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	 อาจารย์พิชิต	 เรืองแสงวัฒนา	 รองอธิการบดี	มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร ์ 	 และประธานคณะอนุกรรมการยกร ่างข ้อบังคับฯ	

ในการด�าเนินงานสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร ์ 	 กล ่าวถึงความคืบหน ้าของร ่างพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย	 ซ่ึงเข้าสู่การพิจารณาของผ่านการพิจารณาของส�านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา	 ต้ังแต่เม่ือวันที่	 19	 ตุลาคม	 2558	 และผ่าน

ความเห็นชอบเม่ือ	 24	 ธันวาคม	 2558	 ว่า	 มีหลายส่วนที่ถูกปรับเปล่ียน	

ท�าให้โดยภาพรวมแล้ว	 ร่าง	พ.ร.บ.ใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฃ

จะคล้ายกับ	 พ.ร.บ.ของ	 มหาวิทยาลัยในก�ากับอื่นๆ	 แต่ที่ต่างกันอย่าง

ชัดเจนคือในหลักการในการร่างมีการเน้นความเป็นมหาวิทยาลัยหลาย

วิทยาเขต	 และมีการย�้าเรื่องของวิทยาเขตเพื่อให้การบริหารงานมีความเป็น

อิสระ	 คล่องตัว	 ไว้อีกในบางมาตรา	 ซ่ึง	 พ.ร.บ.ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ	

ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้

	 อย่างไรก็ตาม	 สิ่งที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับเปลี่ยน
จากร่างเดิม	คือการที่	วิทยาเขตจะไม่เป็นนิติบุคคล	ซึ่งจะมีผลไปถึง
การไม่เป็นหน่วยงบประมาณ	และมีรายละเอียดถูกปรับเปล่ียนฃ
เพ่ือให้สอดคล้องกับร่าง	 พ.ร.บ.ท่ีถูกแก้ไข	 เช่น	 การไม่มีอธิการ
วิทยาเขต	 ส่วนโครงสร้างวิทยาเขตจะเป็นอย่างไร	 หรือจะมี
สภาวิทยาเขตหรือไม่สามารถออกเป็นข้อบังคับได้	 มีการปรับ

ร่าง พ.ร.บ.ใหม่ ม.อ. ผ่านกฤษฎีกา ปรับวิทยาเขตไม่เป็นนิติบุคคล
งานประชาสัมพันธ์	กองกลาง	รายงาน

สัดส่วนของกรรมการสภามหาวิทยาลัย	 แต่ยังยึดหลักการท่ีให้มี
ผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกมากกว่าบุคลากรภายใน	 จะมีท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย	 ซึ่งเป็นการรวมท่ีประชุม
คณบดีและท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย	
(คบม.)	เข้าด้วยกัน
	 จะมีส�านักงานสภา	 ส�านักงานมหาวิทยาลัย	 ส�านักงาน
วิทยาเขต	แต่จะไม่มีส่วนงานที่เป็น	 “ศูนย์”	 ใน	ร่าง	พ.ร.บ.	 ใหม่	ซึ่ง
หากมีการประกาศใช้	 พ.ร.บ.	 ใหม่	 หน่วยงานที่เป็น	 “ศูนย์”	 อยู่ใน
ปัจจุบันจะต้องเปลี่ยนชื่อ	และใน	ร่าง	พ.ร.บ.	ใหม่จะไม่มีการพูดถึง
ภาควิชา	 ดังนั้นการจะมีภาควิชาหรือไม ่ขึ้นอยู ่ กับนโยบาย
มหาวิทยาลัย	ในมาตรา	13	เขียนไว้ว่า	“กิจการของมหาวิทยาลัยไม่
อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ ้มครองแรงงานและ
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์	 แต่พนักงานมหาวิทยาลัยต้องได้
รับการคุ้มครองและประโยชน์	 ตอบแทนไม่น้อยกว่าท่ีก�าหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน”	 และได้มีเพ่ิมในมาตรา	 93	
วรรคสาม	 ว่า	 “พนักงานมหาวิทยาลัย	 ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ใน
ฐานะข้าราชการบ�านาญแล้ว	 ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้
บังคับกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม	แต่ไม่ตัดสิทธิท่ีจะประกันตน
ด้วยความสมัครใจ”	ซึ่งเป็นไปตามที่ประชาคมร้องขอ
	 หลังจากการปรับแก้ของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว	ก่อนจะ
เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือเห็นชอบ	จะมีการน�าร่าง	พ.ร.บ.ใหม	่
ที่ถูกปรับแก้	 เข้าขอความเห็นจากสภามหาวิทยาลัย	และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง	 โดยจะมีการน�าเข้าสภามหาวิทยาลัยเป็นวาระพิจารณา
ในวันที่	 9	 มกราคม	 2559	 หากไม่มีข้อท้วงติง	 จะน�าเข้าสู่การ
พิจารณาในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี	 หากผ่านจะเข้าสู่กระบวนการ
ออกกฎหมายของ	สนช.	 และเสนอเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย	 เพ่ือ
ประกาศเป็นกฎหมายต่อไป	 ซึ่งคาดว่ากระบวนการจะแล้วเสร็จใน
กลางปี	2559
	 ในระหว่างน้ี	 มหาวิทยาลัยจะต้องเตรียมการในเรื่องของ
ข้อบังคับ	เพื่อให้ได้มาซึ่งสภามหาวิทยาลัยชุดแรก	ซึ่งมีองค์ประกอบ
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ร่าง พ.ร.บ.ใหม่ ม.อ. ผ่านกฤษฎีกา ปรับวิทยาเขตไม่เป็นนิติบุคคล

