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ร้อนพ้น ฝนมา ย่างเข้าเดือนสิงหาคม พี่น้องประชาชนจังหวัดทางภาคใต้ ต้องเฝ้าระวัง 

เตรยีมตวัรบัมอืกับฝนทีพ่ร้อมเทกระหน�า่กนัลงมาเกอืบทกุวีว่นั จนบางปี บางพืน้ท่ีต้องประสบ

กับสถานการณ์น�้าท่วม ซึ่งแน่นอนไม่มีใครอยากให้เกิด 

พื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ เคยประสบกับเหตุการณ์น�้าท่วมคร้ังใหญ่มาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น 

ในปี 2543 และในปี 2553 ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นมหันตภัยร้ายที่คร่าทั้งชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความ

เสียหายให้กบัชาวหาดใหญ่อย่างแสนสาหสั หลายภาคส่วนออกมาหาวธิเีพือ่คดิหาหนทางแก้ไข

ปัญหา แต่ทว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากธรรมชาตซิึง่แน่นอนมนัอยูเ่หนอืการควบคมุ คร้ันจะบอก

ฟ้า บอกฝนว่าพอเถอะ หยุดตกได้แล้ว ก็หาใช่ไสยศาสตร์ที่จะท�ากันได้ เพราะฉะนั้นการหันหน้า 

จับมือกัน ระดมสมอง ร่วมคิด เพื่อสู้กับภัยดังกล่าวจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดีในขณะนี้

การจัดกิจกรรมเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง สู ้ภัยน�้าท่วม” เป็นเวทีที่มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ จับมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมต่าง ๆ และชุมชนที่ได้รับ

ผลกระทบ ร่วมกันระดม ทั้งก�าลังสมอง ก�าลังกายและใจ ในการแก้ไขวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น เพื่อ

เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมกับการรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น และเราไม่อาจหลีกเลี่ยง

ได้ กิจกรรมนี้ถูกจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่ 9 โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคมนี้ 

มาร่วมด้วยช่วยกัน เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์น�้าท่วมที่อาจเกิดขึ้น 

ไปพร้อม ๆ กับเรานะคะ

กรกมล ขุนเพชร

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

เมื่อวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2561 คลินิกเทคโนโลยี ม.อ. 
หน่วยงานภายใต้ฝ่ายพันธกจิสมัพนัธ์มหาวทิยาลยักบัสงัคม สงักดั
ส�านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ น�าสมาชิก
อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ที่ได้รับการ
พฒันาเป็นผู้ประกอบการระดบัวิสาหกจิชุมชน พร้อมผลงานทีเ่ป็น
ผลิตภัณฑ์เด่นจากโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและหมู ่บ้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของพื้นที่จังหวัดสงขลา 5 โครงการ 
เข้าร่วมจัดนิทรรศการและจ�าหน่ายในโซน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 
2018” ภายใต้งาน Thai Tech Expo 2018 ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา ซ่ึงมีผลการจ�าหน่ายและการ
สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ ในระดับน่าพอใจ ดังนี้ 

คลินิกเทคโนโลยี ม.อ. ร่วมงาน
ไทยเทค เอ็กซ์โป 2018 
น�า 5 โครงการจัดโซนตลาดนัดวิถีวิทย์
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1. โครงการหมู่บ้าน วท. : โหนด นา เล 
วิถีวิทย์ ปีที่ 5 โดย นางพูนทรัพย์ ชูแก้ว อสวท. 
และประธานกลุม่ศนูย์การเรยีนรูว้ถิโีหนด นา เล 
ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา น�าเสนอ
ผลิตภณัฑ์ สบูต่าลโตนด น�า้ตาลโตนดผง สครบั
ข้าว สบู่สาหร่าย ฯลฯ 

2. โครงการหมู ่บ้าน วท. : เกษตร
อินทรีย์วิถีพอเพียงรัตภูมิ ปีที่ 3 โดย นางปรานี 
ทองรักษ์ อสวท. และประธานกลุ ่มนาข้าว
อนิทรย์ีบ้านคหูาใน ต.คหูาใต้ อ.รตัภมู ิจ.สงขลา 
น�าเสนอผลิตภัณฑ์ คุกก้ีผิวข้าว ข้าวตังหน้า
ข้าวย�า และข้าวสารไรซ์เบอร์รี่

3. โครงการหมูบ้่าน วท. : ท่องเทีย่ววถินีา 
ปีท่ี 2 โดย ผู้ใหญ่บ้าน นายไพฑูรย์ หนูจีน 
อสวท. และสมาชิกกลุ ่มนาข ้าวอินทรีย ์ 
บ้านหนองถ้วย ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา 
มี น.ส.มยุรา เหมสารา อสวท. น�าเสนอข้อมูล
การท่องเที่ยววิถีนา (แทน)

4.  โครงการถ ่ายทอดเทคโนโลยี 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวลูกปลาเครือข่าย 
นาอินทรีย์ อ.จะนะ โดย น.ส.เธียรรัตน์ แก้วนะ 
อสวท. และประธานกลุ ่มวิสาหกิจชุมชน 
เครอืข่ายนาอนิทรย์ี ต.ป่าชงิ อ.จะนะ จ.สงขลา  
น�าเสนอผลิตภัณฑ์ อาทิ คุกกี้ข ้าวลูกปลา  
ข้าวกล้องงอกจากข้าวลูกปลา นอกจากนัน้ยงัมี
การสาธิตการท�าเมีย่งข้าวย�าข้าวลูกปลาอกีด้วย

5. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
แปรรูปผลิตภัณฑ ์จากน�้ ายางพารา โดย  
น.ส.สุดารัตน์พ่วงพี อสวท. และประธานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปยางพาราด่านประกอบ 
ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา น�าเสนอ
ผลติภณัฑ์แปรรปูจากยางพารา อาท ิถุงมือแม่บ้าน 
ตุ๊กตาจากเศษยางพารา และหมอนยางพารา 

