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เปิดแล้วงาน ม.อ.วิชาการ ที่ปัตตานี เปิดมหาวิทยาลัย
ให้ประชาชนชมนวัตกรรมและผลงานวิชาการ

	 ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี	เปิดงาน	ม.อ.วิชาการ	ครั้งที่	11	
ณ	 ม.อ.ปัตตานี	 ทุกคณะหน่วยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี	นำาผลงานวิชาการ		วิจัย	และนวัตกรรมมาจัดแสดง
ให้ประชาชนชม	เมื่อวันที่	6-7	กันยายน	2561	
	 เมื่อวันที่	 6	 กันยายน	 2561	 นายวีรนันทน์	 เพ็งจันทร์	 
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี	 	 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน	 ม.อ.วิชาการ	
ครั้งที่	 11	 ณ	 หอประชุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.มนทิรา	 	 ลีลาเกรียงศักดิ์	 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 กล่าวรายงาน 
ความวา่	การจดังาน	ม.อ.วชิาการ	มวีตัถปุระสงคเ์พือ่เผยแพรผ่ลงานวจิยั	 
การบริการวิชาการ		การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์		วิทยาการและเทคโนโลยี	 
การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม	 ตลอดจนบูรณาการเพื่อพัฒนาและ
ต่อยอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนและสังคม	 ท้ังในระดับท้องถิ่น	 ระดับ
ประเทศและระดบันานาชาต	ิซึง่มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์ไดด้ำาเนนิ
ภารกิจที่มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาท่ียั่งยืน	 โดยมีเป้าหมายบ่มเพาะคนดี	
ชี้นำาสังคม	สั่งสมปัญญา	พัฒนางานวิจัย	
	 กอปรกับมหาวิทยาลัยมีการดำาเนินงานมาเป็นระยะเวลา	 
50	 ปี	 	 ในปีนี้มหาวิทยาลัย	 จึงได้จัดงาน	 ม.อ.วิชาการ	 ในหัวข้อหลัก	  

50	ปี	ม.อ.	สืบต่อพระปณิธาน	สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์		“2561	
ม.อ.วิชาการ	 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”	 โดยมีกิจกรรม 
ที่น่าสนใจ	 ประกอบด้วย	 การนำาเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา
และคณาจารย์	 	 การตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์		
เศรษฐศาสตร์การเงินอิสลาม	 การประกวดแผนธุรกิจฮาลาล		 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์	 การอ่านข่าวโทรทัศน์	 	 นักจัดรายการวิทยุ		
และการออกแบบส่ิงประดับแฟชั่นเคร่ืองแต่งกายจากสิ่งเหลือใช้ 
ในสถาบันการศึกษา	 	 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเอง
ทางสุขภาพของประชาชนในภาวะฉุกเฉิน		การประชุมสัมมนาวิชาการ
เรื่อง	การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก	สตรี	และบุคคล
ในครอบครัว	 การเสวนาเรื่องผ้าท้องถิ่นกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์		 
การเปิดโลก	 Internet	 of	 Thing	 	 นิทรรศการ	 Application	 เพื่อ 
การจดัการเรยีนการสอน	และนวตักรรมเทคโนโลยกีารศึกษาในศตวรรษ 
ที่	 21	 	 นิทรรศการเกี่ยวกับสันติวิธีและมนุษยชน	 ตลอดจนการสาธิต
เรื่อง	 “ข้าวลูกปลา”	 การแปรรูปข้าวลูกปลา	 ซึ่งข้าวพันธุ์ท้องถิ่น	 
บา้นปา่ชิง		อำาเภอจะนะ	จงัหวดัสงขลา	และการแกะแมพิ่มพไ์มส้ำาหรบั
ผลิตผ้าบาติก	เป็นต้น
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     นายวี รนันทน์ 	 	 เพ็ งจั นทร์ 	 
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี	ประธานในพิธี
เปดิงาน	ม.อ.วชิาการ	กลา่ววา่	มหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร์ 	 เ ป็นมหาวิทยาลัย 
แห่งแรกในภาคใต้ที่ก่อตั้ง	 และดำาเนิน
ภารกิจด้านการศึกษามาเป็นระยะเวลา	
50	ปี		โดยได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพรวม

3

ปาฏิหารย์แห่งความดี 50 ปี ม.อ.
“ วิจัยนํ้ามันปาล์ม สนองพระราชดําริ”

แนะนําหลักสูตร

เปิดแล้วงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ที่ ม.อ.ปัตตานี  
9 วัน 9 คืน ฯ

ภาพข่าว

รมว.สาธารณสุข แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน แทนพระองค์ฯ
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กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี  
จัดพิธีไหว้ครู ประจําปี 2561
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2-3 เปิดแล้วงาน ม.อ.วิชาการ ที่ปัตตานี เปิดมหาวิทยาลัย

ให้ประชาชนชมนวัตกรรมและผลงานวิชาการ

สารบัญ
หน้า

ที่มีคุณภาพรวมทั้งให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น	 
โดยยึดมั่ น ในพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก 
ที่ว่า	 “ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหน่ึง”	 มาเป็นแนวทาง 
ในการดำาเนินภารกิจตลอดมา	 ทั้ ง น้ี เพื่อให้ เ กิดประโยชน์แก่
ชุมชน	 สังคมและประเทศชาติ	 	 การจัดงาน	 ม.อ.	 วิชาการ	 ในปีนี้	 
ถือเป็นโอกาสดีอีกวาระหนึ่งที่จะแสดงถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 เนื่องในโอกาสครบรอบ	 50	 ปี	 ให้สังคม	 และ
ชุมชนได้ประจักษ์ถึงผลงานด้านวิชาการ	 	 งานวิจัย	 	 การบริการ
วิชาการ	 	 การเผยแพร่ผลงานด้านวิทยาการและเทคโนโลยี 		 
การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์	 	 การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม	 ตลอดจน 
การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับ	 
Thailand	4.0	การให้ความร่วมมือกับภาคสังคม	และประชาคมในการ
มีส่วนร่วมแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ทำาให้มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	มีความใกล้ชิดและเกิดสัมพันธภาพอันดีกับชุมชนมากขึ้น	.	

