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ความหมายได้ถึงจุดเริ่มต้น หรือจุดที่ค้นพบซึ่งสามารถเริ่มต้นค้นหา 
ได้ใหม่อยู่เสมอ ตราสัญลักษณ์ PSU นี้ มีบุคลิกที่ครอบคลุมได้ 
ทั้งหน่วยงานในสายวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์  สี Navy Blue 
เป็นสัญลักษณ์ของความความเป็นหนึ่งเดียวของมหาวิทยาลัยทั้ง  
5 วิทยาเขต  และแสดงถึงความเป็นมหาวิทยาลัยท่ีน่าค้นหา  
น่าเรียนรู้ภายใต้ความหลากหลาย เม่ือเข้ามาศึกษาได้เกิดความมุ่งมั่น  
สร้างความ สำาเร็จเพื่อสังคมและตนเอง ได้มีโอกาสค้นพบศักยภาพ 
ของตนเองในการทำาสิ่งที่ยิ่งใหญ่  แต่ยังคงยึดมั่นในพระปณิธาน 
“ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” 
 จากการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มี 5 วิทยาเขต  
มีพื้นที่ทั้งที่ติดชายฝ่ังอาวไทย และชายฝ่ังอันดามัน มีพื้นที่ๆ เป็น
ภูเขา และเป็นเกาะ รวมถึงพื้นที่ราบ ดังนั้นจึงพบว่าผู้ เข้ามา
ศึกษาจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากพื้นที่ชีวิตจริง นำาทางสู่ 
ความสำาเร็จได้มากกว่าตำารา พื้นที่ในการหาความรู้ของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ จึงไม่จำากัดอยู่แค่รั้วมหาวิทยาลัย เราได้เรียนรู้
สังคมกับผู้คนหลากวัฒนธรรม เรียนวิทยาศาสตร์จากการสัมผัสจาก 
แหล่งจริง เรียนความรู้ของอนาคตกับการสร้างเมืองในอนาคต รวมทั้ง 
การเรียนรู้ชีวิตอีกหลายๆ ด้าน ที่รอให้เรามาค้นพบ ความรู้ที่ไม่จำากัด
ขอบเขตนี้จะสร้างการเป็นนักวิจัย นวัตกรรม ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับ
สังคม รวมทั้งสร้างศักยภาพให้ตัวเรานำาไปสร้างประโยชน์ต่างๆ ให้กับ
โลกใบน้ี โดยสิ่งสำาคัญที่แสดงตัวตนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3 ด้าน คือ EXPLORE COMMIT DISCOVERY EXPLORE  ได้ค้นหา 
และเรียนรู้ความหลากหลายของพื้นที่ ผู้คน วัฒนธรรม COMMIT  
ไดมุ้ง่มัน่สรา้งความสำาเรจ็ เพือ่สังคมและตนเอง DISCOVERY ไดค้น้พบ
ศักยภาพของตัวเอง ในการทำาสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตนเอง
 บุคลิกของแบรนด์ PSU ถ่ายทอดมาจากจุดเด่นของ ม.อ. 
ถ้า PSU เป็นคน ก็เหมือน “นักสำารวจ ที่เต็มไปด้วยความเข้าใจ”  
ช่างสงสัย (curious)  ลุยๆ (adventure)  ฉลาดคม (brilliant) และ
พร้อมเข้าใจผู้คนรอบๆตัว (discerning) .
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แบรนด์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ออกแบบแบรนด์ PSU  
ให้ดูทันสมัย เป็นสากลเพื่อใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อให้สังคมจดจำาอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ง่าย
 ผศ.ดร.ภัทร อัยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์
และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ออกเดินสายสื่อสาร 
เพือ่สร้างความเขา้ใจเร่ืองแบรนดแ์ละอตัลกัษณ ์ของมหาวทิยาลัยสงขลา
นครินทร์ ให้กับผู้บริหาร บุคลากรที่ทำางานด้านการประชาสัมพันธ์ 
วิเทศสัมพันธ์  การออกแบบและพัฒนาเวปไซต์และส่ือออนไลน์  
ตลอดจนบุคลากรและนักศึกษาผู้สนใจ ทั้ง 5 วิทยาเขต โดยเริ่มต้นที่
วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เป็นวิทยาเขตแรก 
บรรยาย ณ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตตรัง ในเดียวกันคือ 
วันที่ 21 มีนาคม 2561 และวิทยาเขตภูเก็ตเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561
 รองอ ธิการบดีฝ่ ายองค์กรสัมพันธ์ และสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ช้ีแจงว่า นอกจากตราสัญลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ประกอบด้วยมหาพิชัยมงกุฎ จักร 
กบัตรศีลู และอกัษรยอ่ ม.อ. เปน็ตราสญัลกัษณท์ีใ่ชอ้ยา่งเปน็ทางการใน
หนังสือราชการ  ในประกาศ ข้อบังคับ คำาสั่ง เกียรติบัตร ในใบปริญญา
บัตร และกิจกรรมพิธีการต่างๆ แต่เมื่อจะนำามาใช้เพื่อภารกิจอื่นๆ  
ที่ไม่เป็นทางการ เช่น ใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ เว็ปไซต์ นามบัตร 
กิจกรรมเพื่อการแข่งขันกีฬา และกิจกรรมที่ไม่ใช่พิธีการน้ันจำาเป็น
ต้องสร้างแบรนด์ หรืออัตลักษณ์ที่จดจำาง่าย สะดุดตา ดูเป็นเป็นสากล 
มหาวิทยาลัยจึงได้ออกแบบสัญลักษณ์ หรือแบรนด์ท่ีส่ือถึงอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต โดยใช่อักษรย่อ  
PSU ซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายอยู่แล้ว นำามาออกแบบและจัดวางให้มี
ความโดดเด่นน่าสนใจ โดยใช้สี Navy blue เป็นสีหลัก
 แนวทางในการออกแบบตราสัญลักษณ์เน้นที่ตัวอักษร 
PSU เป็นหลัก โดยออกแบบให้สร้างความรู้สึก เปิดกว้างทางความ
คิด สนับสนุนให้คนมาค้นหา ไม่หยุดน่ิง ด้วยลักษณะตัวอักษร PSU  
ที่เหมือนการเชื่อมต่อกันเป็นเส้นทาง ประกอบกับ จุดสีฟ้าสด ที่ส่ือ 
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สารบัญ

แนะนำ�หลักสูตรวิทย�เขตปัตต�นี

แบรนด์และอัตลักษณ์ของมห�วิทย�ลัย
สงขล�นครินทร์

ฝรั่งเศสมอบอิสริย�ภรณ์ Palmes Academiques 
แก่อธิก�รบดี ม.อ.