ทั้ง 5 โครงการข้างต้น เป็นโครงการที่
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง
วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี ผ ่านคลินิก
เทคโนโลยี ม.อ. ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน 
สนใจข้อมูลโครงการหรือข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
สอบถามได้ที่ นางสาวศศิธร คงทอง ผู้จัดการฯ 
หรือ นายธนทรัพย์ ลิ่มปะรังษี ผู้ประสานงาน 
โทร. 074-286943
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เมือ่วนัที ่11 กรกฎาคม 2561 ณ บรษิทั 
สงขลาแคนนิ่ง จ�ากัด (มหาชน) คณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ น�าโดยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ นพ.สนุทร  วงษ์ศริ ิรองอธกิารบดี
ฝ่ายวจิยัและนวตักรรม รศ.ดร.สเุมธ ไชยประพทัธ์ 
ผู ้อ� านวยการสถาบันวิจัยระบบพลังงาน 
ดร.วัฒนา รติสมิทธ์ หัวหน้าโครงการวิจัย
สถาบันวิจัยระบบพลังงาน และคณะเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าพบคุณศิริพร  
นารีหวานดี ผู้จัดการ บริษัท สงขลาแคนน่ิง 
จ�ากัด (มหาชน) เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมอืว่าด้วยการตดิตัง้ระบบผลติน�า้ร้อน

พลงังานแสงอาทติย์เพือ่ใช้ประโยชน์ในบรษิทัฯ 
โดยการน�างานวิจัยที่มีช่ือว่า “เครื่องผลิตน�้า
ร้อนและไอน�้าแรงดันสูงพลังงานแสงอาทิตย์” 
งานวิจัยของ ดร.วัฒนา รติสมิทธ ์  จาก
สถาบนัวจิยัระบบพลังงาน มหาวทิยาลยัสงขลา
นครินทร์ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในโรงงาน
อตุสาหกรรม ทัง้ด้านการลดการใช้พลังงานเชือ้
เพลิง และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ส�าหรับเครื่องผลิตน�้าร้อนพลังงานแสง
อาทิตย์นี้ได้รับการวิจัยและพัฒนาตั้งแต่ปี 
2552 จนถึงปัจจบุนั ซึง่ได้ผ่านการทดสอบภาค

ม.อ. ส่งผลงานช้ินโบว์แดงสูโ่รงงานอตุสาหกรรม 
ไม่รรีอจบัมือสงขลาแคนน่ิงลงนาม MOU

สนามและมีความพร้อมที่จะน�าไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจาก 
ฝีมือคนไทย ด้วยนวัตกรรมรางสะท้อนแสงท่ี
สามารถรับแสงเป็นมุมกว้างสูงถึง 180 องศา 
สามารถรบัรงัสีกระจายได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
สูง รับแสงได้ยาวนาน 12 ชั่วโมงต่อวัน โดย 
ไม ่ต ้องอาศัยระบบติดตามดวงอาทิตย์ มี
ประ สิทธิภาพสูงกว ่ าผ ลิตภัณฑ ์แผงรับ 
แสงอาทิตย์แบบท่อแก้วสุญญากาศที่มีอยู ่
ในท้องตลาดเพราะใช้นวัตกรรมการถ่ายเท
ความร้อนสู ่น�้าโดยตรง (metal-to-water 
contact) โดยไม่ผ่านตวักลาง ซึง่ท่อแลกเปลีย่น
ความร้อนนีท้�าจากเหลก็สแตนเลส เกรด 316L 
มีความแข็งแรงทนทาน และไม่เป ็นสนิม  
ถกูออกแบบมาเพือ่ป้องกนัการรัว่ไหลของน�า้ได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถทานต่อแรงดนัน�า้
ในระดบัสูง  สามารถท�าความร้อนได้สงูถงึ 150-
200 องศาเซลเซียส สามารถผลิตไอน�้าแรงดัน
สูงมากกว่า 5 บาร์ มีความเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทย สามารถท�างาน 
ภายใต้สภาวะภูมิอากาศที่มีเมฆหมอก หรือ
แม้แต่ในช่วงฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เหมาะกับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมท่ีต้องการ
ความร้อนสูงกว่า 100 องศาเซลเซียสใน
กระบวนการผลิต กลุ่มบ้านพักอาศัย โรงแรม 
รีสอร์ท คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล เป็นต้น
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คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ น�าโดย ผศ.ดร.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดี
ฝ่ายวจิยัและนวตักรรม ผศ.ดร.วศนิ สวุรรณรตัน์ รองอธกิารบดวีทิยาเขตหาดใหญ่ รศ.ดร.ประณตี 
ส่งวัฒนา รอง ผอ.ส�านักวิจัยฯ ด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ผศ.ดร.มาลี สบายยิ่ง 
รอง ผอ.ส�านักวิจัยฯ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต 
ผอ.สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล ร่วมต้อนรับคณะท�างานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ กระทรวงกลาโหม น�าโดย พลเอกปัญจะ ธรรมศรี หัวหน้าคณะท�างานด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและรับทราบความก้าวหน้า “โครงการวิจัย 
และพัฒนาระบบเฝ้าตรวจและแจ้งเตือนการก่อเหตุความไม่สงบและติดตามการปฏิบัติงาน 
ของเจ ้าหน้าที่ในพื้นที่ จังหวัดชายแดน 
ภาคใต้”  ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ด�าเนินการ 
โดยสถาบั น วิ จั ยและนวั ตกรรมดิ จิ ทั ล  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ห้องประชุม 
210 ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล ม.อ. 

