ฉบับที่ 1 (สิงหาคม 2559)

รู้จักเรา Research University Network : RUN

มิติใหม่ของการรวมพลัง สร้างงานวิจัยเพื่อชาติ

RUN เป็นการรวมตัวของมหาวิทยาลัย 7 แห่ง อันได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิดด้วยความจริงใจ ความเท่าเทียม และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
(Sincerely, Equally, Excellently) โดยเอางานวิจัยที่เอาโจทย์วิจัยที่มีความสําคัญต่อประเทศ ภูมิภาคและ
ของโลกเป็นตัวตั้ง ได้แก่ งานวิจัยด้านพลังงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและภัยพิบัติ ด้านอาหาร
และเกษตร ด้านวัสดุศาสตร์ ด้านสุขภาพ ด้านหุ่นยนต์ และด้านการศึกษาทางภูมิภาคอาเซียน ด้วยความ
มุ่งมั่นว่างานวิจัยดังกล่าวจะตอบสนอง และมีแนวทางแก้ไขกับสังคมในอนาคต และจะเป็นศูนย์กลางการ
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอาเซียน
ภายใต้กรอบแนวคิด การร่วมมือกัน คือ การแบ่งปันทรัพยากรในการวิจัย (resource sharing) อาจารย์
และนักวิจัย นิสิตนักศึกษาทุกระดับ รวมทั้งหลังปริญญาเอก (Postdoc) เครื่องมือวิจัย มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และวิธีการบริหารงานวิจัย และร่วมกันสร้างโครงการวิจัยและถกปัญหางานวิจัยร่วมกัน มุ่งเป้า
โจทย์วิจัยใน 9 คลัสเตอร์สําคัญ คือ พลังงาน อาหาร/การเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ วัสดุ สุขภาพ
หุ่นยนต์ ดิจิตัล และอาเซียน
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ฉบับที่ 1 (สิงหาคม 2559)

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย

สรุปผลการดําเนินงานรอบปี 2558
เดือนมกราคม 2558
1. จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ครั้งที่ 1 The 1st
Research University Network ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2558 ณ โรงแรม
รอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จ.ภูเก็ตโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ประสานการจัด
ประชุม เพื่อให้นักวิจัยในเครือข่าย/Clusters ที่มีทิศทางการวิจัยใกล้เคียงกันได้พบปะ
พูดคุยสร้างความร่วมมือด้านการวิจยั กําหนดทิศทางการวิจัยและระดมสมองเพือ่ ให้โจทย์
วิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศในแต่ละคลัสเตอร์
2. การประชุมความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 1/2558
วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้ จ.ภูเก็ต

เดือนมีนาคม 2558
3. พิธลี งนามบันทึกความเข้าใจเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อ
การวิจัย (RUN) และงานแถลงข่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม
2558 เวลา 8.00 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4
สํานักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. การประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN)
ครั้งที่ 2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 –
12.00 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 สํานักงาน
มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาระสําคัญ
- การกําหนดยุทธศาสตร์เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย
- พิจารณาการบริหารจัดการการเงินของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัย
เพื่อการวิจัย และกําหนดแผนการดําเนินงานของเครือข่ายฯ ประจําปี
2558
- พิจารณาแบบข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)
เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย
เดือนพฤษภาคม 2558
5. การประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) ครั้งที่ 3/2558
ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมทูลกระหม่อมบริพัตร (A205)
ชั้น 2 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
- การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย (group of eight) โดย คุณวาทินี ขานวงศ์
ผู้อํานวยการฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย และคุณบุศริน สินธุนวรัตน์
ผู้จัดการฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย
- การประชุมร่วมกับกลุม่ มหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) โดย รองผู้อาํ นวยการบริหารเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน (ดร.ชลทิศ ธีระฐิติ)
- แผนการดําเนินงานของเครือข่ายฯ ประจําปี 2558 และความคืบหน้าการดําเนินงานของแต่
ละกลุ่มคลัสเตอร์ รวมทั้งการพิจารณาแบบข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)
เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย

ฉบับที่ 1 (สิงหาคม 2559)
เดือนกรกฎาคม 2558
6. การประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) ครั้งที่ 4/2558
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00– 16.00 น. ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องประชุม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน
- การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย (group of eight)
- การร่วมมือกับกลุม่ มหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN)
- ความคืบหน้าการดําเนินงานของแต่ละกลุ่มคลัสเตอร์
- การพิจารณาแบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (ฉบับปรับปรุง)
และกําหนดสัญลักษณ์ RUN ที่แบบเสนอโครงการ
- การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ
เดือนกันยายน 2558
7. การประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย(RUN) ครั้งที่ 5/2558
ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2558 ณ CHIANGKHAN RIVER MOUNTAIN
VIEW RESORT อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย หัวข้อ “Sustainable RUN”
การบริหารจัดการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) ให้ยั่งยืน
ด้านกายภาพ สํานักงานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN)
เว็บไซต์เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN)
ด้านการบริหารงาน จัดทําวิสัยทัศน์ ROADMAP และเป้าหมายให้ชัดเจนและทําให้
เข้าใจตรงกัน ควรกําหนด OUTPUT ของงานวิจัยให้ชดั เจน
วัฒนธรรมองค์กร RUN (RUN Culture)
บนหลักการ SExY way: Sincerity, Excellence, Equality
RUN Stronger Together: RUN จะแข็งแกร่งไปด้วยกัน
ส่งเสริมกิจกรรมทีส่ ร้างความยั่งยืน เข้มแข็ง ชื่อเสียงให้แก่ RUN
- การขยายเครือข่าย RUN ระดับ เครือข่ายต่างประเทศ (International network)
และ เครือข่ายในประเทศ (Local network) การทบทวน Roadmap และยุทธศาสตร์
ของ RUN
เดือนพฤศจิกายน 2558
8. การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย
(RUN) ครั้งที่ 6/2558 ระหว่างวันที่ 6–7 พฤศจิกายน 2558 ณ
Sibsan Resort & Spa Maetaeng อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
- การสรุปผลการดําเนินงานของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย
และการจัดทํา Road map
- การจัดตั้งสํานักงานและบุคลากรของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพือ่
การวิจัย
- การจัดทํา Website เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย
- การจัดประชุมใหญ่เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยครัง้ ที่ 2
- การพิจารณาแนวทางการบริหารการเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
- การขยายเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจยั
ความร่วมมือกับกลุ่ม Group of Eight ประเทศออสเตรเลีย ความร่วมมือ
ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในหัวข้อ
“Science and Education Diplomacy” โดย คุณทรงศัก สายเชื้อ
อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ (Department of American and
South Pacific Affairs)

ฉบับที่ 1 (สิงหาคม 2559)

การแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอก
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 ประชุมเสนอโครงการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) ณ
ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยประธานคลัสเตอร์
7 โครงการ
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 ร่วมประชุมคณะกรรมการกํากับโครงการวิจยั ท้าทายไทย
ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมพลโทพระยาศัลวิธานนิเทศ ชั้น 3 อาคาร วช.2
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

การแสวงหาพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยระดับนานาชาติ
วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2558
Invitation for a Discussion Forum for Research
Collaboration between Malaysian Research
Universities and Thailand Research Universities, at
University Sains Malaysia Penang, Malaysia

กิจกรรมเพื่อสังคม และกิจกรรมกระชับสัมพันธ์

มอบเครื่องกีฬา ณ โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน
จังหวัดเลย

มอบเครื่องกีฬา ณ โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” ต.เชียงคาน
อ.เชียงคาน จ. เลย

มอบเครื่องอุปโภค ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม
ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

กิจกรรมต่อไปของ RUN
 พบกับการรวมตัวนําเสนอของ RUN ครั้งแรกในประวัติศาสตร์การ
รวมตัวของ 7 มหาวิทยาลัยวิจัย นําเสนอในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
2559 ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
กองบรรณาธิการ: ศ.น.สพ. ดร. มงคล เตชะกําพุ (ผู้อํานวยการ RUN)
ผศ.ดร. ชาลีดา บรมพิชัยชาติกลุ (รองผู้อาํ นวยการ RUN)
ดร. ภัทรานิษฐ์ ตรีเพ็ชร์
(ติดต่อประสานงาน)

ติดต่อเรา : Research University Network : RUN
(เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย)
Tel: 02-218-2880 Fax: 02-218-2894
E-mail: run1919@outlook.com website: http://runthailand.ku.ac.th/

ฉบับที่ 2 (กันยายน 2559)

บทบรรณาธิการ
ผ่านสายตาไปแล้วสาหรับ RUN for U ฉบับเดือนสิงหาคม 2559 ฉบับปฐมฤกษ์ ที่พอดีกับงาน
Research Expo 2016 ที่จัดที่โรงแรมเซนทาราแกรนด์ ทาง RUN office ได้จัดทํา hard copy
จํานวน 2,000 ฉบับ ในงานมีผู้สนใจล้นหลาม และเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวงการวิจัยของ
ประเทศไทย ที่มีการรวมตัวกันนําเสนอความก้าวหน้าด้านการวิจัยในแต่ละคลัสเตอร์ ดูรายละเอียด
ใน RUN for U ฉบับนี้
RUN for U ฉบับเดือนกันยายนนี้ ทางคณะผู้จัดทําได้นําเอาข่าวของการนําเสนอ
ผลงานในงาน Research Expo มารวบรวม ในวันเปิดงานนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ
ของ RUN ยังความปลาบปลื้มแก่ผู้บริหารและนักวิจัยทั้ง 7 มหาวิทยาลัยอย่างยิ่ง
นอกจากนิทรรศการแล้ว ทาง RUN ได้จัดการปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในหัวข้อ "Thailand 4.0" การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่
“Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” และการเสวนาเรื่อง
"ความร่วมมือภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0" โดยมีวิทยากรชั้นนําของ
ประเทศมาร่วมให้ความรู้ มีผู้ฟังเต็มห้องประชุม
จากการร่วมงาน Research Expo 2016 ครั้งนี้ แสดงให้แนวทางการร่วมมือกันอย่าง
จริงจัง ดังคําว่า “together, stronger”

ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.มงคล เตชะกําพุ
ผู้อํานวยการ RUN Office
1 กันยายน 2559

ฉบับที่ 2 (กันยายน 2559)

ข่าวกิจกรรม RUN

ประมวลภาพการเปิดตัว 7 มหาวิทยาลัย “เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย”
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ได้มีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ของเครือข่ายพันธมิตร
มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network หรือ RUN) ซึ่งเป็น
ความร่วมมือระหว่าง 7 มหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใน
งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๙ (Thailand Research Expo 2016)” จัด
โดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559
ณ โรงแรมเซ็ น ทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั น เซ็ น เตอร์ เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์
กรุงเทพฯ

ภายในงานได้มีการปาฐกถาพิเศษโดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ ในหัวข้อ "Thailand 4.0" การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based
Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” และการเสวนาเรื่อง "ความร่วมมือ
ภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0" โดย ประธานสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณเจน นําชัยศิริ
และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ศาสตราจารย์คลินิก อุดม คชินทร อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ดําเนินรายการโดย คุณบัญชา ชุมชัยเวทย์ พิธีกรมากคุณภาพจากช่อง 3

