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สวัสดีปีใหม่ 2562 
Happy New Year 2019 

ในวาระดิถี ขึ้ นปี ใหม่  ผมขอส่ งความปรารถนาดีและอ านวยพร 
ให้ชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดถึงนักศึกษาและศิษย์เก่าทุกท่าน  
มีสุขภาพแข็งแรง มีก าลังใจท่ีเข้มแข็ง องอาจ มุ่งมั่นในการสร้างความดี มีจิตอาสา
พร้อม ท่ีจะท า งาน เพื่ อประ โยชน์ ของ เพื่ อนมนุษย์ และสั งคมส่ วนรวม  
          ขอให้ทุกท่านประสบแต่สิ่ง ท่ีดีงาม มีความสุข สดชื่น สมหวังในสิ่ง 
ท่ีปรารถนา มีความเจริญก้าวหน้าตลอดปีใหม่นี้  และตลอดไป. 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  แก้วประดับ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
ขอน าความ ปรารถนาดี เป็นท่ีตั้ง 
ด้วยความหวัง ด้วยพลัง ท่านสร้างสม 
จงหนุนเสริม น าส าเร็จ น าชื่นชม 
ให้ร่ืนรมย์ ให้รุ่งเรือง ให้ร่ ารวย 
ส่งปีเก่า เพื่อนแสนดี สร้างชีวิต 
รับปีใหม่ เป็นเพื่อนสนิท สร้างโลกสวย 
โลกแห่งรู้ โลกแห่งธรรม เอื้ออ านวย 
ช่วยโลกช่วย สร้างพลัง สังคมงาม 
 
รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ 
    รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตาน ี
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สวัสดีปีใหม่ 2562๒๕๖๑    

    
 
Have a goodbye to 2018 and welcome 2019 

 Wish you a Happy New Year  
       
         ดร.บดินทร์ แวลาเตะ 
      รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 
 
 

 
The New Year is a great occasion for reflection and 

repentance. Appreciating all the good things and learning from 
the mistakes and failures that happened in the past. May  
this year bring you and family fully loaded of happiness, good 
health, prosperity, achievements and a lot of new inspirations. 

 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์   

             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 
 
           

      ขอให้ปี 2562 เป็นปีท่ีดีส าหรับชาว  ม.อ.ปัตตานี  ทุกท่าน 
มีสุขภาพกายและใจแข็งแรง มีสติ เข้มแข็ง มุ่งมั่น พร้อมก้าวไปข้างหน้าด้วยกับโลก
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป. 
 
                 ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ 
                  รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน   
                                   วิทยาเขตปัตตานี 
 

ขออวยพรให้ท่านมีช่วงเวลาท่ีดี  สุขภาพท่ีดี ก าลังใจท่ีดี และมี
ความสุขมากๆ ปีใหม่ วันใหม่ เริ่มชีวิตใหม่ สุข สนุกสดใส สุขส าราญ  
เบิกบานใจ  

สวัสดีปีใหม่ 2562 .......... 
          
      อาจารย์นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง 

      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร  
                                    วิทยาเขตปัตตานี 
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ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท้ังหลายในโลก  
จงบันดาลให้ทุกท่านสุขสันต์ จงประสบพบแต่สิ่งมิ่งมงคล ขอโรคภัยอันตราย
อย่าได้มี คิดสิ่งใดให้สมหวังดั่งตั้งใจ. 

                                
         อาจารย์เล็ก แซ๋จิว 

                 รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
 
 

 
ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ในนามผู้บริหารและ 

บุคลากรของส านักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ขอส่งความปรารถนาดี
มายังนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของคณะและหน่วยงานทุกท่าน             

ขอให้อ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ท้ั งหลาย 
ในสากลโลกท่ีทุกท่านเคารพนับถือ ได้โปรดอ านวยพรให้ทุกท่าน ประสบ 
แต่ความสุข ความเจริญ สัมฤทธ์ิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาตลอดปีทุกประการ. 

 
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ     

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง 
 

 
ในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ 

น้อมดวงใจขอตั้งจิตอธิษฐาน  
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลดลบันดาล 
ให้สุขศานต์เกษมสันต์นิรันดร์เทอญ 
วันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนผันผ่าน 
กิจการงานใดใดไม่ขัดเขิน 
ประสบสุขทั้งกาย ใจ ให้เพลิดเพลิน 
ทรัพย์เจริญยศสรรเสริญทั่วหน้ากัน 
 
        ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด 

ผู้อ านวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 
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	 	นักวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี		
บูรณาการองค์ความรู้ศาสตร์และศิลป์ผลิตหุ่นช่วยชีวิต	 หรือ	 CPR	 
ผู้หญิงและตรวจมะเร็งเต้านมตัวแรกของโลกในชื่อ	 “ฟาตีลา	 และ 
อารียา”	 	 นวัตกรรมจากยางพาราเพื่อเป็นอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติต้นแบบ
ช่วยชีวิตและเรียนรู้การช่วยชีวิตผู้หญิง

ชีวิตสตรีทั่วไปและสตรีที่นับถือศาสนาอิสลาม

“ฟาตีลาและอารียา”  หุ่น CPR ช่วยชีวิตผู้หญิง
และ ตรวจมะเร็งเต้านม สองตัวแรกของโลก

 	ดร.รอฮานิ			เจะอาแซ			คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร	์มหาวทิยาลยัสงขลา
นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 	 กล่าวว่า	 
เนื้อยางพารามีความเหนียวและยืดหยุ่น
ใกล้เคียงกับผิหนังและกล้ามเนื้อมนุษย์
จึงเป็นวัตถุดิบท่ีสำาคัญที่นำามาใช้ในการ
พัฒนาหุ่นจำาลองมนุษย์ช่วยชีวิตเพ่ือใช้
ในการฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ	 ปัจจุบันสถาบันการศึกษาทาง

