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	 สวัสดีเดือนมีนาคม	 เดือนแห่งคุณค่าสงขลานครินทร ์

ท่ีลูกพระบิดาทุกท่านพึงระลึกถึง	 เน่ืองในโอกาสท่ีเป็นวันส�าคัญ 

เพราะเป็นวนัคลา้ยวนัสถาปนามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร	์ วนัท่ี 

ก่อใหเ้กิดมหาวิทยาลยั	แหง่ภาคใต	้มหาวิทยาลยัท่ีสรรคส์รา้งบคุลากร

มากมาย	อยูใ่นทกุระดบั	ทกุสงัคมของประเทศ	กวา่	50	ปี	ของการด�ารง

อยูท่ี่มีความหมาย	ทา่มกลางสถานการณ	์COVID-19	ท่ียงัคงนา่เป็นหว่ง 

และกระทบเป็นวงกวา้ง	 ย่ิงผลกัดนัใหเ้ราตอ้งเดินหนา้ต่อไป	ภายใต ้

วิถีชีวิตใหม	่(New	Normal)	เพ่ือตอ้งสรรคส์รา้งสิง่ตา่ง	ๆ 	ใหส้งัคมมากขึน้ 

	 RDO	Today	ฉบบันี	้จงึเป็นฉบบัแหง่ความภาคภมิูใจในความ

เป็นคนของสงขลาครนิทร	์	ผา่นบคุคลคณุภาพท่ีถือเป็นตน้แบบคนหนึง่

ของมหาวิทยาลยัอยา่งทา่น	รองศาสตราจารย	์ดร.	บญุสม	ศริบิ �ารุงสขุ	

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร	์ ท่ีจะมาบอกเลา่เรื่องราว

ความทรงจ�าอนัทรงคณุคา่ใหช้นรุน่หลงัไดป้ระจกัษก์นั

ที่ปรึกษา
•	อธิการบดี

•	รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและนวตักรรม

•	ผูอ้ �านวยการส�านกัวิจยัและพฒันา

•	รองผูอ้ �านวยการส�านกัวิจยัและพฒันา

			ดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ

•	รองผูอ้ �านวยการส�านกัวิจยัและพฒันา

			ดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

•	รองผูอ้ �านวยการส�านกัวิจยัและพฒันา

			ดา้นมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

•	รองผูอ้ �านวยการส�านกัวิจยัและพฒันา

			ดา้นพนัธกิจสมัพนัธม์หาวิทยาลยักบัสงัคม

•	รกัษาการในต�าแหนง่หวัหนา้ฝ่ายขอ้มลู

			และสารสนเทศวิจยั

บรรณาธิการ
•	สธุาวดี	นาคะโร

เจา้หนา้ท่ีประชาสมัพนัธ	์

ส �านกัวิจยัและพฒันา

กองบรรณาธิการ 
•	ส�านกัวิจยัและพฒันา

รูปเล่ม/จัดพิมพ์
•	บรษัิท	นีโอพอ้ยท	์(1995)	จ�ากดั

1/59	ถ.ประชาอทิุศ	ต.หาดใหญ่

อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	90110

Tel.	074	253	229,	074	253	339

Line	ID	:	Neopoint

คุยกับ บ.ก.คณะผู้จัดท�า

“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน เป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง

ลาภทรัพย์และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ ให้บริสุทธิ์”
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
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เชิดชเูกยีรตคิณาจารย์ บุคลากร และนกัศกึษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน

คุณค่าสงขลานครินทร์ ประจ�าปี 2564

 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย

R OD RDO Highlight
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 กว่า 50 ปี ท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้ก่อต้ังมา เราได้สร้างบุคลากรท่ีก่อคุณประโยชน์
นานับประการ ท้ังในระดับประเทศและนานาชาติมา
อย่างต่อเน่ือง เห็นได้จากเวทีต่าง ๆ  ท่ี มหาวิทยาลัย
ได้ส่งผลงานไปสร้างช่ือเสียง และเป็นท่ียอมรับจาก 
ทุกแวดวง ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยจึงไม่น่ิงดูดาย 
ท่ีจะเชิดชูเกียรติความพากเพียรเหล่าน้ัน ด้วยการ 
จัดงาน “คุณค่าสงขลานครินทร์” ขึ้น ในวันที ่
13 มีนาคม 2564 ซึ่งถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเป็นการจัดงาน 
ในรูปแบบ  New Normal ถ่ายทอดสดจากส�านักงาน 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่

 กิจกรรมภายในงาน เริ่มด้วยความ
ร่วมมือร่วมใจของเหล่าผู้บรหิาร คณาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษาไม่ว่าจะเป็นรุ่นปัจจุบัน 
หรอืศษิย์เก่า จากทุกวทิยาเขต และผู้ชมทัว่ไป 
ในการขับร้องเพลง “เขตรั้วสีบลู” บทเพลง
ส�าคัญท่ีพูดถึงความรู้สึกของลูกพระบิดา 
เม่ือครัง้ท่ีได้เข้ามาเล่าเรยีน ณ มหาวทิยาลยั
สงขลานครนิทร์แห่งน้ี ซึง่กไ็ด้รบัความสนใจ
จากผู้เข้าร่วมกว่าร้อยคน โดยเป็นการ 
ขับร้องเพลงผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ 
ผู้ชมจากท่ัวทุกมุมโลก ได้ใช้โอกาสน้ีเป็นการ
ร�าลึกถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
นับตั้งแต่วันก่อตั้งจวบจนถึงปัจจุบัน
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	 “ภายใต้วิถีชีวิตใหม่	 (New	 Normal)	 เรายังคง 

ต้องสรรค์สร้างสิ่ งต่าง 	 ๆ	 ให้กับสังคมมากขึ ้น 	 ตาม 

พระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดลุยเดชวิกรม 

พระบรมราชชนก	 ท่ีใหเ้รา	 “ยึดถือผลประโยชนเ์พ่ือนมนษุย ์

เป็นกิจท่ีหนึ่ง”	 ซึ่งถึงแมจ้ะมีสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ขา้งตน้ 

ชาวสงขลานครินทรย์ังคงท�างานและโดดเด่นทั้งในเรื่อง

วิชาการ	 งานวิจยั	 และการรบัผิดชอบตอ่สงัคมโดยจะเห็นได ้

จากรางวัลอันทรงคุณค่าต่าง	 ๆ	 ท่ีอาจารย	์ บุคลากร	 และ

นกัศกึษา	 ไดร้บัในช่วงปีท่ีผ่านมา	 สิ่งเหล่านีส้ามารถยืนยนั

ไดว้า่เรายงัเดนิหนา้พฒันาในทกุ	ๆ	ดา้นอยา่งตอ่เน่ือง	ไมว่า่ 

จะเป็นงานวิจัย	 นวัตกรรมท่ีเกิดการต่อยอดในเชิงธุรกิจ 

การผลติบณัฑิตท่ีมีศกัยภาพภายใตก้ารศกึษาแบบใหม	่และ

การดแูลสงัคมในบทบาทตา่ง	 ๆ	 เชน่	ชว่งการแพรร่ะบาดของ

เชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่	 covid-19	 บุคลากรทางการ