โดยในการปาฐกถาพิเศษและเสวนาในหัวข้อ Thailand 4.0 ได้รับความสนใจจากนักวิจัย
นักเรียน นิสิต นักศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปร่วมเข้าฟังเป็นจํานวนมาก

ภายในงานนิทรรศการได้มีการแสดงผลงานวิจัยของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) ซึ่งได้แบ่งโจทย์วิจัยออกเป็น 7 กลุ่มเรื่อง
9 คลัสเตอร์ และได้มอบหมายให้แต่ละมหาวิทยาลัยรับผิดชอบดังนี้

กลุ่มที่ 2.2 คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร (Functional Food)
กลุ่มที่ 3 คลัสเตอร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ (Climate change)
กลุ่มที่ 1 คลัสเตอร์อาเซียน (ASEAN)
กลุ่มที่ 7.2 คลัสเตอร์ดิจิทัลและหุน่ ยนต์ (Robotics)

กลุ่มที่ 5 คลัสเตอร์สุขภาพ (Health)

กลุ่มที่2.1 คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร (Agriculture)
กลุ่มที่ 4 คลัสเตอร์พลังงาน (Energy)
กลุ่มที่ 7.1 คลัสเตอร์ดิจิทัลและหุน่ ยนต์ (Digital)
กลุ่มที่ 6 คลัสเตอร์วัสดุศาสตร์ (Material)

งานวิจัยเด่น จาก 6 คลัสเตอร์
กลุ่มที่ 1 คลัสเตอร์อาเซียน (ASEAN)
คนในกรอบอาเซียน
ASEAN’s Human factor

เจ้าของผลงานและผู้ร่วมวิจัย
รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ นายณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์ และนายอุกฤษฏ์ ปัทมานันท์
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประโยชน์ต่อวงวิชาการ เข้าใจปรากฏการณ์ซึ่งเป็นภูมิทัศน์ใหม่รวมถึงเข้าใจลักษณะเครือข่ายของภาคประชาสังคมข้าม
พรมแดนระหว่างไทยกับอาเซียนอันจะนํามาสู่ความเข้าใจบริบทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเพื่อนบ้านมากขึ้น
สามารถนําข้อมูลไปใช้คาดการณ์ภูมทิ ัศน์ของการเมือง (political landscape) การเคลือ่ นไหวภาคประชาสังคม ในภูมิภาค
อาเซียนภาคพื้นทวีปได้
ประโยชน์ต่อภาครัฐ ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาครัฐรวมในอาเซียนในการสนับสนุนการขยายตัวของภาคประชาสังคม

 บทบาทจีนในอาเซียนภาคพื้นทวีป:กรณีศึกษาประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง
China’s role in mainland ASEAN: Case study in Mainland
Southeast Asia เจ้าของผลงานและผู้รว่ มวิจัย อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ และคณะนักวิจัย
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 สถาบันพระมหากษัตริย์กบั มุสลิมในแผ่นดินไทย Monarchy and Muslims in
Thailand
เจ้าของผลงานและผู้ร่วมวิจัย รศ.ดร.สุเนตร ชุตินทรานนท์ นส.ดลยา เทียนทอง
และคณะนักวิจัย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ลื้อข้ามแดน: การเดินทางของคนหนุ่มสาวชาวลื้อ เมืองยอง
รัฐฉาน ประเทศพม่า Lue Border-Crossers: A Cross
Border Journey Among The Young From Muang
Yong, Shan State, Myanmar
เจ้าของผลงานและผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร. วสันต์ ปัญญาแก้ว คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลุ่มที่ 2 คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร
2.1 คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร (Agriculture)
เทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด”
Tailor-made Fertilizer Technology

เจ้าของผลงานและผู้ร่วมวิจัย
ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ ดร.ประทีบ วีระพัฒนนิรันดร์ และดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ดา่ นธรรม
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประโยชน์ที่ได้รบั ทีมวิจัยได้สร้าง 3 นวัตกรรม
1. ชุดตรวจดินแบบรวดเร็ว ทําให้เกษตรกรวิเคราะห์ดินได้ดว้ ยตนเอง
2. คําแนะนํา “ปุ๋ยสั่งตัด” ข้าว ข้าวโพด และอ้อย (ภาคอีสาน)
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือ “คลินิกดิน” โดยเกษตรกร
 Active and Smart packagesสําหรับลําไยสดไม่รม
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เพื่อการส่งออก
เจ้าของผลงานและผู้ร่วมวิจัย รศ.วรภัทร ลัคนทินวงศ์
และนายปิยะพงษ์ สอนแก้ว
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ซองบรรจุภัณฑ์ชนิดละลายน้ําได้จากเจลาตินหนังปลา
เจ้าของผลงานและผู้ร่วมวิจัย ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล
และผศ.ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 การกระตุ้นให้แม่พันธุ์กุ้งกุลาดําวางไข่ ด้วยอาร์เอ็นเอสายคู่ที่
จําเพาะต่อยีน GIH เจ้าของผลงานและผู้ร่วมวิจัย รศ.อภินันท์
อุดมกิจ ดร.สุพัตรา ตรีรัตน์ตระกูล และศ.เกียรติคุณสกล พันธุ์ยิ้ม
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

 Active Bagging สําหรับชมพู่ทับทิมจันทร์ เพื่อการ
ส่งออก เจ้าของผลงานและผู้ร่วมวิจัย
รศ.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ และนายไตรเทพ เจริญพานิชสันติ
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 เกษตรอัจฉริยะ Smart Farm
เจ้าของผลงาน ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ
ภาควิชาฟิสิกส์และศูนย์นาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

2.2 คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร (Functional Food)
การพัฒนาพันธุ์พืชตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําเป็นผลิตภัณฑ์:
ข้าว ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง แก่นตะวัน พริก ฟักข้าว แก้วมังกร

เจ้าของผลงานและผู้ร่วมวิจัย
คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร (Functional Food)
ภายใต้เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย

จุดเด่นของผลงาน - ได้การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ภาคอุตสาหกรรม - มีผู้ประกอบการนําผลงานวิจัยไปทดสอบในเชิงพาณิชย์
- มีการนําผลงานวิจัยไปสู่การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
- มีการนําผลงานวิจัยไปสูก่ ารผลิตผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์
- มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ภาคประชาชน ชุมชน หรือท้องถิ่น - การนําผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย
- ได้ต้นแบบที่พร้อมจะนําไปสู่ระดับอุตสาหกรรม
 ผลิตภัณฑ์อาหารลดความดันและน้ําตาลในเลือดจากกระเจีย๊ บแดง
เจ้าของผลงาน ดร.สิรินดา กุสุมภ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลุ่มที่ 3 คลัสเตอร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ (Climate change)
การปรับเปลีย่ นการใช้ที่ดิน และการออกแบบห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตรเพื่อลดการเกิดหมอกควัน
Land Use and Agricultural Supply-Chain Redesign Program to Reduce Haze
เจ้าของผลงานและผู้ร่วมวิจัย ผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม และคณะนักวิจัย
ภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ชุมชนปลอดภัยจากหมอกควัน
Haze Resilience Community
เจ้าของผลงาน ผศ.ดร.พัชรี คุณค้ําชู
ภาควิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 การเพาะและฟื้นฟูปะการังภายใต้ภาวะโลกร้อน
Coral culture and rehabilitation under the
climate change
เจ้าของผลงาน รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ และคณะนักวิจัย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
หรือ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 Plant species vulnerability to climate
change in Peninsular Thailand
เจ้าของผลงาน ศ.ดร. ยงยุทธ ไตรสุรัตน์
และคณะนักวิจัยคณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลุ่มที่ 4 คลัสเตอร์พลังงาน (Energy)
เจ้าของผลงานและผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.มาลี สันติคุณาภรณ์ และคณะนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องโดยคลื่นไมโครเวฟแบบมัลติโหมด Multi-mode
Microwave Oven for Continuous Biodiesel Production Unit (MMOCB)
จุดเด่นของผลงาน
รวดเร็วและง่ายต่อการใช้งาน ขนาดเล็กเคลื่อนย้าย
ง่าย ประสิทธิภาพด้านพลังงานสูง ปลอดภัย (คลื่น
รั่วไหล ≤5 mW/cm2 ตามมาตรฐาน DHHS) มลพิษ
จากก๊าซไอเสียต่ํา และ ใช้ทดแทนดีเซลได้ดี


เครื่องผลิตไบโอดีเซลบริสุทธิ์ อัตโนมัติ สําหรับเอสเอ็มอี

เจ้าของผลงานและผู้ร่วมวิจัย
ผศ. ดร.ชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ ผศ. ดร. มาลี สันติคุณาภรณ์ และนายศิริพรรณ กลั่นศิริ
หน่วยเฉพาะทางตัวเร่งปฏิกิริยาและพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลุ่มที่ 5 คลัสเตอร์สุขภาพ (Health)
การแพทย์แบบแม่นยํา (Precision Medicine) วินิจฉัย
แม่นยําเลือกยาเหมาะสม รักษามุ่งเป้า
เจ้าของผลงานและผู้ร่วมวิจัย
รศ.นพ. มานพ พิทักษ์ภากร และคณะนักวิจัย คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ชีววิทยาเชิงระบบที่ระดับเซลล์เดีย่ ว (Single Cell Systems Biology)
เจ้าของผลงานและผู้ร่วมวิจัย
อ.ดร.สมพลนาท สัมปัตตะวนิช และคณะนักวิจัย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาเครือข่ายปฏิสัมพันธ์โปรตีนของไวรัสไข้เลือดออกแบบเชิงระบบ
เจ้าของผลงานและผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร. ศรินทร์ ฉิมณรงค์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษามะเร็งร่วมบริเวณศีรษะและลําคอและหลอดอาหารเพื่อหาตัวบ่งชี้
ทางชีวภาพ
เจ้าของผลงานและผู้ร่วมวิจัย
อ.ดร.พญ. ณฐินี จินาวัฒน์ และคณะนักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

หุ่นยนต์ฟ้าใส : หุน่ ยนต์เสริมการเรียนรู้เพื่อน้องคน
พิเศษ
เจ้าของผลงานและผู้ร่วมวิจัย
รศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ รศ.ชนัตถ์ อาคมานนท์
ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง และนส. อรวรรณ คําดี
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

กลุ่มที่ 6 คลัสเตอร์วัสดุศาสตร์ (Material Science)
ชุดตรวจเหล็กละลายน้ําราคาประหยัด
Cost effective iron test kits
เจ้าของผลงานและผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล . ผศ.ดร.อารีย์ ชูดาํ ดร.วิลาสินี ศรีพรหม
และดร.วัชรวดี ลิม่ สกุล
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 เกราะกันกระสุนจากรังไหม Bullet-proof by Silk
Cocoons
เจ้าของผลงานและผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.พนมกร ขวาของ และคณะวิจยั
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 เคยู-กรีนคะตะลิสต์เพื่อคุณภาพชีวิตเหนือระดับ
KU-Green Catalysts for Better Lif
เจ้าของผลงานและผู้ร่วมวิจัย
รศ.ดร. เมตตา เจริญพานิช และ KU-Green Catalysts Group (KU-GCG )
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฉบับที่ 2 (กันยายน 2559)