วิทยาศาสตร์สุขภาพได้นำาเข้าหุ่นจำาลองต่างๆ	 	 เพื่อใช้จัดการเรียน 
การสอนทางวทิยาศาสตรส์ุขภาพจากตา่งประเทศ	ซึง่มรีาคาสงู		ดงันัน้
การพัฒนาหุ่นจำาลองมนุษย์ช่วยชีวิตโดยใช้ยางพาราจึงเป็นทางเลือก
หนึง่ทีส่ามารถทดแทนอปุกรณฝ์กึสอนทางการแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์
สุขภาพ	 ประกอบกับมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง
ของผู้หญิงไทย	 แต่สามารถลดการสูญเสียได้หากตรวจพบในระยะ
เริ่มต้น	 แต่การตรวจด้วยตนเองต้องใช้ทักษะความรู้ในระดับหน่ึง	
และต้องใช้โมเดลจำาลองฝึกตรวจนำาเข้าจากต่างประเทศในราคาแพง	 
นักวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 นำาโดย
คณะพยาบาลศาสตร์	วิทยาเขตปัตตานี	 	คณะศิลปกรรมศาสตร์	และ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			ร่วมกับ		ผศ.ดร.บุญธรรม	นิธิอุทัย	
ทีป่รกึษาโครงการพัฒนาฝกึปฏบิตัติน้แบบเพือ่ชว่ยชวีติโดยใช้ยางพารา	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ร่วมบูรณาการ 
องค์ความรู้ศาสตร์และศิลป์	 	 คิดค้นหุ่น	 CPR	 หรือหุ่นช่วยชีวิตผู้หญิง
และตรวจมะเร็งเต้านมสองตัวแรกของโลกโดยมีชื่อเรียกว่า	 “ฟาตีลา	
และอารียา”	 	 ซึ่งใช้วัตถุดิบจากยางพารา	 	 	 เพื่อสนับสนุนการเรียน 
การสอนดา้นวทิยาศาสตร์สขุภาพ		และเสรมิองคค์วามรูส้ำาหรับการชว่ย

        	ผศ.ดร.บุญธรรม	 	 นิธิอุทัย 
ที่ ป รึ ก ษ า โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า 
ฝึกปฏิบัติต้นแบบเพื่อช่วยชีวิต 
โดยใชย้างพารา	มหาวทิยาลยัสงขลา
นครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี		กล่าว
เพิ่มเติมว่า		นอกจากการออกแบบ
ผลิต	 หุ่นCPRหรือหุ่นช่วยชี วิต 
ผู้หญิงและตรวจมะเร็งเต้านม	 จาก

ยางพาราแล้วยังมีการผลิตเนื้อเต้านมเทียมโดยมีส่วนผสมของเจล 
ทีมีคุณภาพสูง	 ทำาให้ได้เต้านมเทียมที่มีความคล้ายคลึงธรรมชาติ
มากที่สุด	 โดยมีความร่วมมือกับนักวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์	
วิทยาเขตปัตตานี	 ในการศึกษาและออกแบบสรีระร่างกายผู้หญิง		 
นักวิชาการคณะศิลปกรรมศาสตร์	 เพื่อออกแบบปั้นหุ่นต้นแบบ		และ
นักวิชาการด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์	 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	 	 เพื่อคัดเลือกวัสดุในการพัฒนาส่วนผสมเพื่อ 
ก่อให้เกิดหุ่น	 CPR	 หรือหุ่นช่วยชีวิตผู้หญิงและตรวจมะเร็งเต้านม 
เสมือนจริงมากที่สุด	 โดยในระยะเริ่มต้นได้คิดค้นผลิตหุ่นดังกล่าว	 
2	 ตัวแรกของโลกคือ	 หุ่นชื่อ	 “ฟาตีลา”	 	 มอบให้แก่คณะพยาบาล
ศาสตรม์หาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์วทิยาเขตปตัตานี	เพือ่ให้นกัศกึษา 
คณะพยาบาลศาสตร	์วทิยาเขตปตัตาน	ีใชเ้ปน็อปุกรณ์ฝกึปฏิบตัต้ินแบบ 
ชว่ยชีวติและเรยีนรูก้ารชว่ยชวิีตผูห้ญงิทัว่ไปและผูห้ญงิทีนั่บถอืศาสนา
อิสลามให้ถูกต้องตามหลักศาสนา	 	 	 และช่ือ	 “อารียา”	 	 มอบให้แก่
โรงพยาบาลปัตตานี	 	 เพ่ือให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ปฏิบัติจริง
กับผู้ป่วย	 และขณะนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	
กำาลังดำาเนินการสร้างหุ่นต้นแบบ	 CPR	 ช่วยชีวิตเด็กในแต่ละช่วงวัย
จากยางพารา	 	 เพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์และการพยาบาล
ของ	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้และภูมิภาคต่างๆ	 ของประเทศโดยใช้
หลักการบูรณาการในหลักสูตรยางและพอลิเมอร์	ประติมากรรม	และ 
จิตสาธารณะในภาวะวิกฤติ.
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นักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร 
ได้รับรางวัล โครงการออกแบบระดับชาติ