แพทยข์องเรามีบทบาทอย่างมากในการรกัษาและเยียวยา 

ผูป่้วยติดเชือ้	 การจดัตัง้โรงพยาบาลสนามส�าหรบัรกัษาผู้

ป่วยและคดักรอง	 นอกจากนัน้ยงัมีการร่วมแรงร่วมใจของ

บคุลากรและนกัศกึษา	ในการแบง่ปัน	และจดัสง่อปุกรณท์าง 

การแพทย	์ ไปยงัพืน้ท่ีประสบปัญหาอีกดว้ย	นอกจากนัน้ใน

ช่วงการเกิดอทุกภยัในจงัหวดันครศรีธรรมราชและพืน้ท่ีใกล้

เคียง	ชาวสงขลาครนิทรก็์เป็นอีกหนึง่ก�าลงัท่ีไมเ่คยละทิง้สงัคม	

เขา้ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัดว้ยดีเสมอมานั่นเป็นสิง่ท่ีการนัตีแลว้

ว่า	 คณุค่าสงขลานครินทรไ์หลเวียนอยู่ในจิตวิญญาณของ 

ชาวสงขลานครินทรอ์ยู่ตลอดเวลา”	 ผูช้่วยศาสตราจารย ์

ดร.นิวตั	ิแกว้ประดบั	อธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร	์

กลา่วถงึกิจกรรมวนัคณุคา่สงขลานครนิทร	์ประจ�าปี	2564

	 “การจัดงาน	 “คุณค่าสงขลานครินทร	์ ประจ�า

ปี	 2564”	 ครัง้นี	้ เกิดจากความรว่มมือของหลายหน่วยงาน 

ในมหาวิทยาลัย	 เริ่มมาตั้งแต่การท�าภาพยนตรส์ั้นถึง	 3	

เรื่องราวท่ีบอกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นลกูพระบิดา 

การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัลในทุกประเภท	 ทุก

ระดบัของมหาวิทยาลยั	 เพ่ือจะไดเ้ป็นขวญัก�าลงัใจ	 และให ้

ชาวสงขลานครนิทรท์กุคนไดต้ระหนกัรูถ้ึงคณุค่าของสงขลา

นครนิทร	์และยงัเปิดโอกาสใหผู้ช้มไดร้ว่มแสดงความยินดีกบั 

ผูเ้ขา้รบัรางวลัดีเดน่ของมหาวิทยาลยัอีกดว้ย”	รองศาสตราจารย ์

นายแพทย	์สนุทร	วงษศ์ริิ
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	 และอีกกิจกรรมของปีนีท่ี้เรยีกความสนใจและเสยีงหวัเราะตลอด

การจดังาน	นั่นคือการเลน่เกมตอบค�าถาม	“สงขลานครนิทรใ์นความทรงจ�า” 

เพ่ือลุน้รบัของท่ีระลกึจากมหาวิทยาลยั	โดยมี	2	พิธีกรคนดงัในโลกโซเชียล 

อยา่ง	บอมเบย	์-	ดลุยพล	ขาวคง	บวิตีบ้ลอ็กเกอร	์จากเพจ	“ทาหลดู”	และ

ครูไอซ	์-	ดร.สริวิชญ	์อิทธิโสภณพิศาล	เจา้ของรางวลัสดุยอดครูดีเดน่จาก	

Application	 Tiktok	 ท่ีจับมือกันมาสรา้งความสนุกสนานใหก้ับผูช้มได ้

รว่มสนกุตลอดรายการ

	 หลังเสร็จสิน้พิธีเปิดแลว้	 ภายในงานยังไดร้ับเกียรติจากรอง

ศาสตราจารย์	 ดร.บุญสม	 ศิริบ �ารุงสุข	 อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

สงขลานครนิทร	์มากลา่วปาฐกถาพิเศษ	ในหวัขอ้	“คณุคา่สงขลานครนิทร”์		

ซึง่ทา่นไดบ้อกเลา่เรื่องราวความทรงจ�า	ผา่นประสบการณม์ากกวา่สี่สบิปี 

ท่ีผกูพนักบัมหาวิทยาลยัมาเพ่ือใหค้นรุน่หลงัไดค้ดิถงึวนัวาน	และใหเ้ยาวชน

คนรุน่ใหมไ่ดม้องเหน็ถงึรอ่งรอยกา้วเดนิ	กวา่ท่ีจะเตบิโตเป็นสงขลานครนิทร์

อยา่งทกุวนันีไ้ดน้ัน้	รากฐานของมหาวิทยาลยัตอ้งมั่นคงและแขง็แกรง่เพียงใด

	 นอกจากกิจกรรมท่ีสรา้งความประทบัใจ 

และทราบซึง้ถงึคณุคา่ความเป็นสงขลานครนิทร ์

แล้ว	 อีกหนึ่ ง กิจกรรมท่ี เ ป็นหัวใจส�าคัญ

ของงานนี	้ คือการยกย่องเชิดชูเกียรติใหก้ับ

คณาจารย	์นกัวิจยั	บคุลากร	 รวมถงึนกัศกึษา

ของมหาวิทยาลยั	 ท่ีไดส้รา้งช่ือเสียง	 ในเวที

ระดบัชาติและนานาชาติมาตลอดปีท่ีผ่านมา	

โดยไดเ้ขา้รบัมอบประกาศนียบตัรและโลร่างวลั

จากอธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์
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วนัส�าคญั
ของ ม.อ.มวัีนอะไรบ้าง?

รู้กันหรือเปล่า?
     ขึ้นชื่อว่าเป็นเดือนแห่งวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
หลายท่านยังคงสงสัยกันว่า เป ็นวันเดียวกับที่
มหาวิทยาลัย ได้รบัพระราชทานชือ่ “สงขลานครนิทร์” 
มาหรือไม่ แล้วถือเป็นวันครบรอบมหาวิทยาลัยด้วย
หรือเปล่า วันน้ีจะมาเฉลยให้รู้กันว่า มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ มีวันส�าคัญอะไรกันบ้าง

13 มีนาคม 2511
วันสถาปนามหาวิทยาลัย

	 วัน ท่ี 	 12	 มีนาคม	 2511	 ได้มี
พระบรมราชโองการในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศใชพ้ระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัสงขลา
นครินทร	์ เล่ม	 85	 ตอน	 24	 “พระราชบญัญัติ
มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร	์พ.ศ.	2511”	และ
วนัท่ี	13	มีนาคม	จงึถือเป็นวนัท่ีพระราชบญัญตัิ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมี์ผลบังคับใช ้
ดงันัน้	 มหาวิทยาลยัจงึไดมี้การก�าหนดใหว้นัท่ี	
13	 มีนาคม	ทกุปี	 เป็นวนัคลา้ย	 “วันสถาปนา
มหาวทิยาลัย”

22 กันยายน 2510
วันสงขลานครินทร์

	 เป็นวันท่ีตั้งเพ่ือระลึกถึงพระมหา 
กรุณาธิคณุของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา 
ธิเบศร	มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพิต 
ท่ีพระราชทานช่ือตามพระนามฐานนัดรศกัดิข์อง 
สมเดจ็พระมหิตลาธิเบศร	อดลุยเดชวิกรม	พระบรม
ราชชนก	 คือ	 กรมหลวงสงขลานครินทร	์ ใหแ้ก่ 
มหาวิทยาลยัภาคใตใ้นสมยันัน้	เพ่ือเป็นการเทิดทนู
เกียรติแก่พระบิดา	 ผูท้รงมีมหากรุณาธิคุณใน 
แวดวงการศกึษาแพทยแ์ละการพยาบาลของไทย