ม.อ.ปัตตานี เปิดโครงการศรีตรังสะพรั่งบานบนเส้นทาง
วงแหวนพหุวัฒนธรรมฯ

ขอเชิญนักศึกษาส่งวิดีโอแนะนํา ม.อ.ปัตตานี เข้าประกวดฯ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ออกแบบลวดลายรถบัสใหม่ ฯ
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	 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม	ครั้งที่	26	
ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 เม่ือวันที่	 2-10	 กันยายน	 2561	
โดยมนีางอลสิรา	มะแซ	ผูช้ว่ยเลขาธกิารศนูยอ์ำานวยการบรหิารจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้	เป็นประธานเปิดงานและมอบเงินรางวัล	โล่เกียรติยศ
ผู้ได้รับรางวัล	 “ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา”	
ประจำาปี	2561	
	 เมือ่วนัที	่2	กนัยายน	2561	นางอลสิรา	มะแซ	ผูช้ว่ยเลขาธกิาร
ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 เป็นประธานเปิดงาน
มหกรรมศิลปวัฒนธรรม	 ครั้งท่ี	 26	 และมอบเงินรางวัล	 โล่เกียรติยศ 
ผู้ได้รับรางวัล	 “ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา”	
ประจำาปี	2561	ประเภทนักศึกษา		 ได้แก่	นายอิมรอน		มือลี	 	สาขา 
วชิาอสิลามศกึษา		วทิยาลยัอสิลามศกึษา	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์	
วิทยาเขตปัตตานี	 	 และประเภทบุคคลทั่วไป	 สาขาศิลปะการแสดง 
พื้นบ้าน	 ได้แก่	 	 นายเฉลิม	 	 แก้วพิมพ์	 ,	 สาขาศิลปกรรม	 ได้แก่	 
นายวเิชยีร		มณโีชต	ิ,	สาขาศลิปหตัถกรรมพืน้บา้น	ไดแ้ก	่	นายเอม็โซเฟยีน		 
เบญจเมธา			ณ	เวทกีลาง		อาคารหอศลิปวฒันธรรมภาคใต	้	มหาวทิยาลัย
สงขลานครินทร์	 	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 โดยมี	 ผศ.ดร.พรปวีณ์	 	 พุ่มเกิด	 
ผู้อำานวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	 กล่าวรายงาน		
รศ.อิม่จติ	เลศิพงษ์สมบตั	ิ	รองอธิการบดีวทิยาเขตปตัตาน	ีกลา่วต้อนรบั		

เปิดแล้วงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ที่ ม.อ.ปัตตานี  
9 วัน 9 คืน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 ผศ.ดร.พรปวีณ์	 	 พุ่มเกิด	 
ผู้ อำ านวยการสถาบันวัฒนธรรม
ศึกษากัลยาณิวัฒนา	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	
กล่าวถึงการจัดงานว่า	การดำาเนินงาน 
ด้ านทำ านุ บำ า รุ ง ศิ ลปวัฒนธรรม 
เป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 โดยมีสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	 
เป็นหน่วยงานหลักในการดำาเนินงานด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	
ซึ่งมีความหลากหลายของรูปแบบ	 การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของไทยมาอย่างต่อเนื่อง		 
งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม	 เป็นการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม 
อีกกิจกรรมหน่ึง	 ซ่ึงดำาเนินต่อเนื่องมาเป็นปีท่ี	 26	 ในปีนี้จัดขึ้น 
เมื่ อวันที่ 	 2 -10	 กันยายน	 2561	 โดยมีกิ จกรรมที่ มุ่ ง เน้น 
ความหลากหลาย 	 เพื่ อ ใ ห้ ผู้ ร่ ว ม ง าน ได้ รั บทั้ ง ค ว าม รู้ และ
ความเพลิดเพลินอย่างเต็มที่ 	 และยังช่วยปลูกฝังให้อนุชนชาว
ไทยได้ตระหนักถึงมรดกอันลำ้าค่าของชาติ	 	 อันจะนำาไปสู่การ
สืบสาน	 และธำารงไว้ซ่ึงศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ยั่งยืน
ต่อไป	 	 กิจกรรมประกอบด้วย	 	 การแสดงนิทรรศการศิลปกรรม
ร่วมสมัย	 	 นิทรรศการหอวัฒนธรรมภาคใต้ 	 	 นิทรรศการ 
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ในพิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี		นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ	3		มิติ	
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์	 ระดับช้ันประถม
ศึกษา	 การสาธิตหัตถกรรมพ้ืนบ้าน	 	 การแสดงแฟชั่นโชว์อาเซียน	 
การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 บริษัท	 
หา้งรา้น		การแสดงบนเวทกีลางแหง่นีจ้ากหนว่ยงานตา่ง	ๆ 	ทัง้ในจงัหวดั
ปตัตาน	ีและจงัหวดัใกลเ้คียง		การแข่งขนัตะกรอ้ลอดบว่ง	มหรสพ	และ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 และคณะดำาเนินงานของสถาบัน
วัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	 ซึ่งพยายามช่วยกันดำารงและสืบสาน
วัฒนธรรมไทยให้เกิดความเข้มแข็งและเป็นที่ประจักษ์ชัดของชาวไทย	
	 “เชื่อมั่นว่าการรักษาวัฒนธรรมไทยให้ดำารงอยู่อย่างยั่งยืน 
ต่อไปไม่ ใช่ เรื่ องยุ่ งยาก	 แต่กลับจะทำา ให้คนไทยทุกคนรู้ สึก 
รื่นรมย์	 เบิกบาน	 และชื่นใจในการกระทำาของเราที่จะนำาไปสู่ 
ความรัก	 ความหวงแหนในวัฒนธรรมอันเก่าแก่	 และยิ่งใหญ่ของ
ชาติไทยเอาไว้	 โดยไม่มีวันที่ใครจะมาทำาลายให้ดับสูญไปได้	 และ 
ในยุคสมัยของการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็ง 
และมีดุลยภาพเป็นสังคมคุณภาพ	 	 เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา 
และการเรียนรู้ที่ทุกคนและทุกส่วนในสังคมมีความใฝ่รู้ และ 
พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ	 ตลอดจนเป็นสังคมแห่งความสมานฉันท์
และเอื้ออาทรต่อกันนั้น	ย่อมมีพื้นฐานสำาคัญมาจากการฟื้นฟู	สืบสาน	
และธำารงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์	 ศิลปะ	 และวัฒนธรรมไทย	 	 ดังนั้นคนไทย
ทุกคนจะต้องระลึกสำานึกอยู่เสมอว่า	การรักษาวัฒนธรรมไทย	อันเป็น
สมบัติลำ้าค่าของชาติ	 	 คือ	 การรักษาชาติ	 นั่นเอง”	 ผู้ช่วยเลขาธิการ 
ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	กล่าวเพิ่มเติม.

