบโอดีเซล
จากน้ ามันเหลือทิ้ง ร่วมกับชุมชนบ้าน 
ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อน า
วัตถุดิบเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

15-17 มิ.ย. 54 1. ชาวบ้านชุมชนบ้านท่าข้าม 
2. บุคคลผู้สนใจท่ัวไป 

สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน 
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. 

2 เข้าร่วมประชุมการเปลี่ยนขยะให้เป็นก๊าซ
ธรรมชาติเพื่อใช้ในครัวเรือน 

24 ส.ค. 54 1. นักวิจัย 
2. ผู้ประสานงาน 
3. เทศบาลต าบลปริก 

ห้องประชุมเทศบาลต าบลปริก 

3 เข้าร่วมสัมมนาการศึกษาความเหมาะสม
การผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ ามันของ
สหกรณ์บาเจาะ จ.นราธิวาส เพื่อให้ทราบ
ถึงความเป็นมาของโครงการ 

25 ส.ค. 54 บุคคลทั่วไป ห้องประชุมมงคลสุข  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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1 เข้าร่วมอบรมการผลิตน้ ามันไบโอดีเซล
จากน้ ามันเหลือทิ้ง ร่วมกับชุมชนบ้าน 
ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อน า
วัตถุดิบเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

15-17 มิ.ย. 54 1. ชาวบ้านชุมชนบ้านท่าข้าม 
2. บุคคลผู้สนใจท่ัวไป 

สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน 
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. 

2 เข้าร่วมประชุมการเปลี่ยนขยะให้เป็นก๊าซ
ธรรมชาติเพื่อใช้ในครัวเรือน 

24 ส.ค. 54 1. นักวิจัย 
2. ผู้ประสานงาน 
3. เทศบาลต าบลปริก 

ห้องประชุมเทศบาลต าบลปริก 

3 เข้าร่วมสัมมนาการศึกษาความเหมาะสม
การผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ ามันของ
สหกรณ์บาเจาะ จ.นราธิวาส เพื่อให้ทราบ
ถึงความเป็นมาของโครงการ 

25 ส.ค. 54 บุคคลทั่วไป ห้องประชุมมงคลสุข  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ล าดบั กจิกรรม ระยะเวลา กลุม่เปาูหมาย สถานที ่
4 เข้าร่วมอบรมคณะท างาน โครงการ 

นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว (Energy 
Innovation for Green Globe) เพื่อน า
กิจกรรมที่อบรมมาจัด โครงการต้นกล้า
พลังงานระดับภาคใต้ ซึ่ง ม.อ. เป็น
เจ้าภาพในปี 2554 

26-28 ส.ค. 54 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

3. นักเรียนระดับอาชีวศึกษา 

ศูนย์ฝึกอบรมไทยพาณิชย์  
จ.เชียงใหม่ 

5 จัดค่ายโครงการต้นกล้าพลังงาน ระดับ
ภาคใต้ เพื่อประกวดนวัตกรรมพลังงาน
งานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและ
อาชีวศึกษา 

16-18 ก.ย. 54 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

3. นักเรียนระดับอาชีวศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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8.2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
 
 

 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งขึ้นจากข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลไทย โดยกรมวิเทศสหการและทบวงมหาวิทยาลัยกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งสหรัฐ 
อเมริกา (USAID) ภายใต้โครงการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสถาบัน
ที่เป็นมืออาชีพ ด้านการจัดการทรัพยากรชายฝั่งของประเทศ ด าเนินการวิจัย บริการวิชาการและสนับสนุนการเรียน
การสอนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรชายฝั่ง สถาบันฯ มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็น
สถาบัน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรชายฝั่งและลุ่มน้ าที่มีส่วนร่วมในโปรแกรมและกิจกรรมต่างๆ 
ในประเทศไทยและในภูมิภาค ในการส่งเสริมการด ารงอยู่อย่างยั่งยืนในพื้นที่ชายฝั่งและพื้นที่ลุ่มน้ า สถาบันฯ ได้
มุ่งเน้นการใช้วิธีการบูรณาการ ความร่วมมือแบบพหุภาคีและการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเข้มแข็ง สถาบันฯ มี
ศักยภาพในด้านการขับเคลื่อนกระบวนการเทคนิคและวิธีการให้เห็นเป็นรูปธรรม ด้านงานวิจัยและการเรียนรู้ใน
พื้นที่การปรับปรุงนโยบายการศึกษาและอบรมซึ่งใช้แนวคิด “การเรยีนรูโ้ดยผ่านการลงมอืท า” 
 

 
วสิยัทศัน์ 
“สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งเป็นสถาบันชั้นน าในภูมิภาคภาคใต้ ด้านการ
บริหารจัดการพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง งานวิจัยเชิงประจักษ์ ผลิตบัณฑิตสหวิทยาการ 
น าความรู้สู่ภาคชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ สูงสุดและยั่งยืน” 

 
วตัถปุระสงค/์พนัธกจิ 
1. ประสานงานกับนักวิชาการ ก าหนดทิศทางงานวิจัยแบบสหวิทยาการด้าน

การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
2. เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทะเล

และชายฝั่ง 
3. สร้างเอกภาพและผลิตงานวิจัยของพื้นที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
4. เชื่อมโยงงานวิจัยกับบัณฑิตศึกษาโดยเป็นศูนย์ประสานงานและร่วมจัดสรร

ทุนวิจัยโดยใช้หัวข้อวิจัยที่ก าหนดขึ้นให้นักศึกษา 
5. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอก 
6. สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ นักวิชาการและชุมชนในด้านการให้ 

บริการข้อมูลสารสนเทศและผลงานวิจัยผ่านทางศูนย์บริหารงานวิจัย
ทะเลสาบสงขลาและหน่วยสารสนเทศและข้อมูล 
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ล าดบั กจิกรรม ระยะเวลา กลุม่เปาูหมาย สถานที ่
4 เข้าร่วมอบรมคณะท างาน โครงการ 

นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว (Energy 
Innovation for Green Globe) เพื่อน า
กิจกรรมที่อบรมมาจัด โครงการต้นกล้า
พลังงานระดับภาคใต้ ซึ่ง ม.อ. เป็น
เจ้าภาพในปี 2554 

26-28 ส.ค. 54 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

3. นักเรียนระดับอาชีวศึกษา 

ศูนย์ฝึกอบรมไทยพาณิชย์  
จ.เชียงใหม่ 

5 จัดค่ายโครงการต้นกล้าพลังงาน ระดับ
ภาคใต้ เพื่อประกวดนวัตกรรมพลังงาน
งานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและ
อาชีวศึกษา 

16-18 ก.ย. 54 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

3. นักเรียนระดับอาชีวศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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8.2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
 
 

 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งขึ้นจากข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลไทย โดยกรมวิเทศสหการและทบวงมหาวิทยาลัยกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งสหรัฐ 
อเมริกา (USAID) ภายใต้โครงการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสถาบัน
ที่เป็นมืออาชีพ ด้านการจัดการทรัพยากรชายฝั่งของประเทศ ด าเนินการวิจัย บริการวิชาการและสนับสนุนการเรียน
การสอนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรชายฝั่ง สถาบันฯ มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็น
สถาบัน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรชายฝั่งและลุ่มน้ าที่มีส่วนร่วมในโปรแกรมและกิจกรรมต่างๆ 
ในประเทศไทยและในภูมิภาค ในการส่งเสริมการด ารงอยู่อย่างยั่งยืนในพื้นที่ชายฝั่งและพื้นที่ลุ่มน้ า สถาบันฯ ได้
มุ่งเน้นการใช้วิธีการบูรณาการ ความร่วมมือแบบพหุภาคีและการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเข้มแข็ง สถาบันฯ มี
ศักยภาพในด้านการขับเคลื่อนกระบวนการเทคนิคและวิธีการให้เห็นเป็นรูปธรรม ด้านงานวิจัยและการเรียนรู้ใน
พื้นที่การปรับปรุงนโยบายการศึกษาและอบรมซึ่งใช้แนวคิด “การเรียนรู้โดยผ่านการลงมือท า” 
 

 
วสิยัทศัน์ 
“สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งเป็นสถาบันชั้นน าในภูมิภาคภาคใต้ ด้านการ
บริหารจัดการพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง งานวิจัยเชิงประจักษ์ ผลิตบัณฑิตสหวิทยาการ 
น าความรู้สู่ภาคชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ สูงสุดและยั่งยืน” 

 
วตัถปุระสงค/์พนัธกจิ 
1. ประสานงานกับนักวิชาการ ก าหนดทิศทางงานวิจัยแบบสหวิทยาการด้าน

การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
2. เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทะเล

และชายฝั่ง 
3. สร้างเอกภาพและผลิตงานวิจัยของพื้นที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
4. เชื่อมโยงงานวิจัยกับบัณฑิตศึกษาโดยเป็นศูนย์ประสานงานและร่วมจัดสรร

ทุนวิจัยโดยใช้หัวข้อวิจัยที่ก าหนดขึ้นให้นักศึกษา 
5. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอก 
6. สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ นักวิชาการและชุมชนในด้านการให้ 

บริการข้อมูลสารสนเทศและผลงานวิจัยผ่านทางศูนย์บริหารงานวิจัย
ทะเลสาบสงขลาและหน่วยสารสนเทศและข้อมูล 

 
 

�������������_������������.indd   103 7/12/12   1:44 PM



 

104 รายงานประจ าปี ผลการด าเนินงาน 
| ด้านการวิจัยและบัณฑิตศึกษา ปี 2553-2554 

 

การด าเนินงาน 
1. ผลติบัณฑติปรญิญาโทและเอก สาขาการจัดการทรพัยากรทะเลและชายฝัง่ (2553-2554) 
 

ในปี 2553 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ผลิตบัณฑิตระดับ ป.โท  - เอก โดย
สาขาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เน้น Research Programes  ปัจจุบันมีนักศึกษาปริญญาโท จ านวน 7 คน  
นักศึกษาปริญญาเอกจ านวน 7 คน  และในปีการศึกษา  2555  มีนักศึกษาปริญญาโท 2 คน,  ปริญญาเอก  4  คน 

 

2. งานวจัิยของคณาจารยท่ี์ก าลงัด าเนินงานอยู่ 

 

1. โครงการวิจัยเรื่อง  Application of techniques 
Diffusion  Equilibrium in Thin Films (DET)  and  Diffusive 
Gradients  in Thin Films (DGT)  for  the determination of 
high resolution pore water profiles of metals in the outer 
section  of  Songkhla  Lake ได้รับทุนจากเงินรายได้มหา-
วิทยาลัยสงขลานครินทร์    ประเภทความร่วมมือกับต่าง 
ประเทศและ  Vrije  Universiteit  Brussel (VUB)  ประเทศ 
เบลเยี่ยม 

 
2. โครงการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล     เพือ่

จ าแนกความหลากหลายทางพันธุกรรมของไส้เดือนทะเล
สกุล Nephtys ในทะเลสาบสงขลาได้รับทุนจากเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประเภททั่วไป ประจ าปี 
2554 

 

3. โครงการการศึกษาการเจริญเติบโตของไม้ล าพู 
พืชปุาชายเลนที่ปลูกในช่วงเดือนที่มีความเค็มของน้ าต่างกัน
ของทะเลสาบสงขลา  ได้รับทุนจากส านักงบประมาณ  ปี 
2553 -2554  ภายใต้แผนพัฒนาลุ่มน้ าทะลสาบสงขลา 
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4. โครงการการตอบสนองของชมุชนชายฝั่งต่อวิกฤติการ
สูญพันธุ์ของโลมาอิรวดีในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ได้รับทุนจากเงิน
รายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
 

5. โครงการผลกระทบทางสังคมต่อชาวเลอันเนื่องมาจาก
การท่องเที่ยวเกาะขนาดเล็ก :  เกาะหลีเปฺะ จังหวัดสตูล ได้รับทุน
จาก IMT-GT 

 
 
6. โครงการฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยในหัวข้อ Tools 

and techniques for determination mercury chemistry, University 
Lille 1 Science and Technologgies (ULST)  ประเทศฝรั่งเศส  (ทุน
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 

 
 
7. โครงการศึกษาปุาชายเลนบ้านหัวเขา  อ าเภอสิงหนคร 

จังหวัดสงขลา (ได้รับทุนจากโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารงานวิจัยลุ่ม
น้ าทะเลสาบสงขลา) 

 
8. โครงการศึกษาประชาคมหอยและปัจจัยแวดล้อมที่

เกี่ยวข้องในทะเลสาบสงขลา (ได้รับทุนจากโครงการจัดตั้งศูนย์
บริหารงานวิจัยลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา) 

 
 
9. โครงการศึกษาการเพื่อการยนืยันสายพันธุ์ของกุ้งเต้นที่

พบในทะเลสาบสงขลา  (ได้รบัทุนจากโครงการจัดตั้งศูนยบ์ริหาร
งานวิจัยลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา) 

 
 
10. โครงการศึกษาผลกระทบของการพัฒนานวัตกรรมต่อ

ชุมชนในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา : กรณีบ้านท่าหิน (ได้รับทุนจาก
โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารงานวิจัยลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา) 
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การด าเนินงาน 
1. ผลิตบัณฑติปริญญาโทและเอก สาขาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง (2553-2554) 
 

ในปี 2553 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ผลิตบัณฑิตระดับ ป.โท  - เอก โดย
สาขาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เน้น Research Programes  ปัจจุบันมีนักศึกษาปริญญาโท จ านวน 7 คน  
นักศึกษาปริญญาเอกจ านวน 7 คน  และในปีการศึกษา  2555  มีนักศึกษาปริญญาโท 2 คน,  ปริญญาเอก  4  คน 

 

2. งานวิจัยของคณาจารยท่ี์ก าลงัด าเนินงานอยู่ 

 

1. โครงการวิจัยเรื่อง  Application of techniques 
Diffusion  Equilibrium in Thin Films (DET)  and  Diffusive 
Gradients  in Thin Films (DGT)  for  the determination of 
high resolution pore water profiles of metals in the outer 
section  of  Songkhla  Lake ได้รับทุนจากเงินรายได้มหา-
วิทยาลัยสงขลานครินทร์    ประเภทความร่วมมือกับต่าง 
ประเทศและ  Vrije  Universiteit  Brussel (VUB)  ประเทศ 
เบลเยี่ยม 

 
2. โครงการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล     เพือ่

จ าแนกความหลากหลายทางพันธุกรรมของไส้เดือนทะเล
สกุล Nephtys ในทะเลสาบสงขลาได้รับทุนจากเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประเภททั่วไป ประจ าปี 
2554 

 

3. โครงการการศึกษาการเจริญเติบโตของไม้ล าพู 
พืชปุาชายเลนที่ปลูกในช่วงเดือนที่มีความเค็มของน้ าต่างกัน
ของทะเลสาบสงขลา  ได้รับทุนจากส านักงบประมาณ  ปี 
2553 -2554  ภายใต้แผนพัฒนาลุ่มน้ าทะลสาบสงขลา 
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รายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
 

5. โครงการผลกระทบทางสังคมต่อชาวเลอันเนื่องมาจาก
การท่องเที่ยวเกาะขนาดเล็ก :  เกาะหลีเปฺะ จังหวัดสตูล ได้รับทุน
จาก IMT-GT 

 
 
6. โครงการฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยในหัวข้อ Tools 

and techniques for determination mercury chemistry, University 
Lille 1 Science and Technologgies (ULST)  ประเทศฝรั่งเศส  (ทุน
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 

 
 
7. โครงการศึกษาปุาชายเลนบ้านหัวเขา  อ าเภอสิงหนคร 

จังหวัดสงขลา (ได้รับทุนจากโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารงานวิจัยลุ่ม
น้ าทะเลสาบสงขลา) 

 
8. โครงการศึกษาประชาคมหอยและปัจจัยแวดล้อมที่

เก่ียวข้องในทะเลสาบสงขลา (ได้รับทุนจากโครงการจัดตั้งศูนย์
บริหารงานวิจัยลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา) 

 
 
9. โครงการศึกษาการเพื่อการยนืยันสายพันธุ์ของกุ้งเต้นที่

พบในทะเลสาบสงขลา  (ได้รบัทุนจากโครงการจัดตั้งศูนยบ์ริหาร
งานวิจัยลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา) 

 
 
10. โครงการศึกษาผลกระทบของการพัฒนานวัตกรรมต่อ

ชุมชนในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา : กรณีบ้านท่าหิน (ได้รับทุนจาก
โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารงานวิจัยลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา) 
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3. ผลการน างานวจิยัไปเผยแพร ่
1. บทความทางวิชาการ ชื่อ “The first deployment of DGT/DET for assessment of meatals in sediment 

pore water at Songkhla Lake” (ส่งไปยังวารสาร Maejo International Journal of Science and Technology 
2.  บทความวิจัย 
 2.1 In situ measurements of trace elements in porewater using DGT/DET : Songkhla Lake, 

Southern Thailand (อยู่ระหว่างการตรวจแก้จากประเทศเบลเยียม ก่อนส่งไปยังวารสารระดับนานาชาติ “Marine 
Chemistry”) 

 2.2   Trace elements concentrations in sediment cores of the Outer Songkhla Lake, Southern 
Thailand (อยู่ระหว่างการตรวจแก้จากทางเบลเยียม ก่อนส่งไปยังวารสารระดับนานาชาติ “Hydrobiologia”) 

 ผลงานสืบเนื่องจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรของสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
 2.3 บทความวิจัยส่งไปยัง Proceedings งานประชุมวิชาการที ่ มข. 17 ก.พ. 55 เรื่อง “ปัญหา 

ผลกระทบ และการจัดการปัญหาคุณภาพน้ าบรเิวณปากแม่น้ าตาปีและอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี” 
 2.4 บทความวิจัยส่งไปลงวารสารระดับชาติ เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงตามเวลาเชิงพื้นที่ของปริมาณ

สารอาหารบริเวณปากแม่น้ าตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี” 
3.  งานบริการวิชาการ 
 3.1 จัดตั้งศูนย์บริหารงานวิจัยลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ที่ให้บริการแก่นักวิจัยชุมชน นักปกครองส่วน

ท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป สามารถใช้บริการได้ที่ www.slbpsu.com ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณปี 2553 
- 2554 ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารงานลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 

 

 
 

 3.2 จัดตั้ง STI Corner PSU สามารถใช้บริการได้ที่  www.sticornerpsu.com ได้รับการสนับสนุนจาก
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรม 
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 3.3 ได้จัดท า Research Road Map ของพื้นที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ได้รับการสนับสนุนจากงบ 
ประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 - 2554 ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารงานลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 

  

  
 

 
 3.4 ด าเนินการจัดโครงการร่วมกับทางศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีและ

สภาลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา โดยในปี 2553-2554 จัดโครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา โดยเครือข่ายภาคประชาชนและภาคีชุมชน จ านวน 2 ครั้ง งบประมาณรวม 
ทั้งสิ้น 1,400,000 บาท 
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pore water at Songkhla Lake” (ส่งไปยังวารสาร Maejo International Journal of Science and Technology 
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ประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 - 2554 ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารงานลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 

  

  
 

 
 3.4 ด าเนินการจัดโครงการร่วมกับทางศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีและ
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กับการพัฒนาลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา โดยเครือข่ายภาคประชาชนและภาคีชุมชน จ านวน 2 ครั้ง งบประมาณรวม 
ทั้งสิ้น 1,400,000 บาท 
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 3.5 ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ จัดตั้ง 

STI  Corner PSU  เพื่อเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรม ดังนี้ 
 ปีงบประมาณ 2553 

1. โครงการศึกษาความต้องการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในส่วนภูมิภาค  งบประมาณ 
2,521,053 บาท 

 ปงีบประมาณ  2554 
 1. โครงการผลักดันแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2564) 

ไปสู่การปฏิบัติรายพื้นที่ในภูมิภาคภาคใต้ (การจัดท าร่างแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ง 
ชาติ (พ.ศ. 2555-2557)  พื้นที่จังหวัดสงขลา งบประมาณ 1,493,250 บาท 

 2. โครงการการจัดประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมรายพื้นท่ี (ชุมชนเปูาหมาย) 
เพื่อการพัฒนาภายใต้โครงการจัดประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 10 
ในภูมิภาคภาคใต้ งบประมาณ 246,100 บาท 
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 3. จัดตั้งชุมชนนวัตกรรมให้แก่ชุมชนบ้านท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 
 

       
 

 3.6  ร่วมกับส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 12 ด าเนินโครงการพัฒนาที่ดิน  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ปีงบประมาณ  2553  งบประมาณ 1,200,000 บาท 

 
 3.7  ให้การสนับสนุนและประสานงานให้ชุมชนที่อาศัยในพื้นท่ีลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลารวมตัวกันจัดตั้ง

สภาลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาขึ้น ซึ่งในขณะนี้ส านักงานของสภาลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาอยู่ที่สถาบันทรัพยากรทะเล
และชายฝั่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.8 ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพิเศษ    เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ด าเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (งานอ านวยการ) จังหวัดนครศรีธรรมราช 
งบประมาณปี 2551 งบประมาณ 606,960 บาท 
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 3.5 ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ จัดตั้ง 

STI  Corner PSU  เพื่อเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรม ดังนี้ 
 ปีงบประมาณ 2553 

1. โครงการศึกษาความต้องการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในส่วนภูมิภาค  งบประมาณ 
2,521,053 บาท 

 ปงีบประมาณ  2554 
 1. โครงการผลักดันแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2564) 

ไปสู่การปฏิบัติรายพื้นที่ในภูมิภาคภาคใต้ (การจัดท าร่างแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ง 
ชาต ิ(พ.ศ. 2555-2557)  พื้นที่จังหวัดสงขลา งบประมาณ 1,493,250 บาท 

 2. โครงการการจัดประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมรายพื้นท่ี (ชุมชนเปูาหมาย) 
เพื่อการพัฒนาภายใต้โครงการจัดประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 10 
ในภูมิภาคภาคใต้ งบประมาณ 246,100 บาท 
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 3. จัดตั้งชุมชนนวัตกรรมให้แก่ชุมชนบ้านท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 
 

       
 

 3.6  ร่วมกับส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 12 ด าเนินโครงการพัฒนาที่ดิน  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ปีงบประมาณ  2553  งบประมาณ 1,200,000 บาท 

 
 3.7  ให้การสนับสนุนและประสานงานให้ชุมชนที่อาศัยในพื้นท่ีลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลารวมตัวกันจัดตั้ง

สภาลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาขึ้น ซึ่งในขณะนี้ส านักงานของสภาลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาอยู่ที่สถาบันทรัพยากรทะเล
และชายฝั่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.8 ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพิเศษ    เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ด าเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (งานอ านวยการ) จังหวัดนครศรีธรรมราช 
งบประมาณปี 2551 งบประมาณ 606,960 บาท 
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8.3  สถาบันฮาลาลมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
()
 
สถาบันฮาลาล เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 

โดยมหาวิทยาลัยฯ มีความตระหนักถึงความต้องการของสังคม ในการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในด้านการ
พัฒนาอาหารผลิตภัณฑ์และการบริการตามมาตรฐานฮาลาล ซึ่งประกอบด้วยการบริการด้านการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพอาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาล การตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนหรือสิ่งต้องสงสัยในอาหารและผลิตภัณฑ์ 
ฮาลาล การตลาดของสินค้าฮาลาล การวิจัยและพัฒนาสินค้าฮาลาล การอบรมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและ
ธุรกิจการผลิตอุตสาหกรรมฮาลาลช่วยส่งเสริมให้เกิดความพร้อมแบบครบวงจรในด้านอุตสาหกรรมฮาลาล รวมทั้ง
การเป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับฮาลาลในทุกๆ ด้าน ทั้งที่เป็นอาหารและผลิตภัณฑ์ รวมถึงระบบโลจิสติกส์ของ
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลและการให้บริการตามมาตรฐานฮาลาลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ภัตตาคาร โรงแรม โรง 
พยาบาลและอื่นๆ 

 

ผลการด าเนินงาน  

1.  งานวิจัย 
 จากยุทธศาสตร์ของสถาบันฮาลาลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านฮาลาลนั้น สถาบันฮาลาลได้รับจัดสรร

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง เพื่อสนับสนุนการท าวิจัยแบบมุ่งเปูาฮาลาล รวมทั้งการวิจัยประเภท
สิ่งประดิษฐ์หรืองานต้นแบบ ซึ่งในปีงบประมาณ 2553 มีการจัดสรรทุนวิจัยด้านฮาลาล จ านวน 7 โครงการ 
แบ่งเป็นโครงการชุด จ านวน 2 โครงการ วงเงินงบประมาณ 1,160,000 บาท และโครงการเดี่ยว จ านวน 5 
โครงการ วงเงินงบประมาณ 1,840,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,000,000 บาท  ส่วนปีงบประมาณ 2554 มี
การจัดสรรทุนวิจัยด้านฮาลาลจ านวน 8 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการเดี่ยวทั้งหมด รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,251,880 
บาท ดังแสดงในตารางที่ 8.2 

 
ตารางท่ี 8.2  การจัดสรรทุนวจิัยด้านฮาลาล ในปีงบประมาณ 2553-2554 

ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
ปี 2553 

1 โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจเช้ือทางเดินอาหารเป็นพิษเพื่อตรวจ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล 
-  การตรวจสอบเช้ือ Salmolnella sp ด้วยเทคนิค Real-time PCR 
เปรียบเทียบกับวิธีเพาะเช้ือ 

-  การตรวจสอบเช้ือ E. coli O157:H7 ด้วยเทคนิค Real-time PCR  
เปรียบเทียบกับ วิธีทางอิมมูโนวิทยา 

นางพจชนาถ พัทบุรี 
ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 

380,000 บาท 

2 
 
 
 
 

ความต้องการผลิตภัณฑ์จากเน้ือแพะและแกะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
- ดีมานด์ของตลาดผลิตภัณฑ์จากเน้ือแพะและแกะในตลาดระดับกลาง
ของผู้บริโภคมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กรณีศึกษา: จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล 

 
 

ผศ.ไพรัช วัชรพันธ์ุ 
คณะวิทยาการจัดการ 
 
 
 

780,000 บาท 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
-  ความต้องการผลิตภัณฑ์จากเน้ือแพะและแกะในตลาดระดับบนของ
ผู้บริโภคมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กรณีศึกษา: จังหวัดสงขลา ตรัง กระบี่ ภูเก็ต พังงา และสตูล 

3 แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการโลจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์อาหาร 
ฮาลาล กรณีศึกษาประเทศมาเลเซีย 

ผศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

320,000 บาท 

4 อุปสงค์อาหารฮาลาลของนักท่องเที่ยวมุสลิมในภาคใต้ของ 
ประเทศไทย 

รศ.ดร.ศรัณยา บุนนาค 
คณะวิทยาการจัดการ 

370,000 บาท 

5 ผลการเสริมใยอาหารและสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ 
ต่อคุณลักษณะและคุณค่าทางโภชนาการของโรตีกรอบ 

ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

370,000 บาท 

6 โครงการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลวิสาหกิจชุมชนฮาลาล  
จังหวัดปัตตานี 

รศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

390,000 บาท 
 

7 โครงการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลวิสาหกิจชุมชนฮาลาล  
จังหวัดสงขลา 

ผศ.ดร.วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

390,000 บาท 
 

ปี 2554 
1 การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์โรตีกรอบเสริมใยอาหารและสตาร์ชที่

ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ 
ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

300,000 บาท 
 

2 สมบัติต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของสารออกฤทธิ์ในระดับ
เซลล์: ผลของความเป็นกรด-ด่าง กระบวนการให้ความร้อนและ
ระยะเวลาในการเก็บรักษาของแกงส้มภาคใต้ 

ดร.สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

396,875 บาท 
 

3 ผลของการเลาะหนังหรือไม่เลาะหนังต่อลักษณะซากและคุณภาพทาง
กายภาพของเน้ือแพะ 

ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

234,590 บาท 

4 คุณสมบัติเคมีและกายภาพและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของ 
แปูงข้าวผสม 

ดร.วัชรี สีห์ช านาญธุรกิจ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

200,695 บาท 

5 ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอิสลามว่าด้วยอาหารฮาลาล ดร.มะรอนิง สาแลมิง 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา 

118,460 บาท 

6 แนวทางการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ฮาลาล เพื่อการค้าและ
การลงทุนของวิสาหกิจชุมชนและ SMEs ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
และสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานี 

ผศ.ไพรัช วัชรพันธ์ุ 
คณะวิทยาการจัดการ 
 

400,000 บาท 

7 กลยุทธ์การพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของวิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดนราธิวาส 

รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ 

300,280 บาท 

8 ความเป็นไปได้ในการลงทุนเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของประเทศไทย 

ผศ.ปริญญา เฉิดโฉม 
คณะเศรษฐศาสตร์ 

300,980 บาท 

 
 

2. การถ่ายทอดเทคโนโลยแีละความรู ้
 ในปี 2553-2554 สถาบันฮาลาลได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมให้ค าปรึกษาและถ่ายทอด 

เทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการผลิตและบริการฮาลาล ให้มีความรู้และยกระดับมูลค่าการผลิตและบริการฮาลาล
เพิ่มขึ้นดังแสดงในตารางที่  8.3  
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8.3  สถาบันฮาลาลมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
()
 
สถาบันฮาลาล เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 

โดยมหาวิทยาลัยฯ มีความตระหนักถึงความต้องการของสังคม ในการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในด้านการ
พัฒนาอาหารผลิตภัณฑ์และการบริการตามมาตรฐานฮาลาล ซึ่งประกอบด้วยการบริการด้านการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพอาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาล การตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนหรือสิ่งต้องสงสัยในอาหารและผลิตภัณฑ์ 
ฮาลาล การตลาดของสินค้าฮาลาล การวิจัยและพัฒนาสินค้าฮาลาล การอบรมเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและ
ธุรกิจการผลิตอุตสาหกรรมฮาลาลช่วยส่งเสริมให้เกิดความพร้อมแบบครบวงจรในด้านอุตสาหกรรมฮาลาล รวมทั้ง
การเป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับฮาลาลในทุกๆ ด้าน ทั้งที่เป็นอาหารและผลิตภัณฑ์ รวมถึงระบบโลจิสติกส์ของ
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลและการให้บริการตามมาตรฐานฮาลาลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ภัตตาคาร โรงแรม โรง 
พยาบาลและอื่นๆ 

 

ผลการด าเนินงาน  

1.  งานวิจัย 
 จากยุทธศาสตร์ของสถาบันฮาลาลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านฮาลาลนั้น สถาบันฮาลาลได้รับจัดสรร

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง เพื่อสนับสนุนการท าวิจัยแบบมุ่งเปูาฮาลาล รวมทั้งการวิจัยประเภท
สิ่งประดิษฐ์หรืองานต้นแบบ ซึ่งในปีงบประมาณ 2553 มีการจัดสรรทุนวิจัยด้านฮาลาล จ านวน 7 โครงการ 
แบ่งเป็นโครงการชุด จ านวน 2 โครงการ วงเงินงบประมาณ 1,160,000 บาท และโครงการเดี่ยว จ านวน 5 
โครงการ วงเงินงบประมาณ 1,840,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,000,000 บาท  ส่วนปีงบประมาณ 2554 มี
การจัดสรรทุนวิจัยด้านฮาลาลจ านวน 8 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการเดี่ยวทั้งหมด รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,251,880 
บาท ดังแสดงในตารางที่ 8.2 

 
ตารางท่ี 8.2  การจัดสรรทุนวจิัยด้านฮาลาล ในปีงบประมาณ 2553-2554 

ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
ปี 2553 

1 โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจเช้ือทางเดินอาหารเป็นพิษเพื่อตรวจ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล 
-  การตรวจสอบเช้ือ Salmolnella sp ด้วยเทคนิค Real-time PCR 
เปรียบเทียบกับวิธีเพาะเช้ือ 

-  การตรวจสอบเช้ือ E. coli O157:H7 ด้วยเทคนิค Real-time PCR  
เปรียบเทียบกับ วิธีทางอิมมูโนวิทยา 

นางพจชนาถ พัทบุรี 
ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 

380,000 บาท 

2 
 
 
 
 

ความต้องการผลิตภัณฑ์จากเน้ือแพะและแกะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
- ดีมานด์ของตลาดผลิตภัณฑ์จากเน้ือแพะและแกะในตลาดระดับกลาง
ของผู้บริโภคมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กรณีศึกษา: จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล 

 
 

ผศ.ไพรัช วัชรพันธ์ุ 
คณะวิทยาการจัดการ 
 
 
 

780,000 บาท 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
-  ความต้องการผลิตภัณฑ์จากเน้ือแพะและแกะในตลาดระดับบนของ
ผู้บริโภคมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กรณีศึกษา: จังหวัดสงขลา ตรัง กระบี่ ภูเก็ต พังงา และสตูล 

3 แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการโลจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์อาหาร 
ฮาลาล กรณีศึกษาประเทศมาเลเซีย 

ผศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

320,000 บาท 

4 อุปสงค์อาหารฮาลาลของนักท่องเที่ยวมุสลิมในภาคใต้ของ 
ประเทศไทย 

รศ.ดร.ศรัณยา บุนนาค 
คณะวิทยาการจัดการ 

370,000 บาท 

5 ผลการเสริมใยอาหารและสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ 
ต่อคุณลักษณะและคุณค่าทางโภชนาการของโรตีกรอบ 

ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

370,000 บาท 

6 โครงการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลวิสาหกิจชุมชนฮาลาล  
จังหวัดปัตตานี 

รศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

390,000 บาท 
 

7 โครงการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลวิสาหกิจชุมชนฮาลาล  
จังหวัดสงขลา 

ผศ.ดร.วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

390,000 บาท 
 

ปี 2554 
1 การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์โรตีกรอบเสริมใยอาหารและสตาร์ชที่

ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ 
ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

300,000 บาท 
 

2 สมบัติต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของสารออกฤทธิ์ในระดับ
เซลล์: ผลของความเป็นกรด-ด่าง กระบวนการให้ความร้อนและ
ระยะเวลาในการเก็บรักษาของแกงส้มภาคใต้ 

ดร.สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

396,875 บาท 
 

3 ผลของการเลาะหนังหรือไม่เลาะหนังต่อลักษณะซากและคุณภาพทาง
กายภาพของเน้ือแพะ 

ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

234,590 บาท 

4 คุณสมบัติเคมีและกายภาพและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของ 
แปูงข้าวผสม 

ดร.วัชรี สีห์ช านาญธุรกิจ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

200,695 บาท 

5 ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอิสลามว่าด้วยอาหารฮาลาล ดร.มะรอนิง สาแลมิง 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา 

118,460 บาท 

6 แนวทางการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ฮาลาล เพื่อการค้าและ
การลงทุนของวิสาหกิจชุมชนและ SMEs ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
และสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานี 

ผศ.ไพรัช วัชรพันธ์ุ 
คณะวิทยาการจัดการ 
 

400,000 บาท 

7 กลยุทธ์การพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของวิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดนราธิวาส 

รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ 

300,280 บาท 

8 ความเป็นไปได้ในการลงทุนเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของประเทศไทย 

ผศ.ปริญญา เฉิดโฉม 
คณะเศรษฐศาสตร์ 

300,980 บาท 

 
 

2. การถ่ายทอดเทคโนโลยแีละความรู ้
 ในปี 2553-2554 สถาบันฮาลาลได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมให้ค าปรึกษาและถ่ายทอด 

เทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการผลิตและบริการฮาลาล ให้มีความรู้และยกระดับมูลค่าการผลิตและบริการฮาลาล
เพิ่มขึ้นดังแสดงในตารางที่  8.3  
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ตารางท่ี 8.3  กิจกรรมของสถาบันฮาลาล ปี 2553-2554 

ล าดบั ชือ่โครงการ วนั/สถานที ่ กลุม่เปาูหมาย ผูเ้ขา้รว่ม 
(คน) 

ป ี2553 
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลี้ยงแพะเพื่อ

เสริมสร้างความรู้แบบบูรณาการ 
8 เม.ย. 53 
โรงเรียนบ้านดอนแบก ต.ตะเครียะ  
อ.ระโนด จ.สงขลา 

เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 21 

2 โครงการอบรม “การขอการรับรองมาตรฐาน
อาหารฮาลาล” 

17 มิ.ย. 53 
ห้องประชุม 210 ส านักงานอธิการบดี 
ม.สงขลานครินทร์ 

1. ผู้ประกอบการ 
2. ผู้สนใจท่ัวไป 

55 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “คลัสเตอร์
การตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลของวิสาหกิจชุมชนใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการค้าและการ
ลงทุน” 

5-7 ส.ค. 53  
โรงแรมซี เอส ปัตตานี อ.เมือง 
จ.ปัตตานี 
 

1. ผู้ประกอบการ 
2. ผู้สนใจท่ัวไป 

85 

4 โครงการอบรม “ธุรกรรมทางการเงินตามหลัก
ศาสนาอิสลาม” 
 

9 ส.ค. 53 
โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์                
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

1. ผู้ประกอบการ 
2. ผู้สนใจท่ัวไป 

48 

ป ี2554 
5 โครงการการประชุมอบรมและจัดนิทรรศการ 

“อาหารฮาลาลเพือ่สุขภาพและปลอดภัย” 
 

9 ม.ค. 54    
ลานกิจกรรม อาคารกิจการนักศึกษา  
ม.สงขลานครินทร์   

1. ผู้ประกอบการ 
2. บุคลากร ม.อ. 
3. นักศึกษา 
4. ผู้สนใจท่ัวไป 

133 

6 โครงการอบรม “เปิดโลกแหล่งเงินทุนระบบ
อิสลามเพื่อการลงทุน” 
 

27 ม.ค. 54 
โรงแรม ซี เอส ปัตตานี อ.เมือง 
จ.ปัตตานี 

1. ผู้ประกอบการ 
2. ผู้สนใจท่ัวไป 

120 

7 โครงการอบรม การพัฒนาอาชีพเลี้ยงแพะและ
แกะส าหรับชาวประมงมุสลิม 

7 ก.พ. 54 
ส านักงานองค์การบริหารส่วน 
ต.นาทับ อ.เมือง จ.สงขลา 

1. เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 
2. ผู้สนใจท่ัวไป 

54 

8 โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดประสบการณ์
การเป็นผู้ผลิตแพะเน้ือมืออาชีพ (หลักสูตร 
ระยะสั้น) 

14-17 ก.พ. 54, 27-28 ก.พ. 54 และ  
1 มี.ค. 54 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เค้ียวเอื้อง 
สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง  

เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ  

9 โครงการฝึกอบรม “การใช้ประโยชน์จากวัสดุ
เศษเหลือจากการแปรรูปแพะและแกะ (หนัง 
และเขา)” 

24 เม.ย. 54 
ห้องประชุม 210 ส านักงานอธิการบดี 
ม.สงขลานครินทร์ 

เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 67 

10 โครงการน าร่องการอบรม “อาหารฮาลาลเพื่อ
น้องในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” 
 

23 มิ.ย. 54    
โรงแรม ซี เอส ปัตตานี อ.เมือง 
จ.ปัตตานี 

1. ผู้บริหารการศึกษา 
2. ครู 
3. แม่ครัว 
4. นักเรียนใน 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 
5. ผู้สนใจท่ัวไป 

135 

11 งานการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์
ฮาลาล อุตสาหกรรมและธุรกิจ พ.ศ.2554 
(WHASIB 2011) และงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์
ฮาลาลสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ พ.ศ. 2554 (IMT-GT 
HAPEX 2011) 

27-31 ก.ค. 54 
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลอง 
สิริราชสมบัติครบ 60 ปี 
 

1. ผู้ประกอบการ 
2. หน่วยงานภาครัฐ 
3. หน่วยงานภาคเอกชน 
4. ผู้สนใจท่ัวไป 

1,000 
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ล าดบั ชือ่โครงการ วนั/สถานที ่ กลุ่มเปาูหมาย ผูเ้ขา้รว่ม 
(คน) 

12 โครงการน าร่องการอบรม “อาหารฮาลาลเพื่อ
น้องในโรงเรียนจังหวัดสงขลาและสตูล” 
 