24 กันยายน 2472
วันมหิดล

	 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จทิวงคต
ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	 อดลุยเดชวิกรม	
พระบรมราชชนก	กรมหลวงสงขลานครนิทร	์โดย
ทกุปีจะมีกิจกรรมวางพวงมาลา	หนา้พระบรมรูป	ฯ 
ในทกุวิทยาเขต	 เพ่ือเฉลมิพระเกียรติและระลกึ
ถงึพระมหากรุณาธิคณุของพระองค	์นอกจากนี้
ยงัจดัใหมี้กิจกรรม	 “วนัถือประโยชนข์องเพ่ือน
มนษุยเ์ป็นกิจท่ีหนึง่”	เพ่ือสนองพระราชปณิธาน	
ในการสรา้งความเจรญิใหแ้ก่ประเทศชาตโิดยไม่
หวงัผลตอบแทนดว้ย

9 พฤศจิกายน 2511
วันรูสะมิแล

	 มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทรไ์ดเ้ริม่
การก่อตัง้ท่ี	 ต �าบลรูสะมิแล	อ.เมือง	จ.ปัตตานี	
และไดมี้เจา้หนา้และนกัศกึษากลุ่มแรกเขา้อยู่
พรอ้มกนัเม่ือวนัท่ี	9	พฤศจิกายน	2511	ดงันัน้
จึงเรียกวนันีข้องทุกปี	 ว่าวนั	 “รูสะมิแล”	 ซึ่งมี
ความหมายวา่	 “สนเกา้ตน้”	ตามช่ือต�าบลท่ีตัง้
ของมหาวิทยาลยั	เพ่ือระลกึถงึการมาอยูว่นัแรก

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

รูไ้ว้... ใช่ว่า
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“มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นสมบัติของ
ประชาชน เมือ่ส�านกึนีเ้กดิขึน้และฝังเข้าไปในเลอืดเนือ้ 
ของเรา เราจงึจะเป็นมหาวทิยาลยัทีม่คีณุค่า และเรา
จะเป็นสมบัติสาธารณะที่มีคุณค่าต่อสังคมไทย”

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบ�ารุงสุข 
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

R OD ถอดประเด็น
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 ถอดประเด็นฉบับนีย้ังคงอบอวลอยู่กับงาน	

“คณุคา่สงขลานครนิทร”์	ปี	2564	นี	้ซึง่ถือเป็นโอกาสครบรอบ	53	ปี 

นบัตัง้แตว่นัแรกของการก่อตัง้มหาวิทยาลยั	กวา่	53	ปี	ท่ีโลดแลน่ 

และเป็นหัวเรือหลักด้านการศึกษาของภาคใต้มายาวนาน 

ย่อมตอ้งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนงานใน

มหาวิทยาลยั	ผ่านสายตาอนัเฉียบคมของท่านอธิการบดี	 ท่ีจะ

ตอ้งเป็นผูน้ �า	 และช่วยขบัเคลื่อนองคก์รไปในทิศทางท่ีวางไว ้

ซึ่งหนึ่งในเบือ้งหลังความส�าเร็จในวันนี ้ของมหาวิทยาลัย

สงขลานครนิทร	์ยอ่มตอ้งมีช่ืออดีตอธิการบดี	รองศาสตราจารย	์

ดร.บญุสม	ศิริบ �ารุงสขุ	 อย่างแน่นอน	 และในปาฐกถาพิเศษท่ี

ทา่นไดใ้หเ้กียรติบอกเลา่เรือ่งราวของมหาวิทยาลยัท่ีผา่นมานัน้ 

ตา่งก็มีเรือ่งราวดี	ๆ	ท่ีนา่จดจ�าไมน่อ้ยเลยทีเดียว

	 สิ่ ง ท่ี เ ป็ น จิต วิญญาณของมหา วิทยาลัย 	 คื อ 

พระราโชวาทของสมเด็จพระบรมราชชนกฯ	 ท่ีเป็นแสงสว่าง

น�าทางคนในมหาวิทยาลยัใหเ้ดนิสูค่วามรุง่โรจน	์ซึง่ขอ้ความของ

ทา่นนัน้ยงัคงฝังในความคดิและสายเลอืดของเรา	และจะน�าไปสู่

การเป็นสถาบนัท่ีหลอ่หลอมเยาวชน	ทัง้รา่งกาย	จิตใจ	สตปัิญญา	

ใหเ้ตบิโตขึน้เป็นคนดีของชาต	ิสมเดจ็พระบรมราชชนกไดเ้คยทรง

มีพระราชด�ารถิงึมหาวิทยาลยัท่ีจะมีการจดัตัง้ในประเทศไทยวา่		

กิจของมหาวิทยาลยัคือการเปิดโอกาสใหก้ลุบตุรไดเ้รยีนเสาะหา 

วิชชา	 เลีย้งดูบ �ารุงนักปราชญ์	 และเป็นสถาบันท่ีเต็มไปดว้ย 

นักวิชาการท่ีจะหาวิชา	 และน�าเอาความรูน้ัน้มาสอนกุลบุตร 

ถือเป็นกิจส�าคญัท่ีสดุของมหาวิทยาลยั	 ควบคู่ไปกับการเป็น

สมองตน้ความคดิ	เป็นสถานเพาะเลีย้งคนดีของชาติ

และบ่มเพาะคนดีของชาติ 
“คือคุณค่าสงขลานครินทร์”

การเป็นสถาบัน
ต้นสมองความคิด

	 ความรู ้ท่ี เ กิดจากแต่ละมหาวิทยาลัย 

อาจเปรียบได้กับเม็ดทรายท่ีช่วงเริ่มต้นอาจยัง 

ไม่เห็นประโยชนท่ี์ชัดเจน	 แต่เม่ือเอาแต่ละเม็ดมา

รวมกนัเป็นกองทราย	น�ากองทรายมาก่อเป็นอิฐและ

น�าเอาอิฐหลายหลายกอ้น	มาสรา้งเป็นท่ีอยู่อาศยั	

สรา้งสะพาน	 ก็จะท�าใหเ้กิดเป็นสิ่งท่ีมีคณุค่าทัง้ต่อ

มวลมนุษย	์ และประเทศชาติ	 มหาวิทยาลยัตอ้งมี

อดุมการณใ์นทางวิชาการ	 เพ่ือเป็นเสาค�า้ยนัใหก้บั

สงัคมโดยรวม	 และบทบาทหนึ่งของมหาวิทยาลยั

สงขลานครินทรร์วมทั้งมหาวิทยาลัยทั่ วโลก	 คือ 

การเสาะหาวิชชาท่ีสมเด็จพระบรมราชชนกได้

กล่าวไว้เบื ้องต้น	 นั่ นก็เพ่ือท�าให้มนุษย์มีความ

เป็นอยู่ท่ีดีขึน้กว่าในอดีต	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ในมิติ

