
จดหมายข่าว

RDO Today
ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2561

สำ�นักวิจัยและพัฒน� มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

 แนะน�งานวิจัย...  
ผลิตภัณฑ์พรมละหมาดยางพาราเพื่อสุขภาพ ...หน้า 11

 สกู๊ปพิเศษ... มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับการขับเคลื่อนงาน 

ด้าน Engagement ...หน้า 12



R

O

คุยกับบ.ก.
Editor’ Talk

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

บรรณาธิการ 
	 กรกมล	ขุนเพชร
	 นักประชาสัมพันธ์	สำานักวิจัยและพัฒนา

กองบรรณาธิการ 
	 สำานักวิจัยและพัฒนา

รูปเล่ม/จัดพิมพ์	
	 บริษัท	เอสพริ้นท์	(2004)	จำากัด

จ�ำได้ว่ำผู้เขียนมีโอกำสเข้ำร่วมกำรประชุมสัมมนำวิชำกำร พันธกิจสัมพันธ์มหำวิทยำลัยกับ

สังคมครั้งสุดท้ำยเมื่อประมำณเดือนกรกฎำคม 2559 ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขำใหญ่ 

อ�ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ ซึ่งครั้งนั้นจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยสถำบันคลังสมองของชำติ 

และมหำวทิยำลยัเทคโนโลยีสุรนำร ีในฐำนะส�ำนกังำนเลขำธกิำรของเครือข่ำย Engagement Thailand 

เป็นเจ้ำภำพจัด บรรยำกำศในครัง้นัน้ สิง่ทีเ่รำเหน็และสมัผสัได้ คอืควำมสัมพนัธ์ทีแ่นบแน่นกลมเกลียว 

ของเครือข่ำยมหำวิทยำลัยกับสังคม (University Engagement) ซึ่งถือเป็นกำรตอบโจทย์ของกำรที่

จะขับเคล่ือนงำนด้ำนพันธกิจฯ อย่ำงดีเยี่ยม นั่นคือส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือของทุกภำคส่วน 

ทัง้ในระหว่ำงมหำวทิยำลยัด้วยกันเอง และระหว่ำงมหำวทิยำลยักับหน่วยงำนภำยนอกมหำวทิยำลยั 

รวมถึงกำรใช้กลไกเครือข่ำยมหำวิทยำลัยเพื่อสังคมในกำรเป็นพื้นที่กลำงในกำรแลกเปล่ียน

ประสบกำรณ์ กำรท�ำงำนวชิำกำรเพือ่สงัคม กำรพฒันำระบบบริหำรจดักำร ตลอดจนเป็นจดุประสำน

ควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยที่สนใจพันธกิจเพื่อสังคม ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ

ครั้งล่ำสุด ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ของ ม.อ. ในฐำนะสมำชิก Engagement Thailand ก็มีโอกำส

ได้เข้ำร่วมกำรประชุมสัมมนำวิชำกำร พันธกิจสัมพันธ์มหำวิทยำลัยกับสังคม ครั้งที่ 5 ซึ่งแน่นอน 

ภำพบรรยำกำศควำมร่วมมือที่สมัครสมำนกลมเกลียวในครั้งก่อน ๆ นั้น ก็ยังคงปรำกฏอยู่ใน 

ครัง้นีเ้ช่นกนั เป้ำหมำยส�ำคญัของกำรเข้ำร่วมงำนประชมุสมัมนำกับ Engagement Thailand ในแต่ละ

ครัง้คอืกำรได้ไปเหน็ว่ำเรำจะต้องขับเคลือ่นงำนด้ำน Engagement อย่ำงไรในฐำนะสมำชกิ Engagement 

Thailand และที่ส�ำคัญเรำจะน�ำงำนด้ำนพันธกิจสัมพันธ์มหำวิทยำลัยกับสังคม มำปรับใช้กับ 

มหำวทิยำลยัของเรำอย่ำงไร คงต้องใช้พลงักันพอสมควร ตัง้แต่ระดบันโยบำยจนถงึระดบัปฏบิตักิำร 

เพื่อน�ำไปสู่กำรท�ำงำนร่วมกับภำคีในพื้นที่ในลักษณะเชิงสถำบันที่เป็นหุ้นส่วนระยะยำว และหวังที่จะ

ให้มหำวิทยำลัยเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงแท้จริงของชุมชนหรือสังคมในพื้นที่ 

กรกมล ขุนเพชร

บรรณำธิกำร
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บอกขา่ว...เลา่เรื่อง

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดย 
ผศ.ดร.มาลี   สบายยิ่ ง  รองผู ้อ�านวยการ 
ส�านักวิจัยและพัฒนา  ด ้านมนุษยศาสตร  ์
และสังคมศาสตร์ เข้าเฝ้ารับเสด็จ  สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
ในการเสด็จพระราชด�าเนินเป็นองค์ประธาน
เปิดนิทรรศการ  CAS  Innovation  Expo 
(Bangkok) 2018 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 
ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
ซึง่งาน “CAS Innovation Expo (Bangkok) 
2018” นับเป็นครั้งแรกท่ีสถาบันบัณฑิต
วิทยาศาสตร ์จีน  ได ้น�าเอาผลงานพัฒนา
วิ ท ย า ศ า สต ร ์ ข อ ง ช า ติ ม า จั ด แ สด ง ใ น 
ต่างประเทศ  เพื่อสร้างการตระหนักรู้ด้านงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมถึง 
น�าเสนอผลงานการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศจีนในตลอดหลายปีทีผ่่านมา รวมถงึได้
ใช้โอกาสนี้ในการเผยแพร่ผลงานความร่วมมือ
ระหว่างไทย-จนี ด้านการพฒันาวทิยาศาสตร์ฯ

ภายในงานประกอบไปด้วยการน�าเสนอ
เทคโนโลยีเชิงประยุกต์  สินค้า  และบริการ 
ที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ของไทย อาทิ หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ รถยนต์
พลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่รูปแบบใหม่  รวมถึง 
สินค้าอื่นๆ อีกมากที่ได้รับความนิยมอย่างมาก

ม.อ. ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในการเสด็จพระราชด�าเนินเป็นองค์ประธานเปิดนิทรรศการ 

CAS Innovation Expo (Bangkok) 2018
1.  โครงการติดตั้งกล้องโทรทรรศน์

ควบคุมระยะไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
โดยสถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาต ิ(องค์การ
มหาชน)

2.   Space Science and Exploration 
โดยส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

3. Thailand Tokamak Project โดย 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)

4.  การพัฒนาก�าลังคนและเทคโนโลยี
แสงซินโครตรอน  และการพัฒนางานวิจัย 
ด้านการเกษตรทางด้านแสงซินโครตรอน  โดย 
สถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน (องค์การมหาชน)

5.  การด�าเนินงานของศูนย์วิจัยร่วม
ไทย-จีน  ด้านระบบรางและรถไฟความเร็วสูง 
โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย

6.  การน�าเสนอระบบระบุต�าแหน่ง
ภายในอาคาร ด้วยเทคโนโลยบีลทูธูพลงังานต�า่ 
(แพลตฟอร ์มอยู ่ ไหน  3  มิติ )”  โดยศูนย ์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
แห่งชาติ

7.   ก า ร แ ส ด ง ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ
พัฒนาการของระบบแปลภาษาจีน-ไทย/  
ไทย-จีน  โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

8.  การน�า เสนอการพัฒนาระบบ 
WEFRE Rehab System โดยศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

9.  ความร่วมมือด้านนาโนเทคโนโลยี 
ระหว่างศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติและ 
National  Center  for  Nanoscience  and 
Technology: NCNST

10. แบบจ�าลองระบบโลก  (Earth 
System  Model)  โดยสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน�้าและการเกษตร