รมช.ศึกษ�ธิก�ร มุ่งพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ� 
เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมในทุกมิติ

คณะศึกษ�ศ�สตร์ จัดประชุมวิช�ก�รน�น�ช�ติ 
ก�รศึกษ� ภ�วะผู้นำ�และนวัตกรรมในสังคม
แห่งก�รเรียนรู้

 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส
ประจำาประเทศไทย กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐฝรั่งเศสโดย H.E. 
Mr.Gilles Garachon เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำาประเทศไทย  
ได้ทำาพิธีมอบอิสริยาภรณ์ตระกูล Palmes Académiques ช้ัน  
Officier แก่ รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ ในฐานะผู้ส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ทางวิชาการ
ระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศสให้แน่นแฟ้น  โดยได้ใช้ 
วชิาความรูแ้ละประสบการณใ์นสาขาวิชาวศิวกรรมอิเลก็ทรอนกิส์ และ 
ร่วมมือกับสถาบันวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งชาติ เมืองตูลู้ส ประเทศ
ฝรั่งเศส ในการสร้างผลงานด้านเทคโนโลยีระหว่างประเทศจนประสบ
ความสำาเร็จ
 รศ.ดร.ชศูกัดิ ์ลิม่สกุล อธกิารบดมีหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
กลา่ววา่ รู้สกึเปน็เกยีรตท่ีิไดร้บัอสิริยาภรณด์งักลา่ว โดยหลงัจากสำาเรจ็
การศึกษาจากประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ.2528 จนได้ดำารงตำาแหน่ง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่าง 
2 ประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีการส่งอาจารย์รุ่นใหม่
ไปศึกษาด้วยความช่วยเหลือของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำา
ประเทศไทย เพื่อกลับมาเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
และเม่ือดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดี และอธิการบดี ได้จัดให้มี 
การประชุมวิชาการระหว่างนักวิจัยของท้ัง 2 ประเทศ โดยเฉพาะ 
ด้านยางพารา กับสถาบันวิจัย IRD และ CIRAD ประเทศฝรั่งเศส ทำาให้
มกีารจดัทำาหลกัสตูรนานาชาตริะดบัปรญิญาโทดา้นยางพารา ระหวา่ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ CIRAD 
และมีความยินดีที่จะสนับสนุนให้ความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่าง
ไทยและฝรั่งเศสมีความแน่นแฟ้นและก้าวหน้ายิ่งขึ้น.

ฝรั่งเศสมอบอิสริยาภรณ์ Palmes Academiques แก่อธิการบดี ม.อ.

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ข่าว/ภาพ

สำ�นักส่งเสริมและก�รศึกษ�ต่อเนื่อง ขับเคลื่อน
โครงก�รต�มนโยบ�ยเครือข่�ยอุดมศึกษ�พี่เลี้ยงฯ

ม.อ.ปัตต�นี นำ�เสนอผลง�นวิช�ก�ร
เพื่อร่วมพัฒน�จังหวัดปัตต�นี

ม.อ.เสนอแผนพัฒน�ระยะ 4 ปี เน้นปรับตัวรับ
คว�มท้�ท�ยจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของโลก

ลีม�บ�ติกสถ�บันฯ : 
ลมห�ยใจแห่งผ้�ช�ยแดนใต้

วิทย�เขตปัตต�นี ส่งบุคล�กรร่วมคัดตัวนักกีฬ� 
สกอ.ที่ภูเก็ต

นักศึกษ� ม.อ.ปัตต�นี เป็นตัวแทนประเทศไทย
เข้�ร่วมก�รแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ฯ

ทีมเขื่อนยะรังได้ครองถ้วยพระร�ชท�น 
ในก�รแข่งขันเปตองเนื่องในโอก�สวันสถ�ปน�ฯ

ภ�พ-ข่�ว
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 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา รองรับการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองต้นแบบ
สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม  
ในทุกมิติ  
 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวในพิธีเปิดการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร 
“การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม” 
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ว่า รัฐบาลให้ความสำาคัญต่อ 
การพัฒนาประเทศทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ ความมั่นคง สังคม วัฒนธรรม  
สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ ใน 2 พื้นที่ คือ อำาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และอำาเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา และได้มีการอนุมัติโครงการพัฒนาเมืองต้นแบบ
สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 ด้านการศึกษา ได้ร่วมกับคณะทำางานของกระทรวง
ศึกษาธิการในส่วนกลางและในพ้ืนที่วางแผนการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ และสอดคล้องกับ 
การทำางานด้านอ่ืน ๆ ม่ันใจว่าจะทำาให้การเจริญเติบโตและความก้าวหน้า 
รวมท้ังการแก้ปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงท่ีผ่านมา  
กระทรวงศกึษาธกิาร ไดร้า่งแผนยทุธศาสตรก์ารบรูณาการจดัการศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ซ่ึงจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ โดยกำาหนดยุทธศาสตร์ป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านความมั่นคง 
การศกึษาเพือ่เสรมิสร้างความมัน่คงใหเ้กดิขึน้ในบริบทของพืน้ทีจ่งัหวดั
ชายแดนภาคใต้ 2. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย สร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 3. การเสริมสร้างสมรรถนะของการผลิตและพัฒนาคน 
เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขัน จบการศึกษาแล้วมีอาชีพ  
มีงานทำา มีรายได้ 4. พัฒนาคุณภาพชีวิต การท่ีจะสร้างโอกาส  

สร้างความเสมอภาค และสร้างความเป็นธรรมทางการศึกษาให้เกิด
ขึ้น 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  6. การพัฒนา 
การบรหิารจดัการ โดยยทุธศาสตรท์ัง้ 6 ดา้น ไดม้กีารขบัเคลือ่นมาแลว้  
1 ปี ด้วยกลไกการทำางานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและ 
ได้มีการประเมินผลมาอย่างต่อเนื่อง คาดว่าปี 2561 จะเป็นก้าวสำาคัญ
อีกก้าวหนึ่ง ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม 
 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะเดียวกัน
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำาคัญกับสำานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศกึษาโดยการตัง้ศนูยก์ารผลติและพัฒนากำาลงัคนอาชวีศกึษา
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัจจุบันมี 2 ศูนย์ ที่ EEC ซึ่งศูนย์ 
ดังกล่าวมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลความต้องการร่วมกับส่วนราชการ
ต่าง ๆ และจะปรับให้สถานศึกษาด้านอาชีวะทั้ง 18 แห่งในพื้นท่ี  
ปรับแผนการเรียนการสอนให้มีสอดคล้อง ทั้งการการผลิตและพัฒนา
คนทั้งในระบบและนอกระบบ หรือ Big Data System เชื่อมโยง 
ถึงสถานประกอบการในการที่จะให้ข้อมูลอย่างทันสมัย เพื่อให้
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เข้าถึงการศึกษา 
ที่มี คุณภาพจบการศึกษาแล้วมีงานทำา มีคุณภาพทำาประโยชน์ 
กับประเทศชาติ  อันเป็นรากฐานสำาคัญต่อการพัฒนาและ 
มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติได้  นอกจากน้ี 
ยังให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาลัยพลศึกษา วิทยาลัยชุมชน ฯลฯ โดยการส่งเสริมโรงเรียน
ขยายโอกาส เป็นพี่เลี้ยงตามโครงการสถาบันอุดมศึกษาพี่เลี้ยง  
ช่วยเหลือทางด้านวิชาการ ให้คำาแนะนำา บูรณาการการทำางานร่วมกัน
โดยมกีระทรวงศึกษาธกิารเปน็แกนหลกั นอกจากนีจ้ะจดัตัง้ศนูยพ์ฒันา
บคุลากร กระทรวงศึกษาธกิาร เพือ่ส่งเสรมิใหบ้คุลากรมวีธีิคดิกอ่ใหเ้กดิ
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม.