รับคณะจากกลาโหม
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ส�านักวิจัยและพัฒนา โดยฝ่ายประยุกต์และ
เผยแพร่ผลงานวิจัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การใช้งานระบบการบริหารโครงการวิจัยใน
มหาวิทยาลัย รูปแบบใหม่ (PSU Research 
Project Management : PRPM+)” ในวันที่ 10 
สิงหาคม 2561 โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ คุณอารีนี 
มะลี เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมด้วย เจ้าหน้าท่ี
สารสนเทศของส�านักวิจัยและพัฒนา คุณนาลิวัน  
หีมเห็ม และคุณจันทนา อ่อนดี ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ส�านักทรัพยากรการเรียนรู ้
คณุหญงิหลง อรรถกระวสีนุทรอาคารศนูย์ทรัพยากร
การเรียนรู้ (LRC)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยกิจกรรมครั้งน้ี เป็นการจัด
อบรมให้กลุ่มผู้ประสานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยใน
ทุกวิทยาเขต ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงาน
เป็นอย่างดี

RDO จัดอบรมระบบ PRPM
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ผ่านพ้นกันไปหมาด ๆ กับมหกรรม ม.อ.วิชาการ ประจ�าปี 2561 ซึ่งปีนี้  
ส�านกัวิจยัและพฒันา ม.อ. ร่วมจดันทิรรศการภายใต้ธมี “รูจ้กัเรา RDO” โดยแบ่งโซน
นิทรรศการออกเป็น 3 โซน 8 บูธ ได้แก่ โซนประกวดผลงานรางวัลนวัตกรรม 
สงขลานครนิทร์ โซนผลงานวจัิยทีไ่ด้รบัรางวลัระดบัชาต/ินานาชาต ิและโซนหน่วยงาน
ภายใต้ส�านักวิจัยและพัฒนา ซ่ึงมีอยู่ด้วย 5 หน่วยงาน คือ ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม ส�านักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
สถาบนัวจิยัระบบพลงังาน สถาบนัวจิยัและพฒันานวตักรรมยางพารา และสถาบนัวจิยั
และนวัตกรรมอาหาร รวมถึงบูธของส�านักวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีกิจกรรมให้นักเรียน 
นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่เข้าชมงานได้ร่วมสนุก ได้รับความรู้ ความเข้าใจ รู้จัก 
ส�านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มากยิ่งขึ้น 

RDO ร่วมนิทรรศการ ม.อ.วิชาการ 61
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ตามทีม่หาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ได้ประกาศเชญิชวนนกัศกึษา
ท้ังระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาให้เสนอผลงานที่เป็น
ผลิตภัณฑ์ ผลิตผล สินค้า ระบบ กระบวนการ วิธีการ หรือการบริการ
ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพดีขึ้นหรือมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นผลจาก
การใช้ความรู ้ความคดิสร้างสรรค์ ทกัษะและประสบการณ์ทีเ่กดิจากงาน
วจิยั หรอืโครงงานนกัศกึษา หรอืวชิาอืน่ ๆ  ในหลกัสตูรเข้าประกวดรางวลั
นวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจ�าปีการศึกษา 2560 นั้น

บัดนี ้คณะกรรมการพจิารณาตัดสนิรางวลันวตักรรมสงขลานครนิทร์ 
ประจ�าปีการศึกษา 2560 ได้ด�าเนินการพิจารณาตัดสินรางวัลดังกล่าว
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการตัดสินรางวัล ดังต่อไปนี้

1. ระดับปริญญาตรี
 สาขาวิทยาศาสตร์ 

  รางวัลที่ 1 ได้รับเงิน 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและ
ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ 

 - ไม่มีผู้ได้รับรางวัล -

  รางวัลที่ 2 ได้รับเงิน 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและ
ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ 

 ผลงานเรื่อง 
 โฟมเม็ดกันกระแทกละลายน�้าได้จากวัสดุเหลือทิ้งทางการ

เกษตรโดยใช้กระบวนการปั่นกวนร่วมกับการท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
 Water soluble loose-fill foam from agricultural waste 

using mechanical agitation + freeze-drying process  
 หัวหน้าผู้สร้างผลงาน 
 นางสาวฮาซาหน๊ะ ด�าแหล๊ะ
 ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 ผู้ร่วมสร้างผลงาน  นางสาวจิรภา หิมรัตน์
 อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.ลดาวัลย์ สงทิพย์  

  รางวัลที่ 3 ได้รับเงิน 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและ
ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ จ�านวน 3 ผลงาน ดังนี้

 ผลงานเรื่อง 

 อุปกรณ์ตรวจวัดคลอแรมเฟนิคอลแบบหยด  
 หัวหน้าผู้สร้างผลงาน 

 นายกฤตภาส แก้วหนู
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์  
 อาจารย์ที่ปรึกษา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร 

 ผลงานเรื่อง 
 ตัวดูดซับคอมโพสิทโมโนลิทส�าหรับสกัดและตรวจวิเคราะห์

สารพิษในชาและกาแฟ
 A monolith composite sorbent for the extraction and 

determination of toxic compound in tea and coffee
 หัวหน้าผู้สร้างผลงาน 

 นางสาวณัฐนรี รัตนคันทรง
 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
 ผู้ร่วมสร้างผลงาน  
 นางสาวปิยะลักษณ์ หนูฤกษ์
 นางสาวปัทมาภรณ์ คล่องแคล่ว 
 อาจารย์ที่ปรึกษา  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส บุญเกิด
 รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา

 ผลงานเรื่อง 
 โครงการพัฒนาเกมส่งเสริมการเรียนรู้แบบเล่นตามบทบาท

และระบบส�าหรับจัดการข้อสอบปรนัย
 A role-playing serious game development and 

multiple choice management system
 หัวหน้าผู้สร้างผลงาน 

 นายชนะชัย สิริพันธ์วราภรณ์
 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
 อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ

  รางวัลชมเชย ได้รับเงิน 2,000 บาท และประกาศนียบัตร
เกียรติคุณ จ�านวน 2 ผลงาน ดังนี้ 

 ผลงานเรื่อง 

 การพัฒนาเครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจวัด
จ�านวนโคโลนขีองแบคทเีรยีชนดิ Staphylococcus aureus ด้วยเทคนคิ
การประมวลผลภาพ

 Validation of automated colony and cell counting 
system by digital image analysis for Staphylococcus aureus 

 หัวหน้าผู้สร้างผลงาน 

 นางสาวภัทรพร หาญส�าโรง
 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
 ผู้ร่วมสร้างผลงาน  
 นางสาวพรเพ็ญ ผั่วสกุล
 นายสกล จันทร์ขจร
 อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.เกล็ดนที เวปุลานนท์

ผลการตัดสินรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์

ประจ�าปีการศึกษา 2560
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 ผลงานเรื่อง 
 ระบบแนะน�าค�าที่ใช้ทดแทนส�าหรับงานเขียนภาษาอังกฤษ
 Alternative word suggestion system for English writing 

(AltW)
 หัวหน้าผู้สร้างผลงาน

 นายศุภโชค หนูปาน
 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
 ผู้ร่วมสร้างผลงาน นายจิรายุ ชิณวงศ์
 Mr. Borey Sok
 อาจารย์ที่ปรึกษา  
 ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ
 สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 - ไม่มีผลงานเสนอขอรับรางวัล -

2. ระดับบัณฑิตศึกษา
 สาขาวิทยาศาสตร ์

  รางวัลที่ 1 ได้รับเงิน 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและ
ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ 

 ผลงานเรื่อง 
 หุ่นยนต์ช่วยฝึกอัตโนมัติส�าหรับการฟื้นฟูกล้ามเนื้อแขน
 An autonomous assistive robot for upper limb 

rehabilitation
 หัวหน้าผู้สร้างผลงาน

 นายพีรยุทธ แซ่โค้ว
 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
 อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.ปรมินทร์ เณรานนท์

  รางวัลที่ 2 ได้รับเงิน 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและ
ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ 

 ผลงานเรื่อง 

 ตัวดูดซับของแข็งอนุภาคแม่เหล็กคอมโพสิทอัลจิเนตเคลือบ
โพลีไพโรล ส�าหรับสกัดและตรวจวิเคราะห์สารรบกวนการท�างานของ
ต่อมไร้ท่อ

 A new composite sorbent of polypyrrole-coated 
magnetite nanoparticles incorporated in alginate beads for 
the extraction and determination of endocrine-disrupting 
compounds

 หัวหน้าผู้สร้างผลงาน 

 นางสาวปิยะลักษณ์ หนูฤกษ์
 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
 อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส บุญเกิด
 รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา

  รางวัลที่ 3 ได้รับเงิน 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและ
ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ 

 ผลงานเรื่อง 
 อุปกรณ์ตรวจวัดกลูโคส กรดยูริก และโดพามีนแบบพร้อมกัน
 Device for simultaneous detection of glucose, uric 

acid and dopamine 
 หัวหน้าผู้สร้างผลงาน 

 นายอัสมี สอและ
 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
 อาจารย์ที่ปรึกษา 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร
 รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร

  รางวัลชมเชย ได้รับเงิน 2,000 บาท และประกาศนียบัตร
เกียรติคุณ จ�านวน 2 ผลงาน ดังนี้   

 ผลงานเรื่อง 

 คอลัมน์บรรจุโลหะออกไซด์จากเถ้าลอยเพื่อการแยกบริสุทธิ์
โปรตีนที่มีหมู่ฟอสเฟต

 Microcolumn containing metal oxides from fly ash 
for phosphoprotein enrichment  

 หัวหน้าผู้สร้างผลงาน 

 นายพงศกร ถาวรพันธ์
 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 
 คณะวิทยาศาสตร์
 อาจารย์ที่ปรึกษา

 ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา
 ดร.หาญศึก บุญเชิด

 ผลงานเรื่อง 

 เตาฟลูอิไดซ์เบดแก๊สซิไฟเออร์แบบหมุนควงโดยใช้เชื้อเพลิง
จากชีวมวลแบบผง

 Swirl fluidized bed gasifier for powder biomass 
 หัวหน้าผู้สร้างผลงาน 

 นายวสุ สุขสุวรรณ
 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
 อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.มักตาร์ แวหะยี
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งานแปรรูปกาบกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ

 เทคโนโลยี/กระบวนการ (Value Preposition of 
Technology/Services/Process) 

ส�านักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ได้ร่วมกับนักวิจัยจาก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น�าเทคโนโลยีการอบแห้งด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์มาพัฒนาเพื่อเตรียมวัตถุดิบกาบกล้วยและ
กระดาษที่มีคุณภาพ งานวิจัยวัสดุเคลือบผิวและกาวจากน�้ายางพารา
เพื่อยึดติดกาบกล้วยกับวัสดุอื่น ๆ ภายหลังจากการเคลือบผิวเกิด 
ฟิล์มบางของยางธรรมชาติบนผิวกาบกล้วย สามารถป้องกันการเกิด
เชื้อราและการดูดความช้ืนในบรรยากาศหรือดูดซึมน�้าของกาบกล้วย
ได้ ท�าให้กาบกล้วยมีความยืดหยุ่นเพิ่มข้ึน ป้องกันการหลุดร่อนของ
เส้นใยเซลลูโลสของกาบกล้วยได้ ส�าหรับกาวน�้ายางพาราสามารถใช้
ยึดติดวัสดุที่มีรูพรุนได้ดีและไม่เป็นอันตรายต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค 
ทัง้นีว้สัดเุคลอืบผวิและกาวจากน�า้ยางธรรมชาตยิงัมต้ีนทุนในการผลติ
ต�่าและที่ส�าคัญเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และนอกจากนี้ยังได้มีการ
ศึกษาการย้อมสีธรรมชาติเพื่อเพิ่มสีสันให้กับกาบกล้วย 

