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วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานบัตรอวยพรปีพุทธศักราช 2560 แก่ประชาชนชาวไทย และผู้ที่ปฏิบัติงานถวายในโครงการ 
พระราชดำาริต่าง ๆ โดยด้านหน้าของบัตรอวยพรพระราชทาน มีตราประจำาพระราชวงศ์จักรี อยู่ตรงกลาง ด้านล่างเป็นพระปรมาภิไธย 
ภปร. และพระนามาภิไธย สก.
 เมือ่เปดิบตัรอวยพรทางดา้นซา้ยของ บตัรอวยพร มข้ีอความ B.E.2560 วงเลบ็ 2017 บรรทดัตอ่มามคีำาวา่ Season’s Greetings 
and Best Wishes for the New Year จากนั้นเป็นลายพระหัตถ์ พระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และที่ด้านล่างของบัตรอวยพร 
มีข้อความ Her Majesty Queen Sirikit and The Royal Family of Thailand
 ส่วนที่ด้านขวาของบัตรอวยพร มีพระปรมาภิไธย ภปร. อยู่ด้านบน  ตรงกลางภาพ ขนาบด้วยพระนามาภิไธย สก. และ 
พระปรมาภิไธย วปร. ส่วนด้านล่างเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงฉายคู่กับสมเด็จ 
พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ ในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช อยูใ่นกรอบวงกลม ดา้นล่างพระบรมฉายาลกัษณ์
ของทั้งสองพระองค์เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช-กุมารี และพระรูป ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี
	 	 	 	 	 	 																														ที่มา	:	https://news.thaipbs.or.th/content/259173

ปีที่ 40 ฉบับที่ 12 ธันวาคม  2560
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Happy New Year 2018
ส่งความสุขและสวัสดีปีใหม่ 2561๒๕๖๑    

	 	 ตลอดปี	 2560	 ที่ผ่านมาเป็นปีที่พวกเราได้ทุ่มเทการทำางานให้กับมหาวิทยาลัย 
อย่างเต็มที่	 ด้านหนึ่งเป็นการทำางานเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกำากับ 
ของรัฐตามแผนงานที่วางไว้	 แต่ก็มีหลายเร่ืองที่ไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำาหนดไว้	 	 เช่น	 
การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่	 ซึ่งเป็นเหตุให้หลายเรื่องต้องชะลอไปเนื่องจาก 
ต้องรอสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่	 	 และบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ต้องทำาความเข้าใจร่วมกัน 
ในรายละเอียด	 	 	 อีกด้านหนึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มอบให้มหาวิทยาลัยจัดทำาแผนยุทธศาสตร์	
20	 ปี	 ซ่ึงเป็นแผนที่จะขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยให้เป็นกลไกในการแก้ปัญหาของประเทศ 
และสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ	ขณะเดยีวกนัรฐับาลเองกม็คีวามตอ้งการให้
มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยขับเคลื่อนนโยบาย	Thailand	4.0		และประกอบกับปัญหาคนเข้าเรียน
ในมหาวิทยาลัยตามระบบน้อยลง	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวในอนาคต 
อันใกล้ในการทำางานเพื่อตอบโจทย์ของประเทศ	 และหาแนวทางในการจัดการศึกษาสำาหรับ
คนในวัยทำางานให้มากขึ้น
	 ปี	 2561	 เป็นปีที่มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวอย่างมากมายเพื่อตอบสนองนโยบาย 
ของรัฐบาลและสภามหาวิทยาลัย	 ทั้งเร่ืองของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่ตรงตาม 
ความต้องการของตลาดแรงงาน	 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตที่ตอบสนองในการพัฒนาคน 
ในทุกช่วงวัย	 การวิจัยที่มีเป้าหมายชัดเจนเพื่อแก้ปัญหาของประเทศและขับเคลื่อน	 
Thailand	4.0		และการทำางานแบบบูรณาการทั้งการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อรวมพลัง 
ของทุกฝ่ายเพ่ือตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศ	 	 ส่ิงเหล่าน้ีเป็นความท้าทายที่รอพวกเรา
อยู่	 แต่ผมมั่นใจว่าบุคลากรของ	ม.อ.	 ทุกคนพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยกันเพื่อยกระดับให้
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรข์องเราเป็นกลไกท่ีสำาคญั	ในยกระดบัความสามารถในการแขง่ขัน
ของประเทศและการพัฒนาประเทศสู่		Thailand	4.0	
	 ในโอกาสขึ้นปีใหม่	 2561	 นี้	 ผมขอให้อำานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก	 และบารมี 
แห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	 อดุลยเดชวิกรม	 พระบรมราชชนก	 จงดลบันดาลให้ทุกท่าน 
ประสบแต่ความสุข	 ความเจริญ	 มีพลังกายพลังใจในการทำากิจการต่างๆจนสำาเร็จตามความ
ปรารถนา	 	 ปราศจากภัยอันตรายใดๆ	ทั้งปวง	 	 คิดหวังสิ่งใดขอให้สมประสงค์	 และมีสุขภาพ 
กายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดปี	2561.

รองศาสตราจารย์	ดร.	ชูศักดิ์		ลิ่มสกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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	 เนื่องในโอกาสปีใหม่	 2561	 นี้	 ผมขออำานวยพรให้ผู้บริหาร	 คณาจารย์	 บุคลากร	
นักศึกษา	นักเรียน	สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	ทุกท่าน	จงประสบ
แต่ความสุข	ความเจริญ	และความสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการตลอดปีและตลอดไป.

	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง		ทองผ่อง
ที่ปรึกษาคณะผู้บริหารวิทยาเขตปัตตานี
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Happy New Year 2018
ส่งความสุขและสวัสดีปีใหม่ 2561๒๕๖๑    

	 	 รุ่งเรืองทรัพย์รำ่ารวยมิตรชีวิตสุข
	 	 ตามวิถีแห่งยุคทุกสมัย
	 	 สิ่งดีงามความสำาเร็จเป็นธงชัย	
	 	 นิรทุกข์นิรภัยในทุกยาม

 

	 	 รองศาสตราจารย์อิ่มจิต	เลิศพงษ์สมบัติ
	 	 			รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
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	 				ขอจงมีแต่ความสุข	ความเจริญ
	 				ขอให้รำ่ารวยทั้งสุขภาพ	ความรัก	
	 				และประสบความสำาเร็จในทุกๆสิ่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร	เหรียญทอง
รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ	วิทยาเขตปัตตานี

	 	 สวัสดี			ปี	2561		ขออวยพร
	 	 ให้ชื่นสุข		ในทุกสิ่ง		ที่สร้างสรรค์
	 	 มีความรัก	สามัคคี		ดีต่อกัน
	 	 มีน้ำาใจ		แบ่งปัน		ทุกวันไป

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรียา	ไชยลังกา
		 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	วิทยาเขตปัตตานี
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	 A	new	year	is	like	a	blank	book,	and	the	pen	is	in	your	hands.	It	is	
your	chance	to	write	a	beautiful	story	for	yourself.	Happy	New	Year	2017.	

	 	 	 				Dr.	Bordin	Waelateh
	 					Vice	President	for	Student	Development,	Pattani	Campus
	 							รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	วิทยาเขตปัตตานี

	 เนือ่งในวารดถีิข้ึนปใีหม	่2561	ขออำานวยพรและสง่ความปรารถนาดมีายงับุคลากร	
นักศึกษาและครอบครัว	ขอให้มีแต่ความสุขกาย	สบายใจ	ปราศจากทุกข์โศก	โรคภัยทั้งปวง	
คดิด	ีทำาด	ีพบเจอแตส่ิง่ด	ีๆ 	ความรักสดใส	มพีลงั	สตปิญัญา	ความมุง่มัน่ตัง้ใจและแรงบนัดาล
ใจในการสร้างสรรค์ผลงาน	ฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาต่าง	ๆ	ตลอดทั้งปี
	 May	the	new	year	bring	you	happiness,	peace,	inspiration	and	a	light	
to	lead	your	path	towards	a	positive	destination.	Have	a	fabulous	new	year!.

	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.มนทิรา	ลีลาเกรียงศักดิ์
																ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิจัย	วิทยาเขตปัตตานี

	 	 	 ขอคุณงามความดีที่ในโลก
	 	 	 น้อมนำาโชคชื่นสวยด้วยความฝัน
	 	 	 เปี่ยมความหวังยังสุขทุกคืนวัน
	 	 	 เสริมสร้างสรรค์ปัญญาบารมี
 
	 	 												อาจารย์นวมน	จันทร์กลิ่น
	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ	วิทยาเขตปัตตานี
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	 ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ไทย	พุทธศักราช	2561	ขอให้พบแต่ความสุขมีสุขภาพที่ดี 
และแข็งแรง	ประสบแต่ความสำาเร็จสมหวังทุกประการด้วยเทอญ.	

		 		 	 อาจารย์ขวัญชัย	วัฒนศักดิ์
							ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	วิทยาเขตปัตตานี
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	 ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ขออาราธนาส่ิงศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลายจงดลบันดาลให้ทุกท่าน 
และครอบครัวจงประสบความสุขความเจริญ	 	 ปราศจากความทุกข์ความโศก	 	 ไร้โรคาพยาธิ				
สุขภาพแข็งแรง		สมปรารถนาในสิงที่หวังทุกประการ.

																																																							อาจารย์เล็ก	แซ่จิว
	 	 							ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ	วิทยาเขตปัตตานี					
																																					รักษาการผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการ	วิทยาเขตปัตตานี				
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	 เนื่องในโอกาสวันปีใหม่นี้		กระผมในฐานะตัวแทนของคณะศึกษาศาสตร์ขออาราธนา
สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลายในสากลโลกนี	้จงชว่ยดลบนัดาลให้ทกุๆ	ทา่นประสบแต่ความสขุความเจรญิ	
มีสุขภาพที่แข็งแรง	 ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ	 มีพลังกายและพลังใจในการการทุ่มเทการทำางาน 
เพื่อสงขลานครินทร์	และประสบความสำาเร็จในหน้าที่การงานสืบไป.

		 	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เอกรินทร์	สังข์ทอง
	 	 	 	 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

	 ในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่	 ขออำานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้ท่าน 
และครอบครัวประสบแต่ความสุข	ความเจริญรุ่งเรือง		และมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์.

	 	 	 		รองศาสตราจารย์	ดร.ปริศวร์	ยิ้นเสน
	 	 	 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     

	 	 	 ก้าวย่างสู่ปีจอ	ลาแล้วระกาไก่
Let’s	explore	the	hidden	opportunities	along	a	new	year’s	journey	
and	welcome	the	arrival	of	2018	
A	year	of	success	has	passed,	
another	365	days	of	more	challenges	are	waiting
	 ในนามของบุคลากร	 นักศึกษา	 และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ขอส่งความปรารถนาดี	ให้ทุกท่าน
	 “สุขกาย...สุขใจ...ไร้โรคภัย
	 พบแต่สิ่งดีงาม...ตามฝัน
	 มั่นคง...ทรงพลัง
	 ทุกเป้าหมายที่ตั้งไว้...ก้าวถึง”
	 May	the	year	2018	;	be	the	year	of	happiness,	healthy,	achievement	
and	inspiration