รมช.ศึกษาธิการ มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมในทุกมิติ
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คณะศึกษาศาสตร์ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 
การศึกษา ภาวะผู้นำ และนวัตกรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้

  คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตาน ีรว่มกบั มหาวทิยาลยัและ
องค์กรต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ กว่า 20 หน่วยงาน จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ การศึกษา
กับความเป็นผู้นำาและนวัตกรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัด
ภูเก็ต 
 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แจ้งว่า เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
และคณะศึกษาศาสตร์ ได้กำาหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเรื่อง Education, 
Leadership , and Innovation in Learning Society ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม
ภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีการนำาเสนอผลงาน
วิจัย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ระหว่างกัน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนา 
การศึกษา นำาไปสู่กระบวนการของการปฏบิติั  เพ่ือระดมความคิดเหน็จากนกัวชิาการ นกัวิจยั ผู้เชีย่วชาญ 
และหนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้ง เพือ่ความตระหนกัและเขา้ใจรว่มกนัในดา้นการศึกษา ภาวะผูน้ำา และนวตักรรม
ในสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคม เพื่อสนับสนุน
ให้มีการพัฒนา และการขยายเครือข่ายการนำาผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพัฒนาสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 
ตลอดจนสามารถสร้างงานวิจัยและความร่วมมือในระดับที่สูงขึ้นต่อไป และเพื่อคัดเลือกผลงานวิจัย 
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์
 หัวข้อการประชุม และบรรยายที่น่าสนใจได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์ 
ความเปน็ผูน้ำาเพือ่ความเปน็เลศิของสถานศึกษาในศตวรรษที ่21 : บทเรยีนจากประเทศออสเตรเลยี และ
การประยกุตใ์ชส้ำาหรบัประเทศไทย, การเรยีนการสอนด้วยวิธ ีSTEM Education : การปฏิบตัแิละการนำา
ไปใช้เพื่อห้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ, เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมสำาหรับห้องเรียนในศตวรรษ 
ที่ 21 , การออกแบบแผนการศึกษาและกิจกรรมนันทนาการสำาหรับเด็กพิเศษ และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง  
การจัดการศึกษาในประเทศฟินแลนด์ : ความสำาเร็จ และการปรับใช้สำาหรับประเทศไทย โดย
เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำาประเทศไทย นอกจากนี้จะมีการเสวนาในหัวข้อ “ครุศึกษาในสังคม 
การเรียนรู้ : บทบาท และภาวะผู้นำาของผู้บริหารและอนาคตของผู้เรียน” โดยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
7 มหาวิทยาลัย จาก 5 ประเทศ เป็นต้น
 รายงานข่าวแจ้งว่า  การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ การศึกษา ภาวะผู้นำาและนวัตกรรม
ในสังคมแห่งการเรียนรู้ในคร้ังน้ีมีหลายหน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพจัด ได้แก่ มหาวิทยาลัยมิสซูรี่ 
สหรฐัอเมรกิา , โรงเรยีนมธัยมหญงิ โอทาโก นวิซแีลนด ์, มหาวทิยาลยัโมนาส ออสเตรเลยี , มหาวทิยาลยั
เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น , มหาวิทยาลัยสุราบายา และมหาวิทยาลัยมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย ,  
สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำาประเทศไทย , สถานทูตฟินแลนด์ประจำาประเทศไทย , มหาวิทยาลัย
แห่งชาติลาว , สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , สำานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
สำานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา ศูนยอ์ำานวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้, มหาวิทยาลยัศลิปากร, 
มหาวิทยาลัยทักษิณ , มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา , มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา , มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช , มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
ปัตตานี , และธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) 
 ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล 
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทร.  073-337-386 โทรสาร  073-348-322  หรือ e-mail:grad.edupsu@
gmail.com  หรือ  www.nicepsu2018.com
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การศึกษาข้ันพื้นฐานได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม  โดยจัด
กจิกรรมการพฒันาศกัยภาพการศกึษาปฐมวยัโดยอบรมเทคนคิการจดั
ประสบการณก์ารเรียนรูร้ะดบัปฐมวยั และกิจกรรมการพฒันาศกัยภาพ
ด้านการสอนของครูผู้สอนที่ไม่มีวุฒิทางการสอน หรือสอนไม่ตรง 
ตามคุณวุฒิ โดยอบรมเทคนิคการสอน 
 “โครงการดังกล่าว นับเป็นการตอบสนองนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ที่ต้องการส่งเสริมบทบาทให้สถาบันอุดมศึกษา
ในพื้นที่ ทำาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่น เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น”  ผศ.ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ   
กล่าวเพิ่มเติม
  

สำ นักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ขับเคลื่อนโครงการ
ตามนโยบายเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง พัฒนาศักยภาพ
นักเรียน เยาวชน และครูในชายแดนใต้

  ผศ.ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ  ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมและ
การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   
กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2561 สำานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง 
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการตามนโยบายเครือข่าย
อุดมศึกษาพี่เลี้ยง  โดยได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพการแนะแนว 
การศึกษาและฝึกอบรมอาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสและเตรียมความพร้อม
แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้  เพื่อพัฒนา 
การศึกษาต่อและสร้างทักษะอาชีพแก่นักเรียน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ
ด้านแนะแนวการศึกษาแก่ครูในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 
4 อำาเภอในจังหวัดสงขลา จัดให้มีกิจกรรมการฝึกอบรมและแนะแนว
สญัจรดา้นการศกึษาตอ่ระบบการรบัสมคัรเขา้ศกึษาตอ่ระดบัอดุมศกึษา 
ทนุการศกึษา และแนะแนวข้อมลูอาชีพแขนงตา่งๆ ทีเ่ปน็ทีต่อ้งการของ
สังคม เพื่อนักเรียนจะได้เตรียมตัวศึกษาหาความรู้ และประสบการณ์
ประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมได้ในอนาคต นอกจากน้ี ได้จัดการ 
ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 8 หลักสูตร ได้แก่ การซ่อมคอมพิวเตอร์  
ซ่อมรถจักรยานยนต์ อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ การทำาเบเกอรี่
ขนมไทย การเพาะเหด็ การทำาปุย๋หมกั และหตัถกรรม   และการพฒันา
ศักยภาพครูแนะแนว รวมทั้งมีการทำาฐานข้อมูลครูแนะแนว 
 นอกจากนี้ยังได้จัดโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเป็นแนวทางสำาคัญในการ
ดำาเนินงาน เน้นการบริการวิชาการแบบสัญจรที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
ที่เป็นนักเรียน ครู รวมถึงเยาวชนนอกระบบการศึกษาแบบถึงตัว  
โดยส่วนใหญ่จัดกิจกรรมในโรงเรียน และชุมชนเป้าหมาย ครอบคลุม
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำาองค์ความรู้ทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยไปสู่การบริการวิชาการชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพ 

