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อธิการบดี ม.อ.ปรับระบบนิเวศมหาวิทยาลัย 
รับความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคม

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ถึงแนวคิด นโยบาย 
แผนการดำาเนนิงาน และแนวทางบรหิารมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์
ระยะ 4 ปี ระหว่างปี 2561-2565 ว่าจะบริหารโดยใช้หลัก PSU  
SYNERGY หรือ “สานพลังปัญญาเพื่อขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนา
ท่ียั่งยืน” โดยจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและวิธีการบริหาร
มหาวทิยาลยั โดยเนน้การมสีว่นรว่มของประชาคม สรา้งมหาวทิยาลยั
เป็นองค์กรที่มีชีวิต มีความเป็นชุมชน
 ในการเปล่ียนแปลงระบบมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับ
วิทยาการสมัยใหม่ และความต้องการของสังคม ต้องมีการสร้างระบบ
นเิวศเพือ่ใหเ้อือ้ตอ่การปรบัเปลีย่น โดย “การบรหิารจดัการวทิยาเขต” 
ที่ใช้หลักการบริหารความต่างตามบริบทของแต่ละวิทยาเขต ให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาวิทยาเขต การเปิด
หลกัสตูรรว่มกนัของหลายวทิยาเขต จดัสมดลุและวางความสอดคลอ้ง 
ระหว่างการเรียนการสอน การจัดการงานวิจัย และบริการวิชาการ  
จะใหค้วามสำาคญักบั “การลงทนุ” เพือ่สร้างเสถียรภาพและความมัน่คง
ทางการเงนิ โดยเนน้การบรหิารจดัการ การแสวงหาแหลง่ทนุ การลงทุน 
และการสร้างประสิทธิภาพกลไกการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งการ
สร้างรายได้จากผลงานวิจัยและ นวัตกรรม และการลงทุนในการนำา
นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ มี “การสร้างค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัย” 

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รายงาน

โดยสนับสนุนให้คณะ หน่วยงาน มีกิจกรรมที่ทำาให้คนทั้งมหาวิทยาลัย
มีค่านิยมร่วมกัน เพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพ ความรับผิดชอบต่อ
สังคม และความเป็นเอกภาพ มีการสร้างวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
ตามพระปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก
 จะมีการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำาไปสู่   
“การเป็น IT & Digital University” โดยพัฒนาระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อการเรียนรู้ ไปสู่รูปแบบ Smart Learning ที่สนับสนุน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการ “จัดสภาพแวดล้อม ม.อ.ในเชิงโครงสร้าง 
และกฎระเบียบ” โดยปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องท่ีเป็นอุปสรรค
ต่อการทำางาน ออกแบบการส่ือสารกับประชาคมทั้งในและระหว่าง
วิทยาเขต มีการจัดสรรทรัพยากรของอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนา
ระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจ เปิดโอกาสให้ชุมชน
สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะ
สม “ส่งเสริมให้มีการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการ 
ที่เป็นเลิศ (EdPEx)” โดยวางเป้าหมายภายใน 4 ปีจะทำาให้คณะและ
หน่วยงานมากกว่าร้อยละ 60 ใช้และได้ประโยชน์จากการใช้ EdPEx 
และจะมกีาร “สรา้งเครอืขา่ย (Networks)” กบัภาคธรุกจิอตุสาหกรรม 
เครือข่ายอุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมท้ังเครือข่าย
ภมูภิาค ใหเ้ป็นพลังร่วมเพ่ือยกระดบัคณุภาพ สรา้งความรว่มมอืกบัศษิย์
เก่าเพื่อผลักดันชื่อเสียง สนับสนุนและเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
และการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือศิษย์เก่า.
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อธิการบดี ม.อ.ปรับระบบนิเวศมหาวิทยาลัย 
รับความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคม

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รายงาน

 คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตาน ีจดัประกวดออกแบบเครือ่งประดบั 
จากสิ่งเหลือใช้ในสถาบันการศึกษาและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชิงเงินรางวัลรวม 166,500 บาท
       ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี แจ้งว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ กำาหนดจัดการประกวดออกแบบส่ิงประดับแฟชั่นหรือเครื่องแต่งกาย  
จากสิ่งเหลือใช้ในสถาบันการศึกษาและการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในหัวข้อ “Innovated costume 
design from recycle” ชิงเงินรางวัลรวม 166,500 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน  2561 โดยแบ่ง 
การประกวดออกเป็น 3 ช่วงอายุ คือ ประเภททีม (2-3 คน) อายุระหว่าง 13-15 ปี เงินรางวัลรวม 40,500 บาท 
ประเภททีม (2-3 คน) อายุระหว่าง 16-18 ปี เงินรางวัลรวม 54,000 บาท  และประเภทบุคคลทั่วไป (เดี่ยวหรือ
ทีม2-3 คน) เงินรางวัลรวม 72,000 บาท

 เกณฑ์การตัดสิน แนวความคิด ความคิดสร้างสรรค์ความสวยงามในการออกแบบ และความเหมาะสมของวัสดุ โดยพิจารณาจาก 
ความคิดสร้างสรรค์ เป็นวัสดุที่สอดคล้องจากสิ่งเหลือใช้ในสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นการการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสามารถ 
นำาวัสดุสิ่งของเหลือใช้เหล่าน้ัน ผ่านกระบวนการรีไซเคิล หรือรียูสก็ได้ เช่น การตัด การหลอม การบด การเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่  
เป็นต้น  ภายใต้หัวข้อ “Innovated costume design from recycle”กติกาการแข่งขัน “รอบคัดเลือก” ส่งผลงานได้ทีมละ 1 ชุด  
ไม่จำากัดจำานวนชิ้นงาน  ซึ่งเป็นผลงานที่สร้างข้ึนใหม่จากความคิดสร้างสรรค์ของตนเองและเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัล 
จากการแข่งขันที่ใดมาก่อน โดยติดแบบบนฟิวเจอร์บอร์ด และจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ประเภทละ 10 ทีม จำานวน 
3 ประเภท รวม 30 ทีม รอบที่ 2 ผู้ผ่านการคัดเลือกจำานวน 30 ทีมจะได้เข้ารับการอบรมและ Work Shop เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
 ในการสร้างชิ้นงานจริง ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. และทีมที่ผ่านอบรมและ Work Shop จำานวน 30 ทีม  
กลบัมาสรา้งสรรคง์านออกแบบเครือ่งประดบัในระหวา่งวนัที ่26 มถินุายน ถงึวนัที ่ 26 กรกฏาคม 2561  โดยผา่นการนำาเสนอผลงานดว้ยรปูแบบ
การเดินแบบแฟชั่นโชว์ซึ่งคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จะจัดหานางแบบให้  และจะตัดสินการประกวด
และมอบเงินรางวัลจำานวน 30 รางวัล ในการเดินแบบแฟชั่นโชว์ เพื่อนำาเสนอผลงานวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2561
 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณนิชาภา พฤกษวัลต์ โทรศัพท์ 093- 5592645 E-mail : nichapl.pl@psu.ac.th

รับสมัครเยาวชนประกวด
ออกแบบเครื่องประดับจากวัสดุเหลือใช้ 
ชิงเงินรางวัลกว่า 1 แสนบาท

สารบัญ 3
อธิการบดี ม.อ.ปรับระบบนิเวศมหาวิทยาลัย รับความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคม2

ปาฏิหารย์แห่งความดี 50 ปี ม.อ.  “การศึกษาเพื่อความมั่นคงสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้”

จัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ และนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ 
ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ม.อ.ปัตตานี

สำานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วย 
หนึ่งในนวัตกรรมพลังวิจัยสู่โอท็อปสามดาว
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10-12

ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับกรมอาชีวศึกษา ผลักดัน “เกาหลีศึกษา” สู่อาชีวศึกษารับไทยแลนด์ 4.0

13-14
15-16 แนะนำาหลักสูตร

ม.อ.จัดพิธีส่งมอบงานและทรัพย์สินแก่ผู้บริหารชุดใหม่

      8
มะเฟืองมหัศจรรย์ “ขึ้นห้าง” ผลงานบุคลากร ม.อ. เพิ่มรายได้ให้ชาวสวนยาง     9
ภาพ-ข่าว