	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	วิทยาเขตปัตตานีขอเชิญนักวิชาการ	ทั่วประเทศร่วมประชุม
วิชาการ	 เรื่อง	 “ดินแดนแฟนตาซี:	 ความจริงและจินตนาการในสังคม
ดิจิทัล”	 เนื่องในโอกาสครบรอบ	 45	 ปี	 แห่งการสถาปนาคณะฯ	 
ในระหว่างวันที	่23-24	สงิหาคม	2562	ณ	โรงแรมเซ็นทารา	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา					

เรยีนรู้ต่อพืน้ทีน้่อยลง	พืน้ทีต่่างๆ	ในปัจจบุนันีจ้งึกลายเป็นพืน้ทีท่บัซ้อน
กนั	ทัง้ยงัมคีวามสัมพนัธ์เชงิพืน้ทีแ่บบความเป็นตวัแทนเกิดขึน้มากมาย
ในโลกของสังคมดิจิทัลความสัมพันธ์ที่เรามีต่อพื้นที่ที่เราอยู่กับพ้ืนที่ 
ในดินแดนอื่นๆ	รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คน	สถานการณ์ทางสังคม	และ
สภาพทางธรรมชาติที่อิงอยู่กับดินแดนเหล่าน้ัน	 โดยมากจึงถูกรับรู้	 
มองเห็น	และสร้างความหมายผ่านข้อมูลข่าวสาร	ภาพถ่าย	เรื่องเล่า
											ในความสำาคัญดังกล่าวข้างต้น	เพื่อค้นหาว่ามนุษย์มีมุมมอง
ต่อพื้นที่อย่างไร	 และแสดงออกต่อพื้นที่อย่างไร	 รวมไปถึงการทำา 
ความเข้าใจปฏิบัติการทางสังคมที่สัมพันธ์กับพื้นที่ทางกายภาพ	 พื้นท่ี
ทางความคิด	 อันจะนำาไปสู่ความตระหนักรู ้ในความแตกต่างของ 
ความหลากหลายในวถีิชวีติของมนษุย์	และในทีส่ดุคือความเข้าใจทีจ่ะมต่ีอกนั	 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วทิยาเขตปัตตาน	ีจงึได้กำาหนดจดัประชมุวชิาการ	เรือ่ง	“ดนิแดนแฟนตาซี	 
ความจรงิและจนิตนาการในสงัคมดจิทิลั”	 เนือ่งในโอกาสครบรอบ	45	 ปี	 
แห่งการสถาปนาคณะฯ	 ในระหว่างวันที่	 23-24	 สิงหาคม	 2562	 
ณ	โรงแรมเซ็นทารา	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา
		 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี	 http://huso.pn.psu.
ac.th/husofantasy/	 	 สอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วม 
การประชุมได้ที่	Email	:	huso.fantasy@gmail.com	หรือ	โทร.	080-
5402825	และ	086-3186147	.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญร่วม
ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ดินแดนแฟนตาซี: 

ความจริงและจินตนาการในสังคมดิจิทัล”

  ศาสตราจารย์	ดร.ปริศวร์	ยิ้นเสน 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร ์และ
สั ง คมศาสตร ์ 	 มหาวิ ทยา ลัย 
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตาน	ี 
แจ้งว่า	 เนือ่งในโอกาสครบรอบ	45	ปี	 
แห่งการสถาปนาคณะฯ	จงึได้กำาหนด 
จัดกิจกรรมประชุมวิชาการเรื่อง	
“ดินแดนแฟนตาซี:	 ความจริงและ

จินตนาการในสังคมดิจิทัล”	ขึ้น	ระหว่างวันที่	23-24	สิงหาคม	2562	
ณ	โรงแรมเซ็นทารา	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	ทั้งนี้สืบเนื่องจากในศตวรรษ
ที่	 21	 นี้	 เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า	 ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี	 ได้
ทะลายข้อ	 จำากัดเรื่องเวลาและพื้นท่ีลงไปแทบจะสิ้นเชิง	 ทำาให้โลก 
ในดินแดนต่างๆ	 ถูกเช่ือมโยงเข้าหากันในแบบ	 real	 time	 ส่งผลต่อ 
การรับรู้เชิงพื้นที่ของมนุษย์ในมิติที่ซับซ้อนขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน	
เราสามารถเหน็พืน้ทีท่ีไ่ม่เคยเหน็	รูส้กึถงึพืน้ทีท่ีไ่ม่เคยไป	เราใช้ร่างกาย