11. การน�าเสนอผลงานเกษตรเชิง
หน้าที่  (Functional  Agriculture)  โดย 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย

12. ก า ร ด� า เ นิ น ง า น ข อ ง ก ลุ ่ ม
อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์  โดยส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

13. Tha i land  -   Ch ina  Jo int 
Laboratory on Microbial Biotechnology 
โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย  และศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
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กับหลักสูตร Design Thinking  ที่ศูนย์
นวัตกรรมสร้างสรรค์เครือข่ายบริหารการวิจัย
ภาคใต้ตอนล่าง  หรือ  UCC  ภาคใต้ตอนล่าง 
จัดขึ้นให้กับผู ้ประกอบการในพ้ืนท่ีภาคใต้ 
ตอนล่าง  เพื่อเป ็นแนวทางในการพัฒนา
นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และบริการในหลาย 
รูปแบบทั้งในด้านการใช้เครื่องมือ  เทคนิค  
วิธีการที่น�าไปประยุกต์  สามารถน�าเทคนิค  
วิธีการไปประยุกต์ใช้กับการท�างานเพื่อการ 
แก้ปัญหาและสร้างสรรค์การท�างานใหม่ๆ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังสามารถเพิ่ม
ศักยภาพความคิดเชิงนวัตกรรมและสามารถ
ต่อยอดพัฒนาทั้งในด้านกระบวนการท�างาน
และผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร โดยได้รบัเกยีรติจาก

คุณคคนานต์  เจริญมาก  ประธานกรรมการ
บริษัท  ฟายดิ้งบิวตี้   จ�ากัด  เป ็นวิทยากร  
ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

กิจกรรมจัดขึ้น  2  วัน  คือเมื่อวันที ่ 
10-11 ตลุาคม 2561 โดยวนัแรกเป็นการอบรม 
เรื่อง  “Design Thinking”  และในวันที่  2  
เป็นการอบรมเรื่อง  “การออกแบบความคิด 
เชิงนวัตกรรม”  และ  “การสร้างตัวตนแบบ 
Prototype”  ซึ่งทั้ง  2  วันของการอบรมมีทั้ง
การเรียนรู้  สร้างความเข้าใจ รวมถึงการลงมือ
ฝึกปฏิบัติจริง 

การอบรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรม
หลักท่ีส�าคัญของการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
และองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่ชุมชน 

เพื่อเกิดการต่อยอดของสินค้าและบริการ และ 
ฝึกอบรมบุคลากรในท้องถิ่นให้พัฒนาธุรกิจ 
ด้วยตนเองได้ อนัเป็นการช่วยยกระดบัคณุภาพ
ทัง้ด้านผลติภณัฑ์การบรกิารและบคุลากรอย่าง
ครบวงจร  จัดโดยศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในฐานะแม่ข่าย 
ที่ด�าเนินงานร่วมกับเครือข่ายอีก  12  สถาบัน
ภาคใต้ตอนล่าง ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณ
จากส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ให้ด�าเนินโครงการ Innovation Hubs 
เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ
ตามนโยบายประเทศไทย  4.0  กลุ ่มเรื่อง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ผู้ประกอบการตบเท้าเข้าคอร์สสร้างไอเดีย
ยกระดับผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม หวังขยายตลาด

สู่ต่างประเทศ ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมาย
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รองผูว่้าราชการจงัหวดัสงขลา เปิดการ 
เสวนา  “หาดใหญ่เข้มแข็ง สู ้ภัยน�้าท่วม”  
คร้ังที่  9  เดินหน้าเตรียมความพร้อมรับมือ
สถานการณ์น�้าท่วม  รวมถึงภัยพิบัติอื่นๆ  ได้
อย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่  5  ตุลาคม  2561  ที่โรงแรม 
บุรีศรีภู  บูติกโฮเต็ล  อ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัด
สงขลา  นายราชิต  สุดพุ่ม  รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดสงขลา  เป็นประธานเปิดการเสวนา 
“หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน�้าท่วม”  ครั้งที่  9  
โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง  อาทิ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.นิวัติ  แก้วประดับ  อธิการบดีมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์  คณะวิทยากร  คณะผู้บริหาร
สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ  และภาค
เอกชน  ผู้แทนชุมชนชาวหาดใหญ่  และชุมชน
ใกล้เคียง  ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนงเข้า 
ร่วมงานเป็นจ�านวนมากกว่า 150 คน

นายราชิต  สุดพุ ่ม  รองผู ้ว ่าราชการ
จงัหวดัสงขลา กล่าวว่า ขอชืน่ชมทกุภาคส่วนที่
ได ้ร ่วมกันจัดกิจกรรมเสวนา  “หาดใหญ่ 
เข ้มแข็ง...สู ้ภัยน�้าท ่วม”  มาตั้งแต ่ต ้นป ี 
พ.ศ.  2554  ที่ต่างพร้อมใจและผนึกก�าลังกัน  
ซึ่ งการจัดกิจกรรมในครั้ งนี้   อยากให ้ทุก 
ภาคส่วนของจังหวัดสงขลา  มีความพร้อมเพ่ือ
รับมือกับสถานการณ์น�้าท่วมรวมถึงภัยพิบัติ
อื่นๆ  ได้อย่างเป็นรูปธรรม  การขยายผลของ
แผนปฏิบัติการหรือแนวปฏิบัติที่ดีต่างๆ ที่เป็น 
model แล้ว จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ ซึง่ในความเป็น

จรงิแล้ว เราไม่ได้ต้องการให้มเีหตกุารณ์น�า้ท่วม
เกดิขึน้ ทกุคนทีเ่ข้าร่วมงานครัง้นี ้จะได้มโีอกาส
สอบถามความก้าวหน้าในแต่ละแผนปฏิบตักิาร
ของแต่ละหน่วยงานว่าได้ด�าเนินการไปถึงไหน 
อย่างไร  ถือเป็นเวทีในการติดตามการท�างาน
แบบมีส่วนร่วมของประชาชนชาวหาดใหญ่ 
และจังหวัดสงขลา  การจัดเสวนา “หาดใหญ่
เข้มแขง็...สูภ้ยัน�า้ท่วม ประจ�าปี 2561” ท�าให้
เราเกิดความตระหนักในการเตรียมพร้อมเพื่อ
รับมือกับสถานการณ์ต่างๆ  ที่อาจจะเกิดข้ึน 
ในปีน้ี  และตระหนักถึงความส�าคัญของการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศโลกทีเ่กดิขึน้แล้ว 
การเก็บข้อมูลเชิงสถิติ  และใช้ข้อมูลเป็นฐาน 
ในการวิ เคราะห์ วิจัยเพื่อแก ้ป ัญหาต ่างๆ  
รวมถึงการแก้ปัญหาน�้าท่วมเป็นแนวทางที่ถือ
ปฏิบัติกันมาอย่างยั่งยืน จึงไม่ยากนักหากภาคี 
เครือข่ายยังเหนียวแน่นมุ่งม่ัน  และเตรียม 
ความพร้อมในการท�าหน้าที่ของตนอย่างเต็มที ่
เต็มก�าลัง

ด ้าน  รองศาสตราจารย ์   ดร.ธนิต  
เฉลมิยานนท์ ผูอ้�านวยการศนูย์วจัิยภัยพบิตัทิาง
ธรรมชาตภิาคใต้ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 
กล่าวว่า  “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย
ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ และ
ส�านักวิจัยและพัฒนา ได้จัดการเสวนาใน 
ครั้งนี้ขึ้น โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงาน 
ต่างๆ ร่วมเวทีเสวนา อาทิ นายพฤกษ์ พัฒโน 
รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่, นางสาว 