เก็บตกภาพบรรยากาศในงาน Thailand Research Expo 2016

กิจกรรมต่อไปของ RUN
การสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อ
การวิจัย (Research University Network: RUN) กับประเทศ
นิวซีแลนด์

กองบรรณาธิการ: ศ.น.สพ. ดร. มงคล เตชะกําพุ (ผู้อํานวยการ RUN Office)
ผศ.ดร. ชาลีดา บรมพิชัยชาติกลุ (รองผู้อาํ นวยการ RUN Office)
ดร. ภัทรานิษฐ์ ตรีเพ็ชร์
(ติดต่อประสานงาน)

ติดต่อเรา : Research University Network : RUN
(เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย)
Tel: 02-218-2880 Fax: 02-218-2894
E-mail: run1919@outlook.com website: http://runthailand.ku.ac.th/
www.facebook.com/adminrunoffice/

ฉบับที่ 3 (ตุลาคม 2559)

บทบรรณาธิการ (Editor’s talk)
สวัสดีค่ะ สมาชิก RUN ทุกท่ าน

RUN for U ฉบับที่ 3 เดือนตุลาคม นําเสนอการแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ ในฉบับนี้
เป็นเรื่องความร่วมมือกับประเทศนิวซีแลนด์ แม้เป็นประเทศเล็กๆ ที่มีประชากรเพียง 4.5 ล้านคน และ
มีมหาวิทยาลัยเพียงแค่ 8 มหาวิทยาลัย ซึ่งมีการรวมตัวกัน ในชื่อที่เรียกว่า Universities New
Zealand
ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าอาหารและเกษตรในอันดับต้น ๆ ของโลก และ
ได้ รั บ การยอมรั บ จากตลาดโลกว่ า เป็ น สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพ ดั ง นั้ น การเกษตรและผลิ ต อาหารเป็ น
อุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งคล้ายคลึงกับประเทศไทย ความเข้มแข็งด้านการเกษตร
และอาหารนี้เองที่ทําให้น่าสนใจที่ RUN ควรจะแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย 8 มหาวิทยาลัยใน
นิวซีแลนด์
RUN for U ฉบับนี้จึงเป็นเรื่องราวและที่มาของการสร้างความร่วมมือกับนิวซีแลนด์ ความ
คืบหน้าของการไปเยือนนิวซีแลนด์ของ RUN Cluster (1) Agriculture (2) Functional Food และ
(3) Advanced Materials รวมถึงมุมมองและความคิดเห็นของเอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศ
นิวซีแลนด์ ท่านทูตมาริษ เสงี่ยมพงษ์ ที่ให้ข้อคิดที่น่าสนใจสําหรับพวกเราชาว RUN และเรื่องราวของ
ของการเยือนนิวซีแลนด์ของกลุ่มนักวิจัย Advanced Materials, Precision Agriculture &
Functional Food ที่ได้มีโอกาสไปหารือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในนิวซีแลนด์ เช่น MacDiarmid
Institute, Victoria University of Wellington และ Auckland University of Technology
และ Massey University ในช่วงวันที่ 26 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2559 สําหรับ Cluster
Advanced Material และในช่วงวันที่ 27 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2559 สําหรับ Cluster Food
and Agriculture, Functional Food
หวังว่า RUN for U ฉบับนี้จะช่วยเปิดมุมมองและแนวทางของการร่วมมือในมิติของต่างประเทศ
ของสมาชิก RUN ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล
รองผู้อํานวยการ RUN Office
3 ตุลาคม 2559

RUN collaborations
with New Zealand
 Editor’s talk
 First RUN Visit to New
Zealand
 A Second RUN Visit to
New Zealand –
Progress Collaboration
 Ambassador’s view
 Views from VP, Cluster
Leaders & Researchers
 RUN Next

ฉบับที่ 3 (ตุลาคม 2559)

การสร้างความร่วมมือกับนิวซีแลนด์ (RUN collaborations with New Zealand)
First RUN visit to New Zealand
พบ 8 มหาวิทยาลัยชั้นนําของนิวซีแลนด์
แนวทางหนึ่งของการสร้างงานวิจัยให้เข้าสู่
มาตรฐานสากล คือ การสร้างความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ (Internationalization)
ผู้บริหาร RUN ประกอบด้วยรองอธิการบดีและ
ผู้แทนจาก 7 มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสไปแสวงหาความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 8 แห่งในประเทศนิวซีแลนด์
เมื่อวันที่ 15-18 มีนาคม 2559
ประเทศนิวซีแลนด์ มีมหาวิทยาลัยทั้งหมดทั่ว
ประเทศ 8 แห่ง โดยตั้งอยู่ตั้งแต่ตอนเหนือจนถึงตอนใต้
ของประเทศ มหาวิทยาลัยทัง้ 8 แห่งทํางานร่วมกัน ทัง้
ด้านการวิจัย ด้านหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาโดยมีที่ทํางานกลางที่เมืองหลวง
เวลลิงตัน ชั้น 9, เลขที่ 142, Lambton Quay,
Wellington
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ผู้บริหาร RUN ทั้ง 7 มหาวิทยาลัย
ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงต่างประเทศ ได้เดินทางไปเจรจา
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ โดยได้เข้าพบกับผู้แทน
จากมหาวิทยาลัย Auckland University of Technology,
Massey University, Victoria University of Wellington,
University of Canterbury, Lincoln University,
University of Waikato, University of Otago ณ ทีท่ ําการ
ของมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์

มหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์มีงานวิจัยที่หลากหลายและมีความ
สนใจที่จะร่วมมือกับ RUN ในหัวข้อของงานวิจัยที่ครอบคลุมด้าน
Agriculture, Biomedical sciences, Disaster management
and Pharmacy for aging society.

ฉบับที่ 3 (ตุลาคม 2559)

หาผู้เล่น Key players

วันที่ 16 มีนาคม 2559 คณะผู้แทน RUN ได้รับเชิญจากท่าน
เอกอัครราชทูต มาริษ เสงีย่ มพงษ์ ณ สถานทูตไทย เมือง
เวลลิงตัน
ทางสถานทูตจะช่วยหาทางประสานความร่วมมือ
มหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์และภาคเอกชน และนําผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง โดยท่านให้ข้อคิดว่า จะทําอะไรให้นึก
ถึง “Indentification, Focus & Assessment” และต้องหา
Key players อย่างจริงจัง โดยท่านทูตได้จัดเลี้ยงอาหารไทย
และให้ขอ้ คิดในการวิจัยนั้นไม่หยุดแค่การตีพิมพ์ แต่ต้องเชื่อม
กับภาคเอกชนให้ได้เพื่อต่อยอดงานวิจัยสู่ Commercialization
โดยทางสถานทูตจะเป็นผู้ประสานงานความร่วมมืออย่างเต็มที่

Vic link เชื่อมอุตสาหกรรมและวิจัย
Functional Nanomaterials

วันที่ 17 มีนาคม 2559 ผู้บริหาร RUN ได้เยี่ยม Victoria University
of Wellington (VUW) โดยได้เข้าพบกับ Prof. Roberto Rabel,
Pro Vice-Chancellor (International Engagement), Prof.
Kathryn McGrath, Vice-Provost (Research), Ms .Brenda
Lazelle, Senior Business Liaison Advisor โดยสิ่งที่นา่ สนใจ คือ
มหาวิทยาลัยวิคตอเรียมีศูนย์เชื่อมอุตสาหกรรม (Vic link) ที่ดูแลเรื่อง
Entrepreneurship และช่วยเร่งการพัฒนาการจดสิทธิบัตร และการ
นําเอางานวิจยั ไปใช้เชิงพาณิชย์

นอกนี้ยังได้เข้าไปดูที่ Centre of Research Excellence for
Nanotechnology and Advanced Materials: The MacDiarmid
Institute for Advanced Materials and Nanotechnology โดย
ผู้อํานวยการ Prof. Thomas Nann, ที่มีงานวิจัยด้าน
 Electronic and photovoltaic materials with tailored
performance
 Nanoporous materials for energy- and
environment-related applications
 Functional nanomaterials inspired by biology, or
manufactured using biology for advanced
applications in energy, medicine and sensing
 New nano-tools for cellular studies

ฉบับที่ 3 (ตุลาคม 2559)

เยี่ยม Massey University
วันที่ 18 มีนาคม 2559 คณะผู้บริหาร RUN ได้เข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัย Massey ที่มีความเด่นด้านการเกษตร โดยได้รับการต้อนรับ
จาก Prof. Steve Maharey Vice-Chancellor โดยมีกรอบงานวิจยั ทีค่ รอบคลุม Agriculture & Health Sciences
งานวิจยั ที่สามารถร่วมกันได้ คือ
 Precision agriculture (unmanned aerial vehicle -UAV- for agriculture, environment and ecology)
 Health sciences particularly ergonomics, occupational health and safety
 Functional food: food processing and engineering, food biosciences as well as food material sciences

ฉบับที่ 3 (ตุลาคม 2559)

Ambassador’s View
สวัสดีครับ RUN
ครั้งนี้น่าจะเป็นการพบปะกันอย่างเป็นทางการครั้งที่ 2 หลังจากที่ได้พบกันเป็นทางการครั้งแรกที่
กรุง Wellington เมื่อสมาชิกของ RUN เดินทางไปเจรจาจัดตั้ง Networks กับ Team 8 Universities
ของนิวซีแลนด์เมื่อปีเดือนมีนาคม ปีนี้
นับจากวันแรกจนถึงวันนี้ RUN พัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วน่าชื่นชม อย่างที่ผมได้บรรยายสรุปให้
RUN ฟังเมื่อปีที่แล้วว่า Challenges ที่สําคัญของ RUN น่าจะอยู่ตรงจุดที่ว่า Activities ของ RUN จะ
ตอบโจทย์ของรัฐบาลในการพาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างไร สมาชิกของ RUN ทุกท่านคง
ทราบดีอยู่แล้วว่าการจะเป็น Thailand 4.0 ได้ ประเทศไทยต้องใช้ Innovation เป็นตัวขับเคลื่อน ตรง
นี้เป็นประเด็นสําคัญที่เราจะต้องมองให้ทะลุร่วมกันให้ได้ และจะต้องเป็นการมองมาจากมุมที่แตกต่างไป
จากมุมเดิมๆ ในอดีต
ผมมองว่าผู้ที่จะขับเคลื่อน Innovation ให้กับประเทศเพื่อก้าวไปสู่การเป็น Thailand 4.0 ไม่ใช่นักวิจัย ไม่ใช่อาจารย์ แต่เป็นนักลงทุนหรือ
Entrepreneurs ที่นํา Innovation มาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างเป็นระบบและยั่งยืน และทําให้กระบวนการผลิตของ
ไทยทั้งระบบสามารถไต่ระดับ Value Chains ให้สูงมากยิ่งขึ้นอีก อย่างไรก็ตามหากจะมีผู้เล่นเพียงแค่นักธุรกิจแต่เพียงฝ่ายเดียวก็ไม่อาจจะ
พัฒนากระบวนการผลิตให้เกิด Innovation ที่ถาวร มั่นคงและ Sustainability ได้ทั้งระบบ เพราะนักลงทุนต้องการ Technologies ที่จะ
สามารถพัฒนาไปเป็น Innovation และตรงนี้ก็คือจุดแข็งของ RUN ที่จะเข้ามา Fulfill จุดบอดของการพัฒนากระบวนการผลิตของ
ภาคเอกชนไทยให้เปลี่ยน Technologies ไปเป็น Innovation