	 ขอแสดงความยินดี		กับนายวิทวัส	ดารากัย	
นกัศกึษา	สาขานวตักรรมการออกแบบและสร้างสรรค์
ส่ือ	 คณะวิทยาการส่ือสาร	 	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 ได้รับรางวัลชมเชย 
พร้อมรับเงินรางวัล	จำานวน	10,000	บาท		ในโครงการ
การประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติครั้งที่	 2		
(2nd	 National	 Youth	 Design	 Awards)	 : 
การออกแบบตราสัญลักษณ์สำาหรับการเป็นประธาน
อาเซียนของไทย	 ในป ี	 พ.ศ.	 2562	 ซึ่ งการจัด 
การประกวดในครั้ ง น้ี เ พื่อจัดประกวดออกแบบ 
ตราสญัลกัษณ์สำาหรบัการเป็นประธานอาเซยีนของไทย 
ในปี	 2562	 ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ใช ้
ความรู ้ความสามารถในการออกแบบและความคิด
สร้างสรรค์	นำาเสนอสู่สาธารณะ	และมีส่วนร่วมในการ
เป็นประธานอาเซียน	 ของไทยและเพ่ือสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวทิยาลยั/สถาบนั
การศึกษา	 วงการวิชาการ	 วงการวิชาชีพ	 และองค์กร
เอกชนที่เกี่ยวข้องกับวงการศิลปะและการออกแบบ 
ต่อไป	.
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	 รองเลขาธิการ	 ศอ.บต.	 และหน ่วยงานท่ีเ ก่ียวข ้อง	 
ประชมุหารือเพือ่ส่งเสรมิระบบการเลีย้งสตัว์นำา้เศรษฐกจิใหม่แบบครบ
วงจรให้เชื่อมโยงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งในพื้นที่ป่าชายเลน
รอบอ่าวปัตตานีและพื้นที่ใกล้เคียง
	 พลเรือตรีสมเกียรติ	 ผลประยูร	 รองเลขาธิการ	 รักษา 
ราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้	 (ศอ.บต.)	 เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อส่งเสริมระบบ 
การเลีย้งสตัว์นำา้เศรษฐกจิใหม่แบบครบวงจรให้เช่ือมโยงกบัการอนรุกัษ์
ทรพัยากรชายฝ่ังในพืน้ทีป่่าชายเลนรอบอ่าวปัตตานแีละพืน้ทีใ่กล้เคยีง		
โดยมี	 นายพงศ์เทพ	 ไข่มุกด์	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี	 รศ.ดร. 
ซุกรี	หะยีสาแม	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	ดร.ชนธัญ	แสงพุ่ม	ผู้ช่วยเลขาธิการ	
ศอ.บต.	นายปรีชา	ชนะกจิกำาจร	ผูอ้ำานวยการกองส่งเสรมิและสนบัสนนุ
งานพัฒนาฝ่ายพลเรือน	 ศอ.บต.	 คณะอาจารย์	 หัวหน้าส่วนราชการ	
ผูน้ำาชมุชน	ตลอดจนเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องเข้าร่วม	เมือ่วนัที	่11	มกราคม	
2562	ณ	ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์			วิทยาเขตปัตตานี

ทะเล	ได้ประสบปัญหาในเรือ่งของการขาดแคลนแรงงานส่งผลกระทบ
ทำาให้เรือประมงทะเลหยุดกิจการเป็นจำานวนมาก	 ซึ่งรอยต่อระหว่าง
ประมงชายฝั่งกับประมงทะเล	 ต้องมีการดำาเนินการในการมาทดแทน
เพื่อความม่ันคงในวันหน้า	 จึงเกิดโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลปัตตานี
ทีท่าง	คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร	์
วิทยาเขตป ัตตานีได ้ริ เริ่ม	 	 และจะขยายไปยังพื้นที่ชายฝ ั ่ งที่
เสื่อมโทรม	 โดยการเลี้ยงสตัว์ชนดิใหม่	 เพือ่นำาไปสูค่วามยัง่ยนืของ 
พีน้่องประชาชนในชายฝ่ังทะเลในพืน้ทีจั่งหวดัชายแดนภาคใต้	และเกดิ 
สตัว์นำา้เศรษฐกจิใหม่ทีน่ำาไปสูก่ารสร้างอาชพี	กระจายรายได้	และสร้าง

     	พลเรือตรีสมเกียรติ	ผลประยูร	
รองเลขาธิการ	 รักษาราชการแทน
เลขาธิการ	 ศอ.บต.	 กล่าวว่า	 การ
ประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือเพื่อ 
ขบัเคลือ่นในเรือ่งการพฒันาเศรษฐกจิ	
ปากท้องของพี่น ้อประชาชน	 มุ ่ง 
ไปสู่การสร้างอาชีพ	 กระจายรายได้	
และยกระดับข้ึนมาให้สามารถดำารง
ชีวิตได้อย่างปกติ	สำาหรับด้านอาชีพ
ได้ดำาเนินการในเรื่องการเพาะปลูก							
ปศุสัตว์	และการประมง	โดย	ประมง

ความย่ังยนืของทรพัยากรชายฝ่ัง		
	 รองเลขาธิการ	รักษาราชการแทนเลขาธิการ	ศอ.บต.	ยืนยัน
ว่า	จะต้องเร่งดำาเนินการเพื่อให้เป็นจุดเด่นที่สำาคัญอีกหนึ่งจุด	และจะ
ผลักดันในเรื่องดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุด	 เพื่อความย่ังยืนของ
ทรัพยากรชายฝั่ง	 โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายสองส่วน	คือ	 กลุ่มประชาชน
ทั่วไปตามแนวชายฝั่งกับกลุ่มเยาวชนที่จบการศึกษาซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่
ทีส่ามารถตอบสนองในเรือ่งการส่งเสรมิระบบการเลีย้งสตัว์นำา้เศรษฐกจิ
ใหม่แบบครบวงจรให้เชือ่มโยงกับการอนรุกัษ์ทรพัยากรชายฝ่ังในพืน้ที่
ป่าชายเลนรอบอ่าวปัตตานีและพื้นที่ใกล้เคียงได้ต่อไป

	 รศ.ดร.ซุกรี	 หะยีสาแม	
คณบดี คณะวิทยาศาสตร ์ และ
เทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	กล่าวว่า	
สัตว์นำ้าเศรษฐกิจใหม่ถือเป็นสัตว์ที่มี
ศักยภาพสูงและมีหลายชนิด	 ที่ทาง
มหาวิทยาลัยต้องการนำาเสนอคือ 
ปูทะเล	 ซึ่งเป ็นสัตว ์นำ้าที่ตลาดมี 
ความต้องการสูง	 ซึ่งพื้นที่ปัตตานี 
มีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการ 

เพาะพันธุ์ปูรวมทั้งมีป่าชายเลน	 	ที่ตอบสนองเศรษฐกิจฐานทะเลซึ่งมี 
ความสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม	และมีความเป็นไปได้สูงที่สุดในบรรดา
สัตว์นำ้าอื่นๆ	 โดยใช้วิธีการเล้ียงแบบพึ่งธรรมชาติ	 แต่ปัจจุบันยังไม่ม ี
โรงเพาะฟัก	ยงัไม่มฟีาร์มอนบุาล	ทัง้นีต้้องอาศยัแรงสนบัสนนุจากหลาย
หน่วยงานเพ่ือดำาเนนิการเร่ืองดงักล่าว	 เพือ่ต่อยอดการสร้างงานของพีน้่อง 
ในพื้นที่	.