16 ส.ค. 54 
ห้อง ทธ 260  
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
ม.สงขลานครินทร์ 

1. ผู้บริหารการศึกษา 
2. ครู 
3. แม่ครัว 
4. นักเรียนในพื้นท่ีสงขลา

และสตูล 
5. ผู้สนใจท่ัวไป 

50 

13 โครงการอบรม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ สินค้าฮาลาลของสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพื่อการพัฒนาการตลาดที่
ยั่งยืน” 

13-15 ต.ค. 54 
โรงแรมอิพีเรียล อ.เมือง  
จ.นราธิวาส 

1. ผู้ประกอบการ 
2. ผู้สนใจท่ัวไป 

70 

14 โครงการอบรม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ อาหารฮาลาลของสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการพัฒนาการตลาด
ที่ย่ังยืน” (ปัตตานีและยะลา)                                                                                                                                                                                                  

28 ธ.ค. 54 
โรงแรม ซี เอส ปัตตานี อ.เมือง 
จ.ปัตตานี 

1. ผู้ประกอบการ 
2. ผู้สนใจท่ัวไป 

170 

 
 
งานประชาสมัพันธ ์
 

 งานประชาสัมพันธ์สถาบันฮาลาลได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านฮาลาลกับหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในระหว่างปี 2553 - 2554 รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง ดังแสดงในตารางที่ 8.4 

 
ตารางท่ี 8.4   กิจกรรมการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ ปี 2553-2554  

ล าดับ วันที่ กิจกรรม สถานที ่
ปี 2553 

1 13-14 เม.ย.53 
 

งานสัมมนาเคร่ืองส าอางฮาลาลนานาชาติ ประเทศ
มาเลเซีย (International Conference on Halal Cosmetics 
and Toiletries) 

Matrade Exhibition and Convention Centre กรุง
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

2 
 

30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 53 งานแสดงสินค้าอาหาร 2553 
(THAIFEX – World of food Asia 2010) 

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  
เมืองทองธานี พื้นท่ีอาคาร Challenger 2  
จ.นนทบุรี  

3 15-16 ก.ค. 53 งานม.อ.วิชาการ ประจ าปี 2553  ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
4 
 

13-22 ส.ค. 53 งานเกษตรภาคใต้ คร้ังท่ี 18 ประจ าปี 2553 บริเวณคณะทรัพยากรธรรมชาติ  
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

5 13-14 ก.ย. 53 โครงการ “ทักษะการศึกษา สู่ทักษะชีวิตของนักเรียน 
นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้”  

โรงแรมซี เอส ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี 

6 
 

22-26 ก.ย. 53 โครงการ “ยุทธศาสตร์ 5-5-5 ลีมอ ดาซาร์ ห้าจังหวัด  
ห้ารัฐและห้าสาขาเศรษฐกิจ”  (Lima Dasar Summit 2010) 

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 
ปี ม.สงขลานครินทร์ 

7 
 

29 ก.ย. - 2 ต.ค. 53 งานสัมมนาวิชาการมุสลิมศึกษาประจ าปี 2553 เรื่อง 
“มุสลิมในแผ่นดินไทย : บทบาทชาวไทยมุสลิมในการ
สร้างสรรค์สังคมไทย” 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 
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ตารางท่ี 8.3  กิจกรรมของสถาบันฮาลาล ปี 2553-2554 

ล าดบั ชือ่โครงการ วนั/สถานที ่ กลุม่เปาูหมาย ผูเ้ขา้รว่ม 
(คน) 

ป ี2553 
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลี้ยงแพะเพื่อ

เสริมสร้างความรู้แบบบูรณาการ 
8 เม.ย. 53 
โรงเรียนบ้านดอนแบก ต.ตะเครียะ  
อ.ระโนด จ.สงขลา 

เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 21 

2 โครงการอบรม “การขอการรับรองมาตรฐาน
อาหารฮาลาล” 

17 มิ.ย. 53 
ห้องประชุม 210 ส านักงานอธิการบดี 
ม.สงขลานครินทร์ 

1. ผู้ประกอบการ 
2. ผู้สนใจท่ัวไป 

55 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “คลัสเตอร์
การตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลของวิสาหกิจชุมชนใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการค้าและการ
ลงทุน” 

5-7 ส.ค. 53  
โรงแรมซี เอส ปัตตานี อ.เมือง 
จ.ปัตตานี 
 

1. ผู้ประกอบการ 
2. ผู้สนใจท่ัวไป 

85 

4 โครงการอบรม “ธุรกรรมทางการเงินตามหลัก
ศาสนาอิสลาม” 
 

9 ส.ค. 53 
โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์                
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

1. ผู้ประกอบการ 
2. ผู้สนใจท่ัวไป 

48 

ป ี2554 
5 โครงการการประชุมอบรมและจัดนิทรรศการ 

“อาหารฮาลาลเพือ่สุขภาพและปลอดภัย” 
 

9 ม.ค. 54    
ลานกิจกรรม อาคารกิจการนักศึกษา  
ม.สงขลานครินทร์   

1. ผู้ประกอบการ 
2. บุคลากร ม.อ. 
3. นักศึกษา 
4. ผู้สนใจท่ัวไป 

133 

6 โครงการอบรม “เปิดโลกแหล่งเงินทุนระบบ
อิสลามเพื่อการลงทุน” 
 

27 ม.ค. 54 
โรงแรม ซี เอส ปัตตานี อ.เมือง 
จ.ปัตตานี 

1. ผู้ประกอบการ 
2. ผู้สนใจท่ัวไป 

120 

7 โครงการอบรม การพัฒนาอาชีพเลี้ยงแพะและ
แกะส าหรับชาวประมงมุสลิม 

7 ก.พ. 54 
ส านักงานองค์การบริหารส่วน 
ต.นาทับ อ.เมือง จ.สงขลา 

1. เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 
2. ผู้สนใจท่ัวไป 

54 

8 โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดประสบการณ์
การเป็นผู้ผลิตแพะเน้ือมืออาชีพ (หลักสูตร 
ระยะสั้น) 

14-17 ก.พ. 54, 27-28 ก.พ. 54 และ  
1 มี.ค. 54 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เค้ียวเอื้อง 
สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง  

เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ  

9 โครงการฝึกอบรม “การใช้ประโยชน์จากวัสดุ
เศษเหลือจากการแปรรูปแพะและแกะ (หนัง 
และเขา)” 

24 เม.ย. 54 
ห้องประชุม 210 ส านักงานอธิการบดี 
ม.สงขลานครินทร์ 

เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 67 

10 โครงการน าร่องการอบรม “อาหารฮาลาลเพื่อ
น้องในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” 
 

23 มิ.ย. 54    
โรงแรม ซี เอส ปัตตานี อ.เมือง 
จ.ปัตตานี 

1. ผู้บริหารการศึกษา 
2. ครู 
3. แม่ครัว 
4. นักเรียนใน 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 
5. ผู้สนใจท่ัวไป 

135 

11 งานการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์
ฮาลาล อุตสาหกรรมและธุรกิจ พ.ศ.2554 
(WHASIB 2011) และงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์
ฮาลาลสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ พ.ศ. 2554 (IMT-GT 
HAPEX 2011) 

27-31 ก.ค. 54 
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลอง 
สิริราชสมบัติครบ 60 ปี 
 

1. ผู้ประกอบการ 
2. หน่วยงานภาครัฐ 
3. หน่วยงานภาคเอกชน 
4. ผู้สนใจท่ัวไป 

1,000 
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ล าดบั ชือ่โครงการ วนั/สถานที ่ กลุม่เปาูหมาย ผูเ้ขา้รว่ม 
(คน) 

12 โครงการน าร่องการอบรม “อาหารฮาลาลเพื่อ
น้องในโรงเรียนจังหวัดสงขลาและสตูล” 
 

16 ส.ค. 54 
ห้อง ทธ 260  
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
ม.สงขลานครินทร์ 

1. ผู้บริหารการศึกษา 
2. ครู 
3. แม่ครัว 
4. นักเรียนในพื้นท่ีสงขลา

และสตูล 
5. ผู้สนใจท่ัวไป 

50 

13 โครงการอบรม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ สินค้าฮาลาลของสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพื่อการพัฒนาการตลาดที่
ยั่งยืน” 

13-15 ต.ค. 54 
โรงแรมอิพีเรียล อ.เมือง  
จ.นราธิวาส 

1. ผู้ประกอบการ 
2. ผู้สนใจท่ัวไป 

70 

14 โครงการอบรม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ อาหารฮาลาลของสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการพัฒนาการตลาด
ที่ย่ังยืน” (ปัตตานีและยะลา)                                                                                                                                                                                                  

28 ธ.ค. 54 
โรงแรม ซี เอส ปัตตานี อ.เมือง 
จ.ปัตตานี 

1. ผู้ประกอบการ 
2. ผู้สนใจท่ัวไป 

170 

 
 
งานประชาสมัพันธ ์
 

 งานประชาสัมพันธ์สถาบันฮาลาลได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านฮาลาลกับหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในระหว่างปี 2553 - 2554 รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง ดังแสดงในตารางที่ 8.4 

 
ตารางท่ี 8.4   กิจกรรมการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ ปี 2553-2554  

ล าดับ วันที่ กิจกรรม สถานที ่
ปี 2553 

1 13-14 เม.ย.53 
 

งานสัมมนาเคร่ืองส าอางฮาลาลนานาชาติ ประเทศ
มาเลเซีย (International Conference on Halal Cosmetics 
and Toiletries) 

Matrade Exhibition and Convention Centre กรุง
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

2 
 

30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 53 งานแสดงสินค้าอาหาร 2553 
(THAIFEX – World of food Asia 2010) 

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  
เมืองทองธานี พื้นท่ีอาคาร Challenger 2  
จ.นนทบุรี  

3 15-16 ก.ค. 53 งานม.อ.วิชาการ ประจ าปี 2553  ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
4 
 

13-22 ส.ค. 53 งานเกษตรภาคใต้ คร้ังท่ี 18 ประจ าปี 2553 บริเวณคณะทรัพยากรธรรมชาติ  
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

5 13-14 ก.ย. 53 โครงการ “ทักษะการศึกษา สู่ทักษะชีวิตของนักเรียน 
นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้”  

โรงแรมซี เอส ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี 

6 
 

22-26 ก.ย. 53 โครงการ “ยุทธศาสตร์ 5-5-5 ลีมอ ดาซาร์ ห้าจังหวัด  
ห้ารัฐและห้าสาขาเศรษฐกิจ”  (Lima Dasar Summit 2010) 

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 
ปี ม.สงขลานครินทร์ 

7 
 

29 ก.ย. - 2 ต.ค. 53 งานสัมมนาวิชาการมุสลิมศึกษาประจ าปี 2553 เรื่อง 
“มุสลิมในแผ่นดินไทย : บทบาทชาวไทยมุสลิมในการ
สร้างสรรค์สังคมไทย” 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 
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ล าดับ วันที่ กิจกรรม สถานที ่
8 
 

20-22 ต.ค. 53 งานมหกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2553 
“สร้างสรรค์ สามัคคี สันติสุข”               

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนา  
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

9 2-6 ธ.ค. 53 งานเวิลด์ ฮาลาล ครองเกรส 2010  
(World Halal Congress 2010)                                                  

Royal Paragon Hall ศูนย์การค้าสยาม 
พารากอน ชั้น 5  กรุงเทพฯ 

10 30 พ.ย. 53 การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
ฝุายไทย เรื่อง "Roadmap Towards Medical Tourism 
Hub" 

โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท จ.สงขลา 

11 15-16 ธ.ค. 53 การประชุมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 
(ระหว่างประเทศ)  เรื่อง "International Conference on 
IMT-GT Medical Tourism" 

ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้  
จ.ภูเก็ต 

12 20-24 ธ.ค. 53 งานมหกรรมแสดงสินค้าจังหวัดสตูล ลีมอร์ดาซาร์ 2010 
คร้ังท่ี 1  Satun Lima Dasar Trade Fair 2010 “Halal 
Networking Forum”                                 

ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด
สตูล 

ป ี2554 
1 6-8 ม.ค. 54 งานมหกรรมความก้าวหน้าทางวิชาการ คร้ังท่ี 7 ประจ าปี 

2554   
บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา และโรงเรียน
เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) จ.สงขลา 

2 31 ม.ค. - 6 ก.พ. 54                           งานมหกรรมของดี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สวนสาธารณะสะพานหิน จ.ภูเก็ต 
3 
 

14-16 มี.ค. 54 
 

โครงการทักษะการศึกษาสู่ทักษะอาชพี ครั้งที่ 2 โรงแรมอิมพีเรียล จ.นราธิวาส  
โรงแรม ซี เอส ปัตตานี จ.ปัตตานี และ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา จ.ยะลา 

4 
 

25-29 พ.ค. 54 งานแสดงสินค้าอาหาร 2554 
(Thaifax - World of food Asia 2011)                         

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  
เมืองทองธานี พื้นท่ีอาคาร Challenger 1  
จ.นนทบุรี  

5 1-5 มิ.ย. 54 งานแสดงสินค้า ลีมอ ดาซาร์ ครั้งที่ 2  
(The 2nd Lima Dasar Expo)                                       

Queensbay Mall เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย 

6 
 

23-25 มิ.ย. 54 งาน “ภูเก็ตฮาลาล อันดามัน 2011” (Phuket Halal 
International Forum and Andaman Muslim Expo 2011) 

โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
และเวทีกลางสวนสาธารณะสะพานหิน จ.ภูเก็ต 

7 6-7 ก.ค. 54 งาน ม.อ.วิชาการ ประจ าปี 2554  ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
8 
 

15-16 ส.ค. 54 งาน ม.อ.วิชาการ ประจ าปี 2554  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 
ปี ม.สงขลานครินทร์ 

9 12-21 ส.ค. 54                        งานเกษตรภาคใต้ คร้ังท่ี 19 ประจ าปี 2554 บริเวณคณะทรัพยากรธรรมชาติ  
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

10 4-11 ก.ย. 54   งานแสดงและจ าหน่ายสินค้าฮาลาลและผลิตภัณฑ์ของดี 
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้                   

อาคาร Alive Park Hall ชั้น G ห้างสรรพสินค้า 
ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จ.ปทุมธานี 

11 12-13 ก.ย. 54 โครงการสร้างงานทักษะการศึกษาสู่ทักษะชีวิตของ
นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้                  

โรงแรม ซี เอส ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี 

12 26-28 ก.ย. 54 งานมหกรรมวิชาการ อาหารพื้นเมืองสยามอันดามันและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น          

โรงแรมพินนาเคิล วังใหม่ อ.เมือง จ.สตูล 
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ผลการด าเนินกจิกรรมของสถาบันฮาลาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  โครงการอบรม  
 “การเลี้ยงแพะเพื่อเสริมสรา้งความรู้แบบบูรณาการ” “การขอการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โครงการอบรม  โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดประสบการณ์ 
 “เปิดโลกแหล่งเงินทุนระบบอิสลามเพื่อการลงทุน” การเป็นผู้ผลิตแพะเนื้อมืออาชีพ (หลักสูตรระยะสั้น) 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

งานการประชุมวิชาการนานาชาตวิิทยาศาสตร์ฮาลาล อุตสาหกรรมและธุรกิจ พ.ศ.2554 (WHASIB 2011) 
และงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ฮาลาล  สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ พ.ศ. 2554 (IMT-GT HAPEX 2011) 

 
รูปท่ี 8.1  ตัวอย่างผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของสถาบันฮาลาล 
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ล าดับ วันที่ กิจกรรม สถานที ่
8 
 

20-22 ต.ค. 53 งานมหกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2553 
“สร้างสรรค์ สามัคคี สันติสุข”               

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนา  
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

9 2-6 ธ.ค. 53 งานเวิลด์ ฮาลาล ครองเกรส 2010  
(World Halal Congress 2010)                                                  

Royal Paragon Hall ศูนย์การค้าสยาม 
พารากอน ชั้น 5  กรุงเทพฯ 

10 30 พ.ย. 53 การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
ฝุายไทย เรื่อง "Roadmap Towards Medical Tourism 
Hub" 

โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท จ.สงขลา 

11 15-16 ธ.ค. 53 การประชุมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 
(ระหว่างประเทศ)  เรื่อง "International Conference on 
IMT-GT Medical Tourism" 

ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้  
จ.ภูเก็ต 

12 20-24 ธ.ค. 53 งานมหกรรมแสดงสินค้าจังหวัดสตูล ลีมอร์ดาซาร์ 2010 
คร้ังท่ี 1  Satun Lima Dasar Trade Fair 2010 “Halal 
Networking Forum”                                 

ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด
สตูล 

ป ี2554 
1 6-8 ม.ค. 54 งานมหกรรมความก้าวหน้าทางวิชาการ คร้ังท่ี 7 ประจ าปี 

2554   
บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา และโรงเรียน
เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) จ.สงขลา 

2 31 ม.ค. - 6 ก.พ. 54                           งานมหกรรมของดี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สวนสาธารณะสะพานหิน จ.ภูเก็ต 
3 
 

14-16 มี.ค. 54 
 

โครงการทักษะการศึกษาสู่ทักษะอาชพี ครั้งที่ 2 โรงแรมอิมพีเรียล จ.นราธิวาส  
โรงแรม ซี เอส ปัตตานี จ.ปัตตานี และ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา จ.ยะลา 

4 
 

25-29 พ.ค. 54 งานแสดงสินค้าอาหาร 2554 
(Thaifax - World of food Asia 2011)                         

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  
เมืองทองธานี พื้นท่ีอาคาร Challenger 1  
จ.นนทบุรี  

5 1-5 มิ.ย. 54 งานแสดงสินค้า ลีมอ ดาซาร์ ครั้งที่ 2  
(The 2nd Lima Dasar Expo)                                       

Queensbay Mall เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย 

6 
 

23-25 มิ.ย. 54 งาน “ภูเก็ตฮาลาล อันดามัน 2011” (Phuket Halal 
International Forum and Andaman Muslim Expo 2011) 

โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
และเวทีกลางสวนสาธารณะสะพานหิน จ.ภูเก็ต 

7 6-7 ก.ค. 54 งาน ม.อ.วิชาการ ประจ าปี 2554  ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
8 
 

15-16 ส.ค. 54 งาน ม.อ.วิชาการ ประจ าปี 2554  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 
ปี ม.สงขลานครินทร์ 

9 12-21 ส.ค. 54                        งานเกษตรภาคใต้ คร้ังท่ี 19 ประจ าปี 2554 บริเวณคณะทรัพยากรธรรมชาติ  
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

10 4-11 ก.ย. 54   งานแสดงและจ าหน่ายสินค้าฮาลาลและผลิตภัณฑ์ของดี 
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้                   

อาคาร Alive Park Hall ชั้น G ห้างสรรพสินค้า 
ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จ.ปทุมธานี 

11 12-13 ก.ย. 54 โครงการสร้างงานทักษะการศึกษาสู่ทักษะชีวิตของ
นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้                  

โรงแรม ซี เอส ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี 

12 26-28 ก.ย. 54 งานมหกรรมวิชาการ อาหารพื้นเมืองสยามอันดามันและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น          

โรงแรมพินนาเคิล วังใหม่ อ.เมือง จ.สตูล 
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ผลการด าเนินกจิกรรมของสถาบันฮาลาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  โครงการอบรม  
 “การเลี้ยงแพะเพื่อเสริมสรา้งความรู้แบบบูรณาการ” “การขอการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โครงการอบรม  โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดประสบการณ์ 
 “เปิดโลกแหล่งเงินทุนระบบอิสลามเพื่อการลงทุน” การเป็นผู้ผลิตแพะเนื้อมืออาชีพ (หลักสูตรระยะสั้น) 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

งานการประชุมวิชาการนานาชาตวิิทยาศาสตร์ฮาลาล อุตสาหกรรมและธุรกิจ พ.ศ.2554 (WHASIB 2011) 
และงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ฮาลาล  สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ พ.ศ. 2554 (IMT-GT HAPEX 2011) 

 
รูปท่ี 8.1  ตัวอย่างผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของสถาบันฮาลาล 
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ลงพืน้ท่ีส ารวจขอ้มูลครัง้ท่ี 1  เมื่อวันที่ 26-29 มกราคม 2553 

9. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 
  
 ส านักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประสานงานโครง 
การอันเนื่องมาจากพระราชด าริของมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินงานตามภารกิจในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 
โดยมีผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2553 - 2554 ดังนี้ 
 

9.1 โครงการส ารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพ 
 พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ส่งบุคลากรร่วมปฏิบัติงานส ารวจตามโครงการส ารวจ
หมู่เกาะและทะเลไทยฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน โดยปฏิบัติงานร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราช 
ด าริฯ สวนจิตรลดาและกองทัพเรือ และเพื่อเป็นการสานต่อพระราชปณิธานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จึงได้ท าหนังสือขอพระราชทานพระราชวโรกาส สนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ และได้รับพระราชานุญาตให้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และในป ี 2553 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้า
ส ารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี  ซึ่งมีเนื้อที่ประ 
มาณ 1,400 ไร่ ได้มีการด าเนินการรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และหลังจากมีการลงพื้นที่แล้วเสร็จ คณะผู้วิจัยจัดท ารายงาน
ความก้าวหน้าส่งไปยังโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริต่อไป 
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ลงพ้ืนท่ีส ารวจขอ้มูลครัง้ท่ี 1  เมื่อวันที่ 26-29 มกราคม 2553 

9. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 
  
 ส านักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประสานงานโครง 
การอันเนื่องมาจากพระราชด าริของมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินงานตามภารกิจในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 
โดยมีผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2553 - 2554 ดังนี้ 
 

9.1 โครงการส ารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพ 
 พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ส่งบุคลากรร่วมปฏิบัติงานส ารวจตามโครงการส ารวจ
หมู่เกาะและทะเลไทยฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน โดยปฏิบัติงานร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราช 
ด าริฯ สวนจิตรลดาและกองทัพเรือ และเพื่อเป็นการสานต่อพระราชปณิธานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จึงได้ท าหนังสือขอพระราชทานพระราชวโรกาส สนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ และได้รับพระราชานุญาตให้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และในป ี 2553 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้า
ส ารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี  ซึ่งมีเนื้อที่ประ 
มาณ 1,400 ไร่ ได้มีการด าเนินการรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และหลังจากมีการลงพื้นที่แล้วเสร็จ คณะผู้วิจัยจัดท ารายงาน
ความก้าวหน้าส่งไปยังโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริต่อไป 
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ลงพืน้ท่ีส ารวจขอ้มูล ครัง้ท่ี 2  เมื่อวันที่ 18-21 เมษายน 2553 

ลงพ้ืนท่ีส ารวจขอ้มูล ครัง้ท่ี 3  เมื่อวันที่ 15-18 มิถุนายน 2553 

ลงพ้ืนท่ีส ารวจขอ้มูลคร้ังท่ี 4  เมื่อวันที่ 24-27 สิงหาคม 2553 
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9.2  โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โรงงานแปรรูปอุตสาหกรรม 
  ประมงขนาดเล็กของมูลนิธิชัยพัฒนา ที่บ้านทุ่งรัก อ.คุระบุรี จ.พังงา     
 

         ตามที่มูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดท าโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการประมงส าหรับ 
เปน็ต้นแบบ ในการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยคลื่นสึนามิ และทาง
มูลนิธิชัยพัฒนาได้สร้าง โรงงานต้นแบบขึ้นที่บา้นทุ่งรัก อ.คุระบุรี จ.พังงา และได้เชิญ รศ.ดร.สัณห์ชัย 
กลิ่นพิกุล จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ดร.กิตติ เจิดรังษี จากคณะอุตสาหกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2550 ต่อมาคณะที่ปรึกษา
ได้ท าหน้าที ่ เป็นคณะกรรมการการตรวจรับอาคารโรงงานแปรรูปอุตสาหกรรมการประมงขนาดเล็ก 
และในเดือนตุลาคม 2551 มูลนิธิชัยพัฒนาได้สนับสนุนงบประมาณจ านวน 70,000 บาท ให้กับภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อท าการวิจัยผลิตภัณฑ์ของโรงงานดังกล่าว 
 
 ครัง้ท่ี 1 
      เดนิทางไปยงัโครงการอตุสาหกรรมประมงพื้นบ้าน อ าเภอครุะบรุี จังหวัดพังงา เมือ่วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 
2553 เพื่อควบคุมการสง่มอบเตาอบรมควันและเครือ่งท าปลาแห้งเนือ้ฟู   
 
 ครัง้ท่ี 2 
        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรผลการด าเนินงานใน
โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง ที่อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2553 ผู้บริหาร
และคณะเข้าร่วมรับเสด็จในครั้งนี้ด้วย หลังจากนั้น รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ได้เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้างานในโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง  
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ลงพ้ืนท่ีส ารวจขอ้มูล ครัง้ท่ี 2  เมื่อวันที่ 18-21 เมษายน 2553 

ลงพ้ืนท่ีส ารวจขอ้มูล ครัง้ท่ี 3  เมื่อวันที่ 15-18 มิถุนายน 2553 

ลงพ้ืนท่ีส ารวจขอ้มูลคร้ังท่ี 4  เมื่อวันที่ 24-27 สิงหาคม 2553 
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9.2  โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โรงงานแปรรูปอุตสาหกรรม 
  ประมงขนาดเล็กของมูลนิธิชัยพัฒนา ที่บ้านทุ่งรัก อ.คุระบุรี จ.พังงา     
 

         ตามที่มูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดท าโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการประมงส าหรับ 
เปน็ต้นแบบ ในการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยคลื่นสึนามิ และทาง
มูลนิธิชัยพัฒนาได้สร้าง โรงงานต้นแบบขึ้นที่บา้นทุ่งรัก อ.คุระบุรี จ.พังงา และได้เชิญ รศ.ดร.สัณห์ชัย 
กลิ่นพิกุล จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ดร.กิตติ เจิดรังษี จากคณะอุตสาหกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2550 ต่อมาคณะที่ปรึกษา
ได้ท าหน้าที ่ เป็นคณะกรรมการการตรวจรับอาคารโรงงานแปรรูปอุตสาหกรรมการประมงขนาดเล็ก 
และในเดือนตุลาคม 2551 มูลนิธิชัยพัฒนาได้สนับสนุนงบประมาณจ านวน 70,000 บาท ให้กับภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อท าการวิจัยผลิตภัณฑ์ของโรงงานดังกล่าว 
 
 ครัง้ท่ี 1 
      เดนิทางไปยงัโครงการอตุสาหกรรมประมงพื้นบ้าน อ าเภอครุะบรุี จังหวัดพังงา เมือ่วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 
2553 เพื่อควบคุมการสง่มอบเตาอบรมควันและเครือ่งท าปลาแห้งเนือ้ฟู   
 
 ครัง้ท่ี 2 
        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรผลการด าเนินงานใน
โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง ที่อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2553 ผู้บริหาร
และคณะเข้าร่วมรับเสด็จในครั้งนี้ด้วย หลังจากนั้น รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ได้เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้างานในโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง  
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9.3 โครงการวิจัยและพัฒนาโรงงาน แปรรูปน้ ามันปาล์มและผลติไบโอดีเซล  
  ขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 

          ในปี พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี
พระราชด าริให้คณะผู้วิจัย จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
จัดสร้างโรงงานสกัดและแปรรูปน้ ามันปาล์มขนาดเล็กขึ้น ที่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส เพือ่น า
ผลผลิตปาล์มน้ ามันที่ทางศูนย์ฯ ได้ทดลองปลูกไว้มาท าการ
สกัดและแปรรูปต่อเนื่องครบวงจร เพือ่ให้เกษตรกรที่อยู่ใน
บริเวณนี้ได้เห็นและเข้าใจถึงประโยชน์ของปาล์มน้ ามัน จาก

การทดลองปลูกในพื้นที่ดินพรุ ปรากฏว่าให้ผลผลิตสูงและท ารายได้สูงกว่าพืชชนิดอื่นๆ คณะผู้วิจัย 
น าโดย รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล และนายชิต ลิ่มวรพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญ ได้ด าเนินการ โดยได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากส านักงาน  กปร. และได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ไฮโดรลิคส์ จากบริษัทไทย
เอเย่นซีเอ็นยิเนียริ่ง จ ากัด เครื่องยนต์ดีเซลฉุดก าลังจากบริษัทสยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จ ากัด และ
อุปกรณ์กลั่นน้ ามันบริสุทธิ์จากบริษัทสงขลามารีนโปรดักซ์ จ ากัด ใช้เวลาการด าเนินการประมาณ 2 ปี 
 เมื่อวันที ่13 มกราคม 2554  รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล  ผู้อ านวยการส านักงานประสานงาน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เดินทางเข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินเพื่อติดตามผลการด าเนินงานในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุล
ทองฯ จังหวัดนราธิวาส  
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9.4   โครงการส ารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช 
   เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2554 
 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมารี ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าส ารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพ ในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างปี 2553 - 2557 ท าให้คณะผู้วิจัยลงพื้นที่ส ารวจฯ เพื่อ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรทางด้านชีวภาพและกายภาพต่างๆ ในพื้นที่เขื่อนฯ 
 

   

  
  
 
 
 
 
 
 ในปี 2554 ซึ่งเป็นปีท่ี 2 ได้มีการน านักวิจัยลงพื้นท่ีส ารวจพื้นท่ีเขื่อนฯ จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
 ครั้งที่ 1   ลงพื้นท่ีส ารวจข้อมูล  เมื่อวันที่ 25-28 มกราคม 2554   
 ครั้งที่ 2   ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล  เมื่อวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2554   
 ครั้งที่ 3   ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล  เมื่อวันที่ 23-26 สิงหาคม 2554 
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9.3 โครงการวิจัยและพัฒนาโรงงาน แปรรูปน้ ามันปาล์มและผลติไบโอดีเซล  
  ขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 

          ในปี พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี
พระราชด าริให้คณะผู้วิจัย จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
จัดสร้างโรงงานสกัดและแปรรูปน้ ามันปาล์มขนาดเล็กขึ้น ที่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส เพือ่น า
ผลผลิตปาล์มน้ ามันที่ทางศูนย์ฯ ได้ทดลองปลูกไว้มาท าการ
สกัดและแปรรูปต่อเนื่องครบวงจร เพือ่ให้เกษตรกรที่อยู่ใน
บริเวณนี้ได้เห็นและเข้าใจถึงประโยชน์ของปาล์มน้ ามัน จาก

การทดลองปลูกในพื้นที่ดินพรุ ปรากฏว่าให้ผลผลิตสูงและท ารายได้สูงกว่าพืชชนิดอื่นๆ คณะผู้วิจัย 
น าโดย รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล และนายชิต ลิ่มวรพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญ ได้ด าเนินการ โดยได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากส านักงาน  กปร. และได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ไฮโดรลิคส์ จากบริษัทไทย
เอเย่นซีเอ็นยิเนียริ่ง จ ากัด เครื่องยนต์ดีเซลฉุดก าลังจากบริษัทสยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จ ากัด และ
อุปกรณ์กลั่นน้ ามันบริสุทธิ์จากบริษัทสงขลามารีนโปรดักซ์ จ ากัด ใช้เวลาการด าเนินการประมาณ 2 ปี 
 เมื่อวันที ่13 มกราคม 2554  รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล  ผู้อ านวยการส านักงานประสานงาน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เดินทางเข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินเพื่อติดตามผลการด าเนินงานในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุล
ทองฯ จังหวัดนราธิวาส  
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9.4   โครงการส ารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช 
   เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2554 
 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมารี ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าส ารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพ ในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างปี 2553 - 2557 ท าให้คณะผู้วิจัยลงพื้นที่ส ารวจฯ เพื่อ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรทางด้านชีวภาพและกายภาพต่างๆ ในพื้นที่เขื่อนฯ 
 

   

  
  
 
 
 
 
 
 ในปี 2554 ซึ่งเป็นปีท่ี 2 ได้มีการน านักวิจัยลงพื้นท่ีส ารวจพื้นท่ีเขื่อนฯ จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
 ครั้งที่ 1   ลงพื้นท่ีส ารวจข้อมูล  เมื่อวันที่ 25-28 มกราคม 2554   
 ครั้งที่ 2   ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล  เมื่อวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2554   
 ครั้งที่ 3   ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล  เมื่อวันที่ 23-26 สิงหาคม 2554 
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9.5 โครงการศึกษาและพัฒนาชาน้ ามันและพืชน้ ามันอื่น 
     ของมูลนิธิชัยพัฒนา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรง

มีพระราชด าริ ให้น าชาน้ ามันจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามา
ปลูกเป็นพืชเสริมรายได้ ให้กับชาวเขาในพื้นที่โครงการพัฒนาดอย
ตุงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ต่อมาเมื่อ วันที่ 
6 สิงหาคม 2551 มูลนิธิชัยพัฒนาได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้ รศ.ดร. 
สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล เป็นที่ปรึกษาคณะท างานโครงการศึกษาและ
พัฒนาชาน้ ามันและพืชน้ ามันอื่นๆ และได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดู
งานโรงงานสกัดน้ ามันชา และโรงงานกลั่นน้ ามันชาบริสุทธิ์ที่เมือง
หนานหนิงและเมืองเถียนหยาง มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประ-  
ชาชนจีน ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2551  และต่อมาได้เดินทาง
ไปสั่งซื้อเครื่องจักรสกัดน้ ามันชาที่เมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2552 
และได้ร่วมกับคณะท างาน ในการออกแบบวางผังโรงงานสกัดชา
น้ ามันมาโดยตลอด จนถึงวันที่ 13 มกราคม  2553 สมเด็จพระ 
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชด าเนินไป
ทรงประกอบพิธีปกเสาเฮือน และทอดพระเนตรสถานที่และแบบ 
จ าลองของโรงงานต้นแบบที ่ต.เวียงพางค า อ.แม่สาย จ.เชียงราย    

 เมื่อวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2554 สมเด็จพระเทพรัตน- 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินเป็นองค์
ประธาน เปิดโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ ามันและพืชน้ ามัน
อื่นฯ (โรงงานชาน้ ามัน) ใน ต.เวียงพางค า อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะเดินทางเข้าร่วมรับเสด็จฯ ในครั้งนี้
ด้วย 
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.6  โครงการพัฒนาเกาะบุโหลน จังหวัดสตูล
 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริให้เกาะบุโหลน จังหวัดสตูล เป็นพื้นที่
ศึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัย  โดยให้คณะสาขาวิชาด้านการแพทย์และสาธารณสุขของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์เข้าศึกษาและปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ ต่อมาเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีการ
ประชุมผู้เกี่ยวข้อง โดยมีท่านรองอธิการบดีฝุายวางแผนและพัฒนาเป็นประธานที่ประชุม ได้มีมติให้ด าเนินการ
สนอง พระราชด าริและมีความต้องการที่จะพัฒนาเกาะบุโหลนในด้านอื่นๆ ด้วย เช่น ด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม 
พลังงาน แหล่งน้ า ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนแบบบูรณาการ เป็นโครงการน าร่องหนึ่งมหาวิทยาลัย
หนึ่งจังหวัด และได้มีมติเห็นชอบในโครงการดังกล่าว  
 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยทีมวิจัยของ รศ.นพ.สีลม แจ่มอุลิตรัตน์ และนักศึกษาคณะแพทย-
ศาสตร์ได้ลงพื้นทีส่ ารวจข้อมูลที่เกาะบุโหลนดอน และได้พบกับคณะของท่านเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาที่ได้มาตรวจ
เยี่ยมด้วย หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยฯ และมูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในโครงการพัฒนา
เกาะบุโหลนขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 20 เมษายน 2554 ท าให้คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยจ านวน 
22 ท่าน ได้เข้าท าการส ารวจข้อมูลที่เกาะบุโหลนดอนและเกาะบุโหลนเล เพื่อจัดเตรียมข้อเสนอโครงการ พบว่า
ราษฎรทั้งสองเกาะมีชีวิตความเป็นอยู่และสภาพปัญหาความต้องการแตกต่างกันบ้างและคล้ายคลึงกันบ้าง ประเด็น
ที่น่าเป็นห่วงคือมีการว่าจ้างราษฎรจ านวนหนึ่งไปท างานที่รีสอร์ท ที่เกาะหลีเป๊ะ ซึ่งจะมีรายได้ดีกว่าท าประมง
พื้นบ้าน ซึ่งนับวันทรัพยากรสัตว์น้ าจะมีปริมาณลดลงไปเนื่องจากยังไม่มีโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์
น้ าบนเกาะ ดังกล่าว 

  

ครั้งท่ี 1 
      เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 คณะทีมผู้บริหารน าโดย รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล 
ผู้อ านวยการส านักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริลงพื้นที่เกาะบุโหลน 
ดอน จังหวัดสตูลเพื่อเข้าส ารวจพื้นที่และเข้าพบเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา    
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9.5 โครงการศึกษาและพัฒนาชาน้ ามันและพืชน้ ามันอื่น 
     ของมูลนิธิชัยพัฒนา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรง

มีพระราชด าริ ให้น าชาน้ ามันจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามา
ปลูกเป็นพืชเสริมรายได้ ให้กับชาวเขาในพื้นที่โครงการพัฒนาดอย
ตุงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ต่อมาเมื่อ วันที่ 
6 สิงหาคม 2551 มูลนิธิชัยพัฒนาได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้ รศ.ดร. 
สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล เป็นที่ปรึกษาคณะท างานโครงการศึกษาและ
พัฒนาชาน้ ามันและพืชน้ ามันอื่นๆ และได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดู
งานโรงงานสกัดน้ ามันชา และโรงงานกลั่นน้ ามันชาบริสุทธิ์ที่เมือง
หนานหนิงและเมืองเถียนหยาง มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประ-  
ชาชนจีน ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2551  และต่อมาได้เดินทาง
ไปสั่งซื้อเครื่องจักรสกัดน้ ามันชาที่เมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2552 
และได้ร่วมกับคณะท างาน ในการออกแบบวางผังโรงงานสกัดชา
น้ ามันมาโดยตลอด จนถึงวันที่ 13 มกราคม  2553 สมเด็จพระ 
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชด าเนินไป
ทรงประกอบพิธีปกเสาเฮือน และทอดพระเนตรสถานที่และแบบ 
จ าลองของโรงงานต้นแบบที ่ต.เวียงพางค า อ.แม่สาย จ.เชียงราย    

 เมื่อวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2554 สมเด็จพระเทพรัตน- 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินเป็นองค์
ประธาน เปิดโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ ามันและพืชน้ ามัน
อื่นฯ (โรงงานชาน้ ามัน) ใน ต.เวียงพางค า อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะเดินทางเข้าร่วมรับเสด็จฯ ในครั้งนี้
ด้วย 
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.6  โครงการพัฒนาเกาะบุโหลน จังหวัดสตูล
 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริให้เกาะบุโหลน จังหวัดสตูล เป็นพื้นที่
ศึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัย  โดยให้คณะสาขาวิชาด้านการแพทย์และสาธารณสุขของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์เข้าศึกษาและปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ ต่อมาเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีการ
ประชุมผู้เกี่ยวข้อง โดยมีท่านรองอธิการบดีฝุายวางแผนและพัฒนาเป็นประธานที่ประชุม ได้มีมติให้ด าเนินการ
สนอง พระราชด าริและมีความต้องการที่จะพัฒนาเกาะบุโหลนในด้านอื่นๆ ด้วย เช่น ด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม 
พลังงาน แหล่งน้ า ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนแบบบูรณาการ เป็นโครงการน าร่องหนึ่งมหาวิทยาลัย
หนึ่งจังหวัด และได้มีมติเห็นชอบในโครงการดังกล่าว  
 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยทีมวิจัยของ รศ.นพ.สีลม แจ่มอุลิตรัตน์ และนักศึกษาคณะแพทย-
ศาสตร์ได้ลงพื้นทีส่ ารวจข้อมูลที่เกาะบุโหลนดอน และได้พบกับคณะของท่านเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาที่ได้มาตรวจ
เยี่ยมด้วย หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยฯ และมูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในโครงการพัฒนา
เกาะบุโหลนขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 20 เมษายน 2554 ท าให้คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยจ านวน 
22 ท่าน ได้เข้าท าการส ารวจข้อมูลที่เกาะบุโหลนดอนและเกาะบุโหลนเล เพื่อจัดเตรียมข้อเสนอโครงการ พบว่า
ราษฎรทั้งสองเกาะมีชีวิตความเป็นอยู่และสภาพปัญหาความต้องการแตกต่างกันบ้างและคล้ายคลึงกันบ้าง ประเด็น
ที่น่าเป็นห่วงคือมีการว่าจ้างราษฎรจ านวนหนึ่งไปท างานที่รีสอร์ท ที่เกาะหลีเป๊ะ ซึ่งจะมีรายได้ดีกว่าท าประมง
พื้นบ้าน ซึ่งนับวันทรัพยากรสัตว์น้ าจะมีปริมาณลดลงไปเนื่องจากยังไม่มีโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์
น้ าบนเกาะ ดังกล่าว 