ผมมองว่า RUN และนักวิจัยของ RUN ไม่ใช่ผู้เล่นหลักหรือ Players แต่ RUN เป็นผู้มีหน้าที่สําคัญในการเป็น Facilitator ที่จะ
ช่วยกันผลักดันให้นักธุรกิจเห็นความสําคัญ และร่วมกระบวนการพัฒนา Innovation ตั้งแต่จุดแรกเริ่มโดยมีสถานทูตฯ เป็นตัวช่วยในการ
เข้าถึง Technologies ที่มีคุณค่าจากต่างประเทศ ตามโครงสร้างของความร่วมมือระหว่าง RUN + Entrepreneurs นั้น ต้องมีลักษณะของ
การผสมผสานที่กลมกลืนระหว่างอาจารย์ และนักวิจัย กับนักลงทุนจนเป็นเนื้อเดียวกันให้ได้ RUN กับนักลงทุนจะต้อง Fully Integrated
กันเพื่อทํางานการพัฒนา Innovation ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ ตั้งแต่ Stage แรกของกระบวนการวิจัยไปจนถึง Stage ของ
Commercialization และเมื่อ RUN สามารถ Fully Integrated กับนักธุรกิจของไทยจนเป็นเนื้อเดียวกันได้แล้ว สถานทูตฯ จะทําหน้าที่
ผลักดันกับ Team 8 Universities ของนิวซีแลนด์ ซึ่งทุกมหาวิทยาลัยของเขามีโครงสร้างของการผสมผสานกันระหว่าง Industries กับ
Academic อย่างแนบแน่นอยู่แล้ว เพื่อให้เกิด Fully Integrated Thai-NZ Mechanism ในรูปแบบนี้มาทํางานร่วมกับ RUN ต่อไป
ผมขอเสนอให้ RUN ทําการบ้านมากขึ้นอีกนิด คือ เมื่อ Identify สาขาความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา Innovations ของ
ประเทศแล้ว ขอให้ RUN ช่วย Identify ผู้เล่น ซึ่งตรงนี้คือนักธุรกิจที่มีแนวคิดสมัยใหม่ กระหายที่จะได้ Innovation และดึงเขาเข้ามาร่วม
สร้าง Network ด้านการวิจัยกับ Counterpart ของ RUN ในต่างประเทศตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อให้เขาเข้ามาอยู่ใน Loop ของ
กระบวนการพัฒนา Innovation ตั้งแต่ต้นจนจบ ผมมองเห็นว่า Trip การเดินทางครั้งต่อๆ ไปของ RUN นอกจากนักวิจัยแล้ว ควรจะต้องมี
นักลงทุนโดยเฉพาะ SMEs ร่วมอยู่ใน Delegation ด้วย
มาริษ เสงี่ยมพงษ์
เอกอัครราชทูตไทย ประจําประเทศนิวซีแลนด์
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A Second RUN Visit to New Zealand – Progress Collaboration
การเดินทางไปเยือนนิวซีแลนด์ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย Cluster Advanced Materials
วันที่ 26 กันยายน 2559 เดินทางออกจากประเทศไทย ถึง กรุง
เวลลิงตัน และได้พบกับเอกอัครราชทูตไทย ประจําประเทศ
นิวซีแลนด์ ท่านทูตมาริษ เสงีย่ มพงษ์ ที่สนามบิน และ ร่วม
รับประทานอาหารเย็น
วันที่ 28 – 29 กันยายน 2559 เข้าเยี่ยมชม MacDiarmid
Institute, Victoria University of Wellington

วันที่ 30 กันยายน 2559 เยี่ยมชม Auckland University of
Technology

การเดินทางไปเยือนนิวซีแลนด์ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย Cluster Food & Agriculture, Functional Food

วันที่ 27 กันยายน 2559 เดินทางออกจากประเทศไทย ถึง ประเทศนิวซีแลนด์ วันที่ 28 กันยายน 2559 เข้าพบ Mr. Chris Whelan, Executive
Director, Universities New Zealand เพื่อหารือความเป็นไปได้ในการทํา MOU ระหว่าง RUN (7 มหาวิทยาลัย) และ Universities New
Zealand (8 มหาวิทยาลัย) และ Crossborder Talent Mobility– ผลการหารือ ทาง Universities New Zealand ให้ความสนใจในการจัดทํา
MOU 7+8 ซึ่งเรื่องนี้จะนําเข้าที่ประชุมของ Universities New Zealand ในสัปดาห์ถัดไป เพื่อที่จะหารือแนวทางการจัดทํา MOU กับ Vice
Chancellors ของมหาวิทยาลัยต่างๆ
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วันที่ 28 กันยายน 2559 สถานทูตไทย
ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์
เป็นเจ้าภาพเลีย้ งอาหารเย็นให้คณะผูว้ ิจยั
จาก RUN

วันที่ 29 กันยายน 2559 เยี่ยมชม Fonterra Processing Plant,
Pahiatua, Fonterra Research and Development Center,
Massey University และ Dairy Farm No.1, Massey University

วันที่ 30 กันยายน 2559,
หารือกับอาจารย์และนักวิจัยของ Massey
University, Manawatu campus,
Palmerston North เพื่อสร้างโครงการวิจยั และ
กิจกรรมต่าง ๆ ทางการวิจยั ร่วมกัน ในเรื่อง
Precision Agriculture, Functional Food
และ One Health
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Views from VP, Cluster leaders and Researchers
“มานิวซีแลนด์คราวนี้ได้เห็นความเป็นมิตรและความร่วมมือระหว่างนักวิจัยของแต่ละมหาวิทยาลัย
และการบูรณาการ การวิจัยข้ามสาขา โดยเอาประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้ง นับเป็นสิ่งที่งดงามที่เป็น
รางวัลในชีวิตการทํางานที่หาได้อยากอย่างหนึ่ง”
สิ่งที่น่าจะทําต่อไปคือ จัดลําดับความสําคัญของงานว่าจากงานที่ทําอยู่ในปัจจุบัน เราควรทํางาน
วิจัยร่วมกับเขาในเรื่องใดสัก 1-2 เรื่อง ส่วนที่เหลือควร formulate โครงการที่เป็นประโยชน์กับประเทศ
โดยร่วมมือกับ Massey University ในส่วนที่เราขาด การมาเจรจาครั้งนี้ ควรทําให้เรามองภาพต่างๆได้
ชัดเจนขึ้น
รองศาสตราจารย์ ดร. สิรี ชัยเสรี
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การเดินทางครั้งนี้ของ RUN เป็นการมุ่งสร้างความร่วมมือทางงานวิจัย เฉพาะด้าน Precision
Agriculture & Functional food กับ Massey University ซึ่งมีการประชุมหารือที่มีเป้าหมายและ
แนวทางชัดเจน นอกจากนี้การเดินทางยังช่วยให้นักวิจัยต่างมหาวิทยาลัยได้รู้จักกันสร้างเครือข่ายการ
วิจัยร่วมกัน ได้เรียนรู้ ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆจากต่างประเทศ และได้สร้างเครือข่ายการวิจัย
ระหว่างประเทศด้วย ซึ่งนับว่าการเดินทางครั้งนี้เกิดประโยชน์ทางวิชาการอย่างมาก และคาดว่าจะเกิด
โครงการที่เป็นประโยชน์สําหรับประเทศ
ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การร่วมเดินทางกับชาว RUN มายังประเทศนิวซีแลนด์ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นโอกาสดี และได้
ประโยชน์มาก อย่างแรกคือ การมีโอกาสได้พบปะและสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระหว่างกันขยายวง
นักวิจัยในเครือข่ายฯ สร้างความคุ้นเคยแลกเปลี่ยนทัศนะ และเรียนรู้ความชํานาญที่แตกต่างกันใน
อีกบรรยากาศหนึ่ง ซึ่งทําให้เกิดความเข้าใจ และเกิดความลงตัวทางความคิดได้รวดเร็วขึ้น อีกด้าน
หนึ่งคือ การทําให้มหาวิทยาลัยชั้นนําในต่างประเทศได้เห็นพลังทางวิชาการของนักวิจัยไทย ซึ่ง
นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนทัศนะงานวิจัยในระดับนานาชาติแล้วยังได้เรียนรู้สถานะและความ
ก้าวหน้าของงานวิจัยในต่างประเทศที่สามารถเรียนรู้แลกปลี่ยนเพื่อสร้างประโยชน์ระหว่างกัน
การเดินทางครัง้ นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศของการสร้างความสัมพันธ์ให้กับกลุ่มงานวิจัยไทยใน
ระดับนานาชาติที่นักวิจยั ไทยพึงมี การมีเพื่อนทางวิชาการระดับนานาชาติถือว่าเป็น Plus ให้กับ
นักวิจัยแบบเราๆ
ผมเห็นว่าวิธีการทํางานของ RUN จะเป็นคําตอบหนึ่งให้กับการพัฒนางานวิจัยของไทย และ
อยากให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ช่วยเหลือกันแบ่งปัน เพื่อจะ
ทํางานวิจัยตอบโจทย์และความต้องการของสังคม และการสร้างเครือข่ายที่มีความตั้งมั่นเดียวกัน
มุ่งประโยชน์ทจี่ ะเกิดกับประเทศชาติ สร้างความกินดีอยู่ดี ความมั่นคงปลอดภัยของเกษตร และ
อาหาร รวมทั้งเผื่อแผ่ให้กับคนที่มีโอกาสน้อยกว่าเรา ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงความมีน้ําใจแบบความ
เป็นไทยให้กับสังคมนานาชาติได้อีกมิติหนึ่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุตเขตต์ นาคะเสถียร
คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ผมเองต้องขอบคุณทุกท่านสําหรับมิตรภาพที่มีต่อกันและความตั้งใจที่ดีที่จะมาร่วมงานกันครับ
หากพวกเราคิดถึงประโยชน์ของประเทศเป็นตัวตั้ง ผมมั่นใจว่าการทํางานร่วมกันระหว่างสถาบันของ
พวกเราจะไม่มีปัญหาครับ ผมเองที่อยากเข้ามาร่วมกลุ่มนี้เพราะอยากใช้ความรู้ที่ตัวเองมีมาสนับสนุน
งานให้กับลูกพี่ และทีมงานทุกท่านครับ จากที่ผมเห็นระหว่างการเดินทางดูงานครั้งนี้ ทางนิวซีแลนด์ ก็
เป็นประเทศเกษตรกรรมคล้ายกับประเทศเราแต่เขาสามารถทําให้เกษตรกรของเขา ให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีกว่าเราได้
ผมจึงคิดว่า ถ้าพวกเราทั้งกลุ่ม Food และ Agriculture สามารถช่วยส่งเสริมทั้งการลดต้นทุน
และเพิ่มผลผลิต รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเราได้ ก็จะทําให้เกษตรกร
เรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ ผมเองถึงแม้มีพื้นฐานมาจากด้านวิศวกรรมก็ยังมองว่า รัฐบาลควรให้การ
สนับสนุนทั้งการเงิน และทรัพยากรด้านนี้ให้มากกว่าด้านอื่น เพราะถือเป็นโครงการหลักของประเทศ ที่
ผ่านมาเงินวิจัยที่ให้มักจะใช้การโปรยทั่วๆทุกสาขา แต่หากมองว่าเงินมีจํากัดก็ควรจะเลือกให้คล้ายปลูก
ต้นไม้แล้วมีน้ําจํากัด ก็ต้องตัดสินใจเลือกให้น้ํากับต้นที่โตได้และสําคัญ ไม่ใช่รดเท่ากันทุกต้น สุดท้าย
ต้นไม้ ก็ไม่เติบโตเท่าๆกันหมด อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ ไม่ได้เข้าข้างกลุ่มนี้เพราะผมมาอยู่ ที่
อยากมาอยู่เพราะจะได้มาช่วยกันทํางานครับ สู้ๆ ครับ
ศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมชนม์ สถิระพจน์
หัวหน้าภาควิศวกรรมสํารวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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Editor’s talk
RUN UPDATE: WHERE WE ARE?
Since formation of Research University Network (RUN) in 2015, RUN expands two clusters more, namely
Robotic and Digital which are matched to New S curve of the country development plan. Therefore, together nine
clusters are active, including climate change, energy, health, precision agriculture, functional food, materials,
ASEAN, robotic and digital.
We have a big movement on obtaining research grants sponsored by The National Research Council of Thailand
(NRCT) in 2016 budget year. Furthermore, the research team of Precision Agriculture, Functional Food and
Advance Materials went to seek collaboration in New Zealand with universities and research institutes of New
Zealand. The results are quite positive. A number of meetings among clusters are done regularly, in order to prepare
proposal and brainstorming on national research issue, resulting in inter-university sharing and networking.
A new picture of a strong inter-university is happened and more and more researchers come to join RUN. This is
a new paradigm of research unification and we hope that it will have a big impact to our country, valuable and
sustainable.
For the country, only one university cannot solve the big problems, if each university put their hands on and work
together, the fruitful outcome will be, of course, benefit to THAI people and our nation. That is the thing that RUN can
do for our beloved King. RUN for our King.