พะเยาว ์  เ มืองงาม ผู ้ อ� านวยการศูนย ์
อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก, ผู้แทนจาก
ส�านักชลประทานที่ 16 สงขลา, ส�านักงาน
ทรัพยากรน�้า ภาค 8 ฯลฯ ซึ่งขณะนี้ทางคณะ
ท�างานได้เริ่มเตรียมการต่างๆ ไว้พอสมควร  
มีการหารือกับฝ่ายต่างๆ ที่จะเข้ามาร่วมด้วย
ช่วยกันในการจัดเสวนาในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความ
ร่วมมอืเป็นอย่างดมีาโดยตลอด 8 ครัง้ทีผ่่านมา 
ครั้งนี้เป็นคร้ังที่ 9 ทุกฝ่ายที่เคยร่วมยังคง 
ให้ความร่วมมือด้วยดีเช่นทุกคร้ัง ท่ีผ่านมา 
keyword หลกัๆ ในการน�ามาเป็นหวัข้อเสวนา
จะเป็นในเรือ่งการเตรยีมความพร้อมเพือ่รับมอื
กับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นมาครั้งนี้จะร่วม 
ถกกันในหัวข้อ “การรับมือน�้าท่วมเมือง
หาดใหญ่ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ” เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมิูอากาศโลกก�าลงัเกดิขึน้อย่างต่อเนือ่ง 
และกระจายไปทั่วโลก ประเทศไทยก็เป็น 
พื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบ เช่น การเกิด 
ภัยแล้ง น�้าท่วม ดินถล่ม โดยในเมืองหาดใหญ่
อาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
ภูมิอากาศโลก และอาจเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นในอนาคต จึงเห็นควรว่า
เราต้องเตรียมการตั้งรับหากเกิดสถานการณ์ 
ขึ้น และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการเปิดให้
ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟัง และใช้เวทีนี ้
ในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะต่าง ๆ  
อีกด้วย”

เสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน�้าท่วม” ครั้งที่ 9 
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เม่ือวันที่  5  กันยายน  2561 ณ  ห้อง
ประชุม  BSc  อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ธรีะพล ศรชีนะ ผูอ้�านวยการ
ส�านักวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
กล่าวเปิดการประชุม  “แนวทางการบริหาร 
งบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม” 
ปีงบประมาณ  2563  ที่ส�านักวิจัยและพัฒนา 
ม.สงขลานครินทร์  จัดข้ึนเพื่อเป ็นเวทีให้
ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) 
และส�านักงานนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ  (สวทน.)  ในฐานะ 
เจ้าภาพร่วมการจัดท�างบประมาณในลักษณะ 
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  ได้ช้ีแจงท�าความ
เข้าใจและเตรียมความพร้อมส�าหรับการจัดท�า
และบริหารจัดการงบประมาณการวิจัยและ
นวัตกรรม ประจ�าปีงบประมาณ 2563  ให้กับ
อาจารย์ นกัวจิยัในมหาวิทยาลยัในพืน้ทีภ่าคใต้
ตอนล่าง 

กิจกรรมมีการบรรยายพิเศษ  เรื่อง 
“วิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก บูรณาการวิจัย
เพื่อพัฒนาประเทศ” โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง 
รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
และการอภปิราย เรือ่ง “ระบบบรหิารและการ
ติดตามประเมินผลการวิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ” โดย ดร.ศรีฉัตรา ไชยวงค์วิลาน 
ดร.ภทัทริา เกือ้กิม้ และคณุสภุาพร โชคเฉลมิวงศ์ 
ผู้เชี่ยวชาญจาก วช. และ สวทน.

วช.จับมือ สวทน. 
ลงใต้เปิดเวทีชี้แจงงบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 

อาจารย์ นักวิจัย ตบเท้าเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
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เ มื่ อ วั นที่   1 5   กันยายน   2561  
ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ  ๖๐  ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
ผู ้ ช ่ วยศาสตราจารย ์ เถกิ ง   วงศ ์ศิ ริ โชต ิ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์  กล่าวต้อนรับและเปิดงาน
สัมมนาวิชาการ  “เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ด ้านการวิจัยและพัฒนายางพาราและ 
ปาล ์มน�้ามันระหว ่างไทยกับมาเลเซีย”  
พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์  ดร.ธีระพล  
ศรีชนะ  ผู ้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนา  
รองศาสตราจารย ์  ดร.ศุภศิลป ์  มณีรัตน ์ 
รองผอ.ส�านักวิจยัและพัฒนา ด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์  รวมทั้งเกษตรกร  ผู้ประกอบ
การด้านยางพาราและปาล์มน�า้มนั และผูส้นใจ
ทั่วไปเข้าร่วม

บรรยากาศภายในงานมีการเสวนาใน
หัวข้อ “งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ด้านการผลิต และการจัดการสวนยางและ
สวนปาล ์มน�้ามัน”  โดย  ศาสตราจารย ์ 
ดร.อมรรัตน์  พงศ์ดารา  คณะวิทยาศาสตร ์
ม.สงขลานครินทร ์   ผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์
ดร.กรรณิการ์  สหกะโร  คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์  วิทยาเขต
ปัตตาน ีDr.Ahmad Parveez 
Ghulam Kadir  ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านปาล์มน�า้มนัจากมาเลเซยี  
และ  Dr.Goh  Sou  Sheng  
ผูเ้ช่ียวชาญด้านยางพาราจาก
มาเลเซีย  เป็นผู ้ร่วมเสวนา 
นอกจากนั้นมีการบรรยาย
เ รื่ อ ง   “ ก า ร วิ จั ย แ ล ะ

นวัตกรรมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขัน้สูง
แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ ย า ง แ ล ะ 
ปาล์มน�้ามัน”  จากผู้เช่ียวชาญด้านยางพารา
และปาล์มน�้ามันจากมาเลเซีย  และการตอบ 
ข้อซักถามของผู้เข้าร่วมงาน 

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพ่ือเป็นเวที 
ให้กับนักวิชาการ  เกษตรกร  ผู้ประกอบการ  
ด้านยางพาราและปาล์มน�้ามันได้มีโอกาสร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ในเรื่องของเทคโนโลย ี
นวัตกรรม  การจัดการสวน  รวมไปถึงการเพิ่ม
มูลค่าการส่งออก  โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้
ตอนล่าง

ม.อ. ร่วมกับสถานทูตไทยในมาเลเซียและจังหวัดสงขลา 

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนายาง-ปาล์ม 

เพิ่มมูลค่าการส่งออก
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เมื่อวันที่   15-18  กันยายน  2561  
ทีผ่่านมา กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน
โครงการ  และประเมินคุณค่าผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการน�าผลงาน
วิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์  ภายใต้การ
ด�าเนินงานโครงการคลินิกเทคโนโลยีและ
โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ประจ�าปีงบประมาณ  2561  โดยกระทรวง
วิทยาศาสตร์ มอบหมายให้ส�านักงานศูนย์วิจัย
และให้ค�าปรกึษาแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
น� า โดยนายสมศักดิ์   พลอยพาณิชเจริญ  
ผู ้ทรงคุณวุฒิ   นางเทียรทอง  ใจส�าราญ  
นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพเิศษ 
จากส�านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  และ  อ.วรัญญา  เต็มรัตน์  จาก

ส�านักงานศูนย์วิจัยและให้ค�าปรึกษา  แห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็นทีมลงติดตาม
ประเมินผลการด�าเนินงาน พร้อมด้วยนางสาว
ศศิธร  คงทอง  ผู้จัดการฯ  และนายธนทรัพย์  
ลิ่มปะรังสี  เจ ้าหน้าทีประสานงานคลินิก
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
ร่วมลงพื้นที่ท�างานร่วมในครั้งนี้ด้วย

