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ที่ปรึกษา

• อธิการบดี
• รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และนวัตกรรม
• ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักวิจยั และพัฒนา
• รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักวิจยั และพัฒนา
   ด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
• รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักวิจยั และพัฒนา
   ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักวิจยั และพัฒนา
   ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
• รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักวิจยั และพัฒนา
   ด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
• รักษาการในต�ำแหน่งหัวหน้าฝ่ ายข้อมูล
   และสารสนเทศวิจยั

สวั ส ดี เ ดื อ นมี น าคม เดื อ นแห่ ง คุ ณ ค่ า สงขลานคริ น ทร์
ที่ ลูก พระบิ ด าทุก ท่ า นพึง ระลึก ถึ ง เนื่ อ งในโอกาสที่ เ ป็ น วัน ส�ำ คัญ
เพราะเป็ นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่
ก่อให้เกิดมหาวิทยาลัย แห่งภาคใต้ มหาวิทยาลัยที่สรรค์สร้างบุคลากร
มากมาย อยูใ่ นทุกระดับ ทุกสังคมของประเทศ กว่า 50 ปี ของการด�ำรง
อยูท่ ม่ี คี วามหมาย ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 ทีย่ งั คงน่าเป็ นห่วง
และกระทบเป็ นวงกว้าง ยิ่งผลักดันให้เราต้องเดินหน้าต่อไป ภายใต้
วิถชี วี ติ ใหม่ (New Normal) เพือ่ ต้องสรรค์สร้างสิง่ ต่าง ๆ ให้สงั คมมากขึน้
RDO Today ฉบับนี ้ จึงเป็ นฉบับแห่งความภาคภูมใิ จในความ
เป็ นคนของสงขลาครินทร์  ผา่ นบุคคลคุณภาพที่ถือเป็ นต้นแบบคนหนึง่
ของมหาวิทยาลัยอย่างท่าน รองศาสตราจารย์ ดร. บุญสม ศิรบิ ำ� รุงสุข
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราว
ความทรงจ�ำอันทรงคุณค่าให้ชนรุน่ หลังได้ประจักษ์กนั

บรรณาธิการ

• สุธาวดี นาคะโร
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ส�ำนักวิจยั และพัฒนา
กองบรรณาธิการ

• ส�ำนักวิจยั และพัฒนา
รูปเล่ม/จัดพิมพ์

• บริษัท นีโอพ้อยท์ (1995) จ�ำกัด
1/59 ถ.ประชาอุทิศ ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. 074 253 229, 074 253 339
Line ID : Neopoint
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“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน เป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภทรัพย์และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ ให้บริสุทธิ์”
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
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RDO RDO Highlight
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน

คุณค่าสงขลานครินทร์ ประจ�ำปี 2564
เชิดชูเกียรติคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย
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กว่า 50 ปี ทีม
่ หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้กอ
่ ตัง
้ มา เราได้สร้างบุคลากรทีก
่ อ
่ คุณประโยชน์
นานับประการ ทัง
้ ในระดับประเทศและนานาชาติมา
อย่างต่อเนือ
่ ง เห็นได้จากเวทีตา
่ ง ๆ ที่ มหาวิทยาลัย
ได้สง
่ ผลงานไปสร้างชือ
่ เสียง และเป็นทีย
่ อมรับจาก
ทุกแวดวง ผูบ
้ ริหารของมหาวิทยาลัยจึงไม่นง
่ิ ดูดาย
ทีจ
่ ะเชิดชูเกียรติความพากเพียรเหล่านัน
้ ด้วยการ
จัดงาน “คุณค่าสงขลานครินทร์” ขึ้น ในวันที่
13 มีนาคม 2564 ซึ่งถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเป็นการจัดงาน
ในรูปแบบ New Normal ถ่ายทอดสดจากสำ�นักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่

กิจกรรมภายในงาน เริ่มด้วยความ
ร่วมมือร่วมใจของเหล่าผูบ
้ ริหาร คณาจารย์
บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษาไม่ ว ่ า จะเป็ น รุ ่ น ปั จ จุ บั น
หรือศิษย์เก่า จากทุกวิทยาเขต และผูช
้ มทัว
่ ไป
ในการขับร้องเพลง “เขตรั้วสีบลู” บทเพลง
ส� ำ คั ญ ที่ พู ด ถึ ง ความรู ้ สึ ก ของลู ก พระบิ ด า
เมือ
่ ครัง
้ ทีไ่ ด้เข้ามาเล่าเรียน ณ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์แห่งนี้ ซึง
่ ก็ได้รบ
ั ความสนใจ
จากผู ้ เ ข้ า ร่ ว มกว่ า ร้ อ ยคน โดยเป็ น การ
ขั บ ร้ อ งเพลงผ่ า นระบบออนไลน์ เพื่ อ ให้
ผูช
้ มจากทัว
่ ทุกมุมโลก ได้ใช้โอกาสนีเ้ ป็นการ
ร� ำ ลึ ก ถึ ง มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
นับตั้งแต่วันก่อตั้งจวบจนถึงปัจจุบัน
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“ภายใต้วิ ถี ชี วิ ต ใหม่ (New Normal) เรายัง คง
ต้ อ งสรรค์ ส ร้า งสิ่ ง ต่ า ง ๆ ให้ กั บ สั ง คมมากขึ ้น ตาม
พระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก ที่ให้เรา “ยึดถือผลประโยชน์เพื่อนมนุษย์
เป็ น กิ จ ที่ ห นึ่ง ” ซึ่ง ถึง แม้จะมี สถานการณ์ท่ี เ กิ ดขึน้ ข้า งต้น
ชาวสงขลานคริน ทร์ยัง คงท�ำ งานและโดดเด่ น ทั้ง ในเรื่ อ ง
วิชาการ งานวิจยั และการรับผิดชอบต่อสังคมโดยจะเห็นได้
จากรางวัลอันทรงคุณค่าต่าง ๆ ที่อาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา ได้รบั ในช่วงปี ท่ีผ่านมา สิ่งเหล่านีส้ ามารถยืนยัน
ได้วา่ เรายังเดินหน้าพัฒนาในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง ไม่วา่
จะเป็ น งานวิ จัย นวัต กรรมที่ เ กิ ด การต่อ ยอดในเชิ ง ธุ ร กิ จ
การผลิตบัณฑิตที่มีศกั ยภาพภายใต้การศึกษาแบบใหม่ และ
การดูแลสังคมในบทบาทต่าง ๆ เช่น ช่วงการแพร่ระบาดของ
เชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ covid-19 บุคลากรทางการ
แพทย์ของเรามีบทบาทอย่างมากในการรักษาและเยียวยา
ผูป้ ่ วยติดเชือ้ การจัดตัง้ โรงพยาบาลสนามส�ำหรับรักษาผู้
ป่ วยและคัดกรอง นอกจากนัน้ ยังมีการร่วมแรงร่วมใจของ
บุคลากรและนักศึกษา ในการแบ่งปั น และจัดส่งอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ ไปยังพืน้ ที่ประสบปั ญหาอีกด้วย นอกจากนัน้ ใน
ช่วงการเกิดอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพืน้ ที่ใกล้
เคียง ชาวสงขลาครินทร์กเ็ ป็ นอีกหนึง่ ก�ำลังที่ไม่เคยละทิง้ สังคม
เข้าช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยด้วยดีเสมอมานั่นเป็ นสิง่ ทีก่ ารันตีแล้ว
ว่า คุณค่าสงขลานครินทร์ไหลเวียนอยู่ในจิตวิญญาณของ
ชาวสงขลานคริน ทร์อ ยู่ต ลอดเวลา” ผูช้ ่ว ยศาสตราจารย์
ดร.นิวตั ิ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กล่าวถึงกิจกรรมวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจ�ำปี 2564