	รองศาสตรจารย์	ดร.	ซุกรี	หะยีสาแม	 									Assoc.	Prof.	Dr.	Sukree	Hajisamae
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						Dean	Faculty	of	Science	and	Technology
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56

	 เน่ืองในโอกาสวันข้ึนปีใหม่	 ประจำาปี	 2561	 มาเยือนอีกวาระหน่ึง	 ผมขออำานวยพร 
ให้ผู้บริหาร	 คณาจารย์	 บุคลากร	 นักศึกษา	 และนักเรียนโรงเรียนสาธิต	 มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์	 	 จึงประสบแต่ความสุข	ความเจริญในชีวิตและหน้าที่การงาน	มีพลังกายและ
ใจท่ีเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่	 ร่วมกันสร้างสรรค์มหาวิทยาลัย	 สังคม	 และประเทศชาติของ
เราให้เกิดสันติสุขตลอดไป
  
																																								ดร.ยูโซะ		ตาเละ
	 																	ผู้อำานวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา

	 ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ประจำาปี	 พ.ศ.2561	 ขออวยพรให้ท่านมีความสุข	 มีชีวิตท่ีสดใส 
ใช้บทเรียนในปีที่ผ่านมาท่ีเรียกว่าการเรียนรู้	 ช่วยให้ท่านก้าวผ่านอุปสรรคเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ทุกประการ
	 ขออวยพรให้ท่านได้รับสิ่งที่ดีที่สุดสำาหรับความพยายามใหม่	ๆ
	 In	the	New	Year	2017,	I	wish	you	a	bright	and	happy	life.	I	hope	the	past
year	experiences,	which		I	call	learning,	would	assist	you	to	overcome
obstacles	to	achieve	the	targets	set	in	all	aspects.
	 Wishing	you	the	very	best	for	all	the	new	endeavors.

	 	 	 					ดร.มูอัสซัล	บิลแสละ
	 	 	 คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร

	 สวัสดีปีใหม่..	จากใจเรา	“เหล่าศิลปิน”
	 ระบายสี..	ร่ายรำาฟ้อน..	บรรเลงเสียง.. 
	 ส่งสำาเนียงร่วมลีลารูปทรงศิลป์
	 แทนคำากล่าวจากพวกเรา	“เหล่าศิลปิน” 
	 จากสงขลานครินทร์	“คณะศิลปกรรมฯ”
	 ส่งความสุขช่วงปีใหม่ให้พี่น้อง
	 ตามครรองของคนไทยให้สุขสันต์
	 ขอให้รุ่ง..ขอให้รวย..ถ้วนหน้ากัน
	 สุขภาพแข็งแรงพลันนิรันดร์เอย

 
 ระบายสี.. ร่ายร่าฟ้อน.. บรรเลงเสียง..  
 ส่งส่าเนียงร่วมลีลารูปทรงศิลป์ 
 แทนค่ากล่าวจากพวกเรา “เหล่าศิลปิน”  
 จากสงขลานครินทร์ “คณะศิลปกรรมฯ” 
 ส่งความสุขช่วงปีใหม่ให้พ่ีน้อง 
 ตามครรองของคนไทยให้สุขสันต์ 
 ขอให้รุ่ง..ขอให้รวย..ถ้วนหน้ากัน 
 สุขภาพแข็งแรงพลันนิรันดร์เอย 
 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ทิพยรัตน์ 
        คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
   Asst.Prof. Dr.Noppadol Tippayarat 
 Faculty of Fine and Applied Arts, Prince of Songkla University, Pattani Campus 
  チィッパヤラット•ノッパドン,助教授,博士 
  ブリーンスオフソンカラー大学, 芸術学部 
 
 
 
 
 
 
ภาพชิดชนก 
  ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่   ศุภชัยจงก่อเกิดล้่าเลิศผล 
  ศุภลักษณ์งดงามยามยินยล  ศุภชนม์พร้อมพรั่งยั่งยืนนาน 
 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชิดชนก ราฮิมมูลา 
    คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
 
ภาพ รอฮานิ 
 ในวารดิถขีึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561 ขออ่านวยพรให้บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทุกท่านมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี มีก่าลังใจในการท่าหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์ และมีความ
เจริญก้าวหน้าในอาชีพและมีความสุขในชีวิต 
     
          ดร.รอฮานิ เจะอาแซ 
   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 
ภาพจรีรัตน์ 

	 	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นภดล	ทิพยรัตน์
	 	 	 					คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

Asst.Prof.	Dr.Noppadol	Tippayarat
Faculty	of	Fine	and	Applied	Arts,	Prince	of	Songkla	University,	Pattani	Campus
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	 	 ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่		 ศุภชัยจงก่อเกิดล้ำาเลิศผล
	 	 ศุภลักษณ์งดงามยามยินยล		 ศุภชนม์พร้อมพรั่งยั่งยืนนาน

	 	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ชิดชนก	ราฮิมมูลา
	 	 	 	 คณบดีคณะรัฐศาสตร์

	 ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่	 พุทธศักราช	 2561	 ในนามผู้บริหารและบุคลากรของ 
สำานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง	ขอส่งความปรารถนาดีมายังนักศึกษา	คณาจารย์และ
บุคลากรของคณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยทุกท่าน		ขอให้อำานาจคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือ	 ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน	 ประสบ 
ความสุข	ความเจริญ	สัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาตลอดปีใหม่นี้ทุกประการ

	 ในวารดิถีขึ้นปีใหม่	 พ.ศ.	 2561	 ขออำานวยพรให้บุคลากรและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกท่านมีสุขภาพกาย	 สุขภาพใจที่ดี	 มีกำาลังใจในการ 
ทำาหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์	 และมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ 
และมีความสุขในชีวิต
    