  

ครั้งท่ี 1 
      เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 คณะทีมผู้บริหารน าโดย รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล 
ผู้อ านวยการส านักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริลงพื้นที่เกาะบุโหลน 
ดอน จังหวัดสตูลเพื่อเข้าส ารวจพื้นที่และเข้าพบเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา    
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ครัง้ท่ี 2  
   วันที่ 21-22 เมษายน 2554  คณะนักวิจัยลง
พื้นท่ีส ารวจข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่เกาะบุโหลน 
ดอนและเกาะบุโหลนเล จังหวัดสตูล เพื่อรับฟัง
ปัญหา ความต้องการของราษฎรบนเกาะ   

 
    

 
  
 
  
 
 
  
  

ครัง้ท่ี 3 
      วันที่ 27 ตุลาคม 2554 น าทีมคณะผู้วิจัยเข้า
พื้นท่ีส ารวจข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรม   และ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมหีน่วยงานที่ร่วมลง
พื้นท่ีคือ  คณะศิลปศาสตร์  คณะการจัดการสิ่ง- 
แวดล้อม และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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.7  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

 เมื่อปี 2503 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด าริที่จะสงวนบริเวณปุาต้นยางที่ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 
ไว้เป็นสวนสาธารณะด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ แต่ไม่สามารถจัดถวายตามพระราชประสงค์เพราะมีราษฎร 
เข้ามาท าไร่ท าสวนในบริเวณนั้นมาก จะต้องจ่ายเงินทดแทนในการจัดหาที่ใหม่ ในอัตราที่ไม่สามารถจัดได้ เมื่อไม่
สามารถด าเนินการปกปักรักษาต้นยางนาที่ อ าเภอท่ายางได้ จึงทรงทดลองปลูกต้นยางเอง โดยทรงเพาะเมล็ดที่
เก็บจากต้นยางนาในเขต อ.ท่ายาง ในกระถางบนพระต าหนักเปี่ยมสุข พระราชวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบ-  
คีรีขันธ์ และทรงปลูกต้นยางนาเหล่านั้นในแปลงทดลองปุาสาธิตใกล้พระต าหนักเรือนต้น สวนจิตรลดา  ในปี 2504 
ซึ่งนับเป็นปฐมฤกษ์ของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช แม้ว่าต้นยางนาที่ อ.ท่ายางสูญสิ้น แต่พันธุกรรมของยางนา
เหล่านั้นยังอนุรักษ์ไว้ในสวนจิตรลดา ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้น าพรรณไม้จากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ
มาปลูกในบริเวณสวนจิตรลดา เพื่อให้เป็นที่ศึกษาพรรณไม้ของนิสิตแทนที่จะต้องเดินทางไปทั่วประเทศ 
 ปี 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด าริกับนายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขา- 
ธิการพระราชวังและผู้อ านวยการโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ให้ด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดย
มอบหมายให้ฝุายวิชาการโครงการส่วนพระองค์ฯ เป็นผู้ด าเนินการ ส าหรับงบประมาณด าเนินงานนั้น ส านักงาน 
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ได้สนับสนุนให้กับโครงการส่วนพระองค์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ โดยจัดสร้างธนาคารพืชพรรณในปี 2536 ส าหรับเก็บรักษาพันธุกรรมพืชที่เป็นเมล็ดและเนื้อเยื่อ และ
สนับสนุนงบประมาณด าเนินงานในทุกกิจกรรมของโครงการฯ 
          ระหว่างปี 2539 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมกับพิพิธภัณฑ์พืช คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดถ่ายภาพ
ตัวอย่างพรรณไม้แห้งที่รวบรวมไว้มากกว่า 20,000 ตัวอย่าง แล้วบันทึกลงบนแผ่น CD-ROM พร้อมทั้งโปรด 
เกล้าฯ พระราชทานแผ่นบันทึกชุดนี้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวเสด็จเป็นองค์ประทานในพิธีเปิด
นิทรรศการ "ทรัพยากรไทย: อนุรักษ์และพัฒนาด้วยจิตส านึกแห่งนักวิจัยไทย" 21-27 มิถุนายน 2544 ณ ศาลา 
พระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังได้ส่งบุคลากรร่วมปฏิบัติงานส ารวจ
ตามโครงการส ารวจหมู่เกาะและทะเลไทยในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน โดยปฏิบัติงานร่วมกับโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชในพระราชด าริฯ สวนจิตรลดาและกองทัพเรือ ตั้งแต่ปี 2542   
  
  

 

 

 

 

       เพื่อเป็นการสานต่อพระราชปณิธานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยสงขลา- 
นครินทร์ได้ท าหนังสือขอพระราชทานพระราชวโรกาส ขอสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และได้รับพระราชานุญาตให้เข้าร่วมสนอง
พระราชด าริ ตามแผนแม่บทระยะที่ 3 (1 ตุลาคม  2544 - 30 กันยายน 2549) และตามแผน
แม่บทระยะที่ 4 (1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2554) 
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ครัง้ท่ี 2  
   วันที่ 21-22 เมษายน 2554  คณะนักวิจัยลง
พื้นท่ีส ารวจข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่เกาะบุโหลน 
ดอนและเกาะบุโหลนเล จังหวัดสตูล เพื่อรับฟัง
ปัญหา ความต้องการของราษฎรบนเกาะ   

 
    

 
  
 
  
 
 
  
  

ครัง้ท่ี 3 
      วันที่ 27 ตุลาคม 2554 น าทีมคณะผู้วิจัยเข้า
พื้นท่ีส ารวจข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรม   และ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมหีน่วยงานที่ร่วมลง
พื้นท่ีคือ  คณะศิลปศาสตร์  คณะการจัดการสิ่ง- 
แวดล้อม และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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.7  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

 เมื่อปี 2503 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด าริที่จะสงวนบริเวณปุาต้นยางที่ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 
ไว้เป็นสวนสาธารณะด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ แต่ไม่สามารถจัดถวายตามพระราชประสงค์เพราะมีราษฎร 
เข้ามาท าไร่ท าสวนในบริเวณนั้นมาก จะต้องจ่ายเงินทดแทนในการจัดหาที่ใหม่ ในอัตราที่ไม่สามารถจัดได้ เมื่อไม่
สามารถด าเนินการปกปกัรักษาต้นยางนาที่ อ าเภอท่ายางได้ จึงทรงทดลองปลูกต้นยางเอง โดยทรงเพาะเมล็ดที่
เก็บจากต้นยางนาในเขต อ.ท่ายาง ในกระถางบนพระต าหนักเปี่ยมสุข พระราชวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบ-  
คีรีขันธ์ และทรงปลูกต้นยางนาเหล่านั้นในแปลงทดลองปุาสาธิตใกล้พระต าหนักเรือนต้น สวนจิตรลดา  ในปี 2504 
ซึ่งนับเป็นปฐมฤกษ์ของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช แม้ว่าต้นยางนาที่ อ.ท่ายางสูญสิ้น แต่พันธุกรรมของยางนา
เหล่านั้นยังอนุรักษ์ไว้ในสวนจิตรลดา ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้น าพรรณไม้จากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ
มาปลูกในบริเวณสวนจิตรลดา เพื่อให้เป็นที่ศึกษาพรรณไม้ของนิสิตแทนที่จะต้องเดินทางไปทั่วประเทศ 
 ปี 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด าริกับนายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขา- 
ธิการพระราชวังและผู้อ านวยการโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ให้ด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดย
มอบหมายให้ฝุายวิชาการโครงการส่วนพระองค์ฯ เป็นผู้ด าเนินการ ส าหรับงบประมาณด าเนินงานนั้น ส านักงาน 
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ได้สนับสนุนให้กับโครงการส่วนพระองค์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ โดยจัดสร้างธนาคารพืชพรรณในปี 2536 ส าหรับเก็บรักษาพันธุกรรมพืชที่เป็นเมล็ดและเนื้อเยื่อ และ
สนับสนุนงบประมาณด าเนินงานในทุกกิจกรรมของโครงการฯ 
          ระหว่างปี 2539 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมกับพิพิธภัณฑ์พืช คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดถ่ายภาพ
ตัวอย่างพรรณไม้แห้งที่รวบรวมไว้มากกว่า 20,000 ตัวอย่าง แล้วบันทึกลงบนแผ่น CD-ROM พร้อมทั้งโปรด 
เกล้าฯ พระราชทานแผ่นบันทึกชุดนี้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวเสด็จเป็นองค์ประทานในพิธีเปิด
นิทรรศการ "ทรัพยากรไทย: อนุรักษ์และพัฒนาด้วยจิตส านึกแห่งนักวิจัยไทย" 21-27 มิถุนายน 2544 ณ ศาลา 
พระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังได้ส่งบุคลากรร่วมปฏิบัติงานส ารวจ
ตามโครงการส ารวจหมู่เกาะและทะเลไทยในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน โดยปฏิบัติงานร่วมกับโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชในพระราชด าริฯ สวนจิตรลดาและกองทัพเรือ ตั้งแต่ปี 2542   
  
  

 

 

 

 

       เพ่ือเป็นการสานต่อพระราชปณิธานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยสงขลา- 
นครินทร์ได้ท าหนังสือขอพระราชทานพระราชวโรกาส ขอสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และได้รับพระราชานุญาตให้เข้าร่วมสนอง
พระราชด าริ ตามแผนแม่บทระยะที่ 3 (1 ตุลาคม  2544 - 30 กันยายน 2549) และตามแผน
แม่บทระยะที่ 4 (1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2554) 
 

�������������_������������.indd   125 7/12/12   1:46 PM



 

126 รายงานประจ าปี ผลการด าเนินงาน 
| ด้านการวิจัยและบัณฑิตศึกษา ปี 2553-2554 

 

 
  

  วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2554 เข้าร่วมงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้าง 
อย่างมั่นใจ” น าโดยคณะเภสัชศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
ณ ศูนย์ฝึกหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน จังหวัดนครราชสีมา 
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       1. ระบบบริหารงานวิจัย
 

1.1  ระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (
 

 

 
รูปท่ี 10.1  หน้าแรกของระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PRPM) 

ที่ https://research.psu.ac.th หรือ https://research.psu.ac.th/rdo 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยเน้นวิจัย (Research-Oriented University) นั้น การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
ตลอดจนการมีเอกภาพ ในการบริหารจัดการที่สามารถสนองตอบต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ได้ อย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง  มหาวิทยาลัยฯ โดยส านักวิจัยและพัฒนา (กลุ่มงาน cross function ด้าน MIS) 
และศูนย์คอมพิวเตอร์ (กลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ) จึงได้ร่วมกันศึกษาต้นแบบระบบบริหารงาน 
วิจัยแห่งชาติ (National Research Project Management : NRPM) ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ : วช.  
และพัฒนาเป็น “ระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Research Project Management : 
PRPM)” ขึ้น 
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  วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2554 เข้าร่วมงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้าง 
อย่างมั่นใจ” น าโดยคณะเภสัชศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ  
ณ ศูนย์ฝึกหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน จังหวัดนครราชสีมา 
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       1. ระบบบริหารงานวิจัย
 

1.1  ระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (
 

 

 
รูปท่ี 10.1  หน้าแรกของระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PRPM) 

ที่ https://research.psu.ac.th หรือ https://research.psu.ac.th/rdo 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยเน้นวิจัย (Research-Oriented University) นั้น การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
ตลอดจนการมีเอกภาพ ในการบริหารจัดการที่สามารถสนองตอบต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ได้ อย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง  มหาวิทยาลัยฯ โดยส านักวิจัยและพัฒนา (กลุ่มงาน cross function ด้าน MIS) 
และศูนย์คอมพิวเตอร์ (กลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ) จึงได้ร่วมกันศึกษาต้นแบบระบบบริหารงาน 
วิจัยแห่งชาติ (National Research Project Management : NRPM) ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ : วช.  
และพัฒนาเป็น “ระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Research Project Management : 
PRPM)” ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์   
2.1 เพื่อรองรับการใช้งานของผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน ในการด าเนินงานโครงการวิจัยแต่ละโครงการ เช่น

หัวหน้าโครงการวิจัยสามารถด าเนินการได้ตั้งแต่ ขั้นตอนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยจนถึงขั้นตอนการยื่นปิดโครงการ 
วิจัยเมื่อสิ้นสุดโครงการ ผ่านระบบนี้ได้ 

2.2  เพื่อเป็นฐานข้อมูลโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ที่สามารถสร้างระบบรายงานต่างๆ ให้ผู้บริหาร
การวิจัย ใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานวิจัย    

 
3. ขอบเขตการด าเนินงาน  
 ระบบ PRPM เป็นระบบบริหารงานวิจัยแบบ online มหาวิทยาลัยฯ น ามาใช้ในการบริหารจัดการโครงการ 
วิจัยที่ได้รับทนุสนับสนุนจากแหล่งงบประมาณต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้นฝ่ายพัฒนา 
ระบบฯ จึงได้วางแผนการพัฒนาตามแหล่งงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 6 แหล่ง ดังนี้ 

3.1  งบประมาณแผ่นดิน   
3.2  เงินรายได้ (มหาวิทยาลัย, วิทยาเขต, คณะ/หน่วยงาน) 
3.3  ภายนอกในประเทศ 
3.4  ภายนอกต่างประเทศ 
3.5  Matching Fund (มากกว่า 1 แหล่ง) 
3.6  งบประมาณแผ่นดิน-คืนทุน   

ในปี 2553 ได้เพิ่มแหล่งงบประมาณตามการบริหารจัดการโครงการวิจัยเพิ่มเติม ดังนี ้
3.7 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
3.8 โครงการวิจัยฮาลาล 
3.9 โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU) 

ในปี 2554 ได้เพิ่มการบริหารจัดการโครงการวิจัย  ดังนี้ 
3.10  เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2 แหล่งเงิน 
3.11  การเป็นผู้ร่วมวิจัยกับต่างสถาบัน/หน่วยงาน 

 
 และในปี 2550-2552 เลือกพัฒนาแหล่ง 3.1 งบประมาณแผ่นดิน (ซึ่งเป็นแหล่งงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรจาก วช.) เป็นระบบแรก  โดยแบ่งระยะการพัฒนาไว้ดังนี้ 

3.1(1) PRPM : กรณีงบประมาณแผ่นดิน โปรแกรมต้นน้ า (การยืน่เสนอข้อเสนอโครงการวิจัย  
และรายงานสรุปด้านต่างๆ) 

3.1(2) PRPM : กรณีงบประมาณแผ่นดิน โปรแกรมกลางน้ า  (การบริหารโครงการ,  
การแก้ไขโครงการ, การรายงานความก้าวหน้า) 

3.1(3) PRPM : กรณีงบประมาณแผ่นดิน โปรแกรมปลายน้ า  (การปิดโครงการ) 
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 ในปี 2553  ได้พัฒนาเพิ่มเติมในการบริหารจัดการโครงการวิจัยโดยมหาวิทยาลัยเอง ดงันี้ 
3.1(4) PRPM : กรณีงบประมาณแผ่นดิน รายงานโครงการวิจยักลางน้ า 
3.2(1)  PRPM : กรณีเงินรายได้ (มหาวิทยาลัย) โปรแกรมต้นน้ า (การยื่นเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย 

และรายงานสรุปด้านต่างๆ) 
3.2(2) PRPM : กรณีเงินรายได้ (คณะ/หน่วยงาน) โปรแกรมกลางน้ า (การกรอกโครงการวิจัยใหม่,  

การแก้ไขโครงการ) 
3.2(3) PRPM : กรณีเงินรายได้ (คณะ/หน่วยงาน) โปรแกรมปลายน้ า (การกรอกโครงการวิจัยใหม่,  

การแก้ไขโครงการ) 
3.3(1) PRPM : กรณีโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ในประเทศ โปรแกรมกลางน้ า  

(การกรอกโครงการวิจยัใหม่, การแก้ไขโครงการ) 
3.3(2) PRPM : กรณีโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ในประเทศ โปรแกรมปลายน้ า  

(การกรอกโครงการวิจยัใหม่, การแก้ไขโครงการ) 
3.4(1) PRPM : กรณีโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ โปรแกรมกลางน้ า  

(การกรอกโครงการวิจยัใหม่, การแก้ไขโครงการ) 
3.4(2) PRPM : กรณีโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ โปรแกรมปลายน้ า  

(การกรอกโครงการวิจยัใหม่, การแก้ไขโครงการ) 
3.7(1) PRPM : กรณีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โปรแกรมกลางน้ า (การกรอกโครงการวจิัยใหม่, 

การแก้ไขโครงการ) 
3.7(2) PRPM : กรณีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โปรแกรมปลายน้ า (การกรอกโครงการวจิัยใหม่, 

การแก้ไขโครงการ) 
3.8(1) PRPM : กรณีโครงการวิจัยฮาลาล โปรแกรมกลางน้ า  (การกรอกโครงการวิจัยใหม่,  

การแก้ไขโครงการ) 
3.8(2) PRPM : กรณีโครงการวิจัยฮาลาล โปรแกรมปลายน้ า  (การกรอกโครงการวิจัยใหม่,  

การแก้ไขโครงการ) 
3.9(1) PRPM : กรณีโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU) โปรแกรมกลางน้ า  

(การกรอกโครงการวิจยัใหม่, การแก้ไขโครงการ) 
3.9(2) PRPM : กรณีโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU)  โปรแกรมปลายน้ า  

(การกรอกโครงการวิจยัใหม่, การแก้ไขโครงการ) 
 

4. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  
 ในป ี 2553 ฝ่ายพัฒนาระบบฯ ได้พัฒนาโปแกรมเพิ่มเติมในการบริหารจัดการโครงการวิจัย โดยมหา-

วิทยาลัยเอง ดังนี้ 
จากข้อ 3.1(4) PRPM : กรณีงบประมาณแผ่นดิน รายงานโครงการวิจัยกลางน้ า 
จากข้อ 3.2(1) PRPM : กรณีเงินรายได้ (มหาวิทยาลัย) โปรแกรมต้นน้ า (การยื่นเสนอขอ้เสนอ

โครงการวิจัย และรายงานสรปุด้านต่างๆ) 
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2. วัตถุประสงค์   
2.1 เพื่อรองรับการใช้งานของผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน ในการด าเนินงานโครงการวิจัยแต่ละโครงการ เช่น

หัวหน้าโครงการวิจัยสามารถด าเนินการได้ตั้งแต่ ขั้นตอนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยจนถึงขั้นตอนการยื่นปิดโครงการ 
วิจัยเมื่อสิ้นสุดโครงการ ผ่านระบบนี้ได้ 

2.2  เพื่อเป็นฐานข้อมูลโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ที่สามารถสร้างระบบรายงานต่างๆ ให้ผู้บริหาร
การวิจัย ใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานวิจัย    

 
3. ขอบเขตการด าเนินงาน  
 ระบบ PRPM เป็นระบบบริหารงานวิจัยแบบ online มหาวิทยาลัยฯ น ามาใช้ในการบริหารจัดการโครงการ 
วิจัยที่ได้รับทนุสนับสนุนจากแหล่งงบประมาณต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้นฝ่ายพัฒนา 
ระบบฯ จึงได้วางแผนการพัฒนาตามแหล่งงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 6 แหล่ง ดังนี้ 

3.1  งบประมาณแผ่นดิน   
3.2  เงินรายได้ (มหาวิทยาลัย, วิทยาเขต, คณะ/หน่วยงาน) 
3.3  ภายนอกในประเทศ 
3.4  ภายนอกต่างประเทศ 
3.5  Matching Fund (มากกว่า 1 แหล่ง) 
3.6  งบประมาณแผ่นดิน-คืนทุน   

ในปี 2553 ได้เพิ่มแหล่งงบประมาณตามการบริหารจัดการโครงการวิจัยเพิ่มเติม ดังนี ้
3.7 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
3.8 โครงการวิจัยฮาลาล 
3.9 โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU) 

ในปี 2554 ได้เพิ่มการบริหารจัดการโครงการวิจัย  ดังนี้ 
3.10  เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2 แหล่งเงิน 
3.11  การเป็นผู้ร่วมวิจัยกับต่างสถาบัน/หน่วยงาน 

 
 และในปี 2550-2552 เลือกพัฒนาแหล่ง 3.1 งบประมาณแผ่นดิน (ซึ่งเป็นแหล่งงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรจาก วช.) เป็นระบบแรก  โดยแบ่งระยะการพัฒนาไว้ดังนี้ 

3.1(1) PRPM : กรณีงบประมาณแผ่นดิน โปรแกรมต้นน้ า (การยืน่เสนอข้อเสนอโครงการวิจัย  
และรายงานสรุปด้านต่างๆ) 

3.1(2) PRPM : กรณีงบประมาณแผ่นดิน โปรแกรมกลางน้ า  (การบริหารโครงการ,  
การแก้ไขโครงการ, การรายงานความก้าวหน้า) 

3.1(3) PRPM : กรณีงบประมาณแผ่นดิน โปรแกรมปลายน้ า  (การปิดโครงการ) 
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 ในปี 2553  ได้พัฒนาเพิ่มเติมในการบริหารจัดการโครงการวิจัยโดยมหาวิทยาลัยเอง ดงันี้ 
3.1(4) PRPM : กรณีงบประมาณแผ่นดิน รายงานโครงการวิจยักลางน้ า 
3.2(1)  PRPM : กรณีเงินรายได้ (มหาวิทยาลัย) โปรแกรมต้นน้ า (การยื่นเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย 

และรายงานสรุปด้านต่างๆ) 
3.2(2) PRPM : กรณีเงินรายได้ (คณะ/หน่วยงาน) โปรแกรมกลางน้ า (การกรอกโครงการวิจัยใหม่,  

การแก้ไขโครงการ) 
3.2(3) PRPM : กรณีเงินรายได้ (คณะ/หน่วยงาน) โปรแกรมปลายน้ า (การกรอกโครงการวิจัยใหม่,  

การแก้ไขโครงการ) 
3.3(1) PRPM : กรณีโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ในประเทศ โปรแกรมกลางน้ า  

(การกรอกโครงการวิจยัใหม่, การแก้ไขโครงการ) 
3.3(2) PRPM : กรณีโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ในประเทศ โปรแกรมปลายน้ า  

(การกรอกโครงการวิจยัใหม่, การแก้ไขโครงการ) 
3.4(1) PRPM : กรณีโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ โปรแกรมกลางน้ า  

(การกรอกโครงการวิจยัใหม่, การแก้ไขโครงการ) 
3.4(2) PRPM : กรณีโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ โปรแกรมปลายน้ า  

(การกรอกโครงการวิจยัใหม่, การแก้ไขโครงการ) 
3.7(1) PRPM : กรณีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โปรแกรมกลางน้ า (การกรอกโครงการวจิัยใหม่, 

การแก้ไขโครงการ) 
3.7(2) PRPM : กรณีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โปรแกรมปลายน้ า (การกรอกโครงการวจิัยใหม่, 

การแก้ไขโครงการ) 
3.8(1) PRPM : กรณีโครงการวิจัยฮาลาล โปรแกรมกลางน้ า  (การกรอกโครงการวิจัยใหม่,  

การแก้ไขโครงการ) 
3.8(2) PRPM : กรณีโครงการวิจัยฮาลาล โปรแกรมปลายน้ า  (การกรอกโครงการวิจัยใหม่,  

การแก้ไขโครงการ) 
3.9(1) PRPM : กรณีโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU) โปรแกรมกลางน้ า  

(การกรอกโครงการวิจยัใหม่, การแก้ไขโครงการ) 
3.9(2) PRPM : กรณีโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU)  โปรแกรมปลายน้ า  

(การกรอกโครงการวิจยัใหม่, การแก้ไขโครงการ) 
 

4. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  
 ในป ี 2553 ฝ่ายพัฒนาระบบฯ ได้พัฒนาโปแกรมเพิ่มเติมในการบริหารจัดการโครงการวิจัย โดยมหา-

วิทยาลัยเอง ดังนี้ 
จากข้อ 3.1(4) PRPM : กรณีงบประมาณแผ่นดิน รายงานโครงการวิจัยกลางน้ า 
จากข้อ 3.2(1) PRPM : กรณีเงินรายได้ (มหาวิทยาลัย) โปรแกรมต้นน้ า (การยื่นเสนอขอ้เสนอ

โครงการวิจัย และรายงานสรปุด้านต่างๆ) 
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จากข้อ 3.2(2) PRPM : กรณีเงินรายได้ (คณะ/หน่วยงาน) โปรแกรมกลางน้ า  
(การกรอกโครงการวิจยัใหม่, การแก้ไขโครงการ) 

จากข้อ 3.2(3)   PRPM : กรณีเงินรายได้ (คณะ/หน่วยงาน) โปรแกรมปลายน้ า  
(การกรอกโครงการวิจยัใหม่, การแก้ไขโครงการ) 

จากข้อ 3.3(1)   PRPM : กรณีโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ในประเทศ โปรแกรมกลางน้ า  
(การกรอกโครงการวิจยัใหม่, การแก้ไขโครงการ) 

จากข้อ 3.3(2)   PRPM : กรณีโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ในประเทศ โปรแกรมปลายน้ า  
(การกรอกโครงการวิจยัใหม่, การแก้ไขโครงการ) 

จากข้อ 3.4(1)   PRPM : กรณีโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ โปรแกรมกลางน้ า 
(การกรอกโครงการวิจยัใหม่, การแก้ไขโครงการ) 

จากข้อ 3.4(2)   PRPM : กรณีโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ โปรแกรมปลายน้ า 
(การกรอกโครงการวิจยัใหม่, การแก้ไขโครงการ) 

จากข้อ 3.7(1)  PRPM : กรณีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โปรแกรมกลางน้ า  
(การกรอกโครงการวิจยัใหม่, การแก้ไขโครงการ) 

จากข้อ 3.7(2)   PRPM : กรณีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โปรแกรมปลายน้ า  
(การกรอกโครงการวิจยัใหม่, การแก้ไขโครงการ) 

จากข้อ 3.8(1)  PRPM : กรณีโครงการวิจัยฮาลาล โปรแกรมกลางน้ า (การกรอกโครงการวิจัยใหม่, 
การแก้ไขโครงการ) 

จากข้อ 3.8(2)   PRPM : กรณีโครงการวิจัยฮาลาล โปรแกรมปลายน้ า (การกรอกโครงการวิจัยใหม่, 
การแก้ไขโครงการ) 

จากข้อ 3.9(1)   PRPM : กรณีโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU) โปรแกรมกลางน้ า  
(การกรอกโครงการวิจยัใหม่, การแก้ไขโครงการ) 

จากข้อ 3.9(2) PRPM : กรณีโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU)  โปรแกรมปลายน้ า  
(การกรอกโครงการวิจยัใหม่, การแก้ไขโครงการ) 

 
ด าเนินการแล้วเสร็จ แต่พบว่ายังมีข้อผิดพลาดอีกเล็กน้อย ซึ่งจะด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์

ต่อไป ทั้งนี้สามารถเข้าดูโปรแกรมต้นน้ าได้ที่  https://research.psu.ac.th/Rdo  ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
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โครงการวจิยัเงนิงบประมาณแผ่นดิน ของ วช. 
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จากข้อ 3.2(2) PRPM : กรณีเงินรายได้ (คณะ/หน่วยงาน) โปรแกรมกลางน้ า  
(การกรอกโครงการวิจยัใหม่, การแก้ไขโครงการ) 

จากข้อ 3.2(3)   PRPM : กรณีเงินรายได้ (คณะ/หน่วยงาน) โปรแกรมปลายน้ า  
(การกรอกโครงการวิจยัใหม่, การแก้ไขโครงการ) 

จากข้อ 3.3(1)   PRPM : กรณีโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ในประเทศ โปรแกรมกลางน้ า  
(การกรอกโครงการวิจยัใหม่, การแก้ไขโครงการ) 

จากข้อ 3.3(2)   PRPM : กรณีโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ในประเทศ โปรแกรมปลายน้ า  
(การกรอกโครงการวิจยัใหม่, การแก้ไขโครงการ) 

จากข้อ 3.4(1)   PRPM : กรณีโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ โปรแกรมกลางน้ า 
(การกรอกโครงการวิจยัใหม่, การแก้ไขโครงการ) 

จากข้อ 3.4(2)   PRPM : กรณีโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ โปรแกรมปลายน้ า 
(การกรอกโครงการวิจยัใหม่, การแก้ไขโครงการ) 

จากข้อ 3.7(1)  PRPM : กรณีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โปรแกรมกลางน้ า  
(การกรอกโครงการวิจยัใหม่, การแก้ไขโครงการ) 

จากข้อ 3.7(2)   PRPM : กรณีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โปรแกรมปลายน้ า  
(การกรอกโครงการวิจยัใหม่, การแก้ไขโครงการ) 

จากข้อ 3.8(1)  PRPM : กรณีโครงการวิจัยฮาลาล โปรแกรมกลางน้ า (การกรอกโครงการวิจัยใหม่, 
การแก้ไขโครงการ) 

จากข้อ 3.8(2)   PRPM : กรณีโครงการวิจัยฮาลาล โปรแกรมปลายน้ า (การกรอกโครงการวิจัยใหม่, 
การแก้ไขโครงการ) 

จากข้อ 3.9(1)   PRPM : กรณีโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU) โปรแกรมกลางน้ า  
(การกรอกโครงการวิจยัใหม่, การแก้ไขโครงการ) 

จากข้อ 3.9(2) PRPM : กรณีโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU)  โปรแกรมปลายน้ า  
(การกรอกโครงการวิจยัใหม่, การแก้ไขโครงการ) 

 
ด าเนินการแล้วเสร็จ แต่พบว่ายังมีข้อผิดพลาดอีกเล็กน้อย ซึ่งจะด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์

ต่อไป ทั้งนี้สามารถเข้าดูโปรแกรมต้นน้ าได้ที่  https://research.psu.ac.th/Rdo  ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
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โครงการวจัิยเงนิงบประมาณแผ่นดิน ของ วช. 
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โปรแกรมกลางน้ า-ปลายน้ า : งบประมาณแผ่นดิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานโครงการวจัิยประเภทต่างๆ ในส่วนกลางน้ า-ปลายน้ า 
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โปรแกรมต้นน้ า : เงนิรายได้มหาวทิยาลยั 

 

 
 
 
โปรแกรมกลางน้ า-ปลายน้ า : เงนิรายได้คณะ/หน่วยงาน 
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โปรแกรมกลางน้ า-ปลายน้ า : งบประมาณแผ่นดิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานโครงการวจัิยประเภทต่างๆ ในส่วนกลางน้ า-ปลายน้ า 
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โปรแกรมต้นน้ า : เงนิรายได้มหาวิทยาลัย 

 

 
 
 
โปรแกรมกลางน้ า-ปลายน้ า : เงนิรายได้คณะ/หน่วยงาน 
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โปรแกรมกลางน้ า-ปลายน้ า (ผู้ใชท่ั้วไป) : อนุรักษ์พันธกุรรมพืชฯ 
 

 
 
โปรแกรมกลางน้ า-ปลายน้ า : แหลง่ทุนภายนอกในประเทศ 
 

 

 
โปรแกรมกลางน้ า-ปลายน้ า : แหลง่ทุนภายนอกต่างประเทศ 
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โปรแกรมกลางน้ า-ปลายน้ า : ผลิตภัณฑฮ์าลาล  
 

 

 
 

โปรแกรมกลางน้ า-ปลายน้ า : NRU 
 

 

 
  

ทั้งนี้ จากการใช้งานจริงโดยนักวิจัยที่ส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2555 
นั้น ส านักวิจัยและพัฒนา และคณะผู้พัฒนาระบบฯ ได้ท าการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบฯ เข้าสู่ระบบ NRPM ของ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ : วช. ที่ http://nrpm.nrct.go.th/ ดังรายการต่อไปนี้ 

-  ข้อมูลผู้ร่วมวิจัยในแต่ละโครงการ   จ านวน  331 รายการ 
-  ข้อมูลผลส าเร็จของโครงการวิจัย    จ านวน  305   รายการ 
-  ข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย  จ านวน      54   รายการ 
-  ข้อมูลแผนการวิจัยของโครงการวิจัย   จ านวน    54   รายการ 
-  ข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัย   จ านวน  137   รายการ 
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โปรแกรมกลางน้ า-ปลายน้ า (ผู้ใชท่ั้วไป) : อนุรักษ์พันธกุรรมพืชฯ 
 

 
 
โปรแกรมกลางน้ า-ปลายน้ า : แหลง่ทุนภายนอกในประเทศ 
 

 

 
โปรแกรมกลางน้ า-ปลายน้ า : แหลง่ทุนภายนอกต่างประเทศ 
 

 

 
 

รายงานประจ าปี ผลการด าเนินงาน 
| ด้านการวิจัยและบัณฑิตศึกษา ปี 2553-2554 135 

 

โปรแกรมกลางน้ า-ปลายน้ า : ผลิตภัณฑฮ์าลาล  
 

 

 
 

โปรแกรมกลางน้ า-ปลายน้ า : NRU 
 

 

 
  

ทั้งนี้ จากการใช้งานจริงโดยนักวิจัยที่ส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2555 
นั้น ส านักวิจัยและพัฒนา และคณะผู้พัฒนาระบบฯ ได้ท าการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบฯ เข้าสู่ระบบ NRPM ของ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ : วช. ที่ http://nrpm.nrct.go.th/ ดังรายการต่อไปนี้ 

-  ข้อมูลผู้ร่วมวิจัยในแต่ละโครงการ   จ านวน  331 รายการ 
-  ข้อมูลผลส าเร็จของโครงการวิจัย    จ านวน  305   รายการ 
-  ข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย  จ านวน      54   รายการ 
-  ข้อมูลแผนการวิจัยของโครงการวิจัย   จ านวน    54   รายการ 
-  ข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัย   จ านวน  137   รายการ 
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-  ข้อมูลนักวิจัย ประกอบด้วย 
 นักวิจัยร่วมภายนอก ม.อ.   จ านวน      13   รายการ 
 นักวิจัยภายใน ม.อ. (สายวิชาการ)    จ านวน  197   รายการ 
 นักวิจัยภายใน ม.อ. (สายสนบัสนุน)   จ านวน      19   รายการ 

 
 การ convert ข้อมูลจากฐานข้อมูลเดิมที่เป็นโปรแกรม Dbase ซึ่งส านักวิจัยและพัฒนาใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 
ทุกแหล่งทุนเข้าสู่ฐานข้อมูลของระบบ PRPM  

  -  ข้อมูลโครงการวิจัย ตั้งแต่ปี 2524-2553   จ านวน  9,143   รายการ 
 

ในปี 2554  ได้พัฒนาเพิ่มเติมในการบริหารจัดการโครงการวิจัยโดยมหาวิทยาลัยเอง ดงันี้ 
3.1(1) ปรับปรุงโปรแกรม PRPM : กรณีงบประมาณแผ่นดิน โปรแกรมต้นน้ า (การยื่นเสนอข้อเสนอ

โครงการวิจัย และรายงานสรปุด้านต่างๆ) ให้สมบูรณ์และครบถ้วน 
3.1(2) ปรับปรุงโปรแกรม PRPM : กรณีงบประมาณแผ่นดิน โปรแกรมกลางน้ า (การบริหาร 

โครงการ, การแก้ไขโครงการ, การรายงานความก้าวหน้า) ให้สมบูรณ์และครบถ้วน 
3.2(4) พัฒนาเพิ่มเติม PRPM : กรณีเงินรายได้ (มหาวิทยาลัย) โปรแกรมกลางน้ า  

(การบริหารโครงการ, การแก้ไขโครงการ, การรายงานความก้าวหน้า) 
3.2(5)   PRPM : กรณีเงินรายได้ โปรแกรมปลายน้ า (การปิดโครงการ) 
3.5(1)   PRPM : กรณีทุนวิจัยประเภท Matching Fund โปรแกรม กลางน้ า (การบริหารโครงการ,  

การแก้ไขโครงการ, การรายงานความก้าวหน้า) 
3.5(2)   PRPM : กรณีทุนวิจัยประเภท Matching Fund โปรแกรมปลายน้ า (การปิดโครงการ) 
3.10(1)  PRPM : กรณีเงินรายได้มหาวิทยาลัย 2 แหล่งเงิน โปรแกรม  ต้นน้ า (การยื่นเสนอขอ้เสนอ

โครงการวิจัย และรายงานสรปุด้านต่างๆ) 
3.10(2)  PRPM : กรณีเงินรายได้มหาวิทยาลัย 2 แหล่งเงิน โปรแกรมกลางน้ า (การบริหารโครงการ, 

การแก้ไขโครงการ, การรายงานความก้าวหน้า) 
3.10(3)  PRPM : กรณีเงินรายได้มหาวิทยาลัย 2 แหล่งเงิน โปรแกรมปลายน้ า (การปิดโครงการ) 
3.11(1)  PRPM : กรณีการเป็นผู้ร่วมวิจัยกับต่างสถาบัน/หน่วยงานโปรแกรมกลางน้ า  

(การกรอกโครงการวิจยัใหม่, การแก้ไขโครงการ) 
3.11(2)  PRPM : กรณีการเป็นผู้ร่วมวิจัยกับต่างสถาบัน/หน่วยงานโปรแกรมปลายน้ า  

(การกรอกโครงการวิจยัใหม่, การแก้ไขโครงการ) 
 

 และจากการใช้งานจริงโดยนักวิจัยทีส่่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนงบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2556 นั้น 
ส านักวิจัยและพัฒนา และคณะผู้พัฒนาระบบฯ ได้ท าการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบฯ เข้าสู่ระบบ NRPM ของ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ : วช. ที่ http://nrpm.nrct.go.th/  ดังรายการต่อไปนี้ 

-  ข้อมูลผู้ร่วมวิจัยในแต่ละโครงการ   จ านวน  284   รายการ 
-  ข้อมูลผลส าเร็จของโครงการวิจัย    จ านวน  274   รายการ 
-  ข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย  จ านวน   57   รายการ 
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-  ข้อมูลแผนการวิจัยของโครงการวิจัย   จ านวน     72   รายการ 
-  ข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัย   จ านวน   125   รายการ 
-  ข้อมูลนักวิจัย ประกอบด้วย 

 นักวิจัยร่วมภายนอก ม.อ.   จ านวน    15   รายการ 
 นักวิจัยภายใน ม.อ. (สายวิชาการ)    จ านวน   168   รายการ 
 นักวิจัยภายใน ม.อ. (สายสนบัสนุน)   จ านวน     18   รายการ 

 
         การ convert ข้อมูลจากฐานข้อมูลเดิมที่เป็นโปรแกรม Dbase ซึ่งส านักวิจัยและพัฒนาใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
ทุกแหล่งทุนเข้าสู่ฐานข้อมูลของระบบ PRPM  
 -  ข้อมูลโครงการวิจัย ตั้งแต่ปี 2524-2553   จ านวน  8,262   รายการ 
 -  ข้อมูลโครงการวิจัย ตั้งแต่ปี 2554   จ านวน    764   รายการ 
 - ดึงข้อมูลออกรายงานโครงการวิจัยตั้งแต่ปี 2524-2554 เพื่อตรวจสอบและสรุปข้อมูลในการเผยแพร่
สารสนเทศงานวิจัยต่อไป ดังนี้ 