  
    นายอับดุลวาฮีด  หะแวบือซา 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 
โ ร ง เ รี ย น ส ว น พ ร ะ ย า วิ ท ย า  
อ.จะแนะ จ.นราธิวาส  กล่าว
เสริมว่า ได้เก็บเก่ียวประสบการณ์  
ความรูท้ีไ่ดฟ้งั  จะนำาไปใชใ้นอนาคต
เพือ่จะไดป้ระสบความสำาเร็จในการ
ศึกษา

 สำานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขับเคล่ือนโครงการตามนโยบายเครือข่าย
อุดมศึกษาพี่เลี้ยงพัฒนาศักยภาพนักเรียน เยาวชน และครูในชายแดนใต้ ในโครงการส่งเสริมศักยภาพการแนะแนวการศึกษาและฝึกอบรม
อาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสและเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้   และโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  

 นายธีรยุทธ บินหามะ และนางสาวอริศรา ไชยสนธิ์  นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส  
เปิดเผยถึงส่ิงที่ได้รับจากการจัดโครงการว่า ทำาให้ค้นพบตัวเอง และ
กล้าที่จะตัดสินใจเรียนต่อระดับอุดมศึกษา อยากให้มีกิจกรรมต่อเนื่อง 
เพื่อเป็นแนวทางใช้ศึกษาต่อ  อยากให้นำาพี่ๆที่ศึกษาในคณะสาขาวิชา
ต่างๆมาพบปะ พูดคุยช้ีแนะแนวทางศึกษาต่อในคณะนั้นๆ รวมถึง 
ให้คำาปรึกษาด้วย
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สำ นักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ขับเคลื่อนโครงการ
ตามนโยบายเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง พัฒนาศักยภาพ
นักเรียน เยาวชน และครูในชายแดนใต้

 จังหวัดปัตตานี เชิญนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้นำาเสนอผลงานวิชาการ เพื่อร่วมกัน
ขับเคลื่อนการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ผู้ว่าฯ ยืนยัน
งานวิชาการ ม.อ.ตอบโจทย์การพัฒนาจังหวัด เตรียมจัดเวทีใหญ่ให้
มหาวทิยาลยันำาเสนอผลงานใหท้กุภาคสว่นรว่มรบัรูแ้ละบรูณาการการ
พัฒนาจังหวัดปัตตานี เร็วๆ นี้
 รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้รับเชิญจาก
จงัหวดัปตัตาน ีใหน้ำาเสนอผลงานทางวชิาการและงานวจิยัเพือ่นำาเสนอ
องคค์วามรูข้องมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปตัตาน ีมาใชใ้น
การพัฒนาจังหวัดปัตตานี โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด รวมกว่า 
30 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพญาตานี จังหวัดปัตตานี 
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
 ผลงานทางวิชาการและวิจัยที่คณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำาเสนอให้แก่จังหวัดปัตตานี  ได้แก่   
การบูรณาการทุกศาสตร์เพื่อการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
การพฒันาคณุภาพการศกึษาและพฒันาทอ้งถิน่  การยกระดบัคณุภาพ
ชวีติของประชาชน การเสรมิสรา้งศกัยภาพโรงเรยีนขยายโอกาสทางการ
ศึกษา  ปัญหาสุขภาพของแม่และเด็ก   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ทอ้งถิน่ใหเ้ปน็ผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมทีม่คีณุภาพ การแปรรปูผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรและการประมง  โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือน
กระจก ผลิตภัณฑ์จากยางพารา สมุนไพร  ชุดตรวจสอบอย่างรวดเร็ว 
การปนเปื้อนสุกรในอาหาร   หัตถกรรมกาบกล้วย  โครงการศาสตร์
อิสลามเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  โครงการพัฒนาพื้นท่ีต้นแบบ
แบบบูรณาการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ  การผลิตผ้าบาติก 

จากสีธรรมชาติหมักโคลน การออกแบบผลิตภัณฑ์จากดิน   
การออกแบบและผลิตส่ือ เครื่องประดับจากวัสดุ ในท้องถิ่น  
การออกแบบลายผ้าจวนตานี สบู่เกลือ และองค์ความรู้การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม เป็นต้น
 หลังจากเสร็จส้ินการนำาเสนอผลงานวิชาการ และงานวิจัย 
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  ได้ขอให้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด
ปัตตานี ได้แสดงความคิดเห็นเพื่อนำาผลงานทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ไปช่วยตอบโจทย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี และการพัฒนาชุมชนในจังหวัดปัตตานี 
โดยแจ้งว่าจะจัดให้มีการนำาเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยของ 
ม.อ.ปัตตานี ให้แก่ส่วนราชการ นักธุรกิจ และประชาชนทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะการนำาผลงานไปพฒันาชวิีตความเปน็อยู่ของชมุชนในจังหวดั
ปตัตาน ีและแจง้เพิม่เตมิวา่ จงัหวดัปตัตานมีพีืน้ทีส่าธารณะแปลงใหญ่
ให้มหาวิทยาลัยใช้เป็นสนามวิจัยทั้งที่อยู่ในอำาเภอแม่ลาน  และอำาเภอ
ทุ่งยางแดง
 รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ที่
เปิดบ้านให้มหาวิทยาลัยเข้ามานำาเสนอผลงานในครั้งน้ี และกล่าวว่า 
“ดีใจหากส่วนราชการในจังหวัดปัตตานีจะได้ใช้ประโยชน์จาก
มหาวิทยาลัย เพราะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
เป็นของชาวปัตตานี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเปรียบเสมือนหินลับมีด
ที่ช่วยลับให้เราคมขึ้น  และขอบคุณท่ีช่วยคิดโจทย์ให้ ม.อ.ทำา และ 
ถ้าจังหวัดปัตตานีมีงานวิชาการขอให้คิดถึง ม.อ.เป็นหน่วยงานแรกๆ 
ที่จังหวัดจะเรียกใช้ และแผนงานหรือกิจกรรมขับเคล่ือนวาระปัตตานี 
ทั้ง 12 วาระ ก็นับว่าเป็นเป็นวาระของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี ด้วยเช่นกัน” 

