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กิจกรรม Integrated Research & Research Tutor Fair ที่ส�ำนักวิจัยเละพัฒนำ 

จัดขึ้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการพบปะกันระหว่างส�านักวิจัยและพัฒนา กับอาจารย์ 

นกัวจิยัในทกุคณะ ทกุวทิยาเขต ก่อนหน้าน้ีเราอาจไม่ได้เจาะจงว่าในแต่ละเวทีของกิจกรรม 

จะเป็นประเด็นใดแบบตายตัว แต่มาปีนี้เราตั้งใจให้เป็นเวทีของโครงการวิจัยแบบบูรณาการ

โดยแท้ เพราะในทกุ ๆ  เวท ีจะเป็นการน�าเสนอโครงการวจิยัแบบบรูณาการท้ังสิน้ เป็นลกัษณะ

ของกิจกรรมที่เจาะจงประเด็น ซึ่งในการเจาะจงนั้นเป็นเรื่องดีตรงที่ RDO เองก็มีเป้าหมาย

ชัดเจนว่าจัดกิจกรรมนี้ เราจะได้อะไร ส่วนนักวิจัยเองก็จะมีการเตรียมตัวในการมีส่วนร่วม

กันแบบเต็มที่ 

ส�าหรับแผนบูรณาการ ซึ่งขณะนี้ก็เสร็จสิ้นการส่งข้อเสนอแผนบูรณาการไปเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว โดยมีทั้งสิ้น 63 แผนด้วยกัน หลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการพิจารณา

คณุภาพของโครงการเพือ่จดัล�าดบัความส�าคญั ก่อนส่งให้กบัส�านกังานคณะกรรมการวจิยั

แห่งชาติต่อไป 

ส่วน Integrated Research & Research Tutor Fair ในวาระถัดไปจะเปิดเวทีให้ 

เป็นไปในประเด็นอะไร ติดตามได้ในช่องทางสื่อต่าง ๆ ภายใต้ส�านักวิจัยและพัฒนา

บรรณาธิการ

R

O

คุยกับบ.ก.
Editor’ Talk

ที่ปรึกษา
	 •	อธิการบดี
	 •	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
	 •	ผู้อำานวยการสำานักวิจัยและพัฒนา
	 •	รองผู้อำานวยการสำานักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
	 •	รองผู้อำานวยการสำานักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 •	รองผู้อำานวยการสำานักวิจัยและพัฒนาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	 •	รองผู้อำานวยการสำานักวิจัยและพัฒนาด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
	 •	รักษาการในตำาแหน่งหัวหน้าฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ

บรรณาธิการ 
	 กรกมล	ขุนเพชร
	 นักประชาสัมพันธ์	สำานักวิจัยและพัฒนา

กองบรรณาธิการ 
	 สำานักวิจัยและพัฒนา

รูปเล่ม/จัดพิมพ์	
	 บริษัท	เอสพริ้นท์	(2004)	จำากัด
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บอกขา่ว...เลา่เรื่อง

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ น�าโดย 
รศ.ดร.พีระพงศ์ ฑีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่าย
ระบบวจัิยและบณัฑติศกึษา และ รศ.ดร.ธรีะพล 
ศรชีนะ ผูอ้�านวยการส�านกัวจิยัและพฒันา และ
คณะเจ้าหน้าทีฝ่่ายประสานงานและพฒันางาน
วิจัย ส�านักวิจัยและพัฒนา หนึ่งในเครือข่าย
พันธมิตรมหาวิทยาลัยเพ่ือการวิจัย หรือท่ีเรา
รู้จักกันในช่ือ RUN (Research University 
Network Thailand) เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม 
RUN-RM ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “การเพ่ิม
ศกัยภาพในการประสานงานวจัิยของเจ้าหน้าที่ 
บริหารงานวิจัยในเครือข ่ ายพันธมิตร

มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย” เม่ือวันที่ 10-12 
พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมบีพี  
สมิหลา บีช รีสอร์ท อ.เมือง จ.สงขลา มี  
ศ.น.สพ.ดร.มงคล เตชุก�าพุ ผู ้อ�านวยการ 
เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย 
หรอื RUN office กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการ
จัดงานคร้ังนี้ และ รศ.ดร.พีระพงศ์ ฑีฆสกุล  
ในฐานะเจ้าภาพ กล่าวต้อนรับและเปิดงาน  
ร วมถึ ง ผู ้ แ ทนจาก เ ค รื อ ข ่ า ย พัน ธ มิ ต ร
มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยเข้าร่วมทุกสถาบัน 
ที่อยู่ในเครือข่าย

