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	 15	 สถาบันวิชาการและองค์กรประชาสังคมทั้งในและนอกพื้นที	่	

เปิดแถลงข่าวร่วมจัดท�าโครงการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ

กระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้	 (Peace	Survey)	 เพื่อรับรู้

ความต้องการของประชาชนตามสภาพท่ีเป็นจริงตามหลักวิชาการ	 โดย

ถือเป็นการท�างานร่วมกันของ	องค์กรที่หลากหลายจ�านวนมากเป็นครั้งแรก	

นักวิชาการ	 ช้ีเสียงของประชาชนมีส่วนส�าคัญในการก�าหนดทิศทางของ

กระบวนการสันติภาพ	 เตรียมลงเก็บข้อมูลภาคสนามช่วง	 เมื่อวันที	่

20	มกราคม	-	20	กุมภาพันธ์	2559	ก่อนเผยแพร่ผลส�ารวจต่อสาธารณะ

ในเดือนมีนาคม	2559	

	 เมื่อวันที่	 18	มกราคม	2559	 	ผู้แทนของสถาบันทางวิชาการ
และองค์กรประชาสังคม	15	องค์กร	 ได้ร่วมกันแถลงข่าวการด�าเนิน
งานโครงการส�ารวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการ
สันติภาพ	จังหวัดชายแดนภาคใต้	 (Peace	Survey)	ณ	ห้องประชุม
ศรีวังสา	 คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 โดยได้รับความ	สนใจจากสื่อมวลชน	องค์กรประชาสังคม	
นักวิชาการ	 และเจ้าหน้าที่จ�านวนมาก	 การส�ารวจความคิดเห็น
ประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี	้	
มีวัตถุประสงค์ที่จะสะท้อนเสียงของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ปัตตานี	 ยะลา	นราธิวาส	และสงขลาในอ�าเภอจะนะ	 เทพา	นาทว	ี
และสะบ้าย้อย	 อย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการและมีความต่อ
เน่ืองว่ามีความคิดเห็นและความรู ้สึก	 อย่างไรต่อกระบวนการ
สันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาตานีที่เกิดขึ้น	 	 เพื่อให้รัฐบาล	
กลุ่มขบวนการต่อสู้	 ปาตานีหรือกลุ่มผู้ที่เห็นต่างจากรัฐ	 ผู้มีส่วนได้
ส ่วนเสีย	 และสาธารณชนได้รับรู ้ความต้องการท่ีแท้จริงของ	
ประชาชน	 ซึ่งจะเป็นข้อมูลส�าคัญในการก�าหนดทิศทางการแก้ไข
ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้อง	 กับสภาพความเป็น
จริงของปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่	

	 พล.อ.เอกชัย	 ศรี วิลาส	
ผู ้อ�านวยการส�านักสันติ วิ ธีและ
ธรรมาภิบาล	สถาบันพระปกเกล้า	
กล่าวว่า	 การส�ารวจ	ความคิดเห็น
ประชาชนครั้งน้ีแตกต่างจากการ
ส� ารวจความคิด เห็น ท่ีผ ่ านมา	
เนื่องจากเป็นการส�ารวจความ	 2	
คิด เห็นของประชาชนในเรื่ อ ง	

“กระบวนการสันติภาพ/สันติสุข”	 โดยถือเป็นครั้งแรกที่เป็นกระบวนการ 
ท�างานร่วมกันขององค์กรที่หลากหลายจ�านวนมากขนาดน้ี	 ตั้งแต่
ขั้นตอนการออกแบบสอบถาม	การสุ่มพื้นที่	ตัวอย่าง	การเก็บข้อมูล
ภาคสนาม	 รวมท้ังการวิเคราะห์ผลการส�ารวจและการน�าเสนอผล
ต่อสาธารณะท่ีจะด�าเนินการในระยะต่อไป	 	 	 ทั้งนี้	 เพ่ือให้เกิดการ
ยอมรับมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากทุกฝ่าย	 และสามารถน�าผลที่
ได ้ไปประกอบการตัดสินใจก�าหนดแนวทางแก้ไขป ัญหาใน
แต่ละห้วงเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 ผศ.ดร.ศรีสมภพ	 จิตร ์ ภิรมย ์ศรี	
ผู้อ�านวยการสถานวิจัยความขัดแย้งและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม	ภาคใต้	
หรือ	CSCD	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี	 ระบุว่า	 การท�างานน้ี
มีการเตรียมการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน	
2558	 และจะมีการลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล

ภาคสนาม	เมื่อวันที่	20	มกราคม	–	20	กุมภาพันธ์	2559		โดยแบ่ง
ประชาชนกลุ่มตัวอย่างออกเป็น	 2	ประเภท	คือ	ประชาชนท่ัวไปใน
จังหวัดปัตตานี	 ยะลา	นราธิวาส	และสงขลาในอ�าเภอจะนะ	 เทพา	
นาทวี	และสะบ้าย้อย	จ�านวน	1,560	คน	และผู้น�าทางความคิดจาก
ทุกภาคส่วน	จ�านวน	150	คน	คาดว่าจะแถลง	ผลการส�ารวจได้ใน
เดือนมีนาคม	 และหลังจากนั้น	 ก็จะมีการส�ารวจอีกเป็นระยะ
อย่างต่อเนื่องทุกๆ	6	เดือน	
	 “ประสบการณ์จากพ้ืนท่ีขัดแย้งท่ัวโลกแสดงให้เห็นชัดเจนว่า	
เสียงของประชาชนเป็นปัจจัยส�าคัญในการ	ก�าหนดว่ากระบวนการ
สันติภาพจะด�าเนินไปในทิศทางใด	มีความต่อเนื่องหรือไม่	 และข้อ
ตกลงที่ได้จะมีความ	 ย่ังยืนหรือไม่อย่างไร	ณ	 เวลาน้ี	 จึงถือเป็นช่วง
เวลาส�าคัญท่ีประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาตานี	 	 จะส่ง
เสียงถึงผู้เก่ียวข้องเพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นสู่การให้ประชาชนเป็นเจ้าของ
การสร ้างสันติภาพ/สันติสุข	 อย่างแท้จริง”	 ผศ.ดร.ศรีสมภพ	
จิตร์	ภิรมย์ศรี	กล่าว		
	 อนึ่ง	 การส�ารวจครั้งน้ี	 	 เป็นความร่วมมือระหว่างคณะ
วิทยาการสื่อสาร	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี			
สถาบันอิสลาม	มหาวิทยาลัยฟาฏอนี,	 สถาบันอิสลามและอาหรับ
ศึกษา	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์,	สถานวิจัยความขัดแย้ง

15 องค์กรเตรียมลงส�ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน 
ต่อกระบวนกำรสันติภำพชำยแดนใต้/ปำตำนี
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15 องค์กรเตรียมลงส�ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน 

ต่อกระบวนกำรสันติภำพชำยแดนใต้/ปำตำนี

มุมหนึ่งในรั้วศรีตรัง

บรรณำรักษ์และนักวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัยทั่วประเทศ 

ร่วมประชุมวิชำกำรระดับชำติข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค

ครั้งที่ 6 ที่หำดใหญ่

ม.อ.อยู่ในอันดับที่ 5 มหำวิทยำลัยดีที่สุดของไทย

นักศึกษำคณะรัฐศำสตร์ ม.อ.ปัตตำนี เกือบ 30 คนไปฝึกงำน

ในทวีปเอเชีย อเมริกำ และยุโรป

รวมพลัง รำชกำรไทย ลดใช้พลังงำน

ม.อ.ปัตตำนี เปิดตัวโครงกำร “PSU RECYCLE BANK” 

เพิ่มมูลค่ำจำกขยะ เพื่อตอบสนองนโยบำยมหำวิทยำลัยสีเขียว Green 

Campus

ขอแสดงควำมยินดีกับบุคลำกร ม.อ. 

ที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นบุคลำกรดีเด่น ประจ�ำปี 2558

ม.อ.ปัตตำนี จับมือ UUM มำเลเซีย

ร่วมพัฒนำนักศึกษำ และบุคลำกรระหว่ำงสองสถำบัน

คณะวิทยำกำรสื่อสำร จัดกิจกรรมแบกเป้สะพำนกล้อง ท่องอำเซียน 

ให้นักศึกษำลงพื้นที่เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี

ของประเทศเพื่อนบ้ำน ฝึกทักษะด้ำนภำษำ กำรท�ำงำนเป็นทีม 

ม.อ.ปัตตำนี เปิดตัวแคมเปญ  “My Bottle My PSU My World” 

สนองนโยบำย “Green and Clean Campus”

ภำพเป็นข่ำว

แนะน�ำหลักสูตรวิทยำเขตปัตตำนี

	 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานีได้รับ	 2	 รางวัล	 ในการแข่งขันตอบปัญหาความรู้

ตัวอักษรญ่ีปุ่น	 (คันจิ)	 ระดับอุดมศึกษา	 ในการแข่งขันทักษะภาษาญ่ีปุ่น	 ในงาน	 “PIM	 Language	 Competition”	คร้ังที่	 1	 ประจ�าปี	 2559

เม่ือวันที่	 5	 กุมภาพันธ์	 2559	ณ	 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	 อ�าเภอปากเกร็ด	 จ.นนทบุรี	รางวัลชนะเลิศ	 ระดับประเทศ	 นายจตุรงค์	 ผมหอม	