ม.อ.ปัตตานี นำ เสนอผลงานวิชาการ
เพื่อร่วมพัฒนาจังหวัดปัตตานี
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 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์เสนอแผนพัฒนามหาวทิยาลยั 
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ต่อสภามหาวิทยาลัย โดยเน้นงานที่
มีความสำาคัญเร่งด่วนจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 20 ปี  
ที่มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม เป็นกลไกหลักในการ
พัฒนาภาคใต้และประเทศ และมุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำาของอาเซียน 
เน้น 4 ยุทธศาสตร์เพื่อปรับตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21
 รศ. ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ กล่าวว่า การจัดทำาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดังกล่าว 
ก็เน่ืองจากมีปัจจัยหลายอย่างท่ีเป็นความท้าทาย สถาบันอุดมศึกษา
ให้ต้องเผชิญในระยะเวลา 4 ปี ข้างหน้าซ่ึงผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซ่ึงจะมีผู้บริหารชุดใหม่ใน 
เดอืนมถินุายน 2561 ตอ้งเตรยีมรบัมอืเพือ่การพฒันาของมหาวทิยาลยั 
โดยเรือ่งแรก คอืการตอ้งปรบัตวัเพือ่รบักับการเปลีย่นแปลงในศตวรรษ
ที่ 21 โดยการพัฒนากลไกเพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับตัว เรื่องที่สอง
คือ บทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอล โดยการเพิ่ม 
การผลิตบุคลากร การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิตอลกับศาสตร์ด้านอื่น 
และ เรื่องที่สามคือ การเพิ่มความสามารถในการผลิตบุคลากร ผลงาน
วจิยัและนวตักรรม ทีส่ามารถรองรบัอตุสาหกรรมเปา้หมายของประเทศ
 รศ. ดร.ชศูกัด์ิ ลิม่สกุล อธกิารบดมีหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
กล่าวว่า การปรับตัวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ใน 4 ปีข้างหน้า 
(ปี 2561-2565) จะยึดแนวทางการพัฒนาที่มีความสำาคัญและจำาเป็น 
เร่งด่วน ตามแผนพัฒนาระยะยาว 20 ปีของมหาวิทยาลัย (ปี 2560-
2579) ที่มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม เป็นกลไกหลัก 
ในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ และมุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำาของ
อาเซียน โดยแบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็น 4 ด้าน คือ
 การสร้างกลไกการทำางานเชิงรุก เพื่อสนองความต้องการ 
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้เรียน และการพัฒนาประเทศ การบูรณาการข้ามศาสตร์  

การสร้างความร่วมมือจากเครือข่าย โดยเน้นที่การสร้างระบบ PSU 
System ที่เข้มแข็ง เอื้อกับการทำางานข้ามวิทยาเขต บูรณาการ 
การเรียนการสอน การวิจัยในรูปแบบคลัสเตอร์ เพื่อประสิทธิภาพและ 
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การพัฒนาและเช่ือมโยงระบบสารสนเทศ 
และสื่อการเรียนรู้ จัดทำาหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของภาค
การผลิตและการบริการ และกำาหนดกรอบวิจัยที่เพิ่มความสามารถ 
ในการแข่งขันและตอบโจทย์ปัญหาของประเทศ
 การสร้างความเป็นผู้นำาวิชาการ เน้นการพัฒนาและสร้าง
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เน้นพันธกิจมหาวิทยาลัย 
เพื่อสังคม โดยให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกำาหนดโจทย์และการ 
แก้ปัญหาชุมชน สนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมสร้างผลงานเพื่อชุมชน  
สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการระดับโลกในสาขาที่มีความพร้อมสูง  
เปน็ศูนยพ์ฒันานวตักรรมเพือ่พฒันาเศรษฐกจิ สรา้งแรงจงูใจให้เอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัย
 การสร้างความเป็นนานาชาติ โดยพัฒนาศักยภาพการใช้
ภาษาและความรู้ข้ามวัฒนธรรมให้นักศึกษาและบุคลากร เพิ่มจำานวน
นักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างประเทศ ร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ
ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ เพิ่มหลักสูตร
นานาชาติ และเป็นพี่เล้ียงในสาขาที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ 
ให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อนบ้าน
 การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยปรับ
โครงสร้างองค์กรด้านการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ  
ให้สอดคล้องกับภารกิจการรวมกลุ่มวิชา สร้างเสถียรภาพและ 
ความม่ันคงด้านการเงิน พัฒนาอาจารย์สู่กรอบสมรรถนะอาจารย์ 
มอือาชพี มรีะบบจูงใจบคุลากรทีม่คีวามสามารถระดบัโลก สรา้งระบบ
และกลไกให้ได้มาซ่ึงบุคลากรสมรรถนะสูงจากสถาบันชั้นนำาระดับ
สากล.

ม.อ.เสนอแผนพัฒนาระยะ 4 ปี เน้นปรับตัวรับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของโลก
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ข่าว/ภาพ
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 “ผา้”  เปน็หนึง่ในปจัจยัสีท่ีส่ำาคญัในการดำารงชวีติของมนษุย ์   
วัฒนธรรมการนุ่งห่มด้วยผ้าสะท้อนภูมิปัญญาของท้องถิ่น ซึ่งมีศิลปะ
และความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไป ตามประสบการณ์ 
ความชำานาญ ค่านิยม และทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น  ภูมิปัญญา 
การทำาผ้าทั้งการทอ การพิมพ์และการเขียนลาย เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สืบทอดกันมาเป็นระยะ
เวลานาน แต่เนื่องจากสังคมในปัจจุบันเปลี่ยนจากการดำาเนินชีวิตใน
ภาคเกษตรมาเปน็ภาคอตุสาหกรรมและภาคบรกิาร สนิค้าอตุสาหกรรม
จงึเขา้มามบีทบาทสำาคญัตอ่การดำารงชวีติ  ทำาให้การทำาผา้เพือ่ประโยชน์
ใช้สอยต่าง ๆ จึงมีจำานวนลดลง เสี่ยงต่อการสูญหาย  ผ้าลีมาหรือ 
ผ้าจวนตานี เป็นผ้าท้องถิ่นชายแดนใต้ที่มีเอกลักษณ์ มีลักษณะเป็นผ้า
ผนืกวา้งประมาณ 80-85 เซนตเิมตร ยาวประมาณ 210-220  เซนตเิมตร 
หรือเป็นผ้าโสร่ง  ผ้าลีมามีเอกลักษณ์คือ ลวดลายที่เกิดขึ้นบนผืนผ้า 
ลมีาสว่นมากเปน็ลวดลายทีเ่กิดจากการมดัหมี ่หัวผา้หรอืเชงิผา้จะเปน็ 
สีแดง  ส่วนตัวผ้าจะเป็นสีที่ตัดกันกับสีแดง เช่น  สีเขียว, นำ้าเงินและ
สีดำา โดยระหว่างตัวผ้าและหัวผ้าจะถูกคั่นด้วยร่องจวนในความยาว
ทัง้หมดของผา้ทัง้ผนื  ผา้ลมีาจะใชผ้า้ตอ่เนือ่งกนั  แมล้วดลายและสสีนั 
จะแตกต่างกันโดยไม่ได้นำาผ้ามาเย็บต่อกัน  