	 	 	 	 			ดร.รอฮานิ		เจะอาแซ
	 	 	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	วิทยาเขตปัตตานี

	 	 	 								ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จรีรัตน์	รวมเจริญ
	 	 	 					ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
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 รศ.อิ่มจิต	 เลิศพงษ์สมบัติ	 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 
กล่าวว่า	 สืบเน่ืองจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดน 
ภาคใต้	 จากจำานวนนักศึกษาของวิทยาเขตปัตตานี	 ร้อยละ	 80	 เป็นนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้และร้อยละ	 20	 เป็นนักศึกษาต่างภูมิภาค	 ย่อมส่งผลกระทบต่อความเป็นมหาวิทยาลัย 
พหุวัฒนธรรมท่ีขาดการเรียนรู้เพื่อเข้าใจสังคมโลกและเรียนรู้ความเป็นมนุษยชาติ	 	 ประกอบกับ 
การเพิ่มของสถาบันการศึกษามีจำานวนมากขึ้นทำาให้เกิดการแข่งขันทางการตลาด	การประชาสัมพันธ์ 
เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร	 	 เป็นเพียงกระบวนการหน่ึงท่ีสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเลือกเข้าศึกษาต่อ 
เท่าน้ัน	 	 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน	 ครูแนะแนวและผู้ปกครองท่ีมีต่อ 
มหาวทิยาลยั	นำามาซึง่ทศันคติทีด่ตีอ่พืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้	งานประชาสัมพนัธ	์มหาวทิยาลยัสงขลา
นครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	จึงได้จัดโครงการแนะแนวสัญจร	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		วิทยาเขต
ปัตตานี	 	 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้	ประจำาปีงบประมาณ	2561		กิจกรรมประกอบด้วย	กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา	 ,	 	 	 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนอกสถานที่แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในภาคใต้	 	 ประกอบกับเพื่อสอดคล้องกับทิศทางและแผนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 ฉบับ
ที่	 11	 ในการกระจายโอกาสในการรับทราบข้อมูลการศึกษาให้ทั่วถึงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค		 
จงึได้ร่วมในโครงการนทิรรศการตลาดนดัหลกัสตูรอดุมศกึษา	ครัง้ที	่22	จดัโดยสำานกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา	ร่วมกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค

 รศ.ดร.กิตติชัย	 	 ไตรรัตนศิริชัย	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 กล่าวว่า	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2541	 เป็นต้นมา	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 
ได้ตระหนักและเห็นความสำาคัญในการส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 จึงได้จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา	 โดยมีสำานักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ	 เป็นหน่วยงานทำาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการดำาเนินการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับอุดมศึกษา	 รวมทั้ง 
การจัดสอบเข้าศึกษาในระบบต่าง	 ๆ	 โดยในยุค	 IT	 นี้	 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโลกโลกาภิวัตน์ทำาให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและไม่สิ้นสุด	 ทำาให้มีสภาพการแข่งขันสูงด้านเศรษฐกิจการค้าทั้งในประเทศและนอกประเทศ	 ผู้คนขวนขวายเรียนรู้มากขึ้น	 
เป้าหมายการศึกษาของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่	 และที่มีกำาลังความสามารถจึงมีความต้องการศึกษาสูงข้ึนในระดับปริญญาตรี	 โท	 และ 
ปริญญาเอก	 โดยมีทางเลือกท่ีจะเข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชนในประเทศและต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญและมีบริการ 
ดา้นการศกึษาในสาขาวชิานัน้	ๆ 	และในขณะนีป้ระเทศไทยเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนแลว้	ซึง่มกีารรว่มมอืกนัดา้นพฒันาคณุภาพการศกึษา	
การขยายโอกาสทางการศึกษา	 และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการและจัดการศึกษา	 ดังนั้น	 การศึกษาจึงเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีมหาวิทยาลัย
ขอนแกน่มนีโยบายสนบัสนนุทนุใหน้กัศกึษาไปฝกึประสบการณว์ชิาชพี	ในกลุม่ประเทศอาเซยีนทกุป	ีเพือ่พฒันาประชาคมและบณัฑติไปสูอ่าเซยีน
และสากลต่อไป
	 สถาบนัการศึกษาทัง้ภาครฐัและเอกชนทีร่ว่มกิจกรรม	ประกอบดว้ย	มหาวทิยาลยัขอนแกน่	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์มหาวทิยาลยั
สยาม	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	 สถาบันการบินพลเรือน	 	 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี		
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		มหาวิทยาลัยบูรพา		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์			มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี		มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย		มหาวิทยาลัย
พายัพ		มหาวิทยาลัยศรีปทุม			มหาวิทยาลัยกรุงเทพ		มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย		มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	มหาวิทยาลัยมหิดล		มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม	 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	 	 มหาวิทยาลัยพะเยา	 	 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี		วิทยาลัยดุสิตธานี		มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	มหาวิทยาลัยทักษิณ	
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์พื้นที่ศาลายา	 	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร	มหาวทิยาลยัวงษช์วลติกลุ		มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ		มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	มหาวทิยาลยั
กรุงเทพสุวรรณภูมิ		มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์		มหาวิทยาลัยศิลปากร	ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี		มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร		
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	วิทยาลัยเซนต์หลุยส์		มหาวิทยาลัยรังสิต		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
มหาวิทยาลัยนครพนม		