ส�าหรับกจิกรรมในครัง้นีม้ทีัง้ภาคการ

ม.อ.เจ้าภาพจัด 

RUN-RM ครั้งที่ 3
ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่น

บรรยายและลงพื้นที่ในกิจกรรม Walk rally 
โดยภาคบรรยายเริ่มกันท่ี รศ.ดร.พีระพงศ์  
ฑีฆสกลุ บรรยายในหวัข้อ “ไทยแลนด์ 4.0” จาก
นั้น ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาส รอง
เลขาธิการ สวทน. บรรยายหัวข้อ “นวัตกรรม
สร้างโลก RUN สร้างชาติ” ปิดท้ายกับการ
บรรยายในหวัข้อ “จดสทิธบัิตร เพือ่ประโยชน์
อันใด” โดย รศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล 
ผอ.สถาบนัทรพัย์สนิทางปัญญาแห่งจฬุาฯ และ
นอกจากนัน้ก็เป็นกจิกรรมสานสัมพนัธ์ระหว่าง
เจ้าหน้าที ่ผู้ประสานงานของเครอืข่ายพนัธมติร
มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย
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ต่อมาในช่วงเช้าของวนัทีส่องเป็นกจิกรรม 
Walk rally ทีช่่วยสร้างความสมัพันธ์ให้กบัชาว RUN 
ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น คือการแบ่งกลุ ่ม “ค้นหา
เศรษฐกจิสร้างสรรค์ผ่านการค้นหาวฒันธรรมท้องถิน่ 
เมืองสงขลา” โดยได้รับเกียรติจากคุณสืบสกุล 
ศรสีขุ ผอ.ภาคคีนรักเมอืงสงขลาสมาคม ณ โรงสแีดง 
(หับ โห้ หิ้น ) เป็นวิทยากรพิเศษ เล่าประวัติความ
เป็นมาของเมืองสงขลาตั้งแต่อดีตจนมาเป็นสงขลา
ในทกุวนันี ้และการผลกัดนัให้เมอืงสงขลาก้าวสูก่าร
เป็นมรดกโลก จากนั้นทุกคนก็ได้นั่งรถรางชมเมือง
สงขลาถึงแม้วันนั้นอากาศจะร้อนมาก แต่ก็เป็น
บรรยากาศที่น่าประทับใจและสนุกสนานอย่างยิ่ง

ช่วงบ่ายเราไปกันต่อที่สถาบันทักษิณคดี
สงขลา ซึ่งอยู่ที่ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง จังหวัด
สงขลา เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านท่ีจัดแสดงข้อมูล เก่ียวกับวิถีชีวิตของ 
ชาวใต้และขนบนิยมในท้องถิ่นซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะ ตลอดจน
ประวัติศาสตร์โบราณคดี และศิลปหัตถกรรมอันเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นภูมิปัญญาของกลุ่มชนซึ่งอาศัยอยู่ในภาคใต้
ของประเทศไทย หลังจากนั้นช่วงเย็นเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ท่ามกลาง
บรรยากาศของเมืองสงขลา พร้อมด้วยการแสดงแต่ละมหาวิทยาลัย 
ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างมิตรภาพให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีจะต้องประสานงาน
ร่วมกันได้อย่างดี