ท่ีมหาวิทยาลัยหลายแห่งมุ่งสอนแต่วิชาความรู ้

แต่เริ่มละเลยการสอนความเป็นคนดี	มหาวิทยาลยั

สงขลานครินทร์จึงต้องน้อมน�าพระราโชวาท 

มาเป็นจิตวิญญาณ	ผนวกกบัแนวความคิดดา้นการ

ศกึษาของทา่นพทุธทาสภิกข	ุ ท่ีทา่นเลง็เหน็วา่หลาย 

สถานศึกษาปัจจุบันละเลยการสอน	 การเรียนรู ้

เพ่ือยกระดับจิตใจใหสู้งขึน้	 หรือความเป็นมนุษย ์

เพ่ือใหเ้ป็นคนดีของสงัคม	ท�าใหค้นเกิดความเหน็แก่ตวั 

มากขึ ้น	 ซึ่ง เราเองก็มีความพยายามมาอย่าง

ยาวนานท่ีจะหล่อหลอมเยาวชนของชาติ	 ในทกุมิต ิ

ทัง้ในหลกัสตูรการเรียนและกิจกรรมของนักศึกษา

เพ่ือบม่เพาะใหเ้ขาเหลา่นัน้	 ไดเ้ติบโตไปเป็นอนาคต 

ท่ีประเทศจะฝากความหวงัเอาไวไ้ด้
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  เพราะการแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังคงส่ง 
ผลกระทบต่อคนท่ัวโลก โดยเฉพาะกลุ่ม ผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็น 
กลุม่ท่ีมีความเสีย่งสงู เพราะร่างกายไม่แขง็แรง และมีภมูคิุม้กนั
น้อยกว่าคนท่ัวไป ท�าให้มีโอกาสติดเชือ้ง่าย นอกจากน้ียงัมอีตัรา 
การเสียชีวิตมากกว่าผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงวัยอื่น คนกลุ่มนี้จึงควร
ได้รับการดูแลที่เหมาะสมและเอาใจใส่

อาหารจะต้องสะอาด ปรุงขึ้นสุกใหม่ 
หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด เน้นอาหารโปรตีนสูง 
มีครบทั้ง 5 หมู่ และต้องรักษาสุขภาพ
ช่องปากอย่างดี

ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอหรือเท่าที่
สภาพร่างกายและสมองของผู้สูงอายุ
สามารถรับได้

การนอนหลับควร
พักผ่อนให้เพียงพอ 
7 - 9 ชั่วโมงต่อวัน

หากิจกรรมที่ผู้สูงอายุชื่นชอบ
และมีความสุข หลีกเลี่ยงสุรา และ
สารเสพติด หากรู้สึกเครียดควรปรึกษา
ผู้รู้ใจหรือสายด่วนกรมสุขภาพจิต

ผู้สูงอายุไม่ควรออกนอกบ้านโดยไม่จ�าเป็น 
หากมีความจ�าเป็นควรเว้นระยะห่าง
อย่างน้อย 2 เมตร และควรสวมใส่หน้ากาก
อนามัยหรอืหน้ากากผ้าตลอด ล้างมอืบ่อย ๆ 
ด้วยสบู่และน�้า หรือใช้เจลแอลกอฮอล์

รูไ้ว้... ใช่ว่า

ข้อมูลจาก กรมการแพทย์
ให้ห่างไกล COVID-19
แนวทางดูแลผู้สูงวัย
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พลงัเป็น
เปลี่ยน

ม.อ. - วช. ร่วมลงนามความร่วมมือ
หนุนนโยบายขับเคลื่อนโครงการ 

 ในเดอืนเมษายนของทุกปีนอกจากเป็นช่วง
เทศกาลสงกรานต์แล้ว ยังมีอีกหนึ่งวัน ท่ีถือว่า
ส�าคัญมากในสังคมไทย นั่นก็คือ วัน “ผู้สูงอายุ
แห่งชาติ” ซ่ึงประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ตัง้แต่ปี 2558 และเป็น “สงัคมผูส้งูอายโุดยสมบรูณ์” 
ในปี 2564 ซึง่หมายความว่ามผีูสู้งอาย ุ1 ใน 5 ของ
ประชากรทัง้หมด หลงัจากนัน้อกี 10 ปีข้างหน้า ในปี 
2574 เราจะกลายเป็นสงัคมผู้สงูอายรุะดบัสดุยอด 
ด้วยผูส้งูอายตุามอตัราส่วน 1 ใน 3 ของประชากร
ทัง้หมด ตามการคาดการณ์ของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย

 นี่จึงเป็นโจทย์ส�าคัญ ที่หลายหน่วยงาน
ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาสังคม
ผู ้สูงอายุโดยสมบูรณ์ โดยเมื่อวันที่  31 มีนาคม 
2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต ส่งวัฒนา 
รองผูอ้�านวยการด้านพนัธกจิสมัพนัธ์มหาวทิยาลยักบั 
สงัคม   ส�านกัวจิยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ได้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมลงนามความ
ร่วมมือ “เปลี่ยนเกษียณ... เป็นพลัง” ซึ่งมีส�านักงาน
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นแม่งาน
ใหญ่ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ กว่า 20 หน่วยงาน 
เพื่อสร้างกลไกการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ ท้ังคนที่ก�าลังเข้าสู่วัยเกษียณและ
เกษียณอายุแล้วหรือผู้สูงอายุ ที่ควรได้รับโอกาส
ให้ท�าประโยชน์อย่างต่อเน่ือง และยังเป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการเข้าสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ด้วยการพัฒนาทักษะท่ีจ�าเป็นและศักยภาพในการ
ท�างานทีส่อดคล้องกบัความต้องการของตลาดงาน 
ดังน้ันบคุคลกลุม่น้ีจะกลายมาเป็นพลงัส�าคญัในการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

เกษียณ
R OD เกาะ...กระแส
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	 งาน นี้ได้รับ เ กียรติ จาก 	 ศาสตราจารย์	 พิ เศษ 

ดร.เอนก	เหลา่ธรรมทศัน	์รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการอดุมศกึษา 

วิทยาศาสตร	์ วิจัยและนวัตกรรม	 เป็นประธานเปิดงานและ 

กลา่วเปิดถงึแนวคดิ/นโยบายไวน้า่สนใจ

	 ในงานนี	้ ม.อ.	 ไดร้บัคดัเลือก

ให้ร่วมกิจกรรมเสวนา	 “Platform 

ความพร้อมการเ ข้า สู่ สังคม

ผู้สูงอายุของประเทศไทย : 

เปลีย่นเกษียณเป็นพลัง”	 โดยมี

วิทยากรท่ีเป็นผูแ้ทนจากสถาบนั

ต่าง	 ๆ	 5	 สถาบัน	 ซึ่งได้รับทุน

สนบัสนนุในปีงบประมาณ	2564	

ไดแ้ก่	 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั	

วิทยาลัยวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	 มหาวิทยาลัย

มหิดล	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 และ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์ ซึ่งผูร้่วม