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น	 ชั้นปีที่	 4	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	 1	 ระดับประเทศ	 นายโรสดี	 ตาแกะ	 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น	 ชั้นปีท่ี	 4

ขอแสดงควำมยินดีกับ

และความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต ้ 	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร ์	 วิทยาเขตปัตตานี,	 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา,	 คณะวิทยาการจัดการ	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตหาดใหญ่,	 สถาบันสันติ
ศึกษา	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 	 วิทยาเขตหาดใหญ่ ,	
สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต ้ 	 คณะแพทยศาสตร ์	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตหาดใหญ่,	 สถาบันสิทธิ
มนุษยชนและสันติศึกษา	มหาวิทยาลัยมหิดล,	 ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านคณิตศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล,	 มูลนิธิ
เอเชีย,	ศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ	,	ส�านักสันติวิธีและธร
รมาภิบาล	ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 ,	 สถาบันพระปกเกล้า	 และสภา
ประชาสังคมชายแดนใต้	



บรรณำรักษ์และนักวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัยทั่วประเทศ 
ร่วมประชุมวิชำกำรระดับชำติข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค
ครั้งที่ 6 ที่หำดใหญ่

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เป็นเจ้าภาพจัดประชุม	 PULINET	

หรือการประชุมวิชาการระดับชาติ	 ข ่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย

ส่วนภูมิภาค	ครั้งที่	 6	 เมื่อวันที่	 	 16	 –	 17	กุมภาพันธ์	 2559	 	ณ	 โรงแรม

ลีการ์เด้น	พลาซ่า	 อ�าเภอหาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	 โดยมี	 รศ.ดร.ชูศักดิ	์

ล่ิมสกุล	 	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เป็นประธานในพิธีเปิด

การประชุมวิชาการระดับชาติ	 	 รศ.อิ่มจิต	 เลิศพงษ์สมบัติ	 	 รองอธิการบด	ี

วิทยาเขตปัตตานี		กล่าวรายงาน		ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย	ผู้บริหาร	ผู้ทรง

คุณวุฒิ	 อาจารย์	 บรรณารักษ์	 นักเอกสารสนเทศ	 นักคอมพิวเตอร์	 และ

ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับห้องสมุด	 จากสถาบันการศึกษาทั้งในและนอก

ข่ายงาน	PULINET	ประมาณ	200	คน			โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ	อาทิ		

รศ.ดร.	ชูศักดิ์	ลิ่มสกุล	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		บรรยาย

เร่ือง	 “GREEN	 UNIVERSITY:	 มหาวิทยาลัยในวันที่ต้อง	 เปล่ียนสี”			

ศุ	บุญเลี้ยง		ศิลปิน	นักเขียน		บรรยายเรื่อง	“มหาสมุดสีเขียว”	ผศ.	ดร.	อัครวิทย์

กาญจนโอภาษ	 อาจารย์ประจ�าคณะอุตสาหกรรมเกษตร	 มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์	 บรรยายเร่ือง	 “รู ้ ลึกลิขสิทธิ์ เพื่อการใช้และบริการ

สารสนเทศอย่างเท่าเทียมและเที่ยงธรรม”

 	 	 รศ.ดร.ชู ศัก ด์ิ 	 ล่ิมสกุล	
อ ธิ ก า ร บ ดี 	 ม ห า วิ ท ย า ลั ย
สงขลานครินทร์	 ประธานในพิธีเปิด
ก า รป ร ะ ชุ ม วิ ช ากา ร ร ะดั บ ช าติ	
PULINET	 ครั้งที่	 6	 เรื่อง	 “Growing	
Green	 Library	 for	 All	 กล่าวว่า

  ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก	 ไม่ว่าจะเป็น
ภาวะโลกร ้อน	 การเปลี่ยนแปลง

สภาพอากาศของโลก	 	มลพิษ	ขยะ	นับวันยิ่งสร้างปัญหาให้กับโลก
เพิ่มขึ้น	ทุกวัน	ทุกวินาที	กลายเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไขและส่งผลก
ระทบต่อโลกใบนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 ห้องสมุดสีเขียวถือเป็นทาง
เลือกหนึ่งที่ห้องสมุดเลือก	 	 เพื่อด�าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบาย
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของชาติ	 เป็นแหล่งการเรียนรู	้
ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ	ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	 มีการบริหารจัดการด้านการ
ประหยัดพลังงาน	และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	กระตุ้นและส่งเสริม
ให้บุคลากรและผู ้รับบริการมีความรู ้ความเข้าใจ	 และมีความ

ตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม	 เป็นแบบ
อย่างในการรณรงค์การลดพลังงาน	ลดการใช้ทรัพยากรท่ีท�าลายสิ่ง
แวดล้อม	 นับเป็นสิ่งท่ีน่าชื่นชมท่ีห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามอง
เห็นความส�าคัญในการปรับเปลี่ยนไปสู่ห้องสมุดสีเขียว	มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคม	ร่วมอนุรักษ์พลังงาน	รักษ์สิ่งแวดล้อม	และร่วม
สร้างโลกใบนี้ให้น่าอยู่	 ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของโลกสีเขียวที่สวยงาม
สืบไป	
 รศ.อ่ิมจิต	 เลิศพงษ์สมบัติ	 	 รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ป ั ต ต า นี 	 	 ก ล ่ า ว ว ่ า 	 ก า ร ป ร ะ ชุ ม	
PULINET	 วิชาการ	 	 ครั้งที่	 6	 เป็นโครงการ
ประชุมวิชาการระดับชาติที่จัดขึ้นต่อเน่ือง
ทุกป ี 	 โดยมีสมาชิกเครือข ่ายห ้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค	หมุนเวียนกันเป็น
เจ้าภาพจัดประชุม	 ในปี	 2559	 หอสมุด

จอห์นเอฟ	 เคนเนด้ี	 วิทยาเขตปัตตานี	 ส�านักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง	 อรรถกระวีสุนทร	 ส�านักวิทยบริการ	 ห ้องสมุด	
วิทยาเขตภูเก็ต	 ห้องสมุด	 วิทยาเขตตรัง	 และหอบรรสารสนเทศ	
วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี	 	 ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม	 PULINET	
วิชาการในครั้งน้ี	 	 มีการน�าเสนอผลงานภาคบรรยาย	 และภาค
โปสเตอร์	ประกอบด้วยหัวข้อที่น่านสนใจคือ	การจัดการสารสนเทศ	
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม	 	 การบริการสารสนเทศ	 การ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์	 (CRM)	การบริหารองค์กร	การจัดการความรู	้	
โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการจัดการ
และการบริการสารสนเทศ	 การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวและร่วมรับ
ผิดชอบต่อสังคมในการ	ด�าเนินงานภายใต้กฏหมายลิขสิทธ์	 โดยจัด
ให้มีเวทีการน�าเสนอผลงานวิจัยภายใต้หัวข้อ	การจัดการสารสนเทศ	
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม	 การบริการสารสนเทศ	
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์	 	การบริหารองค์กร	และการจัดการความรู้
ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เก่ียวข้องในระดับต่างๆ	 ทั้งภาครัฐ	
และภาคเอกชน	 ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน	การ
สร้างความเข้าใจร่วมกัน	 และเป็นการพัฒนาระบบการบริการ
สารสนเทศโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา	 เพ่ือตอบสนองการเรียนรู้
ใหม่ภายใต้	แนวคิดสังคมฐานความรู้
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	 อาจารย์เจษฎา	 โมกขกุล	 ผู้อ�านวยการส�านักทรัพยากรการ
เรียนรู้คุณหญิงหลง	 อรรถกระวีสุนทร	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
แจ้งว่า	 	การประชุมวิชาการระดับชาติ	PULINET	 ได้เริ่มจัดครั้งแรก	
เมื่อปี	พ.ศ.	2553	โดยห้องสมุดมหาวิทยาลัยในภูมิภาค	จ�านวน	20	
สถาบันท่ัวประเทศที่เป็นสมาชิก	PULINET	 ได้หมุนเวียนกันเป็นเจ้า
ภาพ	โดยก�าหนดจัดการประชุมปีละ	1	ครั้ง	 เพื่อให้สมาชิกห้องสมุด
ต่างๆ	 ได้ติดตามความก้าวหน้าในวงการวิชาชีพห้องสมุด	 แลก
เปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน	
ในการจัดประชุมวิชาการครั้งน้ี	นับเป็นครั้งที	่
6	 ซึ่งคณะกรรมการอ�านวยการข่ายงานห้อง
สมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค	 เห็นชอบให้	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติ	 ในหัวข้อเรื่อง	
“Growing	Green	Library	for	All	(Growing	
GLA)”	 โดยมีวัตถุประสงค์	 เพ่ือเป็นเวที
การน�าเสนอผลงานวิจัย	 การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์	แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ	ตลอดจนการแสดงความ