ส�าหรับเครือข ่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย 
(Research University Network หรือ RUN) เกิดจากความร่วมมือ
ของมหาวิทยาลัย 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวทิยาลยันเรศวร และจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ภายใต้ 
แนวคิดด้วยความจริงใจ ความเท่าเทียม และมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ (Sincerely, Equally, Excellently) หรือเรียก
ว่าหลกัการ SExY Way โดยได้ด�าเนนิการมาตัง้แต่ปี 2558 
มีพันธกิจหลัก คือ มุ่งเน้นการประสานความร่วมมือและ
สร้างความเข ้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ และสร้างขีดความสามารถทางการศึกษา วิจัย
และพัฒนา ของประเทศและยกระดับสู่ภูมิภาคอาเซียน 
รวมทั้งประสานความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพ 
นกัวจิยั บณัฑติศกึษา นกัศกึษาและบุคลากรทางการวจิยั
ในการร่วมกันด�าเนนิงานทางด้านการวจัิย การแลกเปลีย่น
และใช้ทรัพยากร ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
ในระหว่างพันธมติรการวจิยั รวมถงึสร้างและขยายเครอืข่าย 
ความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัย ภาครัฐ ภาค
เอกชนหรือเครือข่ายอื่นๆ และถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีสู่สังคม ภาคผลิตและภาคบริการ

4 : h t tp : / / r do .p su .ac . t h

RDO Today
สำ�นักวิจัยและพัฒน� มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์



เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย
สงขลานครนิทร์ ในฐานะประธานเครอืข่ายฯ ภาคใต้ตอนล่าง ร่วมกบั
สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง จัดประชุมเชิงปฏิบัติ
การ “การแลกเปลีย่นเรียนรูร้ะหว่างเครอืข่ายเชิงประเดน็โครงการ
อนรุกัษ์พนัธกุรรมพชื อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (เครือข่าย C-อพ.สธ.)”  
รศ.ดร.ชูศักด์ิ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประธานเครือข่าย C-อพ.สธ.ภาคใต้ตอนล่าง กล่าวต้อนรับและ 
เปิดงาน มีผู้แทนจากเครือข่ายทั้ง 9 เครือข่ายทั่วประเทศเข้าร่วม
จ�านวนมาก โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ ได้รับการ
สนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เครอืข่ายในการด�าเนนิงานของแต่ละกจิกรรมภายใต้โครงการอนรุกัษ์
พนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริฯ (อพ.สธ.) รวมทัง้เป็นเวที
เพื่อให้เกิดการรับรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และยังเป็นการ
สร้างความเข้าใจในการด�าเนินงานของโครงการ อพ.สธ. อีกด้วย 

สกอ.หนุน เครือข่ายฯ ภาคใต้ตอนล่าง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างเครือข่าย C-อพ.สธ.
9 เครือข่ายทั่วประเทศตบเท้าเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
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กจิกรรมมตีัง้แต่การบรรยาย การเสวนา การน�า
เสนอผลการด�าเนนิงาน นทิรรศการ รวมถงึการศึกษาดงูาน 
โดยในวันแรก เริ่มต้นกันที่การบรรยายเรื่อง “การจัดตั้ง
ศนูย์ประสานงานและศนูย์ฝึกอบรมโครงการ อพ.สธ.” 
โดยนายพรชัย จุฑามาศ รอง ผอ. โครงการอนุรักษ ์
พันธุกรรมพืชฯ จากนั้นเป็นการเสวนาเรื่อง “แนวทาง
การท�าวิจัยโครงการ อพ.สธ.เชิงบูรณาการ” โดย  
นายพรชัย จุฑามาศ นางสุนันทา สมพงษ์ ท่ีปรึกษา
ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รศ.ดร. 
นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ ผู้จัดการส�านักงานโครงการ
บรหิารทนุวจิยัมุง่เป้า ส�านกังานพฒันาเศรษฐกจิจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การมหาชน) โดยมี ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ 
รกัษาการแทนรองอธกิารบดฝ่ีายนโยบายแผน ม.ราชภฏั
ยะลา เป็นผูด้�าเนนิรายการ และปิดท้ายกจิกรรมของวนันี้ 
ด้วยการน�าเสนอผลการด�าเนินงานของเครือข่ายทั้ง 9 
เครือข่ายทั่วประเทศ และอีกส่วนที่น่าสนใจคือการจัด
แสดงนิทรรศการที่มาจากสถาบันในเครือข่าย ไม่ว่า 
จะเป็น นิทรรศการเรื่องข้าว จากมหาวิทยาลัยทักษิณ 
นิทรรศการเรื่องป่าชายเลน จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
นิทรรศการผลงานที่เกี่ยวกับจ�าปาดะ จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา นิทรรศการผลงาน เรื่องส้มแขก จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และนิทรรศการผลงาน 
ผลิตภัณฑ์จากมะขาม จากวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