มุมหนึ่งในรั้วศรีตรัง

ม.อ.ปัตตานีเร่งส่งเสริม สนับสนุนการใช้ยางพาราในประเทศ

เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางพารามีรายได้ที่ยั่งยืน ลดการ

น�าเข้าสินค้าจากยางพารา และสร้างนวัตกรรมจากยางพารา

รวมพลัง ราชการไทย ลดใช้พลังงาน

ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ เครือข่ายศิลปินไทยและนานาชาติ 12 ประเทศ 

จัด workshop ผลงานด้าน ทัศนศิลป์ ระดับโลก

ม.อ.ปัตตานี จับมือ 12 องค์กรภาคี  แถลงการณ์เรียกร้องให้

ยุติการกระท�ารุนแรงต่อเด็ก และเยาวชน ในพื้นที่ 3 จังหวัด

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2559

ม.อ. คว้า 8 เหรียญ ได้ที่ 32 จาก 126 สถาบันทั่วประเทศ

ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 43

คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี จัดงานวันครูประจ�าปี 2559 

ภายใต้ชื่อ  “ครู ผู้บ่มเพาะปัญญาเพื่อสังคม”

โรงเรียนอนุบาลสาธิตได้ที่ 8 และโรงเรียนสาธิตได้ที่ 10

ในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 40 กัลปพฤกษ์เกมส์

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพเป็นข่าว

แนะน�าหลักสูตรวิทยาเขตปัตตานี

	 ที่ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี	 จาก
การแข่งขันภาษาฝรั่งเศส	 ในงานประจ�าป ี
ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย	
ครั้งที่	36	เมื่อวันที่	29	พฤศจิกายน	2558		คือ
	 1.	นางสาว	พนุชฎา	แก้วเรือง	ได้รับ
รางวัลชมเชย	การอ่านบทกวีภาษาฝรั่งเศส	

ขอแสดงความยินดี
กับนักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

        	2.	รางวัลชมเชยการจัดบอร์ดนิทรรศการในหัวข้อ	Rendre	hommage	à	son	Altesse	Royal	la	Princesse	Mahachakri	Sirindhorn.		
(โดยมีนางสาวปิยะฉัตร	ช่วยชม	และนางสาวนางสาววัชราภรณ์	ลิ่มวรพันธ์	เป็นผู้รับผิดชอบหลัก	ร่วมกับนักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส)