คิดเห็นในสาระ	ด้านการจัดการและการบริการสารสนเทศและสื่อ
การเรียนรู้ระหว่าง	 นักวิชาชีพและผู้สนใจ	 ในการสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน	 เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่	 เพ่ือไปสู่กระบวนการจัดการ
ความรู้ในขั้นตอนของการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ	 เพ่ือระดมความ
คิด เ ห็นจากนัก วิชาชีพ 	 นัก วิชาการ 	 นัก วิจั ย 	 ผู ้ เ ชี่ ยวชาญ
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 ในการศึกษาการจัดการและการบริการ
สารสนเทศ	การสร้างความเข้าใจและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้เกิดขึ้น
ในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม	ซึ่งจะน�าไปสู่ขั้นตอน
การปฏิบัติและความสมานฉันท์ทางสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	
เพื่อร่วมสร้าง	สนับสนุน	ส่งเสริมแนวคิดเรื่องสิ่งแวดล้อม	โดยพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้	 เพ่ือจุดประกายให้เกิดการพัฒนาจิตส�านึกและ
พฤติกรรมท่ีดี	 เสริมสร้างศักยภาพและความตื่นตัว	ต่อบทบาทของ
ตนเองในการดูแลสภาพแวดล้อมของท้องถ่ินอย่างย่ังยืน	 และเพ่ือ
สนับสนุนให้มีการพัฒนา	และขยายเครือข่ายการน�าผลงานวิจัยไป
ใช้ในเชิงพัฒนาเพ่ือสร้างสรรค์ชุมชนแห่งการเรียนรู้	 ระบบห้องสมุด	
คลังความรู้	 ระบบการเรียนรู้ไร้พรมแดน	ตลอดจนสามารถสร้างงาน
วิจัยและความร่วมมือที่ดีในระดับต่าง	ๆ	ต่อไป
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ม.อ.อยู่ในอันดับที่ 5 มหำวิทยำลัยดีที่สุดของไทย

 การจัดอันดับของWebometrics	Ranking	of	World	Universiti

esประเทศสเปนจัดอันดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้เป็นมหาวิทยาลัย	

E-University	คุณภาพอันดับที่	5	ของประเทศไทย	เป็นอันดับ	ที่	122	ของ

เอเซีย	จากจ�านวนมหาวิทยาลัยในเอเซีย	8,992	สถาบัน	 	และอันดับที่	685	

ของโลก	จากจ�านวน	23,895	สถาบันทั่วโลก

	 รายงานข่าวจาก	Webometrics	Ranking	of	World	Universities	
ซึ่งจัดท�าโดย	Cybermetrics	 Lab	หรือ	 Internet	 Lab	ซึ่งเป็นกลุ่ม
วิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ	 ประเทศสเปน	 เริ่มด�าเนินการตั้งแต่	
ปี	ค.ศ.	2004	จะมีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์	2	ครั้งต่อปี	
คือช่วงเดือนมกราคมและช่วงเดือนกรกฎาคม	ของทุกปี	 ผ่านทาง
เว็บไซต์	www.webometrics.info	การประกาศผลเมื่อเดือนมกราคม	
2559	ส�าหรับประเทศไทย	อันดับ	1	ได้แก่	มหาวิทยาลัยมหิดล	อยู่ใน
อับดับ	 37	 ของเอเซีย	 อันดับ	 302	 ของโลก	อันดับ	 2	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 อันดับ	 42	 ของเอเซีย	 และอันดับ	 331	 ของโลก	
3.มหาวิทยาลัยขอนแก่น	อันดับ	80	ของเอเซีย	และอันดับ	528		ของ
โลก	4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	อันดับ	111	ของ
เอเซีย	 และอันดับ	 653	 ของโลก	 5.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อันดับ	 122	 ของเอเซีย	 และอันดับ	 685	 ของโลก	 6.มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี	อันดับ	162	 	ของเอเซีย	และอันดับ	817	ของโลก	
7.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 อันดับ	
171	 ของเอเซีย	 และอันดับ843	 	 ของโลก	 8.มหาวิทยาลัยนเรศวร
อันดับ	 225	 	 ของเอเซีย	 และอันดับ	 987	 ของโลก	 9.มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	 อันดับ	 227	 ของเอเซีย	
และอันดับ	 999	 ของโลก	 และอันดับท่ี	
10.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 อันดับ	 234		
ข อ ง เ อ เ ซี ย 	 แ ล ะ อั น ดั บ 	 1 , 0 1 8
ของโลก
	 มหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ
ให้เป็นอันดับ	 1	 ของโลกคือ	 1.Harvard	
University	 ,2.	 Stanford	 University,	
2 . 	 Massachuset ts 	 Ins t i tu te 	 o f	
T e c h n o l o g y 	 ( อั น ดั บ ที่ 	 2 	 ม	ี
2	 มหาวิทยาลัย)	 ,3.	 University	 of	
Ca l i fo rn ia 	 Berke ley ,4 	 Corne l l	
University,	5.University	of	Michigan,	
6 . 	 Un ive rs i t y 	 o f 	 Wash ing ton ,
7.University	 of	Wisconsin	Madison	
8	 .University	 of	 Pennsylvania,9.	
Columbia	 University	 New	 York,	
10.	 University	 of	 California	 Los	
Angeles	 UCLA	 ,11.Pennsylvania	
State	University	 โดยพบว่า	 11	อันดับ
แรกเป็นมหาวิทยาลัยจากสหรัฐอเมริกา

ทั้งหมด	ในขณะที่อันดับ	12	และ	13	เป็น	University	of	Oxford	และ	
13.University	 of	Cambridge	 จากประเทศอังกฤษ	ส่วนอันดับ	 1	
ของเอเซีย	ได้แก่	มหาวิทยาลัยโตเกียว	(University	of	Tokyo)	อยู่ใน
อันดับ	 40	 ของโลก	 อันดับ	 2	 มหาวิทยาลัยปักก่ิง	 (Peking	
University)	อันดับ	46	ของโลก	และอันดับ	3	มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ไต้หวัน	 (National	 Taiwan	 University)	 อันดับ	 50	 ของโลก	
การจัดอันดับ	 “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์	 (E-university)”	
ตามเกณฑ์การจัดอันดับของ	Webometrics	ประกอบด้วย	
	 1.	 VISIBILITY	 (50%)	 เป็นการใช้ค่าเฉล่ียระหว่าง	Majestic	
SEO	และ	 ahrefs	 ซึ่งเป็นผู้ให้บริการข้อมูลจ�านวนลิงค์	 ภายนอกท่ี
ลิงค์เข้ามาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
	 2.	 PRESENCE	 (10%)	 คือการวัดจ�านวนหน้าเว็บเพจของ
มหาวิทยาลัยภายใต้โดเมน	 ซึ่งไม่นับรวม	 .pdf	 files	 (วัดด้วย	
Google)
	 3.	 OPENNESS	 (10%)	 คือการวัดจ�านวนไฟล์เอกสาร	
(.pdf	files)	ที่น�าเสนอบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	(วัดด้วย	Google)
	 4.	EXCELLENCE	(30%)	=	จ�านวนบทความวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสาร	 ซึ่งรวบรวม	 10%	 ของงานวิจัยหรือเอกสาร
วิชาการท่ีถูกน�าไปอ้างอิงมากท่ีสุดในแต่ละสาขาวิชา	 ในระยะเวลา	
5	ปี	
ที่มา	-	http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand
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ที่มำ : http://mis-pattani2.pn.psu.ac.th/intranet/PR/energy.html

สำระวิธีประหยัดไฟ

นักศึกษำคณะรัฐศำสตร์
ม.อ.ปัตตำนี
เกือบ 30 คนไปฝึกงำน
ในทวีปเอเชีย อเมริกำ และยุโรป 

	 คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตาน	ี

ต้องการให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	ณ	 	 สถานประกอบการจริง

เพื่อประสบการณ์ของนักศึกษาในการเข้าสู่สังคมการท�างานในอนาคต	 	 จึง

ส่งนักศึกษา	27	คนไปปฏิบัติงานใน	7	ประเทศ

	 ผศ.ชิดชนก	 	ราฮิมมูลา	 คณบดีคณะ
รัฐศาสตร ์ 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 	์
วิทยาเขตปัตตานี	 เป ิดเผยว ่า	 ตามท่ีคณะ
รัฐศาสตร์	 ได้ส่งนักศึกษาไปฝึกงานในรายวิชา
สหกิจศึกษาโดยได้รับหน่วยกิต	 และนักศึกษา
ทั่วไปของคณะไปฝึกงาน	ณ	สถานประกอบการ
จ ริง 	 ในต ่ างประ เทศ	 เ พ่ือ เ พ่ิม พูนทักษะ
ประสบการณ์วิชาชีพ	 ในการเข้าสู ่สังคมการ
ท�างานในอนาคต	 และการมีส่วนร่วมในการ
สร้างบัณฑิตขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต	มาตั้งแต่ปีการศึกษา	2553	นั้น	
ปรากฏว่ามีจ�านวนนักศึกษาขอไปฝึกปฏิบัติงาน	ณ	ต่างประเทศเพิ่ม
มากข้ึนทุกปี	 โดยในภาคการศึกษาท่ี	 2	 ปีการศึกษา	 2558	 นี้	
นักศึกษาจ�านวน	 27	 คน	 ได้สมัครไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ระยะเวลา	16	สัปดาห์	ตั้งแต่วันที่	11	มกราคม	-		29		เมษายน		2559			
ในประเทศต่างๆ	ได้แก่มาเลเซีย		11	คน		อินโดนีเซีย	4	คน		อินเดีย	