“การจั ด งาน “คุ ณ ค่ า สงขลานคริ น ทร์ ประจ�ำ
ปี 2564” ครัง้ นี ้ เกิดจากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน
ในมหาวิ ท ยาลัย เริ่ม มาตั้ง แต่ก ารท�ำ ภาพยนตร์สั้น ถึ ง 3
เรื่องราวที่บอกถึงความภาคภูมิใจในความเป็ นลูกพระบิดา
การยกย่ อ งเชิ ด ชูเ กี ย รติ ผู้ไ ด้ร ับ รางวัล ในทุก ประเภท ทุก
ระดับของมหาวิทยาลัย เพื่อจะได้เป็ นขวัญก�ำลังใจ และให้
ชาวสงขลานครินทร์ทกุ คนได้ตระหนักรู ถ้ ึงคุณค่าของสงขลา
นครินทร์ และยังเปิ ดโอกาสให้ผชู้ มได้รว่ มแสดงความยินดีกบั
ผูเ้ ข้ารับรางวัลดีเด่นของมหาวิทยาลัยอีกด้วย” รองศาสตราจารย์
นายแพทย์ สุนทร วงษ์ศริ ิ
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หลัง เสร็จ สิน้ พิ ธี เ ปิ ด แล้ว ภายในงานยัง ได้ร ับ เกี ย รติ จ ากรอง
ศาสตราจารย์ ดร.บุญ สม ศิ ริ บ ำ� รุ ง สุข อดี ต อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลัย
สงขลานครินทร์ มากล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “คุณค่าสงขลานครินทร์”  
ซึง่ ท่านได้บอกเล่าเรื่องราวความทรงจ�ำ  ผ่านประสบการณ์มากกว่าสี่สบิ ปี
ทีผ่ กู พันกับมหาวิทยาลัยมาเพือ่ ให้คนรุน่ หลังได้คดิ ถึงวันวาน และให้เยาวชน
คนรุน่ ใหม่ได้มองเห็นถึงร่องรอยก้าวเดิน กว่าที่จะเติบโตเป็ นสงขลานครินทร์
อย่างทุกวันนีไ้ ด้นนั้ รากฐานของมหาวิทยาลัยต้องมั่นคงและแข็งแกร่งเพียงใด

นอกจากกิจกรรมทีส่ ร้างความประทับใจ
และทราบซึง้ ถึงคุณค่าความเป็ นสงขลานครินทร์
แล้ว อี ก หนึ่ ง กิ จ กรรมที่ เ ป็ นหั ว ใจส�ำ คั ญ
ของงานนี ้ คื อการยกย่องเชิ ดชูเกี ยรติให้กับ
คณาจารย์ นักวิจยั บุคลากร รวมถึงนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ที่ได้สร้างชื่อเสียง ในเวที
ระดับชาติและนานาชาติมาตลอดปี ท่ีผ่านมา
โดยได้เข้ารับมอบประกาศนียบัตรและโล่รางวัล
จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

และอีกกิจกรรมของปี นีท้ ่ีเรียกความสนใจและเสียงหัวเราะตลอด
การจัดงาน นั่นคือการเล่นเกมตอบค�ำถาม “สงขลานครินทร์ในความทรงจ�ำ”
เพื่อลุน้ รับของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย โดยมี 2 พิธีกรคนดังในโลกโซเชียล
อย่าง บอมเบย์ - ดุลยพล ขาวคง บิวตีบ้ ล็อกเกอร์ จากเพจ “ทาหลูด” และ
ครูไอซ์ - ดร.สิรวิชญ์ อิทธิโสภณพิศาล เจ้าของรางวัลสุดยอดครูดีเด่นจาก
Application Tiktok ที่จับมือกันมาสร้างความสนุกสนานให้กับผูช้ มได้
ร่วมสนุกตลอดรายการ
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่า

รไู้ ว้... ใช่ว

รู้กันหรือเปล่า?

วันส�ำคัญ

ของ ม.อ.มีวน
ั อะไรบ้าง?

ขึ้นชื่อว่าเป็นเดือนแห่งวันสถาปนามหาวิทยาลัย
หลายท่ า นยั ง คงสงสั ย กั น ว่ า เป็ น วั น เดี ย วกั บ ที่
มหาวิทยาลัย ได้รบ
ั พระราชทานชือ
่ “สงขลานครินทร์”
มาหรือไม่ แล้วถือเป็นวันครบรอบมหาวิทยาลัยด้วย
หรือเปล่า วันนี้จะมาเฉลยให้รู้กันว่า มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ มีวันส�ำคัญอะไรกันบ้าง

13 มีนาคม 2511
วันสถาปนามหาวิทยาลัย
วั น ที่ 12 มี น าคม 2511 ได้ มี
พระบรมราชโองการในราชกิ จ จานุ เ บกษา
ประกาศใช้พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ เล่ม 85 ตอน 24 “พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2511” และ
วันที่ 13 มีนาคม จึงถือเป็ นวันที่พระราชบัญญัติ
มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริน ทร์มี ผ ลบัง คับ ใช้
ดังนัน้ มหาวิทยาลัยจึงได้มีการก�ำหนดให้วนั ที่
13 มีนาคม ทุกปี เป็ นวันคล้าย “วันสถาปนา
มหาวิทยาลัย”
22 กันยายน 2510
วันสงขลานครินทร์