เปลี่ยนไปตามท่ีได้ระบุใน	 พ.ร.บ.	 ใหม่	 และเมื่อ	 พ.ร.บ.ใหม่
ประกาศใช้	 ต้องมีการดูแลเรื่องการเปลี่ยนถ่าย	 สิทธิประโยชน์	
ทรัพย์สิน	 ภาระผูกพัน	 รายได้	 บุคลากร	 และอื่นๆ	 ท่ีมีอยู ่ตาม	
พ.ร.บ.เก่า	 เพ่ือเข้าสู่	 พ.ร.บ.ใหม่	 ตามเงื่อนไขการเปลี่ยนถ่ายที่ได้
เขียนเอาไว้	 ซึ่งบางเรื่องเช่นเงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการเปลี่ยน
สถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	 หากมีการ
ยกร ่ างข ้อ บังคับจะต ้องมีการน�า เข ้ าสู ่ กระบวนการรับฟ ั ง
ความคิดเห็นจากประชาคม	 ก่อนจะเข้าสู ่การพิจารณาของสภา
มหาวิทยาลัย
	 “ส ่วนที่ต ้องท�าความชัดเจนคือเรื่องการปรับเงินเดือน
ของข้าราชการที่เปลี่ยนเป็นพนักงาน	 ซึ่งส่วนหน่ึงขึ้นอยู่กับการ
เจรจาหมวดเงินอุดหนุนกับส�านักงบประมาณ	 ซึ่งคาดหวังจะได้
ไม่ต�่ากว่าของมหาวิทยาลัยท่ีออกนอกระบบไปแล้ว	 คือประมาณ	
1.6	 เท่า	 แต่มหาวิทยาลัยจะดึงไว้ส่วนกลางส่วนหน่ึง	 อาจจะเป็น
.2	หรือ	 .3	 เพื่อน�ามาดูแลด้านสวัสดิการ	 เงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุ	
หรือค่ารักษาพยาบาล	ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานซึ่งไม่เท่ากัน
ในแต่ละมหาวิทยาลัย”	รองอธิการบดี	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
กล่าว
	 บุคลากรที่ เป ็นข ้าราชการ	 คงจะต้องมีการคิดวางแผน
ล่วงหน้า	 ว่าจะเลือกเป็นข้าราชการไปจนเกษียณอายุ	หรือ	 จะปรับ
เปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	 เมื่อมี	พ.ร.บ.ใหม่	ออกมาแล้วจะ
ได้ตัดสินใจได้ในปีแรก	 ซึ่งไม่ต้องผ่านการประเมิน	 แต่หลังจากน้ัน
จนถึง	3	ปีจะต้องผ่านระบบประเมิน	เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน



ม.อ.ปัตตานีเร่งส่งเสริม สนับสนุนการใช้ยางพาราในประเทศ
เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางพารามีรายได้ที่ยั่งยืน ลดการ
น�าเข้าสินค้าจากยางพารา และสร้างนวัตกรรมจากยางพารา

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 สนับสนุนให้

อาจารย์และนักวิจัยเร่งพัฒนางานวิจัย	 เพื่อเพิ่มมูลค่าของยางทั้งในมิติของ

วัสดุศาสตร์	และเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยาง	เน้นการใช้ยางพารา	ใน

ประเทศมากกว่าการส่งออกเป็นวัตถุดิบ	 สร้างและส่งเสริมผู้ประกอบการ

โรงงานยางพารา	 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและความต้องการใช้ยางพารา

ในประเทศ

 	 ร ศ . อิ่ ม จิ ต 	 เ ลิ ศ พ ง ษ ์ ส ม บั ติ	
รองอ ธิการบดีมหาวิทยาลั ยสงขลา
นครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	แจ้งว่า	ภายใต้
สถานการณ์ยางพาราที่ตกต�่าในขณะนี้	
ส ่งผลกระทบต่อรายได ้ 	 และน�าไปสู ่
ค ว าม เ ดื อดร ้ อนของ เกษตรกรชาว

สวนยางพารา	ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	จึงเร่งหาวิธีกระตุ้นให้เกิดการใช้
ยางพารา	 ในประเทศ	 ด้วยการคิดค้นวิจัยการน�ายางพารามา
สร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 ทดแทนการน�าเข้า	 การส่งเสริมให้เกิด
ผู้ประกอบการใช้วัตถุดิบจากยางพาราทั้งรายย่อยและรายใหญ	่
ตลอดจนน�ายางพารา	มาใช้ในการสร้างระบบสาธารณูปโภคและสิ่ง
อ�านวยความสะดวก	 เช่น	 สระน�้าที่ปูพ้ืนด้วยยางพารา	สนามกีฬา