โดยในวันที่  15  กันยายน  ได้ลงพื้นที่ 
อ.จะนะ  จ.สงขลา  โครงการ  “การพัฒนา 
ต่อยอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวลูกปลา 
และบรรจุภัณฑ์”  (วิสาหกิจชุมชนเครือข่าย 
นาอินทรีย ์  อ.จะนะ  จ.สงขลา)  โครงการ 
“หมู ่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์” 
(หมู ่บ้าน  วท.ต่อเนื่อง  ปีที่  2)  ชุมชนบ้าน
กระอาน อ.เทพา จ.สงขลา และโครงการ “การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาศักยภาพใน
การผลิตลองกองชายแดนใต้ จ.สงขลา”

ต่อมาในวนัที ่16 กนัยายน 2561 ลงพืน้ท่ี 
ต.ปากรอ  อ.สิงหนคร  จ.สงขลา  โครงการ  
“การเลี้ยงไส ้ เ ดือนดินเพื่อ เพิ่มผลผลิต 
ในนาข้าว ก�าจัดและเพิ่มมูลค่าขยะอินทรีย์ 
แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จ.สงขลา” ถ่ายทอด
เทคโนโลยีโดย ดร.เทวี มณีรัตน์ ซึ่งโครงการนี้
ได้ด�าเนินการในพื้นที่  ต.ปากรอ  โดยกลุ ่ม
วิสาหกิจชุมชน “เกิดจากดิน”  และพื้นที่บ้าน
ปะโอ ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร โดยกลุม่เกษตรกร

กระทรวงวิทย์ฯ ลุยหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ประเมินโครงการฯ 

ผู้จัดการคลินิก ม.อ. เตรียมแผนหนุน หวังต่อยอดพัฒนา

ผลิตภัณฑ์สู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
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ชุมชนบ้านปะโอ    โครงการ  “การถ่ายทอด 
องค์ความรู้ด้านการจ�าแนกแมลงดีแมลงร้าย
และการจัดการแมลงร้ายในนาข้าว แก่
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จ.สงขลา” ถ่ายทอดโดย 
ดร.เทวี  มณีรัตน์  ลงพื้นท่ีใน  2  จุด  ได้แก ่ 
ศูนย์เรียนรู ้คุณมงคล  รอดบุญธรรม  และ 
แปลงนาคุณสุพิต ขวัญเกลี้ยง โครงการสุดท้าย
ในวันนี ้คอื โครงการ “เทคโนโลยกีารผลติข้าว
ร่วมกับเป็ดเพื่อก�าจัดวัชพืชและศัตรูข้าว” 
ถ่ายทอดโดย  ดร.ปรัชญาพร  เอกบุตร  ด�าเนิน
งานในพื้นที่ ต.ปากรอ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
“เกิดจากดิน” ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 

ต่อด้วยในวันท่ี 17 กนัยายน 2561 เริม่ต้น 
กันที่  “หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
รัตภูมิ”  (หมู่บ้าน  วท.ต่อเนื่อง  ปีที่  3)  โดย  
อ.อรอนงค์  สัตยารักษ์  สังกัดคณะวิทยาการ
จดัการ มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ ผู้รบัผิดชอบ 
โครงการ ร่วมด้วยนางปราณ ีทองรกัษ์ ประธาน
กลุ่มนาข้าวอินทรีย์บ้านคูหาใน  และสมาชิก 
กลุ่มฯ  โดยจากการด�าเนินงานท่ีผ่านมาเกิด
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่แปรรูปจากข้าวอินทรีย์บ้าน
คูหาในมากมาย

ปิดท้ายในวันที่  18  กันยายน  2561  
กันที่บ้านหนองถ้วย  ต.ตะเครียะ  อ.ระโนด 
จ.สงขลา กับโครงการ “หมูบ้่านท่องเทีย่ววถินีา” 
(หมู ่บ ้าน  วท.ต ่อเนื่องปี ท่ี  2)  โดยผู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์  ธีรศักดิ์  จินดาบถ  สังกัดคณะ
วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 
รับผิดชอบโครงการ  ร ่วมกับแกนน�าใน 
พื้นที่  นายไพฑูรย์  หนูจีน  ผู้ใหญ่บ้าน  และ 

นายสมเพียร ข�ามาก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รวมถึง
สมาชิกกลุ ่มนาข้าวอินทรีย์บ้านหนองถ้วย  
ในพื้นที่ ม.2 ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา

ส�าหรับการด�าเนินงานโครงการต่างๆ 
ดงักล่าวอยูภ่ายใต้การดแูลของคลนิกิเทคโนโลยี 
สังกัดฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
สังคม  ส�านักวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัย
สงขลานครนิทร์ ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณ 
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
ท�างานเป็นกลไกความร่วมมือในการส่งเสริม
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีของส�านัก 
ส่งเสรมิและถ่ายทอดเทคโนโลย ีส�านกังานปลดั
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อ 
น�าผลงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและนวัตกรรม (วทน.) ทัง้องค์ความรู้ 
เทคนิค  เทคโนโลยี  นวัตกรรม  เครื่องมือ 
อุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ของ วท. และ

สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ  ไปเพิ่มศักยภาพ
ให้ภาคการผลติและเศรษฐกจิชมุชน แพร่กระจาย 
และถ่ายทอดฯ  ไปยังกลุ่มเป้าหมายในชุมชน 
ท้องถิ่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมูลและให้บริการค�าปรึกษาและ
ข้อมลูด้าน วทน. เพือ่เป็นตวักลางและประสาน
การถ่ายทอดความรู ้และเทคโนโลยีร่วมกัน
ระหว่างเครือข่าย  เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงาน
และสนับสนุนงานด้าน  วทน.  ในพื้นที่จังหวัด 
และเพือ่ส่งเสรมิให้ชมุชน หมูบ้่าน เป็นต้นแบบ
ในการน�า  วทน.  ไปใช้พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต   ป ัจจุบันคลินิก
เทคโนโลยี  ม.อ.  ตั้งอยู่ช้ัน  11  อาคารศูนย์
ทรพัยากรการเรียนรู ้มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
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เมื่อวันท่ี  24  กันยายน  2561  เวลา 
12.30-13.30  น.  ณ  ห้องประชุมเลิศพัฒน์  
ชั้น  11  อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู ้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  วิทยาเขต
หาดใหญ่  รองศาสตราจารย์  ดร.นพ.สุรศักดิ ์
สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อ�านวยการส�านักวิจัย
และพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  เปิดเวที
ชวนนักวิจัยรับประทานอาหารเท่ียงพร้อม 
กับการร ่วมพูดคุย  และร ่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท�างานวิจัย โดยในวันนี้ได้รับ
เกียรติจาก  พญ.ดร.ภาสุรี  แสงศุภวาณิช  จาก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  
มาร่วมเปิดประเดน็ในหวัข้อ “การต่อยอดผลงาน 
วิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์สู ่ระดับ 
การใช้งานทางคลินิก”  มีนักวิจัยท้ังรุ ่นพี่  
รุ่นใหม่  ผู้สนใจทั่วไปและนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ในประเด็นดังกล่าว  ไม่ว่าจะเป็น  นักวิจัยจาก 
คณะแพทยศาสตร์  คณะทันตแพทยศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะอุตสาหกรรมการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย 
สหวทิยาการผลติภณัฑ์เสรมิอาหารและอาหาร
สุขภาพ  วิทยาลัยนานาชาติยางพารา  รวมท้ัง 