9 พฤศจิกายน 2511
วันรูสะมิแล

เป็ น วัน ที่ ตั้ง เพื่ อ ระลึ ก ถึ ง พระมหา
กรุ ณาธิ คณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต
ที่พระราชทานชื่อตามพระนามฐานันดรศักดิข์ อง
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนก คือ กรมหลวงสงขลานครินทร์ ให้แก่
มหาวิทยาลัยภาคใต้ในสมัยนัน้ เพือ่ เป็นการเทิดทูน
เกี ยรติแก่พระบิดา ผูท้ รงมีมหากรุ ณาธิ คุณใน
แวดวงการศึกษาแพทย์และการพยาบาลของไทย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เริม่
การก่อตัง้ ที่ ต�ำบลรูสะมิแล อ.เมือง จ.ปั ตตานี
และได้มีเจ้าหน้าและนักศึกษากลุ่มแรกเข้าอยู่
พร้อมกันเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2511 ดังนัน้
จึงเรียกวันนีข้ องทุกปี ว่าวัน “รู สะมิแล” ซึ่งมี
ความหมายว่า “สนเก้าต้น” ตามชื่อต�ำบลที่ตงั้
ของมหาวิทยาลัย เพื่อระลึกถึงการมาอยูว่ นั แรก
24 กันยายน 2472
วันมหิดล
ซึ่ ง เป็ นวัน คล้า ยวัน เสด็ จ ทิ ว งคต
ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ โดย
ทุกปี จะมีกจิ กรรมวางพวงมาลา หน้าพระบรมรูป ฯ
ในทุกวิทยาเขต เพื่อเฉลิมพระเกียรติและระลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระองค์ นอกจากนี ้
ยังจัดให้มีกิจกรรม “วันถือประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็ นกิจทีห่ นึง่ ” เพือ่ สนองพระราชปณิธาน
ในการสร้างความเจริญให้แก่ประเทศชาติโดยไม่
หวังผลตอบแทนด้วย

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://www.psu.ac.th/
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ถอดประเด็น

“มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ เ ป็ น สมบั ติ ข อง
ประชาชน เมือ
่ ส�ำนึกนีเ้ กิดขึน
้ และฝังเข้าไปในเลือดเนือ
้
ของเรา เราจึงจะเป็นมหาวิทยาลัยทีม
่ ค
ี ณ
ุ ค่า และเรา
จะเป็นสมบัติสาธารณะที่มีคุณค่าต่อสังคมไทย”
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบ�ำรุงสุข
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ถอดประเด็นฉบับ นี ย้ ัง คงอบอวลอยู่กับ งาน
“คุณค่าสงขลานครินทร์” ปี 2564 นี ้ ซึง่ ถือเป็ นโอกาสครบรอบ 53 ปี
นับตัง้ แต่วนั แรกของการก่อตัง้ มหาวิทยาลัย กว่า 53 ปี ที่โลดแล่น
และเป็ น หัว เรื อ หลัก ด้า นการศึก ษาของภาคใต้ม ายาวนาน
ย่อมต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนงานใน
มหาวิทยาลัย ผ่านสายตาอันเฉียบคมของท่านอธิการบดี ที่จะ
ต้องเป็ นผูน้ ำ 
� และช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางที่วางไว้
ซึ่ ง หนึ่ ง ในเบื อ้ งหลัง ความส�ำ เร็ จ ในวัน นี ้ข องมหาวิ ท ยาลัย
สงขลานครินทร์ ย่อมต้องมีช่ืออดีตอธิการบดี รองศาสตราจารย์
ดร.บุญสม ศิริบำ� รุ งสุข อย่างแน่นอน และในปาฐกถาพิเศษที่
ท่านได้ให้เกียรติบอกเล่าเรือ่ งราวของมหาวิทยาลัยที่ผา่ นมานัน้
ต่างก็มีเรือ่ งราวดี ๆ ที่นา่ จดจ�ำไม่นอ้ ยเลยทีเดียว

สิ่ งที่ เป็ นจิ ตวิ ญ ญาณของมหาวิ ท ยาลั ย คื อ
พระราโชวาทของสมเด็จพระบรมราชชนกฯ ที่เป็ นแสงสว่าง
น�ำทางคนในมหาวิทยาลัยให้เดินสูค่ วามรุง่ โรจน์ ซึง่ ข้อความของ
ท่านนัน้ ยังคงฝังในความคิดและสายเลือดของเรา และจะน�ำไปสู่
การเป็ นสถาบันทีห่ ล่อหลอมเยาวชน ทัง้ ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ให้เติบโตขึน้ เป็ นคนดีของชาติ สมเด็จพระบรมราชชนกได้เคยทรง
มีพระราชด�ำริถงึ มหาวิทยาลัยที่จะมีการจัดตัง้ ในประเทศไทยว่า  
กิจของมหาวิทยาลัยคือการเปิ ดโอกาสให้กลุ บุตรได้เรียนเสาะหา
วิชชา เลีย้ งดูบำ� รุ งนักปราชญ์ และเป็ นสถาบันที่เต็มไปด้วย
นักวิชาการที่จะหาวิชา และน�ำเอาความรู น้ ัน้ มาสอนกุลบุตร
ถือเป็ นกิจส�ำคัญที่สดุ ของมหาวิทยาลัย ควบคู่ไปกับการเป็ น
สมองต้นความคิด เป็ นสถานเพาะเลีย้ งคนดีของชาติ

การเป็นสถาบัน

ความรู ้ท่ี เ กิ ด จากแต่ ล ะมหาวิ ท ยาลั ย
อาจเปรี ย บได้กั บ เม็ ด ทรายที่ ช่ ว งเริ่ ม ต้น อาจยั ง
ไม่เห็นประโยชน์ท่ีชัดเจน แต่เมื่อเอาแต่ละเม็ดมา
รวมกันเป็ นกองทราย น�ำกองทรายมาก่อเป็ นอิฐและ
น�ำเอาอิฐหลายหลายก้อน มาสร้างเป็ นที่อยู่อาศัย
สร้างสะพาน ก็จะท�ำให้เกิดเป็ นสิ่งที่มีคณ
ุ ค่าทัง้ ต่อ
มวลมนุษย์ และประเทศชาติ มหาวิทยาลัยต้องมี
อุดมการณ์ในทางวิชาการ เพื่อเป็ นเสาค�ำ้ ยันให้กบั
สังคมโดยรวม และบทบาทหนึ่งของมหาวิทยาลัย
สงขลานคริ น ทร์ร วมทั้ง มหาวิ ท ยาลัย ทั่ว โลก คื อ
การเสาะหาวิ ช ชาที่ ส มเด็ จ พระบรมราชชนกได้
กล่ า วไว้เ บื ้อ งต้น นั่ น ก็ เ พื่ อ ท�ำ ให้ม นุ ษ ย์มี ค วาม
เป็ นอยู่ท่ีดีขึน้ กว่าในอดีต แต่อย่างไรก็ตาม ในมิติ
ที่ ม หาวิ ท ยาลัย หลายแห่ ง มุ่ง สอนแต่ วิ ช าความรู ้
แต่เริ่มละเลยการสอนความเป็ นคนดี มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ น ทร์จึ ง ต้ อ งน้ อ มน� ำ พระราโชวาท
มาเป็ นจิตวิญญาณ ผนวกกับแนวความคิดด้านการ
ศึกษาของท่านพุทธทาสภิกขุ ที่ทา่ นเล็งเห็นว่าหลาย
สถานศึ ก ษาปั จ จุ บัน ละเลยการสอน การเรี ย นรู ้
เพื่ อยกระดับจิ ตใจให้สูงขึน้ หรือความเป็ นมนุษย์
เพือ่ ให้เป็ นคนดีของสังคม ท�ำให้คนเกิดความเห็นแก่ตวั
มากขึ ้น ซึ่ ง เราเองก็ มี ค วามพยายามมาอย่ า ง
ยาวนานที่จะหล่อหลอมเยาวชนของชาติ ในทุกมิติ
ทัง้ ในหลักสูตรการเรียนและกิจกรรมของนักศึกษา
เพื่อบ่มเพาะให้เขาเหล่านัน้ ได้เติบโตไปเป็ นอนาคต
ที่ประเทศจะฝากความหวังเอาไว้ได้