ส่วนกิจกรรมในวันที่ 2 เป็นการลงพื้นที่ศึกษา
ดูงานการวิจัยบูรณาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริของสถาบันในเครือข่าย 
ภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑสถาน
ธรรมชาตวิทิยาฯ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ พพิธิภณัฑ์
เมืองหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สถาบันทักษิณ 
คดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ โครงการ อพ.สธ. 
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต�าบลร�าแดง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และปิดท้ายที่
สวนสละลุงนัน เกษตรกรตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
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มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ ร่วมกบั
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง และ
ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) 
จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายสถาบัน
อุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่  
27-29 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม
ธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง รองเลขาธิการ สกอ.  
ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม  
มีผู ้แทนจากเครือข ่ายสถาบันอุดมศึกษา 
ทั่วประเทศเข้าร่วมอย่างคับคั่ง 

บรรยากาศภายในงานมีทั้ งการ 
ปาฐกถาพเิศษ การเสวนาทางวชิาการ และการ
แสดงนิทรรศการต่าง ๆ โดยเริ่มกิจกรรมกันที่ 
การปาฐกถาพิเศษ “การวิจัยเพื่อความมั่นคง 
มั่งคั่งและยั่งยืน” โดย ดร.อรสา ภาววิมล  
รองเลขาธิการ สกอ. ต่อด้วยการเสวนาทาง

สกอ.หนุน ม.อ.ร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษา

ภาคใต้ตอนล่าง จัดประชุมวิชาการระดับชาติ 

“สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา 
เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 

เปิดเวทีให้นักวิจัยโชว์ผลงาน ต่อยอดสู่ชุมชนฐานราก และรัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ 
ผู้แทนจากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมอย่างคับคั่ง

วิชาการเรื่อง “วิจัยอย่างไรให้เกิด Impact” 
ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย รศ.ดร.พีระเดช  
ทองอ�าไพ ผอ.สถาบันคลังสมองของชาติ  
คณุประวทิย์ ประกติศร ีประธานเจ้าหน้าทีก่ลุม่
ธุรกิจพลังงาน กลุ่มมิตรผล ผศ.ดร.พงค์เทพ  
สุธีรวุฒิ ผอ.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 
นอกจากนัน้ยงัมกีารมอบรางวลัผลงานวจิยัและ
นวัตกรรมดีเด่น ประจ�าปี 2561 การน�าเสนอ
ผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ 
รวมถึงการแสดงนิทรรศการของเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ นิทรรศการ 
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 
นิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจาก
ฐานรากสูร่ฐัและพาณชิย์ นทิรรศการส�านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และการมีพื้นท่ี
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เจรจาธุรกิจ เพื่อการประสานความร่วมมือ
ระหว่างนักวิจัยและภาคเอกชน

ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยว่า 
“ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้
ด� ำ เนินโครงกำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู ่ชุมชนฐำนรำก และ
โครงกำรวิจัยและพัฒนำภำครัฐร่วมกับเอกชน
ในเชิงพำณิชย์ เพื่อตอบสนองนโยบำยของรัฐ 
และยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร  
ในกำรสนับสนุนกำรผลิตและพัฒนำก�ำลังคน 
ให้สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรใน 
กำรพัฒนำประเทศ และส่งเสริมให้สถำบัน
อุดมศึกษำมีส่วนร่วมในกำรเสริมสร้ำงควำม 
เข้มแขง็ของเศรษฐกจิฐำนรำกและเชือ่มโยงกบั
เครอืข่ำยชมุชนท้องถิน่ เพ่ือให้สำมำรถยกระดบั
ขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรผลิตและกำรจัดกำร
ของเศรษฐกิจชุมชน รวมถงึกำรสร้ำงมลูค่ำเพิม่
ของผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง จึงได้จัดให้มีกำร
ประชมุวชิำกำรระดับชำต ิเครอืข่ำยวจิยัสถำบนั
อุดมศึกษำทั่วประเทศขึ้น เพ่ือเป็นเวทีแสดง 
ผลงำนวิจัยและกิจกรรมกำรวิจัยท่ีมีคุณภำพ 
ในเวทีระดับชำติของเครือข่ำยวิจัยทั่วประเทศ  
ทั้ง 9 เครือข่ำย ตลอดจนกำรแสดงผลงำนตำม
ภำรกิจของ สกอ. ซ่ึงผลงำนวิจัยและกิจกรรม
กำรวจิยัดงักล่ำวได้เผยแพร่สูผู่ใ้ช้ประโยชน์จำก
งำนวจิยัและผูเ้กีย่วข้อง รวมทัง้เป็นกำรกระตุน้
ให้นักวิจัยในเครือข่ำยวิจัยท่ัวประเทศ และ
หน่วยงำน/องค์กรทีเ่ก่ียวข้อง ได้น�ำผลงำนวจัิย
ทีม่คีณุภำพไปสูก่ำรใช้ประโยชน์ได้หลำกหลำย
มำกยิ่งขึ้น สกอ. จึงมีนโยบำยขยำยกิจกรรม