Prof. Dr. Mongkol Techakumphu, Director of RUN Office
19 October 2016

RUN for U issue 4
 Editor’s talk
 Towards
International
Collaboration
 Getting Grants
 Ready to RUN
for Grant
 RUN Impression
 What to do next

Issue 4 (November 2016)

Towards International Collaboration:
Precision Agriculture & Functional Food and Advanced Materials
The delegates of precision agriculture and functional food, from
RUN universities, visited Massey University during 28 November to
1 October 2016 for research collaboration, staff exchange and postdoctoral fellowship (outbound from RUN)
Areas of interest in precision agriculture are:

Land use and zoning

Crop biomass and yield forecast

Species Identification (Conditions of using the Fenix)

Apps’ for farmers and different levels of stakeholders

Technology transfer by Ag Extension (Experience Sharing)

Nutrient removal after cropping
While for functional food, the tentative of collaboration

Forest and deforestation
focussed Joint or Duo degree in related areas

Surveying the destroyed natural forest and other

Bilateral funding and Partnering (MOU)
environmental factors

Staff & Student Placement
For collaborative researches on functional food are:

Additional collaborative mechanism

Food for elderly population and/or other

Working on existing Projects (Research and Development of
demography
Functional Food for Health and Non-communicable Disease

Sensory evaluation and/or food packaging for
(NCDs) Risk Reduction – granted by NRCT), Workshop
tropical region
conference or symposium and Probably joining a Food

Distribution chain (both direction)
Functional session in the FIAC-2017 in June @BITEC, Bangna,

Controlled release properties of food ingredient
Bangkok. Thailand
and gut health

Fortified dairy product

Modeling

Fonterra Processing Plant, Pahiatua
(November 29, 2016)

For Material Cluster: This year, the cluster obtained twenty-five
million bath grant on Bioplastics project, funded by NRCT.
Four tentative groups were planned as bioplastics, ceramics, sensors
and materials for energy. The research proposal will be made and
requested to the granting agency in the near future.

Furthermore, the researcher team visited Wellington: Victoria University (MacDiarmid Institute for Materials and
Nanotechnology and Auckland University of Technology during 26 September 2016 to 2 October 2016. The outputs of
this visit will be multi-collaboration programs as can be seen in the table below.

Issue 4 (November 2016)
Tentative collaboration on Advanced materials with universities and research institutes in New Zealand

GETTING GRANTS
Climate Change Cluster
Various activities were arranged after
receiving the funding of “Haze free
Thailand”. A team went to survey in different
parts of northern part of Thailand, as Chiang
Mai, Nan etc. The researcher team
possessed a press conference at Chiang
Mai University in April 2016. To date, the first
year project was followed successfully and
expected to have more multidisciplinary work
in the second year.

Energy Cluster
The cluster got the funding from NRCT on a project of Direct
Conversion of Crude Palm and Waste Palm Oil from Empty Fruit
Bunch for Electricity Generation (of 100 kW). The cluster is very active
by organizing the regular meeting and in the future, there will be the
First International Meeting between Thailand and Malaysia will be
organized in early February 2017. The training of young researchers
for Thailand 4.0 is also been programmed.

Health Cluster
The cluster focuses on precision medicine by collaborating
with RUN health team. Nine subprojects under cancer
precision medicine and more than ten team meetings on
various research subprojects.
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Several conferences and presentations on Precision Medicine by various
RUN researchers includes …
-

Royal College of Physician of Thailand Annual Meeting 2016
Genetics Society of Thailand Genomics and Genetics Conference 2016
Protein Society of Thailand International Conference 2016

New book by RUN researchers, written
specifically for cancer genetics and cancer
precision medicine, published in July 2016

READY to RUN for GRANT
ระบบหุ่นยนต์กายภาพบําบัดเพื่อการฟื น้ ฟูสมรรถนะผู้ป่วยโรคหลอด
เลือด อัมพฤกษ์ อัมพาต

Robotics cluster
The researchers from seven
universities in RUN are going to
develop a proposal for NRCT
funding in Medical rebotics for
rehabilitating of aging. The future
center of medical robotics will set
up to provide the equipment to
Thai Red Cross and Hospitals.

ASEAN Human Mobility (number is in person)

ASEAN studies
Focusing on “Mobility of ASEAN People
after 2015”. The movement of people across the
border seems evident in the World and Asia.
After 2015, its trend is becoming increasing after
becoming AEC (ASEAN Economic Community).
The cross border trading, investment and labor
mobility will be free. The mobility will be longterm, short-term or permanent. Those activities
will have a tremendous impact for Thailand
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RUN Impression on New Zealand’s visit
“Involving with RUN since 2015, I feel that we are in good time and good direction for inter-university
collaboration. I expected that our researchers will see the benefit of the country than their own interest.
Pls continue and make RUN stronger.”

Prof. Mongkol Techakumphu
Chulalongkorn University

“Thanks RUN for opening my view on New Zealand. My first trip to this country is very fascinating,
enlightening and unforgettable. It is interesting to learn how such a remote and lonely Nation could become
one of the world's superpower in agriculture. The trip has educated me to collaborate, cooperate and
coordinate with not only New Zealand partner but also our lovely RUN members. This valuable experience will
remain and remind me that success can be made with strong team. From now on, I will get together with the
team to strengthen precision agriculture for Thailand.”
Dr. Teerakiat Kerdcharoen
Mahidol University

“Having jointed with the RUN, I think this is a good opportunity to have a good connection with many excellent
researchers across the country. We will have opportunities to learn together more several innovation and
exchange good experiences in many aspects of the researches. As I work on agriculture and natural resources
in upper northern, geographically, environment and conditions are different from other parts of Thailand. The
most are highland and mountainous areas where are difficult to manage. I hope, collaboratively, our precision
ag. team will be able to do researches and support the northern part in the near future.”
Dr. Thaworn Onpraphai
Chiang Mai University

“As a lecturer in Khon Kaen Univ., I have been seeking my way to do what valuable things can be done by my
expertise.
The opportunity that I have been involved to RUN ensures my selection as the right way as a control engineer
work with farm engineering. The RUN team has many experts. I have chances to meet Professors in RUN
group, they are not only the best of the best in their area but also the group of people who have sincerity,
leadership and friendliness. It is my great pleasure to being a small part of RUN.
As I work on applied nonlinear control to any minimum phase physical system, I'd like to make collaboration in
any kind of agricultural process control system. The research topics, I have done, are about air dispersion
control in a poultry farm, programmable logic control in a drying process, water treatment and recirculation
control in a steam generation plant. I hope my experience might help us to reach RUN's goal.”
Dr. Thana Radpukdee
Khon Kaen University

“It’s so special to travel with the RUN group to visit Massey University in New Zealand. Though it was quite a
short stay, I dare to speak that the trip was so valuable. My academic knowledge and research network have
been extended both national and international. Having known the research strength of Massey U, I am so
positive to send a colleague from Prince of Songkla Uniersity for 3-months visit to develop a fast and robust
algorithm to remove shadow effect from an aerial image taken with a hyperspectral camera.”
Dr. Mitchai Chongcheawchamnan
Prince of Songkla University
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“This is the first time and first trip I involve with RUN. I found that this trip has given me a great opportunity to
work as a team. Although every member has different background knowledge and comes from different
university, I could see from my own observation that every member has a strong intention to carry out a good
research work for THAILAND. Let's work together and combine our strength to improve the Thai food and
agricultural sector.”
Prof. Chalermchon Satirapod
Chulalongkorn University

“The trip was very useful for both side, Thailand and New Zealand for participatory learning system as win win
resolution. Especially, on Thailand side, we are learning each universities, sharing research, and building up a
research unit via RUN to international research movement and solve the problem of grass root”
Dr. Dusit Athinuwat
Thammasart University

“As an animal scientist who works with livestock producers in Thailand, the trip to New Zealand during
September 28 to October 1, 2016, with RUN gave me a lot of experience and a warm relationship. It is a great
opportunity to learn new things from all participants, and get to know who would like to join the research in
Precision Agriculture, Functional Food, and One Health. Then, we can design what we should do for the next
step.
Personally, I feel that this trip was not only for beginning to work together as a team, but also for all of us to
strengthen our research network and find the best way to gain more benefit.”
Dr. Skorn Koonawootrittriron
Kasetsart University
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RUN 4 Thailand 4.0

Asst.Prof. Dr. Pupong Pongcharoen

VP Narasuan University

Editor’s Talk
Dear RUN friends,
When I visited Tshinghua University in 2013, the Chinese Government was making plans to own
independent intellectual properties and develop its own patents and brands. The objective was to
have more competitiveness in the world market so that the Chinese people could live with equality,
freedom and dignity, the aim of the concept being to transition from “Made in China” to “Created
in China”. Earlier this year, I also had the chance to visit KAIST in South Korea, where I saw many
new technologies, both robotics and digital. From this it was clear to me that China and South
Korea are the key players in Asia and in the world market as well.
Now, The Thai government has launched the Thailand 4.0 programme to increase country global
connectivity and competitiveness. More and more innovations are planned to emerge with a
significant increase in research investment expected, from 0.3% to 1% GERD, and later to 2%.
Thailand 4.0 will transform the country to a value-based economy by driving technology and
creativity. As a major creators of research, the Universities will play a key role in Thailand 4.0 in
many different ways, such as by transforming basic research into innovative research and
products, as well as by collaborating with the vocational and the private sectors.
Before I finished my term as a vice president at Chulalongkorn University, I proposed four key
issues that make a world class university. These were interdiscipline, internationalisation, industry
and innovation. I believe that these issues will enhance national and international competitiveness.
Last but not least, on 6th November, 2016, RUN office organised the RUN 4 Thailand 4.0 at
Novotel Siam. Vice presidents and the head ofclusters joined the meeting with a tentative roadmap
of RUN 4.0. We will continue to work together on the plan in the coming year 2017.