 ความงดงามอันโดดเด่นของผ้าลีมา-จวนตานีนี้จะเป็นแค่ 
เพียงความทรงจำาในหน้าหนังสือประวัติศาสตร์ และงานวิจัยของ 
นักวิชาการรุ่นก่อนๆ ที่สำาเร็จเสร็จสิ้นเกินสิบปี หรือบางทีก็อาจจะ 
รับรู้เม่ือประเทศเพื่อนบ้านได้นำาไปจดทะเบียนภูมิปัญญาแต่เพียง 
ผู้เดียว สายเกินไปที่จะทวงถามเรียกร้องขอมรดกที่ลำ้าค่าคืนมา  
แรงกระตุ้นชวนให้คิด  สะกิดชวนให้สนใจใฝ่รู้  ก่อให้เกิดพลัง
แห่งการฟื้นฟูและพัฒนามาจากท่านรองศาสตราจารย์ อ่ิมจิต  
เลิศพงษ์สมบัติ   ผู้นำาสตรีอันมีวิสัยทัศน์แห่งวิทยาเขตปัตตานี และ
การช่วยเหลือสนับสนุนจากคุณนันทนา  มีประเสริฐ  ศิษย์เก่ารหัส 22   
ผู้มีสายเลือดสีบลูเต็มเปี่ยม  นำาพาครูช่างผู้มีสำานึกรักษ์แผ่นดิน 
ถิ่นเกิดแห่งชายแดนใต้  ครูช่างธนินท์ธร รักษาวงศ์ ครูช่างหัตถศิลป์  
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ศ.ศ.ป) ร่วมปฏิบัติการ 
ต่อยอดองค์ความรู้จากสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 
ม.อ.ปัตตานี   ด้วยการผสมผสานภูมิปัญญาการทำาผ้าบาติกแบบ
โบราณของครูช่างธนินท์ธรเข้ากับผ้าลีมาหรือจวนตานี  ผ้าทอท้องถิ่น 
อันทรงคุณค่า จนเกิดเป็นผ้า “แรงบันดาลใจ...ลวดลายประยุกต์ 
ผ้าลีมาบาติกสถาบันฯ” 

ลีมาบาติกสถาบันฯ : 
ลมหายใจแห่งผ้าชายแดนใต ้

 ผู้เขียน :  ผศ.ดร.พรปวีณ์  พุ่มเกิด  
 ผูอ้ำานวยการสถาบันวฒันธรรมศึกษากลัยาณวิฒันา  ม.อ.ปตัตานี
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 ผา้บาตกิหรอืปาเตะ๊ เปน็การตกแตง่แตม้สีสนัใหเ้กดิลวดลาย
ลงบนผืนผ้าวิธีหนึ่ง ที่ทำากันมากทั้งในประเทศอินโดนีเซีย ประเทศ
มาเลเซีย และประเทศไทย ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการ 
นำาเสนอลวดลายผ้าที่สะท้อนออกมาจากความคิดจินตนาการของ 
ผู้ผลิตรวมทั้งเทคนิคในการทำาท่ีแตกต่างกัน เอกลักษณ์เฉพาะของ 
ผ้าบาติกจากจังหวัดนราธิวาส ที่สืบสานโดยกลุ่มดาหลาบาติก ครูช่าง 
ธนินท์ธร คือการอนุรักษ์กรรมวิธีผลิตแบบโบราณและผสานเทคนิค 
ที่ทันสมัยให้มีสีสัน ลวดลายโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ โดยใช้ 
แม่พิมพ์โลหะพิมพ์มือผสมการเขียน ใช้อุปกรณ์แบบโบราณ มีการ
ประยุกต์เล็กน้อย ทำาให้ผ้าบาติกจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น
ที่ยอมรับและมีชื่อเสียงสร้างรายได้ ก่อให้เกิดมูลค่ารวมถึงคุณค่า 
ได้อย่างน่าภาคภูมิ
 ลวดลายผา้ชดุนี ้ ไดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากลายผา้ลมีา หรอื
ผ้าจวนตานีซึ่งจัดแสดงอยู่ในนิทรรศการผ้าโบราณ ณ หอวัฒนธรรม 
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  ผ้าจวนตานีเป็นผ้าทอที่มี
ลวดลายสวยงามและมีความละเอียดมาก  อีกทั้งยังเป็นผ้าทอที่เกิดขึ้น
โดยฝีมือของคนในท้องถิ่น  วิษณุ เลิศบุรุษ : ผู้สร้างสรรค์ ลายประยุกต์
ต้นแบบ  ได้หยิบยกลายบางช่วง บางตอน ของผ้าจวนตานีแต่ละผืน 
มาจัดวางองค์ประกอบขึ้นใหม่ ตามจินตนาการและความประทับใจ
ของผู้สร้างสรรค์เอง  โดยการนำาลายจากผ้าจวนตานีจำานวน  3  ผืน   
ถอดแบบจากลายทอ  มาดัดแปลงลายขึ้นใหม่  ให้เหมาะกับการทำา
พิมพ์ด้วยเหล็ก  บางส่วนผ่านการตัดทอน  บางส่วนได้เพิ่มเติมขึ้น   
แตภ่าพรวมของแตล่ะลายก็ยงัคงมเีคา้โครงลายเดมิอยู ่ ผดิเพีย้นไปจาก
เดมิไม่มาก  โดยการสเกต็ซ์ภาพบนกระดาษดว้ยดนิสอ  เมือ่ได้โครงสร้าง
ของลายแต่ละลายแล้ว  ก็นำาภาพร่างลายเส้นดินสอปรับแต่งด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  เพื่อให้ได้ลายที่คมชัด  และมีขนาดที่แน่นอน
จากนั้นก็จัดวางองค์ประกอบของผ้าทั้งผืน  โดยนำาลายที่ออกแบบ
ไว้ท้ังหมดมาจัดวางองค์ประกอบของผ้าทั้งผืนขึ้นมาใหม่  ข้ันตอนนี ้
ไดร้บัการแนะนำาจากครชูา่งธนนิทรธ์ร  ในการจดัวางลวดลาย  เนือ่งจาก 
ผ้าแต่ละผืนมีองค์ประกอบของลายที่แตกต่างกันไป  เช่น  ลายพื้น   
ลายรอ่ง  ลายขอบผา้  และตนีผา้หรอืชายผา้   จงึไดจ้ดัวางองคป์ระกอบ
ขึ้นมาโดยยึดโครงสร้างในผืนผ้าตามแบบผ้าลีมาโบราณ จนเกิดเป็น 
ลายผ้าประยุกต์ผืนใหม่ 
 กระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารไดถ้กูนำามาใชใ้นการออกแบบ
ลายผ้า และสร้างสรรค์เรื่องสีร่วมกับครูช่างธนินทร์ธร จากข้อมูลสี
ของผ้าทอจวนตานีโบราณ เพื่อให้ได้สีใกล้เคียงกับสีเดิม และครูช่าง 
ธนินทร์ธร ได้พัฒนากระบวนการพิมพ์ลายและให้สี  ตลอดจนผลิต 
ผ้าต้นแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจและถอดแบบมาจากผ้าทอโบราณ   
อันเป็นที่มาของผ้าลีมาบาติกสถาบันฯ  
 กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ในการทำาผ้าลีมาบาติก
สถาบันฯ นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานและถ่ายทอด
มรดกภูมปัิญญาทีท่รงคุณค่าแล้ว  ยงัเปน็การพฒันาพืน้ทีช่มุชนทอ้งถิน่
ชายแดนใตด้ว้ยมิตทิางวัฒนธรรมอยา่งยัง่ยนื  ดว้ยการสร้างรายไดแ้ละ
เพิม่คณุค่าทางเศรษฐกจิบนพืน้ฐานทนุทางวฒันธรรม  พฒันาผลติภัณฑ์
ที่ก่อให้เกิดรายได้  และเป็นการเชื่อมต่อระหว่างภูมิปัญญาวัฒนธรรม
ที่กำาลังจะสูญหายเข้ากับวัฒนธรรมจากโลกยุคใหม่ให้สามารถอยู่ด้วย
กันอย่างลงตัว ก่อให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดศิลปะ องค์ความรู้เพื่อ 
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (Creative Economy)  ช่วยต่อ 
ลมหายใจให้กับผ้าชายแดนใต้ให้โลดแล่นและกลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีก
ครั้งหนึ่ง.  
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 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ส่งนักกีฬา 60 คน เข้าร่วมคัดตัวนักกีฬาที่วิทยาเขตภูเก็ต เมื่อวันที่ 19-22 เมษายน 
2561 เพือ่ไปรว่มการแขง่ขนักฬีาบคุลากรสำานกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ครัง้ที ่37 “มอดินแดงเกมส”์ ระหวา่งวนัที ่2-9 มถินุายน 2561 
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาเขตปัตตานี ส่งบุคลากรร่วมคัดตัวนักกีฬา สกอ.ที่ภูเก็ต