 งบแผ่นดิน จ านวน 1,599   รายการ 
 รายได้คณะ/หน่วยงาน จ านวน 2,431   รายการ 
 งบแผ่นดิน (กองแผน) จ านวน     20   รายการ 
 รายได้มหาวิทยาลัย จ านวน 2,358   รายการ 
 ภายนอก ในประเทศ จ านวน 1,925   รายการ 
 ภายนอก ต่างประเทศ  จ านวน   275   รายการ 
 งบแผ่นดินคืนทุน จ านวน    18   รายการ 
 โครงการวิจัย Matching Fund จ านวน  235   รายการ 
 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จ านวน   51   รายการ 
 ฮาลาล จ านวน   35   รายการ 
 โครงการวิจัย NRU จ านวน 143   รายการ 

  
5. แผนการด าเนินการในระยะต่อไป 

5.1 ปรับปรุงโปรแกรมข้อ 3.1-3.5 และข้อ 3.7-3.11 ให้สมบูรณ์และครบถ้วน 
5.2 จัดอบรมโปรแกรมที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ให้ผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
5.3 พัฒนาโปรแกรมในกระบวนการประเมินโครงการวิจัยต่อไป 
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-  ข้อมูลนักวิจัย ประกอบด้วย 
 นักวิจัยร่วมภายนอก ม.อ.   จ านวน      13   รายการ 
 นักวิจัยภายใน ม.อ. (สายวิชาการ)    จ านวน  197   รายการ 
 นักวิจัยภายใน ม.อ. (สายสนบัสนุน)   จ านวน      19   รายการ 

 
 การ convert ข้อมูลจากฐานข้อมูลเดิมที่เป็นโปรแกรม Dbase ซึ่งส านักวิจัยและพัฒนาใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 
ทุกแหล่งทุนเข้าสู่ฐานข้อมูลของระบบ PRPM  

  -  ข้อมูลโครงการวิจัย ตั้งแต่ปี 2524-2553   จ านวน  9,143   รายการ 
 

ในปี 2554  ได้พัฒนาเพิ่มเติมในการบริหารจัดการโครงการวิจัยโดยมหาวิทยาลัยเอง ดงันี้ 
3.1(1) ปรับปรุงโปรแกรม PRPM : กรณีงบประมาณแผ่นดิน โปรแกรมต้นน้ า (การยื่นเสนอข้อเสนอ

โครงการวิจัย และรายงานสรปุด้านต่างๆ) ให้สมบูรณ์และครบถ้วน 
3.1(2) ปรับปรุงโปรแกรม PRPM : กรณีงบประมาณแผ่นดิน โปรแกรมกลางน้ า (การบริหาร 

โครงการ, การแก้ไขโครงการ, การรายงานความก้าวหน้า) ให้สมบูรณ์และครบถ้วน 
3.2(4) พัฒนาเพิ่มเติม PRPM : กรณีเงินรายได้ (มหาวิทยาลัย) โปรแกรมกลางน้ า  

(การบริหารโครงการ, การแก้ไขโครงการ, การรายงานความก้าวหน้า) 
3.2(5)   PRPM : กรณีเงินรายได้ โปรแกรมปลายน้ า (การปิดโครงการ) 
3.5(1)   PRPM : กรณีทุนวิจัยประเภท Matching Fund โปรแกรม กลางน้ า (การบริหารโครงการ,  

การแก้ไขโครงการ, การรายงานความก้าวหน้า) 
3.5(2)   PRPM : กรณีทุนวิจัยประเภท Matching Fund โปรแกรมปลายน้ า (การปิดโครงการ) 
3.10(1)  PRPM : กรณีเงินรายได้มหาวิทยาลัย 2 แหล่งเงิน โปรแกรม  ต้นน้ า (การยื่นเสนอขอ้เสนอ

โครงการวิจัย และรายงานสรปุด้านต่างๆ) 
3.10(2)  PRPM : กรณีเงินรายได้มหาวิทยาลัย 2 แหล่งเงิน โปรแกรมกลางน้ า (การบริหารโครงการ, 

การแก้ไขโครงการ, การรายงานความก้าวหน้า) 
3.10(3)  PRPM : กรณีเงินรายได้มหาวิทยาลัย 2 แหล่งเงิน โปรแกรมปลายน้ า (การปิดโครงการ) 
3.11(1)  PRPM : กรณีการเป็นผู้ร่วมวิจัยกับต่างสถาบัน/หน่วยงานโปรแกรมกลางน้ า  

(การกรอกโครงการวิจยัใหม่, การแก้ไขโครงการ) 
3.11(2)  PRPM : กรณีการเป็นผู้ร่วมวิจัยกับต่างสถาบัน/หน่วยงานโปรแกรมปลายน้ า  

(การกรอกโครงการวิจยัใหม่, การแก้ไขโครงการ) 
 

 และจากการใช้งานจริงโดยนักวิจัยทีส่่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนงบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2556 นั้น 
ส านักวิจัยและพัฒนา และคณะผู้พัฒนาระบบฯ ได้ท าการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบฯ เข้าสู่ระบบ NRPM ของ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ : วช. ที่ http://nrpm.nrct.go.th/  ดังรายการต่อไปนี้ 

-  ข้อมูลผู้ร่วมวิจัยในแต่ละโครงการ   จ านวน  284   รายการ 
-  ข้อมูลผลส าเร็จของโครงการวิจัย    จ านวน  274   รายการ 
-  ข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย  จ านวน   57   รายการ 
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-  ข้อมูลแผนการวิจัยของโครงการวิจัย   จ านวน     72   รายการ 
-  ข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัย   จ านวน   125   รายการ 
-  ข้อมูลนักวิจัย ประกอบด้วย 

 นักวิจัยร่วมภายนอก ม.อ.   จ านวน    15   รายการ 
 นักวิจัยภายใน ม.อ. (สายวิชาการ)    จ านวน   168   รายการ 
 นักวิจัยภายใน ม.อ. (สายสนบัสนุน)   จ านวน     18   รายการ 

 
         การ convert ข้อมูลจากฐานข้อมูลเดิมที่เป็นโปรแกรม Dbase ซึ่งส านักวิจัยและพัฒนาใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
ทุกแหล่งทุนเข้าสู่ฐานข้อมูลของระบบ PRPM  
 -  ข้อมูลโครงการวิจัย ตั้งแต่ปี 2524-2553   จ านวน  8,262   รายการ 
 -  ข้อมูลโครงการวิจัย ตั้งแต่ปี 2554   จ านวน    764   รายการ 
 - ดึงข้อมูลออกรายงานโครงการวิจัยตั้งแต่ปี 2524-2554 เพื่อตรวจสอบและสรุปข้อมูลในการเผยแพร่
สารสนเทศงานวิจัยต่อไป ดังนี้ 

 งบแผ่นดิน จ านวน 1,599   รายการ 
 รายได้คณะ/หน่วยงาน จ านวน 2,431   รายการ 
 งบแผ่นดิน (กองแผน) จ านวน     20   รายการ 
 รายได้มหาวิทยาลัย จ านวน 2,358   รายการ 
 ภายนอก ในประเทศ จ านวน 1,925   รายการ 
 ภายนอก ต่างประเทศ  จ านวน   275   รายการ 
 งบแผ่นดินคืนทุน จ านวน    18   รายการ 
 โครงการวิจัย Matching Fund จ านวน  235   รายการ 
 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จ านวน   51   รายการ 
 ฮาลาล จ านวน   35   รายการ 
 โครงการวิจัย NRU จ านวน 143   รายการ 

  
5. แผนการด าเนินการในระยะต่อไป 

5.1 ปรับปรุงโปรแกรมข้อ 3.1-3.5 และข้อ 3.7-3.11 ให้สมบูรณ์และครบถ้วน 
5.2 จัดอบรมโปรแกรมที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ให้ผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
5.3 พัฒนาโปรแกรมในกระบวนการประเมินโครงการวิจัยต่อไป 
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1.2  ระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
1. หลกัการและเหตุผล 

ตามหลักการและเหตุผลเดียวกับระบบบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (HRMIS) ข้างต้น มหา- 
วิทยาลัยฯ โดยส านักวิจัยและพัฒนา (กลุ่มงาน cross function ด้าน MIS) และศูนย์คอมพิวเตอร์ (กลุ่มงานบริการ
และพัฒนาระบบสารสนเทศ) ได้ร่วมกันท างานภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ท าการศึกษาวิเคราะห์ระบบผลงานทางวิชาการ (เดิม) ที่มีอยู่ในระบบสารสนเทศบุคลากร (https:// 
hrmis.psu.ac.th) ซึ่งก่อนหน้านี้มีวัตถุประสงค์เพียงใช้บันทึกข้อมูล ผลงานทางวิชาการของบคุลากร เพื่อน ามาค านวน
ภาระงาน (load unit) และมีส่วนของการค้นหา (search) เพื่อเรียกดูและแก้ไขข้อมูลได้เท่านั้น ซึ่งล้วนเป็นข้อจ ากัดของ
ระบบผลงานทางวิชาการ (รูปที ่10.2 และ 10.3) 

 

 
 

รูปท่ี 10.2  หน้าแรกของระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (https://hrmis.psu.ac.th) 
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รูปท่ี 10.3  หน้าต่างแสดงระบบผลงานทางวิชาการ (เดิม) ที ่https://hrmis.psu.ac.th 
 
2. วตัถุประสงค ์  

ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ระบบผลงานทางวิชาการ (เดิม) คณะท างานโครงการฯ ระบบฐานข้อมูลผล
งานวิจัยฯ จึงได้ปรับปรุงเพิ่มข้อมูลความต้องการต่างๆ เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยสามารถ 

1.  มีข้อมูลผลงานวิจัยส าหรับการแสดงรายงานได้อย่างครบถ้วน เพื่อรองรับภารกิจที่หลากหลายของ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย เช่น ส านักวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันคุณภาพ กองการ
เจ้าหน้าที่ ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ คณะ/หน่วยงานทุกวิทยาเขตตลอดจนความต้องการรายงาน ใน
รูปแบบต่างๆ ของอาจารย์/นักวิจัย ซึ่งเป็นเจ้าของผลงานแต่ละประเภท เช่น รายงานส าหรับจัดท าเอกสาร CV ของ
แต่ละคน 

2.  สามารถส่งออกข้อมูลเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้ เช่น ระบบ KPIs ทุกระดับ ตั้งแต่ระดบั
คณะจนถึงระดับมหาวิทยาลัย, การรายงานผลการด าเนินงานด้านผลงานวิจัยในมิติต่างๆ ต่อผู้สนใจ ทั้งภายใน
และภายนอก อาทิ สมศ. กพร. เป็นต้น นับเป็นความต้องการเพิ่มเติมที่จะพัฒนาต่อยอด 

3.  สามารถแสดงรายงานผลงานวิจัยตามความต้องการได้ 
 
3. ขอบเขตการด าเนินงาน  

ระบบผลงานทางวิชาการ (เดิม) ประกอบด้วยผลงานวิชาการทั้งสิ้น จ านวน 16 ประเภท คณะท างาน
โครงการฯ ระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยฯ จึงได้เลือกปรับปรุงในบางประเภทผลงานที่ส านักวิจัยและพัฒนาเป็น
เจ้าภาพในการบริหารจัดการเท่านั้น (ที่ม ี*) (รูปที ่10.4-10.6) ดังนี้ 
 3.1 งานวิจัยที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว* (ยกเลิกการกรอกข้อมูล เนื่องจากข้อมูลต้นน้ าอยู่ในระบบบริหาร

โครงการวิจัย PRPM) 
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1.2  ระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
1. หลกัการและเหตุผล 

ตามหลักการและเหตุผลเดียวกับระบบบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (HRMIS) ข้างต้น มหา- 
วิทยาลัยฯ โดยส านักวิจัยและพัฒนา (กลุ่มงาน cross function ด้าน MIS) และศูนย์คอมพิวเตอร์ (กลุ่มงานบริการ
และพัฒนาระบบสารสนเทศ) ได้ร่วมกันท างานภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ท าการศึกษาวิเคราะห์ระบบผลงานทางวิชาการ (เดิม) ที่มีอยู่ในระบบสารสนเทศบุคลากร (https:// 
hrmis.psu.ac.th) ซึ่งก่อนหน้านี้มีวัตถุประสงค์เพียงใช้บันทึกข้อมูล ผลงานทางวิชาการของบคุลากร เพื่อน ามาค านวน
ภาระงาน (load unit) และมีส่วนของการค้นหา (search) เพื่อเรียกดูและแก้ไขข้อมูลได้เท่านั้น ซึ่งล้วนเป็นข้อจ ากัดของ
ระบบผลงานทางวิชาการ (รูปที ่10.2 และ 10.3) 

 

 
 

รูปท่ี 10.2  หน้าแรกของระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (https://hrmis.psu.ac.th) 
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รูปท่ี 10.3  หน้าต่างแสดงระบบผลงานทางวิชาการ (เดิม) ที ่https://hrmis.psu.ac.th 
 
2. วตัถุประสงค ์  

ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ระบบผลงานทางวิชาการ (เดิม) คณะท างานโครงการฯ ระบบฐานข้อมูลผล
งานวิจัยฯ จึงได้ปรับปรุงเพิ่มข้อมูลความต้องการต่างๆ เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยสามารถ 

1.  มีข้อมูลผลงานวิจัยส าหรับการแสดงรายงานได้อย่างครบถ้วน เพื่อรองรับภารกิจที่หลากหลายของ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย เช่น ส านักวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันคุณภาพ กองการ
เจ้าหน้าที่ ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ คณะ/หน่วยงานทุกวิทยาเขตตลอดจนความต้องการรายงาน ใน
รูปแบบต่างๆ ของอาจารย์/นักวิจัย ซึ่งเป็นเจ้าของผลงานแต่ละประเภท เช่น รายงานส าหรับจัดท าเอกสาร CV ของ
แต่ละคน 

2.  สามารถส่งออกข้อมูลเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้ เช่น ระบบ KPIs ทุกระดับ ตั้งแต่ระดบั
คณะจนถึงระดับมหาวิทยาลัย, การรายงานผลการด าเนินงานด้านผลงานวิจัยในมิติต่างๆ ต่อผู้สนใจ ทั้งภายใน
และภายนอก อาทิ สมศ. กพร. เป็นต้น นับเป็นความต้องการเพิ่มเติมที่จะพัฒนาต่อยอด 

3.  สามารถแสดงรายงานผลงานวิจัยตามความต้องการได้ 
 
3. ขอบเขตการด าเนินงาน  

ระบบผลงานทางวิชาการ (เดิม) ประกอบด้วยผลงานวิชาการทั้งสิ้น จ านวน 16 ประเภท คณะท างาน
โครงการฯ ระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยฯ จึงได้เลือกปรับปรุงในบางประเภทผลงานที่ส านักวิจัยและพัฒนาเป็น
เจ้าภาพในการบริหารจัดการเท่านั้น (ที่ม ี*) (รูปที ่10.4-10.6) ดังนี้ 
 3.1 งานวิจัยที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว* (ยกเลิกการกรอกข้อมูล เนื่องจากข้อมูลต้นน้ าอยู่ในระบบบริหาร

โครงการวิจัย PRPM) 
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 3.2 ผลงาน/บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Publications) * 
 3.3 ผลงานวิจัยที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceeding) * 
 3.4 บทความทางวิชาการ * 
 3.5 Reviewed Articles * 
 3.6 ต ารา-หนังสือ 
 3.7 เอกสารค าสอน-เอกสารประกอบการสอน 
 3.8 คู่มือต่างๆ 
 3.9 Monograph 
 3.10 CAI 
 3.11 Virtual Classroom 
 3.12 สิ่งประดิษฐ์ * 
 3.13 สิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร * 
 3.14 ผลงานที่ได้น าไปใช้ประโยชนต์่อชุมชน * 
 3.15 ผลงานทางวิชาการอื่นๆ * 
 3.16 ลิขสิทธิ์ * 
 
 

 
รูปท่ี 10.4  หน้าต่างแสดงผลงานวิชาการแต่ละประเภทซ่ึงมีผลงานวิจัยรวมอยู่ด้วย 
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รูปท่ี 10.5  หน้าต่างแสดงระดับของรายงานจากระบบผลงานวิชาการ 

 
 

 
รูปท่ี 10.6  ตัวอย่างหน้าต่างแสดงรายละเอียดในการออกรายงานระดับคณะ 
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รูปท่ี 10.6  ตัวอย่างหน้าต่างแสดงรายละเอียดในการออกรายงานระดับคณะ 
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4. ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา  
ในปี 2553 ส านักวิจัยและพัฒนาได้น าฐานข้อมูล HRMIS มาใช้ในระบบการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ

วิจัย ซึ่งการเสนอขอรับการสนับสนุนบทความวิจัยนั้น นักวิจัยจะต้องกรอกข้อมูลผลงานวิจัยในระบบให้ครบถ้วน 
จากนั้นเจ้าหน้าที่ส านักวิจัยและพัฒนาจะดึงข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้อง และจะด าเนินการให้รางวัลในขั้นตอน
ต่อไป ซึ่งในการน าฐานข้อมูล HRMIS มาใช้ในระบบการเสนอขอรับการสนับสนุนบทความวิจัยนั้น จะช่วยให้ลด
ปัญหาดังต่อไปนี้ 

1.  ลดกระบวนการท างานทีซ่้ าซ้อนของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของคณะ และส่วนกลางของมหา-
วิทยาลัย  

2.  ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการส่งเรื่องถึงส านักวิจัยและพัฒนา  เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนบท 
ความวิจัย 

ซึ่งทางส านักวิจัยและพัฒนาจะมีการปรับปรุงข้อมูลและแจ้งแก่นักวิจัย ผู้เสนอขอรับการสนับสนุนบทความ 
วิจัยให้ทราบทุกๆ สัปดาห์ จากเว็บไซต์ส านักวิจัยฯ  http://rdo.psu.ac.th เลือก banner ด้านขวามือ ดังรูปที่ 10.7-10.9 

 

 
รูปท่ี 10.7  Banner การขอรางวัลเผยแพร่บทความ 

 

  
รูปท่ี 10.8  การตรวจสอบสถานะบทความที่ขอรับรางวัล 

 

รายงานประจ าปี ผลการด าเนินงาน 
| ด้านการวิจัยและบัณฑิตศึกษา ปี 2553-2554 143 

 

 
รูปท่ี 10.9  ตัวอย่างรายการสถานะบทความที่ขอรับรางวัล 

 
 ในปี 2554 ส านักวิจัยและพัฒนามีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผลงานทางวิชาการ (HRMIS)  เพื่อให้
สามารถตอบสนองต่อภารกิจต่างๆ ของงานวิจัยได้มากขึ้น ดังต่อไปนี้ 

1. มีการปรับเปลี่ยนหน้าจอการกรอกข้อมูลในระบบ โดยแบ่งภาษาตามต้นฉบับคือ ภาษาไทย ภาษา 
อังกฤษ และทั้งสองภาษา เพื่อลดหัวข้อในการกรอกข้อมูลให้น้อยลง จึงท าให้ดูน่าใช้งานมากยิ่งขึ้น 

2. มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบบริหารโครงการวิจัยและระบบผลงานทางวิชาการ HRMIS โดยใช้
รหัสโครงการ วิจัยจากระบบ PRPM เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างฐานข้อมูลทั้งสอง 

3. มีการเพิ่มเงื่อนไขส าหรับผลงานวิชาการประเภทบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Publications) เพือ่ 
ให้สอดคล้องกับการสนับสนุนรางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัย ประจ าปี 2555 ซึ่งผลงานที่มีการตรวจสอบข้อมูล
จากเจ้าหน้าที่ของส านักวิจัยและพัฒนา และเบิกจ่ายเงินรางวัลฯ จากกองคลงัเรียบร้อยแล้ว ผลงานทางวิชาการ
ชิ้นนั้นจะมีสถานะให้ดูข้อมูลผลงานได้เท่านั้น โดยเจ้าของผลงานจะไม่มีสิทธิ์แก้ไขใดๆ ในผลงานชิ้นนั้นอีก 

4. มีการหัวข้อในส่วนของผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานวิจัยที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Pro-
ceeding) คือ “ผลที่ได้รับจากการไปประชุม/สัมมนา” เพื่อให้เจ้าของผลงาน Print out แทนการเขียนรายงานหลังจาก 
เดินทางกลับจากไปประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ  

5. มีการปรับเปลี่ยนการเก็บข้อมูลในหัวข้อต่างๆ ของผลงานวิชาการประเภทผลงานที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ 
ต่อชุมชน เพื่อรองรับกับงานประกันคุณภาพทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย 

 
5. แผนการด าเนินการในระยะต่อไป 

5.1  ปรับปรุงโปรแกรมข้อ 3.2 - 3.5 และข้อ 3.1 - 3.16 ให้สมบูรณ์และครบถ้วนต่อไป 
5.2   เพิ่มการเขื่อมโยงข้อมูลผลงานทางวิชาการกับคณะ/หน่วยงานที่พัฒนาระบบอยู่แล้ว เพื่อลดความซ้ า 

ซ้อนในการเก็บข้อมูลและเพื่อข้อมูลที่ทันสมัย 
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รูปท่ี 10.9  ตัวอย่างรายการสถานะบทความที่ขอรับรางวัล 

 
 ในปี 2554 ส านักวิจัยและพัฒนามีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผลงานทางวิชาการ (HRMIS)  เพื่อให้
สามารถตอบสนองต่อภารกิจต่างๆ ของงานวิจัยได้มากขึ้น ดังต่อไปนี้ 

1. มีการปรับเปลี่ยนหน้าจอการกรอกข้อมูลในระบบ โดยแบ่งภาษาตามต้นฉบับคือ ภาษาไทย ภาษา 
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3. มีการเพิ่มเงื่อนไขส าหรับผลงานวิชาการประเภทบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Publications) เพือ่ 
ให้สอดคล้องกับการสนับสนุนรางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัย ประจ าปี 2555 ซึ่งผลงานที่มีการตรวจสอบข้อมูล
จากเจ้าหน้าที่ของส านักวิจัยและพัฒนา และเบิกจ่ายเงินรางวัลฯ จากกองคลงัเรียบร้อยแล้ว ผลงานทางวิชาการ
ชิ้นนั้นจะมีสถานะให้ดูข้อมูลผลงานได้เท่านั้น โดยเจ้าของผลงานจะไม่มีสิทธิ์แก้ไขใดๆ ในผลงานชิ้นนั้นอีก 

4. มีการหัวข้อในส่วนของผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานวิจัยที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Pro-
ceeding) คือ “ผลที่ได้รับจากการไปประชุม/สัมมนา” เพื่อให้เจ้าของผลงาน Print out แทนการเขียนรายงานหลังจาก 
เดินทางกลับจากไปประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ  

5. มีการปรับเปลี่ยนการเก็บข้อมูลในหัวข้อต่างๆ ของผลงานวิชาการประเภทผลงานที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ 
ต่อชุมชน เพื่อรองรับกับงานประกันคุณภาพทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย 

 
5. แผนการด าเนินการในระยะต่อไป 

5.1  ปรับปรุงโปรแกรมข้อ 3.2 - 3.5 และข้อ 3.1 - 3.16 ให้สมบูรณ์และครบถ้วนต่อไป 
5.2   เพิ่มการเขื่อมโยงข้อมูลผลงานทางวิชาการกับคณะ/หน่วยงานที่พัฒนาระบบอยู่แล้ว เพื่อลดความซ้ า 

ซ้อนในการเก็บข้อมูลและเพื่อข้อมูลที่ทันสมัย 
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      1. วารสารวิชาการ 
 
 

1.1 
 

พัฒนาการของวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 วารสารสงขลานครินทร์ เริ่มจัดพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2522 โดยในระยะแรกนอกจากการจัดพิมพ์
บทความวิชาการแล้ว ยังมีการน าเสนอข่าวสารและข่าววิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วย ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2524 ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ซึ่งขณะนั้นท าหน้าที่เป็นบรรณาธิการได้เสนอให้ปรับวารสารสงขลานครินทร์ให้เป็น
วารสารวิชาการ โดยให้เน้นการตีพิมพ์บทความวิจัยและให้ความส าคัญกับการตรวจสอบคุณภาพของบทความที่รับ
ตีพิมพ์มากขึ้น จากนั้นวารสารสงขลานครินทร์ก็กลายเป็นวารสารทางวิชาการอย่างเต็มรูปแบบ โดยก าหนดเป็น
วารสารราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ปี) และเนื่องจากมีบทความในทุกสาขาวิชาส่งมาลงพิมพ์ในวารสารดังกล่าว ดังนั้นในปี 
พ.ศ. 2535 มหาวิทยาลัยจึงได้แยกวารสารฯ ออกเป็น 3 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเวชสาร 
และสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่เกี่ยวข้อง
มากขึ้น และวารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็ได้รับการยอมรับในฐานข้อมูลสากลฐาน
แรกคือ ฐาน Chemical Abstract 
 จากการเผยแพร่ผลการวิจัยค่า Impact Factor ของวารสารวิชาการในประเทศไทย โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ 
สมบัติสมภพ และคณะ ในปี พ.ศ. 2545 พบว่าวารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการ
อ้างอิงว่าอยู่ในระดับสูง และมีค่าดัชนีผลกระทบอ้างอิงทุกปี ตลอดจนยังเป็นวารสารที่มีค่าดัชนีแสดงความเร็วของ
บทความที่ถูกน าไปอ้างอิง (Immediacy index) นอกจากนี้ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้อนุมัติให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกสามารถส่งบทความสิ่งตีพิมพ์ตามเงื่อนไข 
เพื่อขอจบการศึกษาได้ ท าให้มีนักวิจัยและนักศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ ส่งบทความมาพิจารณาลง
ตีพิมพ์ในวารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น ส่งผลให้ต้นฉบับที่ผ่านการพิจารณาแล้ว
ต้องรอตีพิมพ์เป็นเวลานาน ท าให้ในปีที่ 25 ของวารสาร (พ.ศ. 2545) กองบรรณาธิการวารสารฯ จึงแก้ปัญหา
ดังกล่าว โดยการเปลี่ยนเป็นวารสารราย 2 เดือน (6 ฉบับ/ปี) และในป ี พ.ศ. 2546 ได้จัดท าเป็นวารสารอิเล็ก- 
ทรอนิกส์ (E-Journal) เพื่อให้วารสารฯ ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางมากขึ้น  ในปีดังกล่าว วารสารฯ ก็ได้เข้าสู่
ฐานข้อมูล scopus และในปี พ.ศ. 2551 วารสารฯ ประกาศรับเฉพาะบทความที่เป็นภาษาอังกฤษ และเปลี่ยนชื่อ
วารสารเป็น Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST) 
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      1. วารสารวิชาการ 
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พัฒนาการของวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 วารสารสงขลานครินทร์ เริ่มจัดพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2522 โดยในระยะแรกนอกจากการจัดพิมพ์
บทความวิชาการแล้ว ยังมีการน าเสนอข่าวสารและข่าววิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วย ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2524 ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ซึ่งขณะนั้นท าหน้าที่เป็นบรรณาธิการได้เสนอให้ปรับวารสารสงขลานครินทร์ให้เป็น
วารสารวิชาการ โดยให้เน้นการตีพิมพ์บทความวิจัยและให้ความส าคัญกับการตรวจสอบคุณภาพของบทความที่รับ
ตีพิมพ์มากขึ้น จากน้ันวารสารสงขลานครินทร์ก็กลายเป็นวารสารทางวิชาการอย่างเต็มรูปแบบ โดยก าหนดเป็น
วารสารราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ปี) และเนื่องจากมีบทความในทุกสาขาวิชาส่งมาลงพิมพ์ในวารสารดังกล่าว ดังนั้นในปี 
พ.ศ. 2535 มหาวิทยาลัยจึงได้แยกวารสารฯ ออกเป็น 3 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเวชสาร 
และสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่เกี่ยวข้อง
มากขึ้น และวารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็ได้รับการยอมรับในฐานข้อมูลสากลฐาน
แรกคือ ฐาน Chemical Abstract 
 จากการเผยแพร่ผลการวิจัยค่า Impact Factor ของวารสารวิชาการในประเทศไทย โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ 
สมบัติสมภพ และคณะ ในปี พ.ศ. 2545 พบว่าวารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการ
อ้างอิงว่าอยู่ในระดับสูง และมีค่าดัชนีผลกระทบอ้างอิงทุกปี ตลอดจนยังเป็นวารสารที่มีค่าดัชนีแสดงความเร็วของ
บทความที่ถูกน าไปอ้างอิง (Immediacy index) นอกจากนี้ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้อนุมัติให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกสามารถส่งบทความสิ่งตีพิมพ์ตามเงื่อนไข 
เพื่อขอจบการศึกษาได้ ท าให้มีนักวิจัยและนักศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ ส่งบทความมาพิจารณาลง
ตีพิมพ์ในวารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น ส่งผลให้ต้นฉบับที่ผ่านการพิจารณาแล้ว
ต้องรอตีพิมพ์เป็นเวลานาน ท าให้ในปีที่ 25 ของวารสาร (พ.ศ. 2545) กองบรรณาธิการวารสารฯ จึงแก้ปัญหา
ดังกล่าว โดยการเปลี่ยนเป็นวารสารราย 2 เดือน (6 ฉบับ/ปี) และในป ี พ.ศ. 2546 ได้จัดท าเป็นวารสารอิเล็ก- 
ทรอนิกส์ (E-Journal) เพ่ือให้วารสารฯ ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางมากขึ้น  ในปีดังกล่าว วารสารฯ ก็ได้เข้าสู่
ฐานข้อมูล scopus และในปี พ.ศ. 2551 วารสารฯ ประกาศรับเฉพาะบทความที่เป็นภาษาอังกฤษ และเปลี่ยนชื่อ
วารสารเป็น Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST) 
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 ปัจจุบัน SJST เป็นวารสารระดับนานาชาติ อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS, WorldCat, DOAJ, Magistrit 
Scholares, SciFinder และอยู่ระหว่างการปรับมาตรฐานเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลสากล ISI และเพื่อให้กระบวนการ
ตรวจสอบพิจารณาต้นฉบับ (Manuscript) ของ SJST เป็นไปอย่างมีมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของนักวิจัยใน
ระดับนานาชาติ กองบรรณาธิการ SJST จึงได้น ากระบวนการพิจารณาต้นฉบับทาง Online ของบริษัท Thomson 
Reuters คือระบบ Scholar One มาใช ้ โดยเริ่มใช้ตั้งแตป่ลายปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา ซึ่งจะท าให้การพิจารณา
ต้นฉบับในขั้นตอนต่างๆ สามารถท าได้อย่างรวดเร็ว และมมีาตรฐานในทางวิชาการมากยิ่งขึ้น และสามารถท าให้
เจ้าของบทความสามารถตรวจสอบสถานภาพบทความของตัวเองได้ในทุกกระบวนการ 
 

สถานภาพทางต้นฉบับ SJST 
 

 จ านวนต้นฉบับบทความที่ส่งมาลงตีพิมพ์ใน SJST ระหว่างปี 2550-2554 ซึ่ง
เป็นปีที่ (Volume) 29-33 ของวารสาร (รูปที่ 11.1) จะเห็นได้ว่า ในภาพรวมมีแนวโน้ม
จ านวนต้นฉบับบทความที่ส่งมาลงตีพิมพ์เปลี่ยนแปลงไม่มากนัก และส่วนใหญ่จะเป็น
บทความของผู้เขียนจากภายนอกมหาวิทยาลัย (รูปที่ 11.2) โดยในปี 2553-2554  
มีบทความจากต่างประเทศที่ส่งเข้ามาตีพิมพ์เพิ่มขึ้นจากเดิมค่อนข้างมาก และมี 
แนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต  ส าหรับการด าเนินงานในปี 2554 มี
จ านวนบทความที่ส่งมาลงตีพิมพ์เพิ่มขึ้นจากปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 28.19 
 

 
รูปท่ี 11.1  จ านวนต้นฉบับท่ีกองบรรณาธิการ SJST ได้รับระหว่างปี 2550-2554 
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รูปที ่11.2  จ านวนต้นฉบับท่ีกองบรรณาธิการ SJST ได้รับระหว่างปี 2550-2554  

จ าแนกตามผู้ส่งบทความ 
 
สถานภาพของ SJST ในระดับนานาชาติ 
 

จากการจัดอันดับวารสาร (Journal Ranking) ของ SCImago Journal Rank (SJR) ซึ่งเป็นการจัดอันดับ
วารสารระดับนานาชาติทั่วโลกที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ที่ปัจจุบันมีจ านวน 18,854 รายชื่อ พบว่า ในปี 2553-
2554 วารสาร SJST อยู่ในอนัดับที่ 11,059 และ 10,965 ตามล าดับ (ตารางที่ 11.1) และเมื่อจัดอันดับวารสาร
ระดบันานาชาติของประเทศไทยระหว่างปี 2551-2554 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ซึ่งปัจจุบันมีจ านวน 21 รายชื่อ 
พบว่าในปี 2553-2554 วารสาร SJST อยู่ในล าดับที่ 8 และ 10 ตามล าดับ (ตารางที่ 11.2) ที่มา http://www. 
scimagojr.com/journalrank.php 

 
ตารางท่ี 11.1  อันดับวารสารระดับนานาชาติทั่วโลกระหว่างปี 2551-2554  

No. Title 
World Rank 

2008 2009 2010 2011 
1 Asian Biomedicine      16,147       11,717       11,136        7,537  
2 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology       4,488        5,454        3,814        6,013  
3 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention       3,909        4,152        4,811        5,641  
4 Asia-Pacific Population Journal       9,159       10,992       13,924        9,571  
5 Buffalo Bulletin      16,302       14,371       13,529      14,534  
6 Chiang Mai Journal of Science      16,369       12,666       10,357        9,361  
7 Chiang Mai University Journal of Natural Sciences      16,370       17,190       17,215      12,254  
8 EnvironmentAsia      16,671       17,395       11,591      12,891  
9 Geotechnical Engineering      13,588       13,535       15,674      17,575  
10 International Agricultural Engineering Journal      12,817       12,547       11,261      13,598  
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 ปัจจุบัน SJST เป็นวารสารระดับนานาชาติ อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS, WorldCat, DOAJ, Magistrit 
Scholares, SciFinder และอยู่ระหว่างการปรับมาตรฐานเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลสากล ISI และเพื่อให้กระบวนการ
ตรวจสอบพิจารณาต้นฉบับ (Manuscript) ของ SJST เป็นไปอย่างมีมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของนักวิจัยใน
ระดับนานาชาติ กองบรรณาธิการ SJST จึงได้น ากระบวนการพิจารณาต้นฉบับทาง Online ของบริษัท Thomson 
Reuters คือระบบ Scholar One มาใช ้ โดยเริ่มใช้ตั้งแตป่ลายปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา ซึ่งจะท าให้การพิจารณา
ต้นฉบับในขั้นตอนต่างๆ สามารถท าได้อย่างรวดเร็ว และมมีาตรฐานในทางวิชาการมากยิ่งขึ้น และสามารถท าให้
เจ้าของบทความสามารถตรวจสอบสถานภาพบทความของตัวเองได้ในทุกกระบวนการ 
 

สถานภาพทางต้นฉบับ SJST 
 

 จ านวนต้นฉบับบทความที่ส่งมาลงตีพิมพ์ใน SJST ระหว่างปี 2550-2554 ซึ่ง
เป็นปีที่ (Volume) 29-33 ของวารสาร (รูปที่ 11.1) จะเห็นได้ว่า ในภาพรวมมีแนวโน้ม
จ านวนต้นฉบับบทความที่ส่งมาลงตีพิมพ์เปลี่ยนแปลงไม่มากนัก และส่วนใหญ่จะเป็น
บทความของผู้เขียนจากภายนอกมหาวิทยาลัย (รูปที่ 11.2) โดยในปี 2553-2554  
มีบทความจากต่างประเทศที่ส่งเข้ามาตีพิมพ์เพิ่มขึ้นจากเดิมค่อนข้างมาก และมี 
แนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต  ส าหรับการด าเนินงานในปี 2554 มี
จ านวนบทความที่ส่งมาลงตีพิมพ์เพิ่มขึ้นจากปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 28.19 
 

 
รูปท่ี 11.1  จ านวนต้นฉบับท่ีกองบรรณาธิการ SJST ได้รับระหว่างปี 2550-2554 
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รูปท่ี 11.2  จ านวนต้นฉบับท่ีกองบรรณาธิการ SJST ได้รับระหว่างปี 2550-2554  

จ าแนกตามผู้ส่งบทความ 
 
สถานภาพของ SJST ในระดับนานาชาติ 
 

จากการจัดอันดับวารสาร (Journal Ranking) ของ SCImago Journal Rank (SJR) ซึ่งเป็นการจัดอันดับ
วารสารระดับนานาชาติทั่วโลกที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ที่ปัจจุบันมีจ านวน 18,854 รายชื่อ พบว่า ในปี 2553-
2554 วารสาร SJST อยู่ในอนัดับที่ 11,059 และ 10,965 ตามล าดับ (ตารางที่ 11.1) และเมื่อจัดอันดับวารสาร
ระดบันานาชาติของประเทศไทยระหว่างปี 2551-2554 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ซึ่งปัจจุบันมีจ านวน 21 รายชื่อ 
พบว่าในปี 2553-2554 วารสาร SJST อยู่ในล าดับที่ 8 และ 10 ตามล าดับ (ตารางที่ 11.2) ที่มา http://www. 
scimagojr.com/journalrank.php 

 
ตารางท่ี 11.1  อันดับวารสารระดับนานาชาติทั่วโลกระหว่างปี 2551-2554  

No. Title 
World Rank 

2008 2009 2010 2011 
1 Asian Biomedicine      16,147       11,717       11,136        7,537  
2 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology       4,488        5,454        3,814        6,013  
3 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention       3,909        4,152        4,811        5,641  
4 Asia-Pacific Population Journal       9,159       10,992       13,924        9,571  
5 Buffalo Bulletin      16,302       14,371       13,529      14,534  
6 Chiang Mai Journal of Science      16,369       12,666       10,357        9,361  
7 Chiang Mai University Journal of Natural Sciences      16,370       17,190       17,215      12,254  
8 EnvironmentAsia      16,671       17,395       11,591      12,891  
9 Geotechnical Engineering      13,588       13,535       15,674      17,575  
10 International Agricultural Engineering Journal      12,817       12,547       11,261      13,598  
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No. Title 
World Rank 

2008 2009 2010 2011 
11 International Energy Journal      11,608       10,998       13,373      15,376  
12 Journal of Health Research      17,529       17,976       18,520      13,002  
13 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet 

thangphaet 
      5,607        5,908        6,380        6,974  

14 Kasetsart  Journal - Natural Sciences      13,797       13,649       13,982      12,981  
15 Kasetsart  Journal - Social Sciences      14,687       16,747       17,206      18,468  
16 Maejo International Journal of Sciences and Technology      17,853       18,196       12,240      10,129  
17 ScienceAsia       8,242        9,559        9,091        8,977  
18 Songklanakarin Journal of Sciences and Technology      11,848       12,115       11,059      10,965  
19 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health       5,061        5,225        5,225        5,968  
20 Thai Journal of Pharmaceutical Sciences      18,655       18,725        8,733      12,929  
21 Thai Journal of Veterinary Medicine      18,656       14,344       13,488      14,133  

 
ตารางท่ี 11.2  อันดับวารสารระดับนานาชาติของประเทศไทยระหว่างปี 2551-2554  

No. Title 
Country Rank 

2008 2009 2010 2011 
1 Asian Biomedicine 13 8 9 5 
2 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 2 3 1 3 
3 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 1 1 2 1 
4 Asia-Pacific Population Journal 6 6 16 8 
5 Buffalo Bulletin 14 15 15 18 
6 Chiang Mai Journal of Science 15 11 7 7 
7 Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 16 17 20 11 
8 EnvironmentAsia 17 18 11 12 
9 Geotechnical Engineering 10 12 18 20 
10 International Agricultural Engineering Journal 9 10 10 16 
11 International Energy Journal 7 7 13 19 
12 Journal of Health Research 18 19 21 15 
13 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet 4 4 4 4 
14 Kasetsart  Journal - Natural Sciences 11 13 17 14 
15 Kasetsart  Journal - Social Sciences 12 16 19 21 
16 Maejo International Journal of Sciences and Technology 19 20 12 9 
17 ScienceAsia 5 5 6 6 
18 Songklanakarin Journal of Sciences and Technology 8 9 8 10 
19 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 3 2 3 2 
20 Thai Journal of Pharmaceutical Sciences 20 21 5 13 
21 Thai Journal of Veterinary Medicine 21 14 14 17 