Prof. Dr. Mongkol Techakumphu, Director of RUN Office
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Thailand 4.0 and Role of Universities
The moving of Thailand’s economy and society from 1.0 (traditional agriculture) to 2.0 (light
industry), to 3.0 (heavy industry), and eventually to 4.0 (innovative industry) requires a lot of
effort. It is common knowledge that Thailand’s current economy depends largely on two major
sectors, exportation and tourism. The exportation index has not increased well in the last 4-5
years while tourism is largely affected by Thailand’s political situation.
The country’s target in the next 20 years is to be self-dependent in technology development
in order to boost the economy. The aim is to shift from a heavy-industry country that relies
on technology imports to one that creates value through innovation in 10 target industries,
the so called 5-new S curve and 5-first S curve industries described in the figure below.
Assoc. Prof. Dr. Perapong Tekasakul, Vice President for Research System and Graduate
Studies of Prince of Songkla University and RUN president, indicated that there are at least
four components necessary to transform Thailand from the 3.0 context to 4.0:
Assoc.Prof. Dr.Perapong Tekasakul

RUN president

1. Transformation of agriculture from conventional to smart farming
2. Capability enhancements of entrepreneurs from traditional to smart SMEs, and the
driving of startups
3. Value addition of services from traditional to high-value services
4. Upgrade of the workforce from unskilled to skilled labour

To achieve the goal of Thailand 4.0, universities
play a major role by producing innovation from
research and development. Around 90% of country
research output is generated by universities.
However, universities need to transform themselves
into next-generation universities to be able to make
changes. University 4.0 should adjust to the new
dilemma of the education system, enabling
educated students to be innovative and creative
citizens.
5-new S curve and 5-first S curve industries.
(http://www.slideshare.net/boinyc/thailand-moving-ahead-with-clusterdevelopment-56178857)

University 4.0 and Thailand 4.0

Assoc. Prof. Dr. Perapong also mentioned that the
direction of university research should focus more on the
need of the country, community and industry, i.e.,
demand-driven research. The national research and
innovation administration system should be reformed.
This includes restructuring of the funding agencies. He
pointed out that all universities do not need to play the
same game. Universities should focus on their strengths
rather than competing on the same issues. In general,
universities can be classified into three groups; Global
Research University, Specialised University and
Community University. The role of each university should
definitely be different and hence, evaluated.
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The strong points of Thailand are biodiversity and
cultural diversity. Taking these along with expertise in
country R&D, five core technology groups are
identified: Food & Agriculture - Biotechnology, Health &
Wellness - Biomedical, Smart Devices & Robotics Mechatronics, Digital & IOT - Embedded Technology,
and Creative & Culture - High-value Services. However,
integral approaches to work across technology groups
is necessary due to most of the issues or agendas
requiring multi-disciplinary research. Bearing this in
mind, the national agenda can be identified as Food &
Agriculture, Energy, Ageing Society, Smart City, Water
Management, and Climate Change. According to the
report of global sustainable development 2016 from the
United Nations, the crucial emerging technologies for
SDGs until 2030 are Bio-tech, Digital-tech, Nano-tech,
Neuro-tech and Green-tech. Cross cluster multidiscipline is therefore required to work together.

It is necessary to set up innovation hubs in the aforementioned national agenda to drive the country’s economy and
society. Innovations could be area-focused or issue-focused depending on the nature of each agenda. Alignment of the
innovation hub missions with research and development, and university enhancement, is extremely crucial and must be
fully understood when taken into account.

Concept of innovation hubs for Thailand 4.0 in alignment with other university enhancement projects.

As the president of RUN, I believe that the potential of the eight universities will certainly help Thailand step up to
the 4.0 context by working together to develop country innovations and to enhance university-private partnerships
and human research development. All while considering what we can do now (low-hanging fruit) or in the long
term.
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Health , Wellness & Medicine: The number of old people is growing:
Bio-Med. Prof. Dr. Sansanee Chaiyaroj, Vice President for Research and
International Affairs of Mahidol University, describes how Thai society is ageing at an
increasing rate and how we must now prepare the facilities to accommodate this.

Prof. Dr. Sansanee Chaiyaroj

Thailand is currently ranked the third most rapidly ageing population in the world[i]. The
number of people aged 60 and over in Thailand now stands at about eight million, accounting
for 13 percent of the population. By 2040, Thailand’s aging population is expected to increase
to 17 million, accounting for 25 percent of the population. This means that out of every four
Thais, one will be a senior citizen (http://ageingasia.org/ageing-population-thailand1).So how
can older people live happily and healthily?
The context of ageing society should cover healthcare technology, the
global silver age market, and happy and healthy ageing.

The framework designed by Prof. Kiat Rukrungtham,
Vice President of Chulalongkorn University and his
team comprises of health; the global silver age market
in an ageing industry; economic growth through
financing an ageing society; equity in community
service, urbanisation, ageing and policy; legal
infrastructure; and financing reform.

The university should focus on outputs/outcomes from
the following four areas: education, research, policy,
and products & services.

Moreover, Prof. Dr. Sansanee emphasised that if
we would like to be a 4.0 university, we need to be
capable of global research; outcome-based
education; cross-disciplinary/trans-disciplinary
research; demand-driven innovation within a global
context; collaborations & partnerships (both national
& international); students’ experience and
entrepreneurship; and academic mobility and
internationalisation.
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Food, Agriculture & Biotechnology: Malnutrition vs Overnutrition, two sides of the same coin

In the world we find that there are two sides to the same coin. As we have a number
of people suffer who from an unbalanced and insufficient diet, we also have people
with excess nutrient and energy intake. Thailand has changed from a country that had
malnutrition problems to a country that produces a large amount of food and many
varieties of crops. The agricultural sector has supported government policy in making
Thailand the kitchen of the world, exporting vast quantities of agricultural products
and processed foods to the world market every year.

Assoc. Prof. Dr. Siree Chaiseri

Assoc. Prof. Dr. Siree Chaiseri, Acting Vice President for Research at Kasetsart University,
said that Thailand aims to be a hub of food processing and premium grade foods and
agricultural products. The country can be an excellent resource in supplying technologies to
the agriculture sector, as well as in supplying seeds, vaccines (plant and animal) and animal
feed to tropical countries. Thai universities possess a variety of technologies in several food
supply chains. Thai researchers are of a high caliber and are very competent, but they lack
the platform that enables them to put their work together. To change the country we need to
work together as a team more than ever before.

RUN will be one of the key players in this matter.
She also gave examples of future core technologies, such as precision agriculture that includes digital technology and
management, data mining & computational intelligence, biophysics sensors, genomics, seed technology, vaccine technology,
test kits, integration of genotype-phenotype-microclimate-nutrition, organic farming and related technology, etc. Some of
these technologies already exist and are implemented within the country. Strengthening management skills and systems to
assemble new technologies and innovations could easily be a primary activity of RUN.

Finally, the working group in Food, Agriculture & Biotechnology in Thailand 4.0, proposed three strategies to the
Prime Minister, Prayut Chan-o-cha by developing Advanced bio-based industry, Agriculture technology
exportation, and Food production chain industry.
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Roadmap RUN 4.0 THAILAND 4.0: Novotel Siam, November 6, 2016
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Season Greetings: I would like to wish all RUN members
the best ever year to come. All the good things we have
done together will bring prosperity, wealth and, best of all,
good health to all of you. Keep up high spirit and have a
happy time.

RUN for U Issue 6 (January 2017)
Sawaddee Ka RUN

“One

of the important and urgent issues is the deforestation in Thailand. The statistics from the Forestry

Department, showing the aggressive and relentless destruction of forests as there were destroyed 43,539 rais in year 2012
with the damage worth 1,096,112,407 million baht, 36,998 rais in 2013 losing 3,444,343,610 million baht and 81,962 rais
(13,113 hectare, 1 rai = 0.16 hectare) in 2014 with not yet estimate of damage. The forests that were destroyed have been
for planting industrial crops such as rubber and corn. The forests are counted as water source serving water for many
provinces in the north of Thailand such as basin of Pasak river with 800,000 rais, basin of Wang river (Thoen district, Tak
province) 300,000 rais, basin of Yom river (Ngao district, Lampang province) 400,000 rais, basin of Ping (Tak province)
450,000 rais, Basin of Nan river 1.8 million rais and basin of Ping (Aomkoi district of Mae Hong Son Province) 120,000 rais
were destroyed to be flat”. This is a quote from one of the news from last few months.
During 2-4 December 2016, RUN office had organized the holistic trip “RUNHugNAN” for RUN to visit Nan province to find
out root of problems of deforesting in Nan and turn them into interdisciplinary research questions and hoping to use RUN
approach to solve these problems. Together 50 RUN members had joined in this trip, heading north to Nan province to seek
the truth about Nan’s deforesting.
Nan is a province which is rich in culture, religion and peacefulness. Unfortunately, it is a city of food insecurity. This may
be due hilly landscape of Nan which makes it hard to grow crops and farming. One important thing for Nan is forest and
mountain that make Nan become a main watershed areas of Thailand. However, rapid expansion of maize growing resulting in
deforesting and slowly reduce a high ecological value of watershed and ecosystems of Nan.
How rapid expansion of growing maize happened? What is the root of problems? Can we solve these problems together
using RUN approach? Here, in RUN for U, this issue will tell you more about Nan’s deforesting through “RUNHuGNAN”.
Last but not least, wishing RUN a Happy New Year 2017 with a hope that RUN will have many more blessings in the year
to come and RUN is growing more strong and stronger.