รองศาสตราจารย ์   ดร.ธีระพล  ศรีชนะ  
ผู ้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนา  และ 
รองศาสตราจารย์  ดร.ประณีต  ส่งวัฒนา  
รองผู ้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ  ด้านพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม  ร่วมวงสนทนา
ในครั้งนี้ด้วย 

สาระส�าคัญในการพูดคุยจะเป็นเรื่อง 
งานวิจัย  ยาและสารออกฤทธิ์  นวัตกรรม
ทางการแพทย์  เครื่องมือแพทย์  เครื่องมือทาง
กายภาพบ�าบัด  software/application  
ส่วนใหญ่ท่ีวิจัยในระดับ  proof  of  concept 
และ prototype แล้วไม่สามารถต่อยอดไปเป็น
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ได ้
เพราะติดอยู่ในหุบเขามรณะ  ไม่สามารถไปถึง
ในระดบัทีจ่ะสามารถน�าไปขาย ไปใช้ประโยชน์
อย่างกว้างขวางได้  ทั้งในเรื่องไม่มีเงินมากพอ 
ที่จะผลิตผลงานให้ออกมาในลักษณะของ
อุตสาหกรรมเพื่อน�าไปขายได้ในปริมาณมากๆ
และมีราคาต้นทุนราคาต่อหน่วยที่ถูกพอจะ 
ขายได้  และการมีกฎเกณฑ์มากมายเกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัยของผู้ป่วยว่าจะต้องมีการ
ทดสอบในสัตว์ทดลอง  ทดสอบในผู้ป่วยใน

ขอบเขตที่จ�ากัดและมีการดูแลเรื่องความ
ปลอดภัยเป็นอย่างดีก่อน เป็นต้น รวมถึงเรื่อง
ของการจัดการทรัพย ์ สินทางป ัญญาของ
นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อให้สามารถผ่าน
มาตรฐานน�าไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ 

“อย่างไรก็ตามส�าหรับอาจารย์ นักวิจัย
ทีท่�างานในมหาวทิยาลยั อาจจะไม่ถนดัน�างาน
วจิยัหรอืนวตักรรมท�าเป็นผลิตภณัฑ์เพือ่ขายใน
แบบของธรุกจิเพราะเราไม่ใช่นกัธรุกจิ สิง่ท่ีเรา
ถนัดคือในเรื่องของต้นน�้าจะให้เราไปท�าถึง
ปลายน�้า อาจเป็นได้แต่ก็คงยาก สิ่งท่ีเราท�า 
ได้ดีที่สุดน่าจะเป็นการท�าใน Lab หรือใน 
Prototype”

ส�าหรับกิจกรรมดังกล่าว  ถึงแม้จะ 
ใช้เวลาเพียงสั้นๆ  แต่สาระและใจความส�าคัญ 
ที่ได้  ถือว่าเป็นประโยชน์แก่นักวิจัยอย่างมาก 
เพราะนอกจากประเด็นที่น่าสนใจแล้ว  ยังมี 
การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ได้ทั้งความรู้แล้ว
ยงัได้อิม่อร่อยกบัอาหารทีเ่รารงัสรรค์จดัเตรยีม 
ไว ้ให้  เรียกได้ว ่าเป็นเวทีที่กระชับ  ฉับไว  
ได้อรรถรส

 ส�านักวิจัยฯ ชวนคุยมื้อเที่ยง ใน RDO Lunch Talks  

“การต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย ์

สู่ระดับการใช้งานทางคลินิก”
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 ประวัติเจ้าของผลงาน

ชื่อ นายอภิสิทธิ์ รอดฉวาง อายุ 24 ปี 
จบการศึกษาจากภาควิชาฟ ิสิกส ์   คณะ
วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 จุดเริ่มต้นที่คิดจะแปรรูปยางพารา

ตอนก�าลังศึกษาชั้นปีที่  3  ธุรกิจรับซื้อ
น�้ายางพาราที่บ้าน  เกิดผลกระทบจากราคา
ยางพารา ลดลงไปที่ 3 กิโล 100 บาท จึงส่งผล
ให้ธุรกิจที่บ้านล้มลงไป  ผลกระทบตกมาท่ี 
ตวักระผมทีก่�าลงัศกึษาอยู ่ไม่มเีงินทีจ่ะเรยีนต่อ 
เพราะที่บ้านมีอาชีพอยู่อาชีพเดียว  คือการ 
รับซื้อน�้ายางพารา  จึงตัดสินใจดรอปการเรียน
เป็นเวลาหนึ่งปี  แต่ทางคณะวิทยาศาสตร ์
โดยท่านคณบดีไม่ยอมให้ดรอป และช่วยเหลือ 
ในเรื่อง  เงินค่าเทอม  และค่าใช้จ่ายในแต่ละ
เดอืน ตัง้แต่วนันัน้ ผมได้ตัง้ปณธิานแก่ตวัเองว่า 
เราต้องตอบแทนบุญคุณแก่คณะวิทยาศาสตร์ 
และมหาวิทยาลัย ที่ได้ให้โอกาสเราได้เรียนต่อ 
และอีกเหตุผลหนึ่ง  คือการอยากช่วยแก้ไข
ปัญหาทางบ้านที่วิกฤตอยู่ เลยคิดอยากจะเพิ่ม
มลูค่าให้กบัยางพารา แต่ด้วยตวัเองผมเองไม่ได้
เรียนทางสายที่เกี่ยวข้องกับยางพารามาเลย 
ก็ได้เข้าไปปรึกษากับภาควิชาพอลิเมอร์ ที่สอน 
เกี่ยวกับยางพารา  เพื่อให้ถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้ผม  หลังจากนั้นเป็นต้นมา  ผมก็เริ่มคลุกคลี
กับวงการยางพารา

 เหตุผลที่เลือกแปรรูปยางพาราเป็น

พรมละหมาดยางพารา

ตอนผมเรียนอยู่น้ัน  ผมมีรูมเมทที่เป็น
คนอิสลาม  ซึ่งในแต่ละวัน  เค้าจะละหมาด  
วันละ  5  เวลา  ซึ่งแต่ละคร้ังใช ้เวลานาน 
พอสมควร  และเพื่อนของผมจะบ่นกับผมอยู่
เสมอว่า เจ็บบริเวณเข่าเป็นอย่างมาก หลังจาก
การละหมาด แค่นั้นยังไม่พอ ตอนที่ครอบครัว
ของรูมเมทมาเย่ียมที่ห้องพัก  ก็จะมีคุณตา  
คุณยายที่เป็นผู้สูงอายุมาด้วย  ผมกับรูมเมท  
ถึงขั้นต้องยกที่นอนที่เรานอนกันไปวางไว้ให ้
คุณตาและคุณยายได้ท�าการละหมาด  เพราะ
เค้าจะปวดบริเวณหัวเข่าเป็นอย่างมาก  ผมจึง
ได้เล็งเห็นว่า  ถ้าเราช่วยแก้ไขปัญหาในจุดน้ี  
มันน่าจะดีไม่น้อย  เลยเร่ิมผลิตพรมละหมาด
ยางพาราเพื่อสุขภาพ