 
SJST ฉบับ online ดูได้ที่ : http://www.sjst.psu.ac.th 
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1.2  วารสารสงขลานครินทร์เวชสาร
   
 

จากข้อมูลจ านวนต้นฉบับบทความที่ได้รับการตีพิมพ ์ ในปี 2550-
2554 แสดงในรูปที่ 11.3-11.5 พบว่าส่วนใหญ่เป็นบทความที่มาจากภายใน
คณะแพทยศาสตร์ และเป็นประเภทบทความนิพนธ์ต้นฉบับมากที่สุด และ
เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว   จะพบว่าในปี 2553-2554  มีจ านวนต้นฉบับ
บทความที่ส่งมาตีพิมพ์มีจ านวนลดลงค่อนข้างมาก    เนื่องจากมีความเข้ม 
งวดในการพิจารณาคุณภาพของบทความที่จะลงตีพิมพ์มากขึ้น  ส่งผลให้มี
บทความที่ถูกปฏิเสธการตีพิมพ์มากขึ้นด้วย 

 
 

 

 
รูปท่ี 11.3  จ านวนต้นฉบับท่ีได้รับการตีพิมพ์ในสงขลานครินทร์เวชสาร  ปี 2550-2554 
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No. Title 
World Rank 

2008 2009 2010 2011 
11 International Energy Journal      11,608       10,998       13,373      15,376  
12 Journal of Health Research      17,529       17,976       18,520      13,002  
13 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet 

thangphaet 
      5,607        5,908        6,380        6,974  

14 Kasetsart  Journal - Natural Sciences      13,797       13,649       13,982      12,981  
15 Kasetsart  Journal - Social Sciences      14,687       16,747       17,206      18,468  
16 Maejo International Journal of Sciences and Technology      17,853       18,196       12,240      10,129  
17 ScienceAsia       8,242        9,559        9,091        8,977  
18 Songklanakarin Journal of Sciences and Technology      11,848       12,115       11,059      10,965  
19 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health       5,061        5,225        5,225        5,968  
20 Thai Journal of Pharmaceutical Sciences      18,655       18,725        8,733      12,929  
21 Thai Journal of Veterinary Medicine      18,656       14,344       13,488      14,133  

 
ตารางท่ี 11.2  อันดับวารสารระดับนานาชาติของประเทศไทยระหว่างปี 2551-2554  

No. Title 
Country Rank 

2008 2009 2010 2011 
1 Asian Biomedicine 13 8 9 5 
2 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 2 3 1 3 
3 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 1 1 2 1 
4 Asia-Pacific Population Journal 6 6 16 8 
5 Buffalo Bulletin 14 15 15 18 
6 Chiang Mai Journal of Science 15 11 7 7 
7 Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 16 17 20 11 
8 EnvironmentAsia 17 18 11 12 
9 Geotechnical Engineering 10 12 18 20 
10 International Agricultural Engineering Journal 9 10 10 16 
11 International Energy Journal 7 7 13 19 
12 Journal of Health Research 18 19 21 15 
13 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet 4 4 4 4 
14 Kasetsart  Journal - Natural Sciences 11 13 17 14 
15 Kasetsart  Journal - Social Sciences 12 16 19 21 
16 Maejo International Journal of Sciences and Technology 19 20 12 9 
17 ScienceAsia 5 5 6 6 
18 Songklanakarin Journal of Sciences and Technology 8 9 8 10 
19 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 3 2 3 2 
20 Thai Journal of Pharmaceutical Sciences 20 21 5 13 
21 Thai Journal of Veterinary Medicine 21 14 14 17 

 
SJST ฉบับ online ดูได้ที่ : http://www.sjst.psu.ac.th 
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1.2  วารสารสงขลานครินทร์เวชสาร
   
 

จากข้อมูลจ านวนต้นฉบับบทความที่ได้รับการตีพิมพ ์ ในปี 2550-
2554 แสดงในรูปที่ 11.3-11.5 พบว่าส่วนใหญ่เป็นบทความที่มาจากภายใน
คณะแพทยศาสตร์ และเป็นประเภทบทความนิพนธ์ต้นฉบับมากที่สุด และ
เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว   จะพบว่าในปี 2553-2554  มีจ านวนต้นฉบับ
บทความที่ส่งมาตีพิมพ์มีจ านวนลดลงค่อนข้างมาก    เนื่องจากมีความเข้ม 
งวดในการพิจารณาคุณภาพของบทความที่จะลงตีพิมพ์มากขึ้น  ส่งผลให้มี
บทความที่ถูกปฏิเสธการตีพิมพ์มากขึ้นด้วย 

 
 

 

 
รูปท่ี 11.3  จ านวนต้นฉบับท่ีได้รับการตีพิมพ์ในสงขลานครินทร์เวชสาร  ปี 2550-2554 

0

50

100

150

200

2550 2551 2552 2553 2554

144 136

108

37 38จ า
นว
นบ

ทค
วา
ม 

(เร
ือ่ง

)

�������������_������������.indd   149 7/12/12   1:47 PM



 

150 รายงานประจ าปี ผลการด าเนินงาน 
| ด้านการวิจัยและบัณฑิตศึกษา ปี 2553-2554 

 

 
รูปท่ี 11.4   จ านวนต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในสงขลานครินทร์เวชสาร ปี 2550-2554  

จ าแนกตามประเภทของบทความ 
 

 
 

รูปท่ี 11.5   จ านวนต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในสงขลานครินทร์เวชสาร ปี 2550-2554  
จ าแนกตามประเภทเจ้าของบทความ 
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1.3 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 

 
 จากข้อมูลจ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์  ในปี 2550-2554 (รูปที่ 
11.6) จะเห็นได้ว่ามีจ านวนเพิ่มขึ้นและอยู่ในระดับที่ค่อนข้างคงที่และยังพบว่า 
ส่วนใหญเ่ป็นบทความทางด้านการศึกษา   ในขณะเดียวกันบทความทางด้าน
สังคมศาสตร์ก็มีแนวโน้มได้รบัการตีพิมพ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งดูได้จากมี
จ านวนบทความเพิ่มขึ้นในปี 2553-2554 (รูปที่ 11.7) นอกจากนี้ บทความที่ได้  
รับการลงตีพิมพ์ส่วนใหญ่ เป็นบทความที่มาจากภายในประเทศเกือบทั้งหมด  
(รูปที่ 11.8)  ดังนั้นกองบรรณาธิการฯ จึงได้มีการด าเนินการในด้านต่างๆ ให้
วารสารมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ   เพื่อเป็นการพัฒนาและผลัก 
ดันให้วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติต่อไป 

 

 
รูปท่ี 11.6   จ านวนต้นฉบับท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฯ  

ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี 2550-2554 
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จ าแนกตามประเภทของบทความ 
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1.3 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 

 
 จากข้อมูลจ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์  ในปี 2550-2554 (รูปที่ 
11.6) จะเห็นได้ว่ามีจ านวนเพิ่มขึ้นและอยู่ในระดับที่ค่อนข้างคงที่และยังพบว่า 
ส่วนใหญเ่ป็นบทความทางด้านการศึกษา   ในขณะเดียวกันบทความทางด้าน
สังคมศาสตร์ก็มีแนวโน้มได้รบัการตีพิมพ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งดูได้จากมี
จ านวนบทความเพิ่มขึ้นในปี 2553-2554 (รูปที่ 11.7) นอกจากนี้ บทความที่ได้  
รับการลงตีพิมพ์ส่วนใหญ่ เป็นบทความที่มาจากภายในประเทศเกือบทั้งหมด  
(รูปที่ 11.8)  ดังนั้นกองบรรณาธิการฯ จึงได้มีการด าเนินการในด้านต่างๆ ให้
วารสารมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ   เพื่อเป็นการพัฒนาและผลัก 
ดันให้วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติต่อไป 

 

 
รูปท่ี 11.6   จ านวนต้นฉบับท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฯ  

ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี 2550-2554 
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รูปท่ี 11.7   จ านวนต้นฉบับท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฯ  

ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี 2550-2554  จ าแนกตามสาขา 
 

 
รูปท่ี 11.8   จ านวนต้นฉบับท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฯ  

ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี 2550-2554 จ าแนกตามประเภทเจ้าของบทความ 
SJSSH ฉบับ online ดูได้ที่ : http://www.kaekae.oas.psu.ac.th 
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พันธกิจ 
1. ก าหนด ก ากับ ดูแลมาตรฐานและการประกัน 
   คุณภาพหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสากล 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ปัจจัยเกื้อหนุน 
   ระดับบัณฑิตศึกษา 

                1. ด้านบัณฑิตศึกษา 
 
 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ด าเนินการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2522 
โดยเปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาแรกในหลักสูตรปริญญาโท  สาขาวิชาเคมีศึกษา  ในปีการศึกษา  2522  (มิถุนายน
2522)  และได้มีการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2523 มีฐานะเป็นคณะหนึ่งใน
มหาวิทยาลัย  มีส านักงาน 2 วิทยาเขต คือ วิทยาหาดใหญ่และวิทยาเขตปัตตานี โดยมีภารกิจหลักคือเป็นหน่วย
ประสานงานส่งเสริมการจัดบัณฑิตศึกษา  ก ากับดูแลมาตรฐานหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา   รักษามาตรฐาน
การศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา  ส่งเสริม  สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย  และเป็นหน่วยงานกลางในการรับ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ   เพื่อจะน าไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน าโดยมีวิจัยเป็นฐาน  ดังนั้นการบริหารจัดการระบบบัณฑิตศึกษา จึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้
มหาวทิยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  ตลอดจนน ามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   องคก์ร
แห่งคุณภาพและองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าท่ีหลักในการพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุน  ให้ระบบการผลิตบัณฑิตมีความเข้มแข็งและมี
คุณภาพ โดยพิจารณาตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า กระบวนการผลิต ผลผลิตและสัมฤทธิ์ผลการศึกษา 
 ทางด้านปัจจัยน าเข้า  ประเด็นที่พยายามพัฒนา ได้แก่ พัฒนาระบบการให้ทุนการศึกษา  เพื่อดึงดูดนัก-
ศึกษาที่มีคุณภาพให้มีทางเลือกเข้าศึกษาโดยมีหลักสูตรให้เลือกหลากหลาย เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ก าลังศึกษา 
ในชั้นปีที่  4  ระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี  หรือผู้สนใจทั่วไป    สามารถลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมเรียนได้หรือ
สามารถเลือกที่จะเข้ามาทดลองศึกษาและวิจัยในสถานภาพเป็น Research fellow เป็นต้น  
 ในกระบวนการผลิต  ปัจจัยเกื้อหนุนที่มีความส าคัญอย่างมาก  ได้แก่  การให้ทุนสนับสนุนการท าวิทยา 
นิพนธ์แก่นักศึกษาทุกคน  บัณฑิตวิทยาลัยได้เพิ่มวงเงินพิเศษส าหรับวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์  นอกจากนั้น
ยังมีทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวจิัย  
 ทางด้านการผลิตและสัมฤทธิ์ผลการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อน ามาปรับปรุงระบบบัณฑิตศึกษา  เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น   และน ามาเป็นแนวทางการ
พัฒนางานให้ดีขึ้น 
 
 

 

 

วิสัย ัศน   
บัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานชั้นน าใน
ภูมิภาคเอเชีย ท าหน้าที่จัดการการศึกษา
บัณฑิตศึกษาระดับมาตรฐานสากล 
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รูปท่ี 11.7   จ านวนต้นฉบับท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฯ  

ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี 2550-2554  จ าแนกตามสาขา 
 

 
รูปท่ี 11.8   จ านวนต้นฉบับท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฯ  

ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี 2550-2554 จ าแนกตามประเภทเจ้าของบทความ 
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พันธกิจ 
1. ก าหนด ก ากับ ดูแลมาตรฐานและการประกัน 
   คุณภาพหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสากล 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ปัจจัยเกื้อหนุน 
   ระดับบัณฑิตศึกษา 

                1. ด้านบัณฑิตศึกษา 
 
 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ด าเนินการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2522 
โดยเปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาแรกในหลักสูตรปริญญาโท  สาขาวิชาเคมีศึกษา  ในปีการศึกษา  2522  (มิถุนายน
2522)  และได้มีการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2523 มีฐานะเป็นคณะหนึ่งใน
มหาวิทยาลัย  มีส านักงาน 2 วิทยาเขต คือ วิทยาหาดใหญ่และวิทยาเขตปัตตานี โดยมีภารกิจหลักคือเป็นหน่วย
ประสานงานส่งเสริมการจัดบัณฑิตศึกษา  ก ากับดูแลมาตรฐานหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา   รักษามาตรฐาน
การศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา  ส่งเสริม  สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย  และเป็นหน่วยงานกลางในการรับ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ   เพื่อจะน าไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน าโดยมีวิจัยเป็นฐาน  ดังนั้นการบริหารจัดการระบบบัณฑิตศึกษา จึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้
มหาวทิยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  ตลอดจนน ามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   องคก์ร
แห่งคุณภาพและองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าท่ีหลักในการพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุน  ให้ระบบการผลิตบัณฑิตมีความเข้มแข็งและมี
คุณภาพ โดยพิจารณาตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า กระบวนการผลิต ผลผลิตและสัมฤทธิ์ผลการศึกษา 
 ทางด้านปัจจัยน าเข้า  ประเด็นที่พยายามพัฒนา ได้แก่ พัฒนาระบบการให้ทุนการศึกษา  เพื่อดึงดูดนัก-
ศึกษาที่มีคุณภาพให้มีทางเลือกเข้าศึกษาโดยมีหลักสูตรให้เลือกหลากหลาย เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ก าลังศึกษา 
ในชั้นปีที่  4  ระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี  หรือผู้สนใจทั่วไป    สามารถลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมเรียนได้หรือ
สามารถเลือกที่จะเข้ามาทดลองศึกษาและวิจัยในสถานภาพเป็น Research fellow เป็นต้น  
 ในกระบวนการผลิต  ปัจจัยเกื้อหนุนที่มีความส าคัญอย่างมาก  ได้แก่  การให้ทุนสนับสนุนการท าวิทยา 
นิพนธ์แก่นักศึกษาทุกคน  บัณฑิตวิทยาลัยได้เพิ่มวงเงินพิเศษส าหรับวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์  นอกจากนั้น
ยังมีทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวจิัย  
 ทางด้านการผลิตและสัมฤทธิ์ผลการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อน ามาปรับปรุงระบบบัณฑิตศึกษา  เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น   และน ามาเป็นแนวทางการ
พัฒนางานให้ดีขึ้น 
 
 

 

 

วิสัย ัศน   
บัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานชั้นน าใน
ภูมิภาคเอเชีย ท าหน้าที่จัดการการศึกษา
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ผลการด าเนินงาน 
 

1.1หลักสูตร
  
จ านวนหลกัสตูร 
 ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามาอย่างต่อเนื่อง 
โดยท าการเปิดหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีจ านวนทั้งสิ้น 149 หลักสูตร ดังแสดงในรูปที่ 12.1 

 

 
รูปท่ี 12.1  จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2551-2553 
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1.2  นักศึกษา 
  
ผู้สมัครเขา้ศกึษาระดับบัณฑติศกึษา 
 จ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551-2554  มีจ านวนประมาณปีละ 3,000 คน (ดังแสดงในรูป
ที่ 12.2) โดยหลักสูตรที่ได้รับความสนใจมาก 3 หลักสูตรแรก ได้แก ่หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามล าดับ 

 
รูปท่ี 12.2  จ านวนผู้สมัครและผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2551-2554 

 
นักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา 
 ในปีการศึกษา 2554  มีจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารวมทั้งสิ้น จ านวน 4,764 คน  (รูปที่ 12.3) 

             
รูปท่ี 12.3  จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2554 
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ผู้ส าเรจ็การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา 
 ข้อมูลบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 จนถึงปีการศึกษา 2553 แสดงในรูปท่ี 12.4 

 
รูปท่ี 12.4  จ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551-2553 
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1.3  จ านวนผลงานวิจัยเพื่อวิ ยานิพนธ  ี่ตีพิมพ และเผยแพร่ 
  
 ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการและน าเสนอในที่ประชุมวิชาการต่างๆ 
 ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (รูปที่ 12.5) มีดังนี ้

 
รูปท่ี 12.5  จ านวนผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ท่ีตีพมิพเ์ผยแพร่ ปี 2550-2553 

* ข้อมูลจากระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2554 
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1.4  รางวัลวิ ยานิพนธ ดีเด่น 
  
 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นมา  บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดให้มีการมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น  โดยได้ 
รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และกองทุนวิจัยวิทยาเขตหาดใหญ่   เพื่อ
เป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผู้มีความมานะพยายามอุทิศตนเพื่อสร้างวิทยานิพนธ์ที่
มีคุณภาพ  รวมทั้งเปน็การกระตุ้นและให้ก าลังใจแก่คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   ซึ่งผู้ได้รับรางวัลจะเข้า
รับรางวัลในวันนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 รางวัลส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอก รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรเกียรติคุณ   
 2. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาโท รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรเกียรติคุณ  
  โดยในปี 2551-2553  มีนักศึกษาได้รับรางวัลทั้งในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท  ดังแสดงในตาราง 
ที่ 12.6 
 
ตารางท่ี 12.6  รางวัลวิทยานพินธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอกและปริญญาโท จ าแนกตามกลุ่มสาขา ปี 2551-2553 

กลุม่สาขา 
จ านวนรางวลั 

ระดบัปรญิญาเอก ระดบัปรญิญาโท 
ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3 1 2 2 1 1 
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1 1 1 1 2 
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 2 1 1 2 1 
กลุ่มมนุษยศาสตร์ 1 - 1 1 - 1 
กลุ่มสังคมศาสตร์ 1 - 1 1 - - 
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1.5  รางวัลในการน าเสนอผลงานวจิัยเพ่ือวิ ยานิพนธ  
  
 บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้มีการมอบประกาศเกียรติคุณ ส าหรับผู้ที่ได้รับรางวัลในการน าเสนอผลงานวิจัย เพื่อ
วิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผู้มีความมานะพยายามอุทิศตนเพื่อสร้าง
วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นและให้ก าลังใจแก่คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยมีจ านวน 
ผู้ที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ปีการศึกษา 2550-2554 (รูปที่ 12.7-12.10) ดังนี้ 
 

 
รูปท่ี 12.7  จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเสนอผลงานวิจัย ระหว่างปี 2550-2554  

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
รูปท่ี 12.8  จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเสนอผลงานวิจัย ระหว่างปี 2550-2554  

จ าแนกตามประเภทรางวัลที่ได้รับ 
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1.4  รางวัลวิ ยานิพนธ ดีเด่น 
  
 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นมา  บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดให้มีการมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น  โดยได้ 
รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และกองทุนวิจัยวิทยาเขตหาดใหญ่   เพื่อ
เป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผู้มีความมานะพยายามอุทิศตนเพื่อสร้างวิทยานิพนธ์ที่
มีคุณภาพ  รวมทั้งเปน็การกระตุ้นและให้ก าลังใจแก่คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   ซึ่งผู้ได้รับรางวัลจะเข้า
รับรางวัลในวันนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 รางวัลส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
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1.5  รางวัลในการน าเสนอผลงานวจิัยเพ่ือวิ ยานิพนธ  
  
 บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้มีการมอบประกาศเกียรติคุณ ส าหรับผู้ที่ได้รับรางวัลในการน าเสนอผลงานวิจัย เพื่อ
วิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผู้มีความมานะพยายามอุทิศตนเพื่อสร้าง
วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นและให้ก าลังใจแก่คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยมีจ านวน 
ผู้ที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ปีการศึกษา 2550-2554 (รูปที่ 12.7-12.10) ดังนี้ 
 

 
รูปท่ี 12.7  จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเสนอผลงานวิจัย ระหว่างปี 2550-2554  

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
รูปท่ี 12.8  จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเสนอผลงานวิจัย ระหว่างปี 2550-2554  

จ าแนกตามประเภทรางวัลที่ได้รับ 
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รูปท่ี 12.9  จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเสนอผลงานวิจัย ระหว่างปี 2550-2554  

จ าแนกตามประเภทการน าเสนอ 
 
 

    
รูปท่ี 12.10  จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเสนอผลงานวิจัย ระหว่างปี 2550-2554  

จ าแนกตามการประชุม 
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1.6   ุนสนับสนุนการศึกษา 
  
 บัณฑิตวิทยาลัยได้รับจัดสรรทุนการศึกษาและทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์  จากงบประมาณแผ่นดิน  
งบประมาณเงินรายได้ กองทุนวิจัยวิทยาเขตหาดใหญ่ กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหน่วยงานภายนอก ให้กับ
นักศึกษา โดยมอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัยดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทุน ดังต่อไปนี้  
 

 1. ทุนการศกึษาและทุนอุดหนุนการวจิยัเพ่ือวทิยานิพนธจ์ากมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 

 
  1.1 ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์ 
  1.2 ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาเอก 
  1.3 ทุนสนับสนุนการจัดหลักสูตรร่วมระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย 
  1.4 ทุนโครงการ คปก. window II 
  1.5 ทุนสนับสนุนการเดินทางของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปต่างประเทศ 
  1.6 ทุนอุดหนุนเป็นค่าตอบแทนนักศึกษาปริญญาโท โครงการผู้ช่วยสอน 
  1.7 ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
  1.8 ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
  1.9 ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท CMAG (Community Master Assistant Grants) 
 

 2. ทุนการศกึษาจากหน่วยงานนอกมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 

 
 2.1 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 
 2.2 ทุนราชกรีฑาสโมสร 
 บัณฑิตวิทยาลัยจัดระบบติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาที่ได้รับทุนจัดให้มีการพบปะ เพื่อรับทราบ
ปัญหาเป็นระยะๆ ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางที่จะประสานด้านการเงินกับแหล่งทุน มีระบบการเบิกจ่ายทุนที่
รวดเร็ว  
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ปัญหาเป็นระยะๆ ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางที่จะประสานด้านการเงินกับแหล่งทุน มีระบบการเบิกจ่ายทุนที่
รวดเร็ว  
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1.7  การดูแลนักศึกษาและอาจารย 
  
 บัณฑิตวิทยาลัย จัดระบบการดูแลนักศึกษาและอาจารย์ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1. จัดระบบ One Stop Service  เพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับกฎระเบียบ เอกสารทางราชการ ช่วย
ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ให้ค าแนะน าทั่วไปกับนักศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศ  

2. มีคณะกรรมการธรรมาภิบาล ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างอาจารย์และนักศึกษา 
พิจารณาเรื่องร้องเรียน  

3. มีคณะกรรมการ Student/Advisor  Counsellor  ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าเรื่องต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
บัณฑิตศึกษา ให้ค าปรึกษาด้านเทคนิค อบรมทักษะการท าวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา อบรมการท า
หน้าที่ของอาจารย์ปรึกษา อบรมเรื่อง Plagiarism เป็นต้น 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

รายชื่อเครือข่ายวิจัย 

ที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
 
ตารางท่ี 1  รายชื่อเครือข่ายวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย  จ าแนกตามประเภทเครือข่าย  

เครือข่ายวิจัย ระยะเวลา 
สาขาความเป็นเลิศ ( 
1. วิศวกรรมเคมี  ก.ค.52 - ก.ค.57 
2. โครงการสูค่วามเป็นเลิศสาขาเภสัชศาสตร์ (ระยะท่ี 2)  
สถานวิจัยความเป็นเลิศ (  
1. ศูนย์เครือข่ายความเป็นเลศิด้านนาโนเทคโนโลยีภาคใต้  

NANOTEC Center of Excellence at PSU 
สิ้นสุดโครงการปี 54 

2. สถานวิจัยความเป็นเลิศดา้นเทคโนโลยียางพารา  
Center of Excellence in Natural Rubber Technology 

พ.ย.50 - พ.ย.55 

3. สถานวิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชวีภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ  
Center of Excellence in Agricultural and Natural Resources Biotechnology 

ก.พ.52 - ก.พ.57 

4. สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบน าส่งยา  
Drug Delivery System Excellence Center 

ก.พ.52 - ก.พ.57 

สถานวิจัย ( 
1. สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ ามัน  

Oil Palm Agronomical Research Center 
ต.ค.49 - ต.ค.54 

2. สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ ามันปาล์มและพืชน้ ามนั  
Research and Development Center for Renewable Energy from Palm Oil and Vegetable Oil 

ต.ค.49 - ต.ค.54 

3. สถานวิจัยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยนี้ ามันปาล์ม  
Palm Oil Products and Technology Research Center 

ต.ค.49 - ต.ค.54 

4. สถานวิจัยเทคโนโลยีเครือขา่ย  
Centre for Network Research 

ม.ค.50 - ม.ค.55 

5. สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ  
Materials Engineering Research Center 

ม.ิย.50 - ม.ิย.55 

6. สถานวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  
Natural Products Research Center 

ต.ค.50 - ต.ค.55 

7. สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน  
Energy Technology Research Center 

ธ.ค.50 - ธ.ค.55 

8. สถานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน (ระยะท่ี 2)  
Membrane Science and Technology Research Center 

ม.ค.51 - ม.ค.56 

9. สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  
Trace Analysis and Biosensor Research Center 

เม.ย.51 - เม.ย.56 
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2. สถานวิจัยความเป็นเลิศดา้นเทคโนโลยียางพารา  
Center of Excellence in Natural Rubber Technology 

พ.ย.50 - พ.ย.55 

3. สถานวิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชวีภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ  
Center of Excellence in Agricultural and Natural Resources Biotechnology 

ก.พ.52 - ก.พ.57 

4. สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบน าส่งยา  
Drug Delivery System Excellence Center 

ก.พ.52 - ก.พ.57 

สถานวิจัย ( 
1. สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ ามัน  

Oil Palm Agronomical Research Center 
ต.ค.49 - ต.ค.54 

2. สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ ามันปาล์มและพืชน้ ามนั  
Research and Development Center for Renewable Energy from Palm Oil and Vegetable Oil 

ต.ค.49 - ต.ค.54 

3. สถานวิจัยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยนี้ ามันปาล์ม  
Palm Oil Products and Technology Research Center 

ต.ค.49 - ต.ค.54 

4. สถานวิจัยเทคโนโลยีเครือขา่ย  
Centre for Network Research 

ม.ค.50 - ม.ค.55 

5. สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ  
Materials Engineering Research Center 

ม.ิย.50 - ม.ิย.55 

6. สถานวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  
Natural Products Research Center 

ต.ค.50 - ต.ค.55 

7. สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน  
Energy Technology Research Center 

ธ.ค.50 - ธ.ค.55 

8. สถานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน (ระยะท่ี 2)  
Membrane Science and Technology Research Center 

ม.ค.51 - ม.ค.56 

9. สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  
Trace Analysis and Biosensor Research Center 

เม.ย.51 - เม.ย.56 
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เครือข่ายวิจัย ระยะเวลา 
 

10. สถานวิจัยวิศวกรรมฟื้นฟู  
Rehabilitation Engineering Research Center 

พ.ย.51 - พ.ย.56 

11. สถานวิจัยยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม  
Phytomedicine and Pharmaceutical Biotechnology Research Center 

ก.พ.52 - ก.พ.57 

12. สถานวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อแข็งเพื่อกะโหลกศีรษะใบหน้าและขากรรไกร  
Cranio-Maxillofacial Hard Tissue Engineering Center 

ต.ค.52 - ต.ค.55 

13. สถานวิจัยโรคท่ีพบบ่อยในช่องปากและวิทยาการระบาด  
Common Oral Diseases and Epidemiology Research Cente 

ก.ย.52 - ก.ย.57 

14. สถานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ า  
Aquatic Animail Biotechnology Research Center 

ส.ค.53 - ส.ค.58 

15. สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาคใต้ 
Center For conflict sudies and Cuitural Diversity CSCD 

ม.ค.52 - ม.ค.57 

16. สถานวิจัยเพื่อศึกษาการพัฒนาเอเชียแปซิฟิก  
Research Center For Asia Pacific Development Stuies 

พ.ค.54 - พ.ค.59 

17. สถานวิจัยธรณีฟิสิกส์  
Geophysics Research Center 

พ.ค.54 - พ.ค.59 

  
หน่วยวิจัย ( 
1. หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการบ าบัดมลพษิสิ่งแวดล้อม สิ้นสุดโครงการปี 53 
2. หน่วยวิจัยเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารทะเลในระดับ SME-OTOP สิ้นสุดโครงการปี 53 
3. หน่วยวิจัยเภสัชกรรมเชิงโมเลกุล  สิ้นสุดโครงการปี 53 
4. หน่วยวิจัยพลาสติกชีวภาพ  สิ้นสุดโครงการปี 53 
5. หน่วยวิจัยปาล์มน้ ามัน ม.อ.สุราษฎร์ธานี  สิ้นสุดโครงการปี 54 
6. หน่วยวิจัยเทคโนโลยีสีเขียว  สิ้นสุดโครงการปี 54 
7. หน่วยวิจัยวัสดผุลึก  สิ้นสุดโครงการปี 54 
8. หน่วยวิจัยการคลอดวิถธีรรมชาติ  สิ้นสุดโครงการปี 54 
9. หน่วยวิจัยพอลิเมอร์ทางเภสัชกรรมและชีวการแพทย์ สิ้นสุดโครงการปี 54 
10. หน่วยวิจัยแป้งและเส้นใยจากพืช  

Starch and Plant Fiber Research Unit 
ม.ค.52 - ม.ค.55 

11. หน่วยวิจัยพัฒนาแนวปฏิบัติและนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ 
Guideline and Innovative Caring for Trauma patients Research Unit 

ก.ค.52 - ก.ค.55 

12. หน่วยวิจัยเพศสถานะและการพัฒนาสังคมเพื่อสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเทศไทย 
Gender and Social Development for Peace in Southernmost Provinces of  
Thailand Research Unit  

ก.ค.52 - ก.ค.55 

13. หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการแปรรูปผลติภัณฑ์เกษตร  
Agricultural Processing Technology Research Unit 

ก.ค.52 - ก.ค.55 

14. หน่วยวิจัยชีวเทคโนโลยีของกลศาสตร์ไฟฟ้า  
Biotechnology of electromechanics 

ก.ย.52 - ก.ย.55 

15. หน่วยวิจัยชีววิทยาของเนื้องอกและมะเร็ง  
Tumor Biology Research Unit 

ต.ค.52 - ต.ค.55 

16. หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม  
Environmental Biotechnology Research Unit 

ม.ค.53 - ม.ค.56 
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เครือข่ายวิจัย ระยะเวลา 
17. หน่วยวิจัยการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ  

Productivity 
ม.ค.53 - ม.ค.56 

18. หน่วยวิจัยรังสีประยุกต์  
Applied Radiation Research Unit 

ก.พ.53 - ก.พ.56 

19. หน่วยวิจัยเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
Environmental Economics Research Unit 

ม.ีค.53 - ม.ีค.56 

20. หน่วยวิจัยนโยบายการพัฒนาชุมชนและสังคมในภาคใต้ 
Policy for Community and Social Development in Souther Areas 

ม.ีค.53 - ม.ีค.56 

21. หน่วยวิจัยการพัฒนาการท่องเท่ียวชายแดนใต้  
Tourism Development for Southern Thailand's Border Areas 

ม.ิย.53 - ม.ิย.56 

22. หน่วยวิจัยนวตักรรมการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ท่ีเป็นเบาหวาน  
Nursing innovation for Pregant women with Diabetes Mellitus 

ก.ค.53 - ก.ค.56 

23. หน่วยวิจัยเซลล์ต้นก าเนิดและทันตเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
Stemcell and Regeneative Dental Medicine 

ก.ย.53 - ก.ย.56 

24. หน่วยวิจัยทันตวัสดุ  
Dental Materials Research Unit 

ก.ย.53 - ก.ย.56 

25. หน่วยวิจัยเพื่อส่งเสรมิการมีชีวติท่ีผสมผสานลงตวัของคนไทยในภาคใต้ 
The Research Unit in Enhancing Harmony In Life Of Southern Thai People 

ก.ย.53 - ก.ย.56 

26. หน่วยวิจัยภาวะวิกฤตและการเยียวยาทางจิตใจ  
The Research Unit in Psychological Crisis and Healing 

ม.ิย.54 - ม.ิย.57 

27. หน่วยวิจัยคลนีิกและเภสัชวิทยา  
Clinical and Pharmacological Research Unit  

ม.ิย.54 - ม.ิย.57 
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เครือข่ายวิจัย ระยะเวลา 
 

10. สถานวิจัยวิศวกรรมฟื้นฟู  
Rehabilitation Engineering Research Center 

พ.ย.51 - พ.ย.56 

11. สถานวิจัยยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม  
Phytomedicine and Pharmaceutical Biotechnology Research Center 

ก.พ.52 - ก.พ.57 

12. สถานวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อแข็งเพื่อกะโหลกศีรษะใบหน้าและขากรรไกร  
Cranio-Maxillofacial Hard Tissue Engineering Center 

ต.ค.52 - ต.ค.55 

13. สถานวิจัยโรคท่ีพบบ่อยในช่องปากและวิทยาการระบาด  
Common Oral Diseases and Epidemiology Research Cente 

ก.ย.52 - ก.ย.57 

14. สถานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ า  
Aquatic Animail Biotechnology Research Center 

ส.ค.53 - ส.ค.58 

15. สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาคใต้ 
Center For conflict sudies and Cuitural Diversity CSCD 

ม.ค.52 - ม.ค.57 

16. สถานวิจัยเพื่อศึกษาการพัฒนาเอเชียแปซิฟิก  
Research Center For Asia Pacific Development Stuies 

พ.ค.54 - พ.ค.59 

17. สถานวิจัยธรณีฟิสิกส์  
Geophysics Research Center 

พ.ค.54 - พ.ค.59 

  
หน่วยวิจัย ( 
1. หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการบ าบัดมลพษิสิ่งแวดล้อม สิ้นสุดโครงการปี 53 
2. หน่วยวิจัยเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารทะเลในระดับ SME-OTOP สิ้นสุดโครงการปี 53 
3. หน่วยวิจัยเภสัชกรรมเชิงโมเลกุล  สิ้นสุดโครงการปี 53 
4. หน่วยวิจัยพลาสติกชีวภาพ  สิ้นสุดโครงการปี 53 
5. หน่วยวิจัยปาล์มน้ ามัน ม.อ.สุราษฎร์ธานี  สิ้นสุดโครงการปี 54 
6. หน่วยวิจัยเทคโนโลยีสีเขียว  สิ้นสุดโครงการปี 54 
7. หน่วยวิจัยวัสดผุลึก  สิ้นสุดโครงการปี 54 
8. หน่วยวิจัยการคลอดวิถธีรรมชาติ  สิ้นสุดโครงการปี 54 
9. หน่วยวิจัยพอลิเมอร์ทางเภสัชกรรมและชีวการแพทย์ สิ้นสุดโครงการปี 54 
10. หน่วยวิจัยแป้งและเส้นใยจากพืช  

Starch and Plant Fiber Research Unit 
ม.ค.52 - ม.ค.55 

11. หน่วยวิจัยพัฒนาแนวปฏิบัติและนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ 
Guideline and Innovative Caring for Trauma patients Research Unit 

ก.ค.52 - ก.ค.55 

12. หน่วยวิจัยเพศสถานะและการพัฒนาสังคมเพื่อสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเทศไทย 
Gender and Social Development for Peace in Southernmost Provinces of  
Thailand Research Unit  

ก.ค.52 - ก.ค.55 

13. หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการแปรรูปผลติภัณฑ์เกษตร  
Agricultural Processing Technology Research Unit 

ก.ค.52 - ก.ค.55 

14. หน่วยวิจัยชีวเทคโนโลยีของกลศาสตร์ไฟฟ้า  
Biotechnology of electromechanics 

ก.ย.52 - ก.ย.55 

15. หน่วยวิจัยชีววิทยาของเนื้องอกและมะเร็ง  
Tumor Biology Research Unit 

ต.ค.52 - ต.ค.55 

16. หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม  
Environmental Biotechnology Research Unit 

ม.ค.53 - ม.ค.56 
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เครือข่ายวิจัย ระยะเวลา 
17. หน่วยวิจัยการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ  

Productivity 
ม.ค.53 - ม.ค.56 

18. หน่วยวิจัยรังสีประยุกต์  
Applied Radiation Research Unit 

ก.พ.53 - ก.พ.56 

19. หน่วยวิจัยเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
Environmental Economics Research Unit 

มี.ค.53 - มี.ค.56 

20. หน่วยวิจัยนโยบายการพัฒนาชุมชนและสังคมในภาคใต้ 
Policy for Community and Social Development in Souther Areas 

มี.ค.53 - มี.ค.56 

21. หน่วยวิจัยการพัฒนาการท่องเท่ียวชายแดนใต้  
Tourism Development for Southern Thailand's Border Areas 

มิ.ย.53 - มิ.ย.56 

22. หน่วยวิจัยนวตักรรมการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ท่ีเป็นเบาหวาน  
Nursing innovation for Pregant women with Diabetes Mellitus 

ก.ค.53 - ก.ค.56 

23. หน่วยวิจัยเซลล์ต้นก าเนิดและทันตเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
Stemcell and Regeneative Dental Medicine 

ก.ย.53 - ก.ย.56 

24. หน่วยวิจัยทันตวัสดุ  
Dental Materials Research Unit 

ก.ย.53 - ก.ย.56 

25. หน่วยวิจัยเพื่อส่งเสรมิการมีชีวติท่ีผสมผสานลงตวัของคนไทยในภาคใต้ 
The Research Unit in Enhancing Harmony In Life Of Southern Thai People 

ก.ย.53 - ก.ย.56 

26. หน่วยวิจัยภาวะวิกฤตและการเยียวยาทางจิตใจ  
The Research Unit in Psychological Crisis and Healing 

ม.ิย.54 - ม.ิย.57 

27. หน่วยวิจัยคลนีิกและเภสัชวิทยา  
Clinical and Pharmacological Research Unit  

มิ.ย.54 - มิ.ย.57 
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ภาคผนวก ข
 

กิจกรรมการด าเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปี 2553-2554
 
ตารางท่ี 1  ผู้ประกอบการที่เขา้รบัการบ่มเพาะ  ประจ าปี 2553-2554 

วิทยาเขต ล าดับ ชื่อผู้ประกอบการ 
วันที่เข้ารับการ 
บ่มเพาะวิสาหกิจ 

ชื่อธุรกิจ ผลิตภัณฑ์/บริการ 

ปี 2553 
หาดใหญ่  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 รัตนพล ฉิมมี 28 ม.ค. 53 โครงการจัดตั้งธุรกิจอิฐบล๊อก อิฐบล๊อคประสาน 
2 บุลภร บุญสุวรรณ 29 ม.ค. 53 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ข้าวต้มมัดเนินขุมทอง ข้าวต้มมัดแบบแช่แข็ง 

3 ประสงค์ เดชะวณิชชา 27 พ.ค. 53 บริษัท สแตนดิ้ง คอมฟอร์ด จ ากัด ผลิตภัณฑ์ช่วยสุภาพสตรียืนปัสสาวะ 

4 วริฎฐา หนูจันทร์ 12 ก.ค. 53 โครงการจัดตั้งบริษัท กางเกงผ้าอ้อมซัก
ได้ D-CARE จ ากัด 

กางเกงผ้าอ้อมแบบซักได้  

5 เฉลิมพล สุนทรนนท์ 12 ก.ค. 53 บริษัท หาดใหญ่โรบอท จ ากัด การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์  
และสื่อการสอน  