รับสมัครเยาวชนประกวดออกแบบเครื่องประดับจากวัสดุเหลือใช้ ชิงเงินรางวัลกว่า 1 แสนบาท
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ม.อ.จัดพิธีส่งมอบงานและทรัพย์สินแก่ผู้บริหารชุดใหม่

       
 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561  ได้มีพิธีการส่งมอบงาน 
และทรัพย์สิน ให้แก่ผู้บริหารชุดใหม่ ของมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ ซึ่งจะเข้าปฏิบัติหน้าท่ี ตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2561 โดย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ซึ่งดำารงตำาแหน่งมา 2 วาระ  
รวมเวลา 6 ปี และจะครบวาระที่ 2 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561  
กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ ซึ่งได้รับความไว้วางใจ
จากสภามหาวิทยาลัยให้ตำาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ คนต่อไป ตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2561 โดยตามพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยปี 2559 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จะมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 4 ปี
 รองศาสตราจารย ์ดร.ชศูกัดิ ์ลิม่สกลุ กลา่วในการสง่มอบงาน
ว่า ในระยะเวลา 6 ปี ของการบริหารงาน มีความตั้งใจให้มหาวิทยาลัย 
มีความก้าวหน้าในทุกด้าน เพื่อให้เป็นสถาบันที่อยู่ในใจของคน 
ในท้องถิ่นและในประเทศ ซ่ึงท่ีผ่านมาได้ประสบความสำาเร็จในหลาย
เรื่องเช่น การขับเคลื่อนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อเกิดวิกฤติราคายาง 
การเปลีย่นรปูแบบการเรยีนการสอนจาก teaching base เปน็ active 
learning ซ่ึงเปน็การพฒันาทีเ่รว็กวา่หลายมหาวิทยาลยั มกีารบ่มเพาะ
และจัดทำาอัตลักษณ์นักศึกษาให้เป็นผู้คิดถึงประโยชน์ผู้อื่นเป็นที่ตั้ง  
การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพอาจารย์จนขึ้นมาอยู่ในระดับที่ดีเด่นด้าน
การสอน มีการพัฒนาเครือข่ายวิจัย ห้องปฏิบัติการท่ีมีความเป็นเลิศ 
การสร้างผลงานนวตักรรมทีเ่ปน็ประโยชน ์ไดร้บัรางวลัจากผลงานและ
งบประมาณด้านการวิจัยเพิ่มขึ้น มีการต่อยอดงานวิจัยที่จะขับเคลื่อน
เศรษฐกิจให้พ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง มีงานบริการวิชาการ 
ที่ช่วยให้ชุมชนรอบที่ตั้งให้มีความมีความเข้มแข็ง และการปรับเปลี่ยน
ระบบบริหารสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ ซ่ึงจะมีความ 
คล่องตัวมากขึ้นแต่อาจจะได้รับงานประมาณอุดหนุนจากรัฐน้อยลง
 อย่างไรก็ตามการบริหารมหาวิทยาลัยในอนาคตมีความ

ท้าทายหลายอย่าง ท่ีต้องรับมือ เช่น การลดลงของจำานวนนักศึกษา 
ในระบบ การลดลงของงบประมาณอุดหนุนจากรัฐ และความคาดหวัง
ของรัฐและประชาชนต่อมหาวิทยาลัยที่มีมากขึ้น
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ กล่าวขอบคุณ 
คณะผู้บริหารหลายชุดที่ผ่านมาที่ทำาให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มีการพัฒนามาตลอด 50 ปี  สำาหรับการบริหารงานในอนาคต  
จะมกีารแปลงยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลยัสูก่ารปฏบิตั ิซึง่จะมแีนวทาง
และวิธีการ 6 ประการคือ
 - การสานพลังและสร้างความร่วมมือทั้งกับหน่วยงาน
ภายนอก หน่วยงานและบุคลากรภายใน สถาบันการศึกษาต่างๆ  
ทั้งในและนอกประเทศ และศิษย์เก่า
 - การขยายบทบาทการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกช่วงวัย
เพื่อรองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
 - ปรับเปลี่ยนระบบวิจัยสู่ระบบการจัดการงานวิจัยและ
การสร้างนวัตกรรม จากวิจัยส่วนตนเป็นการวิจัยแบบมีเป้าหมาย  
เพื่อยกระดับความรู้สู่พลังปัญญา
 - การก้าวสู่สากลเพื่อการพัฒนาพื้นที่ สร้างความเป็น
นานาชาติ ความร่วมมือที่สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย 
สนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือที่ทำาให้ประเทศไทยได้ประโยชน์  
การพัฒนาหลักสูตรที่เป็นสากล
 - สร้างแบบการเรียนรู้ใหม่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและเร็ว 
เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำาหรับคนทุกช่วงวัย
 - ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรมีชีวิต องค์กรสุข
ภาวะ มีแผนมุ่งมั่นพัฒนาคนที่ชัดเจน ปรับวิธีการบริหารจัดการให้ 
ครองใจประชาคม ปรบันโยบาย วธิกีารประกนัคณุภาพ การประเมนิผล 
เพือ่พฒันาขดีความสามารถ ไมใ่ชเ่พียงเพือ่พจิารณาความดคีวามชอบ.

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รายงาน
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 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา วิทยาเขตปัตตานี  
ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร  จัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ 
ครั้งที่ 63 และนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 
34 สัญจร ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 
โดยมนีายวรีนนัทน ์เพง็จนัทร ์ผูว้า่ราชการจงัหวดัปตัตาน ีเปน็ประธาน 
พร้อมด้วย ผศ.ดร.พรปวีย์ พุ่มเกิด ผู้อำานวยการสถาบันวัฒนธรรม
ศึกษากัลยาณิวัฒนา วิทยาเขตปัตตานี และ ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์  
ผู้อำานวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวต้อนรับและรายงาน
การจัดงาน

       ดร.ปรมพร  ศิริกุลชยานนท์  
ผูอ้ำานวยการหอศลิป ์ มหาวทิยาลยัศลิปากร 
กล่าวเพิ่มเติมว่า การแสดงศิลปกรรม 
แห่งชาติ ครั้งที่ 63 ประจำาปี 2560 ได้จัด
ให้ศิลปินร่วมส่งผลงานในเดือนพฤษภาคม 
2560 มีผู้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าร่วม จำานวน 
138 ท่าน และมีผลงานทั้งสิ้น จำานวน 188 
ช้ิน คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินให้ได้

จัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ และนิทรรศการศิลปกรรม
ร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ม.อ.ปัตตานี

 ผศ.ดร.พรปวย์ี พุม่เกดิ 
ผู้อำานวยการสถาบันวัฒนธรรม
ศึกษากัลยาณิวัฒนา วิทยาเขต
ปัตตานี กล่าวว่า ความร่วมมือ
ของมหาวทิยาลยัศลิปากรในการ
จัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรม
แห่งชาติ ครั้งที่ 63 (สัญจร) และ
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย
ของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34 
(สัญจร) ครั้งนี้นับเป็นโอกาสดีที่
นกัเรยีน นกัศกึษา บุคลากร และ
ผูส้นใจทัว่ไปจะไดม้โีอกาสชืน่ชม
ผลงานของศิลปินทั้งเยาวชน
และศิลปินรุ่นใหญ่ทั้งทางด้าน

รับรางวัลการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 จำานวน 14 รางวัล 
และคัดเลอืกใหไ้ดร่้วมแสดงจำานวน 68 ชิน้ ครัง้นีน้ำาผลงานมาจดัแสดง 
ที่เป็นผลงานรางวัล จำานวน 6 ชิ้น และผลงานร่วมแสดง จำานวน  
31 ชิ้น โดยผลงานที่ไม่ได้นำามาแสดง ทางหอศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ได้จัดทำาเป็น วีดีทัศน์ เพื่อให้ผู้ชมผลงานอย่างครบถ้วน  ทั้งนี้ 
การแสดงศลิปกรรมรว่มสมยัของศลิปนิรุน่เยาว ์คร้ังที ่34 ประจำาป ี2560  
ได้จัดให้ศิลปินร่วมส่งผลงานในเดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา  
มีผู้เข้าร่วมส่งผลงาน จำานวน 312 ท่าน และมีผลงานทั้งส้ิน จำานวน  
453 ชิ้น ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินให้ได้รับรางวัลศิลปกรรม
รว่มสมยัของศิลปินรุน่เยาว ์ครัง้ท่ี 34 จำานวน 10 รางวลั รางวลัสนบัสนนุ  
7 รางวัล และคัดเลือกให้ได้ร่วมแสดง จำานวน 79 ชิ้น ได้นำาผลงาน 
มาจัดแสดงเปน็ผลงานรางวัล จำานวน 5 ชิน้ ผลงานรางวลัเปน็ภาพพมิพ์
ดิจิตอล 4 ชิ้น และผลงานร่วมแสดง จำานวน 59 ชิ้น
 ผลงานที่นำามาแสดงในปีนี้ทำาให้ได้เห็นพัฒนาทางด้านฝีมือ
และการสร้างสรรค์ผลงานในสาขาต่าง ๆ ของเยาวชนทั้งทางด้าน
จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์และสื่อประสม ที่ได้ถูกกลั่นกรอง
และคัดสรรโดยผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขา ผลงานดังกล่าว 
จึงเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าควรแก่การเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะ 
ให้กว้างไกล และแสดงถึงความเป็นเลิศทางศิลปะและการพัฒนาทาง
ศิลปะของประเทศไทย.

จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์และสื่อประสม โดยแบ่งผลงาน
ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 จำานวน 37 ชิ้น และผลงานศิลปกรรม 
ร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34  จำานวน 68 ชิ้น ผลงาน
ทั้งหมดผ่านมาตรฐานการตัดสิน และคัดสรรโดยศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในหลากหลายสาขาที่เป็นการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
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 สำานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  นำาเทคโนโลยีโรงอบแห้งวัตถุดิบกาบกล้วย 
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ นำายางธรรมชาติมาเป็นวัสดุเคลือบผิวเพ่ือป้องกันการดูดซึมนำ้า และใช้กาวยางธรรมชาติมาเป็นตัวยึดติดผลิตภัณฑ ์
จากกาบกล้วยส่งเสริมกลุ่มโอท็อปปัตตานี

สำ นักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากกาบกล้วย หนึ่งในนวัตกรรมพลังวิจัยสู่โอท็อปสามดาว

 ผศ.ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเน่ือง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ผู้จัดทำาโครงการ “การพัฒนาและ
ถ่ายทอดความรู้เพ่ือการเตรียมวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพสำาหรับผลิตภัณฑ์จากต้นกล้วย” 
กล่าวว่า  โครงการนี้เป็นความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกัทลี ต.บาราโหม อ.เมือง 
จ.ปัตตานี และสมาชิกเครือข่ายของกลุ่ม ในพื้นท่ีจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นกลุ่มที่นำา 
ตน้กลว้ยมาแปรรูปเปน็ผลติภณัฑใ์นรปูแบบตา่ง ๆ  อาท ิกระเปา๋ถอื กระเปา๋สะพาย รองเทา้  
กล่องใส่ของ แฟ้มเอกสาร เป็นต้น  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบในท้องถิ่นและ 
สร้างรายได้ให้กับสมาชิกของกลุ่ม แต่กลุ่มยังประสบปัญหาในการเตรียมวัตถุดิบและ 
มีวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อความต้องการ และต้องใช้เวลานานในการทำาให้แห้ง  
 ดังนั้นตนเองในฐานะผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง  
ผู้มีหน้าที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม และนักวิทยาศาสตร์ จึงมีความสนใจที่จะนำา
เทคโนโลยีการอบแห้งด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ และแก้ปัญหาการดูดซึมนำ้าและ
การเกิดเชื้อราของกาบกล้วย จึงได้วิจัยนำาองค์ความรู้เรื่องน้ำายางธรรมชาติมาพัฒนา
เป็นวัสดุเคลือบผิวกาบกล้วยและใช้กาวน้ำายางธรรมชาติมาใช้ในการยึดติดชิ้นงาน 
เนื่องจากกาวนำ้ายางสามารถใช้ยึดติดวัสดุที่มีรูพรุนได้ดี ทั้งนี้โดยได้รับความร่วมมือจาก 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณะวทิยาการสือ่สาร และคลินกิเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัย
สงขลานครนิทร์ โดยการสนบัสนนุงบประมาณจากกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
โดยได้นำาองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปัตตานี เพื่อจะได้นำาความรู้ 
ที่ได้รับไปแก้ปัญหาให้กับกลุ่มเพื่อพัฒนาการเตรียมวัตถุดิบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก 
กาบกล้วยและกระดาษกาบกล้วย นำาไปสู่การสร้างรายได้หลักและรายได้เสริมให้กับ
สมาชิกกลุ่มและครอบครัวต่อไป
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 ผลจากนำาเทคโนโลยีโรงอบแห้งวัตถุดิบกาบกล้วยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ นำายางธรรมชาติมาเป็นวัสดุเคลือบผิวเพื่อป้องกัน 
การดูดซึมนำ้า และใช้กาวยางธรรมชาติมาเป็นตัวยึดติดผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วยทำาให้กลุ่มโอท็อปหรือวิสาหกิจชุมชน ต.บาราโหม อ.เมือง  
จ.ปัตตานี สามารถร่นระยะเวลาในการทำาแห้งกาบกล้วย และทำาให้ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม แข็งแรง ไม่ขึ้นรา สามารถผลิตแผ่นกาบกล้วยจาก
เดือนละ 1,000 แผ่น เพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 4,000 แผ่น ผลิตกระดาษจากกาบกล้วย จากเดิมเดือนละ 500 แผ่น เป็น 2,000 แผ่น สามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์จากแผ่นกาบกล้วยและกระดาษ  เช่นกระเป๋า สมุดบันทึก กล่องบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ทำาให้ มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 15,000 บาท  เป็นกว่า
เดือนละ 40,000 บาท เป็นต้น
  นางสาวดรุณี แวยามา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกัทลี ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี  กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มกัทลีเป็นกลุ่มแปรรูป 
เปน็ผลติภณัฑจ์ากกาบกลว้ย  ทีม่สีมาชิกรว่มดำาเนนิกจิกรรมของกลุม่จากสมาชกิภายใน ต.บาราโหม ในชว่งแรกมสีมาชกิ 10 คน ปจัจบุนัมสีมาชกิ
เพิ่มเป็น 20 คน สมาชิกส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านและเยาวชนในตำาบลบาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี  สมาชิกจะมีส่วนร่วมในกระบวนการการผลิต 
โดยแบ่งหน้าที่กันในแต่ละขั้นตอนการผลิต โดยการดำาเนินงานของกลุ่มได้รับความช่วยเหลือและคำาแนะนำาจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัด
อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับสามดาว ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2559 ได้รับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน พ.ศ. 2559 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดของที่ระลึก ในงานกาชาดและงานประจำาปี จังหวัด
ปตัตาน ีป ี2555  ผลติภณัฑจ์ากกาบกลว้ย ยงัเป็นทีต่อ้งการของตลาด เนือ่งจากเป็นสนิคา้ทีม่คีวามโดดเดน่ และผลติจากวตัถดุบิทีเ่ปน็ธรรมชาติ
จากทอ้งถิน่ แตก่ลุม่ยงัคงตอ้งพฒันาศกัยภาพทางดา้นการผลติใหม้คีณุภาพอยา่งตอ่เนือ่ง รวมถงึการออกแบบผลติภัณฑ ์นวตักรรมใหส้อดคลอ้ง
กับความต้องการของตลาด และการแสวงหาตลาดใหม่ ๆ โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ  
 “กลุ่มได้รับการสนับสนุนจากสำานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.อ.ปัตตานี ในการนำาองค์ความรู้ มาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น 
การเคลือบกาบกล้วยด้วยนำ้ายาง การย้อมสี การออกแบบ ฯลฯ  และยังได้สนับสนุนอาคารในบริเวณสถานีบริการวิชาการชุมชนปัตตานี อ.เมือง 
จ.ปัตตานี ให้เป็นที่ตั้งของกลุ่มกัทลี และสถานที่ผลิต พร้อมกับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกอบรม และศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา กลุ่มอาชีพ
ต่างๆ และผู้สนใจโดยทั่วไป ซึ่งปัจจุบัน มีผู้สนใจ เข้ามารับบริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสนับสนุนการพัฒนาช่องทางการตลาดให้กับกลุ่ม
โดยการนำาสินค้าผลิตภัณฑ์กาบกล้วยจัดแสดงและจำาหน่ายภายในงานต่างๆ”  นางสาวดรุณี แวยามา  กล่าวเพิ่มเติม.
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 รศ.ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน  กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย ได้รับความร่วมมือจาก
กระทรวงศกึษาธกิาร สถาบนัการศกึษา รฐับาลเกาหล ีสง่ผลใหโ้รงเรียน
มัธยมศึกษาในประเทศไทยจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลี ปัจจุบัน 
มโีรงเรยีนมธัยมท่ีเปิดสอนวชิาภาษาเกาหลี จำานวน 80 แหง่ทัว่ประเทศ 
และมีจำานวนนักเรียนประมาณ 25,000 คน และปัจจุบันมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ทั่วประเทศได้มีการสร้างความร่วมมืออย่างจริงจังในการ
ดำาเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในรูปแบบต่างๆ  
ทั้งการพัฒนาปรับปรุงตำาราเรียนและการอบรมครูผู้สอน  
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 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับมูลนิธิเกาหลี เชิญเอกอัครราชทูต
เกาหลีประจำาประเทศไทย  และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การต่างประเทศ เปิดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา ระหว่าง
วันที่ 27-29 มิถุนายน 2561  ณ โรงแรมแมนดาริน เมนเนจ บาย 
เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพฯ  ให้แก่นักวิชาการ ผู้สอนภาษาเกาหลี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมเปิดประเด็นนำาเกาหลีศึกษาเข้าสู่
ระดับอาชีวศึกษารองรับแรงงานสายอาชีพตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 
4.0 

ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับกรมอาชีวศึกษา 
ผลักดัน “เกาหลีศึกษา” สู่อาชีวศึกษารับไทยแลนด์ 4.0

     รศ.ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลา
นครินทร์   วิทยาเขตปัตตานี  
กล่าวว่า  คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
สงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตาน ี 
ร่วมกับมูลนิธิเกาหลี และสถาน
เอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัเกาหล ี
ประจำาประเทศไทย จดัสัมมนาเชงิ 
ปฏิบัติการเกาหลีศึกษา ระหว่าง 

วันที่ 27-29 มิถุนายน 2561  ณ โรงแรมแมนดาริน เมนเนจ บาย 
เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพฯ เพื่อระดมความคิดเห็นระหว่างผู้เชี่ยวชาญ
ชาวไทยกับชาวเกาหลีในด้านประวัติศาสตร์ สังคม และเศรษฐกิจ  
ตลอดจนร่วมกันหาแนวในการพัฒนาการศึกษาภาษาเกาหลี  
ในประเทศไทยทั้ งระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา   
โดยมี ฯพณฯ โน กวัง-อิล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำา
ประเทศไทย กล่าวต้อนรับ ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวเปิดพิธี และนายกษิต ภิรมย์  
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวคำาปราศรัย   
 สาระสำาคัญของการสัมมนาประกอบด้วย การประชุม 
เชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้บริหาร เรื่อง การอภิปรายสถานการณ์ปัจจุบัน
และหาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลีและเกาหลี
ศกึษา  และการประชมุเชงิปฏบิตักิารกลุม่คร ูโรงเรยีนมธัยมและสถาบนั
อาชีวศกึษา เรือ่ง แนวทางในการพฒันาการเรยีนการ สอนภาษาเกาหลี
และเกาหลีศึกษา  โดยมีหัวข้อการบรรยายทางวิชาการที่น่าสนใจ เช่น  
ลักษณะเฉพาะและการเปลี่ยนแปลงในสังคมเกาหลี , ความสัมพันธ์
ทางการทูตของสาธารณรัฐเกาหลีกับประเทศไทย , ภาษาเกาหลีกับ
การพัฒนา ฝีมือแรงงาน , อนาคตการเรียนการสอนภาษาเกาหลีและ
นโยบายการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศในสถาบันอาชีวศึกษา , 
ความสำาคัญของการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีสาหรับแรงงาน
ไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , การเรียนการสอนภาษาเกาหลี 
ในสถาบนัอาชวีศกึษา , อนาคตการพฒันาเศรษฐกจิระหวา่งไทย-เกาหล ี 
เป็นต้น

 ผลจากการจดัสมัมนาเกาหลีศกึษา เมือ่ปี 2560  มหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้นำาเสนอมาตรการเพื่อพัฒนา 
การศึกษาภาษาเกาหลีในโรงเรียนมัธยมศึกษา คือ การจัดการเรียน 
การสอนแบบมส่ีวนรว่มดว้ยการจดัพืน้ทีภ่าษาเกาหลี  การสนบัสนนุของ 
ผู้ปกครองในการศึกษาภาษาเกาหลี  เพิ่มสัดส่วนครูผู้สอนภาษา
เกาหลีชาวไทยให้มากขึ้น  ขยายช่องทางระบบทุนการศึกษา  ส่งเสริม 
การศึกษาในการเตรียมสอบวัดระดับภาษาเกาหลี พัฒนาคู่มือ 
การเรียนการสอน  สนับสนุนข้อมูลเก่ียวกับการสอบวัดระดับภาษา
เกาหลีเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ขยายการฝึกอบรมภาษาเกาหลี 
ระยะสั้นในสาธารณรัฐเกาหลี  และนับเป็นก้าวแรกที่เห็นความสำาคัญ
การจัดระบบการศึกษาเกาหลีศึกษาเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 
4.0 ของรัฐบาล  ทำาให้รัฐบาลเกาหลีจัดส่งครูผู้สอนภาษาเกาหลีให้
แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาที่เปิดสอนวิชาภาษาเกาหลีจำานวน 5 แห่ง  
ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ เช่น จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดปทุมธานี 
เป็นต้น 
 ในการนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
ได้ดำาเนินการเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการศึกษาภาษา
เกาหลีในวิทยาลัยอาชีวศึกษา ได้แก่ จัดทำานโยบายการศึกษาภาษา
เกาหลี  จัดเตรียมหลักสูตรการศึกษา  สนับสนุนและจัดทำาแนวทาง 
ฝึกอบรมครูผู้สอน  แผนกิจกรรมการศึกษา  จัดทำาตำาราเรียนภาษา
เกาหลี  และจัดทำารูปแบบและวิธีการประเมินผลภาษาเกาหลี  สำาหรับ
ผลการสัมมนาในครั้งนี้ คาดคาดหวังว่าผู้ร่วมสัมมนามีความเข้าใจ 
ดา้นเกาหลีศกึษาทีเ่ป็นปจัจบุนัรวมทัง้แนวทางการจดัการเรยีนการสอน
ในระดับอาชีวศึกษาต่อไป.
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ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับกรมอาชีวศึกษา 
ผลักดัน “เกาหลีศึกษา” สู่อาชีวศึกษารับไทยแลนด์ 4.0