การละเล่นต่าง	ๆ	และการจำาหน่าย
สินค้าอุปโภค	บริโภค	
  	 	 นางอลิสรา	 มะแซ	 ผู้ช่วย
เลขาธิการศูนย์อำานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ประธานใน
พิธีเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม	
ครั้งที่	26		กล่าวว่า		เป็นที่น่ายินดี
ที่สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยา 

ณิวัฒนา	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 จัดงาน
มหกรรมศิลปวัฒนธรรม	ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์		ต่อเนื่อง
มาเป็นปีที่	 26	 นับว่าเป็นเวลาอันยาวนาน	 ซ่ึงการจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างน่าชื่นชมของผู้บริหาร
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	 เมื่อวันท่ี	 7	 สิงหาคม	 2561	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วทิยาเขตปตัตาน	ี	เปดิโครงการศรตีรงัสะพรัง่บานบนเสน้ทางวงแหวน
พหุวัฒนธรรมเมือง	 โดยให้นักศึกษาใหม่	 1,500	 คน	 7	 กิโลเมตร	 
เดินเท้าจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ไปยัง 
เส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมในเมืองปัตตานี	 เพ่ือให้นักศึกษาใหม่	
เรียนรู้จังหวัดปัตตานี	 และฝากตัวกับชาวปัตตานี	 	 โดยมี	 	 รศ.อิ่มจิต	
เลิศพงษ์สมบัติ	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขต
ปตัตาน	ีกลา่วเปดิโครงการพรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั		ทัง้นี้
มีนายวีรนันทน์	 เพ็งจันทร์	 ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี	 	 นายพิทักษ์	 
ก่อเกียรติพิทักษ์	 นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี	 นายเศรษฐ์	 อัลยุฟรี	
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี	 	 และนายตติยะ	 ฉิมพาลี	
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี		ร่วมกล่าวต้อนรับนักศึกษา
ใหม่

ซึ่งมหาวิทยาลัยจะนำานักศึกษาไปสู่เมืองปัตตานี	 	 เนื่องจากพวกเรา 
มี	 2	 สถานะ	 หนึ่งคือสมาชิกใหม่ของ	 ม.อ.ปัตตานี	 ซึ่งเราได้ต้อนรับ
นกัศกึษาใหม	่ในโอกาสตา่งๆ		หลายรอบแลว้	ในครัง้นีเ้ราจะนำานกัศกึษา
ซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ของเมืองปัตตานี	ไปให้ชาวปัตตานีได้ให้การต้อนรับ 
พวกเราด้วย	 อีกสถานะหน่ึงเราอยู่ในสถานะผู้เรียนรู้	 ในมหาวิทยาลัย
เราเรียนรู้วิชาการ	เมื่อเราออกไปในเมืองปัตตานีเราไปเรียนรู้ห้องเรียน
ห้องใหญ่ของพวกเรา	 เรียนรู้วิถีชีวิตของเมืองปัตตานีซึ่งเป็นเมือง 
ท่ีรำ่ารวยมาก	 ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ	 และรำ่ารวยทางวัฒนธรรม	 
เมืองของเรารู้จักกันในนามเมืองงาม	 3	 วัฒนธรรม	 บนเส้นทางที่เรา 
จะเดนิไปในวนันีม้คีรบในเรือ่งของพหุวฒันธรรม			นอกจากเขา้สูอ่อ้มอก
ของเมืองปัตตานีแล้ว	 ขอให้เราเก็บความทรงจำานั้นไว้	 	 และขอให้ 
พวกเราปวารณาตัวที่จะต้องตอบแทนแผ่นดินผืนนี้			
	 สำาหรับกิจกรรมของนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานีในครั้งน้ี	 นักศึกษาประมาณ	 1,500	 คน	 
ออกเดนิเทา้จากมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร	์ผา่นถนนเจรญิประดษิฐ	์
เข้าสู่เมืองปัตตานี	มีจุดหลักๆคือ	จุดที่	1	วัดตานีนรสโมสร	พระอาราม
หลวง	 ที่นี่นักศึกษาจะได้รับการกล่าวต้อนรับจากท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดปัตตานี	 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี	 นายก
เทศมนตรีเมืองปัตตานี	 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี	
และนักศึกษาเดินเท้าศึกษาสถานที่สำาคัญตามเส้นทางวงแหวน 
พหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานีโดยจุดที่	2	คือบ้านเลขที่	1	ถนนอาเนาะรู	 
ซึ่งเป็นบ้านตระกูลปริชญากร	 ซ่ึงคุณซุ่ยสิ้ม	 ปริชญากร	 เป็นท่านหนึ่ง 
ที่มอบที่ดินให้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี,	 
จุดที	่3	ศาลเจา้แมล่ิม้กอเหนีย่ว	,	จดุที	่4	ตลาดเทศววิฒัน,์จดุที	่5	มสัยดิกลาง

จงัหวดัปตัตาน,ี	จดุที	่6	มสัยดิรายอฟาฎอน,ี	จดุที	่7	วงัจะบงัตกิอ,	และจดุที	่8	 
ริมแม่นำ้าปัตตานี	

ม.อ.ปัตตานี เปิดโครงการศรีตรังสะพรั่งบานบนเส้นทาง
วงแหวนพหุวัฒนธรรม นำ นักศึกษาใหม่เรียนรู้จังหวัดปัตตานี 

และฝากตัวกับชาวปัตตานี

  รศ.อิ่มจิต	 เลิศพงษ์สมบัติ 	 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลา
นครนิทร	์วทิยาเขตปตัตาน	ีกลา่วตอ้นรบั
นักศึกษาใหม่ในโครงการศรีตรังสะพรั่ง
บานบนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม
วา่		“ในนามมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	
ขอต้ อน รับนั ก ศึ กษา ใหม่ ใ นครั้ ง นี้ 	 

 นายวีรนันทน์ 	 	 เพ็งจันทร์ 	 
ผู้ ว่ าราชการจั งหวัดปัตตานี 	 กล่ าว 
เพิ่มเติมว่า	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำาในระดับภูมิภาค
เอเชีย	 ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย
ตลอด	 50	 ปี	 นอกจากทำาหน้าท่ีผลิต
บัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ	

มีคุณภาพทางวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยยังเน้นให้นักศึกษามีจิตสำานึก
ในการช่วยเหลือสังคม	 	 นักศึกษาต้องเป็นผู้ใฝ่รู้	 ศึกษา	 ค้นคว้า 
ดว้ยตนเองตอ้งเรยีนรูท้ัง้ดา้นวชิาการและกจิกรรมตา่งๆ	เพือ่เปน็บณัฑติ
ที่มีคุณภาพและเป็นกำาลังสำาคัญในการดูแลสังคม		การที่มหาวิทยาลัย
จดักจิกรรมเส้นทางพหวุฒันธรรมเมอืงปตัตาน	ีในครัง้นีเ้พือ่ใหน้กัศกึษา
ใหม่ของมหาวิทยาลัย	 และเป็นเม็ดเลือดใหม่ของจังหวัดปัตตานี	 
ได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต	 สังคมและวัฒนธรรมการเป็นอยู่ในสังคม 
พหุวัฒนธรรมของชาวปัตตานี	จะทำาให้นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย
มีความสามารถในการปรับตัวและบริหารจัดการตนเองในสังคม 
พหวุฒันธรรมทีม่กีารเปลีย่นแปลงไปตามยคุสมยั	ซึง่เปน็การให้ความรู้
แบบใหมอ่ยา่งสรา้งสรรคอ์กีทัง้ยงัเปน็การสรา้งภาคีระหว่างสถานศกึษา	
หน่วยงานต่างๆ	และประชาชนให้ได้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ด้วยกัน.	
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	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ขยายเวลา
ส่งประกวดคลิปวิดีโอแนะนำามหาวิทยาลัย	 เข้าประกวดชิงเงินรางวัล	
ในภาคการศึกษาที่	1	ไปรวมกับภาคการศึกษาที่	2
    อาจารย์นุรซาร์ฮิดาห์	 อุเซ็ง	 

บรรยากาศการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม 
ที่เสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของนักศึกษาในการประกอบ
อาชีพเพ่ือสร้างรายได้	 นำาเสนอสิ่งอำานวยความสะดวกด้านต่างๆ	
เช่น	 ด้านการเรียนการสอน	 การรักษาความปลอดภัยและสวัสดิการ 
ที่นักศึกษาพึงได้รับ	 หลักสูตรการศึกษา	 จุดเด่นของหลักสูตร	 สาขา
วิชาที่เปิดสอน	สาขาวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียนในลำาดับแรก	สัมภาษณ ์
ศิ ษย์ เ ก่ า มหาวิ ทย าลั ยที่ เ ป็ น ช า ว ไทยและชาวต่ า ง ช าติ ถึ ง 
ความประทับใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย	 และความสำาเร็จในการดำารงชีวิต
และประกอบอาชีพ	 นำาเสนอภาพชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาใน
สังคมพหุวัฒนธรรม
	 นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 
ผู้สนใจส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดกรอกใบสมัครได้	 ที่	 https://goo.
gl/forms/wDEMb0v6W¬Fu9qpEE2	 เพื่อให้คณะกรรมการ 
ตรวจทาน	 ให้คำาแนะนำา	แก้ไข	ก่อน	ที่คณะกรรมการจะเผยแพร่ผ่าน	 
Facebook	 Page	 ของวิทยาเขต	 โดย	 ผู้ประกวดสามารถส่งผลงาน
ผ่านการแชร์		Google	Drive		และส่ง	Link	ผลงานมาทาง	e-mail	:	 
pr.pattani@g.psu.ac.th	หรอืสอบถามรายละเอยีดและสง่ไฟลผ์ลงาน
ได้ที่	งานประชาสัมพันธ์		สำานักงานอธิการบดี	วิทยาเขตปัตตานี	โทร.
1030-1	หรือ	e-mail	:	pr.pat¬tani@g.psu.ac.th	ดูรายละเอียดได้ที่	
http://pr.pn.psu.ac.th/	 Video/1-2561.pdf	 	 ทั้งนี้ได้ขยายเวลา 
ส่งประกวดคลิปวิดีโอแนะนำามหาวิทยาลัย	 เข้าประกวดชิงเงินรางวัล 
ในภาคการศึกษาที่	1	ไปรวมกับภาคการศึกษาที่	2
	 พร้อมทั้งการตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด	คลิป	วิดีโอ 
ที่ชนะการประกวดทั้ง	 3	 รางวัลจะเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย	
สงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี.

ขอเชิญนักศึกษาส่งวิดีโอแนะนำ  ม.อ.ปัตตานี 
เข้าประกวดชิงเงินรางวัล

ผู้ ช่ วยอธิการบดีฝ่ ายทรัพยากร
บุคคลและพัฒนาองค์กร	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 แจ้งว่า	 เพื่อส่งเสริมให้
นั ก ศึ กษ ามหาวิ ทย าลั ย ส งขลา
นครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี		ได้ฝึกฝน 
การถ่ายทำาคลิปวิดีโอและเพื่อนำา
คลิปวิดีโอแนะนำามหาวิทยาลัยมาใช้ 
เ ผ ย แพ ร่ เ พื่ อ จู ง ใจ ใ ห้ นั ก เ รี ย น 
ให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จากทุ กภู มิ ภาค เลื อก เข้ าศึ กษา 

ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานีมากขึ้น	 ดังน้ัน
จึงได้จัดการประกวดวิดีโอแนะนำามหาวิทยาลัยคร้ังที่	 1	 ขึ้น	 โดยมี
เงินรางวัลดังนี้	 ชนะเลิศ	 เงินรางวัล	 8,000	 บาท	 รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ	1	เงินรางวัล	4,000	บาท		รางวัลชมเชยเงินรางวัล	2,000	บาท	 
พร้อมเกียรติบัตร
	 ทั้ งนี้คลิปวิดี โอท่ีส่งเข้าประกวดต้องมีเ น้ือหาแนะนำา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 โดยมีความยาวของ 
คลิปวิดีโอไม่เกิน	5	นาที	ถ่ายทำาด้วยตนเองไม่ลอกเนื้อหา	หรือสำาเนา
ภาพจากผู้อื่น	 ใช้ภาษาสุภาพ	มีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเสนอเรื่องราวเพื่อ
สรา้งแรงจงูใจใหน้กัเรยีนเขา้ศกึษาตอ่ในวทิยาเขตปตัตานี		โดยมรีปูแบบ 
การนำาเสนอด้านใด	 ด้านหน่ึง	 หรือหลายด้าน	 ดังน้ี	 นำาเสนอภาพ

	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ออกแบบลวดลายรถบัส	 จำานวน	 3	 คัน	 เป็นดอกศรีตรัง	 Digital	 เพื่อให้สอดคล้องกับ 
ยุค	Thailand	4.0	โดยอาจารย์ของคณะผู้มีผลงานการออกแบบ	Masscot	กีฬามหาวิทยาลัยฯ	ครั้งที่	39	เป็นผู้ออกแบบ
 ผศ.ดร.นภดล	 ทิพยรัตน์	 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 แจ้งว่า	 ตามท่ีวิทยาเขต
ปัตตานี	ได้ขอให้คณะศิลปกรรมศาสตร์	ออกแบบลวดลายรถบัสของมหาวิทยาลัยจำานวน	3	คัน	นั้น	บัดนี้อาจารย์สุดารัตน์	สุกาพัฒน์		รองคณบด ี
คณะศิลปกรรมศาสตร์	 	 อาจารย์ประจำาสาขาวิชาศิลปะประยุกต์	 	 ผู้มีความสามารถทางด้านออกแบบของคณะศิลปกรรมศาสตร์	 ได้ออกแบบ
ลวดลายรถบัสของมหาวิทยาลัยแล้ว	 โดยเป็นลวดลายดอกศรีตรัง	 Digital	 ลักษณะเด่นเป็นการนำาพาภาพลักษณ์ของวิทยาเขตปัตตานีก้าวสู ่
ความเป็น	Digital	ในยุค	Thailand	4.0	โดยเฉพาะดอกศรีตรังที่เปลี่ยนจากการเพ็นท์เสมือนจริง	มาเป็นแนว	Digital	อย่างชัดเจน	โดยเป็นงาน
จากศูนย์สร้างสรรค์ศิลปะและการออกแบบ	คณะศิลปกรรมศาสตร์		ที่ออกแบบให้มหาวิทยาลัยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
          รายงานขา่วแจง้วา่		รถบสัทัง้	3	คนั	ทีม่ลีวดลายดอกศรตีรงั	Digital	นี	้เปน็รถบสัเดมิของมหาวทิยาลยัทีถึ่งเวลาต้องไดรั้บการบรูณะ	ซอ่มแซม	
ตามห้วงเวลา			ได้แก่		รถบัสแอร์ทะเบียน	40-0187		รถบัสพัดลมรับ-ส่งนักเรียน	ทะเบียน	40-0249	และรถมินิบัสแอร์	ทะเบียน	40-0206	.	