รองเลขาธิการ ศอ.บต.และหน่วยงานเกี่ยวข้องประชุมหารือ
เพื่อส่งเสริมระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ เศรษฐกิจใหม่

แบบครบวงจร
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	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	กลับไปเปิด-
ปิดมหาวิทยาลัยตามเดิมตั้งแต่ภาคการศึกษาที่	 1	 ปีการศึกษา	 2562	
หลงัจากใช้กำาหนดการเดยีวกบัมหาวทิยาลยัในอาเซยีนมาตัง้แต่ปี	2557		
พบว่าการเปิด-ปิดตามอาเซยีน	สถานศกึษาสงักดั	สพฐ.และอาชีวศึกษา
ไม่ปรับเปลี่ยนตาม	 กระทบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา	
บัณฑิตจบไม่ทันสอบเข้ารับราชการ	 และไม่มีผลกับการเพิ่ม	 และ 
แลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ	

ขั้นพื้นฐาน)	 จะปรบัเปล่ียนการเปิด-ปิดภาคเรียนให้ตรงกนักบัสถาบนั
อดุมศกึษาทัง้หมดในปีการศึกษา2557	 แต่ปัจจุบันปีการศึกษา	 2561	 
ยั ง ไ ม ่ มี การปรับเปลี่ยนและมีแนวโน้มว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
และเนื่ อ งจากหลายมหาวิทยาลั ย ในกลุ ่ มประ เทศอา เซี ยน 
ไม่ได้เปิด-ปิดภาคเรียนในช่วงเวลาเดียวกัน	 การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
และอาจารย์ต่างชาติก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ	 และปัญหา 
ภาคเรยีนที	่2	ทีม่สีภาพอากาศร้อนในช่วงเดอืนเมษายนและพฤษภาคม	
ส่งผลต่อสมาธใินการเรยีน	และประสทิธภิาพในการสอน		รวมท้ังส่งผล
ต่อการจัดการเรียนรู้และปฏิบัติการของคณะด้านเกษตรศาสตร์	 และ
อตัราการใช้พลังงานกเ็พิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัช่วงเวลาแบบเดิม	ของแต่ละ
ปีการศึกษา	 และเดือนเมษายน	 ถึงเดือนพฤษภาคม	 มีวันหยุดมาก	 
ส่งผลกระทบกับเวลาที่ใช้ในการเรียนน้อยลง	 	 นอกจากจะมีวันหยุด
ราชการแลว้	 ยงัมช่ีวงเทศกาลตามประเพณีและวัฒนธรรมที่บุคลากร 
และนักศึกษาส่วนหนึ่งเข้าร่วม	 เช่น	 เทศกาลเช็งเม้ง	 เดือนรอมฎอน 
ทีม่กีารถอืศลีอด	จงึไม่สอดคล้องกบัวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนรรม	
	 รองอธกิารบดฝ่ีายวิชาการ	วทิยาเขตปัตตาน	ีแจ้งว่า	การเลือ่น
เวลาเปิด-ปิดมหาวทิยาลัยของไทยในปัจจุบนั	ยงัส่งผลกระทบต่อโอกาส
ในการทำางานของบัณฑิต	 เช่นบัณฑิตวิชาชีพครูและหลายสาขาสำาเร็จ
การศึกษาไม่ทันการสอบเข้ารับราชการและรัฐวิสาหกิจ		ผลกระทบต่อ
ด้านการวิจัย	 และบริการวิชาการ	 ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจวิจัย	 การลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อการโดยเฉพาะนักวิจัยท่ี
กำาหนดปัจจยัทีเ่กีย่วข้องสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานเป็นหน่วยศึกษาวเิคราะห์	 
ส่งผลกระทบประเด็นทางด้านสังคมโดยเฉพาะเรื่องความใกล้ชิดและ
ความผูกพันของสถาบันครอบครัว	 เนื่องจากช่วงเวลาของการเรียน 
ของบุตรหลานในโรงเรียน	 และการปฏิบัติงานของผู้ปกครองที่ปฏิบัติ
งานในสถาบันอุดมศึกษาไม่สอดคล้องกัน	 	 มีผลกระทบทางตรงต่อ 
คณะที่มีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะของสาขาวิชาที่มี 
การบูรณการกับคณะศึกษาศาสตร์	 	 เช่น	 คณะศึกษาศาสตร์ผลิตคร ู
ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 หรือผลิตครูร่วมกับ 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีและคณะอืน่	ๆ 	ทีใ่ห้บรกิารวชิาศกึษา
ทัว่ไป	การปรบัเปลีย่นช่วงเวลาเรยีนของคณะศกึษาศาสตร์	จงึจำาเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดเทอมของวิทยาเขตปัตตานีในภาพรวม	
	 ดังนั้นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 จึงได้ยืนยันที่จะกลับไป
เปิด	–	ปดิภาคการศกึษาตามช่วงเวลาเดิม	โดยแต่ละวิทยาเขตสามารถ
จะขยับเวลาได้ตามความเหมาะสม	ทั้งนี้วิทยาเขตปัตตานีจะเริ่มขยับ
เวลาเปิด-ปิดภาคการศึกษาใหม่	 ในปีการศึกษา	 2562	 โดยจะเปิด 
ภาคการศึกษาที่ 	 1	 ในวันท่ี	 5	 สิงหาคม	 2562	 ป ิดภาควันที่		 
9	ธันวาคม		2562	ภาคการศึกษาที่	2	วันที่	23	ธันวาคม	2562	ปิดภาค
วันที่	 1	พฤษภาคม	2563	และภาคฤดูร้อน	 	 เปิดภาคการศึกษาวันที่	 
11	พฤษภาคม	2563	ปิดภาควันที่		2	กรกฎาคม		2563	และจะกลับ
มาเปิด-ปิดเหมือนปกติภายในปีการศึกษา	2564.	