ปูพ้ืนด้วยยางพารา	 หรือ	 ถนนยางพารา	 เป ็นต้น	 โดยล่าสุด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐบาล	 เพ่ือน�ามาสร้างถนนยางพารา	7	สาย	และ
สนามฟุตซอลยางพารา	2	สนาม	โดยคาดว่าจะสามารถใช้ยางพารา
เป็นวัตถุดิบได้มากกว่า	78	ตัน
 	 รศ.ดร.ซุกรี	 หะยีสาแม	คณบดีคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ชี้แจง
ว่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ได้
ด�าเนินการวิจัยเพ่ือการคิดค้นนวัตกรรม	
และเพ่ือพัฒนาให ้มีการใช ้ยางพารา
ในประเทศเพ่ือลดการน�าเข้าผลิตภัณฑ์

จากยางพารา	 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีใช้ยางพารา	
ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยยางปูพ้ืนสนามกีฬา	 วัสดุปูสระเก็บกักน�้า
จากน�้ายางข้นชนิดครีม	 และร่วมกับสถาบันวิจัยยาง	 กรมวิชาการ
เกษตร	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดิม	 หรือการยางแห ่ง
ประเทศไทยในปัจจุบัน	วิจัยเพื่อพัฒนาถนนจากยางพารา	นอกจาก
นี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังได้ส่งเสริมให้คณาจารย์
ผลิตผลงานวิจัยอีกมากมาย	 อาทิ	 ผลิตถุงมือยางทางการแพทย	์
ผลิตวัสดุรองรับแรงกดทับอวัยวะผู้ป่วยขณะผ่าตัดท่ีผลิตจากพอลิ
เมอร์หุ้มยางพารา	 ผลิตภัณฑ์สายสวนปัสสาวะและสายน�้าเกลือ
จากยางธรรมชาติ	 ผลงานการวิจัยเพ่ือเพิ่มมูลค่าน�้ายางพาราและ
บูรณาการวิชาความรู้ให้เป็นน�้ายางข้นชนิดใหม่เรียกว่า“วัสดุยางเท
อร์โมพลาสติก”	 วิจัยกาวส�าหรับติดยางกับโลหะโดยใช้กาวรองพ้ืน
เพื่อลดการน�าเข้า	ผลงาน“รองเท้าวัว”	ส�าหรับใช้รักษาอาการเจ็บขา
ของโคนม	 ผลการวิจัยเรื่องยางทนไฟ	 ยางรองคอสะพาน	 เรือยาง	
ยางเพลาเรือ	 ยางสีข้าว	 ท่อน�้าหยดส�าหรับเกษตรกร	 เป็นต้น	 และ
ล่าสุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะจัดตั้ง	 “วิทยาลัยนานาชาติ
ยางพาราไทย-จีน”	ณ	 วิทยาเขตหาดใหญ่	 	ซึ่งเป็นความร่วมมือ
ระหว่าง	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยีชิงเต่า	(QUST)	และ	Rubber	Valley	Group	(RVG)	
มณฑลชานตง	ประเทศจีน	โดยจะรับนักศึกษาและเปิดการเรียนการ
สอนได้ในปีการศึกษา	 2560	 เพ่ือตอบสนองโรงงานที่เก่ียวข้อง
กับอุตสาหกรรมการผลิตยางล้อรถยนต์	และรองรับโรงงานผลิตยาง
ล้อจากประเทศจีนท่ีจะมาต้ังฐานการผลิตในไทยและประเทศ
อาเซียนในอนาคต	 และเป ็นการสร ้างเสริมองค ์ความรู ้ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาง	
  ผศ.ดร.อดิศัย	 รุ่งวิชานิวัฒน์	หัวหน้า

ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร	์
คณะวิทยาศาสตร ์ 	 และ เทคโนโล ยี