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ออกแบบลวดลายรถบัสใหม่เป็นดอกศรีตรัง Digital
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	 กองกิจการนักศึกษา	วิทยาเขตปัตตานี		จัดพิธีไหว้ครู	ประจำาปี	2561	โดยมี	ผศ.ดร.มนทิรา	ลีลาเกรียงศักดิ์	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	
วิทยาเขตปัตตานี	 เป็นประธานในพิธีทำาบุญ	พร้อมคณะผู้บริหารวิทยาเขตปัตตานี	 	 ร่วมในพิธี	 	 เมื่อวันที่	 30	 สิงหาคม	 2561	ณ	 	 หอประชุม
วิทยาเขตปัตตานี		เพื่อรำาลึกถึงพระคุณบูรพคณาจารย์และสร้างค่านิยมความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณให้แก่นักศึกษา			กิจกรรมประกอบด้วย	
พิธีทำาบุญตักบาตร		การประกวดพานไหว้ครู	ตัวแทนนักศึกษานำากล่าวคำาไหว้ครู	คำาปฏิญาณ		การมอบเกียรติบัตรดีเด่นด้านการเรียนและดีเด่น
ด้านกิจกรรมนักศึกษา		ทั้งนี้นักศึกษาไทยมุสลิม	ได้จัดให้พิธีรำาลึกพระคุณครู	ณ		ห้องบรรยาย	900	ที่นั่ง	คณะวิทยาการสื่อสาร	โดยมีการแสดง 
อนาชีด	 การกล่าวสุนทรพจน์	 ในหัวข้อ	 “เรือจ้าง	 ทางฝัน”	 และการการบรรยายพิเศษจาก	 ดร.มูฮัมหมัดอาฟีฟี	 อัซซอลีฮีย์	 ในหัวข้อ	 “คุณครู 
นอกกรอบกับห้องเรียนแห่งความสุข	”	โดยมี	รศ.ดร.ซุกรี	หะยีสาแม	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้
โอวาทนักศึกษา
 สำาหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี	 และกิจกรรมเด่น	ของปีการศึกษา	2561	จำานวน	16	คน	 โดยแบบเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี	
จำานวน	8	คน	และนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรม	จำานวน	8	คน	ดังนี้	
 นักศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรม	ได้แก่
	 -	นายวันซาฟิอี	ดอแม		 	 สาขาวิชาเคมี	คณะศึกษาศาสตร์
	 -	นายมะอามัน	อาบูวะ		 	 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	 -	นายยาซีน	สังข์ขาว	 	 สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 -	นายอัศรี	สนิกอเด็ง	 	 สาขาวิชานิเทศศาสตร์	คณะวิทยาการสื่อสาร
	 -	นายไพศอล	บือราเฮง	 	 สาขาวิชาการปกครอง	คณะรัฐศาสตร์
	 -	นายอานุฮาเซ็ง	ยูโซะ	 	 สาขาวิชาศิลปะประยุกต์	คณะศิลปกรรมศาสตร์
	 -	นายวันมูฮัมหมัดซอฟฟี	แวบือราเฮ็ง	 สาขาวิชาอิสลามศึกษา	วิทยาลัยอิสลามศึกษา
	 -	นายมะรอสดี	มีนาคม	 	 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	คณะพยาบาลศาสตร์	วิทยาเขตปัตตานี
 นักศึกษาดีเด่นด้านการเรียน	ได้แก่
	 -	นางสาวไซหนับ	ฮะอุรา	 	 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	คณะศึกษาศาสตร์
	 -	นายจิรายุส	พรรณรัตน์		 	 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	 -	นางสาวอัสมาอ์	หวันอะหลี	 	 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 -	นายพงศ์เทพ	บุญเลิศนิรันดร์	 สาขาวิชานิเทศศาสตร์	คณะวิทยาการสื่อสาร
	 -	นายซูกิฟลี	เจะนะ		 	 สาขาวิชาการปกครอง	คณะรัฐศาสตร์
	 -	นายรอฟีลี	ดาโอ๊ะ		 	 สาขาวิชาศิลปะประยุกต์	คณะศิลปกรรมศาสตร์
	 -	นางสาวซอฝีเยาะ	โต๊ะดุสน	 	 สาขาวิชากฎหมายอิสลาม	วิทยาลัยอิสลามศึกษา
	 -	นางสาวทัษนีม	บุหงา	 	 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	คณะพยาบาลศาสตร์	วิทยาเขตปัตตานี

กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี  
จัดพิธีไหว้ครู ประจำ ปี 2561
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	 เมื่อวันที่	 18	 กันยายน	 ท่ีผ่านมา	 ฯพณฯ	 นายโน	 ควัง-อิล	 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำาประเทศไทย	 และคณะ 
เดินทางเยือนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 โดยมี	 ผศ.ดร.นิวัติ	 แก้วประดับ	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 
รศ.ดร.อิ่มจิต	 	 เลิศพงษ์สมบัติ	 รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี	 ผศ.ดร.มนทิรา	 ลีลาเกรียงศักดิ์	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 วิทยาเขตปัตตานี		 
รศ.ดร.ปริศวร์		ยิน้เสน	คณบดคีณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์	นายอนศุาสน	์สวุรรณมงคล	สมาชกิสภานติบิญัญตัแิหง่ชาต	ิคณาจารย	์บคุลากร	
และนักศึกษาแผนกวิชาภาษาเกาหลี	ให้การต้อนรับ	
	 ฯพณฯ	นายโน	ควงั-อลิ	เอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัเกาหลปีระจำาประเทศไทย	ไดร้ว่มพดูคุยกบัคณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์
เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต ้
ในด้านต่างๆ	เช่น	ด้านเศรษฐกิจ	ด้านการท่องเที่ยว	ด้านการศึกษา	เป็นต้น
	 จากนั้นได้เข้าพบอาจารย์และนักศึกษาแผนกวิชาภาษาเกาหลี	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 โดย	 ฯพณฯ	 นายโน	 ควัง-อิล	 
ได้พูดคุยกับนักศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้	 และโอกาสในการศึกษาต่อที่ประเทศเกาหลี	 พร้อมทั้ง 
ไดก้ลา่วใหก้ำาลังใจนกัศึกษาวา่	ขอใหท้กุคนพยายามพฒันาศกัยภาพดา้นภาษาเกาหลีเพือ่ใหส้อดรบักบัความตอ้งการของตลาดแรงงานในอนาคต	
ต่อจากนั้นคณะเอกอัครราชทูตฯ	 ได้รับชมการแสดงเทควันโด	 จากชมรมเทควันโด	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 เป็นการ 
ปิดท้ายภารกิจเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี.