 การประยุกต์ใช้ (Potential Application)  
ส�านักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ได้น�าเทคโนโลยีการ

อบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทติย์มาพฒันาการเตรยีมวตัถดุบิกาบกล้วย
และกระดาษทีม่คีณุภาพ พบว่าสามารถเตรยีมวตัดุบิได้ปรมิาณต่อวนั
มากขึ้นและเก็บวัตถุดิบไว้ได้นานขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อการผลิต
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มหัตถกรรมกาบกล้วยสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 

แนะนำ� ง�นวิจัย

 โดย นักวิจัย... 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ  ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง

  คุณดรุณี แวแยนา  หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกัทลี

 ความเป็นมาและความส�าคัญ (Background)  
กลุม่วสิาหกิจชมุชน “กทัล”ี เกดิจากการรวมตวัของเยาวชน 

และแม่บ้านในพื้นที่บ้านปาเระ หมู่ที่ 2 ต�าบลบาราโหม อ�าเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี เป็นกลุ่ม “หัตถกรรมกาบกล้วย” ใช้วัตถุดิบจาก 
ต้นกล้วย โดยเฉพาะ “กล้วยตานี” ซ่ึงพบมากในท้องถ่ิน มาพัฒนา
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้
กับกลุ่ม ปัจจุบันมีสมาชิก 15 คน ประกอบด้วย แม่บ้าน นักเรียน 
เยาวชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนใต้ในพื้นที่
ต�าบลบาราโหมและต�าบลใกล้เคียง

สบืเนือ่งจากการด�าเนนิงานกลุม่กทัลมีาเป็นระยะเวลาเกอืบ 
10 ปี ซึ่งก่อนหน้านี้ทางกลุ่มได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนผ่าน
ทางวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ภายใต้โครงการหมู่บ้านเทคโนโลยีของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มกัทลี 
ยังประสบปัญหาในการเตรียมวัตถุดิบกาบกล้วยได้ปริมาณน้อย  
ไม่เพียงพอต่อความต้องการและต้องใช้เวลานานในการท�าให้แห้ง  
จึงมีความสนใจที่จะน�าเทคโนโลยีการอบแห้งด้วยโรงอบพลังงาน 
แสงอาทติย์มาใช้ในการแก้ปัญหาดงักล่าว ส่วนประเดน็ปัญหาของกาว
ที่ใช้ติดกาบกล้วยกับวัสดุต่าง ๆ คาดว่ากาวน�้ายางธรรมชาติเป็นทาง
เลือกหนึ่งที่สามารถน�ามาใช้ในการยึดติดได้เนื่องจากกาวน�้ายาง
สามารถใช้ยดึติดวสัดุทีม่รีพูรนุได้ด ีกาวจากน�า้ยางธรรมชาตมิข้ีอดกีว่า
กาวลาเทก็ซ์เนือ่งจากต้นทนุต�า่ ไม่มตีวัท�าละลายทีเ่ป็นพษิ และทนต่อ
การบ่มเร่งได้ด ีและปัญหาอกีประเดน็ของแผ่นกาบกล้วยและกระดาษ
จากเส้นใยกล้วยคือการดูดซึมน�้า 
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กาบกล้วยได้หลากหลายรูปแบบและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง 
ทนทาน ปราศจากเชื้อรา ไม่ดูดความชื้นและน�้าและสามารถยืดอายุ
การใช้งานและการเก็บรักษาได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจากผลดังกล่าวท�าให้กลุ่ม
วสิาหกจิชมุชนกทัลสีามารถเตรยีมผลติภณัฑ์ทีส่ามารถสร้างมลูค่าเพิม่
จากทรัพยากรชีวภาพ (ต้นกล้วย) แบบครบวงจร

 การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ 

ส�านักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ได้ให้ความอนุเคราะห์
สถานท่ีเพ่ือด�าเนินกิจกรรมและสนับสนุนความรู ้ทางวิชาการเพื่อ 
ขับเคลื่อนการด�าเนินงาน ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือกับคณะ/ 
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อน�าองค์ความรู ้จากงานวิจัย 
มาถ่ายทอดให้กับสมาชิกและเครือข่ายของกลุ่ม ซ่ึงได้รับการจัดสรร 
งบประมาณสนับสนุนจากโครงการคลินิกเทคโนโลยี กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

การพัฒนาสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ได้น�าระบบ 
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกที่กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานได้พัฒนาขึ้น  
ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์แบบแปลนจากส�านักงานพลังงานจังหวัด
ปัตตานี โดยน�าแบบแปลนมาปรับให้เข้ากับพื้นที่ และการสร้างโรงอบ
พลังงานแสงอาทิตย ์แบบพาราโบลาโดมได ้รับการสนับสนุน 
งบประมาณโครงการคลนิกิเทคโนโลย ีในการน�าเทคโนโลยกีารอบแห้ง
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์มาพัฒนาเพื่อเตรียมวัตถุดิบกาบกล้วยและ
กระดาษที่มีคุณภาพ