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 จัดโครงการแนะแนวสัญจรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี		 
โดยเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา	 ครั้งที่	 22	 ณ	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		 
เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา	 วิธีการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยตลอดจนเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนต่างภูมิภาค		 
มีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกิจกรรม	 จำานวน	 134	 บูธ	 	 	 ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงบนเวทีจากสถาบันต่างๆ			
การบรรยายพิเศษเรื่อง	เตรียมพร้อมเพื่อมหาวิทยาลัยในดวงใจ	มุ่งสู่เส้นชัย	Admission		บูธนิทรรศการแนะนำาหลักสูตร		การบริการตอบคำาถาม
แนะแนวศึกษาต่อ		มีผู้สนใจร่วมงาน	20,000	คน

ม.อ. ปัตตานี ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 
สร้างความเชื่อมั่นและกระจายข้อมูลการศึกษาสู่นักเรียนต่างภูมิภาค



วา
รส
าร
ข่า
ว

8 9

	 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่	 	 มหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	 ในพระบรมราชูปถัมภ์		
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	 	 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย	 มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ	 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์	 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด	
มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ		มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น	มหาวิทยาลัยคริสเตียน	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	มหาวิทยาลัย
ราชภฏัมหาสารคาม	มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา	วทิยาลยัเชียงราย	มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม	ิมหาวทิยาลัยเอเชียอาคเนย	์
มหาวทิยาลยัเซนตจ์อหน์	วทิยาลยัสงฆข์อนแกน่	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยัวทิยาเขตขอนแกน่	มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน		และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร.

	 นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา	ครั้งที่	22		เมื่อวันที่	26	-	27	ธันวาคม	2560	ณ	ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก	
มหาวิทยาลัยขอนแก่น		โดยมี	รศ.ดร.กิตติชัย	ไตรรัตนศิริชัย	อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น	เป็นประธานในพิธีเปิดงาน	เมื่อวันที่	26	ธันวาคม	
2560

	 นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา	 ครั้งท่ี	 22	 	 เมื่อวันที่	 11-12	 มกราคม	 2561	 	ณ	 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	 	 โดยมี	 ดร.จงรัก	 วัชรินทร์รัตน์	 รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน	 เมื่อวันท่ี	 
11	มกราคม	2561
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นักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี โชว์ผลงานสื่อสร้างสรรค์
ในงาน “TAKE OFF” เส้นทางทะยานสู่ความเป็นมืออาชีพ

	 นักศึกษาสาขานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์ส่ือ	 คณะวิทยาการส่ือสาร	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี		 
โชว์ผลงานสื่อสร้างสรรค์ในงาน	 “TAKE	OFF”	 เส้นทางทะยานสู่ความเป็นมืออาชีพ	 มีผลงานรวม	 47	 ผลงานใน	 4	 ประเภท	 คือ	 ผลงานด้าน 
สื่อมัลติมีเดีย	 ผลงานด้านสื่อกราฟิก	 ผลงานด้านการสร้างแบรนด์ให้สินค้า	 (บรรจุภัณฑ์)	 และผลงานส่ือสร้างสรรค์เชิงศิลปะ	 ทั้งนี้โดยมี	 
รศ.อิ่มจิต	 เลิศพงษ์สมบัติ	 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 เป็นประธานเปิดนิทรรศการโครงงานนวัตกรรมการ
ออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ	TAKE	OFF		เมื่อวันที่	15	ธันวาคม	2560		ณ	สตูดิโอ	มลายูลิฟวิ่ง	ถ.ปัตตานีภิรมย์	อ.เมือง	จ.ปัตตานี	
	 “TAKE	OFF”	นิทรรศการแสดงผลงานโครงงานนวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ	จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่	4	สาขานวัตกรรม
การออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ	 คณะวิทยาการสื่อสาร	 ซึ่งการจัดแสดงผลงานในครั้งน้ีถือเป็นรายวิชาสุดท้ายสำาหรับการเรียนระดับปริญญาตรี
ของนกัศกึษาในสาขาวชิาดงักลา่ว		เปน็การรวบรวมความรู้ความสามารถทีไ่ดเ้ลา่เรียนมาเปน็เวลา4	ป	ีเพือ่ถา่ยทอดเปน็ผลงานทีส่ร้างสรรคอ์อกสู่
สายตาสาธารณชน	ตลอดจนไดแ้สดงทักษะทางดา้นงานออกแบบใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้หน็ถงึความพรอ้ม	ความสามารถ	และประสทิธภิาพในการประกอบ
วิชาชีพนักออกแบบหลังสำาเร็จการศึกษา	อีกทั้งยังเป็นแรงผลักดัน	ส่งเสริมผลงานการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อในรูปแบบต่างๆ	ที่สำาคัญทำาให้
นักศึกษาและผู้เข้าร่วมทุกคนเกิดแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานด้านสื่อสร้างสรรค์ที่พร้อมทะยานออกสู่สายงานที่ถนัดอย่างมืออาชีพ	 โดยมี 
ผลงานรวมทั้งสิ้น	 47	 ผลงาน	 ใน	 4	 ประเภท	 คือ	 ผลงานด้านสื่อมัลติมีเดีย	 ผลงานด้านสื่อกราฟิก	 ผลงานด้านการสร้างแบรนด์ให้สินค้า 
(บรรจุภัณฑ์)	และผลงานสื่อสร้างสรรค์เชิงศิลปะ		