ต้นสมองความคิด

และบ่มเพาะคนดีของชาติ
“คือคุณค่าสงขลานครินทร์”

http://rdo.psu.ac.th
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รไู้ ว้... ใช่ว

เพราะการแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 ยั ง คงส่ ง
ผลกระทบต่อคนทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่ม ผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็น
กลุม
่ ทีม
่ ค
ี วามเสีย
่ งสูง เพราะร่างกายไม่แข็งแรง และมีภม
ู ค
ิ ม
ุ้ กัน
น้อยกว่าคนทัว
่ ไป ท�ำให้มโี อกาสติดเชือ
้ ง่าย นอกจากนีย
้ ง
ั มีอต
ั รา
การเสียชีวิตมากกว่าผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงวัยอื่น คนกลุ่มนี้จึงควร
ได้รับการดูแลที่เหมาะสมและเอาใจใส่

อาหารจะต้องสะอาด ปรุงขึ้นสุกใหม่

หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด เน้นอาหารโปรตีนสูง
มีครบทั้ง 5 หมู่ และต้องรักษาสุขภาพ
ช่องปากอย่างดี

หากิจกรรมที่ผู้สูงอายุชื่นชอบ

และมีความสุข หลีกเลี่ยงสุรา และ

สารเสพติด หากรู้สึกเครียดควรปรึกษา
ผู้รู้ใจหรือสายด่วนกรมสุขภาพจิต

ออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอหรือเท่าที่
สภาพร่างกายและสมองของผู้สูงอายุ
สามารถรับได้

ผู้สูงอายุไม่ควรออกนอกบ้านโดยไม่จ�ำเป็น
หากมีความจ�ำเป็นควรเว้นระยะห่าง
การนอนหลับควร

อย่างน้อย 2 เมตร และควรสวมใส่หน้ากาก

7 - 9 ชั่วโมงต่อวัน

ด้วยสบู่และน�้ำ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์

พักผ่อนให้เพียงพอ

อนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอด ล้างมือบ่อย ๆ

แนวทางดูแลผู้สูงวัย

ให้ห่างไกล COVID-19

ข้อมูลจาก กรมการแพทย์
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เกาะ...กระแส

ม.อ. - วช. ร่วมลงนามความร่วมมือ
หนุนนโยบายขับเคลื่อนโครงการ

เปลี่ยน

เกษียณ
เป็นพลัง

ในเดือนเมษายนของทุกปีนอกจากเป็นช่วง
เทศกาลสงกรานต์แล้ว ยังมีอีกหนึ่งวัน ที่ถือว่า
ส� ำ คั ญ มากในสั ง คมไทย นั่ น ก็ คื อ วั น “ผู ้ สู ง อายุ
แห่งชาติ” ซึ่งประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ตัง
้ แต่ปี 2558 และเป็น “สังคมผูส
้ ง
ู อายุโดยสมบูรณ์”
ในปี 2564 ซึง
่ หมายความว่ามีผส
ู้ ง
ู อายุ 1 ใน 5 ของ
ประชากรทัง
้ หมด หลังจากนัน
้ อีก 10 ปีขา
้ งหน้า ในปี
2574 เราจะกลายเป็นสังคมผูส
้ ง
ู อายุระดับสุดยอด
ด้วยผูส
้ ง
ู อายุตามอัตราส่วน 1 ใน 3 ของประชากร
ทัง
้ หมด ตามการคาดการณ์ของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

นี่ จึ ง เป็ น โจทย์ ส� ำ คั ญ ที่ ห ลายหน่ ว ยงาน
ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาสังคม
ผู ้ สู ง อายุ โ ดยสมบู ร ณ์ โดยเมื่ อ วั น ที่ 31 มี น าคม
2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ประณี ต ส่ ง วั ฒ นา
รองผูอ
้ ำ
� นวยการด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
สังคม ส�ำนักวิจย
ั และพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้ เ ป็ น ผู ้ แ ทนมหาวิ ท ยาลั ย เข้ า ร่ ว มลงนามความ
ร่วมมือ “เปลี่ยนเกษียณ... เป็นพลัง” ซึ่งมีส�ำนักงาน
การวิ จั ย แห่ ง ชาติ (วช.) กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นแม่งาน
ใหญ่ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ กว่า 20 หน่วยงาน
เพื่อสร้างกลไกการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ ทั้งคนที่ก�ำลังเข้าสู่วัยเกษียณและ
เกษียณอายุแล้วหรือผู้สูงอายุ ที่ควรได้รับโอกาส
ให้ท�ำประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และยังเป็นการสร้าง
แรงจู ง ใจในการเข้ า สู ่ สั ง คมการเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต
ด้วยการพัฒนาทักษะที่จ�ำเป็นและศักยภาพในการ
ท�ำงานทีส
่ อดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน
ดังนัน
้ บุคคลกลุม
่ นีจ
้ ะกลายมาเป็นพลังส�ำคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมต่อไป
http://rdo.psu.ac.th