  ผศ.ดร.มนทิรา	 ลีลาเกรียงศักดิ์	
ร อ ง อ ธิ ก า ร บดี ฝ ่ า ย วิ ช า ก า ร	
วทิยาเขตปัตตาน	ี	แจ้งวา่	ที่ประชุม
คณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลัย
สงขลานครินทร์	 ในคราวประชุม
ครั้งที่	2/2562	เมื่อ	12	กุมภาพันธ์	
2562	 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ
ให ้ เลื่ อนกำ าหนดการเป ิด -ป ิด	 
ภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 จากการเปิด-ปิด	 
ตามแบบภูมิภาคอาเซียน	 ไปเป็น
เปิด-ปิด	ภาคการศึกษาในช่วงเวลา

เดิม	 ในปีการศึกษา	 2563	 โดยแต่ละวิทยาเขตสามารถบริหารจัดการ
เวลาได้ตามความเหมาะสม	 ในส่วนของวิทยาเขตปัตตานีจะเริ่มขยับ
เลื่อนเวลาเปิดให้เร็วข้ึนตั้งแต่ปีการศึกษา	 2562	 และทุกวิทยาเขต 
จะกลับมาเปิด-ปิด	เหมือนเดิมภายในปีการศึกษา	2564	
	 รายงานข่าวแจ้งว่า	 เม่ือปี	 2554	 ท่ีประชุมอธิการบด ี
แห่งประเทศไทย		(ทปอ.)		มมีตใิห้สถาบนัอดุมศกึษาท่ัวประเทศเปิด-ปิด
ภาคเรียน	 ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุ ่มประเทศอาเซียน	 ตั้งแต ่
ปีการศึกษา	 2557	 โดยภาคเรียนท่ี	 1	 เปิดเดือนสิงหาคม	 ถึงเดือน
ธันวาคม	ภาคเรียนที่	2	เปิดเดือนมกราคม	ถึงเดือนพฤษภาคม	และปิด
ภาคเรียนเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม	 แทนท่ีจะปิดในช่วงฤดูร้อน	
ทั้งนี้โดยมีเหตุผลว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเปิด-ปิดของมหาวิทยาลัย
ในอาเซยีน	และมคีวามสะดวกในการแลกเปลีย่นนกัศกึษาและอาจารย์		
รวมทั้งสามารถรับนักศึกษาต่างชาติได้มากขึ้น	 เป็นต้น	 ซ่ึงผลจากการ
ดำาเนนิการเปิด-ปิด	 มหาวทิยาลยัตามมหาวทิยาลัยในอาเซียนดงักล่าว	 
ส่งผลกระทบกับการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลายด้าน	 เช่น	 คณะศึกษาศาสตร์	 ได้รับผลกระทบเก่ียวกับช่วงเวลา 
ในการฝึกสอนของนกัศกึษา	ทัง้นีเ้นือ่งจากสถานศกึษาระดบัการศกึษา 
ข้ันพื้นฐานและอาชีวศึกษาจะเปิดการเรียนการสอนแบบเดิมคือ 
เปิดเทอมในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนทำาให้เกิดปัญหาและ
อุปสรรคสำาหรับนักศึกษาโดยเฉพาะชั้นปีท่ี	 5	 ท่ีต้องฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในช่วงดงักล่าว	 รวมทัง้ขาดครพูีเ่ลีย้งคอยดแูลในระหว่างฝึกสอน 
ซึง่เดมิคาดว่าสถานศกึษาในสงักดัของสพฐ.	(สำานักงานคณะการการศกึษา