6 มนัสภาพ สุวรียนนท์ 31 ส.ค. 53 โครงการจัดตั้งบริษัท บีเอ็นเอส เอนเตอร์
ไพรส์ จ ากัด 

ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ และ
ระบบการตลาดผ่านอินเตอร์เนต 

7 บรรณวิชญ์ วังตระกูล 31 ส.ค. 53 โครงการจัดตั้ง หจก. ไลท์ไมด์ Animation 3D Presentation 
8 พฤทธิกร สมิตไมตรี 31 ส.ค. 53 โครงการจัดตั้งบริษัท  

สมาร์ทเมค จ ากัด 
wii Wireless Head Mouse  
เมาส์อัจฉริยะส าหรับผู้พิการ  
(ควบคุมด้วยศีรษะ) 

9 นวิฐ แต่สุวรรณ 6 ก.ย. 53 โครงการจัดตั้งบริษัท Heel Shoother 
จ ากัด 

ยางรองส้นเท้า Heel Shoother 

10 ธีรภัทร์ ศิริจิรวัฒนวงศ์ 6 ก.ย. 53 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิ่มอุ่น  
ฟููดไทม์ 

ชะอมทอดกรอบสูตรพิเศษ 

11 ผกามาศ ทองค า 27 ก.ย. 53 โครงการจัดตั้งธุรกิจ  
ผลิตภัณฑ์จากทางจาก 

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระดาษ 
ทางจาก 

ภูเก็ต 
  
  

12 ธนศักด์ิ แสงศรี 6 พ.ค. 53 โครงการจัดตั้งบริษัท MHU ด้ามปืน 
จ ากัด 

ออกแบบและผลิตพานท้ายปืน 

13 ประภาส แสงศรี 6 พ.ค. 53 โครงการจัดตั้ง หจก. ล าปีบล็อกประสาน  อิฐบล๊อคประสาน 

14 กิตติพงษ์  สร้อยทอง 6 พ.ค. 53 โครงการจัดตั้งธุรกิจ ฟาร์มเพาะเลี้ยง
กระต่ายเน้ือ 

เน้ือกระต่ายที่ผ่านกระบวนการเลี้ยง
แบบพิเศษ 

ปัตตานี 
  

15 อารียา หะยีมะเด็ง 1 ก.ค. 53 โครงการจัดตั้งธุรกิจข้าวเกรียบกือโปฺะ ข้าวเกรียบกือโปฺะโบราณ 

16 นิย๊ะ นิอามัน 9 ก.ค. 53 โครงการจัดตั้งธุรกิจน้ าจิ้ม น้ าปลาหวาน น้ าปลาหวานส าเร็จรูป 

สุราษฎร์
ธาน ี

17 สุภา แสนภักดี 15 พ.ค. 53 บริษัท อินฟินิต้ี ฟาร์ม จ ากัด  การเพาะเลี้ยงหอยเปาฮื้อ 
18 เฉลิมพร  ณ พัทลุง 7 ก.ค. 53 บริษัท เอสเทอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิต 

�������������_������������.indd   168 7/12/12   1:49 PM



 

168 รายงานประจ าปี ผลการด าเนินงาน  
| ด้านการวิจัยและบัณฑิตศึกษา ปี 2553-2554 

 

 

 

รายงานประจ าปี ผลการด าเนินงาน 
| ด้านการวิจัยและบัณฑิตศึกษา ปี 2553-2554 169 

 

ภาคผนวก ข
 

กิจกรรมการด าเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปี 2553-2554
 
ตารางท่ี 1  ผู้ประกอบการที่เขา้รบัการบ่มเพาะ  ประจ าปี 2553-2554 

วิทยาเขต ล าดับ ชื่อผู้ประกอบการ 
วันที่เข้ารับการ 
บ่มเพาะวิสาหกิจ 

ชื่อธุรกิจ ผลิตภัณฑ์/บริการ 

ปี 2553 
หาดใหญ่  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 รัตนพล ฉิมมี 28 ม.ค. 53 โครงการจัดตั้งธุรกิจอิฐบล๊อก อิฐบล๊อคประสาน 
2 บุลภร บุญสุวรรณ 29 ม.ค. 53 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ข้าวต้มมัดเนินขุมทอง ข้าวต้มมัดแบบแช่แข็ง 

3 ประสงค์ เดชะวณิชชา 27 พ.ค. 53 บริษัท สแตนดิ้ง คอมฟอร์ด จ ากัด ผลิตภัณฑ์ช่วยสุภาพสตรียืนปัสสาวะ 

4 วริฎฐา หนูจันทร์ 12 ก.ค. 53 โครงการจัดตั้งบริษัท กางเกงผ้าอ้อมซัก
ได้ D-CARE จ ากัด 

กางเกงผ้าอ้อมแบบซักได้  

5 เฉลิมพล สุนทรนนท์ 12 ก.ค. 53 บริษัท หาดใหญ่โรบอท จ ากัด การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์  
และสื่อการสอน  

6 มนัสภาพ สุวรียนนท์ 31 ส.ค. 53 โครงการจัดตั้งบริษัท บีเอ็นเอส เอนเตอร์
ไพรส์ จ ากัด 

ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ และ
ระบบการตลาดผ่านอินเตอร์เนต 

7 บรรณวิชญ์ วังตระกูล 31 ส.ค. 53 โครงการจัดตั้ง หจก. ไลท์ไมด์ Animation 3D Presentation 
8 พฤทธิกร สมิตไมตรี 31 ส.ค. 53 โครงการจัดตั้งบริษัท  

สมาร์ทเมค จ ากัด 
wii Wireless Head Mouse  
เมาส์อัจฉริยะส าหรับผู้พิการ  
(ควบคุมด้วยศีรษะ) 

9 นวิฐ แต่สุวรรณ 6 ก.ย. 53 โครงการจัดตั้งบริษัท Heel Shoother 
จ ากัด 

ยางรองส้นเท้า Heel Shoother 

10 ธีรภัทร์ ศิริจิรวัฒนวงศ์ 6 ก.ย. 53 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิ่มอุ่น  
ฟููดไทม์ 

ชะอมทอดกรอบสูตรพิเศษ 

11 ผกามาศ ทองค า 27 ก.ย. 53 โครงการจัดตั้งธุรกิจ  
ผลิตภัณฑ์จากทางจาก 

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระดาษ 
ทางจาก 

ภูเก็ต 
  
  

12 ธนศักด์ิ แสงศรี 6 พ.ค. 53 โครงการจัดตั้งบริษัท MHU ด้ามปืน 
จ ากัด 

ออกแบบและผลิตพานท้ายปืน 

13 ประภาส แสงศรี 6 พ.ค. 53 โครงการจัดตั้ง หจก. ล าปีบล็อกประสาน  อิฐบล๊อคประสาน 

14 กิตติพงษ์  สร้อยทอง 6 พ.ค. 53 โครงการจัดตั้งธุรกิจ ฟาร์มเพาะเลี้ยง
กระต่ายเน้ือ 

เน้ือกระต่ายที่ผ่านกระบวนการเลี้ยง
แบบพิเศษ 

ปัตตานี 
  

15 อารียา หะยีมะเด็ง 1 ก.ค. 53 โครงการจัดตั้งธุรกิจข้าวเกรียบกือโปฺะ ข้าวเกรียบกือโปฺะโบราณ 

16 นิย๊ะ นิอามัน 9 ก.ค. 53 โครงการจัดตั้งธุรกิจน้ าจิ้ม น้ าปลาหวาน น้ าปลาหวานส าเร็จรูป 

สุราษฎร์
ธาน ี

17 สุภา แสนภักดี 15 พ.ค. 53 บริษัท อินฟินิต้ี ฟาร์ม จ ากัด  การเพาะเลี้ยงหอยเปาฮื้อ 
18 เฉลิมพร  ณ พัทลุง 7 ก.ค. 53 บริษัท เอสเทอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิต 
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วิทยาเขต ล าดับ ชื่อผู้ประกอบการ 
วันที่เข้ารับการ 
บ่มเพาะวิสาหกิจ 

ชื่อธุรกิจ ผลิตภัณฑ์/บริการ 

ปี 2554 
หาดใหญ่ 1 ณครวัตร ณคราวงค์ 5 ม.ค. 54 บราเทอร์ไอเดีย 3D animetion 

2 จตุพร  แซ่โลห ์ 7 ก.พ. 54 สตอมส์เทคโนโลยี Softwareและ Website 
3 ธิวาริ ไอริธากร 28 ก.ค. 54 ธุรกิจท่ีปรึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาด้านระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 
4 ธนพล วัชรสมพร 1 ส.ค. 54 ต าราเอก น้ าดื่มเพื่อสุขภาพ 
5 วรวิทย์ เผือกจีน 1 ส.ค. 54 อินโนริด Mini CNC 
6 มลิวัลย ์ชัยบุตร 6 ก.ย. 54 ธุรกิจผลิตภัณฑ์น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสม

ของน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น 
7 บุญธรรม  มะโนเพ็ชร 6 ก.ย. 54 ธุรกิจรองเท้าเพื่อสุขภาพจาก

กะลามะพร้าว 
รองเท้าเพื่อสุขภาพจากเม็ดกะลา 

8 ปิยะศักดิ์  มาศเมฆ 6 ก.ย. 54 ธุรกิจวิทยุกรงนก วิทยุกรงนก 
9 ไพบูลย์ บุญชม 29 พ.ย. 54 ธุรกิจน้ าจิ้มสุกี้ น้ าจิ้มสุกี้ 
10 สุวิณัย  หนูยัง 9 ธ.ค. 54 ธุรกิจ TANOTI น้ าส้มสายชูหมัก, น้ าสลัด  

จากผลตาลสุก 
ภูเก็ต 11 นพดล ปูุด า 19 เม.ย. 54 ธุรกิจเดอะเซาท์ ไซเบอร์ เทค Web as service, Web Design & 

Web Application, Online Marketing 
ปัตตานี 12 อับดุลวาริส แวอูมา 10 ม.ค. 54 ธุรกิจกรงนก กริซจ าลอง กริซ, กรงนก 
 
ตารางท่ี 2   กิจกรรมการประชุมของศูนย์บ่มเพาะฯ ประจ าปี 2553 

ล าดับ ชื่อกิจกรรม วัน เดือน ปี กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน
ผู้เข้าร่วม
ราย)

ผลที่ได้รับจากกิจกรรม

1 โครงการอบรมและเสวนาทางธุรกิจ 
หัวข้อ "สร้างฝัน สร้างอาชึพ สู่
เส้นทางผู้ปะกอบการ" Business idol 

22 ก.ย. 53 ผู้ประกอบการ นักศึกษา  
นักธุรกิจ 

245 เพื่อผู้ประกอบการ นักศึกษา 
นักธุรกิจ มีแรงบันดาลใจในการ 
สร้างฝัน สร้างอาชีพ 

2 โครงการอบรมการพัฒนาแผนธุรกิจ 
และ E-commerce                                                            

20 ส.ค. 53 ผู้ประกอบการ นักศึกษา นัก
ธุรกิจ 

16 เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้กับ
ผู้ประกอบการ 

3 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
นมแพะ 

17-21 ก.พ.53 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากแพะและ
เครื่องส าอาง 

11 เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ศึกษาและ
น ามาพัฒนาธุรกิจตนเอง 

4 โครงการอบรมเทคนิคการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่  
"เถ้าแก่น้อย" 

21-22 พ.ย. 52 ผู้ประกอบการ นักศึกษา นัก
ธุรกิจ 

200 เพื่อนักศึกษา ผู้ประกอบการ  
นักธุรกิจได้เรียนรู้ทักษะในการ
ประกอบธุรกิจอย่างแท้จริง 

5 โครงการศึกษาดูงาน Road Show 31 ก.พ. 53 กลุ่มผู้ประกอบการที่มี
ศักยภาพในพื้นที่ 

10 ท าให้เกิดการสร้างสัมพันธ์และท าให้
หน่วยงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

6 อบรมเรื่อง "ศิลปะการปิดการขาย" 25 ก.ย. 53 ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ
ทั่วไป 

45 ผู้ประกอบการ และผู้สนใจท่ัวไป
ได้รับความรู้เกี่ยวกับศิลปะในการ
ขายและท าธุรกิจ 

7 อบรมเรื่อง "การบริหารธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนด้วย CRM & CEM" 

15-16 ก.ย. 53 ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ
ทั่วไป 

50 ผู้ประกอบการ และผู้สนใจท่ัวไป
ได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆ  
ในการบริหารจัดการธุรกิจ 

8 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ
ใหม่(NEC) จังหวัดสุราษฏร์ธานี  

1 - 31 พ.ค. 53 ผู้ประกอบการใหม่ และ
ผู้สนใจท่ัวไป 

25 ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และทักษะด้าน
การประกอบธุรกิจเพิ่มข้ึน 
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ล าดับ ชื่อกิจกรรม วัน เดือน ปี กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน
ผู้เข้าร่วม
ราย)

ผลที่ได้รับจากกิจกรรม

9 คลินิกความรู้ทางด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาเรื่อง "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร การสืบค้น 
และการยกร่างค าขอสิทธิบัตรและ 
อนุสิทธิบัตร"                 

13 ม.ค 53 อาจารย ์บุคลากร นักศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน  

19 ผู้ประกอบการได้รับความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
การสืบค้น และการยกร่างค าขอ
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

10 โครงการบรรยายพิเศษ "สู่เส้นทาง
การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่"  
คร้ังท่ี 1  

16 ก.ย. 53 อาจารย ์บุคลากร นักศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน  

475 ท าให้นักศึกษา ผู้ประกอบการแล
ผู้เข้าร่วมสนใจในการเป็น
ผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น 

11 การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และ
จัดแสดงผลิตภัณฑ์ งาน ม.อ.วิชาการ 

24-26 ส.ค. 53 อาจารย ์บุคลากร นักศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน  

282 ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการให้เป็นที่
รู้จักมากข้ึน 

12 โครงการเสริมสร้าง ผู้ประกอบการ
ใหม่ (NEC) พื้นท่ีจังหวัดกระบี่  

5 ก.พ. -  
19 พ.ค. 53 

ผู้ประกอบการใหม่ 
และผู้สนใจท่ัวไป 

35 ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และทักษะด้าน
การประกอบธุรกิจเพิ่มข้ึน 

13 การศึกษาดูงานการด าเนินงานของ
ศูนย์บ่มเพาะฯ จากภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

20 ธ.ค. 52 เครือข่ายหน่วยบ่มเพาะฯ 30 เป็นการสร้างความร่วมมือภายใน
เครือข่าย 

14 การศึกษาดูงานจากคณะบริหาร
มหาวิทยาลัยภูฏาน 

1 มิ.ย. 53 หน่วยงานต่างประเทศ 13 ท าให้เกิดการสร้างสัมพันธ์และท าให้
หน่วยงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

15 การเย่ียมชมสถานประกอบการของ
ผู้ประกอบการ หจก.แม็คคอนกรีต 
บจก. เห็ดทอดนาโหนด ฟููดส์ และ 
หจก. เคเอสเอส อินเตอร์ไรซ์ 

2 มิ.ย. 53 ผู้ประกอบการ 10 ท าให้ทราบการด าเนินธุรกิจของ 
ผู้ประกบอการ และเป็นการเย่ียมให้
ก าลังใจและดูแลระหว่างการ 
บ่มเพาะฯ 

16 เย่ียมสถานประกอบการ การผลิต
และแปรรูปเห็ด ผู้ประกอบการ  
คุณศยามล เมธาวัฒนสกุล โดย  
รศ.ดร.โอภาส พิมพา นักวิจัย 

15 มิ.ย. 53 ผู้ประกอบการ นักวิจัย 5 ผู้ประกอบการได้รับความรู้ เรื่อง
กระบวนการผลิตเห็ดเปาฮื้อ เห็ด
นางฟูา เห็ดฟาง 

17 การศึกษาดูงานจากคณะทีมงาน 
University Malaysia Perlis (UniMAP) 

25 มิ.ย. 53 คณะทีมงาน University 
Malaysia Perlis (UniMAP) 

12 การสร้างเครือข่ายในส่วนของ
มหาวิทยาลัยและการน าเสนอผลการ
ด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะฯ 

18 ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ  
บริษัท ริเวอร์เวิร์ธ จ ากัด 

25 ส.ค. 53 ผู้ประกอบการ 4 ผู้ประกอบการมีการวางแนวทางใน
การพัฒนาการเพาะเลี้ยง และ
ขยายพันธ์ุหนอนแดงในพื้นที่ทดลอง
ขนาดเล็ก ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการ
เพาะเลี้ยง และหาสภาวะที่เหมาะสม
ในการเลี้ยง 

19 จัดนิทรรศการงาน IMT-GT  
ประจ าปี 2553 

15 มิ.ย. 10 บุคคลทั่วไปที่สนใจ 300 ประชาชนรู้จักศูนย์เพิ่มมากขึ้น 

20 จัดนิทรรศการโครงการถนนคนเดิน 
ม.อ. ชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา 

30 มิ.ย. 10 นักศึกษามหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2,450  นักศึกษามีสถานที่จ าหน่ายสินค้าเพื่อ
นักศึกษาและนักศึกษาได้เรียนรู้
ทักษะในการประกอบธุรกิจอย่าง
แท้จริง 
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วิทยาเขต ล าดับ ชื่อผู้ประกอบการ 
วันที่เข้ารับการ 
บ่มเพาะวิสาหกิจ 

ชื่อธุรกิจ ผลิตภัณฑ์/บริการ 

ปี 2554 
หาดใหญ่ 1 ณครวัตร ณคราวงค์ 5 ม.ค. 54 บราเทอร์ไอเดีย 3D animetion 

2 จตุพร  แซ่โลห ์ 7 ก.พ. 54 สตอมส์เทคโนโลยี Softwareและ Website 
3 ธิวาริ ไอริธากร 28 ก.ค. 54 ธุรกิจท่ีปรึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาด้านระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 
4 ธนพล วัชรสมพร 1 ส.ค. 54 ต าราเอก น้ าดื่มเพื่อสุขภาพ 
5 วรวิทย์ เผือกจีน 1 ส.ค. 54 อินโนริด Mini CNC 
6 มลิวัลย ์ชัยบุตร 6 ก.ย. 54 ธุรกิจผลิตภัณฑ์น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสม

ของน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น 
7 บุญธรรม  มะโนเพ็ชร 6 ก.ย. 54 ธุรกิจรองเท้าเพื่อสุขภาพจาก

กะลามะพร้าว 
รองเท้าเพื่อสุขภาพจากเม็ดกะลา 

8 ปิยะศักดิ์  มาศเมฆ 6 ก.ย. 54 ธุรกิจวิทยุกรงนก วิทยุกรงนก 
9 ไพบูลย์ บุญชม 29 พ.ย. 54 ธุรกิจน้ าจิ้มสุกี้ น้ าจิ้มสุกี้ 
10 สุวิณัย  หนูยัง 9 ธ.ค. 54 ธุรกิจ TANOTI น้ าส้มสายชูหมัก, น้ าสลัด  

จากผลตาลสุก 
ภูเก็ต 11 นพดล ปูุด า 19 เม.ย. 54 ธุรกิจเดอะเซาท์ ไซเบอร์ เทค Web as service, Web Design & 

Web Application, Online Marketing 
ปัตตานี 12 อับดุลวาริส แวอูมา 10 ม.ค. 54 ธุรกิจกรงนก กริซจ าลอง กริซ, กรงนก 
 
ตารางท่ี 2   กิจกรรมการประชุมของศูนย์บ่มเพาะฯ ประจ าปี 2553 

ล าดับ ชื่อกิจกรรม วัน เดือน ปี กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน
ผู้เข้าร่วม
ราย)

ผลที่ได้รับจากกิจกรรม

1 โครงการอบรมและเสวนาทางธุรกิจ 
หัวข้อ "สร้างฝัน สร้างอาชึพ สู่
เส้นทางผู้ปะกอบการ" Business idol 

22 ก.ย. 53 ผู้ประกอบการ นักศึกษา  
นักธุรกิจ 

245 เพื่อผู้ประกอบการ นักศึกษา 
นักธุรกิจ มีแรงบันดาลใจในการ 
สร้างฝัน สร้างอาชีพ 

2 โครงการอบรมการพัฒนาแผนธุรกิจ 
และ E-commerce                                                            

20 ส.ค. 53 ผู้ประกอบการ นักศึกษา นัก
ธุรกิจ 

16 เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้กับ
ผู้ประกอบการ 

3 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
นมแพะ 

17-21 ก.พ.53 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากแพะและ
เครื่องส าอาง 

11 เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ศึกษาและ
น ามาพัฒนาธุรกิจตนเอง 

4 โครงการอบรมเทคนิคการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่  
"เถ้าแก่น้อย" 

21-22 พ.ย. 52 ผู้ประกอบการ นักศึกษา นัก
ธุรกิจ 

200 เพื่อนักศึกษา ผู้ประกอบการ  
นักธุรกิจได้เรียนรู้ทักษะในการ
ประกอบธุรกิจอย่างแท้จริง 

5 โครงการศึกษาดูงาน Road Show 31 ก.พ. 53 กลุ่มผู้ประกอบการที่มี
ศักยภาพในพื้นที่ 

10 ท าให้เกิดการสร้างสัมพันธ์และท าให้
หน่วยงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

6 อบรมเรื่อง "ศิลปะการปิดการขาย" 25 ก.ย. 53 ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ
ทั่วไป 

45 ผู้ประกอบการ และผู้สนใจท่ัวไป
ได้รับความรู้เกี่ยวกับศิลปะในการ
ขายและท าธุรกิจ 

7 อบรมเรื่อง "การบริหารธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนด้วย CRM & CEM" 

15-16 ก.ย. 53 ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ
ทั่วไป 

50 ผู้ประกอบการ และผู้สนใจท่ัวไป
ได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆ  
ในการบริหารจัดการธุรกิจ 

8 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ
ใหม(่NEC) จังหวัดสุราษฏร์ธานี  

1 - 31 พ.ค. 53 ผู้ประกอบการใหม่ และ
ผู้สนใจท่ัวไป 

25 ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และทักษะด้าน
การประกอบธุรกิจเพิ่มข้ึน 
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ล าดับ ชื่อกิจกรรม วัน เดือน ปี กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน
ผู้เข้าร่วม
ราย)

ผลที่ได้รับจากกิจกรรม

9 คลินิกความรู้ทางด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาเรื่อง "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร การสืบค้น 
และการยกร่างค าขอสิทธิบัตรและ 
อนุสิทธิบัตร"                 

13 ม.ค 53 อาจารย ์บุคลากร นักศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน  

19 ผู้ประกอบการได้รับความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
การสืบค้น และการยกร่างค าขอ
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

10 โครงการบรรยายพิเศษ "สู่เส้นทาง
การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่"  
คร้ังท่ี 1  

16 ก.ย. 53 อาจารย ์บุคลากร นักศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน  

475 ท าให้นักศึกษา ผู้ประกอบการแล
ผู้เข้าร่วมสนใจในการเป็น
ผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น 

11 การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และ
จัดแสดงผลิตภัณฑ์ งาน ม.อ.วิชาการ 

24-26 ส.ค. 53 อาจารย ์บุคลากร นักศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน  

282 ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการให้เป็นที่
รู้จักมากข้ึน 

12 โครงการเสริมสร้าง ผู้ประกอบการ
ใหม่ (NEC) พื้นท่ีจังหวัดกระบี่  

5 ก.พ. -  
19 พ.ค. 53 

ผู้ประกอบการใหม่ 
และผู้สนใจท่ัวไป 

35 ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และทักษะด้าน
การประกอบธุรกิจเพิ่มข้ึน 

13 การศึกษาดูงานการด าเนินงานของ
ศูนย์บ่มเพาะฯ จากภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

20 ธ.ค. 52 เครือข่ายหน่วยบ่มเพาะฯ 30 เป็นการสร้างความร่วมมือภายใน
เครือข่าย 

14 การศึกษาดูงานจากคณะบริหาร
มหาวิทยาลัยภูฏาน 

1 มิ.ย. 53 หน่วยงานต่างประเทศ 13 ท าให้เกิดการสร้างสัมพันธ์และท าให้
หน่วยงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

15 การเย่ียมชมสถานประกอบการของ
ผู้ประกอบการ หจก.แม็คคอนกรีต 
บจก. เห็ดทอดนาโหนด ฟููดส์ และ 
หจก. เคเอสเอส อินเตอร์ไรซ์ 

2 มิ.ย. 53 ผู้ประกอบการ 10 ท าให้ทราบการด าเนินธุรกิจของ 
ผู้ประกบอการ และเป็นการเย่ียมให้
ก าลังใจและดูแลระหว่างการ 
บ่มเพาะฯ 

16 เย่ียมสถานประกอบการ การผลิต
และแปรรูปเห็ด ผู้ประกอบการ  
คุณศยามล เมธาวัฒนสกุล โดย  
รศ.ดร.โอภาส พิมพา นักวิจัย 

15 มิ.ย. 53 ผู้ประกอบการ นักวิจัย 5 ผู้ประกอบการได้รับความรู้ เรื่อง
กระบวนการผลิตเห็ดเปาฮื้อ เห็ด
นางฟูา เห็ดฟาง 

17 การศึกษาดูงานจากคณะทีมงาน 
University Malaysia Perlis (UniMAP) 

25 มิ.ย. 53 คณะทีมงาน University 
Malaysia Perlis (UniMAP) 

12 การสร้างเครือข่ายในส่วนของ
มหาวิทยาลัยและการน าเสนอผลการ
ด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะฯ 

18 ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ  
บริษัท ริเวอร์เวิร์ธ จ ากัด 

25 ส.ค. 53 ผู้ประกอบการ 4 ผู้ประกอบการมีการวางแนวทางใน
การพัฒนาการเพาะเลี้ยง และ
ขยายพันธ์ุหนอนแดงในพื้นที่ทดลอง
ขนาดเล็ก ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการ
เพาะเลี้ยง และหาสภาวะที่เหมาะสม
ในการเลี้ยง 

19 จัดนิทรรศการงาน IMT-GT  
ประจ าปี 2553 

15 มิ.ย. 10 บุคคลทั่วไปที่สนใจ 300 ประชาชนรู้จักศูนย์เพิ่มมากขึ้น 

20 จัดนิทรรศการโครงการถนนคนเดิน 
ม.อ. ชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา 

30 มิ.ย. 10 นักศึกษามหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2,450  นักศึกษามีสถานที่จ าหน่ายสินค้าเพื่อ
นักศึกษาและนักศึกษาได้เรียนรู้
ทักษะในการประกอบธุรกิจอย่าง
แท้จริง 
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ล าดับ ชื่อกิจกรรม วัน เดือน ปี กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน
ผู้เข้าร่วม
ราย)

ผลที่ได้รับจากกิจกรรม

21 การเข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่ จังหวัดกระบี่ 

5 ก.พ. 53 ผู้ประกอบการใหม่  
จังหวัดกระบี่ 

50 สนับสนุนบัณฑิตใหม่ ผู้ว่างงาน และ
พนักงานลูกจ้างที่มีพื้นฐานการศึกษา
ดีและมีศักยภาพ ให้สร้างโอกาส
ประกอบอาชีพด้วยตนเองด้วยการ
เป็นผู้ประกอบการ 

22 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและ
เศรษฐศาสตร์ 

5 ก.พ. 53 นักศึกษาชั้นปีที่ 4  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
และเศรษฐศาสตร์ 

56 แนะน าแนวทางสู่อาชีพการเป็น
ผู้ประกอบการ 
 

23 ประชุมข่าย UBI ภาคใต้ตอนล่าง  
คร้ังท่ี 6 ณ อุทยานนกน้ าทะเลน้อย  
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

22 ก.พ. 53 ผู้ประกอบการ 10 สร้างเสริมความสัมพันธ์ในเครือข่าย
และติดตามประเมินผลงานของ
เครือข่าย UBI 

24 PSU-BIC จัดงานรดน้ าด าหัวผู้บริหาร
ในเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 53 

12 เม.ย. 53 สมาชิกศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  25 สร้างเสริมความสัมพันธ์ในเครือข่าย 

25 PSU-BIC ร่วมเป็นวิทยากรใน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 

3 ก.ค. 53 นักศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

100 ให้ความรู้เบื้องต้นส าหรับการที่จะ
เป็นผู้ประกอบการ 

26 การออกนิทรรศการงานประกวด
รางวัลนวัตกรรม :  
President Award 2009 

30 ก.ค. 53 ผู้สนใจท่ัวไป    เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และ
การเปิดตัวงานวิจัยท่ีมีนวัตกรรมได้
ให้กับบุคคลภาย นอกและหน่วยงาน
เอกชนรู้จัก 

27 โครงการบรรยายพิเศษหัวข้อ 
"นักศึกษายุคใหม่ กับเส้นทางสู่การ
เป็นผู้ประกอบการ" 

1 ก.ย. 53 นักศึกษา 200 น าแนวคิดในการท างาน และการ
ประกอบการธุรกิจท่ีวิทยากรได้
บรรยายไปใช้ในการท างานและการ
ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ 

28 การเข้าร่วมประชุมเครือข่ายหน่วย 
บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา  
จ.เชียงใหม่ 

29 ม.ค. 53 ประธานกรรมการบริหาร
เครือข่ายอุดมศึกษา 
(เครือข่าย B) ประธาน
คณะท างานเชิงประเด็น UBI 
(เครือข่าย C) และเจ้าหน้าที่ 
บ่มเพาะวิสาหกิจของสถาบัน 
แม่ข่าย (เครือข่าย C) 

20 แลกเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการด าเนิน
กิจกรรมด้านต่างๆ ในเครือข่ายพื้นที่
ภูมิภาคทั้ง 9 แห่ง 

29 จัดนิทรรศการโครงการบ่มเพาะ 
ต้นกล้าอุตสาหกรรม 

1 มี.ค. 53 ผู้ประกอบการนักศึกษา 3 ได้น าผลิตภัณฑ์ไปประชาสัมพันธ์ใน
หน่วยงานภายนอก 

30 จัดนิทรรศการงาน Thai BISPA Fair 14-15 ม.ค. 53 บุคคลทั่วไป 100 ผู้ประกอบการได้น าเสนอผลิตภัณฑ์
และผลงานวิจัยให้บุคคลภายนอก
ทราบ ได้พบปะเครือข่ายนักวิจัย 

31 ศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
และสถาบันชา ศูนย์ภาษาและ
วัฒนธรรมจีน สิรินธร  

9 ธ.ค. 52 เจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ 

30 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
ด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
สถาบันจีนสิรินทรและสถาบันชา  

32 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Workshop for 
Business Incubation Center Project 
Manager 

1-3 ก.พ.53 ผู้จัดการของหน่วยบ่มเพาะฯ 
และเจ้าหน้าที่ที่ดูโครงการ
เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
(NEC) ทั่วประเทศ 

50 แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการ
ด าเนินกิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ และ
ก าหนดเป็นรูปแบบมาตรฐานและ
แนวทาง การปฏิบัติงานระหว่าง
หน่วยงานร่วมด าเนินการด้วยกัน 
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ล าดับ ชื่อกิจกรรม วัน เดือน ปี กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน
ผู้เข้าร่วม
ราย)

ผลที่ได้รับจากกิจกรรม

33 การมาศึกษาดูงานของ Vice 
Chancellor มหาวิทยาลัยภูฏาน  
และคณะ 

1 มิ.ย. 53 Vice Chancellor มหาวิทยาลัย
ภูฏาน และคณะ 

10 สร้างขวัญและก าลังใจให้กับ
ผู้ประกอบการ 

34 ม.อ. ยื่นจดสิทธิบัตรผ่านระบบ
สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร 
(PCT) เป็นรายแรกของมหาวิทยาลัย
ในประเทศ 

14 ม.ค. 53 ฝุายจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี (IPOP) ศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจ 

5 ได้รับการจดสิทธิบัตรอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบ 

35 งานฉลองครบรอบ 1 ปี ของสมาคม 
Thai-BISPA DAY 2010  

15 ม.ค. 53 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

120 ได้ประชาสัมพันธ์งานวิจัยของอาจารย์ 
ภายใต้การดูแลของศูนย์บ่มเพาะฯ 

36 นายกสมาคมเภสัชกรรมสมาคมฯ 
เย่ียมชมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

16 ก.ค. 53 เภสัชกร ธีระ ฉกาจนโรดม 
นายกสมาคมเภสัชกรรม
สมาคมแห่งประเทศไทย  

2 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าของ
ผู้ประกอบการ 

37 การประชุมสัมมนาเรื่อง "การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย สู่นวัตกรรมที่
ทันสมัย เพื่ออนาคต และเศรษฐกิจ
ของชาติ" 

16 ธ.ค. 52 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ที่มีศักยภาพ และ/หรือ
ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนจาก 
BOI หลากหลายสาขา รวมท้ัง
ผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้ 
การสนับสนุนของศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลา- 
นครินทร์ ทั้ง 4 วิทยาเขต 

54 สร้างความสามารถในการแข่งขันและ
การลงทุนภาค อุตสาหกรรม ให้
ตระหนักในทุกๆ ด้านนอกเหนือจาก
ด้านการผลิต การวิจัย โดยเฉพาะ
ทางด้านความเป็นไปได้ทางธุรกิจ 
และมีความสามารถในการวางแผน
ธุรกิจ และกลยุทธ์ธุรกิจ 

38 PSU-BIC ร่วมแสดงนิทรรศการงาน
ม.อ. วิชาการ ประจ าปี 2553 

17-20 ส.ค. 53 นักเรียน นักศึกษา บุคลากร 
และอาจารย์แต่ละ
สถาบันการศึกษา 

100+ เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าของ
ผู้ประกอบการ 

39 PSU-BIC เข้าอบรม Training the 
Trainer (e-Market Plate) 

19-20 พ.ย. 52 เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ ของแต่ละ 
มหาวิทยาลัย 

20 การตกแต่งรูปภาพส าหรับ 
ตกแต่งหน้าเว็บไซต์ และการหัดท า
เว็บไซต์ขายของอย่างง่ายด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป 

40 PSU-BIC ร่วมเดินขบวนในประเพณี 
วันลอยกระทง 

2 พ.ย. 52 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

100 เป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้
เป็นที่รู้จักแก่บุคลากรใน
มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป 

41 อบรมการเขียนแผนธุรกิจ โครงการ
ประกวดแผนธุรกิจเทคโนโลยีคร้ังท่ี 3 
ปี 2552 

20 พ.ย. 52 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 50 นักศึกษาได้รับความรู้เรื่องการเขียน
แผนธุรกิจ 

42 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานหน่วย 
บ่มเพาะวิสาหกิจ 11 แห่ง 

21 ธ.ค. 52 คณะท างานและตัวแทนจาก
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ใน
สถาบัน อุดมศึกษาทั่วประเทศ 

45 ได้ติดตามความก้าวหน้าของเครือข่าย
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจต่างๆ 

43 งานแสดงผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการ ในงานประชุม
คณะกรรมการบริการ CP ALL 

21 มิ.ย. 53 คุณจริยา ค าแหง  
ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ 
 

150 เป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการภายใต้
การดูแลของศูนย์ฯ 
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21 การเข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่ จังหวัดกระบี่ 

5 ก.พ. 53 ผู้ประกอบการใหม่  
จังหวัดกระบี่ 

50 สนับสนุนบัณฑิตใหม่ ผู้ว่างงาน และ
พนักงานลูกจ้างที่มีพื้นฐานการศึกษา
ดีและมีศักยภาพ ให้สร้างโอกาส
ประกอบอาชีพด้วยตนเองด้วยการ
เป็นผู้ประกอบการ 

22 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและ
เศรษฐศาสตร์ 

5 ก.พ. 53 นักศึกษาชั้นปีที่ 4  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
และเศรษฐศาสตร์ 

56 แนะน าแนวทางสู่อาชีพการเป็น
ผู้ประกอบการ 
 

23 ประชุมข่าย UBI ภาคใต้ตอนล่าง  
คร้ังท่ี 6 ณ อุทยานนกน้ าทะเลน้อย  
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

22 ก.พ. 53 ผู้ประกอบการ 10 สร้างเสริมความสัมพันธ์ในเครือข่าย
และติดตามประเมินผลงานของ
เครือข่าย UBI 

24 PSU-BIC จัดงานรดน้ าด าหัวผู้บริหาร
ในเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 53 

12 เม.ย. 53 สมาชิกศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  25 สร้างเสริมความสัมพันธ์ในเครือข่าย 

25 PSU-BIC ร่วมเป็นวิทยากรใน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 

3 ก.ค. 53 นักศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

100 ให้ความรู้เบื้องต้นส าหรับการที่จะ
เป็นผู้ประกอบการ 

26 การออกนิทรรศการงานประกวด
รางวัลนวัตกรรม :  
President Award 2009 

30 ก.ค. 53 ผู้สนใจท่ัวไป    เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และ
การเปิดตัวงานวิจัยท่ีมีนวัตกรรมได้
ให้กับบุคคลภาย นอกและหน่วยงาน
เอกชนรู้จัก 

27 โครงการบรรยายพิเศษหัวข้อ 
"นักศึกษายุคใหม่ กับเส้นทางสู่การ
เป็นผู้ประกอบการ" 

1 ก.ย. 53 นักศึกษา 200 น าแนวคิดในการท างาน และการ
ประกอบการธุรกิจท่ีวิทยากรได้
บรรยายไปใช้ในการท างานและการ
ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ 

28 การเข้าร่วมประชุมเครือข่ายหน่วย 
บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา  
จ.เชียงใหม่ 

29 ม.ค. 53 ประธานกรรมการบริหาร
เครือข่ายอุดมศึกษา 
(เครือข่าย B) ประธาน
คณะท างานเชิงประเด็น UBI 
(เครือข่าย C) และเจ้าหน้าที่ 
บ่มเพาะวิสาหกิจของสถาบัน 
แม่ข่าย (เครือข่าย C) 

20 แลกเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการด าเนิน
กิจกรรมด้านต่างๆ ในเครือข่ายพื้นที่
ภูมิภาคทั้ง 9 แห่ง 

29 จัดนิทรรศการโครงการบ่มเพาะ 
ต้นกล้าอุตสาหกรรม 

1 มี.ค. 53 ผู้ประกอบการนักศึกษา 3 ได้น าผลิตภัณฑ์ไปประชาสัมพันธ์ใน
หน่วยงานภายนอก 

30 จัดนิทรรศการงาน Thai BISPA Fair 14-15 ม.ค. 53 บุคคลทั่วไป 100 ผู้ประกอบการได้น าเสนอผลิตภัณฑ์
และผลงานวิจัยให้บุคคลภายนอก
ทราบ ได้พบปะเครือข่ายนักวิจัย 

31 ศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
และสถาบันชา ศูนย์ภาษาและ
วัฒนธรรมจีน สิรินธร  

9 ธ.ค. 52 เจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ 

30 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
ด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
สถาบันจีนสิรินทรและสถาบันชา  

32 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Workshop for 
Business Incubation Center Project 
Manager 

1-3 ก.พ.53 ผู้จัดการของหน่วยบ่มเพาะฯ 
และเจ้าหน้าที่ที่ดูโครงการ
เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
(NEC) ทั่วประเทศ 

50 แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการ
ด าเนินกิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ และ
ก าหนดเป็นรูปแบบมาตรฐานและ
แนวทาง การปฏิบัติงานระหว่าง
หน่วยงานร่วมด าเนินการด้วยกัน 
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33 การมาศึกษาดูงานของ Vice 
Chancellor มหาวิทยาลัยภูฏาน  
และคณะ 

1 มิ.ย. 53 Vice Chancellor มหาวิทยาลัย
ภูฏาน และคณะ 

10 สร้างขวัญและก าลังใจให้กับ
ผู้ประกอบการ 

34 ม.อ. ยื่นจดสิทธิบัตรผ่านระบบ
สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร 
(PCT) เป็นรายแรกของมหาวิทยาลัย
ในประเทศ 

14 ม.ค. 53 ฝุายจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี (IPOP) ศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจ 

5 ได้รับการจดสิทธิบัตรอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบ 

35 งานฉลองครบรอบ 1 ปี ของสมาคม 
Thai-BISPA DAY 2010  

15 ม.ค. 53 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

120 ได้ประชาสัมพันธ์งานวิจัยของอาจารย์ 
ภายใต้การดูแลของศูนย์บ่มเพาะฯ 

36 นายกสมาคมเภสัชกรรมสมาคมฯ 
เย่ียมชมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