 นายอาดิ้ล	 เรืองปราชญ์	 นักศึกษาช้ันที่ปีที่	 4	 ประธานโครงงานนวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์
สื่อ	TAKE	OFF		คณะวิทยาการสื่อสาร	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี		กล่าวว่า	การจัดแสดงผล
งานในครั้งน้ี	 เป็นแรงผลักดันให้นักศึกษาคิดค้น	 รวบรวมความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากคณาจารย์ตลอดทั้ง	 4	 ปี	 
นำาสู่การสร้างสรรค์ผลงาน	พร้อมที่จะก้าวสู่วัยทำางานที่มีศักยภาพต่อไป	 เหมือนชื่องานในครั้งนี้	 	 “TAKE	OFF”	 
ที่หมายถึงการทะยานขึ้นของเครื่องบิน			และผลงานในครั้งนี้เกิดจากความตั้งใจของพวกเราที่อยากถ่ายทอดความ
สวยงาม	ซึง่เราจะสงัเกตไดว้า่ผลงานเกอืบทกุชิน้มกีารนำาเอาบริบทของพืน้ทีม่าสอดแทรกเรือ่งราวความสวยงามผ่าน
การผลิตสื่อสรรค์ในรูปแบบต่างๆ		สะท้อนให้เห็นว่านักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วทิยาเขตปตัตาน	ีไมใ่ชเ่ปน็เพยีงผลติผลงานเพือ่การจบการศกึษาเทา่นัน้	แตเ่ปน็การแสดงความรบัผดิชอบตอ่พืน้ที	่
สงัคมจังหวดัชายแดนภาคใตโ้ดยการถ่ายทอดความสวยงามดา้นอตัลักษณถ์า่ยทอดผา่นผลงานสูส่ายตาสาธารณชน
ต่อไป.
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	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ลงนามในความร่วมมือกับผู้แทนบริษัท	 ofo	 ในการนำาจักรยานมาให้บริการภายใน
วิทยาเขตปัตตานี	รวม	1,000	คัน	เพื่อส่งเสริมนโยบายความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว	
	 เมื่อวันที่	 15	 มกราคม	 2561	 ท่ีสำานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 รองศาสตราจารย์อ่ิมจิต	 
เลศิพงษ์สมบตั	ิรองอธกิารบดวีทิยาเขตปตัตาน	ีและคณุซาแมนธา		ตงึ	(Samantha	Tng)	ผูอ้ำานวยการฝา่ยบรหิารพฒันาธรุกจิ	โอโฟ	่ประเทศไทย	
ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ	 ในการที่จะร่วมผลักดันให้เกิดโครงการแชร์จักรยานภายในมหาวิทยาลัย	 ด้วยการส่งเสริม	 ให้การสนับสนุน	
รณรงค์สร้างสร้างแรงจูงใจสื่อสารประชาสัมพันธ์และให้ความร่วมมือระหว่างกันในการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำาวัน	 ร่วมกัน 
สร้างกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา	 ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนในมหาวิทยาลัยให้รับรู้และตระหนักในสิทธิและการใช้ถนนร่วมกันภายใน
มหาวิทยาลัย	เป็นต้น	ทั้งนี้โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย	บุคลากร	นักศึกษา	ผู้แทนจากบริษัท	โอเอฟโอไทย	และสื่อมวลชนร่วมในพิธีลงนาม
 รายงานข่าวแจ้งว่า		จากการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	มีนโยบายในการขับเคลื่อนนโยบาย	Green	and	Clean	Campus	หรือ
มหาวิทยาลัยสีเขียว	 ด้วยการรณรงค์ลดการใช้พลังงาน	 และส่งเสริมส่ิงแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้อยู่อาศัย	 จึงรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากร 
ใช้รถจักรยานในชีวิตประจำาวันมากขึ้น	 จึงได้ติดต่อให้บริษัท	 โอเอฟโอ	 ประเทศไทย	 นำาจักรยาน	 ofo	 หรือที่เรียกกันว่าจักรยานโอโฟ	 
เข้ามาให้บริการภายในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน	 2560	 โดยในระยะแรกนำาเข้ามาให้บริการจำานวน	 600	 คัน	 และได้เพิ่มเป็น	 
1,000	คนั	ตามความตอ้งการใช้บรกิารของนกัศกึษา	ซ่ึงในระยะแรกนีบ้รษิทั	ofo	ได้ให้บริการใชจ้กัรยานโดยไมเ่ก็บคา่บรกิารเปน็เวลา	2	เดือน	และ 
หลังจากเดือนมกราคม	 2561	 จึงจะเก็บค่าบริการ	 ซึ่งกำาลังพิจารณาว่าจะจัดเก็บในอัตราเท่าไรที่เหมาะกับนักศึกษา	 เพื่อไม่ให้กระทบกับ 
ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำาวัน.