 นกัวทิยาศาสตร ์จากคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ออกแบบมะเฟืองมหัศจรรย์จากยางพารา อุปกรณ์ช่วยซักผ้าให้สะอาดวางจำาหน่ายแล้ว 
ทั่วประเทศ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง
 นายสมคิด ศรีสุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปตัตาน ีแจง้วา่ จากสถานการณ์
ยางพาราราคาตกตำ่าอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัด
ภาคใต้ มีความยากลำาบาก ในฐานะที่ทำางานคลุกคลีด้านยางพารามาอย่างต่อเนื่อง จึงตระหนักว่า 
ควรท่ีจะต้องนำาองค์ความรู้มาช่วยเหลือเกษตรกร เม่ือต้นปี 2560 ได้มีโอกาสร่วมในทีมที่ปรึกษา 
และให้คำาแนะนำา ภายใต้โครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง  ภายใต้การสนับสนุน 
งบประมาณจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 จังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่จังหวัดตรัง ได้นำาเสนอ 
ลูกยางซักผ้า โดยได้ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายปลาพะยูน แต่เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวขาด 
ความพร้อมในกระบวนการผลิต จึงได้ชะลอโครงการลง
 ในกลางปี 2560 ในฐานะที่ปรึกษาของกลุ่มเกษตรกรทำาสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชี  
หมู่ 1 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา จึงมีแนวคิดเรื่องผลิตภัณฑ์ยางสำาหรับใช้ร่วมกับเคร่ืองซักผ้าทั่วไป   
โดยการออกแบบผลติภณัฑใ์หต้อบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้รโิภค จงึไดอ้อกแบบเปน็รปูทรงผลมะเฟอืง
เพื่อให้มีลักษณะแสดงถึงแหล่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ของแหล่งที่เราจะลงไปให้การสนับสนุน เนื่องจาก 
ผลมะเฟอืงซ่ึงมมีากในจังหวดัชายแดนภาคใต ้และไดน้ำามาถ่ายทอดใหก้บักลุ่มเกษตรกรทำาสวนยางและ
ผลิตภัณฑ์ยางตาชี   
 ดว้ยรปูทรงแบบสมมาตร ของลกูมะเฟอืง เมือ่นำาลกูยางชว่ยซกัผา้ 5-6 ลกู ใสใ่นถงัซกัผา้ขนาด
ความจ ุ10 กโิลกรมั ซกัผา้ตามขัน้ตอนปกต ิลกูยางชว่ยซกัผา้จะเกดิการเคลือ่นทีต่ามการไหลวนของน้ำา
อย่างอิสระแบบไรทิศทาง เพิ่มพลังซักให้ความสะอาดยิ่งขึ้นโดยไม่ทำาลายเนื้อผ้า ช่วยลดการพันของผ้า
ในถังซักได้เป็นอย่างดี 
 ผลการดำาเนินงานของกลุ่มเกษตรกรแปรรูปยางและผลิตภัณฑ์ยาง บ้านตาชี อ.ยะหา 
จ.ยะลา สามารถผลิตลูกยางซักผ้าภายใต้ชื่อทางการค้า “มะเฟืองมหัศจรรย์”  ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่ไม่เคยมีผู้ ใดผลิตมาก่อนออกวางจำาหน่าย  กลุ่มมีกำาลังการผลิต 8,600 ลูกต่อเดือน  
ออกจำาหน่ายในตลาดทัว่ไปและไดรั้บสทิธว์างจำาหนา่ยในหา้ง Big-c ทัว่ประเทศ 212 สาขา ผา่นโครงการ 
ประชารฐั มยีอดขาย 10 เดอืนแรกของการผลติ มมีลูคา่ 500,000 กวา่บาท ปจัจบุนันีเ้กษตรกรชาวสวน
ยางพารา ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา สามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่ยางพารา และมีเศรษฐกิจในครัวเรือน 
ดีขึ้น.                           

มะเฟืองมหัศจรรย์ “ขึ้นห้าง” 
ผลงานบุคลากร ม.อ. เพิ่มรายได้ให้ชาวสวนยาง
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 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ 8th SCiUS Forum 
เมื่อวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีอาจารย์ นักเรียนในโครงการ วมว. ทั่วประเทศ กว่า 630 
คน โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่างนักเรียนในโครงการ วมว. ทั้ง 17 มหาวิทยาลัย 21 โรงเรียน  
ในรูปแบบการนำาเสนอแบบ Poster presentation และ Oral presentation โดยมี  รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สำานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด และ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “10 ปีกับการเติบโตของ วมว” และเป็นประธานในพิธีปิด.
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 กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาตุรกี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  จัดงาน
เสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ ความสัมพันธ์ไทย-ตุรกี และบทบาทของตุรกีในเวทีโลก โดยมีนางศิริลักษณ์  นิยม รองอธิบดีกรมยุโรป กระทรวง 
ต่างประเทศ กล่าวเปิดการเสวนา และ ผศ.ชิดชนก ราฮิมมูลา คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี กล่าวรายงาน  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 
2561  ณ ห้องศรีวังสา คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี  โดยมีวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเทศตุรกี ประกอบด้วย นายธฤต จรุงวัฒน์  
อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา   ดร.ศราวุฒิ อารีย์ ผู้อำานวยการศูนย์มุสลิมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และ นางสาวยัสมิน ซัตตาร์ 
นกัศกึษาปรญิญาเอก คณะรัฐศาสตร ์Istanbul University โดยมนีายเอกรนิทร ์ตว่นศริ ิผูอ้ำานวยการศนูยศ์กึษาตรุก ีคณะรฐัศาสตร ์เปน็ผูด้ำาเนนิ
รายการ  ทั้งนี้การเสวนาทางวิชาการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมซึ่งกรมยุโรปดำาเนินการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน 
เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ตุรกี ในปี 2561.

 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วม Teleconferencing  
ทั้ง 5 วิทยาเขต “PSU BRAND” เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน
ที่ประชุม คุณดลชัย บุณยะรัตเวช ประธานบริษัทเดนท์สุ วัน (กรุงเทพ) และคุณสายสร้อย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำานวยการฝ่ายกลยุทธ์แบรนด์ 
บริษัทเดนท์สุ วัน(กรุงเทพ) ร่วมบรรยายสรุป.
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 หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำามุมภาพเขียน 3 มิติ  ที่แรก 
ในจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อสร้างระบบนิเวศวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตนำาสู่ความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมด้วยระบบเครือข่าย   
ศลิปะใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตน้ีใ้นอดตีสะทอ้นผา่นวฒันธรรม วถิชีวีติ ความเปน็อยู ่ความคงอยูด่ัง้เดมิของชมุชนแตล่ะพืน้ที ่โซนชวีติประมง
ชาวทะเล กับวิถีชุมชนต่างๆ กับธรรมชาติ 

 นายอสิระ กรูงุ  หวัหนา้โครงการมมุภาพเขยีน 3 มติ ิสถาบนัวฒันธรรมศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  กล่าวว่า ศิลปะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สะท้อนถึงความเป็นพหุวัฒนธรรม
และวถิชีมุชนกบัธรรมชาตโิดยมคีวามกลมกลนื มคีวามหลากหลาย จนเปน็พืน้ทีห่นึง่ทีม่รดกทางวฒันธรรม
ยังคงเหนียวแน่นและเป็นชัดเจน มีสีสัน จนเป็นสื่อกลางและดึงดูดของผู้พบเห็น สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา จึงมีแนวคิดจัดโครงการห้องนิทรรศการ 3 มิติ เป็นที่แรกในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อ
สรา้งสือ่การเรยีนรูท้ีแ่ปลกใหมแ่ละดงึดดูผูค้นทัว่ไปใหเ้ขา้ชมและใชบ้รกิารหอศลิปวฒันธรรมภาคใตม้ากขึน้  
โดยนำาเสนอเรื่องราว ความรู้เกี่ยวกับสถานที่สำาคัญ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โบราณสถาน และ 
วถิชีวีติในจงัหวัดชายแดนภาคใต ้โดยชา่งเขยีนรปูกลุ่มศิลปิน Art มลาย ูซ่ึงจดัแสดงภายในหอศลิปวฒันธรรม
ภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษา ซึ่งปัจจุบันการถ่ายรูปกับภาพ 3 มิตินั้น กำาลังเป็นที่สนใจของผู้คนในสังคม

 จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมเรียนรู้ทางศิลปะและถ่ายภาพ 3 มิติ ได้ที่ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในวันและเวลาราชการ. 

สถาบันวัฒนธรรมศึกษา ม.อ.ปัตตานี จัดทำามุมภาพเขียนแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ ภาพ 3 มิติที่แรกในจังหวัดชายแดนใต้
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ผู้เขียน รศ.ดร.คณิตา นิจจรัลกุล  ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู ม.อ.ปัตตานี
คัดจาก “หนังสือปาฏิหาริย์ความดี ๕๐ ปี ม.อ.”

 พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีอัตลักษณ์ที่มีความ
เป็นเฉพาะเมื่อเทียบกับพื้นท่ีส่วนอื่นของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านประชากร 
ภาษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิหลังความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ และ 
รวมไปถึงระบบการศึกษา ปัจจุบันระบบการศึกษาในพื้นที่เป็นระบบการศึกษา
ที่บูรณาการระหว่างการศึกษาสายสามัญที่เน้นความรู้ทางวิชาการเพื่อหน้าที่
การงานของผู้เรียน และการศึกษาสายศาสนาท่ีเน้นความรู้เกี่ยวกับศาสนา
อิสลามเพ่ือรักษาอัตลักษณ์ที่ฝั่งลึกในคนพื้นถิ่น โรงเรียนในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
และ 4 อำาเภอของจังหวัดสงขลา จึงแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ คือ โรงเรียนรัฐ  
(สายสามญั) โรงเรยีนเอกชน (สายสามญั) โรงเรยีนสายอาชพี และโรงเรยีนเอกชน
สอนศาสนา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาเป็นโรงเรียนท่ีได้รับความนิยมของคน 
ในพื้นที่ ชาวไทยมุสลิมนิยมส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาเพราะเป็นโรงเรียน 
ที่มีการบูรณาการการศึกษาท้ัง 2 ระบบเข้าด้วยกัน ในช่วงเช้าจะเป็นระบบ 
การศึกษาแบบดั้งเดิมโดยจะสอนวิชาศาสนาอิสลามเพียงอย่างเดียว และ 
ในช่วงบ่ายจะเป็นระบบการศึกษาแบบสมัยใหม่ซึ่งวิชาที่สอนเป็นวิชาสามัญ  
ผู้จบการศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษาท่ีสามารถศึกษาต่อได้ท้ังสายสามัญและ
สายศาสนาต่อไปในอนาคต ดังน้ันบุคลากรทางการศึกษา (ครู) ในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาเหล่านี้จะต้องมีความพร้อม ความสามารถ และเข้าใจ 
ในการปรับปรุงเปลีย่นแปลงการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีน เพือ่ใหเ้กิด 
ความสมดุลระหว่างการศึกษา 2 ระบบที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน

 คร ูถอืวา่เปน็ผูท้ีม่บีทบาทสำาคัญในกระบวนการปฏิรปูการศึกษาเพราะครเูปน็
ทั้งด่านหน้าและเป็นกลไกสำาคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาในพืน้ที ่3 จงัหวัดชายแดนภาคใตแ้บง่เปน็ครสูอนวชิาสามญัท่ีจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและครูสอนศาสนาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจากประเทศแถบตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ เช่น ซาอุดีอาระเบีย 
อิรัก อิหร่าน อียิปต์ กาตาร์ จอร์แดน ปากีสถาน ลิเบีย และซีเรีย เป็นต้น ซึ่งครู 
เหล่านี้ไม่มีวุฒิการศึกษาวิชาชีพครู ทำาให้เกิดคำาว่า “ครูเถื่อน” หรือ “ครูที่ไม่มี 
ใบประกอบวิชาชีพครู” หรือ “ครูไม่ต้องวุฒิ” ครูเหล่านี้มีความรู้ ความคิด สามารถ 
ให้ความรู้แก่ผู้เรียนได้ หากแต่ยังขาดเทคนิคและจิตวิทยาในการสอนซึ่งเป็นคุณสมบัติ
หนึ่งของความเป็นครูทำาให้การเรียนการสอนมีผลสัมฤทธ์ิต่ำา ผู้เรียนมีแนวโน้มท่ีจะมี 
หนา้ทีก่ารงานในอนาคตทีไ่มม่ัน่คง นอกจากนีค้รทูีไ่รใ้บประกอบวชิาชพีเองกต็อ้งเผชญิ
กบัการขาดการยอมรบั และถกูเอารดัเอาเปรยีบจากโรงเรียนและภาครฐัทำาใหข้าดความ
ม่ันคงในอาชีพ ความมั่นคงนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้เกิดความไม่สงบในพื้นที่และ
จำาเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน
 ด้วยเหตุนี้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
และรัฐบาลจึงได้เล็งเห็นความสำาคัญในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูสอนศาสนา 
ให้ก้าวไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพที่แท้จริง จึงได้เกิด “โครงการเสริมสร้างศักยภาพครู
สอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนใต้”หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู ในปี พ.ศ. 2549 ภายใต้การดูแลของ รศ.ดร. คณิตา นิจจรัลกุล โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือลดความเลื่อมล่ำาทางการศึกษาของครู เพื่อกำาจัดโอกาสการกดขี่ครู
ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ เพื่อสร้างความม่ันคงทางอาชีพครู เพ่ือพัฒนาคุณภาพและ

“การศึกษาเพื่อความมั่นคงสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้”
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หลักสูตรที่เปิดสอน

    คณะศึกษาศาสตร ์                            
    http://eduit.pn.psu.ac.th/   โทร. 0 7333 1301

ระดับปริญญาตรี 5 ปี
 •  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, 
ชีววิทยา,  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 •  (ศิลปศาสตรบัณฑิต) ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
 • (ศึกษาศาสตรบัณฑิต) การประถมศึกษา, ศิลปศึกษา, 
พลศึกษา, สุขศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผล
การศึกษา

ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 •  (ศิลปศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
 •  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) จิตวิทยา

ระดับปริญญาโท 
 • (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต) การบริหารการศึกษา, 
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, การศึกษาเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน, การวิจัยและประเมินผลการศึกษา, การสอนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์, หลักสูตรและการสอน   
 •  (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) จิตวิทยา

ระดับปริญญาเอก
 • (ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต) การบริหารการศึกษา, 
ภาวะผู้น�าและนวัตกรรมทางการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ปี
 • (ประกาศนียบัตรบัณฑิต) วิชาชีพครู นักศึกษาที่เรียน 
ในหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี จะได้รับใบประกอบวิชาชีพคร ู
หลังส�าเร็จการศึกษาซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากคุรุสภา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

  http://huso.pn.psu.ac.th/ โทร. 0 7333 1304  

ระดับปริญญาตรี 
 • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) ภาษาและวรรณคดีไทย, ภาษาจีน 
(หลักสูตรปกติ), ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ), ภาษามลายู, 
มลายูศึกษา, ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ, ภาษาญี่ปุ ่น, 
ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝร่ังเศส, ภาษาเยอรมัน, 
การจัดการสารสนเทศ, ประวัติศาสตร์, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, 
พัฒนาสังคม, ปรัชญาและศาสนา
 • (เศรษฐศาสตรบัณฑิต)  เศรษฐกิจอาเซียน
 • (วิทยาศาสตรบัณฑิต)  ภูมิศาสตร์
 • (บริหารธุรกิจบัณฑิต)  แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ
 • (สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต) สังคมสงเคราะห์

ระดับ ปริญญาโท
 • (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) ภาษาไทย, การบริหารการพัฒนา