ม.อ.ปัตตานี ยืนยันกลับไปเปิด-ปิดมหาวิทยาลัยตามเดิม  
ไม่เอาแบบอาเซียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562
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	 ศาตราจารย์กิตตคิณุ	นายแพทย์จรสั	สวุรรณเวลา	นายกสภา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 และประธานกรรมการอิสระเพื่อการ
ปฏิรูปการศึกษา	 ให้เกียรติบรรยาย	 “ทางรอดของอุดมศึกษาไทย”	 
ในการประชุมวิชาการ	 The	 7th	 PSU	 Education	 Conference	 
เมือ่วนัที	่13	ธนัวาคม	2561	ทีศ่นูย์ประชมุนานาชาตฉิลองสริริาชสมบตัิ
ครบ	60	ปี	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่
	 ศาตราจารย์กิตตคิณุ	นายแพทย์จรสั	สวุรรณเวลา	นายกสภา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 และประธานกรรมการอิสระเพื่อ 
การปฏิรูปการศกึษา	กล่าวว่า	แม้ในทกุวนันีจ้ะเหน็ว่าประเทศมคีวามเจริญ
ในทกุด้าน	มทีีเ่รียนเพียงพอสำาหรบัทกุคน	มรีะบบบรหิารมหาวทิยาลยัทีด่	ีและ 
มกีารเน้นการวจิยัเพือ่พฒันาประเทศ	แต่เรากลบัต้อง	“ตดิกบัดกั”	ของ
ความเจริญนั้น	 เช่น	 การศึกษามีการเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ	 
มคีวามไม่สมดลุระหว่างสาขาด้านสงัคมศาสตร์และวทิยาศาสตร์	มกีาร
เน้นวิชาเฉพาะมากเกินไป	 ไม่มีการปรับตัว	 มีปัญหาเรื่องธรรมาภิบาล	
บุคลากรนักวิชาการหลายคนเปลี่ยนแปลงยาก	 การวิจัยถูกหาว่า 
ไม่สามารถนำามาใช้ประโยชน์ได้	และมกีารวดัค่าของผลงานทีก่ารตพีมิพ์
มากกว่าการนำาไปใช้ประโยชน์
	 นอกจากนั้นยังเกิดปัญหาคนว่างงาน	 ซึ่งจากจำานวนคน 
ว่างงาน	 400,000	 คน	 เป็นผู้จบระดับอุดมศึกษา	 150,000	 คน	 ซึ่ง 
ส่วนหนึ่งเกิดจากมีการรับนักศึกษาในบางสาขามากเกินความต้องการ	
หรอืไม่ตรงกบัความต้องการของตลาดแรงงานโดยสถาบนัทีผ่ลติบณัฑติ 
เหล่านั้นไม่สามารติดตามช่วยเหลือได้
	 ในด้านวิชาการ	 “เกิดการระเบิดขององค์ความรู้”	 ความรู้
หลายอย่างไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นแล้วดับไป	 แล้วเกิดองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมา	 
ดังน้ันความสามารถในการหาความรู ้สำาคัญกว่าการสะสมความรู	้ 
ความรู้จากการใช้จริงสำาคัญไม่น้อยกว่าทฤษฎี

	 วันนี้	 การศึกษาไทยอยู่ในยุคเปล่ียนผ่านโดยคนในอนาคต 
จะไม่เหมือนเดิม	 ดังนั้นสาระวิชาความรู้อย่างเดียวไม่พอ	 ต้องมี
สมรรถนะอืน่ประกอบด้วย	และการศกึษาแบบเดมิจะใช้สอนสำาหรับคน 
ในวัยศึกษาเล่าเรียน	ในวัยตั้งแต่	23	ปี	ลงมา	หรือ	กลุ่ม	Gen	Z	ไม่ได้
อกีต่อไป	กลุม่คนในอนาคต	จะมทีกัษะทางดจิติลั	คอมพวิเตอร์	คิดเป็น
ระบบ	 คิดข้ามขั้น	 คิดเร็ว	 มีความคิดสร้างสรรค์	 มุ่งสร้างนวัตกรรมท่ี 
นำาไปใช้ประโยชน์ได้	ชอบงานรบัจ้างอสิระ	ไม่จำาเป็นต้องทำางานตรงสาขา
ทีเ่รียนมา	สร้างธุรกิจใหม่	งานรับจ้างอิสระ
	 มหาวิทยาลัยต ้องมีการปรับตัว	 ตามเทคโนโลยีและ 
ตามพฤติกรรมของคนในอนาคต	 เปล่ียนกระบวนการสอนโดยต้องม ี
การสร้างความรูจ้ากประสบการณ์	 นำาไปสูก่ารเปลีย่นแปลงการเรยีนไปสู่ 
วธิกีารใช้ประโยชน์	 ต้องเป็นการศึกษาตลอดชีวิต	 และบัณฑิตต้องม ี
การเรียนรู ้ตลอดเวลา	 มีการพัฒนาการบริหารจัดการ	 บุคลากร	
คณาจารย์	มีการทำางานเป็นหนึ่งเดียว	และนำานวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อ
พัฒนากระบวนการและผลผลิต
	 มหาวิทยาลัยต้องเป็นที่ที่คนมีความรู้มาแลกเปล่ียนความรู้
กนั	อาจารย์อาจจะเรยีนรูจ้ากผูเ้รยีน	ต้องเปลีย่นจาก	“สร้างคน”	มาเป็น	
“สอนคนให้เรียนรู้การเปลี่ยนแปลง”	 เป็นแหล่งการศึกษาตลอดชีวิต 
ที่ผู ้ เรียนสามารถเรียนได้จากทุกแห่ง	 ไม่จำาเป็นต้องมานั่งเรียน 
ในมหาวิทยาลัย	 สามารถเรียนไปด้วยทำางานไปด้วย	 ซ่ึงต้องสร้างและ
สอนความรู้ด้วยกระบวนการอื่นที่ไม่เหมือนเดิม
	 แต่จะเปลี่ยนเป็นอย่างไรเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องช่วยกัน	
อาจารย	์	บุคลากร	 และผู้บริหารทุกระดับ	 ต้องตระหนัก	 และต้อง	
“ตระหนัก”	 ว ่าสภาพปัจจุบันมีป ัญหาแล้ว	 และต้องขยับกัน 
ทั้งมหาวิทยาลัย	 ปรับใจ	 ปรับพฤติกรรม	 ร่วมใจกัน	 เห็นประโยชน์ 
ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง	เพื่อความอยู่รอดในอนาคต.