กำรน�ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ไปสู่กำรจัด
ในส่วนของภูมิภำคต่ำง ๆ ของประเทศ ซึ่งใน
ครัง้นีท้ำง สกอ. กไ็ด้มอบหมำยให้มหำวทิยำลัย
สงขลำนครินทร์และสถำบนัในเครอืข่ำยบรหิำร
กำรวิจัยภำคใต้ตอนล่ำงเป็นเจ้ำภำพจัดงำน  
มีทั้งกำรน�ำเสนอผลงำนวิจัยในเครือข ่ำย
สถำบันอุดมศึกษำทั่วประเทศ มีกำรปำฐกถำ 
กำรเสวนำตอบโจทย์วิจัย ตลอดจนกำรจัด
นิทรรศกำรที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ล้วนมี
ประโยชน์ต่อผู้เข้ำร่วมงำน นับเป็นโอกำสท่ีดี 
ที่ผู ้ใช้ประโยชน์จำกผลงำนวิจัยไม่ว่ำจะเป็น 
ภำคชุมชน หรือภำคอุตสำหกรรมตลอดจน 
นักวิชำกำร นักศึกษำ สำมำรถพบปะสนทนำ
กบันกัวจิยัเจ้ำของผลงำนในแต่ละเรือ่งได้อย่ำง
ใกล้ชิด”

ด้าน รศ.ดร.ธรีะพล ศรชีนะ ผูอ้�านวยการ
ส�านักวิจัยและพัฒนา ม.สงขลานครินทร์ 
ประธานคณะท�างานโครงการวิจัยและพัฒนา
ภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์เครือข่ายวิจัย
ภาคใต้ตอนล่าง กล่าวว่า “กำรจัดงำนในครั้งนี้

เป็นควำมร่วมมือของสถำบันเครือข่ำยวิจัย 
ภำคใต้ตอนล่ำง 12 สถำบนั ได้แก่ มหำวทิยำลยั
ร ำ ช ภั ฏ ส ง ข ล ำ  ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย ทั ก ษิ ณ 
มหำวิทยำลัยรำชมงคลศรีวิชัย มหำวิทยำลัย
นรำธิวำสรำชนครินทร์ มหำวิทยำลัยหำดใหญ่ 
มหำวิทยำลัยฟำตอนี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ยะลำ วิทยำลัยชุมชนสงขลำ วิทยำลัยชุมชน
สตูล วิทยำลัยชุมชนยะลำ วิทยำลัยชุมชน
ปัตตำนี และวิทยำลัยชุมชนนรำธิวำส โดย 
มีส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำเป็น 
ผู้ให้กำรสนับสนุน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวที
ให้คณำจำรย์และนกัวจิยัของสถำบนัอดุมศกึษำ
ทั่วประเทศเผยแพร่ผลงำนวิจัยและนวัตกรรม
จำกงำนวิจัยที่ มีประโยชน ์ต ่อชุมชนและ
ประเทศชำต ิได้แลกเปลีย่นเรียนรูป้ระสบกำรณ์
ด้ำนกำรวิจัย นวัตกรรมต่ำง ๆ ซึ่งกันและกัน 
รวมถึงกำรสร้ำงควำมร่วมมือกันทั้งหน่วยงำน
ภำครฐั และเอกชนในทกุภูมภิำค มีโอกำสสร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยร่วมกัน  
เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู ้ที่ตอบโจทย์กับปัญหำ 
และสำมำรถน�ำไปใช ้ในกำรพัฒนำชุมชน 
อุตสำหกรรม และประเทศชำติได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพต่อไป”
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RDO ลุยจัด Integrated Research & 
Research Tutor Fair  
เปิดเวทีน�าเสนอวิจัยแบบบูรณาการ ด้าน ผอ. RDO  
ย�้าอยากให้นักวิจัยเห็นความส�าคัญการท�าวิจัยรูปแบบใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล  