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 ชี้แจงว่า	 ผลิตภัณฑ์ยางพารา
ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต

ปัตตานี	 วิจัยและสามารถใช้งานในประเทศ	ท�าให้เกษตรกรมีราย
ได้ท่ีชัดเจนประกอบด้วยผลงานวัสดุปูสระเก็บกักน�้าจากน�้ายางข้น
ชนิดครีม	 ท่ีใช้เพ่ือการกักเก็บน�้าเพ่ือแก้ภัยแล้งและเพ่ือการกักเก็บ
น�้าเพ่ือการเกษตร	 	 ซึ่งเป็นผลงานวิจัยมาต้ังแต่ปี	 2552	 และในปี
เดียวกันได ้ ไปปูสระน�้ าที่ องค ์การสวนยางนาบอน	 จังหวัด
นครศรีธรรมราชและปัจจุบันนี้ก็ยังสามารถกักเก็บน�้าได้ดี	 การสร้าง
สระเก็บน�้าขนาดใหญ่เพ่ือการอุปโภคบริโภคท่ีเกาะบุโหลนดอน	

อ.ละงู	 จ.สตูล	 เมื่อปี	 2554-2556	และล่าสุดในปี	 2558	 ได้ไปสร้าง
สระเก็บน�้าปูพ้ืนด้วยยางพาราจ�านวน	 3	 สระ	 ในพ้ืนที่ราบสูง
ที่อ�าเภองาว	 จังหวัดล�าปาง	 ซึ่งนับว่าเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้
ยางพาราในประเทศได้อย่างมาก	 โดยการปูพื้นสระน�้าจะต้องใช้ยาง
แห้ง	1	กิโลกรัม	ต่อตารางเมตร	และหากสร้างสระขนาดมาตรฐานที่
กว้าง	 10	 เมตร	ยาว	 20	 เมตร	ความลึก	 2	 เมตร	 จะใช้ยางแห้งถึง	
1	ตัน	 รายงานข่าวแจ้งต่อไปว่า	 เพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้ยางพาราใน
ประเทศมากข้ึน	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ร่วมกับสถาบันวิจัยยางหรือการ
ยางแห่งประเทศไทย	 และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
จึงได ้ลงนามความร ่วมมือในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
ยางพาราอย่างย่ังยืน	 โดยการร่วมวิจัยและคิดค้นการน�าวัตถุดิบ
ยางพารา	มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์	โดยเมื่อพัฒนาขึ้นมาแล้ว	ได้น�าไป
ถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการ	หรือสหกรณ์ต่อไป	นอกจากน้ีในวัน
ศุกร ์ที่ 	 15	 มกราคม	 2559	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 และภาควิชา
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์	 จะไปร่วมยกร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์
สนามฟุตซอลยางพารา	 ร่วมกับสถาบันวิจัยยาง	 สภาอุตสาหกรรม	
และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	 ซึ่งไม่ว่าใครจะผลิต
สนามฟุตซอลยางพารา		ก็ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานนี้.

ที่มา : http://mis-pattani2.pn.psu.ac.th/intranet/PR/energy.html

สาระวิธีประหยัดไฟ
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ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ เครือข่ายศิลปินไทยและนานาชาติ 12 ประเทศ 
จัด workshop ผลงานด้าน ทัศนศิลป์ ระดับโลก 
	 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	 มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ร่วมมือ	 กับเครือข่ายศิลปินไทยและศิลปิน

นานาชาติ	 12	 ประเทศ	 จัดกิจกรรม	 การปฏิบัติงานด้านทัศนศิลป์และ	

นิทรรศการนานาชาติ	 	 เมื่อวันที่	 29	–	31	มกราคม	2559	สร้างสรรค์ผล

งานด้านทัศนศิลป์กว่า	 100	 ช้ิน	 เพื่อจัดแสดงไว้ในหอศิลป์ภาคใต้	 โดยมี		

รศ.ดร.ชูศักดิ์	 	 ล้ิมสกุล	 	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เป็น