13

งานนี ้ ไ ด้ ร ั บ เกี ย รติ จ าก ศาสตราจารย์ พิ เ ศษ
ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการอุดมศึกษา
วิ ท ยาศาสตร์ วิ จัย และนวัต กรรม เป็ น ประธานเปิ ด งานและ
กล่าวเปิ ดถึงแนวคิด/นโยบายไว้นา่ สนใจ
“คนแก่ คือพลังของแผ่นดิน 20% ของประชากร
ทัง้ หมด อายุเกิน 60 ปี ขึน้ ไป ซึง่ มีทงั้ ผู้สูงวัยในเมือง และ
ในชนบท โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร จึงจ�ำเป็ นต้องเปลี่ยน
คนสูงวัยให้กลายมาเป็ นพลังของสังคม และแผ่นดิน จาก
ความร่ วมมือในครั้ งนี้ เป็ นเพราะวิทยาการสมั ยใหม่ ได้
ค้นพบว่า ผู้สูงวัยมีชีวิตหลังเกษียณอยู่ไปได้อีกหลาย 10
ปี ทั้งที่มีสุขภาพดีและยังสามารถท�ำงานต่อไปได้ หรือใน
ทางจิตวิทยา พบว่าผู้สูงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนวัยอื่นได้
อย่างมีความสุข โดยน�ำส่วนทีด่ ขี องวัยอื่นมาปรับใช้ และ
ถ่ายทอดส่วนทีต่ นเองมีอยู่ เป็ นการแลกเปลี่ยนซึง่ กันและ
กัน ซึ่งถือเป็ นนโยบายส�ำคัญอย่างหนึ่งทีต่ ้องการผลักดัน
ให้เกิดผลภายใน 1 ปี ”
ในงานนี ้ ม.อ. ได้รบั คัดเลือก
ให้ร่ว มกิ จ กรรมเสวนา “Platform
ความพร้ อ มการเข้ า สู่ สั ง คม
ผู้ สู ง อายุ ข องประเทศไทย :
เปลีย่ นเกษียณเป็ นพลัง” โดยมี
วิทยากรที่เป็ นผูแ้ ทนจากสถาบัน
ต่ า ง ๆ 5 สถาบัน ซึ่ง ได้ร ับ ทุน
สนับสนุนในปี งบประมาณ 2564
ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิ ท ยาลัย วิ ท ยาศาสตร์ก ารแพทย์
เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณ์ มหาวิ ท ยาลั ย
มหิ ด ล มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ และ
มหาวิทยาลัย สงขลานคริน ทร์ ซึ่ง ผูร้ ่ว ม
เสวนาทุกท่านก็ได้มาบอกเล่าถึงแผนงานของ
แต่ละสถาบันในประเด็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
สังคมสูงอายุของประเทศไทย ทีเ่ กิดขึน้ ในกลุม่ ผูส้ งู วัยของ
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แต่ละท้องถิ่นที่สถาบันตัง้ อยู่ รวมทัง้ ตอบข้อซักถามจากผูเ้ ข้า
ร่วมงาน จากการเข้าร่วมครัง้ นี ้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต
ส่งวัฒนา ได้กล่าวถึงแผนงาน/ชุดโครงการทีร่ บั ผิดชอบภายใต้
ชื่อเรือ่ ง “สานพลังบวกผูเ้ กษียณสูก่ ารสร้างสังคมแห่งการ
พัฒนาในยุควิถชี วี ติ ใหม่” โดยการแปลงองค์ความรูจ้ ากงาน
วิจยั เพือ่ น�ำไปสูก่ ารใช้ประโยชน์และพัฒนาแบบมีสว่ นร่วมจาก
หลายคณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ และชมรมรักษ์ ม.อ. (กลุม่ ผูเ้ กษียณของ
ม.อ.) ในการท�ำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง  ๆ  ทเ่ี ป็นต้นทุนทางสังคม
ในพืน้ ที่ มีการถ่ายทอดองค์ความรูจ้ ากอาจารย์ นักวิจยั และ
ปราชญ์ชาวบ้าน สูป่ ระชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผูส้ งู อายุ เพือ่ ให้
มีแนวทางการสร้างอาชีพ หรือต่อยอดอาชีพเพื่อการปรับใช้
ในชีวติ ให้พง่ึ พาตนเอง และมีสขุ ภาพที่ดผี า่ นเทคโนโลยีหรือ
สือ่ ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ รวมทัง้ เชือ่ มโยงความสัมพันธ์ของ
สองวัย (เยาวชนและสูงอายุ) ในการเสริมสร้างพลังสังคมแห่ง
การเรียนรูผ้ า่ นกิจกรรมโครงการทีห่ ลากหลายด้วย  

หลัง จากกิ จ กรรมแถลงข่า วแล้ว เมื่ อ วัน ที่ 6
เมษายน 2564 ได้มีการสื่อสารโครงการนีผ้ ่านรายการ
สภากาแฟ ทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียง ม.อ. FM 88 MHz
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประณี ต ส่ ง วัฒ นา และ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ปานรัตน์ หัวหน้าโครงการย่อย
ได้บอกเล่าเรื่องราวของโครงการและความคาดหวังที่
มหาวิทยาลัยตัง้ เป้าหมายไว้

“โครงการเปลี่ยนเกษียณ...เป็ นพลัง เป็ นนโยบายทีต่ ้องการขับเคลื่อนบุคคลกลุ่มสูงวัย เพือ่ ให้คน
กลุ่มนีไ้ ด้มโี อกาส และสร้างโอกาสในการท�ำงาน โดยใช้ความรู้ทเ่ี ป็ นทัง้ ประสบการณ์ส่ังสม หรือความรู้จาก
การวิจยั เพือ่ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ หรือสังคมแห่งการพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอง เมือ่ ได้
รับโอกาสตรงนี้ เราเล็งเห็นว่าเรามีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยทีอ่ ยู่ในวัยเกษียณจ�ำนวนไม่น้อย และทุกท่าน
ก็ยังมีความรู้และสามารถท�ำประโยชน์ได้อีกมาก ซึ่งเราเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้วในคณะต่างๆ เรามีงาน
วิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาสังคมในหลายๆ ด้าน ทัง้ ความรู้ดา้ นเทคโนโลยีชีวภาพจากคณะวิทยาศาสตร์
ด้านการดูแลสุขภาพจากคณะพยาบาลศาสตร์ ด้านการจัดการเรียนรู้ดว้ ยเทคโนโลยีทที่ นั สมัย การมี platform
เพือ่ Upskill Reskill จากวิทยาลัยนานาชาติ ทีส่ ำ� คัญมีชมรมรักษ์ ม.อ. ซึง่ ล้วนเป็ นผู้เกษียณทีม่ อี งค์ความรู้และ
ยังท�ำงานช่วยเหลือสังคมมาเป็ นพลังขับเคลื่อนด้วย กลายเป็ นจุดเริ่มต้นโครงการแบบบูรณาการในครั้งนี้
ซึง่ มีทงั้ หมด 4 โครงการย่อย ทีเ่ ราตัง้ ใจจะท�ำ และคาดว่า ม.อ. จะมีศูนย์เรียนรู้และสื่อสร้างสรรค์มากมาย
ทีท่ กุ คนเข้าถึงและน�ำไปใช้ได้ มีแกนน�ำพร้อมระบบหรือต้นแบบ “การเปลีย่ นผูเ้ กษียณเป็ นพลัง” รองศาสตราจารย์
ดร.ประณีต ส่งวัฒนา กล่าว