นายกสภา ม.อ. ชี้มหาวิทยาลัยต้อง “ตระหนัก” และ
ปรับตัว เพื่อความอยู่รอดของอุดมศึกษาไทย

	 	 	 	 	 	 งานประชาสัมพันธ์	วิทยาเขตหาดใหญ่	รายงาน
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ภาพข่าว

	 	ดร.อัตชัย	 เอื้ออนันตสันต์	 รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน	 วิทยาเขตปัตตานี	 พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา	 
วางพวงมาลาสกัการะอนสุาวรยี	์พนัเอกขนุองิคยุทธบรหิาร	รว่มกบั	พลโท	พรศกัดิ	์พลูสวัสดิ	์แมท่พัภาคที	่4	นายไกรศร	วศิษิฎว์งศ	์ผูว้า่ราชการ
จงัหวัดปตัตาน	ีนายพทิกัษ์	กอ่เกียรติพทิกัษ	์นายกเทศมนตรเีมอืงปตัตาน	ีขา้ราชการทหารและขา้ราชการทกุหมูเ่หล่า	ในจังหวดัปตัตาน	ีเนือ่งใน 
วันวีรไทย	เมื่อวันที่	8	ธันวาคม	ที่ผ่านมา	ณ	มณฑลทหารบกที่	46	ค่ายอิงคยุทธบริหาร	ตำาบลบ่อทอง	อำาเภอหนองจิก	จังหวัดปัตตานี	.

	 	นายสาอะ	หวังเกษม	หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย	กองอาคารสถานท่ีวิทยาเขตปัตตานี		พร้อมด้วยนายณรงค์วิทย์	อังกนะตระกูล		
บุคลากรกองอาคารสถานที่วิทยาเขตปัตตานี			เป็นผู้แทนคณะผู้บริหาร	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี		ร่วมงานวันกองทัพ
ไทย	 	ร่วมในพิธีกระทำาสัตย์ปฎิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล	 	ประจำาปี	2562	 	ของหน่วยทหารในพื้นที่	มณฑลทหารบกที่	 46	 	 เมื่อวันที่	 18	
มกราคม	2562.

	 	คณะผู้บริหารวิทยาเขตปัตตานี			ร่วมแสดงความยินกับ	ศ.ดร.ปริศวร์	ยิ้นเสน	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		ในโอกาส
ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์			เป็นศาสตราจารย์ภาษาเกาหลีคนแรกของประเทศไทย			เมื่อเร็วๆ	นี้.
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ภาพข่าว

	 	โครงการปตัตานเีมอืงเศรษฐกจิสรา้งสรรคบ์นเสน้ทางวงแหวนพหวุฒันธรรม(	Pattani	Heritage	City	)	มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร	์
วิทยาเขตปัตตานี		ร่วมจัดนิทรรศการนำาเสนอผลงานในงาน	BCG	in	action@Southern	of	Thailand	(ด้านขวาน	4.0)		เมื่อวันที่	14	ธันวาคม	
ทีผ่า่นมา	ณ	คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์วทิยาเขตหาดใหญ	่โดยม	ีดร.สุวทิย	์เมษินทรยี	์รฐัมนตรกีระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี	เป็นประธานในพิธีเปิดงาน	โดยมีนายวีรนันท์	เพ็งจันทร์	ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา	และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
ร่วมให้การต้อนรับ
	 	ทางโครงการฯ	 ได้นำาเสนอผลงานที่ได้เข้าไปศึกษาและพัฒนาศักยภาพที่แตกต่างและหลากหลายของพื้นที่ชุมชนต้นแบบ	 4	 แห่ง 
ในปัตตานี	 คือ	 ชุมชนกือดาจีนอ	 (ชุมชนจีนหัวตลาด)	 ชุมชนจะบังติกอ	 ชุมชนชิโนโปรตุกิส	 และชุมชนมัสยิดกลาง	 ถนนยะรัง	 ในด้าน 
ต่าง	 ๆ	 เช่น	 	 การพัฒนาลวดลายผ้าพื้นเมือง	 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์	 	 การเริ่มต้นธุรกิจเพื่อการเติบโตแบบ 
กา้วกระโดด	(Startup)		การพฒันาปตัตานใีห้เปน็เมอืงปทูะเลโลก		การพฒันาศนูยข์อ้มลูทอ่งเทีย่วชมุชน		ทัง้นี	้โครงการ	Pattani	Heritage	City	 
(ภายใต	้Creative	Economy)	นีเ้ปน็การพฒันาการทอ่งเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และเชิงวฒันธรรม	ซึง่เปน็บทบาทในการรว่มพฒันาจงัหวดัชายแดน 
ภาคใต้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมสันติสุข	 โดยการบูรณาการหลักสูตร	 งานวิจัยและบูรณาการวิชาการระหว่างศาสตร์ต่าง	 ๆ	 
ของสาขาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี.
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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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1. กระดาษห่อของขวัญ ใบละ 15 บาท โหลละ 150 บาท
2. ผ้าขาวม้าลายจวนตานี 400 บาท
3. นาฬิกาติดผนัง 300 บาท
4. เข็มหนีบไทพร้อมกล่อง 120 บาท   เข็มหนีบไท 80 บาท
5. เข็มกลัดพร้อมกล่อง 95 บาท เข็มกลัด 60 บาท
6. ปากกา 1  200 บาท
7. ปากกา  200 บาท
8. พวงกุญแจ 125 บาท
  จำาหน่ายที่ : 

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

โทร.073-312318 โทร.ภายใน 1030,1031,1034  

E-mail: pr.pattani@g.psu.ac.th

แวะช็อป-ซื้อของที่ระลึก “ม.อ.ปัตตานี”

1
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หลักสูตรที่เปิดสอน
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 • (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