10

เพื่อนำาผลผลิตจากปาล์มนำ้ามันที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	ได้ทดลองปลูกไว้ในพื้นที่ดินพรุจำานวน	8	ไร่ตั้งแต่ปี	2529	มาแปรรูปอย่างครบ
วงจร	เพือ่ใหป้ระชาชน	ในพ้ืนทีไ่ดเ้หน็ประโยชนข์องปาลม์นำา้มันวา่	ทกุสว่นของปาล์มนำา้มันสามารถนำาไปใชป้ระโยชนไ์ดห้ลากหลาย	โดยไดจ้ดัสรา้ง
โรงงานสกดันำา้มนัปาลม์ดว้ยระบบทอดผลปาลม์	และโรงงานกล่ันนำา้มนัปาล์มบรสุิทธิด์ว้ยกระบวนการทางเคม	ีและนำาผลิตผลพลอยไดต้า่ง	ๆ 	เชน่	 
กากปาล์มมาใช้เป็นอาหารสัตว์	และนำ้ามันปาล์มข้นมาผลิตเป็นเนยขาวเทียม	รวมทั้งได้นำาไขสบู่มาผลิตเป็นสบู่ซักล้างอย่างครบวงจร	โดยในวันที่	
7	ตุลาคม	2533	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	9	ได้เสด็จฯ	มาทอดพระเนตรที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
	 วันที่	24	กันยายน	2543	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จฯทอดพระเนตรการสาธิตการใช้ส่วนผสมของนำ้ามัน
ปาล์มบริสุทธิ์และเมทิลเอสเตอร์เป็นนำ้ามันเชื้อเพลงสำาหรับเดินเครื่องจักรกลการเกษตรที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	จ.นราธิวาส	พระองค์
ทรงมีพระราชกระแสว่า	 “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับการใช้น้ำามันปาล์มผสมนำ้ามันดีเซลเพื่อใช้ในเครื่องจักร
กลการเกษตร	 ควรทดลองทำาในเชิงธุรกิจลักษณะสถานีจำาหน่าย”	 อันเป็นที่มาของการทำาวิจัย	 ไบโอดีเซลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		 
จนในวันนี้มีโรงงานสกัดนำ้ามันปาล์มและผลิตไบโอดีเซลที่ได้สนองพระราชดำาริทั้งสิ้นจำานวน	4	แห่ง	ได้แก่	
	 1.	โรงงานสกัดนำ้ามันปาล์ม	ที่สหกรณ์นิคมฯ	อ่าวลึก	จ.กระบี่
	 2.	โรงงานสกัดนำ้ามันปาล์มและผลิตไบโอดีเซล	ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก	พระราชดำาริ	จ.นราธิวาส		
	 	 เพื่อจำาหน่ายไบโอดีเซลให้แก่ชาวประมงท้องถิ่น
	 3.	โรงงานต้นแบบผลิตไบโอดีเซล	 ท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 อ.หาดใหญ่	 จ.สงขลา	 โดยในปี	 2545	 
	 	 ได้ทดลองผลิตนำ้ามัน	 ไบโอดีเซล	 B	 100	 ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยทดลองใช้เดินรถดีเซลรางระหว่างหาดใหญ่–สุไหงโกลก	 
	 	 ต่อมาในปี	 2546	 ได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม	 จังหวัดสงขลา	 จัดซ้ือนำ้ามันทอดใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรม	 มาผลิตเป็น 
	 	 ไบโอดีเซลจำาหน่ายกลับให้แก่โรงงาน	และก็ยังดำาเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน
	 4.	โรงงานสกัดนำ้ามันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร	ที่	อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	.
	 ที่มา	:	http://rdo.psu.ac.th/th/images/D3/Dissemination/Knowledge/KNL-No-4.pdf

	 http://rdo.psu.ac.th/th/images/D3/Dissemination/Knowledge/KNL-No-1-2553.pdf

ต่อจากหน้า	14

ภาพข่าว
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ภาพข่าว

	 สำานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเน่ือง	 จัดอบรมโครงการ
อบรมพัฒนาครูแบบครบวงจร	หรือ	โครงการคูปองพัฒนาครู	จำานวน	
2	 หลักสูตร	 ได้แก่	 หลักสูตรการสอนภาษาไทยโดยใช้นิทานเป็นส่ือ	
จำานวน	 10	 รุ่น	 โดยจัดอบรมที่จังหวัดปัตตานี	 นราธิวาส	 สงขลาและ
สรุาษฎรธ์าน	ีและหลกัสตูรการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทางสะเตม็	(SEM)	
รว่มกบัการจัดกจิกรรมแบบโครงงาน	และปญัหาเปน็ฐานเพือ่เสรมิสรา้ง
การเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 จำานวน	7	 รุ่น	 จัดอบรมที่จังหวัดปัตตานี	
ยะลา	นราธิวาส	สตูล	และตรัง	.

 
	 รศ.อิ่มจิต	เลิศพงษ์สมบัติ	รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี	เป็นประธานเปิดงาน	“วิ่งไปกับครู	เดิน-วิ่ง	มินิมาราธอน	ครั้งที่	1	Run	with	
Teachers	2018″	โดยมี	รศ.ดร.เอกรินทร์	สังข์ทอง	คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	วิทยาเขตปัตตานี	กล่าวรายงาน		เมื่อวันที่	26	สิงหาคม	2561.
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	 นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน	 ทรงพระกรุณา
โปรดเกลา้ฯ	ใหรั้ฐมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ	แหง่ราชอาณาจกัร
บาห์เรน	 	 แทนพระองค์เปิดศูนย์สารสนเทศบาห์เรน	 ณ	 อาคาร
สำานักวิทยบริการ	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี		 
เมื่อวันที่	12	กันยายน		2561
		 เม่ือวนัที	่12	กนัยายน	2561	ทีส่ำานักวทิยบรกิาร	มหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 เจ้าชายคอลีฟะห์	 บิน	 ซัลมาน	 
อัลคอลีฟะห์	 (His	 Royal	 Highness	 Prince	 Khalifa	 Bin	 Salman	
Al	 Khalifa)	 นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน	 	 ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้นางฟาอีเกาะห์	 บินต์	 ซอและห์	 อัลซอและห์ 