สังคม 

ระดับปริญญาเอก

 • (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)  ภาษาไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

       http://www.sat.psu.ac.th/  โทร. 0 7333 1303  

ระดับปริญญาตรี
 • (วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยียาง, เทคโนโลยีการประมง 
คณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ, 
เทคโนโลยีการเกษตร, เคมี-ชีววิทยา,เคมีอุตสาหกรรม,ฟิสิกส์, 
วิทยาศาสตร์นิเทศ, โภชนศาสตร์การก�าหนดอาหาร

www.pn.psu.ac.thhttps://facebook.com/PSU.PattaniCampus/

คำ บอกเล่าของศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้ว 
 “การเปน็คร ูแคถ่อืหนงัสอืเดนิเขา้หอ้งเรยีนก็เรยีกวา่ครไูด ้แตก่ารเปน็ครทูีม่จีติวญิญาณความเปน็ครู ครทูีม่กีารวางแผนการสอน 
ครูที่รู้จักใช้เทคนิค สื่อการสอน และเวลาในคาบเรียนให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนสูงสุดนั้นต้องผ่านการบ่มเพาะ และโครงการนี้ก็ได้บ่มเพาะ
จิตวิญญาณความเป็นครูให้แก่ผมและเพื่อนร่วมชั้นเรียน” 
 “ผมจบปริญญาตรี สาขากฎหมายอิสลาม จากประเทศอียิปต์ มีความรู้มากมายที่อยากแบ่งปันให้แก่เด็กนักเรียน แต่ผมไม่รู้ 
จะเริ่มจากหัวข้อไหน ไม่รู้จะสอนอย่างไรให้เข้าใจง่าย นักเรียนก็เรียนไปวัน ๆ แต่พอผมรู้เทคนิคการสอน การใช้สื่อการสอน ทำาให้ผมม ี
ความสุขกับการสอนมากขึ้น นักเรียนเองก็มีความกระตือรือร้น อยากรู้ อยากเห็น และให้ความสนใจกับการเรียนวิชาที่ผมสอนมากขึ้น ผม
คิดว่าโครงการนี้ไม่เพียงแต่เปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ของผม แต่เป็นโครงการที่เปลี่ยนชีวิตนักเรียนอีกด้วย”
 “กน้ตดิเกา้อี ้เปน็พฤตกิรรมของนกัเรียนท่ีดฉินัสอนในอดตี นกัเรยีนไมก่ลา้ถาม ไมก่ลา้ตอบ ไมก่ลา้แสดงความคดิเหน็ แตเ่มือ่ดฉินั
ได้นำาความรู้ท่ีได้เรียนจากโครงการนี้ไปใช้ในห้องเรียนทำาให้ดิฉันสามารถเข้าถึงเด็กนักเรียนได้ดีขึ้น ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ลดความ
ตึงเครียดในห้องเรียนได้”
 “ครูเป็นแบบอย่างแก่นักเรียนทุกทิศทางเลย เด็กนักเรียนใช้เวลาในห้องเรียนกับครูและเพื่อนร่วมชั้นมากที่สุด การเป็นตัวอย่าง 
ที่ดีแก่นักเรียนถือเป็นสิ่งสำาคัญ หากแต่ผมเองไม่เคยให้ความสำาคัญ ผมเองเปลี่ยนทัศนคติกับการเป็นครูที่ดีได้เพราะได้ผ่านโครงการนี้”
 “การทำาวิจัยในชั้นเรียนเป็นสิ่งที่สำาคัญมากแต่ผมกลับไม่เคยรู้จักว่ามันคืออะไร จะวิจัยอย่างไร และมีประโยชน์อย่างไร หลังจาก
ได้เรียนก็พบว่าการทำาวิจัยนั้นต้องเริ่มต้นจากการศึกษาสภาพปัญหาที่ประสบในชั้นเรียน เรียบเรียงความสำาคัญของปัญหา แล้วจึงเร่ิม
คิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาตามความสำาคัญก่อนหลังจึงจะทำาให้เกิดระบบการแก้ไขปัญหาที่มีระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ส่งผลให้เกิด 
การเรียนการสอนที่ดีขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก็ดีขึ้นด้วย”
 “ต้องขอบคุณโครงการนี้ที่สร้างปาฏิหาริย์เปลี่ยนชีวิตผมให้เป็นครูที่ดีขึ้น ขอบคุณที่ให้โอกาสผมได้เปลี่ยนชีวิตเด็กนักเรียนท่ีผม
สอน โครงการนี้ได้ให้ความมั่นคงทางอาชีพแก่ผม ใคร ๆ ก็รู้ว่า ครูสอนศาสนาเป็นอาชีพที่มีเกียรติในสังคมของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
แต่การจะเป็นครูที่ดี เป็นครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูให้สมกับเกียรติที่ได้รับนั้นไม่ง่ายเลย ครูต้องมีความมั่นใจ ความมั่นใจของครู
จะเกิดขึ้นได้ก็มาจากความสำาเร็จของนักเรียน นักเรียนมีชีวิต หน้าที่การงานที่ดีก็ทำาให้ครูมีความภาคภูมิใจ และเป็นกำาลังใจให้ครูพยายาม
ถา่ยทอดความรูต้า่ง ๆ  แก่เดก็รุน่ตอ่ ๆ  ไป และการเปน็ครทูีม่วีฒุคิรตูามกฎหมายกถ็อืเป็นการสรา้งความมัน่ใจใหผ้มดว้ย โครงการนีน้อกจาก
จะดึงเอาความสามารถในการสอนของผมออกมาเพ่ือนำาไปใช้ในการเรียนการสอน เสริมสร้างความม่ันใจในการสอนที่ถูกวิธี และพัฒนา 
การสอนของผมแล้ว ยังให้ความมั่นใจแก่ผมว่าผมนั้นเป็นครูที่คุณสมบัติครบถ้วนอีกด้วย”
 จากคำาบอกเล่าข้างต้นทำาให้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคน 
ที่เรียกว่า “ครู” ให้มีความรักและจิตวิญญาณของความเป็นครู ให้ผลผลิตท่ีผลิดอกออกผลเป็นครูสอนศาสนาที่มีความพร้อมและความมุ่งมั่น 
ที่จะสอนนักเรียนในพ้ืนท่ีให้ดีท่ีสุด แม้หนทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อสันติสุขจะยังอีกยาวไกล แต่การร่วมกันสร้างปาฏิหาริย์ทางการศึกษา  
การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นถือเป็นปาฏิหาริย์เล็ก ๆ ที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่เราพร้อมทำาให้ด้วยหัวใจ.

ในโรงเรียนของครู เพื่อพัฒนาให้ครูสอนศาสนามีความเชื่อม่ันและมีความ
สามารถในการสอนด้านเนื้อหาวิชาและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
พฒันาทกัษะทาง ICT และการใชเ้ทคโนโลยทีางการศกึษา พฒันาความสามารถ
การวดัและประเมนิผลทางการศกึษา พฒันาความสามารถการวจิยัในห้องเรียน 
และเสรมิสรา้งความมคีณุธรรม จรยิธรรมแหง่วชิาชพี และมจีติวญิญาณเปน็คร ู
เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาได้เรียนกับครูที่มีคุณภาพ และ 
ทีส่ำาคัญทีสุ่ดคือเพือ่พฒันาแนวคิดการอยูร่ว่มกนัในสังคมพหวุฒันธรรมของครู
ในพืน้ที ่๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โครงนีไ้ดร้บัเงนิอดุหนนุจากเงนิงบประมาณ
แผ่นดนิผ่านหนว่ยงานศนูยอ์ำานวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) 
และกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
 ปัจจุบัน “โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูสอนศาสนาอิสลาม 
ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้” หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  
ที่คณะศึกษาศาสตร์เป็นผู้จัดการและดูแล ให้ทุนการศึกษาแบบเต็มจำานวนแก่
ผู้เขา้ร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 12 ปี ผู้เข้าร่วมโครงการได้รบัความรู้
ต่าง ๆ ที่จะทำาให้เป็นครูที่ดี บ่มเพาะให้เกิดทักษะความรู้และเทคนิคที่ต้องใช้
ในการเรียนการสอน เช่น ลักษณะของผู้เรียนแต่ละคนมีลักษณะที่แตกต่างกัน 
ครูจะต้องจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมแก่ผู้เรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู้สูงสุด ทำาอย่างไรจึงจะสามารถเข้าถึงผู้เรียนได้เร็วขึ้นและ 
มากขึน้ ครจูะตอ้งรูว้ธิกีารออกแบบการเรยีนการสอนและการทำาแผนการสอน  
การสร้างมาตรฐาน ตวัช้ีวดั ประเมนิผลผลการเรยีนการสอน การจดับรรยากาศ
ในห้องเรียนเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน การสร้างและใช้สื่อการสอน  
การทำาวิจัยในห้องเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสร้างอย่างยั่งยืน เป็นต้น
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หลักสูตรที่เปิดสอน

    คณะศึกษาศาสตร ์                            
    http://eduit.pn.psu.ac.th/   โทร. 0 7333 1301