เสวนาทกุทา่นก็ไดม้าบอกเลา่ถงึแผนงานของ

แตล่ะสถาบนัในประเดน็การเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่

สงัคมสงูอายขุองประเทศไทย	ท่ีเกิดขึน้ในกลุม่ผูส้งูวยัของ

แตล่ะทอ้งถ่ินท่ีสถาบนัตัง้อยู	่ รวมทัง้ตอบขอ้ซกัถามจากผูเ้ขา้

รว่มงาน	จากการเขา้รว่มครัง้นี	้รองศาสตราจารย	์ดร.ประณีต	

สง่วฒันา	ไดก้ลา่วถงึแผนงาน/ชดุโครงการท่ีรบัผิดชอบภายใต้

ช่ือเรือ่ง “สานพลังบวกผู้เกษียณสู่การสร้างสังคมแหง่การ

พฒันาในยุควถิชีวีติใหม่”	โดยการแปลงองคค์วามรูจ้ากงาน

วิจยัเพ่ือน�าไปสูก่ารใชป้ระโยชนแ์ละพฒันาแบบมีสว่นรว่มจาก

หลายคณะ	 ไดแ้ก่	คณะวิทยาศาสตร	์คณะพยาบาลศาสตร	์

วิทยาลยันานาชาต	ิและชมรมรกัษ	์ม.อ.	 (กลุม่ผูเ้กษียณของ 

ม.อ.)	ในการท�างานรว่มกบัภาคสว่นตา่ง		ๆ 		ท่ีเป็นตน้ทนุทางสงัคม 

ในพืน้ท่ี	 มีการถ่ายทอดองคค์วามรูจ้ากอาจารย	์นกัวิจยั	และ

ปราชญช์าวบา้น	สูป่ระชาชนทั่วไป	โดยเฉพาะผูส้งูอาย	ุ เพ่ือให้

มีแนวทางการสรา้งอาชีพ	หรอืตอ่ยอดอาชีพเพ่ือการปรบัใช้

ในชีวิต	 ใหพ้ึง่พาตนเอง	และมีสขุภาพท่ีดีผา่นเทคโนโลยีหรอื

สือ่ออนไลนอ์ยา่งสรา้งสรรค	์รวมทัง้เช่ือมโยงความสมัพนัธข์อง

สองวยั	(เยาวชนและสงูอาย)ุ	ในการเสรมิสรา้งพลงัสงัคมแหง่

การเรยีนรูผ้า่นกิจกรรมโครงการท่ีหลากหลายดว้ย		

 “คนแก่ คือพลังของแผ่นดนิ 20% ของประชากร

ทัง้หมด อายุเกนิ 60 ปีขึน้ไป ซึง่มทีัง้ผู้สูงวัยในเมอืง และ

ในชนบท โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร จงึจ�าเป็นต้องเปลี่ยน

คนสูงวัยใหก้ลายมาเป็นพลังของสังคม และแผ่นดนิ จาก

ความร่วมมือในคร้ังนี้ เป็นเพราะวิทยาการสมัยใหม่ได้ 

ค้นพบว่า ผู้สูงวัยมีชีวิตหลังเกษียณอยู่ไปได้อีกหลาย 10 

ปีทั้งที่มีสุขภาพดีและยังสามารถท�างานต่อไปได้ หรือใน

ทางจติวิทยา พบว่าผู้สูงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนวัยอื่นได้

อย่างมีความสุข โดยน�าส่วนทีด่ขีองวัยอื่นมาปรับใช้ และ

ถ่ายทอดส่วนทีต่นเองมอียู่ เป็นการแลกเปลี่ยนซึง่กันและ

กัน ซึ่งถือเป็นนโยบายส�าคัญอย่างหน่ึงทีต่้องการผลักดัน

ใหเ้กดิผลภายใน 1 ปี”
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 “โครงการเปลี่ยนเกษียณ...เป็นพลัง เป็นนโยบายทีต่้องการขับเคลื่อนบุคคลกลุ่มสูงวัย เพือ่ใหค้น

กลุ่มนีไ้ดม้โีอกาส และสร้างโอกาสในการท�างาน โดยใช้ความรู้ทีเ่ป็นทัง้ประสบการณส่ั์งสม หรือความรู้จาก

การวจิยั เพือ่สร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ หรือสังคมแหง่การพฒันา มหาวทิยาลัยสงขลานครินทรเ์อง เมือ่ได้

รับโอกาสตรงนี ้  เราเล็งเหน็ว่าเรามีอาจารยใ์นมหาวทิยาลัยทีอ่ยู่ในวัยเกษียณจ�านวนไม่น้อย และทุกทา่น 

ก็ยังมีความรู้และสามารถท�าประโยชนไ์ด้อีกมาก ซึ่งเราเร่ิมจากต้นทุนที่มีอยู่แล้วในคณะต่างๆ เรามีงาน

วจิยัทีเ่กีย่วข้องกับการพฒันาสังคมในหลายๆ ดา้น ทัง้ความรู้ดา้นเทคโนโลยชีีวภาพจากคณะวทิยาศาสตร ์

ดา้นการดแูลสุขภาพจากคณะพยาบาลศาสตร ์ดา้นการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคโนโลยทีีท่นัสมัย การม ีplatform 

เพือ่ Upskill Reskill จากวทิยาลัยนานาชาต ิทีส่�าคัญมชีมรมรักษ ์ม.อ. ซึง่ล้วนเป็นผู้เกษียณทีม่อีงคค์วามรู้และ

ยังท�างานช่วยเหลือสังคมมาเป็นพลังขับเคลื่อนด้วย กลายเป็นจุดเร่ิมต้นโครงการแบบบูรณาการในคร้ังนี ้

ซึง่มทีัง้หมด 4 โครงการย่อย ทีเ่ราตัง้ใจจะท�า และคาดว่า ม.อ. จะมศูีนยเ์รียนรู้และสื่อสร้างสรรคม์ากมาย 

ทีท่กุคนเข้าถงึและน�าไปใช้ได ้มแีกนน�าพร้อมระบบหรือตน้แบบ “การเปลีย่นผู้เกษียณเป็นพลัง” รองศาสตราจารย	์

ดร.ประณีต	สง่วฒันา	กลา่ว

รับชมวิดีโอการให้สัมภาษณ์

	 หลังจากกิจกรรมแถลงข่าวแลว้	 เม่ือวันท่ี	 6	

เมษายน	 2564	 ไดมี้การสื่อสารโครงการนีผ้่านรายการ

สภากาแฟ	ทางสถานีวิทยกุระจายเสยีง	ม.อ.	FM	88	MHz 

โดย	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ประณีต	 ส่งวัฒนา	 และ 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ดร.ธเนศ	ปานรตัน	์หวัหนา้โครงการยอ่ย 

ไดบ้อกเล่าเรื่องราวของโครงการและความคาดหวังท่ี

มหาวิทยาลยัตัง้เปา้หมายไว้

QR	Code
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	 ศนูยวิ์จยัระบบปอ้งกนัและดแูลผูบ้าดเจ็บและฉกุเฉิน	
คณะพยาบาลศาสตร	์มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร	์ รว่มกบั
เครอืขา่ย	จดัการประชมุวิชาการระดบัชาต	ิครัง้ท่ี	4	ในหวัขอ้	
“New	Normal	in	Emergency	and	Trauma	Care:	Challenges 
in	21st	Century”	เม่ือวนัท่ี	8	และ	9	มีนาคม	2564	ท่ีผา่นมา 
คณะพยาบาลศาสตร	์ มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร	์ อ �าเภอ
หาดใหญ่	จงัหวดัสงขลา
	 ส�าหรับกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นไปท่ีการน�าเอา 
องคค์วามรูท้างวิชาการ	ผลการวิจยั	การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี	
หรอืการสรา้งสรรคน์วตักรรมตา่ง	ๆ 	ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปอ้งกนั
การบาดเจ็บ	การช่วยเหลือฉกุเฉิน	 และภาวะวิกฤต	มาใชใ้น
การพฒันาคณุภาพ	ยกระดบัประสทิธิภาพการดแูลผูบ้าดเจ็บ 
ฉกุเฉินในทกุระยะอยา่งตอ่เน่ือง	เพ่ือลดความรุนแรงของปัญหา 
และเพ่ือใหมี้คณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้กวา่เดมิ