 ผศ.ดร.ศักรินทร์  ชนประชา หัวหน้าศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตปัตตานี แจ้งว่า 
จากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์” ระหว่างวันที่ 2-9 มิถุนายน 2561 นั้น เพื่อคัดตัวนักกีฬา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ครัง้ที ่37 วทิยาเขตปตัตาน ี จงึเตรยีมสง่นกักฬีา 60 คนไปรว่มคดัตวัเพือ่หานกักฬีาตวัแทน มหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร์ในกีฬา 6 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล เปตอง สนุกเกอร์ วอลเลย์บอลหญิง และ
กรีฑา ทั้งนี้การแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 “มอดินแดง
เกมส์” ประกอบด้วยการแข่งขันฟุตบอล ชาย วอลเลย์บอล ชาย - หญิง กรีฑา ว่ายน้ า เซปัคตะกร้อ 
เทนนิส เทเบิ้ล- เทนนิส วอลเลย์บอลชายหาด ชาย-หญิง เปตอง ลีลาศ แบตมินตัน กอล์ฟ ฟุตซอล 
บิลเลียด กีฬาไทย (ตะกร้อ ลอดห่วง หมากรุกไทย หมากรุกสากล หมากฮอส) และกีฬาเพื่อสุขภาพ 
(แอโรบิค จักรยานเพื่อสุขภาพ และ จักรยานเสือหมอบ).

นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี เป็นตัวแทนประเทศไทย
เข้าร่วมการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จากอำาเภอศรีสาคร จังหวัด
นราธิวาส ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ไปแข่งขันฮอกกี้ ในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ ประเทศอินโดนีเซีย โดยวิทยาเขตปัตตานี
ให้การสนับสนุน 

 นายนิสมาน มะสีละ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ไปแข่งขันฮอกกี้ ในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ 
ครั้งท่ี 18 ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย หลังจากเคยมีผลงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 
28 ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อเดือนมิถุนายน 2558 นายนิสมาน มะสีละ แจ้งว่า “หลังจากกลับจากซีเกมส์
ที่สิงคโปร์ ซึ่งได้ลำาดับที่ 4 ก็พยายามดูแลตัวเองมาโดยตลอด โดยพยายามฝึกฝนทักษะกีฬาให้มากขึ้น  
ในขณะเดียวกันเม่ือมีการฝึกซ้อม และต้องเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ทำาให้มีเวลาเรียนน้อย จึงต้องพยายาม
ตั้งใจเรียนและทบทวนตำาราเรียนให้มากกว่าคนอื่น เพื่อไม่ให้ผลการเรียนตกต่ำา ซ่ึงนับว่าเป็นโอกาสดีที่โค้ช
ทีมชาติมาดูฟอร์มการเล่นของตน และคัดตัวไปฝึกซ้อม และจากการฝึกซ้อมอย่างหนักต่อเนื่องก็ติดอันดับ 1  
ใน 18 คน และได้ไปคัดตัวที่ประเทศโอมาน โดยมีเงื่อนไขว่าทีมเราต้องได้ 1 ใน 5 จาก 9 ประเทศ จึงจะได ้

ไปเอเชี่ยนเกมส์ ซึ่งผลการแข่งขันเราได้ท่ี 4 ซ่ึงประเภทกีฬาฮอกกี้นับว่าเป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปี ที่มีโอกาสไปแข่งขันในเอเช่ียนเกม สำาหรับ 
การเตรียมตัวไปแข่งขันในเอเชี่ยนเกมส์ นายนิสมาน  แจ้งว่าในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2561 จะต้องเก็บตัวที่ประเทศไทย หลังจากนั้นในเดือน
มถินุายน 2561 จะต้องไปฝึกซอ้มทีป่ระเทศเกาหล ีและหลังจากกลับมาไทยแล้ว กจ็ะเดนิทางไปฝกึซอ้มและเขา้รว่มการแขง่ขนัเอเชยีนเกมส์ ครัง้ที ่18  
ในระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2561  ณ กรุงจากจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย”
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 ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
วิทยาเขตปัตตานี ได้ ให้ทัศนะต่อการมีนักศึกษาเป็นนักกีฬา 
ทีมชาติ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะต้องให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนว่า แนวทางการส่งเสริมนักศึกษาที่เป็นนักกีฬา ซึ่งมีเวลา
เรียนน้อยกว่าคนอื่น นับเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยท่ีจะต้องแก้ไข
ปัญหา ประการแรกเราต้องมองว่านักศึกษาที่เป็นนักกีฬาทีมชาติ 
ไม่ใช่เป็นนักศึกษาปกติทั่วไป โดยผู้บริหารคณะและมหาวิทยาลัย
ต้องร่วมกันคิด ว่าการจัดการเรียนการสอนนักศึกษากลุ่มน้ีจะต้อง 
แตกต่างจากคนอื่น อาจจัดเวลาให้นักศึกษากลุ่มนี้ได้รับการสอนเสริม
พิเศษ  ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดที่มหาวิทยาลัยจะต้องหาข้อสรุป หากมอง
อย่างนี้การขับเคลื่อนความเป็นเลิศด้านการกีฬาก็ไม่ยาก ซึ่งขณะนี้ 
อยู่ในขั้นตอนการผลักดัน 

ทีมเขื่อนยะรังได้ครองถ้วยพระราชทาน ในการแข่งขันเปตอง
เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำ ปี 2561 