แต่ตอนเริ่มนั้น  ด้วยความที่เรายังเป็น
นักศึกษาอยู่ เงินทุนก็ไม่มี จะขอจากทางบ้านก็
ไม่ได้  เพราะที่บ้านก็วิกฤต  เลยท�าตัวต้นแบบ 
ขนาดเลก็ๆ จากห้องแล็ปในมหาลัย  แล้วขบัรถ
ไปหาลูกค้าตามมัสยิดต่างๆ  ในพื้นที่ใกล้เคียง 
เม่ือลูกค้าชอบและซ้ือ  ผมจะให้ลูกค้าวางเงิน
มัดจ�าไว้ก่อน  50%  ก็ได้น�าเงินส่วนนั้น  ไปซื้อ
วัตถุดิบในการผลิต  แต่ก็เจอปัญหาอีก  เมื่อ
ลูกค้าสั่งผลิตภัณฑ์  ในห้องแล็ปก็ไม่สามารถ
ผลิตภัณฑ์ได้แล้ว  เพราะช้ินงานมีขนาดที่ใหญ่
กว่าตู ้อบ  และน�าเงินที่ลูกค้าวางมัดจ�าไว ้  
มาสร้างอุปกรณ์ด้วยตัวเอง  เพราะราคามันจะ 
ถูกกว่าซื้อผ่านตัวแทน  แต่คุณภาพอาจจะ 
ด้อยกว่า  แต่ก็ยังติดปัญหาอีก  เพราะไม่ม ี
สถานท่ีผลิต  เพราะการหาท่ีต้ังโรงงานได้  
ต้องมีการขออนุญาต  ต้องมี  รง.4  และอื่นๆ  
อกีมากมาย แต่ผมกไ็ม่ยอมแพ้ เพราะลูกค้าเค้า
รอสนิค้าผมอยู ่เลยได้ขออนญุาตเจ้าของหอพกั
ท่ีผมพักอยู ่  ขอใช้พื้นที่ใต้หอพัก  ผลิตพรม

ละหมาดยางพาราออกมา นั่นก็เป็นก้าวแรกใน
การน�าสินค้าออกสู่ตลาด

หลงัจากผมด�าเนนิการธรุกิจไปสกัระยะ
เวลาหนึ่ง  ก็ได้เข้าเป็นผู้ประกอบการภายใต้ 
การดูแลของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  อุทยาน
วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ที่แห่งนี้เปรียบเสมือนครอบครัวของผม  ที่ 
ชีช่้องทางการท�าธรุกจิ เพราะเนือ่งจากเราไม่ได้
จบทางด้านการตลาดมา  เลยยังเป็นจุดอ่อน
ส�าหรับเราในการน�าไปเสนอกับลูกค้า  ทาง 
ศนูย์บ่มเพาะจะมกีารอบรมให้ความรูอ้ยูต่ลอด
เวลา  คอยผลักดันและสนับสนุนในองค์ความรู้
ต่างๆ  อย่างมากมาย  และได้จดเป็นนิติบุคคล 
ในนามห้างหุน้ส่วนจ�ากดั หาดใหญ่รบัเบอร์เทค

 รายละเอียดชิ้นงาน

แผ่นพรมละหมาดยางพาราเพ่ือสขุภาพ 
ผลิตจากน�้ายางพารา 100% โดยวัตถุดิบน�ามา
จากเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรง ซึง่ทางผูผ้ลติ
จะไม่รับซ้ือจากโรงงาน  เพราะมองว่าการท่ีไป
ซื้อน�้ายางจากโรงงาน  ไม่ได้เป็นการช่วยเหลือ
เกษตรกรอย่างแท้จรงิ เราจงึใช้การรบัซือ้น�า้ยาง 
สดจากชาวสวนยางพารา  และน�าน�้ายางพารา
มาผ่านกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เพือ่ท�าให้
น�้ายางสดกลายเป็นน�้ายางข้น

เราได้ท�าการออกแบบแผ่นยางให้มี
ลักษณะโค้งนูนรองรับกับสรีระของผู้ท�าการ
ละหมาด  โดยให้ตัวแผ่นยางมีลักษณะโค้งนูน 
บริเวณปลายเท้า  บริเวณหัวเข่า  และบริเวณ
หน้าผาก 

ในส่วนของผ้าหุ้ม  เราได้น�าผ้าทอมือ
เกาะยอ  ของจังหวัดสงขลามาต่อยอด  เพราะ
อยากจะกระจายรายได้เข ้าสู ่ชุมชน  และ 
ผ้าทอมือเกาะยอเป็นผ้าใช้มือท�า  ถือเป็น
สัญลักษณ์หัตถกรรมของภาคใต้อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์พรมละหมาดยางพาราเพื่อสุขภาพ

แนะนำ� ง�นวิจัย
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การตั้งต้นน�าเรื่อง  Engagement  มา 
พูดคุยอย ่างเป ็นกิจจะลักษณะใน  RDO  
Today  ฉบับนี้  เป็นผลพวงมาจากการร่วม 
เวทีของผู ้บริหารของส�านักวิจัยและพัฒนา  
รองศาสตราจารย์  ดร.ประณีต ส่งวัฒนา และ
บุคลากรของฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
กบัสงัคม ในเวท ี“การประชมุสมัมนาวชิาการ 
พันธกิจสัมพันธ ์มหาวิทยาลัยกับสังคม”  
ครั้งที่ 5  ณ  อาคารนวัตกรรม  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  (มศว.)  เม่ือวันที่  11-13 
กรกฎาคม  2561  ที่ผ่านมา  หากทว่ายังไม่มี
โอกาสได้หยิบมาคุยกันแบบเต็มๆ 

เป็นประจ�าทกุปี Engagement Thailand
จะมีการประชุมในลักษณะเช่นน้ี  เพื่อให ้
มหาวิทยาลัยต่างๆ  ได้แนวทางปฏิบัติท่ีดีใน
การน�าภารกิจของมหาวิทยาลัยไปด�าเนินงาน
ด้าน  Engagement  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
สงัคมให้เกดิความเข้มแข็งภายใต้การมส่ีวนร่วม
ของภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้งในและ 
ต่างประเทศ  ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนา
อาจารย์นกัวจิยัรุน่ใหม่ให้มทีกัษะความรูแ้ละได้
ศกึษาแลกเปลีย่นแนวปฏบิตัทิีด่ด้ีานการท�างาน
วิจัยรับใช้สังคมและชุมชนมากขึ้น  สามารถ 
น�าไปปรับใช้ในการขอต�าแหน่งทางวิชาการได้
ต่อไป

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้ส่ง 
ตัวแทนไปร่วมประชุมทุกๆ ปี  ในฐานะสมาชิก 
Engagement  Thailand  ซึ่งในปีนี้จัดขึ้น 
ภายใต้แนวคดิ “แนวทางใหม่ส�าหรบัการสร้าง 

เพือ่สงัคม มศว.) และ “ความท้าทายและความ
ก้าวหน้าในการขอต�าแหน่งทางวิชาการด้าน
รับใช้สังคม”  โดยศาสตราจารย์  ดร.ปานสิริ  
พันธุ ์สุวรรณ  ซึ่งเอามาเป็นแนวทางในการ 
ขบัเคลือ่นงานด้าน Engagement ได้เป็นอย่างดี

การขับเคล่ือนงานภายใต้หลักการ
ท�างาน 4 ประการคอื 1. การร่วมคดิร่วมท�าแบบ
หุ้นส่วน 2. เกิดประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
3.  มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน  
4. เกดิผลกระทบต่อสังคมทีป่ระเมนิได้ เป็นการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู ่การพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่  ที่จากเดิมมหาวิทยาลัยมักมี
พนัธกิจพืน้ฐานใน 4 เรือ่งด้วยกนั คอื การเรยีนรู/้ 
ผลิตบัณฑิต การสร้างความรู้และการวิจัย การ
บรกิารวชิาการ และการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม
ซ่ึงมหาวิทยาลัยเป็นกลไกเชิงสถาบันที่ส�าคัญ
ที่ สุ ดที่ ส ามารถจะผ ลักดัน ให ้ เกิ ดความ
เปล่ียนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาสู่ไทยแลนด ์
4.0 