รับชมวิดีโอการให้สัมภาษณ์
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RDO RDO in action
กิจกรรมประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ New Normal
in Emergency and Trauma Care:
Challenges in 21st Century
ศูนย์วจิ ยั ระบบป้องกันและดูแลผูบ้ าดเจ็บและฉุกเฉิน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ
เครือข่าย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 4 ในหัวข้อ
“New Normal in Emergency and Trauma Care: Challenges
in 21st Century” เมื่อวันที่ 8 และ 9 มีนาคม 2564 ที่ผา่ นมา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ�ำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ส�ำ หรับ กิ จ กรรมดัง กล่ า วมุ่ง เน้น ไปที่ ก ารน�ำ เอา
องค์ความรูท้ างวิชาการ ผลการวิจยั การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
หรือการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
การบาดเจ็บ การช่วยเหลือฉุกเฉิน และภาวะวิกฤต มาใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพ ยกระดับประสิทธิภาพการดูแลผูบ้ าดเจ็บ
ฉุกเฉินในทุกระยะอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ลดความรุนแรงของปัญหา
และเพื่อให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขนึ ้ กว่าเดิม
ศูนย์แสดงงานวิจัยและนวัตกรรม
ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “PSU Bazaar
Learning Marketplace” มุ่งขับเคลือ
่ น
ความเจริญของเศรษฐกิจเชิงพืน
้ ที่
เมื่อวันที่ 18 - 21 มีนาคม 2564 ศูนย์แสดงงานวิจัย
และนวัตกรรม ฝ่ ายพันธกิจวิจยั เพื่อสังคม ส�ำนักวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำ� ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจยั ร่วม
จัดแสดงนิทรรศการในงาน PSU Barzaar Learning Marketplace
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา โดยมี ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
(อว.) ให้เกียรติเป็ นประธานเปิ ดงาน ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นิวตั ิ
แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน
พร้อมด้วยแขกผูม้ ีเกียรติ และผูแ้ ทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐ
และเอกชนเข้าร่วมงาน
งานนี ้ จัด ขึ น้ โดยศู น ย์กิ จ การนานาชาติ แ ละสื่ อ สาร
องค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อขานรับ
นโยบายของกระทรวง อว. ที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อน
การด�ำเนินงานเพื่อความเจริญของเศรษฐกิจเชิงพืน้ ที่ โดยเฉพาะ
ในช่วงภาวะวิกฤต COVID-19 และเปิ ดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการ
ได้รว่ มแลกเปลี่ยนความรูเ้ กี่ยวกับการท�ำธุรกิจอีกด้วย
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้าง
นักวิจัยรุ่นใหม่” ครั้งที่ 1/2564
เน้นพัฒนาขีดความสามารถ
นักวิจัยให้มีประสิทธิภาพกว่าเดิม
เมื่อวันที่ 18 และ 19 มีนาคม 2564 ที่ผา่ นมา ส�ำนัก
วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ น�ำทีมโดย
ศาสตราจารย์ ดร.ธี ระพล ศรีชนะ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักวิจัย
และพัฒนา พร้อมด้วยทีมบริหาร จัดกิจกรรมฝึ กอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ าร “สร้างนักวิจยั รุน่ ใหม่” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ครัง้ ที่ 1/2564 ขึน้ ที่โรงแรมเนคก้าไรเฌอ อ�ำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา โดยมีนกั วิจยั ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
มาแล้วไม่เกิน 5 ปี สนใจเข้าร่วมเป็ นอย่างมาก ซึง่ กิจกรรมตลอด
ทัง้ 2 วัน เป็ นการบรรยายโดยผูท้ รงคุณวุฒทิ ่มี ชี ่อื เสียงในระดับ
โลกอย่าง ศาสตราจารย์กิตติคณ
ุ ดร.อมรา ประสิทธิ์รฐั สินธุ์
จากคณะอัก ษรศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ม หาวิ ท ยาลัย และ
ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล จาก คณะอุตสาหกรรม
เกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นอกจากนัน้ ยังมีการฝึ กปฏิบตั ิ ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
ทุกท่านได้จดั ส่งข้อเสนอโครงการ  ของตัวเองมาล่วงหน้า โดย
แบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในการฝึ กปฏิบตั ไิ ด้รบั เกียรติจาก
• ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สรุ ศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา
   รองผูอ้ ำ� นวยการด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
• รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรตั น์
   รองผูอ้ ำ� นวยการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต ส่งวัฒนา
   รองผูอ้ ำ� นวยการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
• ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.มาลี สบายยิ่ง
   รองผูอ้ ำ� นวยการด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
• ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิจ กิตติธรกุล
   คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
• ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์
   คณะวิทยาการจัดการ
มาเป็ นผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นการฝึ ก ปฏิ บั ติ และให้
ค�ำแนะน�ำอย่างใกล้ชดิ ตลอดโครงการ ซึง่ ถือเป็ นโอกาสที่ดกี บั
นั ก วิ จั ย รุ ่ น ใหม่ ท่ี จ ะได้ ร ั บ ค�ำ แนะน�ำ จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
และสามารถต่ อ ยอดไปสู่ก ารสร้า งเครื อ ข่ า ยวิ จัย ภายใน
มหาวิทยาลัยให้เกิดเป็ นการบูรณาการงานวิจยั ร่วมกันได้อีก
ต่อไปในอนาคต
http://rdo.psu.ac.th
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ส�ำนักงานประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ และ
คณะนักวิจัย ของ ม.อ. ร่วมหารือ
ความร่วมมือเลีย
้ งแพะแบล็คเบงกอล
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 256 4 ที่ผ่านมา ส�ำนักงาน
ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัณห์ชยั กลิ่นพิกลุ
ผู้อ ำ� นว ยการ เป็ น ประธานการป ระชุม หารื อ ระหว่ า งนัก
วิจยั น�ำ โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และนวัตกรรม คณะทรัพยากรธรรมชาติ,
ดร.นฤมล พฤกษา และคุณสุชิรา ทองรักษ์ จากมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ภายใต้โครงการกระบีโ่ มเดล กับกลุม่ เกษตรกร
ผูป้ ลูกข้ าว ภายใต้การด�ำเนินง านของมูลนิธิชยั พัฒนาและ
เกษตรกรทีเ่ ป็ นสมาชิกสหกรณ์นคิ มปากน�ำ ้ จ�ำกัด ต�ำบลปากน�ำ ้
อ�ำเภอปลาย พระยา จังหวัดกระบี่ เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเลีย้ งแพะแบล็คเบงกอล ร่วมกับผูแ้ ทนจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ดังนี ้
• คุณประทุม มะลิเครือ จากส�ำนักงานปศุสตั ว์จงั หวัดกระบี่
• คุณธรรมนาถ ชัยฤทธิ์ จากส�ำนักงานปศุสตั ว์เขต 8
• คุณศิริรตั น์ นอสูงเนิน จากศูนย์วิจยั และพัฒนาสัตว์
เคีย้ วเอือ้ งขนาดเล็ก

ข้อมูลและภาพประกอบจาก คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ข้อมูลและภาพประกอบจาก สำ� นักงานประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ม.อ.