3	คน	ลาว	3	คน	 	จีน	3	คน	อเมริกา	1	คน	และเยอรมัน	2	คน	ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะไปปฏิบัติงาน	ณ	สถานกงสุล	สถานเอกอัครราชทูต	และ
ส�านักงานส่งเสริมการค้าไทยระหว่างประเทศ
	 คณบดีคณะรัฐศาสตร ์ 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์	
วิทยาเขตปัตตานี	 ชี้แจงต่อไปว่า	 เหตุผลประการหนึ่งที่นักศึกษา
สมัครเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานในต่างประเทศมากขึ้นทุกปี	 เนื่องจาก
ได้รับแรงบันดาลใจจากรุ่นพ่ีว่าศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 สามารถไปฝึกงาน	 และท�างาน	ณ	ต่างประเทศ
ได้จริง	 เนื่องจากนักศึกษา	 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
นอกจากมีความขยันหมั่นเพียรแล้ว	ยังมีความพร้อมที่จะพัฒนา
ตนเองด้านต่างๆโดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ	และอีกประการหนึ่ง
คือ	 การที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 เปิดสอน
สาขาวิชาต่างประเทศถึง	7	สาขาได้แก่ภาษาจีน	ภาษาญี่ปุ่น	ภาษา
เกาหลี	ภาษาฝรั่งเศส	ภาษาอังกฤษ	ภาษามลายู	และภาษาอาหรับ	
ท�าให้นักศึกษามีทักษะภาษาต่างประเทศในระดับดี	นอกจากนี้การ
เป็นมหาวิทยาลัยภูมิภาคที่เป็นเสมือนประตูสู่อาเซี่ยน	และจากการ
ที่นักศึกษาและคณาจารย์มีจ�านวนไม่มากนัก	 ท�าให้มีความ
สนิทสนม	และผูกพัน	 จนส่งผลให้นักศึกษากล้าท่ีจะซักถาม	หรือ
ปรึกษาอาจารย์	จนส่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามากขึ้น.
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	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 	 วิทยาเขตปัตตานี	 เปิดตัวโครงการ	

“ธนาคารขยะ	 ม.อ.ปัตตานี	 	 PSU	 RECYCLE	 BANK	 “เมื่อวันที่	 27	

มกราคม	 2559	 แนะน�าการเพิ่มมูลค่าจากขยะ	 และลดปริมาณขยะภายใน

มหาวิทยาลัย	 ตามแนวนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว	Green	 and	 Clean	

campus

	 ดร.บดินทร์	แวลาเตะ	รองอธิการบดี
ฝ ่ า ย พัฒนา นัก ศึ กษา 	 มหาวิ ทยาลั ย
สงขลานครินทร์		วิทยาเขตปัตตานี		เปิดเผยว่า	 
ขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ	 มีนโยบายให ้ทุก
วิ ทยา เ ขตของสงขลานคริ นทร ์ 	 เ ป ็ น
มหาวิทยาลัยสีเขียว	และทุกพ้ืน	 เต็มไปด้วย
ความสะอาด	 ภายใต้โครงการใหญ่ของ
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อว่า	Green	Campus		ใน

ส่วนของวิทยาเขตปัตตานี	 ใช้ชื่อโครงการว่า	Green	 and	Clean	
campus	 มุ่งให้มหาวิทยาลัยมีท้ังพ้ืนที่สีเขียวและมีความสะอาด	
โดยอาศัยก�าลังจากนักศึกษาช่วยกันขับเคลื่อน	 เพราะขณะน้ี
มหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยและทั่วโลกให้ความส�าคัญกับพ้ืนที่สี
เขียว	 หรือพ้ืนท่ีสะอาดภายในมหาวิทยาลัยมากขึ้น	 การจัดอันดับ	
“มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก”	 หรือ	 “UI	 Green	 Metric	 World	
University	 Ranking”	 เมื่อวันท่ี	 22	 มกราคม	 2559	 จัดท�าโดย	
มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย	 (University	 of	 Indonesia	 :	 UI)	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดอันดับ	 1	 ของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย	ต่อเนื่องมา	2	ปีแล้ว	ส่วน	ม.อ.	ยังไม่ติดอันดับ	ในปีนี้จึง
คาดหวังที่จะขับเคลื่อนให้	ม.อ.	ทั้ง	 	5		วิทยาเขตเป็นพื้นที่สีเขียว	มี
ขยะน้อย	 และประหยัดพลังงาน	 วันน้ีถือเป็นโอกาสดีที่ได้รับแนว
สนับสนุนจากอาจารย์สุรีรัตน์		รงเรือง		อาจารย์ประจ�าวิชาสุขศึกษา	
คณะศึกษาศาสตร์	 ม.อ.ปัตตานี	 	 ได้เข้ามาปรึกษาเรื่องโครงการ
ธนาคารขยะ	ม.อ.ปัตตานี	ซึ่งมีแนวคิด	Zero	rot		การลดจ�านวนขยะ	
ก�าจัดขยะให้เป็นศูนย์	 อาจารย์ได้มีการสอนแบบบูรณาการสอนให้
เด็กท�าวิจัยไปด้วย	 ไม่เพียงปฏิบัติอย่างเดียว	แต่มีการน�ามาเขียน
เรียบเรียงเป็นงานวิจัยอย่างชัดเจน	 จากการได้พูดคุยจึงเกิดเป็น
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาควิชาดังกล่าว	
 	 อาจารย์สุรีรัตน์	 รงเรือง	 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
ธนาคารขยะ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		วิทยาเขตปัตตานี		กล่าว
ว่า	 โครงการธนาคารขยะ	ม.อ.ปัตตานี	 ได้เปิดโครงการเมื่อวันที่	 27	

ม.อ.ปัตตำนี เปิดตัวโครงกำร “PSU RECYCLE BANK” 
เพิ่มมูลค่ำจำกขยะ เพื่อตอบสนองนโยบำยมหำวิทยำลัยสีเขียว Green Campus 

มกราคม	 	 2559	ณ	ลานกิจกรรม	 โดยได้รับเกียรติจาก	ผศ.นพพร	
เหรียญทอง	 รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ	
วิทยาเขตปัตตานี	เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้	รูปแบบกิจกรรมจะมี
การรับสมัคร	 และเปิดบัญชีสะสมเงินจากการขายขยะ	 โดยชาว	
ม.อ.ปัตตานี	หรือคนรอบนอก	สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้	 โดยน�า
ขยะที่ท่านจะทิ้งน�ามาคัดแยก	ทางผู้รับซื้อจะท�าการชั่งน�้าหนักและ
จดบันทึกข้อมูลไว้ในสมุดบันทึกประจ�าตัวแต่ละท่าน	เมื่อฝากเงินไป
ได้ระยะหนึ่ง	 ทานสามารถถอนเงินในบัญชีได้	 จากนั้นทางธนาคาร
ขยะจะให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปัตตานีมารับซื้อถึงมหาวิทยาลัย	
เงินที่ได้จากการขายขยะจะน�ามาหมุนเวียนในธนาคารขยะและเป็น
เงินฝากของผู้ขายแต่ละท่าน	 	 นอกจากการขับเคลื่อนของนักศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยแล้ว	 มหาวิทยาลัยยังได้รับความร่วมมือจาก
เทศบาลเมืองปัตตานี	 	 มาให้ความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะ	การรับ
ซื้อขยะ	 การเพ่ิมมูลค่า	 การประชาสัมพันธ์และการด�าเนินการ
โครงการอย่างครบถ้วนกระบวนการ		จากการบอกเล่าของเจ้าหน้าที่
เก็บขยะของเทศบาล	ทราบมาว่าต้องมาเก็บขยะ	 ใน	ม.อ.ปัตตานี	
วันละกว่า	4	ตันทุกวัน	ซึ่งถือว่าเป็นขยะจ�านวนมาก	ถ้าสามารถแยก
ขยะ	และเปลี่ยนขยะมาเป็นเงินเก็บสะสมถือเป็นการดีมาก		
	 อาจารย์สุรีรัตน์	รงเรือง		กล่าวต่อไปว่า	โครงการธนาคารขยะ	
ม.อ.ปัตตานี	 ได้รับการสนับสนุนงบ
ประมาณ	 จากสถาบันรามจิตติ	 โดย
การสนับสนุนของส�านักงานกองทุน
สนันสนุนการวิจัย	(สกว.)	โดยมีภารกิจ
หลักในการประสานและขับเคลื่อนการ
วิจัยด้านเด็ก	 เยาวชน	และการศึกษา	
ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม	
น อ ก จ า ก ง า น ง า น วิ จั ย ติ ด ต า ม
สภาวการณ์เด็ก	 เยาวชน	 และงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เด็ก	
เยาวชนในระดับท้องถิ่น	โดยมี	สกว.	และ	สสส.	เป็นองค์กรสนับสนุน
หลักแล้ว	ทางสถาบันยังรับผิดชอบงานวิจัยและขับเคล่ือนท่ีส�าคัญ
อีกหลายเรื่อง	 เช่น	 โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้	 ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ	 โดยการพัฒนาเครือข่ายครู
นวัตกรรมการสอนทักษะชีวิต	 โดยการยุววิจัยประวัติศูนย์ท้องถ่ิน	
งานผลิตสื่อสารคดีเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้	เป็นต้น		
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ขอแสดงควำมยินดีกับบุคลำกร ม.อ. 
ที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นบุคลำกรดีเด่น ประจ�ำปี 2558

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 	 คัดเลือกบุคลากรดีเด่น	 ประจ�าปี	