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2560 มีการกล่าวถึง
การท�างานด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
กับสังคม ในเวทีการประชุมระดับชาติ พันธกิจ
มหาวิทยาลัยกับสั งคม  (Engagement 
Thailand)  ครั้งที่  6  ที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  โดยเป็นการประชุมและเป็น 
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ร่วมกันของเครือข่าย 
นักวิชาการที่ท�างานกับชุมชนและสังคมจาก
มหาวทิยาลยัต่าง ๆ  กว่า 200 คนจากท่ัวประเทศ 
นั่นคือ  การปาฐกถาในหัวข ้อ  “พันธกิจ
มหาวิทยาลั ยกับ สั งคมไทยใน ยุคทอง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับการขับเคลื่อนงาน
ด้าน Engagement

สกู๊ปพิเศษ

ผลกระทบที่ ดีและลดความเหลื่อมล�้าใน
สงัคม” : A better way for social impact 
creation and social inequality 
reduction  กว่า  50  สถาบันการศึกษาที่ได้
ตบเท้าเข้าร่วม  มีกิจกรรมที่หลากหลาย  อาทิ 
การน�าเสนอความรูค้วามคดิเหน็เรือ่งการรบัใช้
สังคมจากวิทยากรผู้เช่ียวชาญ  การน�าเสนอ
บทความ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการรับใช้
สังคม  ตลอดจนการลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรม
เพื่อสังคมของ  มศว.  ณ  จังหวัดนครนายก 
นอกจากนี้  ฝ่ายเลขาธิการ  Engagement 
Thailand ยงัได้ถอืโอกาสนีเ้ชิญสมาชกิเข้าร่วม
ประชุมใหญ่สามัญสมาชิก  Engagement 
Thailand ประจ�าปี 2561 เพื่อก�าหนดรูปแบบ
แนวทางการจัดการองค์กร  Engagement 
Thailand  และการพิจารณาเจ้าภาพจัดงาน 
ครั้งต่อไป

Section  บนเวทีเป ็นการบรรยาย  
หัวข้อต่าง  ๆ  มีความน่าสนใจ  ไม่ว่าจะเป็น 
“มหาวิทยาลยัรบัใช้สงัคมแนวทางใหม่ในการ
สร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมอย่างยั่งยืน”  
โดยศาสตราจารย ์นายแพทย ์
ประเวศ วะสี “แนวคิดมุมมองต่อ
การจัดการมหาวิทยาลัยรับใช้
สังคมในยุคอุดมศึกษา 4.0”  โดย 
ผศ.นายแพทย์เฉลมิชยั บญุยะลพีรรณ 
“บทบาทของมหาวิทยาลัยรับใช้
สังคม”  โดยรองศาสตราจารย์ 
ดร.ชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ 
(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการ
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แห่งโอกาส”  โดยศาสตราจารย์  นายแพทย์
วิจารณ์ พาณิช จึงขออนุญาตหยิบยกบางส่วน
บางตอนของเนื้อหามาบอกเล่ากัน

“สังคมไทยปัจจุบันติดกับดักประเทศ
รายได้ปานกลาง และก�าลังพยายามแสวงหา
ทางออกด้วยยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ทว่า
ด้วยต้นทุนทางมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่
ไม่เข้มแข็งอย่างที่เป็นอยู่ มีความเป็นไปได้ต�่า
มากที่จะสามารถบรรลุถึงไทยแลนด์ 4.0 และ
จะปฏิรูปสังคมสู่เป้าหมายตามท่ีรัฐบาลวางไว้
ในอีก 20 ปีข้างหน้า ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย
ท�างานเพื่อมหาวิทยาลัย อาจารย์ก็ท�างานเพื่อ
ความก้าวหน้าทางวชิาการ นสิติ นกัศกึษากเ็ป็น
ผู้รับหรือผู้เสพความรู้ที่อาจารย์จัดมาให้ เวลา
ท�างานกับชุมชนหรือสังคมจะเป็นในลักษณะ
การช่วยเหลือหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(Technology transfer) ความสมัพนัธ์เลยเป็น
แบบแนวดิ่ง เป็นแบบอาจารย์เก่ง นักวิชาการ
รูด้กีว่าเขา ซึง่ตรงนีต้้องเปลีย่นเลย ต้องเปลีย่น
เป็นการมีพันธกิจร่วมกันเพื่อสังคม”

“เราต ้องเปลี่ยนจากการให ้ความ 
ช่วยเหลือมาเป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันสร้าง
โจทย์และหาทางออกร่วมกันแบบหุ ้นส่วน 
ร่วมทนุ จะท�าให้เกดิความสมัพนัธ์แนวราบ และ
เป็นแบบ win-win-win กันทุกฝ่าย เหมือน
อย่างในเยอรมนัทีอ่าจารย์ท�าวจิยัจากโจทย์เชิง
ปฏบิตัจิากท้องถิน่ จากสถานประกอบการ จาก
ชวีติจรงิจนเป็นเหมอืน DNA ของการศกึษาเค้า 
ไปแล้ว นอกจากนีน้สิตินกัศกึษากต้็องมกีารจัด

ต่างๆ  ต้องหาทางมาท�างานร่วมกัน  เพื่อเสริม
ศักยภาพของกันและกัน  และเติมเต็มจุดท่ี 
อีกฝ่ายขาด  แทนที่จะแข่งขันกัน  และท�างาน 
ซ�้าซ ้อนกันแต่ไม ่เกิดทั้งประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

“ในฐานะรองผูอ้�านวยการฯ ทีดู่แลงาน
ด้านนี้ ขอพูดถึงงานด้าน Engagement หรือ
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมในเชิง
ของการร่วมด้วยช่วยกัน สร้างความร่วมมือ
แบบหุ้นส่วน บูรณาการงานวิจัยกับการเรียน 
และบริการวิชาการไปด้วยกัน เพื่อหล่อหลอม 
สั่งสมให้ชุมชนทั้งใน ม.อ. และนอก ม.อ. เกิด
ความเข้มแขง็ และเป็นผูน้�าในการเปลีย่นแปลง
สังคม และรับใช้สังคมอย่างมีทิศทางมากขึ้น” 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต ส่งวัฒนา กล่าว

สุดท้ายค�าถามคือ  เรา  มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์  จะน�าสิ่งต่างๆ จากหลายเวที
มาปรับใช้  หรือน�ามาเป็นแนวทางในการ 
ขบัเคลือ่นงานด้านพนัธกจิสมัพนัธ์มหาวทิยาลยั
กับสังคม หรือ Engagement อย่างไร เพื่อให้
ชุมชนเข้มแข็ง พร้อมๆ กับให้อาจารย์ นักวิจัย
ในมหาวิทยาลัยลุกขึ้นมาท�างานวิจัยด้านรับใช้
สงัคมและชมุชนกนัมากขึน้ กค็งต้องสร้างความ
ตระหนักและการท�างานแบบบรูณาการร่วมกนั
ทั้งมหาวิทยาลัย

เรียบเรียง : กรกมล ขุนเพชร
นักประชาสัมพันธ์

ส�านักวิจัยและพัฒนา ม.สงขลานครินทร์

กระบวนการเรียนรู้ในลักษณะที่บูรณาการกับ
กิจกรรมที่เป็นพันธกิจกับสังคมเหล่านี้ด้วย มัน
จะเป็นคุณูปการต่อทุกฝ่าย ถ้าเราเปลี่ยนไม่ได้
ในแนวทางที่เป็นการสร้างพันธกิจร่วมกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมซึ่งจะท�าให้คนที่
มีศักยภาพที่สุดของประเทศรู้สึกกลมกลืนเป็น
หน่ึงเดียวกับชุมชนและสังคม รู้สึกเดือดร้อน
เจ็บปวดและชื่นชมไปด้วยกัน สามารถพัฒนา
นวตักรรมทีเ่ป็นฐานของ 4.0 จากความต้องการ
และโจทย์ของสังคม จริงๆ ผมฟันธงเลยว่า  
ไทยแลนด์ 4.0 ไม่เกิด จริงๆ อาจจะช้าไปแล้ว
ทีม่าท�าเอาในช่วงมหาวทิยาลยั น่าจะต้องไปท�า
ตัง้แต่อนบุาล แต่ในระดับโครงสร้าง มหาวทิยาลยั 
เป็นกลไกระดับสถาบันที่มีความพร้อมที่สุด” 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ กล่าว 