16 ก.ค. 53 เภสัชกร ธีระ ฉกาจนโรดม 
นายกสมาคมเภสัชกรรม
สมาคมแห่งประเทศไทย  

2 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าของ
ผู้ประกอบการ 

37 การประชุมสัมมนาเรื่อง "การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย สู่นวัตกรรมที่
ทันสมัย เพื่ออนาคต และเศรษฐกิจ
ของชาติ" 

16 ธ.ค. 52 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ที่มีศักยภาพ และ/หรือ
ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนจาก 
BOI หลากหลายสาขา รวมท้ัง
ผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้ 
การสนับสนุนของศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลา- 
นครินทร์ ทั้ง 4 วิทยาเขต 

54 สร้างความสามารถในการแข่งขันและ
การลงทุนภาค อุตสาหกรรม ให้
ตระหนักในทุกๆ ด้านนอกเหนือจาก
ด้านการผลิต การวิจัย โดยเฉพาะ
ทางด้านความเป็นไปได้ทางธุรกิจ 
และมีความสามารถในการวางแผน
ธุรกิจ และกลยุทธ์ธุรกิจ 

38 PSU-BIC ร่วมแสดงนิทรรศการงาน
ม.อ. วิชาการ ประจ าปี 2553 

17-20 ส.ค. 53 นักเรียน นักศึกษา บุคลากร 
และอาจารย์แต่ละ
สถาบันการศึกษา 

100+ เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าของ
ผู้ประกอบการ 

39 PSU-BIC เข้าอบรม Training the 
Trainer (e-Market Plate) 

19-20 พ.ย. 52 เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ ของแต่ละ 
มหาวิทยาลัย 

20 การตกแต่งรูปภาพส าหรับ 
ตกแต่งหน้าเว็บไซต์ และการหัดท า
เว็บไซต์ขายของอย่างง่ายด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป 

40 PSU-BIC ร่วมเดินขบวนในประเพณี 
วันลอยกระทง 

2 พ.ย. 52 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

100 เป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้
เป็นที่รู้จักแก่บุคลากรใน
มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป 

41 อบรมการเขียนแผนธุรกิจ โครงการ
ประกวดแผนธุรกิจเทคโนโลยีคร้ังท่ี 3 
ปี 2552 

20 พ.ย. 52 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 50 นักศึกษาได้รับความรู้เรื่องการเขียน
แผนธุรกิจ 

42 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานหน่วย 
บ่มเพาะวิสาหกิจ 11 แห่ง 

21 ธ.ค. 52 คณะท างานและตัวแทนจาก
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ใน
สถาบัน อุดมศึกษาทั่วประเทศ 

45 ได้ติดตามความก้าวหน้าของเครือข่าย
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจต่างๆ 

43 งานแสดงผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการ ในงานประชุม
คณะกรรมการบริการ CP ALL 

21 มิ.ย. 53 คุณจริยา ค าแหง  
ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ 
 

150 เป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการภายใต้
การดูแลของศูนย์ฯ 
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44 การประชุมตรวจเยี่ยมและประเมินผล
การด าเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
ภาคใต้ตอนล่าง 

22 ธ.ค. 52 เครือข่ายสมาชิกศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ  

25 ได้ประเมินผลการด าเนินงานหน่วย 
บ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา 
ในเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง 

45 ร่วมสัมมนา "วิกฤตเศรษฐกิจ การเงิน 
การลงทุน และหุ้นไทยปัจจุบัน" 

24 เม.ย. 53 เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

50 เผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจการเงิน 
การลงทุน และหุ้นไทย 

46 Universiti Malaysia Perlis  เข้าเย่ียม
ชมและศึกษาดูงาน PSU-BIC 

25 มิ.ย. 53 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ของ Universiti Malaysia Perlis 

5 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าของ
ผู้ประกอบการ 

47 การจัดสัมมนา เรื่อง บทบาท ICT กับ
การบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ 

26 ก.ย. 53 ผู้สนใจท่ัวไป  76 ได้รับความรู้เรื่อง บทบาท ICT กับ
การบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ 

48 การศึกษาดูงานธุรกิจสปา  
ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย 

28-29 ก.ค. 53 ผู้ประกอบการ 10 พัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการสู่
ตลาดโลก 

49 PSU-BIC ร่วมจัดนิทรรศการงาน 
FOOD Expo Songkhla และมหกรรม
สินค้า 3 ประเทศ (IMT-GT TRADE 
FAIR) 

7-12 เม.ย. 54 ผู้สนใจท่ัวไป  300 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าของ
ผู้ประกอบการ 

50 ประชุมเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะฯ ใน
สถาบันอุดมศึกษา 

8 พ.ย. 52 ผู้แทนอนุกรรมการส่งเสริม
งานวิจัยเชิงพาณิชย์ฯ ผู้บริหาร
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กรรมการด าเนิน 
การจัดจ้างฯ ประธาน
กรรมการบริหารเครือข่าย
อุดมศึกษา (เครือข่าย B) 
ประธานคณะท างานเชิง
ประเด็น UBI (เครือข่าย C) 
ฝุายเลขานุการประจ า
เครือข่ายเชิงประเด็น UBI 
(เครือข่าย C) เจ้าหน้าที่ศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจ เครือข่าย
ภาคใต้ตอนล่าง และฝุาย
เลขานุการ 

39 สามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อสร้างและก าหนด
แนวทางในการด าเนินงานร่วมกัน ได้
รูปแบบแนวทางเดียวกันของ
เครือข่าย สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ 

51 การจัดตั้งส านักประสานงานศูนย์ 
บ่มเพาะฯ วิทยาเขตตรัง 

1 ธ.ค. 52 ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  

8   

52 การร่วมงานโครงการเพาะต้นกล้า
อุตสาหกรรม 

1 มี.ค. 53 นักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

68 ท าให้นักศึกษามีความรู้เพิ่มมากขึ้น 

53 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา" 

10-12 มี.ค. 53 ฝุายจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี (IPOP) ศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

59 เพิ่มพูนทักษะและน าประสบการณ์ที่
ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

54 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเข้าร่วมพิธีเปิด
โรงผลิตก๊าซชีวภาพ 

11 มิ.ย. 53 ผู้สนใจท่ัวไป  50 เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงาน
สะอาด ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก และช่วยแก้ไขปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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55 การประชุมเครือข่าย UBI คร้ังท่ี 4  
ปี 2553 

11-13 มิ.ย. 53 เครือข่ายหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา 

25 สรุปแนวทางการด าเนินงานของ
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ แต่ละ
มหาวิทยาลัย และการวางกลยุทธ์ 
การด าเนินงานของหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ ในมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
และราชมงคล ทั้งประเทศ 

56 PSU-BIC ร่วมงานด้านยางพารา 
อาหารฮาลาล และอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคใต้  

13 ม.ค. 53 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

50 การเพิ่มมูลค่ายางพาราและการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 

57 PSU-BIC ร่วมงานมหกรรมการออม
การลงทุนครบวงจร : SET in the City 
สัญจร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

13 มี.ค. 53 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และ
กิจกรรมบ่มเพาะ  
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

100 สร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้น
ให้เห็นความส าคัญของการบริหาร
เงินออมผ่านการลงทุน 

58 ร่วมแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใน
งานเกษตรภาคใต้ ประจ าปี 2553 

13-22 ส.ค.53 นักเรียน นักศึกษา บุคลากร 
อาจารย์ และประชาชนท่ัวไป 

1,200 นักเรียน นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ 
และประชาชนท่ัวไป ให้ความสนใจ 
และรู้จักศูนย์บ่มเพาะมากขึ้น 

59 การประชุมหารือแนวทางความ
ร่วมมือระหว่าง CP All กับ PSU-BIC 

15 ธ.ค. 52 CP All กับ PSU-BIC 10 เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของ
ผู้ประกอบการ 

60 PSU-BIC ร่วมจัดอบรมแผนธุรกิจทาง
การเกษตรให้กับนักศึกษาคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

16-17 ม.ค. 53 นักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีที่ 3-4 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

77 เสริมความรู้ความสามารถและทักษะ
ทางด้านการด าเนินการและจัดท า
แผนธุรกิจทางการเกษตร 

61 การจัดงานแถลงข่าวงานวันนักวิจัย
และนวัตกรรม ม.อ. ประจ าปี 2553 

17-18 พ.ค.53 ผู้อ านวยการศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ และคณะผู้บริหาร
จากส านักวิจัยและพัฒนา 

100 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าของ
ผู้ประกอบการ 

62 งานวันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ.
ประจ าปี 2553 

17-18 พ.ค. 53 ผู้สนใจท่ัวไป  200 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าของ
ผู้ประกอบการ 

63 รพ.รามาฯ เข้าเย่ียมชมดูงานด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

17-18 มี.ค. 53 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะ
แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

7 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

64 จัดนิทรรศการงาน ม.อ.วิชาการ 
ประจ าปี 2553 

17-20 ส.ค.53 นักเรียน นักศึกษา บุคลากร 
อาจารย์ และประชาชนท่ัวไป 

500 นักเรียน นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ 
และประชาชนท่ัวไป ให้ความสนใจ 
และรู้จักศูนย์บ่มเพาะมากขึ้น 

65 12th International Training Workshop 
on Business Incubation Business 
Incubation Models 

12-17 ต.ค. 52 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

5 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าของ
ผู้ประกอบการ 

66 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จัดกิจกรรม
ประชุมและพบปะสังสรรค์
ผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

2 ม.ค. 53 ผู้ประกอบการ 30 ความรู้ทางด้านการเงิน บัญชี และ
ภาษี 

67 การเย่ียมสถานประกอบการ
ผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะฯ 

2 มิ.ย. 53 ผู้ประกอบการ 3 ให้ค าปรึกษาแนะน าเรื่องการด าเนิน
ธุรกิจ และการจัดการภายในองค์กร
แก่ผู้ประกอบการ 

68 การอบรมเรื่อง ก้าวทันกับงบกระแส
เงินสด WORK SHOP  

20 ก.ค. 53 ผู้ท าบัญชี และผู้สอบบัญชี 30 ได้รับความรู้เรื่อง ก้าวทันกับ 
งบกระแสเงินสด  
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44 การประชุมตรวจเยี่ยมและประเมินผล
การด าเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
ภาคใต้ตอนล่าง 

22 ธ.ค. 52 เครือข่ายสมาชิกศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ  

25 ได้ประเมินผลการด าเนินงานหน่วย 
บ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา 
ในเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง 

45 ร่วมสัมมนา "วิกฤตเศรษฐกิจ การเงิน 
การลงทุน และหุ้นไทยปัจจุบัน" 

24 เม.ย. 53 เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

50 เผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจการเงิน 
การลงทุน และหุ้นไทย 

46 Universiti Malaysia Perlis  เข้าเย่ียม
ชมและศึกษาดูงาน PSU-BIC 

25 มิ.ย. 53 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ของ Universiti Malaysia Perlis 

5 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าของ
ผู้ประกอบการ 

47 การจัดสัมมนา เรื่อง บทบาท ICT กับ
การบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ 

26 ก.ย. 53 ผู้สนใจท่ัวไป  76 ได้รับความรู้เรื่อง บทบาท ICT กับ
การบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ 

48 การศึกษาดูงานธุรกิจสปา  
ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย 

28-29 ก.ค. 53 ผู้ประกอบการ 10 พัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการสู่
ตลาดโลก 

49 PSU-BIC ร่วมจัดนิทรรศการงาน 
FOOD Expo Songkhla และมหกรรม
สินค้า 3 ประเทศ (IMT-GT TRADE 
FAIR) 

7-12 เม.ย. 54 ผู้สนใจท่ัวไป  300 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าของ
ผู้ประกอบการ 

50 ประชุมเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะฯ ใน
สถาบันอุดมศึกษา 

8 พ.ย. 52 ผู้แทนอนุกรรมการส่งเสริม
งานวิจัยเชิงพาณิชย์ฯ ผู้บริหาร
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กรรมการด าเนิน 
การจัดจ้างฯ ประธาน
กรรมการบริหารเครือข่าย
อุดมศึกษา (เครือข่าย B) 
ประธานคณะท างานเชิง
ประเด็น UBI (เครือข่าย C) 
ฝุายเลขานุการประจ า
เครือข่ายเชิงประเด็น UBI 
(เครือข่าย C) เจ้าหน้าที่ศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจ เครือข่าย
ภาคใต้ตอนล่าง และฝุาย
เลขานุการ 

39 สามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อสร้างและก าหนด
แนวทางในการด าเนินงานร่วมกัน ได้
รูปแบบแนวทางเดียวกันของ
เครือข่าย สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ 

51 การจัดตั้งส านักประสานงานศูนย์ 
บ่มเพาะฯ วิทยาเขตตรัง 

1 ธ.ค. 52 ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  

8   

52 การร่วมงานโครงการเพาะต้นกล้า
อุตสาหกรรม 

1 มี.ค. 53 นักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

68 ท าให้นักศึกษามีความรู้เพิ่มมากขึ้น 

53 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา" 

10-12 มี.ค. 53 ฝุายจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี (IPOP) ศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

59 เพิ่มพูนทักษะและน าประสบการณ์ที่
ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

54 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเข้าร่วมพิธีเปิด
โรงผลิตก๊าซชีวภาพ 

11 มิ.ย. 53 ผู้สนใจท่ัวไป  50 เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงาน
สะอาด ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก และช่วยแก้ไขปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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55 การประชุมเครือข่าย UBI คร้ังท่ี 4  
ปี 2553 

11-13 มิ.ย. 53 เครือข่ายหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา 

25 สรุปแนวทางการด าเนินงานของ
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ แต่ละ
มหาวิทยาลัย และการวางกลยุทธ์ 
การด าเนินงานของหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ ในมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
และราชมงคล ทั้งประเทศ 

56 PSU-BIC ร่วมงานด้านยางพารา 
อาหารฮาลาล และอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคใต้  

13 ม.ค. 53 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

50 การเพิ่มมูลค่ายางพาราและการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 

57 PSU-BIC ร่วมงานมหกรรมการออม
การลงทุนครบวงจร : SET in the City 
สัญจร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

13 มี.ค. 53 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และ
กิจกรรมบ่มเพาะ  
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

100 สร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้น
ให้เห็นความส าคัญของการบริหาร
เงินออมผ่านการลงทุน 

58 ร่วมแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใน
งานเกษตรภาคใต้ ประจ าปี 2553 

13-22 ส.ค.53 นักเรียน นักศึกษา บุคลากร 
อาจารย์ และประชาชนท่ัวไป 

1,200 นักเรียน นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ 
และประชาชนท่ัวไป ให้ความสนใจ 
และรู้จักศูนย์บ่มเพาะมากขึ้น 

59 การประชุมหารือแนวทางความ
ร่วมมือระหว่าง CP All กับ PSU-BIC 

15 ธ.ค. 52 CP All กับ PSU-BIC 10 เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของ
ผู้ประกอบการ 

60 PSU-BIC ร่วมจัดอบรมแผนธุรกิจทาง
การเกษตรให้กับนักศึกษาคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

16-17 ม.ค. 53 นักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีที่ 3-4 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

77 เสริมความรู้ความสามารถและทักษะ
ทางด้านการด าเนินการและจัดท า
แผนธุรกิจทางการเกษตร 

61 การจัดงานแถลงข่าวงานวันนักวิจัย
และนวัตกรรม ม.อ. ประจ าปี 2553 

17-18 พ.ค.53 ผู้อ านวยการศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ และคณะผู้บริหาร
จากส านักวิจัยและพัฒนา 

100 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าของ
ผู้ประกอบการ 

62 งานวันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ.
ประจ าปี 2553 

17-18 พ.ค. 53 ผู้สนใจท่ัวไป  200 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าของ
ผู้ประกอบการ 

63 รพ.รามาฯ เข้าเย่ียมชมดูงานด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

17-18 มี.ค. 53 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะ
แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

7 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

64 จัดนิทรรศการงาน ม.อ.วิชาการ 
ประจ าปี 2553 

17-20 ส.ค.53 นักเรียน นักศึกษา บุคลากร 
อาจารย์ และประชาชนท่ัวไป 

500 นักเรียน นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ 
และประชาชนท่ัวไป ให้ความสนใจ 
และรู้จักศูนย์บ่มเพาะมากขึ้น 

65 12th International Training Workshop 
on Business Incubation Business 
Incubation Models 

12-17 ต.ค. 52 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

5 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าของ
ผู้ประกอบการ 

66 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จัดกิจกรรม
ประชุมและพบปะสังสรรค์
ผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

2 ม.ค. 53 ผู้ประกอบการ 30 ความรู้ทางด้านการเงิน บัญชี และ
ภาษี 

67 การเย่ียมสถานประกอบการ
ผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะฯ 

2 มิ.ย. 53 ผู้ประกอบการ 3 ให้ค าปรึกษาแนะน าเรื่องการด าเนิน
ธุรกิจ และการจัดการภายในองค์กร
แก่ผู้ประกอบการ 

68 การอบรมเรื่อง ก้าวทันกับงบกระแส
เงินสด WORK SHOP  

20 ก.ค. 53 ผู้ท าบัญชี และผู้สอบบัญชี 30 ได้รับความรู้เรื่อง ก้าวทันกับ 
งบกระแสเงินสด  
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69 ร่วมงานสัมมนาการเตือนภัย เพื่อ
รายงานสถานการณ์ SMEs ไทย  
คร้ังท่ี 3/2552 สัญจร 

20 ต.ค. 52 ผู้ประกอบการขนาดกลาง 
และขนาดย่อม 

50 ได้รับความรู้เรื่องการริเริ่มและพัฒนา
ศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมภาคใต้ 

70 ร่วมงานม.อ. 2565 อนาคตท่ี (เรา) 
ต้องร่วมสร้าง 

21 ตุ.ค. 52 ผู้บริหารและบุคลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ทุกวิทยาเขต 

500 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และร่วม
กิจกรรมกับมหาวิทยาลัย 

71 ประกาศผลการประกวดแผนธุรกิจ
เทคโนโลยี คร้ังท่ี 3 

24 ม.ค. 53 นักศึกษา 40 นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มข้ึนในการ
เขียนแผนธุรกิจ 

72 PSU-BIC ร่วมจัดนิทรรศการงาน ม.อ.
วิชาการ ประจ าปี 2552  
ณ วิทยาเขตตรัง 

24-25 พ.ย. 52 ผู้สนใจท่ัวไป  150 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร์ทุกวิทยาเขต ให้เป็นที่
ประจักษ์แก่บุคคลภาย นอกองค์กร 
ให้เกิดความเชื่อม่ันในความสามารถ
ทางวิชาการ 

73 โครงการอบรม "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาและการสืบค้น
สิทธิบัตร" 

26 ม.ค. 53 ผู้สนใจท่ัวไป  15 สามารถวิเคราะห์ จ าแนกประเภท
ทรัพย์สินทางปัญญา และเช่ือมโยง
ทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดมูลค่าเชิง
พาณิชย์ได้ และสามารถสืบค้นข้อมูล
สิทธิบัตรในเบื้องต้นได้ 

74 ผู้อ านวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเข้า
ร่วมประชุมเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา 

26 มี.ค. 53 ผู้อ านวยการส านักประสาน
และส่งเสริมกิจการการ
อุดมศึกษา ประธาน
กรรมการบริหารเครือข่าย
อุดมศึกษา (เครือข่าย B) 
ประธานคณะท างานเชิง
ประเด็น UBI (เครือข่าย C) 
เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจของ
สถาบันแม่ข่าย (เครือข่าย C) 
และคณะท างานจาก สกอ. 

30 การจัดตั้งหน่วย UBI และเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับสถาบัน 
อุดมศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม 

75 ผู้บริหาร PSU-BIC ร่วมงาน The 3rd 
infoDev Global Forum on Innovation 
& Entrepreneurship ประเทศบราซิล 

26-30 ต.ค. 52 ผู้บริหารและคณะท างานจาก
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

3 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าของ
ผู้ประกอบการ 

76 ศึกษาดูงานผู้ประกอบการท าธุรกิจ  27-28 ก.ค.53 ผู้ประกอบการ 43 ผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ซึ่งกันและกัน และมีเครือข่ายเพิ่ม
มากขึ้น 

77 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ 
ดินประดิษฐ์เชิงพาณิชย์ 

28 ก.พ. 53 สมาชิกศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  25 สร้างความตระหนักในการเป็น
ผู้ประกอบการของผู้ที่เข้าร่วม
โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการน า
ผลงานวิจัยคือดินประดิษฐ์ของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

78 การเปิดตัวโครงการถนนคนเดิน  
ชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา  
ศูนย์บ่มเพาะฯ ม.อ. 

30 มิ.ย. 53 นักศึกษา บุคลากร ใน
มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป 

200 ท าให้เกิดการสร้างสัมพันธ์และ 
ท าให้หน่วยงานของศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 
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79 งานสัมมนาการพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพด้วย ICT 

31 ก.ค. 53 ผู้สนใจท่ัวไป  177 ได้รับความรู้เรื่อง การพัฒนาองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพด้วย ICT เพิ่มข้ึน 

80 อบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ผู้ประกอบการฮาลาล 

3-4 ก.ค. 53 ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 เสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ
ฮาลาล 

81 โครงการสัมมนาการก าหนดกลยุทธ์
และจัดท าแผนการปฏิบัติงาน 
ประจ าปี 2554 

3-5 ก.ย. 53 ผู้บริหารและบุคลากร ศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจ 

25 เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
และมีแนวทางในการพัฒนาศูนย์บ่ม
เพาะฯ ให้ไปในทิศทางท่ีสอดคล้อง
กับกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 

82 PSU-BIC ร่วมงาน  โครงการสาน
สัมพันธ์เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค ครั้งที่ 2 

4-6 ต.ค. 52 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

42 ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท างาน ซึ่งจะเป็น
การเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

83 ผู้อ านวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
เป็นวิทยากรในหัวข้อ "เทคนิคการ
ด าเนินงานบ่มเพาะให้ประสบ
ผลส าเร็จ" 

5-7 มี.ค. 53 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

30 เพื่อให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในเครือข่าย 

84 PSU-BIC ร่วมกล่าวแนะน าศูนย์ในการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ม.อ.ตรัง 

6 ม.ค. 53 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง 

450 ได้รับความรู้เรื่องผู้ประกอบการ
ทางเลือกใหม่ คิดได้ท าได้ 

85 การจัดอบรมทักษะทางด้านธุรกิจ
ส าหรับผู้ประกอบการซอฟต์แวร ์

6 มิ.ย. - 
11 ก.ค. 53 

ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ 17 ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้
ทางด้านธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจมีความ
เข้มแข็ง 

86 กิจกรรมการศึกษาดูงาน  
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง 

6-12 ธ.ค. 52 ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง 

20 เพื่อให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในเครือข่าย 

87 โครงการอบรมและพัฒนาผู้จัดการ/
ผู้อ านวยการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
ในสถาบันอุดมศึกษารุ่นใหม่ 

9-14 ส.ค. 53 ผู้จัดการและผู้อ านวยการ UBI 
รุ่นป ี2549-2551 

54 การบริหารหน่วยบ่มเพาะฯ การให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ 
ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนา
ผูป้ระกอบการให้มีประสิทธิภาพ และ
ศักยภาพมากยิ่งขึ้น 

ป ี2554 
1 กิจกรรมบรรยายเรื่องการรับบริการ

จากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ของ
นักศึกษาที่จะเป็นผู้ประกอบการ 
 

22 ก.ค. 54 นักศึกษา 28 นักศึกษาเข้าใจข้ันตอนและรับทราบ
ถึงบริการของศูนย์บ่มเพาะฯ 

2 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ
ใหม่ 

9 ม.ค. -  
31 ส.ค 54 

ผู้ประกอบการ ผู้ว่างงาน 
ทายาทธุรกิจ บัณฑิต/
นักศคกษา ผู้สนใจธุรกิจ 

63 เพื่อให้มีจ านวนผู้ประกอบการใหม่
เพิ่มข้ึน 
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69 ร่วมงานสัมมนาการเตือนภัย เพื่อ
รายงานสถานการณ์ SMEs ไทย  
คร้ังท่ี 3/2552 สัญจร 

20 ต.ค. 52 ผู้ประกอบการขนาดกลาง 
และขนาดย่อม 

50 ได้รับความรู้เรื่องการริเริ่มและพัฒนา
ศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมภาคใต้ 

70 ร่วมงานม.อ. 2565 อนาคตท่ี (เรา) 
ต้องร่วมสร้าง 

21 ตุ.ค. 52 ผู้บริหารและบุคลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ทุกวิทยาเขต 

500 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และร่วม
กิจกรรมกับมหาวิทยาลัย 

71 ประกาศผลการประกวดแผนธุรกิจ
เทคโนโลยี คร้ังท่ี 3 

24 ม.ค. 53 นักศึกษา 40 นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มข้ึนในการ
เขียนแผนธุรกิจ 

72 PSU-BIC ร่วมจัดนิทรรศการงาน ม.อ.
วิชาการ ประจ าปี 2552  
ณ วิทยาเขตตรัง 

24-25 พ.ย. 52 ผู้สนใจท่ัวไป  150 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร์ทุกวิทยาเขต ให้เป็นที่
ประจักษ์แก่บุคคลภาย นอกองค์กร 
ให้เกิดความเชื่อม่ันในความสามารถ
ทางวิชาการ 

73 โครงการอบรม "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาและการสืบค้น
สิทธิบัตร" 

26 ม.ค. 53 ผู้สนใจท่ัวไป  15 สามารถวิเคราะห์ จ าแนกประเภท
ทรัพย์สินทางปัญญา และเช่ือมโยง
ทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดมูลค่าเชิง
พาณิชย์ได้ และสามารถสืบค้นข้อมูล
สิทธิบัตรในเบื้องต้นได้ 

74 ผู้อ านวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเข้า
ร่วมประชุมเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา 

26 มี.ค. 53 ผู้อ านวยการส านักประสาน
และส่งเสริมกิจการการ
อุดมศึกษา ประธาน
กรรมการบริหารเครือข่าย
อุดมศึกษา (เครือข่าย B) 
ประธานคณะท างานเชิง
ประเด็น UBI (เครือข่าย C) 
เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจของ
สถาบันแม่ข่าย (เครือข่าย C) 
และคณะท างานจาก สกอ. 

30 การจัดตั้งหน่วย UBI และเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับสถาบัน 
อุดมศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม 

75 ผู้บริหาร PSU-BIC ร่วมงาน The 3rd 
infoDev Global Forum on Innovation 
& Entrepreneurship ประเทศบราซิล 

26-30 ต.ค. 52 ผู้บริหารและคณะท างานจาก
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

3 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าของ
ผู้ประกอบการ 

76 ศึกษาดูงานผู้ประกอบการท าธุรกิจ  27-28 ก.ค.53 ผู้ประกอบการ 43 ผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ซึ่งกันและกัน และมีเครือข่ายเพิ่ม
มากขึ้น 

77 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ 
ดินประดิษฐ์เชิงพาณิชย์ 

28 ก.พ. 53 สมาชิกศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  25 สร้างความตระหนักในการเป็น
ผู้ประกอบการของผู้ที่เข้าร่วม
โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการน า
ผลงานวิจัยคือดินประดิษฐ์ของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

78 การเปิดตัวโครงการถนนคนเดิน  
ชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา  
ศูนย์บ่มเพาะฯ ม.อ. 

30 มิ.ย. 53 นักศึกษา บุคลากร ใน
มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป 

200 ท าให้เกิดการสร้างสัมพันธ์และ 
ท าให้หน่วยงานของศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 
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79 งานสัมมนาการพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพด้วย ICT 

31 ก.ค. 53 ผู้สนใจท่ัวไป  177 ได้รับความรู้เรื่อง การพัฒนาองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพด้วย ICT เพิ่มข้ึน 

80 อบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ผู้ประกอบการฮาลาล 

3-4 ก.ค. 53 ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 เสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ
ฮาลาล 

81 โครงการสัมมนาการก าหนดกลยุทธ์
และจัดท าแผนการปฏิบัติงาน 
ประจ าปี 2554 

3-5 ก.ย. 53 ผู้บริหารและบุคลากร ศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจ 

25 เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
และมีแนวทางในการพัฒนาศูนย์บ่ม
เพาะฯ ให้ไปในทิศทางท่ีสอดคล้อง
กับกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 

82 PSU-BIC ร่วมงาน  โครงการสาน
สัมพันธ์เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค ครั้งที่ 2 

4-6 ต.ค. 52 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

42 ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท างาน ซึ่งจะเป็น
การเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

83 ผู้อ านวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
เป็นวิทยากรในหัวข้อ "เทคนิคการ
ด าเนินงานบ่มเพาะให้ประสบ
ผลส าเร็จ" 

5-7 มี.ค. 53 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

30 เพื่อให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในเครือข่าย 

84 PSU-BIC ร่วมกล่าวแนะน าศูนย์ในการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ม.อ.ตรัง 

6 ม.ค. 53 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง 

450 ได้รับความรู้เรื่องผู้ประกอบการ
ทางเลือกใหม่ คิดได้ท าได้ 

85 การจัดอบรมทักษะทางด้านธุรกิจ
ส าหรับผู้ประกอบการซอฟต์แวร ์

6 มิ.ย. - 
11 ก.ค. 53 

ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ 17 ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้
ทางด้านธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจมีความ
เข้มแข็ง 

86 กิจกรรมการศึกษาดูงาน  
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง 

6-12 ธ.ค. 52 ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง 

20 เพื่อให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในเครือข่าย 

87 โครงการอบรมและพัฒนาผู้จัดการ/
ผู้อ านวยการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
ในสถาบันอุดมศึกษารุ่นใหม่ 

9-14 ส.ค. 53 ผู้จัดการและผู้อ านวยการ UBI 
รุ่นปี 2549-2551 

54 การบริหารหน่วยบ่มเพาะฯ การให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ 
ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนา
ผูป้ระกอบการให้มีประสิทธิภาพ และ
ศักยภาพมากยิ่งขึ้น 

ป ี2554 
1 กิจกรรมบรรยายเรื่องการรับบริการ

จากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ของ
นักศึกษาที่จะเป็นผู้ประกอบการ 
 

22 ก.ค. 54 นักศึกษา 28 นักศึกษาเข้าใจข้ันตอนและรับทราบ
ถึงบริการของศูนย์บ่มเพาะฯ 

2 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ
ใหม่ 

9 ม.ค. -  
31 ส.ค 54 

ผู้ประกอบการ ผู้ว่างงาน 
ทายาทธุรกิจ บัณฑิต/
นักศคกษา ผู้สนใจธุรกิจ 

63 เพื่อให้มีจ านวนผู้ประกอบการใหม่
เพิ่มข้ึน 
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3 จัดโครงการ Business Idol 24 ส.ค. 54 นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจ 

200 นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ
ทั่วไปได้รับแนวคิดต่างๆเพื่อน ามา
ประยุกต์และปรับใช้ในการท าธุรกิจ 

4 การจัดนิทรรศการแสดงผลงานและ
จัดแสดงผลิตภัณฑ์ งานม.อ.วิชาการ 

24–26 ส.ค. 54 อาจารย ์บุคลากร นักศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน  

100 ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการให้เป็นที่
รู้จักมากข้ึน 

5 โครงการบรรยายพิเศษ “สู่เส้นทาง
การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่”  
คร้ังท่ี 2 

24 ส.ค. 54 อาจารย ์บุคลากร นักศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน  

780 ท าให้นักศึกษา ผู้ประกอบการและ
ผู้เข้าร่วมสนใจในการเป็น
ผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น 

6 ศึกษาดูงานของหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

20 พ.ค. 54 ผู้ประกอบการภายใต้การ
สนับสนุนของหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ 

11 เพื่อเป็นแบบอย่างให้สามารถ
ด าเนินงานได้ตามแบบศูนย์ 
บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ. 

7 ผู้อ านวยการองค์การสวนยาง และ
ทีมงาน ในการเย่ียมชมและศึกษาการ
ด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะฯ  

19 ก.ย. 54 องค์การยาง 5 ท าให้เกิดการสร้างสัมพันธ์และ 
ท าให้หน่วยงานของศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

8 อบรมโครงการพัฒนาบุคลากร "การ
ให้บริการที่เป็นเลิศ (Excellent 
Service)" 

26 ต.ค. 53 บุคลากร และเครือข่าย ของ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  

11 พัฒนาบุคลากร และเครือข่าย ของ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  

9 อบรมทักษะทางธุรกิจ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ (ติดปีก 
SMEs) ประจ าเดือนตุลาคม 53 

27 ต.ค. 53 ผู้ประกอบการบ่มเพาะฯ และ
ผู้ประกอบการทั่วไป 

20 เป็นประโยชน์กับการด าเนินธุรกิจกับ
ผู้ประกอบการบ่มเพาะฯ และ
ผู้ประกอบการทั่วไป 

10 อบรมทักษะทางธุรกิจ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ (ติดปีก 
SMEs) ประจ าเดือนตุลาคม 53 

27 ต.ค. 53 ผู้ประกอบการบ่มเพาะฯ และ
ผู้ประกอบการทั่วไป 

418 แนวคิดและหลักการด าเนินธุรกิจ
ต่างๆ มากมายเพื่อเป็นประโยชน์กับ
การด าเนินธุรกิจกับผู้ประกอบการ 

11 การจัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
ประจ าปี 2554 

24 ธ.ค. 53 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจ โครงการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ 
(STSP), CD, CILO, iSMEs, 
และ PSU-ITC 

50 เพื่อให้เกิดความสามัคคีภายใน
หน่วยงาน 

12 งานเลี้ยงสังสรรค์ผู้ประกอบการศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ. 

8 ม.ค. 54 ผู้ประกอบการ  40 เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

13 การเย่ียมชมโรงงานผู้ประกอบการ 12 ม.ค. 54 ผู้ประกอบการ  2 ได้รับข้อมูลความรู้ที่เพิ่มข้ึน 
14 รองผอ.ฝุายบ่มเพาะร่วมโครงการ

เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการใน
พื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ (รุ่นที่ 1) 

21 ม.ค. 54 ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  

150 สร้างศักยภาพผู้ประกอบการให้
เข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบัน
การเงินรัฐได้ง่ายขึ้น 

15 งานแนะน ากิจกรรมเพราะต้นกล้า
อุตสาหกรรม เพื่อเข้าอบรมหลักสูตร 
"การบ่มเพาะจิตวิญญาณ
ผู้ประกอบการ" 

10 ก.พ. 54 นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

50 นักศึกษาได้เรียนรู้การในการเป็น
ผู้ประกอบการ 

16 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ศึกษาดูงาน PSU-BIC 

8 มี.ค. 54 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 

9 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

17 Profesor เย่ียมฝุายจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาฯ และถ่ายทอดเทคโนโลยี
พร้อมท้ังศูนย์บ่มเพะวิสาหกิจ มอ. 

14 มี.ค. 54 Dr.Stephen P. Wanger จาก 
Higher Education School of 
Educational Studies, 
Oklahoma State University  

2 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 
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18 มหาวิทยาลัยบูรพา ดูงาน  19 มี.ค. 54 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา
และ บุคลากรจากส านักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

7 ให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดตั้ง
อุทยานวทิยาศาสตร์ภาคตะวันออก
สามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

19 งาน "ชาวม.อ. และชาวหาดใหญ่รวม
ใจส่งก าลังใจแก่ผู้ประสบภัยประเทศ
ญี่ปุุน" 

25 มี.ค. 54 นักศึกษา บุคลากร ม.อ. 100 ได้แสดงออกถึงความช่วยเหลือแก่
ประเทศญี่ปุุน 

20 สถานีโทรทัศน์หาดใหญ่เคเบิ้ล 93 ได้
เข้าสัมภาษณ์สด 

29 มี.ค. 54 ทีมงานของสถานีโทรทัศน์
หาดใหญ่เคเบิ้ล 93  

8 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

21 พิธีสงกรานต์รดน้ าขอพรจากผู้บริหาร 12 เม.ย. 54 บุคลากรและผู้ประกอบการ 33 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย 

22 การประเมินแผนธุรกิจ โครงการ
เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) 
ประจ าปี 2554 

30 เม.ย. 54 ผู้ประกอบการ 30 พัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจ
ให้แก่ผู้ประกอบการ 

23 โครงการอบรมทักษะทางธุรกิจเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ (ติด
ปีก SMEs) ประจ าเดือนพฤษภาคม 

30 พ.ค. 54 ผู้ประกอบการ  13 พัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจ
ให้แก่ผู้ประกอบการ 

24 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี 27 ก.ค. 54 ผู้บริหารและบุคลากรของ 
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

20 เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพที่แข็งแรง 
พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 

25 การอบรมและดูงานการพัฒนาสินค้า
เกษตรอินทรีย์เพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเชียน 

30 ก.ค. 54 ผู้สนใจท่ัวไป  160 การพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน 

26 กรมทรัพย์สินทางปัญญาดูงาน 17 ส.ค. 54 กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
และเจ้าหน้าที่ 

3 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

27 กิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตรการ
พัฒนาตัวแทนออกของยุคใหม่ 
(Modern Customs Broker) และ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่ง
ในการด าเนินธุรกิจโลจิสติกส์ใน
ประเทศเพื่อนบ้าน ภายหลังการเข้าสู่ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Capacity 
Building for Logistic Sector)  

20 ส.ค. 54 ผู้ประกอบการจากหลาย
องค์กรในภาคใต้ ตลอดจน
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการค้า 
และการน าเข้าและการส่งออก
สู่ต่างประเทศ  

100 เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม  

28 การอบรม "การเตรียมความพร้อม 
SMEs สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"  

30 ส.ค. 54 สมาชิกเครือข่ายบ่มเพาะ
วิสาหกิจ 

150 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการ
เตรียมความพร้อมให้กับ
ผู้ประกอบการในการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  

29 บมจ.ไบโอแก๊ส ดูงาน 31 ส.ค. 54 กรรมการผู้จัดการบมจ.ไบโอ
แก๊ส สครับเบอร์ และที่
ปรึกษา จ านวน 3 ท่าน  

3 ท าให้เกิดการสร้างสัมพันธ์และ 
ท าให้หน่วยงานของศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

30 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์  
คอสเมติค จ ากัดดูงาน 

6 ก.ย. 54 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ 
คอสเมติค จ ากัด  

6 ท าให้เกิดการสร้างสัมพันธ์และ 
ท าให้หน่วยงานของศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

31 ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน  
3 จังหวัดชายแดนใต้ดูงาน 

8 ก.ย. 54 ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน  
3 จังหวัดชายแดนใต้  

50 ท าให้เกิดการสร้างสัมพันธ์และ 
ท าให้หน่วยงานของศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 
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3 จัดโครงการ Business Idol 24 ส.ค. 54 นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจ 

200 นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ
ทั่วไปได้รับแนวคิดต่างๆเพื่อน ามา
ประยุกต์และปรับใช้ในการท าธุรกิจ 

4 การจัดนิทรรศการแสดงผลงานและ
จัดแสดงผลิตภัณฑ์ งานม.อ.วิชาการ 

24–26 ส.ค. 54 อาจารย ์บุคลากร นักศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน  

100 ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการให้เป็นที่
รู้จักมากข้ึน 

5 โครงการบรรยายพิเศษ “สู่เส้นทาง
การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่”  
คร้ังท่ี 2 

24 ส.ค. 54 อาจารย ์บุคลากร นักศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน  

780 ท าให้นักศึกษา ผู้ประกอบการและ
ผู้เข้าร่วมสนใจในการเป็น
ผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น 

6 ศึกษาดูงานของหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

20 พ.ค. 54 ผู้ประกอบการภายใต้การ
สนับสนุนของหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ 

11 เพื่อเป็นแบบอย่างให้สามารถ
ด าเนินงานได้ตามแบบศูนย์ 
บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ. 