คลินิกเทคโนโลยี ฯ ม.อ. ร่วมกับ
สวทช. และหน่วยปฏิบัติการ
เครือข่าย อว. ภาคใต้ ลงพื้นที่
บริการให้คำ�ปรึกษากับ ผปก.
แปรรูปปลากะพงทะเลสาบสงขลา
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา คลินิก
เทคโนโลยี ฝ่ ายพั น ธกิ จ วิ จั ย เพื่ อ สั ง คม ส�ำ นั ก วิ จั ย
และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ (คลิ นิ ก
เทคโนโลยี ฯ ม.อ.) น�ำ โดย นางสาวศศิ ธ ร คงทอง
ผูจ้ ดั การ และ นายธนทรัพย์ ลิ่มปะรังษี ผูป้ ระสานงาน
พร้อมด้วย นายชายกร สินธุสยั ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ ายพัฒนา
พืน้ ที่เพื่อเกษตรและชุมชน (ABD) สถาบันการจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ส�ำนักงานพัฒนา
วิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ (สวทช.) และ
นางสาวดาวริ น สุข เกษม ผู้อ ำ� นวยการหน่ ว ยปฏิ บัติ
การเครือข่าย อว. ระดับภาค ภาคใต้ ลงพืน้ ที่กลุ่มผลิต
ปลากะพงรมควัน ณ พืน้ ที่ทดลองแปรรูปชั่วคราว บริเวณ
สามแยกคอหงส์ อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้
บริการค�ำปรึกษาแก่ผปู้ ระกอบการ เกี่ยวกับการออกแบบ
โรงเรือนการผลิต และการพัฒนาสินค้า

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ร่วมกับ Kanazawa University
ประเทศญี่ปุ่น จัด Workshop
“Precision Medicine and
Translational Medical
Research”

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ที่ผา่ นมา ส�ำนักวิจยั และพัฒนา และ
คณะแพทยศาส ตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Kanazawa
University ประเทศญี่ป่นุ จัดกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ “Precision
Medicine and Translational Medical Research” โดยมี รองศาสตราจารย์
นายแพทย์สนุ ทร วงษ์ศริ ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และนวัตกรรม เป็ นประธาน
เปิ ดงาน ณ ห้องเกษม ลิ่มวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ โดยมีการถ่ายทอดสดให้ผสู้ นใจได้รบั ชมพร้อมกันทาง Fanpage
ของส�ำนักวิจยั และพัฒนาด้วย
ส�ำหรับงานใ นครัง้ นี ้ จัดขึน้ ด้วยความคาดหวังที่จะสร้างความ
ร่วมมือด้านการวิจยั ทางการแพทย์แม่นย�ำที่เข้มแข็งในเขตภาคใต้ตอนล่าง
และเป็ นสร้าง ให้เกิ ดการเชื่ อมโยงความรู ้ การท�ำงานร่วมกันในแต่ละ
ภาคส่วน รวมทัง้ เป็ นเวทีกลางทางวิชาการกับบุคลากรทางการแพทย์
นักวิจยั นัก ศึกษาและผูส้ นใจ ได้อพั เดทความรู แ้ ละผลงานวิจยั ใหม่ ๆ
นอกจากนีย้ งั ช่วยเพิม่ โอกาสในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในหลายหลายสถาบัน เพื่อจะได้ต่อยอดงานวิจยั และน�ำไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรมทางการแพทย์ ให้เกิดการน�ำไปใช้ประโยชน์จริงต่อไป
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
Kanazawa University จัดประชุม
วิชาการ มุ่งเน้นสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างนักวิจัยไทย
และญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผา่ นมา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ร่วมกับ Kanazawa University ประเทศญี่ปนุ่
จัดประชุมวิชาการ The 8th Prince of Songkla University –
Kanazawa University Joint Workshop (8th PSU-KZU-JWS)
The 8th Workshop on East Asia Nanoparticle Monitoring
Network (EA-NanoNet-8) & The 8th Workshop on Environmental Issues related to Agriculture and Agro-industries
in South East Asia (EIAA-8) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี
ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. นิ วัติ แก้ว ประดับ อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Prof. Koetsu Yamazaki
อธิการบดี Kanazawa University ประเทศญี่ปนุ่ เป็ นประธาน
เปิ ดการประชุม
โดยกิจกรรมที่เกิดขึน้ ตลอดวันที่ 24 และ 25 มีนาคม
การประชุมวิชาการในครัง้ นี ้ มีทงั้ การบรรยาย การน�ำเสนองาน
วิจยั จากผูเ้ ข้าร่วมงานหลากหลายประเทศ โดยแบ่งออกเป็ น
4 หัวข้อในการน�ำเสนอ ดังนี ้
1. Electrical and Computer Engineering
2. Marine Science and Aquaculture
3. Environmental Science and Engineering
4. EA_NanoNet and EIAA
ซึ่งที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จดั
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารร่วมกับ Kanazawa University มาแล้ว
ถึง 7 ครัง้ แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่จะช่วยกันเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ ง ให้เ ครือ ข่าย และนัก วิจัย ของมหาวิท ยาลัย
ในการก้าวไปสูค่ วามเป็ นนานาชาติ ซึง่ หลังจากนีม้ หาวิทยาลัย
คาดหวั ง ที่ จ ะได้เ ห็ น ความร่ ว มมื อ ที่ ม ากขึ น้ เพื่ อ จั ด ท�ำ
ข้อเสนอโครงการวิจยั ในการขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
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่า

รไู้ ว้... ใช่ว

ทิง
้ หน้ากากอนามัยอย่างไร

ให้ปลอดภัย
ลดโอกาสแพร่เชื้อ

P
STE

หน้ า กากอนามั ย ใช้ แ ล้ ว
ถูกจัดเป็นขยะติดเชื้อเพราะอาจ
มี สารคั ดหลั่ ง ปนเปื ้ อนอยู ่ เพื่ อ
ป้องกันการแพร่เชื้อโรค เราควร
ทิง
้ หน้ากากอนามัย ให้ถก
ู วิธี ดังนี้

1
ล้างมือให้สะอาด

ก่อนถอดหน้ากากอนามัย

P2

STE
จับสายรัดทั้ง 2 ข้าง แล้วถอดออก
โดยไม่ใช้มือสัมผัสกับตัวหน้ากาก

P3

STE

น�ำหน้ากากอนามัยใส่ถุงแยกจากขยะทั่วไป
แล้วรัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อ