Asst Prof Dr Chaleeda Borompichaichartkul
Editor RUN for U no 6 …RUNHuGNAN… อาสาทาดี...เพือ
่ แผ่นดิน

RUNHuGNAN= Solving country’s agenda by interdisciplinary of RUN network to drive the visible way out of problems
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NAN....น่ าน..ฮักกัน....น๊ าน..นานนะเจ้ า
The trip starts from arriving together at Nan city on the morning of 2
Dec 2016 and then straight to Doi Song Keaw to Samakompayaban

Thai School to donate necessary items for school students i.e. sport
shoes, water storage tank, garbage bins, music instruments and
books. All donations are from RUN member and friends, all together
make about 142,498 Baht. After having lunch with students and
teachers, RUN went down to see how hill-tribe people living around
this mountain area and talked to them about maize farming. We
found that a root of the cause is come from a poverty and a quality
of life which related to the maize plantation which is the source of
their incomes.

Keywords

from Doi Song Keaw
are poverty and high birth rate.
No own land and limited works
were found in these villages.
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“Moo Loom, it is an alternative way for pig farming in rural area, that can make people and animal are happy,

and at the same time increases the income of the community”. This is one of the example of translational research
from laboratory to field.

Moo Loom

is the integrated way of
farming and zero waste approach to make
organic and healthy pig farm. Moo Loom is
initiated by Prof Dr Mongkol Techakumphu
and his research team at Chulalongkorn
University to subsidize high genetic pig’s
semen for community and introduce friendly
and relaxed environment of pig farming to
make healthy and happy pig. Consequently,
this approach can increase the value of pork.
Would this be one example of alternative
career for people in Nan?
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Could CU be a base area for RUN to solve problems of Nan?

Center of Learning Network for the
Region (CLNR) is an extension unit of
Chulalongkorn University for a long distance
learning (LDL), E-learning, research and
technology transfer station for all faculty in
Chulalongkorn University to Nan and closed
provinces as well as collaboration with
government and private sectors.

During the RUNHuGNAN trip, RUN visited
and saw activities of CLNR for re-growing forest
in Nan as well as took time for a serious
discussion about Nan’s deforesting and solutions.
Leading by Asst Prof Dr Poon Thiengburanathum
and his team from CMU, Prof Dr Mongkol
Techakumphu to share their thoughts about
Nan’s agenda with RUN and everyone.

Goat farming – One of the models for alternative career for
Nan’s farmer at CLNR.
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RUN has spent a night together at Doi Smer Dao,
feel the blessing from nature. It is a valuable time
for RUN to get to know each other besides hard
working on RUN mission.

The possible way to tackle deforesting in Nan is to make a holistic approach that use interdisciplinary or multi-disciplinary from
RUN approach to solve these multi-complex problems from layer to layer. It is not that easy but it is possible that we can put
our hands together to solve deforesting problem of our country as our beloved King Rama 9 had put a lot of efforts to guide
us already some light of this problem. At the end of this trip Cluster of Climate Change is volunteer to be a coordinator and
center to Nan’s deforesting. Next Climate Change network meeting at Chiang-Mai is on 21-22 January 2017. It will be an
ecotourism meeting trip at Mae Jam District. Everyone in RUN who would like to be part of this network is welcomed. You can
contact Prof Dr Sermkiat Jomjunyong from CMU.
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“My Moo Loom can be part of ways
to reduce deforesting in Nan”
Mr. Adul Soundnochai, BA, from Chulalongkorn University,
Young entrepreneur

“I want my children to have a
better education and work in
other careers not in maize
farming”
(One of maize growing farmers with four kids)

“Maize farming is a problem that is
more than complexity; it is
super…super complex. There is
many layers and we need interdisciplinary area to deal with this”
Asst Prof Dr Poon Thiengburanathum

ROADMAP RUN 4 THAILAND 4.0
Within 3 months

Within 6 months

Identify Flagship Project in
Each Cluster

Research Manager (RM)
Training

Dissemination of RUN 4.0
and THAILAND 4.0 alignment
concept

Database of Subject and
Researchers

International Collaboration

Collaboration with
Vocational Colleges

Industry Linkage

Collaboration with Gov.
Agencies

Summary activities
for RUN roadmap
from RUN 4.0

Community Social
Engagement Research
Cross-innovation / Intercluster research
Update 7.11.16

Editorial team:
Prof. Dr. Mongkol Techakumphu

(Director RUN Office)

Asst. Prof. Dr. Chaleeda Borompichaichartkul

(Deputy-Director RUN Office)

Dr. Phattanit Tripetch

(Assistant director)

Contact Us: Research University Network: RUN
Tel: +662-218-2880
Fax: +662-218-2894
E-mail: run1919@outlook.com
http://runthailand.ku.ac.th/

The production of RUN for U is funded by The Office of the Higher Education Commission (OHEC)

6

Issue 7 (February 2017)

Editor’s talk
Dear All RUN members
It is not too late to say “Happy New Year 2017”. I hope that everyone has a good time with
family and friends during New Year.
The new era for Thailand is coming starting from our Prime Minister has ordered all government units
to develop “Thais 4.0” in order to be prepared for and keep up with the changing of 21st century by
letting no one behind.

Thais 4.0” in order to accommodate its Thailand 4.0 policy, the restructuring of economy by ways of
innovations, knowledge, and technology, elevating Thailand to a high-income country.

As a university member, I also doubt that how to implement Thailand 4.0 without reforming
curriculum and increasing the research output. It is not only wear a new cloth, but the idea is
needed to be changed. The government has to invest more for the new technologies and research
equipment.
RUN can involve directly and indirectly to this program. As our roadmap to RUN 4 Thailand 4.0, that
we, together has arranged during the meeting on December 2016, we are going to implement it this
year by collaborating with local organizations, funding agencies and foreign institutes as well as
international universities.

This issue will introduce the new cluster “Digital Cluster” overseen by Dr. Virach Sornlertlamvanich,
the Assistant to Rector on Research, Lecturer at SIIT, Thammasat University. The group is very
active and risen on the Era of digital technology in the country. This will strengthen the research of
RUN, for the future of Thailand.
RUN for the future of Thailand, we will work together.

Prof. Dr. Mongkol Techakumphu (Director of RUN office)
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RUN Digital Cluster
Everything is expected to be accessible on digital platform in the era of IoT (Internet of Things) and Big Data. In line with the
expectation in the country vision of Thailand 4.0, advancing in digital technology cannot be avoided. Digital Cluster is
consequently formed up as a focus group dedicated to the research and development in the area of Digital.
Forming a group of Digital Cluster under RUN, it means that we have two practical issues to solve. First is the research
effectiveness that can make a country level impact by conjugating individual projects into higher impact projects in line with the
Thailand's 20-Year National Strategy and Thailand 4.0 Policy to acquire the national budget support. Second is the research
reform that efficiently targets the research achievement to reach the industrial needs. Research has been conducted by its
nature of discovering the new knowledge and transferring the experience to nurture the successors. Very few cases, in terms of
Thailand context, that can be transformed to benefit Thai industry sufficiently. The evolution of R&D can be viewed in the
series of changes shown in the figure. Starting from R&D 1.0 (self-satisfaction activity in both R&D and Industrial sectors),
developing to R&D 2.0 (reaching out each potential to fill the gap), and then R&D 3.0 (developing some possible fundamental
cooperation). But, we still missed each other’s needs. What is R&D 4.0? No matter who is going to define it, the importance is
how the researchers can deliver a high impact and useful achievement to the practical needs. At least, working closely with the
industrial or user sector can help filling the gap between R&D and Industry.
R&D 2.0

R&D 1.0

R&D

Industry

R&D 3.0

R&D

Industry

R&D

R&D 4.0

Industry

R&D

Industry

Figure 1 R&D Evolution in Thailand Context

Since Digital can be a platform for any interesting topics nowadays, before setting up the cluster objective and goal, we
need to seek for the potential topics together with the potential partners. Followings are the list that has been come up with
at this point.
1. Digital based Smart City (Toward Olympics 2020)
2. Digital based Smart Eco-Friendly Mobility (EV)
3. Digital based Elderly Care
4. Fintech (Market trend)
5. Social listening (Customer insight)
6. Industry 4.0 (IoT, Factory simulation)
7. RUN researcher database 8. Database for RUN Cluster research
etc.

Objectives
1. Bring in the multidisciplinary research
collaboration on digital platform
2. Leverage the research in the very
large scale of data and real world
computing environment
3. Outreach out the digital opportunity to
real sector implementation
4. Share standardized data to gain more
concrete knowledge and experience
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Goals
1. Digital platform for research and
service
2. AI platform for intelligent service
development
3. Competitive digital research and
business potential

Plan
R&D via Local, Regional and
International Collaboration
1. Digital health information
monitoring system for elderly care
2. Smart city model on healthcare and
city surveillance
3. Smart Eco-friendly mobility
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Proposed Framework
1. Open API Platform
This is the fundamental framework for platform
development and service. It shows the service levels in stack
manner. There are 3 main service components that provide a
standard for development and open for service i.e. Contents
or Data API, Tools API, and Service API. All API’s are
managed to produce an efficient service for the required
domain applications. The designed platform is a promising
architecture for data, tools and service sharing through a
standardized open API.

2. Open AI Platform
Many AI oriented tools and data can be shared on
this Open AI Platform. The exaggerated growth of data from
possible current sources expose a grand challenge in
handling and understanding the very large scale of
unstructured data i.e. customer insight, market trend,
behavioral targeting service, emotional preference. These
can draw a better result for decision making and problem
solving. Knowledge and resource sharing on a standard AI
Platform can efficiently support higher value service in
application domains. The platform will be stacked on the
Open API Platform.

Figure 2 Framework of Open API Platform for Development
and Service

3. Concept Architecture for Smart City Model
on Healthcare and City Surveillance
Smart city model on healthcare and city
surveillance is one of the current common challenges of
the cluster. Mainly, the health data will be collected from
multiple sensing devices by targeting on elderly behavior
and human daily life. The sophisticated AI engine will
perform a high-level analysis to provide continuous
health monitoring function. On the other end, a smart
mobility concept will provide a collective VDO streaming
and other necessary data for AI engine to understand the
city situation in real-time manner. The solution requires

Figure 4 Architecture of Smart City Model on Healthcare and
City Surveillance
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Figure 3 Open AI Platform
intensive multidisciplinary works on the AI Platform to perform
sophisticated human judge ability.The topic will challenge the
researchers of the field and need a close collaboration
contribution from many partners and the users. The success of
the testbed will verify the proposed platform and be a
milestone for future research and development. The solution
will be implemented on top of the Open AI Platform.