งานวิจัยวัสดุเคลือบผิวและกาวจากน�้ายางพาราเพื่อยึดติด
กาบกล้วยกับวัสดุอื่น ๆ ภายหลังจากการเคลือบผิวเกิดฟิล์มบางของ
ยางธรรมชาติบนผิวกาบกล้วย สามารถป้องกันการเกิดเชื้อราและ 
การดูดความชื้นในบรรยากาศหรือดูดซึมน�้าของกาบกล้วยได้ ท�าให ้
กาบกล้วยมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น ป้องกันการหลุดร่อนของเส้นใย
เซลลูโลสของกาบกล้วยได้ ส�าหรับกาวน�้ายางพาราสามารถใช้ยึดติด
วัสดุที่มีรูพรุนได้ดีและไม่เป็นอันตรายต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ทั้งนี้
วัสดุเคลือบผิวและกาวจากน�้ายางธรรมชาติยังมีต้นทุนในการผลิตต�่า
และท่ีส�าคัญเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดังน้ันการถ่ายทอดความรู้และ

เทคโนโลยีเพื่อให้ทางกลุ่มได้เตรียมวัตถุดิบกาบกล้วยที่มีคุณภาพ 
เหมาะสมและสวยงามที่ส�าคัญสามารถยกระดับสินค้าให้มีมูลค่า 
เพิ่มขึ้นด้วย รวมทั้งเร่ืองของการออกแบบผลิตภัณฑ์กลุ่มได้รับการ 
ช่วยเหลือจากนักวิจัยคณะวิทยาการส่ือสาร ในการให้ความรู้เร่ือง
แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายรูปแบบเพื่อ 
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและตลาดทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศซึ่งถือได้ว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับพืชท้องถิ่น ทาง
กลุม่วิสาหกจิชมุชน “กทัล”ี มแีนวคิดทีจ่ะพฒันาตนเองอยูเ่สมอ ไม่ว่า
จะเป็นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่สามารถจ�าหน่ายในตลาดที่
กว้างขึ้น และการด�าเนินงานแบบครบวงจร ทางส�านักส่งเสริมฯ ได้
พัฒนาช่องทางการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วยและกระดาษ
ผ่านเว็บไซด์ของกลุ่มกัทลี และสนับสนุนให้กลุ่มเข้าร่วมกิจกรรม 
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยผ่านเครือข่ายของส�านัก 
ส่งเสรมิฯ และโครงการคลนิกิเทคโนโลยขีองมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 
ซึ่งน�าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มด้าน Creative economy

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเน้น Green & Clean Innovation  
จึงท�าให้ได้รับความสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่อนุรักษ ์
สิ่งแวดล้อม และสนใจงานศิลปะหัตถกรรม นอกจากนั้นได้น�า 
องค์ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมวัตถุดิบกาบกล้วยและเยื่อกระดาษท่ีมี
คุณภาพโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และการย้อมสีธรรมชาติเพื่อ 
ความสวยงามและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ส�าคัญสามารถยกระดับ
สินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วย รวมทั้งเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้หลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

 ประโยชน์ที่ได้รับ (Customer Benefit)   
1. กลุ่มหัตถกรรมกาบกล้วยได้ความรู้และแนวทางการใช้

เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2. เพือ่ใช้ในการอบแห้งวตัถดุบิจากต้นกล้วย และเทคโนโลยี

ในการพัฒนากาวและวัสดุเคลือบผิววัตถุดิบและผลิตภัณฑ์กาบกล้วย
3. ผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วยและกระดาษในรูปแบบต่าง ๆ 

ท�าให้กลุ่มมีรายได้ไม่ต�่ากว่าเดือนละ 30,000 บาท 
4. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับต้นกล้วยซ่ึงเป็นทรัพยากรชีวภาพ

ท้องถิ่นด้วยการน�ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ

เจ้าของผลงาน...
ผศ.ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญและคณะ อีเมล์ jareerat.su@psu.ac.th 
ที่อยู่  ส�านักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ต.รูสะมิแล  อ.เมือง จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-331302 และ 088-7912358  โทรสาร 073-335911

คุณดรุณี แวแยนา   
ที่อยู่  สถานีบริการวิชาการชุมชนปัตตานี ส�านักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โทรศัพท์  094-0036227 

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

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



1. “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 

ประจ�าปี 2562

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยฝ ่าย
อุตสาหกรรม ขอเชิญผู้สนใจสมัครเพื่อขอรับทุนดังกล่าว โดยเปิดให้
นักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเพื่อขอรับทุน เพื่อยกระดับ
การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย และสร้างผลกระทบเชิง
เศรษฐกจิให้กบัประเทศ โดยเน้นสนบัสนนุงานวจิยัตามความต้องการ
ของภาคเอกชน (Demand driven) ท�างานในรูปแบบสามประสาน 
(Triple helix models) ผลกัดนัให้นกัวจิยัในสถาบนัการศึกษาทัง้ภาค
รัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันวิจัย มีส่วนร่วมในการท�าวิจัยเพื่อ
อุตสาหกรรม 

โดยสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ตามนโยบายรัฐบาล ดังนี้

 1. อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
 2. อุตสาหกรรมอาหาร
 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House
 4. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
 5. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 6. อุตสาหกรรมดิจิทัล
 7. อตุสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม่และอเิลก็ทรอนกิส์อจัฉรยิะ
 8. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
 9. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
10. อุตสาหกรรมการบิน-อวกาศ และความมั่นคง

 ผู้สนใจสามารถส่ง Concept paper จ�านวน 2 ชุด  
มายังส�านักวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 น้ีและ
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี คุณพิณญา ยาหวัง โทร. 6958 
E-mail : pinya.y@psu.ac.th

2. ทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform 

technology) 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยฝ ่าย
อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครข้อเสนอวิจัย เพื่อขอรับทุนวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีฐาน (Platform technology) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม
และสร้างนกัวจิยัใหม่ระดบัปรญิญาเอก ส�าหรบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย 