P4

STE
ทิ้งลงถังขยะติดเชื้อ
เพื่อน�ำไปก�ำจัดอย่างถูกวิธี

P5

STE

ล้างมือให้สะอาด
หลังทิ้งหน้ากากอนามัย

ข้อมูลจาก ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
http://rdo.psu.ac.th
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RDO รู้จัก RDO
ขอเชิญ ชม ช้อป ใช้ ผลิตภัณฑ์เวชส�ำอาง
และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากผลงานวิจัยของ ม.อ.
ณ ศูนย์แสดงงานวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation Exhibition Center)

ศูนย์แสดงงานวิจยั และนวัตกรรม (Research
and Innovation Exhibition Center) (เดิมชือ่ ศูนย์นวัตกรรม
สร้า งสรรค์ เครือ ข่ า ยบริห ารการวิ จัย ภาคใต้ต อนล่า ง
Creative Economy Innovation Hub) ด�ำเนินกิจกรรม
ภายใต้ฝ่ายพันธกิจวิจยั เพื่อสังคม ส�ำนักวิจยั และพัฒนา
มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ โดยมี ศาสตราจารย์
ดร. เภสัชกร ธีระพล ศรีชนะ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักวิจยั และ
พั ฒ นา รองศาสตราจารย์ ดร.ประณี ต ส่ ง วั ฒ นา
รองผูอ้ ำ� นวยการด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
เป็ นผูบ้ ริหาร และคุณรุง่ นภา ประทุมแสงหิรญ
ั เป็ นเจ้าหน้าที่
การตลาดประจ�ำศูนย์ ฯ
ศูนย์แสดงงานวิจยั และนวัตกรรม มีเป้าหมาย
หลักในการน�ำผลงานวิจยั และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์มาจัดแสดง ภายใต้พนั ธกิจการน�ำผลงาน
วิจยั ไปใช้ประโยชน์สงู สุด และเป็ นจุดส�ำหรับต้อนรับแขก
ผูม้ าเยือนมหาวิทยาลัย ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ อาทิ เวชส�ำอาง
จากคณะเภสัชศาสตร์ สินค้าจากงานวิจยั ที่ผปู้ ระกอบการ
ได้ซือ้ สิทธิบตั รแล้ว อาจารย์/นักวิจยั /ผูส้ นใจ/นักลงทุนที่
ต้องการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจยั สูผ่ ลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
สามารถน�ำผลงาน/ผลิตภัณฑ์/สินค้า ที่เกิดจากงานวิจยั
และนวัตกรรม มาร่วมจัดแสดงหรือฝากจ�ำหน่ายทีศ่ นู ย์ ฯ ได้
ปั จจุบนั ศูนย์แสดงงานวิจัยและนวัตกรรม
ตัง้ อยูภ่ ายในร้าน A-Store by AIS ใต้ตกึ LRC 1 โดยเปิ ด
ท�ำการเวลา 09.00 – 17.00 น. สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ตาม
ช่องทางการติดต่อสอบถามด้านล่างนี ้

ช่องทางการติดต่อสอบถาม และสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
UCCNPSU
uccpsu@gmail.com
Creative Economy PSU
www.ucclowersouth.com
คุณรุ่งนภา และคุณพิไลพร โทร. 074-282290 / 095-0138228
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ส�ำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) อาคาร 1 ชั้น 11

RDO Funding News

ประกาศทุนสนับสนุน
นักวิจัยหลังปริญญาเอก

ทุนสนับสนุนนักวิจัยฯ
เดือนละ 35,000 บาท

วัตถุประสงค์
เ พื่ อ ส ่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ค ว า ม เ ข ้ ม แ ข็ ง ด ้ า น
การวิ จั ย โดยเน้ น ให้ มี จ� ำ นวนผลงานตี พิ ม พ์ ใ น
ระดับนานาชาติ และนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
1. ส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2. มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science และเป็น
Corresponding Author ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติ
อาจารย์
ผู้รับทุน

3. มีศักยภาพและประสบการณ์ในการบริหารโครงการวิจัย
4. มีนักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่เป็น
ที่ปรึกษาหลักในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
5. มี โ ครงการวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ ทุ น วิ จั ย จากแหล่ ง ทุ น ภายใน/ภายนอกที่ ส อดคล้ อ งกั บ
โครงการวิจัยของ นักวิจัยหลังปริญญาเอก และช่วงระยะเวลาของทุนครอบคลุม
ระยะเวลาที่นักวิจัยฯ ปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ปี นับตั้งแต่วันเซ็นสัญญารับทุน

คุณสมบัติ
นักวิจัยหลัง
ปริญญาเอก

วิธีการ
สมัคร

ก�ำหนดการ
รับสมัคร

1. อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัครในรอบปี)
2. เป็นนักวิจัยชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ ส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
ไม่เกิน 5 ปี
3. มีผลงานวิจัยที่เป็นชื่อแรกตีพิมพ์ในวารสาหวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of
Science อย่างน้อย 2 เรื่อง ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
4. หัวข้อโครงการวิจัยของนักวิจัยหลังปริญญาเอกต้องสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับ
ผลงานของอาจารย์ผู้รับทุน
5. ท�ำงานวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยได้เต็มเวลา
6. ไม่เป็นผูท
้ อ
ี่ ยูร
่ ะหว่างรับทุนโครงการวิจย
ั หลังปริญญาเอกจากแหล่งทุนอืน
่ ภายใน
ประเทศหรือองค์กรต่างประเทศ

1. อาจารย์ผู้รับทุนกรอกใบสมัคร (Application Form B)
2. นักวิจัยหลังปริญญาเอกกรอกใบสมัคร (Application Form A) โหลดเอกสาร
ได้ที่ https://rdo.psu.ac.th/th/index.php/budget-income/postdoc
3. ส่งเอกสารผ่านส่วนงานต้นสังกัด

รับสมัครทั้งปี ตามรอบดังนี้
รอบที่ 1 ตั้งแต่ 1 ต.ค. - 31 ม.ค.
รอบที่ 2 ตั้งแต่ 1 ก.พ. - 31 พ.ค.
รอบที่ 3 ตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 30 ก.ย.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอารมณ์ รัตนสุวรรณ์
โทร. 074-286940 E-mail : arom.r@psu.ac.th
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ส�ำนักวิจย
ั และพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชัน
้ 11-12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 901100
โทร. 0-7428-6940-69 โทรสาร 0-7428-6961 E-mail : rdo@group.psu.ac.th
เหตุขด
ั ข้องทีน
่ ำ
� จ่ายผูร
้ บ
ั ไม่ได้
1. จ่าหน้าซองไม่ชด
ั
2. ไม่มเี ลขทีบ
่ า
้ นตามจ่าหน้า
3. ไม่ยอมรับ
4. ไม่มผ
ี ร
ู้ บ
ั ตามจ่าหน้า
5. ไม่มารับภายในก�ำหนด
6. เลิกกิจการ
7. ย้านไม่ทราบทีอ
่ ยูใ่ หม่
8. อืน
่ ๆ

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