อย่างไรก็ตาม  มหาวิทยาลัยเป็นกลไก
เชิงสถาบันที่ส�าคัญที่สุดที่สามารถจะผลักดัน 
ให้เกิดความเปล่ียนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนา 
สู ่ ไทยแลนด ์   4.0  แต ่กระบวนทัศน ์ของ
มหาวิทยาลัยในปัจจุบันเน้นเรื่องของศาสตร์ 
เชิงทฤษฎีไม่ใช่ศาสตร์เชิงปฏิบัติ  ท�าให้ไม่
สอดคล้องและสนบัสนนุการพฒันาสูไ่ทยแลนด์ 
4.0  ท่ีเน ้นการเพิ่มมูลค ่าและคุณค่าด ้วย
นวัตกรรมและการท�างานแบบบูรณาการ  
การสร้างองค์ความรูท่ี้อยู่ห่างไกลจากพื้นท่ีและ
การปฏิบัติจริงจึงไร้ประโยชน์ต่อการพัฒนาใน
ทศิทางใหม่ ยิง่ไปกว่านัน้ นกัวชิาการในศาสตร์
ต่างๆ  ต้องเริ่มที่จะต้องมาท�างานร่วมกันใน
ลกัษณะสหวทิยาการพร้อมๆ กนัทีม่หาวทิยาลัย
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1.	ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีชมุชนฐานราก	ประจ�าปีงบประมาณ	
2562

เครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง  ประกาศรับสมัครผู้สนใจส่ง 
ข้อเสนอเพื่อขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยสีูช่มุชนฐานราก ประจ�าปีงบประมาณ 2562 โดยมวีตัถปุระสงค์
เพือ่ให้เกดิการถ่ายทอดองค์ความรู ้เทคโนโลย ีและนวตักรรมจากผลงาน
วิจัยไปสู่ชุมชนเพื่อสร้างหรือเพิ่มความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ  และ 
น�าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
นอกจากนี้ยังสามารถส่งเสริมกลไลความร่วมมือในระบบเครือข่ายการ
วิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  ชุมชน  ผู้ประกอบการ  หน่วยงานระดับ
จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้สนใจโปรดจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย จ�านวน 15 ชุด 
พร้อมแผ่นซีดี 1 แผ่น มายังส�านักวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2561 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี  คุณพิณญา  
ยาหวัง โทร. 6958 E-mail : pinya.y@psu.ac.th

2.	ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์	 ระหว่าง
ไทย-จีน	(NRCT-CASS)	ประจ�าปี	2562

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.)  และสถาบัน
สังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  (Chinese  Academy  of 
Social, CASS) เปิดรบัสมคัรผูส้นใจส่งข้อเสนอเพือ่ขอรบัทนุแลกเปลีย่น
นกัวจิยัระยะสัน้ตามโครงการความร่วมมอืทางวิชาการด้านสงัคมศาสตร์
ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจ�าปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู ้และ
ประสบการณ์การวิจัยในสาขาวิจัยต่างๆ ทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่าง
นักวิจัยไทยและจีน

ผูส้นใจส่งข้อเสนอสามารถส่งข้อเสนอโครงการพร้อมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง มายังส�านักวิจัยและพัฒนา จ�านวน 16 ชุด ภายในวันที่ 
17 ธันวาคม 2561 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  คุณพิณญา  
ยาหวัง โทร. 6958 E-mail : pinya.y@psu.ac.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 รายละเอียดการรับสมัคร
 แบบฟอร์มเอกสารสรุปงานวิจัย
 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการภาษาไทย
 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการภาษาอังกฤษ
 แบบหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
 ใบน�าส่งเอกสารในการขอรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย
 ผังโครงสร้าง CASS

3.	ทุนด้านนวัตกรรม	 ประจ�าปีงบประมาณ	
2562

ส� านักวิ จั ยและพัฒนา  เป ิดรับ เอกสาร เชิ งหลักการ 
(Conceptual proposal) โดยเน้นงานวจิยัทีมุ่ง่เน้นตามทิศทางการวิจยั
และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  และผลการวิจัยที่ได้ต้องมีเป้าหมาย
ของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. กรอบการวิจัย
    1.1 อุตสาหกรรมเกษตร
    1.2 อาหารทะเล
    1.3 ปาล์มน�้ามัน
  2. ระยะเวลาด�าเนินงานประมาณ  12  เดือน  (สิ้นสุด  30 

กันยายน 2562)
  3. งบประมาณและผลผลิตจากงานวิจัยมหาวิทยาลัยจะ

พิจารณางบประมาณตามผลผลิตจากงานวิจัย  ได้แก่  สิทธิบัตร  หรือ  
งานต้นแบบในระดบัห้องปฏบิติัการ หรอืการน�าไปใช้ประโยชน์ท่ีสามารถ
เห็นผลอย่างชัดเจน และมีกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ผู้สนใจขอรับทุน  โปรดจัดส่งเอกสารเชิงหลักการ  ความยาว
ประมาณ 5 หน้ากระดาษ จ�านวน 7 ชุด รายละเอียดประกอบด้วย 

  ชื่อโครงการ
  ชื่อนักวิจัย
  รายละเอียดที่จะด�าเนินการพอสังเขป
  งบประมาณและผลผลิตจากโครงการวิจัย
จัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นมายัง  ส�านักวิจัยและพัฒนา 

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และสามารถสอบถามรายละเอียด
ได้ที่ คุณจิราวรรณ ไมลกุล โทร. 0-7428-6968 E-mail: jirawan.ke@
psu.ac.th

ทุนวิจัยไหนโดน
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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

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามรายงานสถานการณ์น�้าฝน น�้าท่า

โดย ศูนย์วิจัยภัยพิบัติฯ ม.อ.

เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ราว 1 เดือน หลังจากศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ ร่วมกับ ส�านักวิจัย

และพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และภาคีเครือข่ายในจังหวัดสงขลา  ได้จัดเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง.. 

สู้ภัยน�้าท่วม” ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วน  รวมทั้งชุมชนชาวหาดใหญ่ทุกคนได้ตระหนักและเตรียมความพร้อมในการรับมือ

น�้าท่วมเมืองหาดใหญ่ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เดือนพฤศจิกายน  2561  นี้  เข้าสู่หน้าฝนอย่างจริงจัง  หลายพื้นที่ถูกน�้าท่วมขังแล้ว  จึงขอเชิญทุกท่าน 

ติดตามรายงานสถานการณ์น�้าฝน น�้าท่า ได้ทุกวัน ในช่วงเวลาประมาณ 9:00 น. ทาง website และ facebook 

ของศนูย์วิจยัภยัพบิติัทางธรรมชาติภาคใต้ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ โดย นายฐตินินัท์ อนิธน ูนกัวจิยัของศนูย์ฯ 

ที ่http://www.nadrec.psu.ac.th และ Facebook ศนูย์วจิยัภยัพบิตัทิางธรรมชาตภิาคใต้ศนูย์วจิยัภยัพบิตัทิาง

ธรรมชาติภาคใต้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 7 

อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

90112 โทรศัพท์ 080-8626876 E-mail : nadrec.psu@gmail.com

: 15h t tp : / / r do .p su .ac . t h
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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
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