ม.อ.ปัตตานี ลงนามความร่วมมือกับบริษัทให้บริการ
จักรยาน ofo
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	 คณะผู้บริหาร	 บุคลากร	 นักศึกษา	 ม.อ.ปัตตานี	 นำาโดย	 
รศ.อิ่มจิต	เลิศพงษ์สมบัติ	รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี	ร่วมต้อนรับ
พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 ในงานเปิดตลาดกลาง
ปศุสัตว์จังหวัดชายแดนใต้	ที่จังหวัดปัตตานี	เมื่อวันที่	27	พฤศจิกายน	
2560	
	 โอกาสน้ี	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 นำาเสนองาน
วิจัยการใช้อาหาร	 TMR	 หมักที่มีส่วนประกอบของผลิตผลพลอยได้
จากการปลูกปาล์มนำ้ามันและอุตสาหกรรมนำ้ามันปาล์มในการขุนโค	 
การสำารวจปริมาณพยาธิโดยการใช้ต้นบอระเพ็ดเป็นส่วนผสม	 
การแสดงนิทรรศการเครือข่ายการเลี้ยงแพะและวัวใน	 3	 จังหวัด
ชายแดนใต้	 การตัดแต่งซากแพะและแกะแบบสากล	 การเสริมสารสี
จากเน้ือตาลสุกในนกกระทาญี่ปุ่นต่อสีไข่แดง	 การนำาเสนอผลิตภัณฑ์	
Food	 Innovation	 for	 Startup	 จากงานวิจัยของศูนย์วิทยาศาสตร์
อาหารฮาลาล	 ได้แก่	 ไก่กอและ	 แกงแพะ	 บรรจุภัณฑ์ขาแพะกอและ	
นำ้าแกงพะแนง	 ซุปปลาสกัดคอลลาเจน	 นำ้าแกงเขียวหวาน	 ชานม	 
นำ้าแกงมัสมั่น	 และกือโป๊ะสด	 พร้อมกันนี้สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา	 ได้นำาการแสดงพิธีเปิดชุด	 “อลังการลังกาสุกะ 
นาฏตยะคีตาภิรมย์	”	จากชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย	ม.อ.ปัตตานี	
ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะฯ	 และร่วมนำาเสนอผลิตภัณฑ์
ต้นแบบจากงานวิจัย	 ได้แก่	 ผลิตภัณฑ์ผ้าลีมาบาติก	 ผลิตภัณฑ์
สบู่เกลือ	 และผลิตภัณฑ์	 บำารุงผิวมือ	 (Hand	 Cream)	 มีส่วนผสม
สารสกัดยางพารา	 ซึ่ ง เป็นผลงานวิจัยของ	 รศ.ดร.รพีพรรณ	 
วิทิตสุวรรณกุล	 ภาควิชาชีวเคมี	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์	 (ม.อ.หาดใหญ่)	 มี	 3	 กลิ่น	 คือ	 กลิ่นกุหลาบ	 กลิ่น 
วิคตอเลีย	 และกลิ่นกรีนซากุระ	 โดยกลุ่มนักศึกษาต้นแบบ	 Young	
Creative	 Economy	 เป็นผู้นำาเสนอผลงานต่อนายกรัฐมนตรี	 และ
เป็นตัวแทนหน่วยงานมอบเส้ือท่ีตัดจากผ้าลีมาบาติกให้แก่ท่านนายก
รัฐมนตรี

12

ภาพข่าว
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	 ตามที่สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 จัดประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร	 :	 นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น	 (PSU	 Food	 Innovation	 Contest	 :	 Innovation	 of	 Local	 Products	 (Waste	 Not	 /	 Traditional	 Taste)	
เมื่อวันที่	 26	 พฤศจิกายน	 ท่ีผ่านมา	 	 ณ	 โรงแรมที	 อาร์	 ร็อค	 ฮิลล์	 อ.หาดใหญ่	 จ.สงขลา	 นั้น	 	 โดยมีนักศึกษาทั้งหมด	 25	 ทีม	 จาก	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตหาดใหญ่	 ,วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	 ,	 วิทยาเขตปัตตานี	 และ	 Universiti	 Sains	Malaysia	 (USM)	
ประเทศมาเลเซีย	 เข้าร่วมการแข่งขัน	 ท้ังน้ีนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ	 ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
และโภชนาการ	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ได้ส่งผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร
เข้าร่วมประกวดจำานวน	 4	 ผลิตภัณฑ์	 ได้แก่	 ผลิตภัณฑ์หมึกยัดไส้ข้าวเหนียวในน้ำาซอส	 (Squid-sticky	 rice	 in	 sauce),	 ผลิตภัณฑ์ 
กัมมี่แตงโม	 (MEMO),	 ผลิตภัณฑ์ป๊อบกรือโป๊ะ	 (Fishy	 Puff)	 และผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตจากครีมกะทิ	 (C-Surprise	 Ice	 cream)	 
ซึ่งผลปรากฎว่าได้รับ	3	รางวัล	ได้แก่	รางวัลรองชนะเลิศ	รางวัลแผนการตลาดยอดเยี่ยม	และรางวัลบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม.

ภาพข่าว

	 บุคลากรและนักศึกษา	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 ลงพ้ืนที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้		อันเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน	-	ธันวาคม	2560	
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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/