2558	 	 เพื่อเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี		

เน่ืองในวันข้าราชการพลเรือน	 ซ่ึงตรงกับวันท่ี	 1	 เมษายน	 ของทุกปี

แบ่งออกเป็น	7	กลุ่ม		ดังนี้

 กลุ่มที่	 1	 	 ต�าแหน่งประเภทอ�านวยการ	 ระดับสูง	 ,	 ต�าแหน่ง
ประเภทวิชาการ	ระดับเชี่ยวชาญได้แก ่
		 ร อ งศาสตราจารย ์ 	 ด ร . อ ดิสา 	 แซ ่ เ ตี ย ว 	 ต� าแหน ่ ง
รองศาสตราจารย์	คณะศิลปศาสตร์
	 กลุ ่มท่ี	 2	 ต�าแหน่งประเภทผู ้บริหาร	 ระดับต้น	 ต�าแหน่ง
ประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ	 ,	 ระดับ
ช�านาญการ	 	 ระดับช�านาญการ	 ,	 อาจารย์	 ,	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ต�าแหน่งประเภททั่วไป		ระดับช�านาญงานพิเศษ	ได้แก่	
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนลินี	โกวิทวนาวงษ์		ต�าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะแพทย์ศาสตร์	
 กลุ่มที่	 3	 ต�าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ	 หรือเช่ียวชาญ
เฉพาะ	 ,	 ระดับปฏิบัติการต�าแหน่งประเภทท่ัวไป	 ระดับประเภท
ปฏิบัติการ	,	ระดับช�านาญงานได้แก ่ 
	 นางกัณฐมาศ	 อโณทัยสุขวิเศษ	 	 ต�าแหน่งผู ้ปฏิบัติงาน
พยาบาลช�านาญงาน		คณะแพทย์ศาสตร์
	 กลุ่มที่	4		ต�าแหน่งลูกจ้างประจ�าได้แก่		
	 นายพลวัฒน์	 คงสม	 ต�าแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ	
คณะวิศวกรรมศาสตร์
	 กลุ่มท่ี	 5	 พนักงานมหาวิทยาลัย	 ต�าแหน่งประเภทวิชาการ
	 ได้แก่		รองศาสตราจารย์	ดร.นิมิตร	จงเชี่ยวช�านาญ		ต�าแหน่ง
รองศาสตราจารย์		คณะวิศวกรรมศาสตร์

	 ทั้งนี้	มหาวิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุนเป็นเงินทั้งสิ้น	200,000	บาท 
มาบริหารจัดการกิจกรรมทั้งหมด	 16	 โครงการ	 ส่วนของคณะ
ศึกษาศาสตร ์รับมา	 3	 โครงการ	 โดยโครงการธนาคารขยะ	
ม.อ.ปัตตานี	 เป็น	 1	 ใน	3	ของโครงการท่ีอาจารย์สุรีรัตน์รับผิดชอบ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา	และให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาสุขศึกษา
เป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมท้ังหมด	 เป็นการสอนเรื่องการเรียนรู้และ

การจัดการให้แก่นักศึกษาด้วย	 ลักษณะการ
สอนนั้นไม่ได้สอนเฉพาะบทเรียนหรือปฏิบัติ
อย ่างเดียวแต่เป ็นการเน ้นให ้นักศึกษา
ท�างานวิจัยร่วมด้วย	 นักศึกษาจะมีความรู้
เรื่องงานวิจัยและส่งผลต่อยอดเป็นอาชีพ
หรือธุรกิจได้ในอนาคต	 นักศึกษามีการแบ่ง
หน้าที่กันท�าอย่างชัดเจน	มีผู้จัดการโครงการ	

ฝ่ายบัญชี	 ฝ่ายคัดแยกขยะ	 ฝ่ายรับซื้อ	 	 และฝ่ายประชาสัมพันธ์		
มีการใช้ช่องทางการส่ือสารหลายๆช่องทาง	 การประชาสัมพันธ์
เชิงรุกด้วยการเดินแจกใบปลิว	 การเดินเคาะตามประตูหอพัก	
บ้านพัก	 โรงอาหาร	 และบริเวณหน่วยงานต่างๆ	 ในมหาวิทยาลัย
ด้วย.

 กลุ ่มที่ 	 6 	 	 พนักงานมหาวิทยาลัย	 ต�าแหน ่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะต�าแหน่งประเภททั่วไป
	 ได้แก่	 นายพรพจน์	 	 หนูทอง	 	 ต�าแหน่งนักวิทยาศาสตร์	
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
	 กลุ่มที่	7		พนักงานเงินรายได้และพนักงานราชการ
	 ได้แก่	 	 นายกรวิชญ์	 	 ศรีสมบัติ	 	 ต�าแหน่งนักวิชาการศึกษา	
คณะศึกษาศาสตร์		
	 ผู ้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	ประจ�าปี	2558		ทั้ง	7	กลุ่ม	จะได้รับเข็มกลัดทองค�า
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย	 และโล่ประกาศเกียรติคุณในวัน
สถาปนามหาวิทยาลัย	 	 ข้าราชการได้รับการเล่ือนเงินเดือน	 รอบ	1	
เมษายน	 ร้อยละ	 6	 	 ลูกจ้างประจ�าได้รับการเล่ือนขั้นค่าจ้างทั้งปี	 2	
ขั้น	 พนักงานมหาวิทยาลัย	 ได้รับการเพ่ิมค่าจ้าง	 รอบ	 1	 เมษายน	
ร้อยละ	6	และพนักงานเงินรายได้	 	พนักงานราชการ	มีการเพ่ิมค่า
จ้างเป็นกรณีพิเศษ
	 	 ทั้งนี้ข้าราชการและลูกจ้างประจ�าดีเด่น	 ประเภทกลุ่มท่ี	
2-4	 	 จะได้รับรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ	 อีกส่วนหน่ึง	 คือ	
เข็มเชิดชูเกียรติ	 	 (ครุฑทองค�า)	 	 เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติและ
บันทึกประวัติและผลงานในหนังสือวันข้าราชการพลเรือนดีเด่น	
ในวันที่	 1	 เมษายน	2559	 	จากนายกรัฐมนตรี	 	ณ	ท�าเนียบรัฐบาล		
ส�าหรับบุคลากรดีเด่น	 ซึ่งคณะ/หน่วยงานเสนอชื่อเข้ารับการคัด
เลือกทุกคน	 	 ทุกกลุ่มจะได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	เมื่อวันที่	13	มีนาคม	2559.
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	 ม.อ.ปัตตานีจับมือ	 UUM	 มาเลเซีย	 ร่วมพัฒนานักศึกษา	 และ

บุ ค ล าก ร ร ะ ห ว ่ า ง สอ งสถาบั น มหา วิ ท ย า ลั ยส ง ขล านค ริ นท ร ์	

วิทยาเขตปัตตานี	 ตกลงในความร่วมมือกับ	Universiti	 Utara	Malaysia	

(UUM)	 ในโครงการพัฒนานักศึกษา	 และบุคลากร	 รวม	 5	 โครงการ

โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ

	 ดร.บดินทร ์ 	 แวลาเตะ	
ร อ ง อ ธิ ก า รบดี ฝ ่ า ย พัฒนา
นั ก ศึ ก ษ า 	 ม ห า วิ ท ย า ลั ย
สงขลานครินทร ์ 	 วิทยา เขต
ปัตตานี	 แจ้งว่า	 จากการที่ได้น�า
บุ ค ล า ก ร จ า ก ก อ ง กิ จ ก า ร
นักศึกษา	 วิทยาเขตป ัตตานี	
เดินทางไปเจรจา	 ความร่วมมือ

กับ	Universiti	Utara	Malaysia	(UUM)	ในการพัฒนานักศึกษาของ
ทั้ง	2	สถาบัน	เมื่อวันที่	6	ธันวาคม	2558		ผลการเจรจา	ได้ข้อตกลง
ความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาระหว่าง	 2	 สถาบัน	 ใน	 5
	โครงการได้แก่
	 1.	กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหอพัก	(UUM-PSU	Hostel	Activ-
ity-UPHA)	 ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่อยู่หอพักของ
วิทยาเขตปัตตานี	 และนักศึกษาจากกลุ่มหอพัก	 Petronas	 ของ	
UUM	 ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	 โดยก�าหนดจัดข้ึน
ครั้งแรกท่ี	 UUM	 ระหว่างวันที่	 11-13	 มีนาคม	 2559	 โดยเปิดรับ
นักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี	 จ�านวน	 40	คน	 กิจกรรมประกอบด้วย	
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด ้านการพัฒนาหอพัก
นักศึกษา	 กีฬาสร้างความสัมพันธ์	 การแสดงทางวัฒนธรรม	 และ
ทัศนศึกษา	โดยเป็นกิจกรรมประจ�าปีและสลับกันเป็นเจ้าภาพ	ซึ่งใน
ปี	2559	ทาง	UUM	รับเป็นเจ้าภาพก่อน
	 2.	กิจกรรมค่ายผู้น�านักศึกษา	 (Sintani	Leadership	Camp)	
เป็นกิจกรรมท่ีเน้นให้นักศึกษาท้ังสองสถาบัน	 พัฒนาทักษะการเป็น
ผู ้น�าโดยรับสมัครตัวแทนจากองค์การนักศึกษา	 สภานักศึกษา	
สโมสรนักศึกษา	 กิจกรรมอาจอยู่ในรูปของการเสวนา	ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ	ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมจะได้หารือกันต่อไป	ทั้งน้ีก�าหนด