	 เม่ือวนัท่ี	 18	 -	 21	 มีนาคม	 2564	 ศูนยแ์สดงงานวิจัย
และนวตักรรม	 ฝ่ายพนัธกิจวิจยัเพ่ือสงัคม	ส�านกัวิจยัและพฒันา	
มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร	์ ไดน้ �าผลติภณัฑจ์ากผลงานวิจยัรว่ม
จดัแสดงนิทรรศการในงาน	PSU	Barzaar	Learning	Marketplace	
ณ	ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัเฟสตวิลัหาดใหญ่	อ�าเภอหาดใหญ่	จงัหวดั
สงขลา	โดยมี	ศาสตราจารยพิ์เศษ	ดร.เอนก	เหลา่ธรรมทศัน	์รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงการอดุมศกึษา	 วิทยาศาสตร	์ วิจยัและนวตักรรม	
(อว.)	 ใหเ้กียรติเป็นประธานเปิดงาน	ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ดร.นิวตั	ิ
แกว้ประดบั	อธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร	์กลา่วรายงาน	
พรอ้มดว้ยแขกผูมี้เกียรต	ิและผูแ้ทนจากหนว่ยงานตา่ง	ๆ 	ทัง้ภาครฐั
และเอกชนเขา้รว่มงาน
	 งานนี้	 จัดขึน้โดยศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสาร
องคก์ร	 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร	์ มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือขานรบั
นโยบายของกระทรวง	อว.	 ท่ีสนบัสนนุใหม้หาวิทยาลยัขบัเคลื่อน 
การด�าเนินงานเพ่ือความเจรญิของเศรษฐกิจเชิงพืน้ท่ี	 โดยเฉพาะ 
ในช่วงภาวะวิกฤต	COVID-19	 และเปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการ 
ไดร้ว่มแลกเปลี่ยนความรูเ้ก่ียวกบัการท�าธรุกิจอีกดว้ย

กิจกรรมประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ New Normal 
in Emergency and Trauma Care: 
Challenges in 21st Century

ศูนย์แสดงงานวิจัยและนวัตกรรม
ร่วมจดันิทรรศการในงาน “PSU Bazaar 
Learning Marketplace” มุ่งขบัเคลือ่น
ความเจรญิของเศรษฐกจิเชิงพืน้ที่

R OD RDO in action
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	 เม่ือวนัท่ี	18	และ	19	มีนาคม	2564	ท่ีผา่นมา	ส�านกั
วิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์ น�าทีมโดย	
ศาสตราจารย	์ ดร.ธีระพล	 ศรีชนะ	 ผูอ้ �านวยการส�านักวิจัย
และพฒันา	 พรอ้มดว้ยทีมบริหาร	 จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิง 
ปฏิบตักิาร	“สรา้งนกัวิจยัรุน่ใหม”่	มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร	์
ครัง้ท่ี	 1/2564	 ขึน้ท่ีโรงแรมเนคกา้ไรเฌอ	 อ�าเภอหาดใหญ่	
จงัหวดัสงขลา	โดยมีนกัวิจยัท่ีจบการศกึษาระดบัปรญิญาเอก
มาแลว้ไมเ่กิน	5	ปี	สนใจเขา้รว่มเป็นอยา่งมาก	ซึง่กิจกรรมตลอด
ทัง้	2	วนั	เป็นการบรรยายโดยผูท้รงคณุวฒิุท่ีมีช่ือเสยีงในระดบั
โลกอย่าง	ศาสตราจารยกิ์ตติคณุ	ดร.อมรา	ประสิทธ์ิรฐัสินธุ ์

จากคณะอักษรศาสตร	์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และ	
ศาสตราจารย	์ดร.สทุธวฒัน	์เบญจกลุ	จาก	คณะอตุสาหกรรม
เกษตรมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์
	 นอกจากนัน้ยงัมีการฝึกปฏิบตั	ิซึง่ผูเ้ขา้รว่มโครงการ
ทกุทา่นไดจ้ดัสง่ขอ้เสนอโครงการ		ของตวัเองมาลว่งหนา้	โดย
แบง่ออกเป็น	 3	กลุม่สาขา	 ไดแ้ก่	 สาขาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ	
สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี	และสาขามนษุยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร	์ในการฝึกปฏิบตัไิดร้บัเกียรตจิาก	
	 •	ศาสตราจารย	์ดร.	นายแพทยส์รุศกัดิ	์สงัขทตั	ณ	อยธุยา	 

	 			รองผูอ้ �านวยการดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ
	 •	รองศาสตราจารย	์ดร.ศภุศลิป์	มณีรตัน	์
	 			รองผูอ้ �านวยการดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
	 •	รองศาสตราจารย	์ดร.ประณีต	สง่วฒันา	
	 			รองผูอ้ �านวยการดา้นมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
	 •	ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ดร.มาลี	สบายย่ิง
	 		 	รองผูอ้ �านวยการดา้นพนัธกิจสมัพนัธม์หาวิทยาลยักบัสงัคม
	 •	ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ดร.เยาวนิจ	กิตตธิรกลุ	
	 			คณะการจดัการสิ่งแวดลอ้ม
	 •	ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ดร.วิษณพุงษ	์โพธิพิรุฬห	์
	 			คณะวิทยาการจดัการ
	 มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการฝึกปฏิบัติ 	 และให ้
ค�าแนะน�าอยา่งใกลชิ้ดตลอดโครงการ	ซึง่ถือเป็นโอกาสท่ีดีกบั 
นักวิจัย รุ่นใหม่ ท่ีจะได้รับค�าแนะน�าจากผู้ทรงคุณวุฒิ	
และสามารถต่อยอดไปสู่การสรา้งเครือข่ายวิจัยภายใน
มหาวิทยาลยัใหเ้กิดเป็นการบรูณาการงานวิจยัรว่มกนัไดอี้ก
ตอ่ไปในอนาคต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้าง
นักวิจัยรุ่นใหม่” ครั้งที่ 1/2564 
เน้นพัฒนาขีดความสามารถ
นักวิจัยให้มีประสิทธิภาพกว่าเดิม
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	 เม่ือวนัท่ี	 6	 เมษายน	 2564	 ท่ีผ่านมา	 คลินิก
เทคโนโลยี	 ฝ่ายพันธกิจวิจัยเพ่ือสังคม	 ส�านักวิจัย 
และพัฒนา	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 (คลินิก
เทคโนโลยี	 ฯ	 ม.อ.)	 น�าโดย	 นางสาวศศิธร	 คงทอง 
ผูจ้ดัการ	 และ	นายธนทรพัย	์ ลิ่มปะรงัษี	 ผูป้ระสานงาน 
พรอ้มดว้ย	นายชายกร	สนิธสุยั	 ผูอ้ �านวยการฝ่ายพฒันา	
พืน้ท่ีเพ่ือเกษตรและชุมชน	 (ABD)	 สถาบนัการจัดการ
เทคโนโลยีและนวตักรรมเกษตร	 (สท.)	 ส �านกังานพฒันา
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 และ	
นางสาวดาวริน	 สุขเกษม	 ผู้อ �านวยการหน่วยปฏิบัติ
การเครือข่าย	 อว.	 ระดบัภาค	ภาคใต	้ ลงพืน้ท่ีกลุ่มผลิต 
ปลากะพงรมควนั	ณ	พืน้ท่ีทดลองแปรรูปชั่วคราว	บรเิวณ
สามแยกคอหงส	์อ�าเภอหาดใหญ่	จงัหวดัสงขลา	 เพ่ือให้
บรกิารค�าปรกึษาแก่ผูป้ระกอบการ	เก่ียวกบัการออกแบบ
โรงเรอืนการผลติ	และการพฒันาสนิคา้

ขอ้มลูและภาพประกอบจาก	คลนิิกเทคโนโลยี	มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์

ขอ้ม	ูลและภาพประกอบ	จาก		ส �านกังานประสานงาน
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร	ิม.อ.