	 บัณฑิตวิทยาลัย	 	 มหาวิทยาสงขลานครินทร์	 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	 ประจำาปี 
การศึกษา	2561		โดยมีสาขาวิชาต่าง		ๆ		ดังนี้
 วิทยาเขตหาดใหญ่	 ระดับปริญญาเอกและโท	 ได้แก่	 สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม	 ,	 สิ่งแวดล้อมระบบโลก	 ,	 
การจดัการพลงังานอยา่งยัง่ยนื	,	การจดัการทอ่งเทีย่งเชงินเิวศชมุชน	,	การแพทยแ์ผนไทย	,	การจดัการทรพัยากรเกษตร
เขตร้อน	,	พืชศาสตร์	,	วาริชศาสตร์	,	การจัดการทรัพยากรดิน	,	กีฏวิทยา	,	พัฒนาการเกษตร	,	โรคพืชวิทยา	,	การผลิต	
เทคโนโลยี	และการจัดการยางธรรมชาติ	(นานาชาติ)	,	สัตวศาสตร์	,	ชีวเวชศาสตร์	,	วิศวกรรมชีวการแพทย์	,	ระบาด
วิทยา	(นานาชาติ)	,	วิทยาศาสตร์สุขภาพ	,	อาชีวเวชศาสตร์	,	วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก	,	ศัลยศาสตร์ช่องปากและ
แม๊กซิลโลเฟเซียล	 (ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง)	 ,	 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม๊กซิลโลเฟเซียล	 ,	 วิทยาการสุขภาพ 
ช่องปากประยุกต์	 ,	 เซลล์วิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีววัสดุ	 ,	 พยาบาลศาสตร์	 (นานาชาติ)	 ,	 การพยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชน	 ,	 การพยาบาลเด็ก	 ,	 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต	 ,	 การผดุงครรภ์	 ,	 การพยาบาลผู้ใหญ่และ 
ผู้สูงอายุ	 ,	 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	 (นานาชาติ)	 ,	 การบริหารทางการพยาบาล	 ,	 เภสัชศาสตร์	 ,	 เภสัชกรรม
คลินิก	,	วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง	(นานาชาติ)	,	คณิตศาสตร์	,	เคมี	(นานาชาติ)	,	จุลชีววิทยา	(นานาชาติ)	,	ชีววิทยา
โมเลกุลและชีวสารสนเทศ	(นานาชาติ)	,	ชีวเคมี	,	ชีววิทยา	(นานาชาติ)	,	ธรณีฟิสิกส์	,	ฟิสิกส์	(นานาชาติ)	,	วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีพอลิเมอร์	 ,	 สรีรวิทยา	 ,	 กายวิภาคศาสตร์	 ,	 พฤกษศาสตร์	 ,	 วัสดุศาสตร์	 ,	 วิทยาการคอมพิวเตอร์	 ,	 
นิติวิทยาศาสตร์	,	เภสัชศาสตร์	,	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	,	วิศวกรรมเคมี	(นานาชาติ)	,	วิศวกรรมเครื่องกล	,	วิศวกรรม
ไฟฟ้า	 ,	 วิศวกรรมโยธา	 ,	 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 ,	 วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ	 ,	 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ	 ,	
เทคโนโลยพีลงังาน	,	การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ	,	การจดัการอตุสาหกรรม	,	เทคโนโลยชีวีภาพ	,	เทคโนโลยชีวีภาพ	
(นานาชาติ)	,	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร	,	อาหารสุขภาพและโภชนาการ	,	เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์	,	การจัดการ
อุตสาหกรรมเกษตร	 ,	การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง	 ,	การจัดการ	 ,	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 ,	บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต	 (นานาชาติ)	 ,	 บัญชีมหาบัณฑิต	 ,	 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	 (ภาคปกติ)	 ,	 รัฐประศาสนศาสตร 
มหาบัณฑิต	 (ภาคสมทบ)	 ,	พัฒนามนุษย์และสังคม	 ,	 การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ	 ,	พัฒนามนุษย์และ
สงัคม	(ภาคปกต)ิ	,	พฒันามนษุยแ์ละสงัคม	(ภาคสมทบ)	,	ภาษาไทยและภาษาไทยประยกุต,์	เศรษฐศาสตรธ์รุกจิเกษตร	 
(ภาคปกติ)	,	เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร	(ภาคสมทบ)	,	การจัดการระบบสุขภาพ	,	ความขัดแย้งและสันติศึกษา	,	
 วิทยาเขตปัตตานี	ระดับปริญญาเอกและโท		ได้แก่			เทคโนโลยีพอลิเมอร์	,	วิธีวิทยาการวิจัย	,	วิทยาศาสตร์
การอาหารและโภชนาการ	,	ฟิสิกส์ประยุกต์	,	ชีววิทยาประยุกต์	,	เคมีประยุกต์	,	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง	,	
คณิตศาสตร์ประยุกต์	,	จิตวิทยา	,	การวิจัยและประเมินผลการศึกษา	,	การบริหารการศึกษา	,	การบริหารการพัฒนา
สังคม	,	ภาษาไทย	,	การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม	
 วิทยาเขตภูเก็ต	ระดับปริญญาเอกและโท		ได้แก่			วิทยาศาสตร์ระบบโลก	(นานาชาติ)	,	เทคโนโลยีการจัดการ
สิ่งแวดล้อม	 (นานาชาติ)	 ,	 เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม	 ,	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ,	 จีนศึกษา	 (นานาชาติ)	 ,	 
การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว	(นานาชาติ	,	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	 ระดับปริญญาเอกและโท	 	 ได้แก่	 	 เทคโนโลยียาง	 ,	 การเพาะเล้ียงสัตว์นำ้า 
	(นานาชาติ)	,	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	,	เคมีประยุกต์	,	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 วิทยาเขตตรัง	ระดับปริญญาเอกและโท		ได้แก่			บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

	 ผู้ประสงค์จะสมัคร	สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เวปไซต์		www.grad.psu.ac.th		ตั้งแต่บัดนี้	–	15	กุมภาพันธ์	
2561	 พร้อมค่าสมัครสาขาวิชาละ	 600	 บาท	 สอบ	 โดยชำาระเงินค่าสมัครวันสุดท้ายคือ	 วันที่	 18	 กุมภาพันธ์	 2560		
สำาหรับผู้มีผลการศึกษาระดับเกียรตินิยม		จะได้รับการยกเว้นค่าสมัคร	
	 ท้ังน้ีขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 บัณฑิตวิทยาลัย	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตหาดใหญ่	
โทร.0-7428-6988,	0	7428	6997		วิทยาเขตปัตตานี	 โทร.	0-7333-1252		วิทยาเขตภูเก็ต	 	 โทร.0-7627-6050-1		
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	โทร.0-7735-5450			วิทยาเขตตรัง	โทร.0-75201765		หรือ	E-mail:	grad@group.psu.ac.th.
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   บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. รับสมัครเข้าศึกษา
   ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำ ปีการศึกษา 2561
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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
	 -		 กองทุ น เ งิ นกู ้ เ พ่ื อ ก า รศึ กษา 	 รั ฐบ าลจั ดตั้ ง กอ งทุ น ให ้
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืมไม่เกิน	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