7 ผู้อ านวยการองค์การสวนยาง และ
ทีมงาน ในการเย่ียมชมและศึกษาการ
ด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะฯ  

19 ก.ย. 54 องค์การยาง 5 ท าให้เกิดการสร้างสัมพันธ์และ 
ท าให้หน่วยงานของศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

8 อบรมโครงการพัฒนาบุคลากร "การ
ให้บริการที่เป็นเลิศ (Excellent 
Service)" 

26 ต.ค. 53 บุคลากร และเครือข่าย ของ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  

11 พัฒนาบุคลากร และเครือข่าย ของ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  

9 อบรมทักษะทางธุรกิจ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ (ติดปีก 
SMEs) ประจ าเดือนตุลาคม 53 

27 ต.ค. 53 ผู้ประกอบการบ่มเพาะฯ และ
ผู้ประกอบการทั่วไป 

20 เป็นประโยชน์กับการด าเนินธุรกิจกับ
ผู้ประกอบการบ่มเพาะฯ และ
ผู้ประกอบการทั่วไป 

10 อบรมทักษะทางธุรกิจ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ (ติดปีก 
SMEs) ประจ าเดือนตุลาคม 53 

27 ต.ค. 53 ผู้ประกอบการบ่มเพาะฯ และ
ผู้ประกอบการทั่วไป 

418 แนวคิดและหลักการด าเนินธุรกิจ
ต่างๆ มากมายเพื่อเป็นประโยชน์กับ
การด าเนินธุรกิจกับผู้ประกอบการ 

11 การจัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
ประจ าปี 2554 

24 ธ.ค. 53 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจ โครงการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ 
(STSP), CD, CILO, iSMEs, 
และ PSU-ITC 

50 เพื่อให้เกิดความสามัคคีภายใน
หน่วยงาน 

12 งานเลี้ยงสังสรรค์ผู้ประกอบการศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ. 

8 ม.ค. 54 ผู้ประกอบการ  40 เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

13 การเย่ียมชมโรงงานผู้ประกอบการ 12 ม.ค. 54 ผู้ประกอบการ  2 ได้รับข้อมูลความรู้ที่เพิ่มข้ึน 
14 รองผอ.ฝุายบ่มเพาะร่วมโครงการ

เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการใน
พื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ (รุ่นที่ 1) 

21 ม.ค. 54 ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  

150 สร้างศักยภาพผู้ประกอบการให้
เข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบัน
การเงินรัฐได้ง่ายขึ้น 

15 งานแนะน ากิจกรรมเพราะต้นกล้า
อุตสาหกรรม เพื่อเข้าอบรมหลักสูตร 
"การบ่มเพาะจิตวิญญาณ
ผู้ประกอบการ" 

10 ก.พ. 54 นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

50 นักศึกษาได้เรียนรู้การในการเป็น
ผู้ประกอบการ 

16 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ศึกษาดูงาน PSU-BIC 

8 มี.ค. 54 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 

9 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

17 Profesor เย่ียมฝุายจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาฯ และถ่ายทอดเทคโนโลยี
พร้อมท้ังศูนย์บ่มเพะวิสาหกิจ มอ. 

14 มี.ค. 54 Dr.Stephen P. Wanger จาก 
Higher Education School of 
Educational Studies, 
Oklahoma State University  

2 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 
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18 มหาวิทยาลัยบูรพา ดูงาน  19 มี.ค. 54 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา
และ บุคลากรจากส านักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

7 ให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดตั้ง
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก
สามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

19 งาน "ชาวม.อ. และชาวหาดใหญ่รวม
ใจส่งก าลังใจแก่ผู้ประสบภัยประเทศ
ญี่ปุุน" 

25 มี.ค. 54 นักศึกษา บุคลากร ม.อ. 100 ได้แสดงออกถึงความช่วยเหลือแก่
ประเทศญี่ปุุน 

20 สถานีโทรทัศน์หาดใหญ่เคเบิ้ล 93 ได้
เข้าสัมภาษณ์สด 

29 มี.ค. 54 ทีมงานของสถานีโทรทัศน์
หาดใหญ่เคเบิ้ล 93  

8 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

21 พิธีสงกรานต์รดน้ าขอพรจากผู้บริหาร 12 เม.ย. 54 บุคลากรและผู้ประกอบการ 33 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย 

22 การประเมินแผนธุรกิจ โครงการ
เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) 
ประจ าปี 2554 

30 เม.ย. 54 ผู้ประกอบการ 30 พัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจ
ให้แก่ผู้ประกอบการ 

23 โครงการอบรมทักษะทางธุรกิจเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ (ติด
ปีก SMEs) ประจ าเดือนพฤษภาคม 

30 พ.ค. 54 ผู้ประกอบการ  13 พัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจ
ให้แก่ผู้ประกอบการ 

24 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี 27 ก.ค. 54 ผู้บริหารและบุคลากรของ 
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

20 เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพที่แข็งแรง 
พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 

25 การอบรมและดูงานการพัฒนาสินค้า
เกษตรอินทรีย์เพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเชียน 

30 ก.ค. 54 ผู้สนใจท่ัวไป  160 การพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน 

26 กรมทรัพย์สินทางปัญญาดูงาน 17 ส.ค. 54 กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
และเจ้าหน้าที่ 

3 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

27 กิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตรการ
พัฒนาตัวแทนออกของยุคใหม่ 
(Modern Customs Broker) และ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่ง
ในการด าเนินธุรกิจโลจิสติกส์ใน
ประเทศเพื่อนบ้าน ภายหลังการเข้าสู่ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Capacity 
Building for Logistic Sector)  

20 ส.ค. 54 ผู้ประกอบการจากหลาย
องค์กรในภาคใต้ ตลอดจน
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการค้า 
และการน าเข้าและการส่งออก
สู่ต่างประเทศ  

100 เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม  

28 การอบรม "การเตรียมความพร้อม 
SMEs สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"  

30 ส.ค. 54 สมาชิกเครือข่ายบ่มเพาะ
วิสาหกิจ 

150 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการ
เตรียมความพร้อมให้กับ
ผู้ประกอบการในการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  

29 บมจ.ไบโอแก๊ส ดูงาน 31 ส.ค. 54 กรรมการผู้จัดการบมจ.ไบโอ
แก๊ส สครับเบอร์ และที่
ปรึกษา จ านวน 3 ท่าน  

3 ท าให้เกิดการสร้างสัมพันธ์และ 
ท าให้หน่วยงานของศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

30 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์  
คอสเมติค จ ากัดดูงาน 

6 ก.ย. 54 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ 
คอสเมติค จ ากัด  

6 ท าให้เกิดการสร้างสัมพันธ์และ 
ท าให้หน่วยงานของศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

31 ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน  
3 จังหวัดชายแดนใต้ดูงาน 

8 ก.ย. 54 ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน  
3 จังหวัดชายแดนใต้  

50 ท าให้เกิดการสร้างสัมพันธ์และ 
ท าให้หน่วยงานของศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 
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32 บรรยายแก่นกัศึกษาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. 

30 ก.ย. 54 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

50 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มข้ึน 

33 อบรมทักษะทางธุรกิจ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ (ติดปีก 
SMEs) ประจ าเดือนพฤศจิกายน 53 

 1 ธ.ค. 53 ผู้ประกอบการ  10 ท าให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึง
ความส าคัญ และการด าเนินการ
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง 
ท าให้เกิดประโยชน์กับการด าเนิน
ธุรกิจ  

34 โครงการ Bridge คร้ังท่ี 4   1 เม.ย. 54 ผู้ประกอบการด้านยางพารา
และผู้สนใจ 

70 ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการไทเทรต
หาแมกนีเซียมในน้ ายางพาราโดยไม่
ใช้สารไซยาไนด์ ให้แก่ผู้ประกอบการ 

35 อบรมโครงการพัฒนาบุคลากร "การ
บริหารโครงการ (Project 
Management)" 

 11 พ.ย. 53 บุคลากร และเครือข่าย ของ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  

16 บุคลากรมีความรู้เพิ่มมากขึ้นในเรื่อง
การบริหารโครงการ 

36 PSU-BIC จัดโครงการอบรมเพิ่ม
คุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการ 
ผู้ประกอบการภาคใต้ ด้วยเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

 11 มี.ค. 54 ผู้ประกอบการ 10 เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์/
บริการที่มีคุณค่า – มูลค่าเพิ่มตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

37 กิจกรรมการอบรมหลักสูตร “การบ่ม
เพาะจิตวิญญาณผู้ประกอบการ” 

 11-13 มิ.ย. 54 นักศึกษา 50 ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ 

38 อบรมเทคนิคการพูดในท่ีชุมชนและ
การเป็นวิทยากร 

 1-3 มิ.ย. 54  ผู้สนใจท่ัวไป  31 ความรู้และเทคนิคการพูดต่างๆ  

39 อบรมทักษะทางธุรกิจ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ (ติดปีก 
SMEs) ประจ าเดือนธันวาคม 53 

 15 ธ.ค.53  ผู้ประกอบการ 15 ทราบถึงความส าคัญ และการ
ด าเนินการต่างๆ ของการรักษาสิทธิ์
ทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและ
ถูกต้อง ท าให้เกิดประโยชน์กับการ
ด าเนินธุรกิจ  

40 PSU-BIC จัดงานแถลงข่าวแนะน า
ศูนย์บ่มเพาะฯ 

 17 ม.ค. 54 สื่อมวลชนจังหวัดสงขลา 150 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

41 กิจกรรมสัมมนาประจ าปี 2554  22-25 ก.ค. 54 ทีมงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
อุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ร่วมกับทีมงานอุทยาน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

37 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเป็นการ สร้าง
แรงจูงใจในการท างานแก่บุคลากร 
รวมไปถึงเป็นการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากร ให้มีความสามัคคี มี
ความสุขในการท างานร่วมกัน มีขวัญ
และก าลังใจในการท างาน  

42 สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์เข้า
เย่ียมชม 

 7 มี.ค. 54  ดร.สุรพงษ์ ชาตอ าพันธุ์ 
อาจารย์สถาบันวิศวกรรมชีว-
การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

43 ร่วมโครงการ R2M Boot Camp'1  9 ก.ค. 54 นักศึกษามหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์  

100 ให้ค าปรึกษาเรื่องการท าแผนธุรกิจ
จากศูนย์บ่มเพาะฯ และอุทยาน
วิทยาศาสตร์ 
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44 นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ศึกษาดูงาน   9 ก.พ. 54  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 

38 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

45 การประชุมใหญ่สามัญ สมาคมหน่วย
บ่มเพาะธุรกิจและอุทยาน
วิทยาศาสตร์ไทย ประจ าปี 2554 

 9 พ.ย.54  สมาชิกเครือข่ายบ่มเพาะ
วิสาหกิจ 

20 เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของ
สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและ
อุทยานวิทยาศาสตร์ไทย 

46 ผู้ประกอบการจังหวัดยะลา  
ศึกษาดูงาน  

 9 มี.ค. 54 ผู้ประกอบการ จ.ยะลา 100 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

47 การอบรมหลักสูตร Flash Action 
Script  

 9-10 ก.พ. 54 ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์
ภาคใต้ 

15 มีความเข้าใจการเขียน แอคช่ัน
สคริปต์มากขึ้น สามารถสร้าง
อินเตอร์แอคทีฟที่มีความซับซ้อน 
ได้มากขึ้น 

48 ทีมงานฝุายข่าวช่อง 9 เข้าถ่ายท าข่าว
และสัมภาษณ์นักวิจัยกับผลิตภัณฑ์ 
"แผ่นยางรองส้นเท้า" 

1 ก.พ. 54  ผู้สนใจท่ัวไป  4 เป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานและ
งานวิจัยของศูนย์บ่มเพาะฯ 

49 การประชุมชี้แจงการจัดท าข้อเสนอ
โครงการ ประจ าปี 2554 

10 ม.ค. 54  คณะอนุกรรมการส่งเสริมการ 
บ่มเพาะฯ ประธานเครือข่าย
เชิงประเด็น C-UBI และ
ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ 56 หน่วยทั่วประเทศ 

50 สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่าง
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการ 
บ่มเพาะฯ ประธานเครือข่ายเชิง
ประเด็น C-UBI และผู้จัดการหน่วย
บ่มเพาะวิสาหกิจ 

50 แสดงผลิตภัณฑ์ในงานเกษตรภาคใต้ 
ประจ าปี 2554 

12-20 ส.ค. 54  ผู้สนใจท่ัวไป  500 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าของ
ผู้ประกอบการ 

51 การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ประจ าปี 2553 "อุดมศึกษาร่วมสร้าง
ประเทศไทยน่าอยู่" 

13-15 ธ.ค. 53  ผู้ผลิต ผู้ใช้บัณฑิต นิสิต
นักศึกษา 

200 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าของ
ผู้ประกอบการ 

52 โครงการศึกษาดูงานของ ผปก. กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและสมุนไพร
ไทย 

13-16 ม.ค.54 บริษัทด้านเครื่องส าอางค์ 55 เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ศึกษาและ
น ามาพัฒนาธุรกิจตนเอง 

53 โครงการศึกษาดูงานของ ผปก. กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและสมุนไพร
ไทย 

13-16 ม.ค. 54  เครือข่ายศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจภาคใต้ (LS-UBI) 

35 น ามาปรับใช้ให้เกิดความก้าวหน้าแก่
ธุรกิจของตนเอง 

54 อบรมทักษะทางธุรกิจ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ (ติดปีก 
SMEs) ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 54 

15 ก.พ. 54  ผู้ประกอบการ  9 เพิ่มทักษะในด้านการบริหารจัดการ 
การตลาด การเงินบัญชีและภาษี 
กฎหมายธุรกิจ การสร้างตราสินค้า 
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
ระบบมาตรฐานของสินค้า และการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน 

55 จัดนิทรรศการงาน PENANG 
INTERNATIONAL TRADE CO-
Operative Expo 2011 

1-5 มิ.ย. 54 ผู้สนใจท่ัวไป  150 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าของ
ผู้ประกอบการ 

56 โครงการอบรมทักษะทางธุรกิจเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ  
(ติดปีก SMEs) 

15 มี.ค. 54  ผู้ประกอบการ 14 ผู้ประการการได้รับความรู้เพิ่มมาก
ขึ้นในด้านธุรกิจ 
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32 บรรยายแก่นกัศึกษาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. 

30 ก.ย. 54 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

50 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มข้ึน 

33 อบรมทักษะทางธุรกิจ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ (ติดปีก 
SMEs) ประจ าเดือนพฤศจิกายน 53 

 1 ธ.ค. 53 ผู้ประกอบการ  10 ท าให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึง
ความส าคัญ และการด าเนินการ
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง 
ท าให้เกิดประโยชน์กับการด าเนิน
ธุรกิจ  

34 โครงการ Bridge คร้ังท่ี 4   1 เม.ย. 54 ผู้ประกอบการด้านยางพารา
และผู้สนใจ 

70 ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการไทเทรต
หาแมกนีเซียมในน้ ายางพาราโดยไม่
ใช้สารไซยาไนด์ ให้แก่ผู้ประกอบการ 

35 อบรมโครงการพัฒนาบุคลากร "การ
บริหารโครงการ (Project 
Management)" 

 11 พ.ย. 53 บุคลากร และเครือข่าย ของ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  

16 บุคลากรมีความรู้เพิ่มมากขึ้นในเรื่อง
การบริหารโครงการ 

36 PSU-BIC จัดโครงการอบรมเพิ่ม
คุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการ 
ผู้ประกอบการภาคใต้ ด้วยเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

 11 มี.ค. 54 ผู้ประกอบการ 10 เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์/
บริการที่มีคุณค่า – มูลค่าเพิ่มตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

37 กิจกรรมการอบรมหลักสูตร “การบ่ม
เพาะจิตวิญญาณผู้ประกอบการ” 

 11-13 มิ.ย. 54 นักศึกษา 50 ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ 

38 อบรมเทคนิคการพูดในท่ีชุมชนและ
การเป็นวิทยากร 

 1-3 มิ.ย. 54  ผู้สนใจท่ัวไป  31 ความรู้และเทคนิคการพูดต่างๆ  

39 อบรมทักษะทางธุรกิจ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ (ติดปีก 
SMEs) ประจ าเดือนธันวาคม 53 

 15 ธ.ค.53  ผู้ประกอบการ 15 ทราบถึงความส าคัญ และการ
ด าเนินการต่างๆ ของการรักษาสิทธิ์
ทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและ
ถูกต้อง ท าให้เกิดประโยชน์กับการ
ด าเนินธุรกิจ  

40 PSU-BIC จัดงานแถลงข่าวแนะน า
ศูนย์บ่มเพาะฯ 

 17 ม.ค. 54 สื่อมวลชนจังหวัดสงขลา 150 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

41 กิจกรรมสัมมนาประจ าปี 2554  22-25 ก.ค. 54 ทีมงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
อุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ร่วมกับทีมงานอุทยาน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

37 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเป็นการ สร้าง
แรงจูงใจในการท างานแก่บุคลากร 
รวมไปถึงเป็นการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากร ให้มีความสามัคคี มี
ความสุขในการท างานร่วมกัน มีขวัญ
และก าลังใจในการท างาน  

42 สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์เข้า
เย่ียมชม 

 7 มี.ค. 54  ดร.สุรพงษ์ ชาตอ าพันธุ์ 
อาจารย์สถาบันวิศวกรรมชีว-
การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

43 ร่วมโครงการ R2M Boot Camp'1  9 ก.ค. 54 นักศึกษามหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์  

100 ให้ค าปรึกษาเรื่องการท าแผนธุรกิจ
จากศูนย์บ่มเพาะฯ และอุทยาน
วิทยาศาสตร์ 
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44 นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ศึกษาดูงาน   9 ก.พ. 54  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 

38 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

45 การประชุมใหญ่สามัญ สมาคมหน่วย
บ่มเพาะธุรกิจและอุทยาน
วิทยาศาสตร์ไทย ประจ าปี 2554 

 9 พ.ย.54  สมาชิกเครือข่ายบ่มเพาะ
วิสาหกิจ 

20 เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของ
สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและ
อุทยานวิทยาศาสตร์ไทย 

46 ผู้ประกอบการจังหวัดยะลา  
ศึกษาดูงาน  

 9 มี.ค. 54 ผู้ประกอบการ จ.ยะลา 100 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

47 การอบรมหลักสูตร Flash Action 
Script  

 9-10 ก.พ. 54 ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์
ภาคใต้ 

15 มีความเข้าใจการเขียน แอคช่ัน
สคริปต์มากขึ้น สามารถสร้าง
อินเตอร์แอคทีฟที่มีความซับซ้อน 
ได้มากขึ้น 

48 ทีมงานฝุายข่าวช่อง 9 เข้าถ่ายท าข่าว
และสัมภาษณ์นักวิจัยกับผลิตภัณฑ์ 
"แผ่นยางรองส้นเท้า" 

1 ก.พ. 54  ผู้สนใจท่ัวไป  4 เป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานและ
งานวิจัยของศูนย์บ่มเพาะฯ 

49 การประชุมชี้แจงการจัดท าข้อเสนอ
โครงการ ประจ าปี 2554 

10 ม.ค. 54  คณะอนุกรรมการส่งเสริมการ 
บ่มเพาะฯ ประธานเครือข่าย
เชิงประเด็น C-UBI และ
ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ 56 หน่วยทั่วประเทศ 

50 สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่าง
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการ 
บ่มเพาะฯ ประธานเครือข่ายเชิง
ประเด็น C-UBI และผู้จัดการหน่วย
บ่มเพาะวิสาหกิจ 

50 แสดงผลิตภัณฑ์ในงานเกษตรภาคใต้ 
ประจ าปี 2554 

12-20 ส.ค. 54  ผู้สนใจท่ัวไป  500 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าของ
ผู้ประกอบการ 

51 การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ประจ าปี 2553 "อุดมศึกษาร่วมสร้าง
ประเทศไทยน่าอยู่" 

13-15 ธ.ค. 53  ผู้ผลิต ผู้ใช้บัณฑิต นิสิต
นักศึกษา 

200 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าของ
ผู้ประกอบการ 

52 โครงการศึกษาดูงานของ ผปก. กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและสมุนไพร
ไทย 

13-16 ม.ค.54 บริษัทด้านเครื่องส าอางค์ 55 เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ศึกษาและ
น ามาพัฒนาธุรกิจตนเอง 

53 โครงการศึกษาดูงานของ ผปก. กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและสมุนไพร
ไทย 

13-16 ม.ค. 54  เครือข่ายศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจภาคใต้ (LS-UBI) 

35 น ามาปรับใช้ให้เกิดความก้าวหน้าแก่
ธุรกิจของตนเอง 

54 อบรมทักษะทางธุรกิจ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ (ติดปีก 
SMEs) ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 54 

15 ก.พ. 54  ผู้ประกอบการ  9 เพิ่มทักษะในด้านการบริหารจัดการ 
การตลาด การเงินบัญชีและภาษี 
กฎหมายธุรกิจ การสร้างตราสินค้า 
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
ระบบมาตรฐานของสินค้า และการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน 

55 จัดนิทรรศการงาน PENANG 
INTERNATIONAL TRADE CO-
Operative Expo 2011 

1-5 มิ.ย. 54 ผู้สนใจท่ัวไป  150 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าของ
ผู้ประกอบการ 

56 โครงการอบรมทักษะทางธุรกิจเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ  
(ติดปีก SMEs) 

15 มี.ค. 54  ผู้ประกอบการ 14 ผู้ประการการได้รับความรู้เพิ่มมาก
ขึ้นในด้านธุรกิจ 
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57 การอบรม หลักสูตร "PHP & MySQL" 15-17 ก.พ. 54  ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์
ภาคใต้  

17 ให้เกิดทักษะการเขียนโปรแกรม และ
สามารถน าไปประยุกต์ให้กับ
โปรแกรมต่างๆ ได้อีกมากมาย 

58 PSU-BIC ร่วมงาน ม.อ.วิชาการ
ประจ าปี 2554 

15-17 ส.ค. 54  นักเรียน นักศึกษา คณะครู
อาจารย์ บุคลากร และบุคคล
ทั่วไปที่สนใจ 

150 เพื่อประชาสัมพันธ์หนวยงานและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าของ
ผู้ประกอบการ 

59 โครงการอบรมทักษะทางธุรกิจเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ (ติด
ปีก SMEs) ประจ าเดือนสิงหาคม  

17 ส.ค. 54  ผู้ประกอบการ (ติดปีก SMEs) 7 เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ที่เพิ่ม
มากขึ้นในการประกอบธุรกิจ 

60 ประชุมเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา 
คร้ังท่ี 2/54 

18-20 มี.ค. 54  คณะท างานเครือข่ายเชิง
ประเด็น C-UBI ทั่วประเทศ 

20 ได้ติดตามความก้าวหน้าของ
เครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
ต่างๆ 

61 การบรรยายพิเศษ หัวข้อ 
International Program on Promoting 
Innovation & Entrepreneurship 
through Incub 

18 พ.ค. 54  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ. 
อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. 
ศูนย์จัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา ม.อ. ส านักวิจัยและ
พัฒนา ม.อ.  
ศูนย์บ่มเพาะฯ ในเครือข่าย
ภาคใต้ตอนล่างและอุทยาน
วิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 

20 เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานและ
ด าเนินงานของหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ และอุทยานวิทยาศาสตร์ 

62 ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ เข้าร่วมค่ายต้นกล้า
อุตสาหกรรม 

19-21 มิ.ย.54  ตัวแทนนักศึกษา 34 การเปิดโลกทัศน์ให้ผู้เข้าร่วมได้มี
ความคิดแปลกใหม่และสร้างสรรค์ 
เข้าชมห้องสมุดวัสดุ ชมพิพิธภัณฑ์
การแสดงผลิตภัณฑ์ซึ่งสะท้อนให้เห็น
แนวคิดในการออกแบบที่เกิดข้ึนใน
ยุคต่างๆ 

63 นักวิจัย ม.อ.ร่วมอัดรายการสโมสร
สุขภาพ กับผลงาน "กางเกงผ้าอ้อม
แบบซักได้" 

2 ก.พ. 54 ผู้สนใจท่ัวไป  1 เป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานและ
งานวิจัยของศูนย์บ่มเพาะฯ 

64 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งาน
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น" 

20 พ.ย. 53  บุคลากร 9 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย มาช่วยในการพัฒนา
ศักยภาพของงาน และอ านวยความ
สะดวกของงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น  

65 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน 

20 พ.ย. 54  ผู้ประกอบการภายใต้ 11 เพื่อเป็นแบบอย่างให้สามารถ
ด าเนินงานได้ตามแบบศูนย์ 
บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ. 

66 เข้าร่วมงาน Thai-BISPA Day 2011 
และร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ 

20-21 ม.ค. 54  ผู้สนใจท่ัวไป  300 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าของ
ผู้ประกอบการ 

67 มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาดูงาน 
PSU-BIC 

21 มี.ค. 54  กลุ่มนักศึกษา จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

65 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 
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68 การประชุมผู้แทนอนุกรรมการ
ส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจฯ 
ร่วมกับประธานคณะท างานเครือข่าย
เชิงประเด็น C-UBI 

21-23 ม.ค. 54 คณะท างานเครือข่ายเชิง
ประเด็น C-UBI  

40 ได้มีการปรึกษาหารือในประเด็นการ
จัดท าข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ
2554  

69 Business Matching ณ เมือง 
กวางโจว ประเทศจีน 

22-25 ก.ย. 54  ผู้สนใจท่ัวไป  300 จะได้ขยายฐานลูกค้า รวมท้ังสร้าง
เครือข่ายทางธุรกิจเพื่อเชื่อมโยง
การค้า การลงทุนกับผู้ซื้อในประเทศ
จีน และนานาชาติต่อไป  

70 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ศึกษาดูงานการบริหาร
งานวิจัย 

22-25 มี.ค. 54 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 

10 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร
งานวิจัยและสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานด้านวิชาการ 

71 ร่วมสัมมนาโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

22-25 ส.ค. 54  สมาชิกเครือข่ายบ่มเพาะ
วิสาหกิจ 

50 ได้รับความรู้ แนวคิดในการท างาน 
และกิจกรรมสานสัมพันธ์ต่างๆ 
มากมาย ท าให้เครือข่ายมีความ
เหนียวแน่นในการประสานงานกัน
มากขึ้น  

72 การประชุมผู้แทนอนุกรรมการ
ส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจฯ 
ร่วมกับประธานคณะท างานเครือข่าย
เชิงประเด็น C-UBI คร้ังท่ี 4/2554  

2-4 ก.ย. 54  สมาชิกเครือข่ายบ่มเพาะ
วิสาหกิจ 

50 เพื่อให้ที่ปรึกษามีความเช่ียวชาญ
ทางด้านธุรกิจ มาแนะน าให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการของ
เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง  

73 โครงการอบรมทักษะทางธุรกิจเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ (ติด
ปีก SMEs) ประจ าเดือนมิถุนายน 

24 มิ.ย. 54  นักศึกษา บุคลากร และ
ผู้สนใจท่ัวไป  

300 นักศึกษาได้รับความรู้ในการประกอบ
ธุรกิจเพิ่มมากขึ้น 

74 ผอ. PSU-BIC ศึกษาดูงานสาธารณรัฐ
เกาหล ี

24-29 เม.ย.54  ผู้สนใจท่ัวไป    เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าของ
ผู้ประกอบการ 

75 ออกบูธในงาน Bio Korea ณ ประเทศ
เกาหลี เมือง Daejeon 

25 ก.ย. - 
1 ต.ค. 54  

ผู้สนใจท่ัวไป  3 ได้น าผลิตภัณฑ์ไปประชาสัมพันธ์ใน
หน่วยงานภายนอก 

76 การติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน หน่วยUBI เครือข่าย
ภาคใต้ตอนล่าง 

25 พ.ค. 54 ผู้ประกอบการ 12 ทราบข้อมูลผลการปฏิบัติงาน 

77 การศึกษาดูงานและถ่ายท ารายการ
ของนิตยสารบ้านและสวน 

26 พ.ย. 53  ผู้สนใจท่ัวไป  8 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

78 นักวิจัยม.อ.ร่วมอัดรายการสโมสร
สุขภาพ กับผลงาน "อุปกรณ์ช่วย
ผ่าตัดโรคพังผืดรัดเส้นประสาท
ข้อมือ" 

26 ม.ค. 54  ผู้สนใจท่ัวไป  1 เป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานและ
งานวิจัยของศูนย์บ่มเพาะฯ 

79 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมศึกษาดูงาน 27-28 มิ.ย. 54  เครือข่าย UBI ทั่วประเทศ  50 เป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

80 การศึกษาดูงานโครงการพัฒนา
ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา  
ณ ประเทศจีน 

28 ก.พ. -  
6 มี.ค. 54 

ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการหน่วย 
บ่มเพาะวิสาหกิจใน
สถาบันอุดมศึกษา 

25 เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
หน่วยบ่มเพาะฯ 
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จ านวน
ผู้เข้าร่วม
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ผลที่ได้รับจากกิจกรรม

57 การอบรม หลักสูตร "PHP & MySQL" 15-17 ก.พ. 54  ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์
ภาคใต้  

17 ให้เกิดทักษะการเขียนโปรแกรม และ
สามารถน าไปประยุกต์ให้กับ
โปรแกรมต่างๆ ได้อีกมากมาย 

58 PSU-BIC ร่วมงาน ม.อ.วิชาการ
ประจ าปี 2554 

15-17 ส.ค. 54  นักเรียน นักศึกษา คณะครู
อาจารย์ บุคลากร และบุคคล
ทั่วไปที่สนใจ 

150 เพื่อประชาสัมพันธ์หนวยงานและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าของ
ผู้ประกอบการ 

59 โครงการอบรมทักษะทางธุรกิจเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ (ติด
ปีก SMEs) ประจ าเดือนสิงหาคม  

17 ส.ค. 54  ผู้ประกอบการ (ติดปีก SMEs) 7 เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ที่เพิ่ม
มากขึ้นในการประกอบธุรกิจ 

60 ประชุมเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา 
คร้ังท่ี 2/54 

18-20 มี.ค. 54  คณะท างานเครือข่ายเชิง
ประเด็น C-UBI ทั่วประเทศ 

20 ได้ติดตามความก้าวหน้าของ
เครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
ต่างๆ 

61 การบรรยายพิเศษ หัวข้อ 
International Program on Promoting 
Innovation & Entrepreneurship 
through Incub 

18 พ.ค. 54  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ. 
อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. 
ศูนย์จัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา ม.อ. ส านักวิจัยและ
พัฒนา ม.อ.  
ศูนย์บ่มเพาะฯ ในเครือข่าย
ภาคใต้ตอนล่างและอุทยาน
วิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 

20 เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานและ
ด าเนินงานของหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ และอุทยานวิทยาศาสตร์ 

62 ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ เข้าร่วมค่ายต้นกล้า
อุตสาหกรรม 

19-21 มิ.ย.54  ตัวแทนนักศึกษา 34 การเปิดโลกทัศน์ให้ผู้เข้าร่วมได้มี
ความคิดแปลกใหม่และสร้างสรรค์ 
เข้าชมห้องสมุดวัสดุ ชมพิพิธภัณฑ์
การแสดงผลิตภัณฑ์ซึ่งสะท้อนให้เห็น
แนวคิดในการออกแบบที่เกิดข้ึนใน
ยุคต่างๆ 

63 นักวิจัย ม.อ.ร่วมอัดรายการสโมสร
สุขภาพ กับผลงาน "กางเกงผ้าอ้อม
แบบซักได้" 

2 ก.พ. 54 ผู้สนใจท่ัวไป  1 เป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานและ
งานวิจัยของศูนย์บ่มเพาะฯ 

64 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งาน
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น" 

20 พ.ย. 53  บุคลากร 9 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย มาช่วยในการพัฒนา
ศักยภาพของงาน และอ านวยความ
สะดวกของงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น  

65 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน 

20 พ.ย. 54  ผู้ประกอบการภายใต้ 11 เพื่อเป็นแบบอย่างให้สามารถ
ด าเนินงานได้ตามแบบศูนย์ 
บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ. 

66 เข้าร่วมงาน Thai-BISPA Day 2011 
และร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ 

20-21 ม.ค. 54  ผู้สนใจท่ัวไป  300 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าของ
ผู้ประกอบการ 

67 มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาดูงาน 
PSU-BIC 

21 มี.ค. 54  กลุ่มนักศึกษา จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

65 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 
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ล าดับ ชื่อกิจกรรม วัน เดือน ปี กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน
ผู้เข้าร่วม
ราย)

ผลที่ได้รับจากกิจกรรม

68 การประชุมผู้แทนอนุกรรมการ
ส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจฯ 
ร่วมกับประธานคณะท างานเครือข่าย
เชิงประเด็น C-UBI 

21-23 ม.ค. 54 คณะท างานเครือข่ายเชิง
ประเด็น C-UBI  

40 ได้มีการปรึกษาหารือในประเด็นการ
จัดท าข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ
2554  

69 Business Matching ณ เมือง 
กวางโจว ประเทศจีน 

22-25 ก.ย. 54  ผู้สนใจท่ัวไป  300 จะได้ขยายฐานลูกค้า รวมท้ังสร้าง
เครือข่ายทางธุรกิจเพื่อเชื่อมโยง
การค้า การลงทุนกับผู้ซื้อในประเทศ
จีน และนานาชาติต่อไป  

70 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ศึกษาดูงานการบริหาร
งานวิจัย 

22-25 มี.ค. 54 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 

10 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร
งานวิจัยและสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานด้านวิชาการ 

71 ร่วมสัมมนาโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

22-25 ส.ค. 54  สมาชิกเครือข่ายบ่มเพาะ
วิสาหกิจ 

50 ได้รับความรู้ แนวคิดในการท างาน 
และกิจกรรมสานสัมพันธ์ต่างๆ 
มากมาย ท าให้เครือข่ายมีความ
เหนียวแน่นในการประสานงานกัน
มากขึ้น  

72 การประชุมผู้แทนอนุกรรมการ
ส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจฯ 
ร่วมกับประธานคณะท างานเครือข่าย
เชิงประเด็น C-UBI คร้ังท่ี 4/2554  

2-4 ก.ย. 54  สมาชิกเครือข่ายบ่มเพาะ
วิสาหกิจ 

50 เพื่อให้ที่ปรึกษามีความเช่ียวชาญ
ทางด้านธุรกิจ มาแนะน าให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการของ
เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง  

73 โครงการอบรมทักษะทางธุรกิจเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ (ติด
ปีก SMEs) ประจ าเดือนมิถุนายน 

24 มิ.ย. 54  นักศึกษา บุคลากร และ
ผู้สนใจท่ัวไป  

300 นักศึกษาได้รับความรู้ในการประกอบ
ธุรกิจเพิ่มมากขึ้น 

74 ผอ. PSU-BIC ศึกษาดูงานสาธารณรัฐ
เกาหล ี

24-29 เม.ย.54  ผู้สนใจท่ัวไป    เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าของ
ผู้ประกอบการ 

75 ออกบูธในงาน Bio Korea ณ ประเทศ
เกาหลี เมือง Daejeon 

25 ก.ย. - 
1 ต.ค. 54  

ผู้สนใจท่ัวไป  3 ได้น าผลิตภัณฑ์ไปประชาสัมพันธ์ใน
หน่วยงานภายนอก 

76 การติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน หน่วยUBI เครือข่าย
ภาคใต้ตอนล่าง 

25 พ.ค. 54 ผู้ประกอบการ 12 ทราบข้อมูลผลการปฏิบัติงาน 

77 การศึกษาดูงานและถ่ายท ารายการ
ของนิตยสารบ้านและสวน 

26 พ.ย. 53  ผู้สนใจท่ัวไป  8 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

78 นักวิจัยม.อ.ร่วมอัดรายการสโมสร
สุขภาพ กับผลงาน "อุปกรณ์ช่วย
ผ่าตัดโรคพังผืดรัดเส้นประสาท
ข้อมือ" 

26 ม.ค. 54  ผู้สนใจท่ัวไป  1 เป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานและ
งานวิจัยของศูนย์บ่มเพาะฯ 

79 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมศึกษาดูงาน 27-28 มิ.ย. 54  เครือข่าย UBI ทั่วประเทศ  50 เป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

80 การศึกษาดูงานโครงการพัฒนา
ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา  
ณ ประเทศจีน 

28 ก.พ. -  
6 มี.ค. 54 

ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการหน่วย 
บ่มเพาะวิสาหกิจใน
สถาบันอุดมศึกษา 

25 เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
หน่วยบ่มเพาะฯ 
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81 สถานีโทรทัศน์ช่อง 5 ถ่ายท ารายการ
งานวิจัยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ. 

28 ธ.ค. 53  นักวิจัยในมหาวิทยาลัย และ
ผู้ประกอบการ  

4 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

82 กิจกรรมงานวันนักวิจัยและนวัตกรรม 
ม.อ. คร้ังท่ี 5 

28 พ.ค. 54  ผู้สนใจท่ัวไป  200 เป็นการส่งเสริมงานวิจัย 

83 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ดู
งาน 

29 ก.ค. 54  ผู้ประกอบการร้านอาหาร 5 
จังหวัดชายแดนใต้  

17 เพื่อเป็นแบบอย่างให้สามารถ
ด าเนินงานได้ตามแบบศูนย์ 
บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ. 

84 การอบรมหลักสูตร "การพัฒนาสินค้า
เกษตรอินทรีย์เพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (Organics to AEC)" 

30 ก.ค. 54  ผู้สนใจท่ัวไป  250 เพื่อเตรียมตัวไปสู่เศรษฐกิจ
ประชาคมอาเซียน 

85 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เย่ียม PSU-BIC 

31 มี.ค.54  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2 เพื่อเป็นแบบอย่างในการด าเนินงาน
ได้และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

86 ผอ.PSU-BIC เปน็ตัวแทน
มหาวิทยาลัยแข่งกีฬา ณ จังหวัด
เชียงใหม่ 

3-7 พ.ค. 54  เครือข่ายภาคเหนือตอนบน  50 สร้างเสริมความสัมพันธ์ในเครือข่าย 

87 เข้าร่วมประชุมระดมความคิดการ 
แปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวพื้นเมืองและ
ผลผลิตการเกษตรในท้องถิ่น 

4 พ.ค. 54  หน่วยงานในภาครัฐและ
ผู้ประกอบการในธุรกิจการ
แปรรูปข้าว 

60 การพัฒนาแปรรูปข้าวในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อให้เกิดมูลค่าที่เพิ่มข้ึน 

88 มหาวิทยาลัยแม่โจ้เย่ียมชมและศึกษา
ดูงาน PSU-BIC 

4 พ.ค. 54 คณะศึกษาดูงานจาก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

7 เพื่อเป็นแบบอย่างให้สามารถ
ด าเนินงานได้ตามแบบศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ ม.อ. 

89 โครงการ"เส้นทางสู่นวัตวณิชย์" Boot 
Camp คร้ังท่ี 2 

4-6 ธ.ค. 53 นักศึกษา 50 นักศึกษามีความรู้ทางด้านแผนธุรกิจ
เพิ่มมากขึ้น 

90 PSU-BIC ร่วมงานโครงการ SEA 
FUTURE Education EXPO 2011 

5-6 เม.ย. 54 อาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ 
รวมถึงผู้ปกครองนักเรียน 
นักศึกษา 

20,000 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

91 การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้รูปแบบการด าเนินงาน
เครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
ภาคใต้ตอนล่าง 

5-6 ส.ค. 54 บุคลากรเครือข่ายหน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจ ภาคใต้
ตอนล่าง  

15 แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการ
ด าเนินงานเครือข่ายหน่วย 
บ่มเพาะวิสาหกิจ 

92 อบรมเชิงปฎิบัติการด้านแผนธุรกิจ
โครงการสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและ
บริการ SMEs 

6-7 มิ.ย. 54  ผู้ประกอบการ 50 สร้างมุมมองและทิศทาง ท าอย่างไร
ให้ผู้ประกอบการประสบความส าเร็จ
ในธุรกิจของตน  

93 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ SMEs 
(Train the Trainer) 

9-10 ก.ค. 54  ผู้สนใจท่ัวไป  60 เกิดความตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตระหว่าง
ผู้ประกอบการของไทยด้วยกันและ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับเผยแพร่
ให้แก่ผู้อื่นได้ 
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