ส�านักงานประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และ
คณะนักวิจัย ของ ม.อ. ร่วมหารือ
ความร่วมมือเลีย้งแพะแบลค็เบงกอล

คลินิกเทคโนโลยี ฯ ม.อ. ร่วมกับ 
สวทช. และหน่วยปฏิบัติการ
เครือข่าย อว. ภาคใต้ ลงพื้นที่
บริการให้ค�าปรึกษากับ ผปก. 
แปรรูปปลากะพงทะเลสาบสงขลา

	 เม่ือวนัท่ี	 19	 มีนาคม	 2564	 ท่ีผ่านมา	 ส�านกังาน 
ประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร	ิมหาวิทยาลยั 
สงขลานครนิทร	์โดย	รองศาสตราจารย	์ดร.สณัหช์ยั	กลิ่นพิกลุ 
ผู้อ �านว ยการ	 เป็นประธานการป ระชุมหารือระหว่างนัก
วิจยั	น�า โดย	ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ดร.ไชยวรรณ	วฒันจนัทร ์
รองคณบดีฝ่ายวิจยัและนวตักรรม	คณะทรพัยากรธรรมชาต,ิ	
ดร.นฤมล	พฤกษา	และคณุสชิุรา	ทองรกัษ	์จากมหาวิทยาลยั
สงขลานครนิทรภ์ายใตโ้ครงการกระบ่ีโมเดล	กบักลุม่เกษตรกร
ผูป้ลกูข้าว	ภายใตก้ารด�าเนินง านของมลูนิธิชยัพฒันาและ 
เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกสหกรณนิ์คมปากน�า้	จ �ากดั	ต�าบลปากน�า้	
อ �าเภอปลายพระยา	 จงัหวดักระบ่ี	 เพ่ือเตรียมความพรอ้ม 
ในการเลีย้ งแพะแบลค็เบงกอล	 รว่มกบัผูแ้ทนจากหนว่ยงาน
ตา่ง	ๆ	ดงันี ้
	 • คณุประทมุ	มะลเิครอื	จากส�านกังานปศสุตัวจ์งัหวดักระบ่ี
	 • คณุธรรมนาถ	ชยัฤทธ์ิ	จากส�านกังานปศสุตัวเ์ขต	8
	 • คณุศิริรตัน	์ นอสงูเนิน	 จากศนูยวิ์จยัและพฒันาสตัว ์
เคีย้วเอือ้งขนาดเลก็
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	 เม่ือวนัท่ี	22	มีนาคม	2564	ท่ีผา่นมา	ส�านกัวิจยัและพฒันา	และ
คณะแพทยศาสตร	์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร	์ ร่วมกับ	 Kanazawa	
University 	ประเทศญ่ีป่นุ	 จดักิจกรรม	Workshop	 ในหวัขอ้	 “Precision	
Medicine	and	Translational	Medical	Research”	โดยมี	รองศาสตราจารย	์
นายแพทยส์นุทร	วงษศ์ริ	ิรองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและนวตักรรม	เป็นประธาน
เปิดงาน	ณ	หอ้งเกษม	ลิ่มวงศ	์ คณะแพทยศาสตร	์มหาวิทยาลยัสงขลา
นครนิทร	์โดยมีการถ่ายทอดสดใหผู้ส้นใจไดร้บัชมพรอ้มกนัทาง	Fanpage	
ของส�านกัวิจยัและพฒันาดว้ย
	 ส�าหรบังานในครัง้นี	้ จดัขึน้ดว้ยความคาดหวงัท่ีจะสรา้งความ 
รว่มมือดา้นการวิจยัทางการแพทยแ์มน่ย�าท่ีเขม้แขง็ในเขตภาคใตต้อนลา่ง 
และเป็นสรา้ง ใหเ้กิดการเช่ือมโยงความรู	้ การท�างานร่วมกันในแต่ละ 
ภาคส่วน	 รวมทัง้เป็นเวทีกลางทางวิชาการกับบุคลากรทางการแพทย ์
นกัวิจยั	 นกั ศึกษาและผูส้นใจ	 ไดอ้พัเดทความรูแ้ละผลงานวิจยัใหม่	 ๆ 
นอกจากนีย้งัชว่ยเพ่ิมโอกาสในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็จากผูเ้ช่ียวชาญ 
ในหลายหลายสถาบนั	 เพ่ือจะไดต้่อยอดงานวิจยัและน�าไปสู่การพฒันา
นวตักรรมทางการแพทย	์ใหเ้กิดการน�าไปใชป้ระโยชนจ์รงิตอ่ไป

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ร่วมกับ Kanazawa University 
ประเทศญี่ปุ่น จัด Workshop 
“Precision Medicine and 
Translational Medical 
Research”
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	 เม่ือวนัท่ี	24	มีนาคม	2564	ท่ีผา่นมา	มหาวิทยาลยั
สงขลานครนิทร	์รว่มกบั	Kanazawa	University	ประเทศญ่ีปุ่ น	
จดัประชมุวิชาการ	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	Environ-
mental	Issues	related	to	Agriculture	and	Agro-industries	
in	 South	 East	 Asia	 (EIAA-8)	 ผ่านระบบออนไลน	์ โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.	 นิวัติ	 แก้วประดับ	 อธิการบดี
มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร	์และ	Prof.	Koetsu	Yamazaki	
อธิการบดี	Kanazawa	University	ประเทศญ่ีปุ่ น	เป็นประธาน
เปิดการประชมุ
	 โดยกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ตลอดวนัท่ี	24	และ	25	มีนาคม	
การประชมุวิชาการในครัง้นี	้มีทัง้การบรรยาย	การน�าเสนองาน
วิจยัจากผูเ้ขา้รว่มงานหลากหลายประเทศ	 โดยแบง่ออกเป็น 
4	หวัขอ้ในการน�าเสนอ	ดงันี ้
	 1.	Electrical	and	Computer	Engineering
	 2.	Marine	Science	and	Aquaculture
	 3.	Environmental	Science	and	Engineering
	 4.	EA_NanoNet	and	EIAA

	 ซึ่งท่ีผ่านมา	 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร	์ ไดจ้ดั
ประชมุเชิงปฏิบตักิารรว่มกบั	Kanazawa	University	มาแลว้
ถงึ	7	ครัง้	แสดงใหเ้หน็ถงึความรว่มมือท่ีจะชว่ยกนัเสรมิสรา้ง 
ความเขม้แข็งใหเ้ครือข่าย	 และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 
ในการกา้วไปสูค่วามเป็นนานาชาต	ิซึง่หลงัจากนีม้หาวิทยาลยั
คาดหวังท่ีจะได้เห็นความร่วมมือท่ีมากขึน้	 เ พ่ือจัดท�า 
ขอ้เสนอโครงการวิจยัในการขอรบัทนุสนบัสนนุจากแหลง่ทนุ
ท่ีเก่ียวขอ้งตอ่ไป