ม.อ.ปัตตำนีจับมือ UUM มำเลเซีย
ร่วมพัฒนำนักศึกษำ และบุคลำกรระหว่ำงสองสถำบัน

จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่	 18-31	กรกฎาคม	2559	 โดย	3	 วันแรก
จัดที่	 UUM	และอีก	 3	 วันหลัง	 จัดที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์	
	 3 . 	 กิจกรรมค ่ ายอาสา 	 5 	 วิทยา เขต 	 (Commun i t y	
Engagement	 Program	 –	 CEP)	 เนื่องจากปี	 2559	 วิทยาเขต
ปัตตานี		ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพกิจกรรมค่ายอาสา	5	วิทยาเขต	
ซึ่งก�าหนดจัดขึ้น	ณ	 โรงเรียนบ้านรูสะมิแล	 และชุมชนรูสะมิแล	
อ�าเภอเมือง	 จังหวัดปัตตานี	 โดยจะมีนักศึกษาจาก	 5	 วิทยาเขต	
ออกพื้นที่บริการชุมชนเป็นเวลา	10	วัน	ระหว่างวันที่	26	พฤษภาคม-	
4	 มิถุนายน	 	 2559	 โดยจะเชิญนักศึกษาจาก	 UUM	 มาร่วม
กิจกรรมนี้ด้วย
 4.	กิจกรรมค่ายภาษาไทย	(Thai	Camp)	เนื่องจาก	UUM	เปิด
สอนรายวิชาภาษาไทยเป็นวิชาเลือกจ�านวน	 2	 รายวิชา	 ดังน้ัน
ที่ประชุมต ้องการให ้นักศึกษาไทยจาก	 ม.อ.ป ัตตานีไปช ่วย
จัดกิจกรรมทางภาษาไทยให้แก่	นศ.	UUM	ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
ภาษาไทยดังกล่าว	เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมให้นักศึกษา	UUM	ได้เรียน
รู้การใช้ทักษะภาษาไทยจากคนไทยโดยตรง	ขณะเดียวกันนักศึกษา
ไทยก็เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศมาเลเซียด้วย	 การเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนการเรียนรู ้ด ้านภาษาและวัฒนธรรมของ
ประเทศเพ่ือนบ้านเป็นส่ิงจ�าเป็น	 ต้องมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้
มากยิ่งขึ้น	โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะสามารถเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได ้ เ รี ยนทักษะทางภาษา	 ตลอดจนประเด็นทาง
วัฒนธรรมด้วย
	 5.	 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้	 (Attachment	Program)	 เป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรผู ้ปฏิบัติงานงานกิจการนักศึกษา
ได้มีโอกาสเข้าร่วมสังเกตการณ์การท�างาน	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
เชิงลึก	ปรึกษาหารือถึงวิธีการท�างาน	การแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง	ๆ	
ที่มีความรับผิดชอบในภาระหน ้า ท่ี เหมือนกันหรือคล ้ายกัน
และยังเป็นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่จาก
กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานีด้วย	 ท่ีประชุมเห็นชอบท่ีจะ
เปิดโอกาส	 ให้เจ้าหน้าที่จากกองกิจการศึกษา	 วิทยาเขตปัตตานี	
ไปร่วมสังเกตการณ์ที่ส�านักงานกิจการนักศึกษา	UUM	เป็นเวลาสั้น	ๆ 
ตั้งแต่	2-3	วันถึงหนึ่งสัปดาห์	.

วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

010



คณะวิทยำกำรสื่อสำร จัดกิจกรรมแบกเป้สะพำนกล้อง ท่องอำเซียน 
ให้นักศึกษำลงพื้นที่เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี
ของประเทศเพื่อนบ้ำน ฝึกทักษะด้ำนภำษำ กำรท�ำงำนเป็นทีม  
	 คณะวิทยาการสื่อสาร	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต

ปัตตานี	 จัดโครงการแบกเป้สะพายกล้อง	 ท่องอาเซียน	 ช่วงปลายเดือน

ธันวาคม	ที่ผ่านมา	ณ	สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	และประเทศ

เวียดนาม	 เพื่อตอบสนองนโยบายเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ประชาคม

อาเซียน	

	 นายอิทธิเดช	 รัตนะ	 นักวิชาการ
อุ ดม ศึ กษา 	 คณะ วิทยากา รสื่ อ ส า ร		
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 	 เป ิดเผยว่า	 กิจกรรมแบกเป้
สะพายกล้องท่องอาเซียน	 เป็นโครงการที่
ผสานการเรียนรู้เรื่องอาเซียน	และการใช้
โครงงานเป ็นฐาน	 (Pro ject 	 based	
learning)	 เข้าด้วยกัน	 จุดมุ่งหมายส�าคัญ

คือฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้โลกกว้างด้วยตนเอง	ผ่านการวางแผน	และ	
ท�างานร่วมกันเป็นทีม	 คณะวิทยาการสื่อสาร	มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ผู ้จัดโครงการมีความมุ่งหวังที่จะให้
ตัวแทนนักศึกษา	 ได้ออกเดินทางไปเรียนรู ้วิถีชีวิต	 วัฒนธรรม	
ประเพณี	 ของประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียนผ่านการ
เดินทางท่องเท่ียวแบบแบกเป้	 ณ	 เมืองปากเซ	 แขวงจ�าปาสัก	
สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	และเมืองฮอยอัน	จังหวัด
กว๋างนาม	ประเทศเวียดนาม	
	 “โครงการน้ีเร่ิมด้วยการรับสมัครแกนน�าจากสโมสรนักศึกษา
คณะวิทยาการสื่อสาร	 จ�านวน	3	คน	 เพ่ือรับผิดชอบโครงการ	 และ

เมื่อคัดเลือกสมาชิกได้ตามจ�านวน	ที่ก�าหนดแล้ว	นักศึกษาทั้งหมด
จะร่วมกันวางเป้าหมายสถานท่ีที่จะไป	 วางแผนการเดินทาง	 จอง
ที่พัก	 ก�าหนดสถานท่ีส�าคัญๆ	 สรุปข้อมูลของสถานท่ีต่างๆ	 โดยมี
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ�านวน	 10	คน	และเจ้าหน้าที่งานพัฒนา
นักศึกษา	 1	 คน	 ออกเดินทางจากปัตตานี	 เมื่อวันที่	 24	 ธันวาคม	
2558	 เดินทางโดยรถบัสโดยสารระหว่างประเทศ(กรุงเทพฯ-ปากเซ)	
เรียนรู ้วิถีชีวิต	 ในปากเซ	 สปป.ลาว	 และเดินทางต่อไปยังเมือง
ฮอย อัน 	 ประ เทศ เ วียดนาม 	 ด ้ วยรถบั ส ระหว ่ า งประ เทศ	
(ปากเซ-ดานัง)	 และต่อรถท้องถ่ินไปยังเมืองฮอยอัน	 เรียนรู้วิถีชีวิต
ของผู้คนในเมืองมรดกโลก	 โดยการเช่าจักรยานปั่นชมเมืองเพ่ือได้
สัมผัสความงาม	และชมวิธีชีวิตได้อย่างใกล้ชิด	จากนั้นเดินทางกลับ
ไปยังเมืองปากเซและเดินทางเก็บเก่ียวประสบการณ์เพ่ิมเติมด้วย
การเช่ารถจักรยานยนต์ขับชมธรรมชาติรอบนอกเมืองปากเซ	 โดยมี	
ตาดฟาน	และตาดเยือง	น�้าตกขึ้นชื่อของเมืองปากเซเป็นเป้าหมาย
ของการเดินทาง	 เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจในช่วงกลางวัน	ทุกคนก็มุ่งหน้า
สู่หลัก	2	 (ก.ม.2)	 เพื่อรอรถบัสระหว่างประเทศ	และเดินทางกลับถึง	
กรุงเทพมหานคร		เมื่อวันที่	31	ธันวาคม	2558	และแยกย้ายกันกลับ
ภูมิล�าเนาของตนเองเป ็นอันสิ้นสุดของการเดินทางในคร้ังน้ี		
ซึ่งตลอดการเดินทางนักศึกษาได้รับมอบหมายภารกิจให้บันทึกภาพ	
และน�าเสนอภาพที่ประทับใจที่สุดมาคนละ	 1	 ภาพ	 พร้อมค�า
บรรยายเรื่องราวจากภาพว ่าท�าไมถึงเลือกภาพน้ัน	 มาสรุป
ให้เพื่อน	ๆ	ฟัง”	นายอิทธิเดช	รัตนะ	นักวิชาการอุดมศึกษา	กล่าว.
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	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 เปิดโครงการ

รณรงค์การใช้กระบอกน�้าส่วนตัว	 	 เพื่อลดปริมาณขยะ	ภายใต้ชื่อแคมเปญ	

“My	Bottle	My	 PSU	My	World”	 เพื่อสนองนโยบาย	 “Green	 and	

Clean	Campus”	 โดยน�าแนวคิด	 7	Green	มาสนับสนุน	มีผู้สนใจเข้าร่วม

กิจกรรมกว่า	400	คน	ยอดจ�าหน่ายกระบอกน�้าทั้งสิ้นกว่า	4,000	ใบ	

	 ดร.บดินทร์	แวลาเตะ	รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตปัตตานี	 ชี้แจงว่า	 สภามหาวิทยาลัย	
ได้ให้นโยบายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์
ด�าเนินโครงการ	Green	University		ไปปรับใช้
ในทุกวิทยาเขต	 	 ส�าหรับวิทยาเขตปัตตานี	