เงื่อนไขของโครงการวิจัย

1. เป็นโครงการวิจัยในลักษณะแผนงานวิจัยที่ประกอบด้วย
โครงการย่อยมากกว่า 2 โครงการขึ้นไปหรือโครงการเดี่ยว

2. ต้องมกีารบรูณาการนกัวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยัอย่างน้อย 
3 มหาวิทยาลัย

3. ต้องเป็นโจทย์วิจัยที่มาจากความต้องการของภาคเอกชน 
(Demand-driven) และเป็นเทคโนโลยทีีแ่สดงให้เหน็ว่ามศีกัยภาพใน
เชิงการตลาดอย่างชัดเจน โดยมีภาคเอกชนร่วมสนับสนุนไม่น้อยกว่า 
3 รายในโครงการ หรือมีการร่วมสนับสนุนในนามของสมาคมที่ 
จดทะเบียนนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมาย และแสดงให้เห็นว่าเป็น
ความต้องการจากสมาชิกของสมาคมนั้นๆ โดยสมาคมต้องร่วม
สนับสนุนงบประมาณวิจัยตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

4. ระยะเวลาด�าเนนิโครงการไม่เกนิ 3 ปี
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับจะเป็นองค์ความรู้ในรูปแบบ Open 

Innovation ที่ภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนจะสามารถน�าไปต่อยอดได้ 
ซึ่งหากมีโครงการวิจัยต่อยอดจาก Platform Technology นี้ที่เป็น
โจทย์วิจัยเฉพาะราย (specific) ของแต่ละบริษัท ฝ่ายอุตสาหกรรม 
สกว. จะพิจารณาจัดสรรทุนให้เป็นล�าดับต้น

 โดยผู้สนใจสามารถส่งแบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ 
(Concept Proposal) จ�านวน 2 ชุด มายังส�านักวิจัยและพัฒนา 
ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
คุณพิณญา ยาหวัง โทร. 6958 E-mail : pinya.y@psu.ac.th

ทุนวิจัยไหนโดน

ทุนวิจัยไหนโดน เป็นคอลัมน์เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยต่าง ๆ ที่เปิดรับอยู่ในขณะนี้ ทั้งทุนวิจัยภายในและทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 
ซึ่งฝ่ายที่ดูแลเรื่องของทุนวิจัย คือฝ่ายพัฒนาและประสานงานวิจัย (ฝ่าย 2) ส�านักวิจัยและพัฒนา และในขณะนี้มีทุนวิจัยที่เปิดรับข้อเสนอ
โครงการดังนี้
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3. ทุนฟุลไบรท์ ประจ�าปี 2562

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน เปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อ
ท�าการวจัิยและการสอนในระยะสัน้ ประจ�าปี 2562 จ�านวน 3 ประเภท 
คือ

1.	ทนุ	Fulbright	Thai	Visiting	Scholar	Programe	

(TVS) จ�านวน 3 ทุน ส�าหรับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยและ 
ผูท้รงคณุวฒุทิีม่ปีระสบการณ์ทางวชิาการและในการท�าการวจิยัขัน้สงู 
เพื่อท�าการวิจัยและบรรยายทางวิชาการ เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน  
ในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

2.	ทนุ	Fulbright	-	Junior	Research	Scholarship	

Program	 (JRS) จ�านวน 5 ทุน (ส�าหรับนักวิจัยภายใต้โครงการ 
ฟุลไบรท์ จ�านวน 2 ทุน และส�าหรับนักเรียนทุนปริญญาเอก 
กาญจนาภิเษกภายใต้โครงการฟุลไบรท์-ส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัยจ�านวน 3 ทุน) เพื่อท�างานวิจัยเป็นระยะเวลา 6 เดือน  
ในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

3.	ทุน	 Fulbright	 U.S.	 -	 ASEAN	 Visiting	

Scholarship	Program	(USAS) จ�านวน 2 ทนุ ส�าหรบัอาจารย์ 
ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยงานราชการ นักวิจัย
ชั้นแนวหน้า หรือผู้ที่ท�างานองค์การ/หน่วยงานท่ีไม่ใช่รัฐบาลเพื่อ
ท�างานวิจัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความ
สัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 3-4 เดือน 
ระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม

โดยทุนทั้ง 3 ประเภท รับสมัครหัวข้อวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจ การค้า กฎหมาย วัฒนธรรมหรือการ
ศกึษา ส่วนการบรรยาย ควรเป็นหวัข้อเกีย่วกบัสงัคมไทยในแง่มมุต่างๆ 
หรือบทบาทของประเทศไทยในภูมิภาคแถบนี้ ทั้งนี้ ทุกหัวข้อที่เสนอ
ควรจะเป็นการเน้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐฯด้วย

 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและข้อก�าหนดเฉพาะ
ทางของแต่ละทุน ขอให้ส่งเอกสารมายังส�านักวิจัยและพัฒนา จ�านวน 
2 ชดุ ภายในวนัที ่29 ตลุาคม 2561 สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที่ 
คุณพิณญา ยาหวัง โทร. 6958 E-mail : pinya.y@psu.ac.th

4. ทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย เปิด 
รับสมัครทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
สนบัสนนุอาจารย์ นกัวจัิยทีก่�าลงัค้นคว้าหรอืมโีครงการในการค้นคว้า
งานที่เป็นรากฐานอันจะอ�านวยประโยชน์ให้แก่การพัฒนาองค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศไทย โดยเฉพาะในสาขา
เกษตรศาสตร์และชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ฟิสิกส์ เคมี และ
วิศวกรรมศาสตร์ ยกเว้นคณิตศาสตร์และแพทยศาสตร์คลินิก ทั้งนี ้
ผู้ขอรบัทุนจะต้องเป็นอาจารย์ นกัวจิยัทีม่ปีระวัตคิวามส�าเรจ็ในผลงาน
เป็นที่ยอมรับของบุคคลในวงการนั้น ๆ เป็นอย่างดี หรือมีศักยภาพที่
จะพฒันาความรู้ความสามารถให้เป็นทีย่อมรบัในสาขานัน้ ๆ  ในอนาคต 