ระดับปริญญาตรี 5 ปี
 •  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, 
ชีววิทยา,  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 •  (ศิลปศาสตรบัณฑิต) ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
 • (ศึกษาศาสตรบัณฑิต) การประถมศึกษา, ศิลปศึกษา, 
พลศึกษา, สุขศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผล
การศึกษา

ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 •  (ศิลปศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
 •  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) จิตวิทยา

ระดับปริญญาโท 
 • (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต) การบริหารการศึกษา, 
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, การศึกษาเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน, การวิจัยและประเมินผลการศึกษา, การสอนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์, หลักสูตรและการสอน   
 •  (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) จิตวิทยา

ระดับปริญญาเอก
 • (ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต) การบริหารการศึกษา, 
ภาวะผู้น�าและนวัตกรรมทางการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ปี
 • (ประกาศนียบัตรบัณฑิต) วิชาชีพครู นักศึกษาที่เรียน 
ในหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี จะได้รับใบประกอบวิชาชีพคร ู
หลังส�าเร็จการศึกษาซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากคุรุสภา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

  http://huso.pn.psu.ac.th/ โทร. 0 7333 1304  

ระดับปริญญาตรี 
 • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) ภาษาและวรรณคดีไทย, ภาษาจีน 
(หลักสูตรปกติ), ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ), ภาษามลายู, 
มลายูศึกษา, ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ, ภาษาญี่ปุ ่น, 
ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝร่ังเศส, ภาษาเยอรมัน, 
การจัดการสารสนเทศ, ประวัติศาสตร์, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, 
พัฒนาสังคม, ปรัชญาและศาสนา
 • (เศรษฐศาสตรบัณฑิต)  เศรษฐกิจอาเซียน
 • (วิทยาศาสตรบัณฑิต)  ภูมิศาสตร์
 • (บริหารธุรกิจบัณฑิต)  แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ
 • (สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต) สังคมสงเคราะห์

ระดับ ปริญญาโท
 • (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) ภาษาไทย, การบริหารการพัฒนา

สังคม 

ระดับปริญญาเอก

 • (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)  ภาษาไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

       http://www.sat.psu.ac.th/  โทร. 0 7333 1303  

ระดับปริญญาตรี
 • (วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยียาง, เทคโนโลยีการประมง 
คณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ, 
เทคโนโลยีการเกษตร, เคมี-ชีววิทยา,เคมีอุตสาหกรรม,ฟิสิกส์, 
วิทยาศาสตร์นิเทศ, โภชนศาสตร์การก�าหนดอาหาร

www.pn.psu.ac.thhttps://facebook.com/PSU.PattaniCampus/
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วารสารข่าวศรีตรัง เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
ม.อ.ปัตตานี 
ที่ปรึกษา 
 รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
  ผู้อำานวยการกองธุรการ 
บรรณาธิการบริหาร 
  นายนวพงษ์  เพ็ชรอุไร 

บรรณาธิการข่าว 
 นางซูรียะห์ โลหะสัณห์ 
กองบรรณาธิการ 
 นางปารีด๊ะ หมันหลิน 
 นางสาวเบญจมาศ ฉุ้นประดับ 
 นางสาวฐิติมา พงศ์นวเลิศปัญญา 
 กรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ม.อ.ปัตตานี

เจ้าของ 
งานประชาสัมพันธ์ สำานักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
โทร. 0-7331-2318  โทรสาร 0-7333-5128
E-mail :  pr.pattani@g.psu.ac.th
ออกแบบโดย งานผลิตสื่อเพื่อการศึกษา
ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำานักวิทยบริการ 
 

ระดับปริญญาโท
	 •	 (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)	 เคมีประยุกต ์ , 	 เทคโนโลยี 
พอลิ เมอร ์ , 	 ฟ ิสิกส ์ประยุกต ์ , 	 วิธีวิทยาการวิจัย ,	 วิทยาศาสตร  ์
การอาหารและโภชนาการ,	 ชีววิทยาประยุกต์,	 เทคโนโลยีการประมง,	 
คณิตศาสตร์ประยุกต์

ระดับปริญญาเอก

คณะวิทยาการอิสลาม  

    http:/www.cis.psu.ac.th/  โทร.	0	7333	1305	

ระดับปริญญาตรี
	 •		(ศิลปศาสตรบัณฑิต)	 อิสลามศึกษา,	 กฎหมายอิสลาม,	
เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม,		ตะวันออกกลางศึกษา
							•		(ศึกษาศาสตรบัณฑิต)		การสอนอิสลามศึกษา
							•	(ศิลปศาสตรบัณฑิต)		อิสลามศึกษา		(หลักสูตรนานาชาติ)	

ระดับปริญญาโท
	 •	 (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)	 อิสลามศึกษา,	 	 บริหารและจัดการ
อิสลาม

ระดับปริญญาเอก
							•		(ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)			อิสลามศึกษา

โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา
	 ผลิตนัก เรียน ท่ีมีภาวะความเป ็นผู ้น� า 	 เป ็นคนดี	 คนเก ่ ง	 
มีจิตอาสา	มีคุณธรรมและด�ารงชีวิตตามวิถีอิสลาม

    คณะวิทยาการสื่อสาร   
     
    http:/www.com-sci.pn.psu.ac.th  
      โทร.		0	7334	9692
ระดับปริญญาตรี
	 •	(นิเทศศาสตรบัณฑิต)		นิเทศศาสตร์
	 •	 (วิทยาศาสตรบัณฑิต)	 	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการจัดการ
	 •	 ( ศิ ล ป ศ า ส ต ร บั ณฑิ ต ) 	 น วั ต ก ร ร ม ก า ร อ อ ก แ บ บ สื่ อ 
และการสร้างสรรค์สื่อ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

	http://finearts.pn.psu.ac.th/	โทร.	0	7331	3126

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)
	 •	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	แขนงวิชาทัศนศิลป์,	แขนงวิชาออกแบบ
ประยุกต์ศิลป,์	แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 2 ปี)
	 •	ออกแบบประยุกต์ศิลป์	

คณะรัฐศาสตร ์   

ระดับปริญญาตรี
 •	(รัฐศาสตรบัณฑิต)	การปกครอง,	ความสัมพันธร์ะหว่างประเทศ, 
นโยบายสาธารณะ,	การปกครองท้องถิ่น

คณะพยาบาลศาสตร ์
  

http://nur.pn.psu.ac.th/2557/	โทร.	095-0279009
	 •	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ความเป็นนานาชาติ

ทุนการศึกษาและเงินยืมเพื่อการศึกษา
 

	 1.	 ทุนการศึกษาทั่วไป
	 2.		ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
	 -		 เงินยืมเพื่อการศึกษา	 นักศึกษาสามารถยืมเงินวิทยาเขต 
ได้คราวละไม่เกิน		2,000	บาท
	 -		 กองทุนเงินกู้เพ่ือการศึกษา	 รัฐบาลจัดต้ังกองทุนให้นักศึกษาที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืมไม่เกิน	100,000	บาท	/	คน	/	ปี
		 3.	 ทุนเรียนฟรี	 250	 ทุน	 ทุนละ	 80,000	 บาทต่อปีการศึกษา 
จนจบหลักสูตร

	 	 •	(ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)	เทคโนโลยีพอลิเมอร์,	วิธีวิทยาการวิจัย

http://polsci.pn.psu.ac.th/polsci/	โทร.	0	7331	2269

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 	 วิทยาเขตป ัตตานี 	 นอกจาก 
จะเป ็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่ประกอบด้วยกลุ ่มคนที่มีหลายเช้ือชาต	ิ 
ศาสนา	 และประเพณีปฏิบัติแล ้ว	 ป ัจจุบัน ยังมี นักศึกษาต ่างชาติ 
กว่า	 100	 คน	 จากทวีปเอเชีย	 ยุโรป	 แอฟริกา	 กว่า	 18	 ประเทศ	 อาท	ิ
นักศึกษา	จากประเทศมาเลเซีย	กัมพูชา	เวียดนาม	จีน	อินเดีย	กีนี	ตูนีเซีย	
กานา	เนปาล	ภูฏาน	อียิปต์	ซูดาน		โซมาเลีย	รัฐเซีย	และโมร็อกโก	เป็นต้น	
เข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี	ถึงระดับปริญญาเอก