ผศ.นพพร	 เหรียญทอง	 รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและ
กายภาพ	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 ได้น�าเสนอนโยบาย	 “Green	 and	
Clean	Campus”		ให้เป็นที่รับทราบกันในทุกภาคส่วน	เน้น	ทุกพื้นที่
ในมหาวิทยาลัยให้สะอาดและเป็นสีเขียว	 โดยกองกิจการนักศึกษา
วิทยาเขตปัตตานี	 ได้เห็น	 ความส�าคัญของนโยบายดังกล่าว		
จึงจัดท�าโครงการรณรงค์ใช้กระบอกน�้าส่วนตัว	 เพ่ือลดปริมาณขยะ
ตามมติของที่ประชุมทีมบริหารวิทยาเขตปัตตานี	 ซึ่งมีมติให้ปรับ
เปลี่ยนการจัดท�าชั้นวางแก้วน�้าประจ�าโรงอาหาร	 เป็นการจัดท�า
กระบอกน�้ าและการรณรงค ์ให ้บุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ใช้กระบอกน�้าส่วน
ตัว	 	 เพ่ือลดปริมาณขยะท่ีเกิดจากแก้วน�้าพลาสติก	 ซึ่งเป็นปัจจัย
ส�าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหา	สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	 ท้ังนี้ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับจากการรณรงค์ตามโครงการดังกล่าว	 คือการลดปริมาณ
ขยะ	ที่มาจากพลาสติก	ได้แก่	แก้วน�้าพลาสติก	ขวดน�้าพลาสติก	ถุง
พลาสติก	และอื่นๆ	เป็นต้น			จากข้อมูลสถิติการใช้	แก้วน�้าพลาสติก		
(แบบใช้แล้วทิ้ง)		ของโรงอาหารในวิทยาเขตปัตตานี	พบว่า	ปัจจุบัน	
มีการใช้แก้วน�้าพลาสติก	 ประมาณ	 3,900	 แก้ว/วัน	 ซึ่งนับเป็น
ปริมาณขยะจ�านวนมาก	 ดังน้ันกองกิจการนักศึกษาวิทยาเขต
ปัตตานี	 	 จึงมีแนวคิดในการรณรงค์ใช้กระบอกน�้าส่วนตัว	 เพ่ือลด
ปริมาณขยะ	โดยใช้ชื่อแคมเปญว่า“My	Bottle	My	PSU	My	World”	
โดยการใช ้กระบอกน�้าซึ่ งเริ่มจากตนเอง	 (My	 Bott le)	 เ พ่ือ
มหาวิทยาลัย	 (My	 PSU)	 และเพ่ือ	 โลก	 (My	 World)	 ต่อไป	

 ม.อ.ปัตตำนี เปิดตัวแคมเปญ 
“My Bottle My PSU My World” 
สนองนโยบำย “Green and Clean Campus”

	 นางเครือมาส	 แก้วทอน	 รักษาการ
ในต� าแหน ่ งหั วหน ้ า 	 งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา	 กองกิจการนักศึกษา
วิทยเขตปัตตานี	 กล่าวว่า	 	 อาจารย์หริรักษ	์		
แก้วกับทอง	 	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา	วิทยาเขตปัตตานี	 	 ได้น�านโยบาย	
“Green	 and	Clean	Campus”	 	 ออกเป็น	
7	แนวคิด	หรือ	7	Green	โดยมีรายละเอียด

ดังน้ี	 1)	สิ่งแวดล้อมสีเขียว	 (Green	Environment)	คือ	การพัฒนา
และอนุรักษ์	 ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	พลังงาน	 และทรัพยากรธรรมชาติ	
การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีของ	อาคารและสถานที่ภายในองค์กรให้มี
สภาพแวดล้อมที่ดีการพัฒนา	 พ้ืนท่ีสีเขียว	 บริการให้มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงามและมีความสมดุลต่อระบบ	 นิเวศ	 	 2)	 การบริการสีเขียว	
(Green	 Service)	 คือ	 การสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการ

(จากซ้ายมือผู้อ่าน)	ดร.บดินทร์	แวลาเตะ		รศ.ดร.ชูศักดิ์	ลิ่มสกุล		อ.หริรักษ์	แก้วกับทอง
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ภายใน	 ระบบ	 การบริการ	 และระบบการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรกับ	สิ่งแวดล้อม	และสามารถน�าไปสู่การลด
มลภาวะและปัญหาโลกร้อน			3)	กิจกรรมสีเขียว	(Green	Activities)	
คือ	 การส่งเสริมกิจกรรมของคนในองค์กรและชุมชน	ท้องถ่ิน	 ให้มี
จิตส�านึกและพฤติกรรมที่ส่งเสริมต่อการอนุรักษ์	ธรรมชาติ	พลังงาน	
และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน	 	 	 4)	 เศรษฐกิจสีเขียว	 (Green	
Economy)	 คือ	 การส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเศรษฐกิจสีเขียว
ภายใน	 มหาวิทยาลัยที่น�าไปสู ่การพัฒนาท่ี ย่ังยืน	 การเ พ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการ	 ใช้ทรัพยากรและพลังงาน	ส่งเสริม	 รูปแบบ
การผลิต	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ	 ในการแก้ไขปัญหา	 การ
ดูแล	 สิ่งแวดล้อม	 การสร้างแหล่งตลาดสีเขียวเพ่ือการผลิตและ
บริโภคท่ีย่ังยืน	 	 	 5)	 ประชาธิปไตยสีเขียว	 (Green	Democracy)	
คือ	การสร้างและเปิดพื้นที่โอกาสให้บุคลากร	ทุกระดับ	ทุกภาคส่วน	
ได้มีส่วนร่วมในการก�าหนด	ตัดสิน	และขับเคลื่อน	นโยบาย	Green	
and	 Clean	 Campus	 ร่วมกัน	 	 6)	 คนรุ ่นใหม่สีเขียว	 (Green
Generation)	คือ	การพัฒนากลุ่มศึกษาและเยาวชนคนร่นใหม่	กลุ่ม
ผู้สนใจด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ	พลังงาน	และสิ่งแวดล้อม	ตลอดจน 
ระบบนิเวศของชุมชนในการร ่วมอนุรักษ ์ 	 ฟ ื ้นฟูและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม	พลังงาน	และระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย	 และชุมชน
ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	7)	ความคิดสร้างสรรค์สีเขียว	(Green	
Creative)	คือ	การปลูกฝังและส่งเสริมบุคลากรในองค์กร	นักศึกษา	
ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์	สามารถน�าเสนอหรือเกิดวิธีกาสร้างสรรค์
ความคิดใหม่	 หรือการต่อยอดขยายผลหรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ด้วย
ความคิดใหม่	

  นางสาวโรสนานี	 แวหะยี	พนักงาน
บริหารท่ัวไป	 ผู้ดูแลโครงการฝ่ายด�าเนินการ	
กล ่าวว ่า	 กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขต
ปัตตานี	 ได้จัดพิธีเปิดแคมเปญ	 “My	Bottle	
My	PSU	My	World”	เมื่อวันที่	11	กุมภาพันธ์	
2559	ที่ผ่านมา	มีผู้เข้าร่วมกว่า	400	คน	ได้รับ
เ กียรติจาก	 ดร.บดินทร ์ 	 แวลาเตะ	 รอง
อธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	 ม.อ.ปัตตานี	
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ	 กิจกรรมภายในงาน	มีการจ�าหน่าย	
กระบอกน�้า	1	คน/1ใบ	ซึ่งในขณะนี้จ�าหน่าย	รวม	4,000	ใบ	ในส่วน
ของร้านจ�าหน่ายเครื่องดื่มในวิทยาเขตปัตตานีได้เข้าร่วม	นโยบายนี้
ด้วย	 โดยให้บริการแก่ผู้น�าระบอกน�้าส่วนตัวมาซื้อน�้าจะได้	ส่วนลด
ค่าน�้า	 1-	 2	บาท	และได้มีการติดต่อร้านค้าภายนอกมหาวิทยาลัย	
บางร้านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย	อาทิ	ร้านน�้าบังโซะ	
ร้านน�้าชาบังหนูด	 และอีกหลายๆ	 ร้าน	 ซึ่งอยู่ในช่วงการติดต่อ
ประสานงาน	 โครงการนี้ฯ	 ถือว่าได้รับการสนับจากหลายๆ	ฝ่าย	ทั้ง
บุคลากร	 นักศึกษา	 ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี	 ท�าให้เกิดการ
ตื่นตัวที่จะช่วยผลักดันนโยบาย	 “Green	 and	Clean	Campus”	
ในวิทยาเขตปัตตานีให้ส�าเร็จลุล่วงได้	

รศ.อิ่มจิต	เลิศพงษ์สมบัติ
รองอธิการบดี	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี
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 		เครื อข ่ ายอิสลามศึกษาระดับอุดมศึกษา	 ประกอบด ้วยวิทยาลัย อิสลามศึกษา	 มหา วิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตปัตตานี	 	 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี	 และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	 จัดโครงการประกวด
นักศึกษาประพฤติดี	 มีคุณธรรม	 เครือข่ายอิสลามศึกษา	เมื่อวันท่ี	 11	 กุมภาพันธ์	 2559	 	 ณ	 สถาบันอิสลามและภาษาอาหรับ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	โดยผลการประกวด	ดังนี้	
ประเภทชาย			ได้แก่
	 -	รางวัลชนะเลิศ		ได้แก่	นายโกมารุดดีน	แซเมาะ			วิทยาลัยอิสลามศึกษา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี		
	 -	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1		ได้แก่	นายต่วนอิมรอน	แมแง			มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
	 -	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2		ได้แก่	นายอาฟีซี	เจ๊ะนุ๊			มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	
ประเภทหญิง		ได้แก่
	 -	รางวัลชนะเลิศ		ได้แก่	นางสาวพาตีเมาะ	มะนอ		มหาวิทยาลัยฟาฏอนี	
	 -		รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1		ได้แก่			นางสาววริศรา	เปี่ยมจิตต์		วิทยาลัยอิสลามศึกษา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี		
	 -	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2		ได้แก่	นางสาวอาแอเสาะ	หมินเย๊าะ		มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	