 
 ดร.ถาวรินทร รักษ์บำารุง โค้ชกีฬาฮอกกี้ จากภาควิชาพลศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ได้ชี้แจงถึงความเป็นมาของกีฬาฮอกกี้ในวิทยาเขต
ปัตตานีว่า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 38 เม่ือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ ในปี 2553  ก็ได้รับการประสานจากสมาคม
กีฬาฮอกกี้ ขอให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งนักกีฬาฮอกกี้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งในขณะนั้นเรายังไม่มีนักกีฬาฮอกกี้ แต่ในฐานะท่ีเป็นครู 
ทางพลศึกษาเราต้องดูแลนักศึกษาของเราให้มีความชำานาญในวิชาชีพ น่ันคือการเป็นนักกีฬา จึงมีความจำาเป็นที่จะต้องส่งเสริมเขาให้มีความ
ชำานาญในทกัษะวชิาชพี และประจวบกบัตนเองเปน็นกักฬีาฮอกกีม้าก่อนจงึไดต้ัง้ทมีฮอกกีขึ้น้มา  และเป็นชว่งเวลาทีภ่าควชิาพลศกึษาไดร้บัการ 
ชว่ยเหลอืจากคณุเอกสทิธิ ์ปยิะประเสรฐิศร ีอดตีนกักฬีาฮอกก้ีทีมชาตมิาชว่ยฝกึสอนนกัศกึษาของเรา    และตอ่มากไ็ดร้บัการประสานจากคณุนริตุต ์
โว๊ะนิเน็ง อดีตนักกีฬาทีมชาติไทย และอดีตผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ซ่ึงปัจจุบันเป็นโค้ชฮอกกี้ของจังหวัดนราธิวาส และเป็นผู้ฝึกสอนคนแรกของ 
นายนิสมาน มะสีละ ก็มาช่วยสอนเท็คนิคให้กับทีมกีฬาฮอกก้ีของวิทยาเขตปัตตานี  และยังได้แนะนำาว่ามีนักเรียนมัธยมปลายท่ีเป็นนักกีฬา
ฮอกกี้ฝีมือดีที่กำาลังจะจบการศึกษา ตนจึงได้ไปดูทีมกีฬาฮอกกี้ที่จังหวัดนราธิวาสแล้วนำาไปสู่การเปิดรับนักศึกษาโควต้าพิเศษที่มีทักษะการกีฬา 
เป็นรุ่นแรก .

 นักกีฬาเปตอง 62 ทีม จากภาคใต้ร่วมการแข่งขันเปตองชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธวิาสราชนครนิทร ์ครัง้ที ่29 เนือ่งในวนัสถาปนามหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์โดยม ีดร.บดนิทร ์แวลาเตะ รองอธกิารบดฝีา่ยพฒันานกัศกึษา 
วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 ผลทีมเขื่อนยะรังทีมที่ 3 ชนะเลิศได้ครองถ้วยพระราชทาน 
 ตามที่ชมรมเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดการแข่งขันเปตอง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้า 
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 29 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 50 ประเภท 
ทีมคู่ทั่วไป เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นั้น ผลการแข่งขันปรากฏดังนี้
 ชนะเลิศ ได้แก่ทีมเขื่อนยะรัง ทีมที่ 3  จาก อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท, ทีมโปโฮ ทีมที่ 2 จาก อ.ยะหา จ.ยะลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับ
เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล , ทีมนราธิวาส ทีมที่ 3 จากจังหวัดนราธิวาส ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท 
พร้อมถ้วยรางวัล, และทีมโปโฮ ทีมที่ 5 จาก อ.ยะหา จ.ยะลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล  
 ดิวิชั่น 2 ชนะเลิศ ได้แก่ทีมบ้านสวรรค์ทีมที่ 1  จาก อ.จะนะ จ.สงขลา  เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ,รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 ได้แก่ทีมนราธิวาส ทีมที่ 5 จากจังหวัดนราธิวาส เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ทีมโปโฮ 
ทมีที ่7 จาก อ.ยะหา จ.ยะลา ไดร้บัเงนิรางวลั 500 บาท, และรองชนะเลศิอนัดบั 3 ทมีหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตาน ีทีมท่ี 6 ไดร้บั 
เงินรางวัล 500 บาท .
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ภาพข่าว

 นายอับดุลฮาฟิต อัตตอฮีรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการ IISN (International Islamic Studies-Networking) The University of Jor-
dan ได้รับรางวัลชนะเลิศ (อับดับที่ 1) การกล่าวสุนทรพจน์ เเละรางวัลการพูดดีเด่นครั้งหนึ่งในชีวิต โครงการพัฒนาพลังการพูดและบุคลิกภาพ
ผู้นำา สำาหรับนักศึกษาไทยในจอร์แดน ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 
ซึ่งรางวัลดังกล่าวนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 ปีซ้อนเเล้วด้วยกัน (ปี 2560/2017 เเละปี 2561,2018)

 นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมต้อนรับและรับชมการถ่ายทำารายการ “ไทยเที่ยวไทย” โดยบริษัท  
จีเอ็มเอ็มทีวี จำากัด ผู้ผลิตรายการ เป็นรายการแนะนำาสถานที่ท่องเที่ยว โดยมี ป๋อมแป๋ม ก๊อดจิ กอล์ฟ และเจนนี่ ปาหนัน เป็นพิธีการดำาเนิน
รายการ ณ หอดูนก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561  รายการดังกล่าวออกอากาศทุกวันเสาร์ ช่อง 
one 31 เวลา 23.15-00.15 น.

 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับโรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้จัดโครงการอบรม
สร้างจิตสำานึกในการเลือกซ้ือและบริโภคอาหารฮาลาลและตอยยิบ แก่นักเรียนและคุณครูโรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ เมืองหาดใหญ่ เมื่อวันท่ี  
2 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยมีการจัดอบรมและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารฮาลาล  กิจกรรมฐานอาหารฮาลาล-ฮารอม  เสริมสร้าง
ความเข้าใจเครื่องหมายฮาลาลไทยและต่างประเทศ 
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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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 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาบัณฑิต วิชาชีพครู ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ประจำาปีการศึกษา 2559 วันที่ 3 มีนาคม 2561 
ณ ห้องพญาตานี 2 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี โดยมี รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
เป็นประธานในพิธี

หนังสือประจำาบ้านที่ศิษย์เก่า ชาว ม.อ. และมิตร ม.อ. ต้องห้ามพลาด

ปาฏิหารย์ความดี 50 ปี ม.อ.
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หลักสูตรที่เปิดสอน

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

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

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

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

ระดับปริญญาเอก
 • (ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต) การบริหารการศึกษา, 
ภาวะผู้น�าและนวัตกรรมทางการศึกษา

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

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

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

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

ระดับ ปริญญาโท
 • (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) ภาษาไทย, การบริหารการพัฒนา

สังคม 

ระดับปริญญาเอก

 • (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)  ภาษาไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

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

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

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

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

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

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

ระดับปริญญาเอก

คณะวิทยาการอิสลาม  

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

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

ระดับปริญญาโท
	 •	 (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)	 อิสลามศึกษา,	 	 บริหารและจัดการ
อิสลาม

ระดับปริญญาเอก
							•		(ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)			อิสลามศึกษา

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

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

คณะศิลปกรรมศาสตร์

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

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

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 2 ปี)
	 •	ออกแบบประยุกต์ศิลป์	

คณะรัฐศาสตร ์   

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

คณะพยาบาลศาสตร ์
  

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

ความเป็นนานาชาติ

ทุนการศึกษาและเงินยืมเพื่อการศึกษา
 

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

	 	 •	(ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)	เทคโนโลยีพอลิเมอร์,	วิธีวิทยาการวิจัย

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

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