ศรีชนะ ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนา 

และคณะผู้บริหาร น�าทีมเจ้าหน้าท่ีพบปะ

อาจารย์นักวิจัยในคณะ ในวิทยาเขตต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้

โครงการ Integrated Research & 

Research Tutor Fair ประจ�าปี 2561 และ

อีกหน่ึงภารกิจภายใต้การดูแลของฝ่าย

ประยุกต์และเผยแพร่ผลงานวิจัย สังกัด

ส�านักวิจัยและพัฒนา ม.สงขลานครินทร์ ที่

จดัขึน้เพือ่เป็นอกีหนึง่ช่องทางในการพบปะ

  เมื่อที่ 25 พฤษภาคม 2561 คณะแพทยศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในคลัสเตอร์วิทยาศาสตร์สุขภาพ

กนัระหว่างส�านกัวจิยัและพฒันากับอาจารย์

นักวิจัยในคณะต่าง ๆ รวมถึงในทุก ๆ 

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

โดยในปีน้ีส�านกัวจิยัฯ เน้นให้เป็นเวทีส�าหรบั

นักวิจัยในการน�าเสนอโครงการวิจัยแบบ

บรูณาการ เพือ่ขอทุนจากงบประมาณแผ่นดนิ 

ในปีงบประมาณ 2563 ของส�านักงาน 

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ท่ีมีอยู ่

ด้วยกัน 4 เป้าหมาย คือ เป้าหมายที่ 1 การ

วิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้าง

ความมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิ เป้าหมายที ่2 การ

วจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและ

สิ่งแวดล้อม เป้าหมายท่ี 3 การวิจัยและ

นวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน

ของประเทศ เป้าหมายที่ 4 การพัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐาน บคุลากร และระบบวจิยัและ 

นวตักรรมของประเทศ ซ่ึงท้ัง 4 เป้าหมายจะ 

ต้องเสนอโครงการวิจัยเป็นแผนบูรณาการ 

วิจัย ซ่ึงประกอบด้วยโครงการชุดพร้อม

โครงการย่อย หรอืโครงการเดีย่ว ไม่น้อยกว่า 

3 โครงการ โดยได้จัดกิจกรรมฯ ทั้งหมด  

6 ครั้ง

  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ในคลัสเตอร์มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
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  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาเขตตรัง เป็นการน�าเสนองานวิจัยภายใต้วิทยาเขตตรัง รวมทั้งรับฟังการ
บรรยาย “ทิศทางงานวิจัยยุค Thailand 4.0” โดยผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนา 

  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในคลัสเตอร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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  เม่ือวนัท่ี 19 มิถนุายน 2561 คณะทรพัยากรธรรมชาต ิวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคลสัเตอร์วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 1 

  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในคลัสเตอร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป็นครั้งที่ 2
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ได้รับการตอบรับอย่างดีกับโปรเจค
แรกของศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่าย
บริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง หรือ UCC  
ภาคใต้ตอนล่าง ภายใต้การดูแลของส�านักวิจัย
และพฒันา ม.สงขลานครนิทร์ ทีท่�างานร่วมกบั
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาอีก 12 สถาบัน  
ในการจดัอบรม “การออกแบบผลติภณัฑ์และ
บรรจภุณัฑ์” เมือ่วนัที ่15-16 พฤษภาคม 2561 
ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1402 ชั้น 14 อาคาร

ผู้ประกอบการตบเท้าเข้าร่วมอบรมออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เกินคาด