 		หน่วยพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายท้องถ่ิน
คณะ วิทยาศาสตร ์ และ เทคโน โล ยี 	 มหา วิทยาลั ยสงขลา
นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 จัดกิจกรรม	 “ค่ายเยาวชนรักษ์ป่า
ชายเลน”	 	 เมื่อวันที่	 21-21	 กุมภาพันธ์	 2559	 	 โดยมีนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 6	 	 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี	 รวม	 35	 คน	
เข ้าร ่วมกิจกรรม	 	 กิจกรรมประกอบด้วย	 	 Walk	 Way	 	 หรือ
กิจกรรมชมนกชมไม้ศึกษาความสัมพันธ์ระบบนิเวศป่าชายเลน-
หาดเลน	 	 เก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินศึกษาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ		

 		คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 จัดกิจกรรมเทศกาลสีสันนา
ชาติ	Huso	 International	Cultural	Day	 	 เมื่อวันที่	 15	 กุมภาพันธ	์
2559	 	 ณ	 ตึกคณะมนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร ์ 	 	 โดยมี		
ผศ.พัชรียา	 ไชยลังกา	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	เป็นประธานในพิธีเปิด

วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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คณะวิทยาการสื่อสาร

ระดับปริญญาตรี
   • (นิเทศศาสตรบัณฑิต)  ได้แก่ นิเทศศาสตร์
  • (วิทยาศาสตรบัณฑิต) ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
  • (ศิลปศาสตรบัณฑิต)  ได้แก่ นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ 
เว็บไซต์ : http:/www.com-sci.pn.psu.ac.th/ โทรศัพท์ /โทรสาร 07334 9692

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี
  • (ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต) ได้แก่  ทัศนศิลป์, ศิลปะประยุกต์
เว็บไซต์ : http://finearts.pn.psu.ac.th/ โทรศัพท์/โทรสาร 07331 3126

คณะรัฐศาสตร์

ระดับปริญญาตรี
  • (รัฐศาสตรบัณฑิต)  ได้แก่ การปกครอง, การปกครองท้องถิ่น , ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, นโยบายสาธารณะ
เว็บไซต์: http://polsci.pn.psu.ac.th/polsci/ โทรศัพท์/โทรสาร 07331 2269

คณะพยาบาลศาสตร์

 ผลิตนักศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ โดยร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ ในการฝึกปฏิบัตินักศึกษาพยาบาล เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2556

ระดับปริญญาตรี
   • (หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต)  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)
 

บัณฑิตศึกษา

 เป็นหน่วยงานกลางเทียบเท่าคณะ มีภารกิจในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและจัดการ
ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยประสานงานกับคณะที่เปิดสอน
http://www.grad.psu.ac.th  โทรศัพท์ : 0 7442 9084 

สวัสดิการและสิ่งอำานวยความสะดวก

คณะศึกษาศาสตร์

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

ระดับปริญญาตรี 4 ปี
  • (ศิลปศาตรบัณฑิต)  ได้แก่  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
   • (วิทยาศาสตรบัณฑิต)   ได้แก่  จิตวิทยา

ระดับปริญญาโท
  • (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)   ได้แก่  การบริหารการศึกษา, เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา , 
หลักสูตรและการสอนการศึกษานอกระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
  • (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)  ได้แก่  จิตวิทยา

ระดับปริญญาเอก
  • (ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต)   ได้แก่  การบริหารการศึกษา, ภาวะผู้นำาและนวัตกรรมทางการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ปี  
  • (ประกาศนียบัตรบัณฑิต  วิชาชีพครู) นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี จะได้รับใบประกอบวิชาชีพ
ครูหลังสำาเร็จการศึกษาซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากคุรสภา
 เว็บไซต์ : http://eduit.pn.psu.ac.th/ โทรศัพท์ : 0 7333 1301

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี
  • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) ได้แก่ ภาษาและวรรณคดีไทย, ภาษาจีน (หลักสูตรปกติ), ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) 
ภาษามลายู, มลายูศึกษา, ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ, ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, 
การจัดการสารสนเทศ, ประวัติศาสตร์, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, พัฒนาสังคม
  • (เศรษฐศาสตรบัณฑิต) ได้แก่ แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ , เศรษฐกิจอาเซียน
  • (วิทยาศาสตรบัณฑิต)  ได้แก่ ภูมิศาสตร์  
  • (บริหารธุรกิจบัณฑิต) ได้แก่ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ   
  • (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต) ได้แก่  สังคมสงเคราะห์  

ระดับปริญญาโท
  • (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) ได้แก่  ภาษาไทย, การจัดการสารสนเทศ, การบริหารการพัฒนาสังคม

ระดับปริญญาเอก
  • (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)  ได้แก่  ภาษาไทย
เว็บไซต์ : http://huso.pn.psu.ac.th/ โทรศัพท์ : 07333 1304  โทรสาร 07331 2232

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับปริญญาตรี
  • (วิทยาศาสตรบัณฑิต)  ได้แก่  เทคโนโลยียาง, เทคโนโลยีการประมง, คณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์การ
อาหารและโภชนาการ, เทคโนโลยีการเกษตร, เคมี-ชีววิทยา, เคมีอุตสาหกรรม, ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์นิเทศ, โภชนศาสตร์และ
การกำาหนดอาหาร

ระดับปริญญาโท
  • (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) ได้แก่ เคมีประยุกต์, เทคโนโลยีพอลิเมอร์, ฟิสิกส์ประยุกต์, วิธีวิทยาการวิจัย, 
ชีววิทยาประยุกต์, วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ, เทคโนโลยีการประมง, คณิตศาสตร์ประยุกต์

ระดับปริญญาเอก
  • (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) ได้แก่ เทคโนโลยีพอลิเมอร์, วิธีวิทยาการวิจัย
เว็บไซต์ : http://www.sat.psu.ac.th/ 

โทรศัพท์ : 07333 1303  โทรสาร 07333 5130

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

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

ระดับปริญญาโท
  • (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) ได้แก่  อิสลามศึกษา (ด้านอุศูลุดดีน ชะรีอะฮฺ ประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม 
ครุศาสตร์อิสลาม และมุสลิมศึกษา)
  • (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)   ได้แก่  การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม

ระดับปริญญาเอก
          • (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)  ได้แก่  สาขาอิสลามศึกษา
เว็บไซต์ : http:/www.cis.psu.ac.th/ โทรศัพท์ : 07333 1305 โทรสาร 07334 8726

หอพัก
 หอพักนักศึกษา 11 หอ นักศึกษาชั้นปี 1 มีสิทธิ
อยู่หอพักทุกคน
ประกันสุขภาพ
 (1). บริการสุขภาพอนามัย ที่หน่วยพยาบาล
 (2). การประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ     
 (3). กรณี ป่ วย  มี สิ ท ธ์ิ เ ข้ า รับการ รักษาพยาบาล
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาล
ยะลา
 (4). ก ร ณี อุ บั ติ เ ห ตุ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า รั บ ก า ร รั ก ษ า
พ ย า บ า ล ท้ั ง ใ น โ ร ง พ ย า บ า ล ข อ ง รั ฐ  เ อ ก ช น  ค ลิ นิ ก
และโพลีคลินิกทั่วโลก

ทุนการศึกษาและเงินยืมเพื่อการศึกษา
 (1). ทุนการศึกษาทั่วไป       
 (2).  ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
  -  เ งินยืมเพื่อการศึกษานักศึกษาสามารถ
ยืมเงินวิทยาเขตได้คราวละไม่เกิน 2,000 บาท
  - กองทุนเงินกู้ เพื่อการศึกษา รัฐบาลจัดต้ัง
กองทุนให้นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืม ไม่เกิน 
100,000 บาท/คน/ปี
  -  ทุ น เ รี ย น ฟ รี  ทุ น ล ะ  6 0 , 0 0 0  บ า ท
ต่อปีการศึกษา จนจบหลักสูตร

 มหาวิทยาลัยฯ ได้ต้ังปณิธานท่ีจะมุ่งมั่นทำาภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ให้สัมฤทธ์ิผล
และตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
ดังพระราชดำารัสของพระองค์ท่านที่ว่า

 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี โท และเอก 
ดังนี้

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์
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วิสัยทัศน์และพันธกิจวิทยาเขตปัตตานี

พันธกิจ

	 “มหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ	บนฐานพหุวัฒนธรรม	เพื่อ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์”

	 1.	 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้
	 	 บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจ
	 	 พอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้
	 	 ในหลากหลายรูปแบบ
	 2.	 สร้างความเป็นผู้น�าทางวิชาการ	 ในสาขาท่ี
	 	 สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของภาคใต้
		 	 และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล
	 3.	 ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐาน
	 	 ประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพ่ือสร้าง
	 	 ปัญญาคุณธรรม	สมรรถนะและโลกทัศน์สากล
	 	 ให้แก่บัณฑิต