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ 
Kanazawa University จัดประชุม
วิชาการ มุ่งเน้นสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างนักวิจัยไทย 
และญี่ปุ่น
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 หน้ากากอนามัยใช้แล้ว 
ถูกจัดเป็นขยะติดเช้ือเพราะอาจ
มีสารคัดหลั่ง ปนเปื้อนอยู่ เพื่อ
ป้องกันการแพร่เชื้อโรค เราควร
ทิง้หน้ากากอนามยั ให้ถกูวธีิ ดังน้ี

ล้างมือให้สะอาด
ก่อนถอดหน้ากากอนามัย

จับสายรัดทั้ง 2 ข้าง แล้วถอดออก
โดยไม่ใช้มือสัมผัสกับตัวหน้ากาก

น�าหน้ากากอนามัยใส่ถุงแยกจากขยะทั่วไป
แล้วรัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อ

ทิ้งลงถังขยะติดเชื้อ
เพื่อน�าไปก�าจัดอย่างถูกวิธี

ล้างมือให้สะอาด
หลังทิ้งหน้ากากอนามัย

ข้อมูลจาก ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ

รูไ้ว้... ใช่ว่า

STEP 
1

STEP 
2

STEP 
3

STEP 
4

STEP 
5

ลดโอกาสแพร่เชื้อ

ทิง้หน้ากากอนามยัอย่างไร

ให้ปลอดภยั
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	 ศนูยแ์สดงงานวิจยัและนวตักรรม	 (Research 

and	Innovation	Exhibition	Center)	(เดมิช่ือ	ศนูยน์วตักรรม

สรา้งสรรค	์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง 

Creative	Economy	 Innovation	Hub)	ด�าเนินกิจกรรม

ภายใตฝ่้ายพนัธกิจวิจยัเพ่ือสงัคม	ส�านกัวิจยัและพฒันา	

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์ โดยมี	 ศาสตราจารย ์

ดร.	 เภสชักร	 ธีระพล	ศรชีนะ	ผูอ้ �านวยการส�านกัวิจยัและ 

พัฒนา	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ประณีต	 ส่งวัฒนา 

รองผูอ้ �านวยการดา้นพนัธกิจสมัพนัธม์หาวิทยาลยักบัสงัคม	

เป็นผูบ้รหิาร	และคณุรุง่นภา	ประทมุแสงหิรญั	เป็นเจา้หนา้ท่ี

การตลาดประจ�าศนูย	์ฯ	

	 ศนูยแ์สดงงานวิจยัและนวตักรรม	 มีเป้าหมาย

หลกัในการน�าผลงานวิจยัและนวตักรรมของมหาวิทยาลยั

สงขลานครนิทรม์าจดัแสดง	ภายใตพ้นัธกิจการน�าผลงาน

วิจยัไปใชป้ระโยชนส์งูสดุ	 และเป็นจดุส�าหรบัตอ้นรบัแขก 

ผูม้าเยือนมหาวิทยาลยั	ตวัอยา่งผลติภณัฑ	์อาทิ	เวชส�าอาง

จากคณะเภสชัศาสตร	์สนิคา้จากงานวิจยัท่ีผูป้ระกอบการ

ไดซื้อ้สิทธิบตัรแลว้	 อาจารย/์นกัวิจยั/ผูส้นใจ/นกัลงทนุท่ี

ตอ้งการพฒันาตอ่ยอดผลงานวิจยัสูผ่ลติภณัฑเ์ชิงพาณิชย	์

สามารถน�าผลงาน/ผลิตภณัฑ/์สินคา้	 ท่ีเกิดจากงานวิจยั

และนวตักรรม	มารว่มจดัแสดงหรอืฝากจ�าหนา่ยท่ีศนูย	์ฯ	ได	้

	 ปัจจบุนั	 ศูนยแ์สดงงานวิจัยและนวัตกรรม  

ตัง้อยูภ่ายในรา้น A-Store by AIS ใตต้กึ LRC 1	โดยเปิด

ท�าการเวลา	09.00	–	17.00	น.	สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเตมิไดต้าม 

ชอ่งทางการตดิตอ่สอบถามดา้นลา่งนี ้

ขอเชิญ ชม ช้อป ใช้ ผลิตภัณฑ์เวชส�าอาง
และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากผลงานวิจัยของ ม.อ.

ช่องทางการติดต่อสอบถาม และสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ 

UCCNPSU

uccpsu@gmail.com

Creative Economy PSU

www.ucclowersouth.com

คุณรุ่งนภา และคุณพิไลพร โทร. 074-282290 / 095-0138228

ส�านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC)  อาคาร 1 ชั้น 11

ณ ศูนย์แสดงงานวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation Exhibition Center)

R OD รู้จัก RDO
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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

ประกาศทุนสนับสนุน
นักวิจัยหลังปริญญาเอก

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 
การวิจัยโดยเน้นให้มีจ�านวนผลงานตีพิมพ์ใน
ระดับนานาชาติ และนวัตกรรมเพิ่มขึ้น

ทุนสนับสนุนนักวิจัยฯ
เดือนละ 35,000 บาท

1.  ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2. มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูล Web of Science และเป็น  
    Corresponding Author ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
3. มีศักยภาพและประสบการณ์ในการบริหารโครงการวิจัย
4. มีนักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่เป็น 
    ที่ปรึกษาหลักในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
5. มีโครงการวิจัยท่ีได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายใน/ภายนอกท่ีสอดคล้องกับ 
    โครงการวิจัยของ   นักวิจัยหลังปริญญาเอก และช่วงระยะเวลาของทุนครอบคลุม 
    ระยะเวลาที่นักวิจัยฯ ปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ปี นับตั้งแต่วันเซ็นสัญญารับทุน

1.  อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัครในรอบปี)
2. เป็นนักวิจัยชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
     ไม่เกิน 5 ปี
3. มีผลงานวิจัยท่ีเป็นชื่อแรกตีพิมพ์ในวารสาหวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูล Web of  
     Science อย่างน้อย 2 เรื่อง ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
4. หัวข้อโครงการวิจัยของนักวิจัยหลังปริญญาเอกต้องสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับ 
    ผลงานของอาจารย์ผู้รับทุน
5. ท�างานวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยได้เต็มเวลา
6. ไม่เป็นผูท้ีอ่ยูร่ะหว่างรบัทุนโครงการวจิยัหลงัปรญิญาเอกจากแหล่งทุนอืน่ 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

วัตถุประสงค์

คุณสมบัติ
อาจารย์
ผู้รับทุน

คุณสมบัติ
นักวิจัยหลัง
ปริญญาเอก

วิธีการ
สมัคร

ก�าหนดการ
รับสมัคร
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เหตขัุดข้องท่ีน�าจ่ายผูร้บัไม่ได้

ส�านกัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์

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

1. จ่าหน้าซองไม่ชดั

2. ไม่มเีลขทีบ้่านตามจ่าหน้า

3. ไม่ยอมรับ

4. ไม่มผีูร้บัตามจ่าหน้า

5. ไม่มารบัภายในก�าหนด

6. เลกิกจิการ

7. ย้านไม่ทราบท่ีอยู่ใหม่

8. อืน่ ๆ

ชัน้ 11-12 อาคารศนูย์ทรพัยากรการเรยีนรู ้(LRC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 901100
โทร. 0-7428-6940-69 โทรสาร 0-7428-6961 E-mail : rdo@group.psu.ac.th