ประธานในพิธีเปิดงาน	เมื่อวันที่	2	กุมภาพันธ์	2559	

 	 ผศ.กมล	 คงทอง	 ผู ้อ� านวยการ
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 เปิดเผยว่า	 สถาบัน	 ฯ	 ก�าหนดจัด
โครงการ	PSU		Internationnal	Art	Workshop 
2016	 การปฏิบัติงานด้านทัศนศิลป์และ

นิทรรศการนานาชาติ	ซึ่งเป็น	โครงการใหม่ล่าสุดและเป็นการปฏิบัติ
งานด้านทัศนศิลป์	 และนิทรรศการนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดที่สถาบัน	
วัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	 เคยจัดมา	 โดยได้รับการสนับสนุน
เงินงบประมาณจากโครงการพัฒนาการศึกษา	 ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
ภาคใต้	 จ�านวน	 	 1,830,000	บาท	 โครงการฯ	นี้	 เป็นการรวบรวม
ศิลปินที่มีชื่อเสียงด้านงานทัศนศิลป์ของทั้ง	 12	 ประเทศ	 จาก	
อเมริกา	 อิตาลี	 เยอรมัน	 ญ่ีปุ ่น	 อินเดีย	 จีน	 มาเลเซีย	 สิงคโปร	์
อินโดนีเซีย	 เวียดนาม	พม่า	 ไทย	มาร่วมมือกัน	 สร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะระดับโลก	 ซึ่งความเป็นมาของ	 โครงการ	 ฯ	 เกิดจากการที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 มีหอศิลป์ภาคใต้	
จึงมีความคิดว่า	ท�าอย่างไรให้มีผลงานศิลปะไว้จัดแสดงในหอศิลป์
ภาคใต้		ม.อ.ปัตตานี	แบบถาวร	ซึ่งหากพิจารณาจากงบประมาณที่
สถาบัน	 ฯ	มีอยู่น้ันไม่สามารถด�าเนินการได้	 จึงมีความคิดท่ีจะเชิญ
ศิลปินมาร่วมกันปฏิบัติงานทัศนศิลป์	 ไม่ว่าจะเป็นงาน	 จิตรกรรม	

งานภาพพิมพ์หรืองานประติมากรรม	 เพ่ือที่จะผลิตผลงานน้ีให้กับ
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร ์ 	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 ไว ้จัดแสดงในหอศิลป์ภาคใต้	
ซึ่งโครงการฯ	นี้	 ใช้งบประมาณไม่ถึง	 2	 ล้าน	แต่จากมูลค่าผลงาน
ของศิลปินระดับโลก	จ�านวนประมาณ	 	100	ชิ้น	ที่ได้มา	นับได้ว่ามี
ความคุ้มค่าอย่างมาก	และความร่วมมือท้ังหมดท่ีได้รับการตอบรับ
จากศิลปิน	12	ประเทศ	ครั้งนี้มาจาก	การที่สถาบัน	ฯ	ได้สร้างความ
สัมพันธ์อันดีกับศิลปินมาโดยตลอด”
	 “ผมเองในฐานะเป็นนักเขียนรูปคนหนึ่ง	 ได้รับการเชิญให้เข้า
ร่วม	workshop	งานด้านศิลปะกับ	มหาวิทยาลัยต่างๆ	ความร่วมมือ
ตรงน้ีท�าให้เกิดความคิดที่จะขยายงานมายังชายแดนภาคใต้			
ผมได้ขอค�าปรึกษาจาก	ศาสตราจารย์กมล	ทัศนาญชลี		ศิลปินแห่ง
ชาติประธานสภาศิลปกรรมไทยในอเมริกา	 ศาสตราจารย์เดชา	
วราชุน	ศิลปินแห่งชาติ	 และเพ่ือน	 ๆ	 เครือข่ายศิลปินอีกหลายท่าน	
ถึง วิ ธีการด� า เนินงาน	 อีกส ่ วนห น่ึงได ้ประมวลข ้อมูลจาก
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ศึกษากัลยาณิวัฒนา	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี		ตั้งเป้าหมายว่าจะเชิญ	ศิลปินจาก	12	ประเทศ	ไม่เกิน	22	ท่าน 
แต่สุดท้ายมีศิลปินตอบรับเข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	30	ท่าน”		
	 “การปฏิบัติงานด้านทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ		
เมื่อวันท่ี	 29	 –	 31	มกราคม	 2559	 จะเป็นรูปแบบการ	workshop	
3	 วัน	 เป็นการสร้างผลงานของศิลปินจากเฟรมสีขาวธรรมดา	
จนกลายมาเป็น	ผลงานตามบุคลิกของศิลปินแต่ละท่าน	ซึ่งผู้เข้าชม
ที่สนใจสามารถพบปะพูดคุยถามถึงเทคนิค	 ความหมาย	 ท่ีมาท่ีไป	
ทุกขั้นตอนของผลงานได้อย่างใกล้ชิด	 นอกจากนี้เรามีทีมงาน
นักศึกษาจากวิชาเอกภาษาต่างประเทศ	มาช่วยในการประสานงาน	
ซึ่ งนับ เป ็น โอกาสดี ท่ีนั กศึกษาจะได ้ฝ ึ กฝนการใช ้ภาษา”	
ผู้อ�านวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	กล่าวเพิ่มเติม	