Figure 5 An Image of Smart City Model on Healthcare and
City Surveillance
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RUN Digital Cluster Kickoff Meeting
Thammasat University organized the kickoff
meeting for RUN Digital cluster on November 9, 2016 at
Thammasat Rangsit campus. 34 faculty members from 8
RUN member universities participated to establish
a framework for collaboration on R&D in Digital Cluster.
Members agreed to collaborate on preparing a
platform for data and tools sharing. One of the high impact
projects can be an R&D on technological integration for
Smart City concept. Digital will then be developed to serve
the data collection and analysis to understand and provide
a suitable control on the city community. In addition, the
topics on aging society and city surveillance which are the
national issues will be the primary focus in the proposed
Smart City architecture. Followings are the candidate
topics
• Digital based Smart City (Toward Olympics 2020)
• Digital based Smart Environment Friendly Mobility
Figure 6 RUN Digital Cluster Kickoff Meeting on November 9,
(EV)
2016
• Digital based Elderly Care
• Fintech (Market trend)
Applications and services will be designed on the 2 stacking
• Social listening (Customer insight)
platforms of Open API Platform and Open AI Platform for
• Industry 4.0 (IoT, Factory simulation)
sustainable research and development. Tools and data will be
• Researcher database
shared on the basic open API standards to guarantee the service
• Research database
RUN Digital Cluster Meeting #2
Banphaeo Hospital has shown strong interest to
improve their internal process in terms cost reduction
and service efficiency. Digital Cluster has taken this
opportunity to set up a hearing meeting between
cluster members and Banphaeo staffs. The meeting
has been set up at Banphaeo Hospital in Banphaeo,
Samut Prakan on January 19, 2017. 12 expert
members from 4 universities has attended the
meeting.
Dr. Pornthep the director and Dr. Surapong the
deputy director welcomed Digital Cluster members by

introducing the hospital activities and the suffering in
Banphaeo resident health data collection and
management. Until now, data are collected without
accumulating for further analysis. This is a big lost in
the opportunity to learn for better services and the city
healthcare insight. It is expected that digital
technology can serve the service efficiency and reduce
the cost. Moreover, with the current Big Data
technology, the researchers need large scale data and
conduct the research for practical use. The
collaboration with Banphaeo Hospital will be able to
serve requirement from the both parties.

Figure 7 RUN Digital Cluster and Banphaeo Hostpital Meeting on
January 19, 2017
Possible topics to start the collaboration are
• City resident health data collection and analysis
• Medical device data connection
We take this opportunity to observe the evaluation of using sensing
equipment (Mimamori system supported by JICA and AIVS) to
monitor the patient behavior on bed. The data of patient behavior
on bed have already been collected and annotated for use in
research. Patient posture detection and prediction are one of the
tasks to prevent falling, especially for the purpose of elderly care.
Cluster members take back the requirements for preparing proposal
of collaboration.
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Who’s who in digital cluster
Dr. Virach Sornlertlamvanich (Chair)
Position: Assistant to Rector on Research,
Lecturer at SIIT
Affiliation: SIIT, Thammasat University
Research interest: Natural Language
Processing, Machine Translation, Artificial
Intelligent, Machine Learning, Data mining,
Text Analytics
Email: virach@gmail.com

Dr. Bunyarit Uyyanonvara

Position: Professor
Affiliation: SIIT, Thammasat University
Research interest: Natural Language
Processing, Artificial Intelligence, Text Mining, Big
Data Mining
Email: thanaruk.siit@gmail.com

Dr. Teerayut Horanont

Position: Associate Professor
Affiliation: SIIT, Thammasat University
Research interest: Image Processing,
Machine Learning
Email: offfsiit@gmail.com

Position: Assistant Professor
Affiliation: SIIT, Thammasat University
Research interest: Spatial Analysis, Human
Mobility and Urban Computing, Smart City/Smart
Farm, Big Data, Intelligent Transportation System
Email: teerayut.horanont@gmail.com

Dr. Rachada Kongkachandra

Dr. Charturong Tantibundhit

Position: Assistant Professor
Affiliation: Computer Science Department,
Faculty of Science and Technology,
Thammasat University
Research interest: Natural Language
Processing, Artificial Intelligence, Text Mining
Email: rdkpansy@gmail.com

Dr. Peerasak Intarapaiboon

Position: Assistant Professor
Affiliation: Dept. of Mathematics and
Statistics, Thammasat University
Research interest: Natural language
processing, Text mining, Fuzzy sets and logics,
Knowledge representation and reasoning
Email: intarapaiboon@gmail.com

Dr. Chainarong Kesamoon

Position: Lecturer
Affiliation: Thammasat University
Research interest: Financial Modeling, Time
series analysis, Data Mining
Email: chainarong_k@sci.tu.ac.th

Dr. Mores Prachyabrued

Position: Assistant Dean for Digital Media
Technology and Learning
Affiliation: Faculty of Information and
Communication Technology, Mahidol University
Research interest: Virtual Reality, Computer
Graphics, Entertainment Computing, Artificial
Intelligence
Email: mores.pra@mahidol.ac.th
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Dr. Thanaruk Theeramunkong

Position: Associate Professor
Affiliation: Faculty of Engineering, Thammasat
University
Research interest: Pattern Recognition and
Machine Learning for Medical Diagnosis, Speech
Processing, Tonal Speech Perception, Signal
Processing for Cochlear Implants
Email: tchartur@engr.tu.ac.th

Dr. Pokpong Songmuang
Position:
Lecturer
Affiliation:
Thammasat University
Research interest: Artificial Intelligence, Data
Mining
Email: pokpong_s@sci.tu.ac.th

Dr. Phattanard Phattanasri

Position: Assistant to President for Research, Full
time-Instructor of Electrical Engineering
Department
Affiliation: Faculty of Engineering, Mahidol
University
Research interest: Intelligent Control, Wireless
Sensor Network, Energy System Optimization
Email: phattanard.pha@mahidol.ac.th

Dr. Konlakorn Wongpatikaseree

Position: Lecturer
Affiliation: Department of Computer
Engineering, Faculty of Engineering, Mahidol
University
Research interest: Intelligent System,
Embedded System, Internet of Things (IoTs)
Email: konlakorn.won@mahidol.ac.th

Dr. Narit Hnoohom

Position: Lecturer, Deputy Head of Department
Affiliation: Department of Computer
Engineering, Faculty of Engineering, Mahidol
University
Research interest: Image Processing, Machine
Learning, Image Classification, Image Recognition,
Virtual Reality, Image Watermarking
Email: narit.hno@mahidol.ac.th

Dr. Korporn Panyim

Dr. Natawut Nupairoj

Position: Lecturer, Vice Dean for Digital
Engineering Management
Affiliation: Faculty of Engineering, Mahidol
University
Research interest: Wireless Sensor Network,
Wireless and cellular networks, Jamming attacks
Email: korporn.pan@mahidol.ac.th

Position: Assistant Professor, Head of
Department
Affiliation: Department of Computer
Engineering, Chulalongkorn University
Research interest: Big Data, Parallel
Processing, Distributed Systems, IoT
Email: Natawut.N@chula.ac.th

Dr. Chantana Chantrapornchai

Dr. Kanda Saikaew

Dr. Wannarat Suntiamorntut

Dr. Sakuna Charoenpanyasak

Position: Associate Professor
Affiliation: Kasetsart University
Research interest: Big Data Processing,
Semantic Web, Ontology, Parallel Processing, GPU
Computing
Email: chantrapornchai@gmail.com
Position: Assistant Professor
Affiliation: Computer Engineering Department,
Faculty of Engineering, Prince of Songkla
University
Research interest: Embedded System, Internet
of Things, Digital Integrated Circuit Design
Email: wannarat@coe.psu.ac.th

Dr. Nattha Jindapetch

Position: Associate Professor
Affiliation: Electric Engineering Department,
Faculty of Engineering, Prince of Songkla
University
Research interest: Embedded System, IoT,
Digital Integrated Circuits Design
Email: nattha.s@psu.ac.th

Dr. Wacharin Kaewapichai

Position: Assistant Professor
Affiliation: Computer Engineering Department,
Faculty of Engineering, Prince of Songkla
University
Research interest: Embedded System, Signal
and Image Processing on Embedded System
Email: watcharin@coe.psu.ac.th

Dr. Jirawat Thaenthong
Position: Lecturer
Affiliation: Faculty of Technology and
Environment, Prince of Songkla University, Phuket
Campus
Research interest: Mobile Networking, Ad-hoc
Networks, Cloud Computing, Internet of Things
(IoTs)
Email: jirawat.t@phuket.psu.ac.th

Dr. Sangsuree Vasupongayya

Position: Assistant Professor
Affiliation: Department of Computer
Engineering, Faculty of Engineering, Prince of
Songkla University
Research interest: Security Related Topics,
Secure Personal Health Record Framework, IT
Security Management
Email: vsangsur@coe.psu.ac.th
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Dr. Lalita Narupiyakul
Position: Lecturer
Affiliation: Mahidol University
Research interest: Natural Language
and Speech Processing, Service and
Cloud Computing, Assistive Technology
Development, Mobile Healthcare
Development
Email: lalita.nar@mahidol.ac.th

Position: Associate Professor
Affiliation: Khon Kaen University
Research interest: Social Network Analysis,
Artificial Intelligence, Recommendation
System
Email: krunapon@kku.ac.th

Position: Assistant Professor
Affiliation: Computer Engineering
Department, Faculty of Engineering, Prince of
Songkla University
Research interest: Wireless Ad-hoc
Network, Protocol Design, Internet of Things
Email: jsakuna@fivedots.coe.psu.ac.th

Dr. Petcharat Suriyachai

Position: Assistant Professor
Affiliation: Computer Engineering
Department, Faculty of Engineering, Prince of
Songkla University
Research interest: Network Protocol
Design, Wireless Sensor Networks, Computer
Networks
Email: petcharat@coe.psu.ac.th

Dr. Rattana Wetprasit
Position: Assistant Professor
Affiliation: Prince of Songkla University,
Phuket campus
Research interest: Software Engineering,
Smart City
Email: rattana.w@phuket.psu.ac.th

Dr. Sinchai Kamolphiwong

Position: Associate Professor
Affiliation: Department of Computer
Engineering, Faculty of Engineering, Prince of
Songkla University
Research interest: Tele-Medicine, e-Health,
Computer Networks, Multimedia
Communications, Network Mobility,
Performance Evaluation
Email: sinchai.k@psu.ac.th

Dr. Kreangsak Tamee

Position: Assistant Professor
Affiliation: Computer Science and
Information Technology, Faculty of Science,
Naresuan University
Research interest: Learning Classifier
Systems, Clustering, Machine Learning,
Pattern Recognition, Artificial Intelligence,
Knowledge Discovery, Optical Processing
Email: kreangsakt@nu.ac.th
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New Year visit to government and funding agencies

Air Chief Marshal Prajin Juntong
Deputy Prime Minister

National Research Council of
Thailand (NRCT)

The Thailand Research Fund
(TRF)

Professor Dr. Vichai Boonsaeng
Dr. Uttama Savanayana
Ministry of Industry

Office of the Higher Education Research
Promotion and the National Research
Universities Project

Electricity Generating Authority of
Thailand

Thailand Centre of Excellence
for Life Sciences (TCELS)

Agricultural Research Development
(Public Organization)(ARDA)

National Science Technology and
Innovation Policy Office

What to do next:
The 3rd Annual Research University Network (RUN)

16 -17 February 2017

Pullman Khon Kaen Raja Orchid
Editorial team:
Prof. Dr. Mongkol Techakamphu

(Director RUN Office)

Asst. Prof. Dr. Chaleeda Borompichaichartkul

(Deputy-Director RUN Office)

Dr. Phattanit Tripetch

(Assistant director)
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Tel: +662-218-2880
Fax: +662-218-2894
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http://runthailand.ku.ac.th/
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