	ขอบเขตการสนับสนุน

เงินทุนที่จะให้การสนับสนุนเรื่องค่าตอบแทนแก่ผู้ท�าการวิจัย
และผู้ช่วยวิจัยในโครงการเป็นหลัก และส่วนหน่ึงจะให้การสนับสนุน
การเดินทางไปเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ รวมทั้งการเผยแพร่ 
ผลงานบางส่วนอาจให้เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวสัดใุนการด�าเนนิการวจิยั 
ทั้งน้ีโครงการที่เสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ ควรเป็น
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่นอยู่แล้ว 
โดยการสนบัสนนุจากมลูนธิฯิ ถอืเป็นการสนบัสนนุโครงการวจิยันัน้ ๆ  
เพิ่มเติมในบางส่วนเท่านั้น

	ผู้มีสิทธิสมัคร

อาจารย์หรือนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
หรือนักวิจัยในสถาบันวิจัยของรัฐและรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย 
ที่ต้องการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยใีนสาขาทีก่ล่าวข้างต้น โดยบคุคลทีส่มัครต้องมสีญัชาตไิทย
และปฏิบัติงานวิจัยในประเทศไทย

	จ�านวนเงินอุดหนุน

ทนุนีจ้ะให้การสนบัสนนุรายละไม่เกิน 400,000 บาทต่อปี ท้ังนี้
ขึน้กบัขอบเขตของโครงการโดยจะมจี�านวนทนุทัง้ส้ินประมาณ 15-20 
ทุนต่อปี ในกรณีที่เป็นโครงการที่ใช้ระยะเวลามากกว่า 1 ปี จะได้รับ
การพจิารณาปีต่อปีโดยนกัวจัิยจะต้องท�าข้อเสนอเพือ่ขอรบัทนุใหม่ทกุปี

	ก�าหนดการรับสมัคร

ก�าหนดการรับสมัคร (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  
www.ttsf.or.th) ส่งใบสมัครมายังส�านักวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 
8 ตุลาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิราวรรณ  
ไมลกุล โทร. 074-286968

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

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



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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ และส�านักวิจัยและพัฒนา เตรียมการจัดเสวนา 

หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน�้าท่วม ครั้งที่ 9 เร่งระดมหารือผู้เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และหน่วย

งานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น กรมอุตุนิยมวิทยา ส�านักงาน

ชลประทานที ่16 สงขลา ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยสงขลา ส�านกังานทรพัยากรน�า้ ภาค 8 สงขลา กรมทรพัยากรน�า้ เทศบาล

นครหาดใหญ่ สมาคมโรงแรม ศูนย์การค้า รวมถึงชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนติ เฉลมิยานนท์ ผูอ้�านวยการศูนย์วจิยัภยัพบิตัทิางธรรมชาตภิาคใต้ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 

กล่าวว่า “ตอนนี้เราเริ่มเตรียมการต่าง ๆ ไว้พอสมควร มีการหารือกับฝ่ายต่าง ๆ ที่จะเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันในการจัดเสวนา

ในครั้งนี้ ซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด 8 ครั้งที่ผ่านมา ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9 ทุกฝ่ายที่เคยร่วม ก็ยังคงให้

ความร่วมมือด้วยดีเช่นทุกครั้ง ที่ผ่านมา keyword หลัก ๆ ในการน�ามาเป็นหัวข้อเสวนาจะเป็นในเรื่องการเตรียมความพร้อม

เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น มาครั้งนี้เราจะร่วมถกกันในหัวข้อการรับมือกับน�้าท่วมเมืองหาดใหญ่ในสภาวะการ

เปล่ียนแปลงของสภาพภูมอิากาศ เนือ่งจากในปีนี ้การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศโลกก�าลงัเกดิขึน้อย่างต่อเนือ่ง และกระจาย

ไปทั่วโลก ประเทศไทยก็เป็นพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบ เช่น การเกิดภัยแล้ง น�้าท่วม ดินถล่ม และล่าสุดเหตุการณ์น�้าท่วม

ในประเทศ และพ้ืนทีภ่าคใต้เม่ือเดือนกรกฎาคม และสงิหาคมทีผ่่านมา ซึง่ท�าให้เกดิความเสยีหายแก่ชวีติ สงัคม และเศรษฐกจิ

ในพื้นที่ โดยในเมืองหาดใหญ่อาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และอาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่

รุนแรงขึ้นในอนาคต จึงเห็นควรว่าเราต้องเตรียมการตั้งรับหากเกิดสถานการณ์ขึ้น ซึ่งก็คงไม่มีใครอยากจะให้เกิด โดยครั้งนี้

ได้ก�าหนดจดัขึน้ในวนัที ่5 ตลุาคม 2561 ณ โรงแรมบรุศีรภี ูบตูกิโฮเตล็ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยครัง้นีเ้ราจะเปิดให้ประชาชน

ทั่วไปเข้าร่วม ใครสนใจเข้าไปรับฟัง หรือใช้เวทีนี้ในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ สามารถแจ้งชื่อเข้ามาได้ที่ ศูนย์วิจัย 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 074-282000 ต่อ 749971” 

ม.อ. เตรียมจัดเสวนา 

“หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน�้าท่วม” ครั้งที่ 9

ข่าวประชาสัมพันธ์
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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