รมว.สาธารณสุข แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน แทนพระองค์
เปิดศูนย์สารสนเทศบาห์เรน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี

	 (H.E.	 Faeqa	 bint	 Saeed	 Al	 Saleh)	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข	 แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน	 	 แทนพระองค์เปิดศูนย์
สารสนเทศบาห์เรน	 “His	 Royal	 Highness	 Prince	 Khalifa	 Bin	 
Salman	Al	Khalifa”	โดยม	ีร.ศ.	ดร.ชศูกัดิ	์ลิม่สกลุ	สมาชกิสภานติบิญัญตั ิ
แห่งชาติ	และประธานคณะกรรมการบรหิารกลุ่มมติรภาพสมาชกิรฐัสภา
ไทย-บาห์เรน	 นายวีรนันทน์	 เพ็งจันทร์	 ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี		 
ผ.ศ.ดร.	 นิวัติ	 แก้วประดับ	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
ร.ศ.อิ่มจิต	 	 เลิศพงษ์สมบัติ 	 รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี	 
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ	คหบดี	ผู้บริหาร	คณาจารย์	ข้าราชการ	
และนักศึกษา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ร่วมในพิธี	
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  นางฟาอีเกาะห์	บินต์	ซอและห ์
อัลซอและห์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธาณสุข	 แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน	
ก ล่าว เปิด ศูนย์สารสนเทศบาห์ เรน		 
ความว่า	 	 ในนามตัวแทนของเจ้าชาย 
คอลีฟะห์	 บิน	 ซัลมาน	 อัลคอลีฟะห์	
นายกรฐัมนตรแีหง่ราชอาณาจกัรบาห์เรน	 

       ผศ.ดร.นิวัติ	แก้วประดับ	อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 กล่าวว่า	 
รู้สึกสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีเจ้าชาย
คอลีฟะห์	 	 บิน	 	 ซัลมาน	 อัลคอลีฟะห์		
นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน	 
ไดพ้ระราชทานงบประมาณในการสนบัสนนุ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
และยินดีเป็นอย่างยิ่ง ท่ีรัฐมนตรีว่าการ

พัฒนาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้	 การวิจัย	 
ทัง้ในรปูส่ือส่ิงพมิพ	์ส่ือเลก็ทรอนกิส์	และฐานขอ้มลูออนไลน	์ครอบคลมุ
หลกัสูตรการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์วทิยาเขต
ปตัตาน	ีและในการจดัตัง้ศนูยส์ารสนเทศบาหเ์รน	เพือ่สนบัสนนุภารกจิ
ทีเ่กีย่วกบัประโยชนข์องเพือ่นมนษุยเ์ปน็กจิทีห่นึง่	และเปน็แหลง่เรยีนรู้
สารสนเทศเกีย่วกบัราชอาณาจกัรบาหเ์รนและภูมภิาคตะวนัออกกลาง	
มีสารสนเทศที่ให้บริการ	ประกอบด้วยสื่อสิ่งพิมพ์	 	 สื่ออิเล็กทรอนิกส์	
และฐานข้อมูลออนไลน์	 มีพื้นที่บริการ	 384	 ตารางเมตร	 ที่นั่ง 
อ่านหนังสือ	220	ที่นั่ง	เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม	2560	กระทรวงสาธารณสุข	 แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน	 ได้มาเป็นประธาน

ในพิธีเปิดศูนย์สารสนเทศบาห์เรน	 (“His	 Royal	 Highness	 Prince	
Khalifa	 Bin	 Salman	 Al	 Khalifa”	 Bahrain	 Information	 
Center	 )	 ในครั้งนี้	 สำาหรับเงินจากกองทุน	 “His	 Royal	 Highness	
Prince	Khalifa	Bin	Salman	Al	Khalifa	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร”์		
มหาวทิยาลยัไดด้ำาเนนิการจดัสรรเงินตามวตัถุประสงคข์องกองทนุ	คอื	
สนับสนุนโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์	 	 จัดสรรทุนให้แก่นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 ของโรงเรียนในจังหวัดภาคใต้ท่ีมีผลการเรียนดี	
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์	จังหวัดละ	1	ทุน		สนับสนุนทุนให้แก่นักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท่ีเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์		
สนับสนนุกจิกรรมทีเ่กีย่วกบั	“ประโยชนข์องเพือ่นมนษุยเ์ปน็กจิทีห่นึง่”	
ในการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศบาห์เรน	และได้รับพระราชทานชื่อ	“His	 
Royal	Highness	Prince	Khalifa	Bin	Salman	Al	Khalifa”	Bahrain	 
Information	 Center	 	 “สนับสนุนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
ในราชอาณาจักรบาห์เรน	 สนับสนุนทุนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิต 
ศึกษา	 ที่ศึกษาเกี่ยวกับราชอาณาจักรบาห์เรน	 	 และสนับสนุนทุน 
ในการดำาเนินงานด้านบาห์เรนศึกษา	

ผู้ซ่ึงอยู่เบ้ืองหลังแห่งความสำาเร็จในครั้งน้ี	 รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติ
อย่างย่ิงที่ได้มาร่วมพิธีเปิดศูนย์สารสนเทศบาห์เรนศึกษาในครั้งนี้	 
ซ่ึงเป็นการเปลี่ยนความฝันในวันวาน	 สู่ความเป็นจริงในปัจจุบันและ
สร้างชีวิตที่ดีในอนาคต		จากอดีตที่ผ่านมาราชอาณาจักรบาห์เรนได้ให ้
ความสำาคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็น
ในหรือนอกประเทศ	 โดยยึดหลักความเช่ือว่ามนุษย์เป็นทรัพยากร
เดียวที่ทรงคุณค่าต่อการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	 นายกรัฐมนตรีแห่ง 
ราชอาณาจักรบาห์เรน	 เป็นผู้นำาที่ทรงปัญญา	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ 
ท่านทรงริเริ่มหรือสนับสนุนโครงการที่ประสบความสำาเร็จมากมาย 
ทัง้ในดา้นสาธารณสุข	การศึกษา	สารสนเทศ	เศรษฐกจิและอกีมากมาย		
ราชอาณาจักรบาห์เรนจะยังคงให้ความสนับสนุนและความช่วยเหลือ
เหมือนอย่างท่ีผ่านมา	 	 ตราบเท่าที่ยังมีความพยายามในการสร้าง 
ความรุ่งเรืองและความคงอยู่ของมนุษยชาติ	 หลังจากนั้นได้ตัดริบบ้ิน
เปดิแพรคลมุปา้ยแล้วเยีย่มชมศูนยส์ารสนเทศบาหเ์รน		ณ	อาคารสำานกั 
วิทยบริการ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	.