UCC ภาคใต้ตอนล่างเล็งเปิดรุ่น 2 เน้นวางแผนพัฒนาธุรกิจ และธุรกิจ Start up

ทรัพยากรการเรียนรู ้  ม.สงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
โดยอาจารย์สมพร นิลมณี ภาควิชาเทคโนโลยี
วัสดุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. และ
คณะให้เกียรติเป็นวิทยากร ซึ่งผู้ท่ีเข้ารับการ
อบรมในครั้งนี้มีทั้งผู ้ประกอบการและกลุ ่ม
วิสาหกิจชุมชนทั้งประเภทหัตถกรรมและ
อาหาร 
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รศ.ดร.ประณีต ส ่งวัฒนา รอง 
ผูอ้�านวยการส�านกัวจิยัและพฒันา ด้านพนัธกจิ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ในฐานะผู้ดูแล
ศูนย์ฯ และเป็นประธานในการจัดกิจกรรมใน
ครั้งนี้ เปิดเผยว่า “กำรเปิดอบรมในครั้งแรกนี้ 
เรำเปิดรับแค่ 50 ท่ีนั่งเท่ำนั้น ซึ่งได้รับกำร 
ตอบรับเป็นอย่ำงดีมำก มีผู้ประกอบกำรและ
กลุ่มวิสำหกิจชุมชน ตอบรับเข้ำร่วมทั้งสิ้น 52 
คน เหตุผลที่เรำต้องจ�ำกัดจ�ำนวนผู้เข้ำอบรมก็
เพรำะไม่อยำกให้จ�ำนวนผู้ที่เข้ำรับกำรอบรม
มำกเกินไป จนท�ำให้วิทยำกรดูแลไม่ทั่วถึง เรำ
อยำกให้ทุกคนท่ีมำได้รับควำมรู้และฝึกปฏิบัติ
แบบเข้มข้น ซึง่เท่ำทีด่จูำกผูเ้ข้ำรบักำรอบรมทัง้ 

ในวันแรก เป็นการอบรมเรื่อง “การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์” โดยช่วงเช้าเป็นการบรรยาย  
หลังจากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติ และ
ในวันที่ 2 เป็นการอบรมเรื่อง “การออกแบบ
บรรจภุณัฑ์” ช่วงเช้าเป็นการบรรยาย ส่วนช่วง
บ่ายก็เป็นการฝึกปฏิบัติเช่นเดียวกัน และ
ส�าหรับหลักสูตรต่อไปที่ทางศูนย์นวัตกรรม
สร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้
ตอนล่าง ได้วางแผนไว้จะจัดขึ้นเมื่อใด ติดตาม
ข่าวสารได้ที ่ศนูย์นวตักรรมสร้างสรรค์ เครอืข่าย 
มหาวิทยาลัยส่งเสริมงานสร้างสรรค์ ภาคใต้
ตอนล่าง หมายเลขโทรศัพท์ 074-282290  
คุณกฤตชญา ชนะสิทธิ์ ผู้จัดการศูนย์ฯ 

2 วัน ก็เห็นผู้เข้ำร่วมอบรมตั้งใจ สนใจกันมำก 
ก็เป็นท่ีน่ำพอใจ ซ่ึงเรำก็คำดหวังอยำกให้เมื่อ
อบรมจบแล้ว ทุกคนสำมำรถเอำควำมรู้ที่ได ้
ไปใช้ได้จริง และสำมำรถพัฒนำผลิตภัณฑ์และ
บรรจุของตนเองให้น่ำสนใจยิ่งขึ้น และเรำก็ได้
วำงแผนเอำไว้แล้วว่ำ เรำจะเปิดรุ่นต่อไป คือ 
รุ ่นท่ี 2 ประมำณช่วงเดือนมิถุนำยน และ
กรกฎำคมน้ี 2 หลักสูตรด้วยกันคือ หลักสูตร 
“การถ ่ายทอดเทคโนโลยี  เพื่ อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และวางแผนพัฒนาธุรกิจ” และ
หลักสูตร “กำรสร้ำงผู้ประกอบกำรแบบ Start 
up” รศ.ดร.ประณีต กล่าว

ส�าหรับการอบรมแบ่งเป็น 2 วัน  
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อบรม 
“การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และวางแผนธุรกิจ”

เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมหรรษา 

เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์เครือข่าย

บริหารการวิจยัภาคใต้ตอนล่าง (UCC ภาคใต้ตอนล่าง) จัดอบรม 

“การพัฒนาผลติภณัฑ์และวางแผนธรุกจิ” เพือ่สนบัสนนุและ

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะ 

ผู ้ประกอบการกลุ ่มสินค้าพรีเมี่ยมโอทอป ให้มีองค์ความรู ้

และมีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ 

การวางแผนพัฒนาธุรกิจเพื่อยกระดับผู้ประกอบการสู่การเป็น 

ธุรกิจ Start up ดร.วรพจน์ ปานรอด และ ผศ.ดร.ปาริชาติ  

เบ็ญฤทธิ์ อาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ม .สงขลานครินทร ์  วิทยาเขตป ัตตานี  เป ็นวิทยากร  

มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจ�านวนมาก

กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 วัน 2 หลักสูตร โดยในวันแรก 

เป็นหลกัสตูร “การพฒันาผลติภณัฑ์” และวนัที ่2 เป็นหลกัสตูร 

“การวางแผนธุรกิจ” ช่วงเช้าภาคทฤษฎี ช่วงบ่ายวิทยากรให้ผู้

เข้าร่วมอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง 
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ติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของส�นักวิจัยและพัฒนา ได้ที่
เว็บไซต์   rdo.psu.ac.th
Facebook : Research and Development Office (RDO), Prince of Songkla

สถานีวิทยุ ม.อ. FM 88.0 MHz

 รายการชุมชนวิชาการ ช่วงชุมชนคนวิจัย  

 ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 11.30-12.00 น.

 รายการสภากาแฟ ออกอากาศทุกวันอังคารแรกของเดือน  เวลา 10.00-11.00 น.

สถานีโทรทัศน์ NBT 

 รายการ NBT มีค�าตอบ

จดหมายข่าว RDO Today ราย 2 เดือน

น.ส.กฤตชญา ชนะสิทธิ์ ผู้จัดการศูนย์ฯ เปิดเผยว่า “ศูนย์ฯ 

นอกจำกจะเป ็นที่จัดแสดงและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 

งำนสร้ำงสรรค์แล้ว เรำยังมีกำรสนับสนุนและถ่ำยทอดเทคโนโลยี  

องค์ควำมรู้สู่ชมุชน ฝึกอบรมและพฒันำให้กบัผูป้ระกอบกำรในท้องถ่ิน

ให้มีกำรพัฒนำธุรกิจ ซึง่ในวนันีก้เ็ป็นอกีหนึง่ภำรกจิทีเ่รำตัง้ใจจดัให้กบั

ผู้ประกอบกำรใน 7 จังหวัดภำคใต้ตอนล่ำง เพื่อให้มีควำมรู้ เมื่ออบรม

จบแล้วสำมำรถน�ำไปพฒันำธรุกจิของตนเองได้ โดยกจิกรรมในลกัษณะ

เช่นน้ีเรำจะจัดอย่ำงต่อเนื่อง ก็ขอให้ผู้ประกอบกำรที่อยู่ในพื้นที่ 7 

จังหวัดภำคใต้ตอนล่ำงและผู้สนใจ ติดตำมข่ำวสำร รำยละเอียดต่ำงๆ 

ได้ที่ แฟนเพจของศูนย์นวัตกรรมสร้ำงสรรค์เครือข่ำยบริหำรกำรวิจัย

ภำคใต้ตอนล่ำง หรือติดต่อเรำได้ที่ 074-282290 และสำมำรถเข้ำมำ

เยี่ยมชมและซื้อสินค้ำของเรำได้ที่ ชั้น 1 อำคำรทรัพยำกรกำรเรียนรู้ 

(ตึก LRC) ม.สงขลำนครินทร์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ”
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เหตุขัดข้องที่นำาจ่ายผู้รับไม่ได้

	 1.	จ่าหน้าซองไม่ชัด

	 2.	ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า

	 3.	ไม่ยอมรับ

	 4.	ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า

	 5.	ไม่มารับภายในกำาหนด

	 6.	เลิกกิจการ

	 7.	ย้ายไม่ทราบที่อยู่ ใหม่

	 8.	อื่น	ๆ

ลงชื่อ..............................................

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

ส�ำนักวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
Research and Development Office

อำคำรศูนย์ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ (LRC) ชั้น 11-12

ศูนย์กีฬา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตึกฟักทอง

ศูนย์คอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์

โรงพยาบาลทันตกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

ประตู 109