								หลังจากนั้น	รศ.อิ่มจิต	เลิศพงษ์สมบัติ	 
ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี วิ ท ย า เ ข ต ปั ต ต า นี 	 
ได้ กล่ า ว รายงานความ เป็ นมา 	 สรุ ป 
ความว่า	หอสมุดจอห์น	เอฟ	เคนเนดี้	สำานัก
วิทยบริการ	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี	 เป็นหน่วยงานสนับสนุน
ทางวิชาการ	 มีบทบาทหน้าท่ีในการจัดหา	
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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/

	 การพัฒนาและวิจัยนำ้ามันปาล์มของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อสนองพระราชดำาริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 9 
เริ่มดำาเนินการเม่ือวันที่	 9	 กันยายน	 2518	 ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 9	 เสด็จฯ	 ทอดพระเนตรสวนปาล์มนำ้า
มันที่นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้	 อำาเภอควนกาหลง	 จังหวัดสตูล	 เน่ืองจากขณะน้ันปาล์มน้ำามันยังเป็นพืชชนิดใหม่สำาหรับคนไทย 
ซึ่งกรมประชาสงเคราะห์	 กระทรวงมหาดไทยได้นำามาทดลองปลูกที่นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้	 อำาเภอควนกาหลง	จังหวัดสตูลเมื่อปี	 2511	
พระองคจ์งึทรงมพีระราชดำารสัสอบถามขอ้มลูตา่ง	ๆ 	เก่ียวกบันำา้มันปาลม์อยา่งละเอยีด	โดยมอีาจารย์สณัหช์ยั	กลิน่พกิลุ	และนกัวจิยัจากมหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร์ถวายรายงาน	พร้อมทั้งถวายการสาธิตเครื่องหีบนำ้ามันปาล์มแบบไฮดรอลิกที่นิคมสร้างตนเองซื้อมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์	
และพระองค์ทรงมีพระกระแสรับสั่งให้อาจารย์สัณห์ชัย	 กลิ่นพิกุล	 และคณะ	 สร้างเคร่ืองหีบนำ้ามันปาล์มขนาดเล็กขึ้นเอง	 โดยไม่ต้องสั่งซื้อ 
จากต่างประเทศ	 จากน้ันเป็นต้นมา	 นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ก็เร่ิมทำางานวิจัยและพัฒนาปาล์มนำ้ามันและนำ้ามันปาล์มเพื่อ 
สนองพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ตามลำาดับ
	 วันที่	22	กันยายน	2519	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	9	พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 อัครราชกุมารี	 ได้เสด็จฯ	 ไปยังนิคมสร้างตนเองฯ	 
อำาเภอควนกาหลง	จังหวัดสตูลอีกครั้งหนึ่ง	ทรงทอดพระเนตรผลงานของอาจารย์สัณห์ชัย	กลิ่นพิกุล	และคณะ	ที่ได้พัฒนาขึ้น	เช่น	ถังนึ่งทะลาย
ปาล์ม	เครื่องแยกผลปาล์มออกจากทะลาย	เครื่องฉีกย่อยผลปาล์ม	เครื่องหีบนำ้ามันปาล์ม	และ	เครื่องแยกเส้นใยปาล์ม	เป็นต้น
	 ต่อมาเมื่อเกษตรกรรายย่อยได้ปลูกปาล์มนำ้ามันอย่างแพร่หลายมากขึ้น	และต้องขนส่งปาล์มนำ้ามันไปสกัดในโรงงานขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่
ห่างไกลจากสวนปาล์มมาก	นอกจากต้องมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งจากสวนไปยังโรงงานแล้ว	 ยังต้องไปรอคอยคิวที่โรงงานหลายวัน	 ผลปาล์มเน่า
เสียหาย	และราคาไม่ดี	 ทำาให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน	ดังนั้น	 ในปี	 2526	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 9	 จึงได้มีพระราชดำาริ	 
ให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ทำาการวิจัยและพัฒนาโรงงานสกัดนำ้ามันปาล์มขนาดเล็กให้กลุ่มเกษตรกรสวนปาล์มรายย่อย	 โดยสำานักงาน 
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน	 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริได้ให้ทุนสนับสนุนเป็นเงิน	 458,800	 บาท	 สำาหรับการสร้างโรงงาน
สาธิตการสกัดนำ้ามันปาล์มขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในปี	2527	
	 วันที่	 23	 กันยายน	 2528	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 9	 	 พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	
เสด็จฯ	 ทอดพระเนตรโรงงานสาธิตการสกัดนำ้ามันปาล์มที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 และทรงมีพระราชดำาริให้ไปทดลองสร้างโรงงานให้ 
กลุ่มเกษตรกรสหกรณ์นิคมอ่าวลึก	 จ.กระบี่	 ส่งผลให้คณะผู้วิจัยพัฒนาระบบทอดผลปาล์มภายใต้สภาพสุญญากาศได้เป็นผลสำาเร็จในปี	 2534		
ทำาให้นำ้ามันปาล์มที่ได้มีคุณภาพดี	 กรดไขมันอิสระต่ำาและมีสีสวย	 เครื่องทอดดังกล่าวได้รับรางวัลชมเชยผลงาน	 ส่ิงประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ 
แก่ประเทศชาติ	ประจำาปี	2536		จากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
	 ต่อมาในปี	 2531	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 9	 ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ดำาเนิน
การจัดสร้างโรงงานแปรรูปนำ้ามันปาล์มขนาดเล็กครบวงจรที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง	 อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	 จังหวัดนราธิวาส	 

ผู้เรียบเรียง : นวพงษ์ เพ็ชรอุไร 
  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

  คัดจาก “หนังสือปาฏิหาริย์ความดี ๕๐ ปี ม.อ.”

วิจัยนํ้ามันปาล์ม สนองพระราชดําริ

	 วันที่	24	กันยายน	2543	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 
สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จฯ	 ทอดพระเนตรการสาธิตการใช้ 
ส่วนผสมของนำ้ามันปาล์มบริสุทธิ์และเมทิลเอสเตอร์เป็นนำ้ามัน 
เชื้อเพลิงสำาหรับเดินเครื่องจักรกลการเกษตรที่ศูนย์ ศึกษา 
การพัฒนาพิกุลทองฯ	 จ.นราธิวาส	 พระองค์ทรงมีพระราชกระแส
ว่า	 “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับ 
การใช้นำ้ามันปาล์มผสมนำ้ามันดี เซลเพื่อใช้ในเครื่องจักรกล
การเกษตร	 ควรทดลองทำาในเชิงธุรกิจลักษณะสถานีจำาหน่าย”	
อันเป็นที่มาของการทำาวิจัย	 ไบโอดีเซลของมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์		จนในวันนี้มีโรงงานสกัดนำ้ามันปาล์มและผลิตไบโอดีเซล
ที่ได้สนองพระราชดำาริทั้งสิ้นจำานวน	4	แห่ง

อ่านต่อหน้า	10
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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