ประสบการณ์ที่ได้ร่วมงานในหลายๆ	แห่ง	และน�ามาเขียนโครงการ	ฯ 
และได้	 ประสานไปท่ีสภาศิลปกรรมไทยในอเมริกา	 เรื่องวันเวลาที่
เหมาะสมท่ีจะจัดโครงการฯ	 โดยสุดท้ายได้ก�าหนดจัดโครงการ	 ฯ
เมื่อวันที่	29	–	31	มกราคม	2559			เพราะจะสอดรับกับ	โครงการของ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	 ท่ีได้เชิญศิลปินมาร่วมจัดศิลปะการท่อง
เท่ียงเชิงวัฒนธรรม	 จึง	 ได้ประสานให้น�ากลุ่มศิลปินเหล่านั้นร่วม
โครงการ	 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	
ซึ่งค่าใช้จ่ายค่าเดินทางจากอเมริกา	 อิตาลี	 ทางสภาศิลปกรรมไทย
อเมริกา	 รับผิดชอบทั้งหมด	 ส่วนทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
ดูแลเฉพาะการเดินทางจากกรุงเทพฯ	 	 ไปยังจังหวัดปัตตานี	
นอกจากนี้เพ่ือนในกลุ่มท่ีมีเครือข่ายก็ได้ช่วยติดต่อเชิญศิลปินจาก
อินเดีย	และ	 เยอรมัน	ศิลปินหลายๆ	ท่านยินดีที่จะมาร่วมโครงการ
โดยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตัวเอง	ซึ่งในระยะแรก	สถาบันวัฒนธรรม
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ม.อ.ปัตตานี จับมือ 12 องค์กรภาคี  แถลงการณ์เรียกร้องให้
ยุติการกระท�ารุนแรงต่อเด็ก และเยาวชน ในพื้นที่ 3 จังหวัด
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2559 
	 โครงการจัด ต้ังสถาบันสมุทรรัฐ เอเ ชียตะวันออกเฉียงใต ้ศึกษา		

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยเขตปัตตานี	(ISFAMS)	ชมรมนักศึกษารักสันติ	

(PSC)	 ชมรมเยาวชน	ม.อ.ท�าความดีสู่สังคม	 และ	 ชุมนุมสิงห์สันติภาพ	 (Peace	

Pol-Sci)	 ม.อ.ปัตตานี	 เข้าร่วมการเดินขบวนรณรงค์และแถลงการณ์เรียกร้องให้

ยุติการกระท�ารุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	เนื่องในวันเด็กแห่ง

ชาติ	ประจ�าปี	2559		จัดโดยสามาชิกสมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้	(POSBO)	

โดยมีตัวแทนจากองค์กรภาคีต่างๆ	กว่า	500	คน	เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้	

	 รายงานข่าวจากงานประชาสัมพันธ์	 วิทยาเขตปัตตานี	 แจ้งว่าเมื่อ
วันศุกร์ที่ 	 8	 มกราคม	 2559	 โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	
(ISFAMS)	ชมรมนักศึกษา	รักสันติ	 (PSC)	ชมรมเยาวชน	ม.อ.ท�าความดี
สู่สังคม	 ชุมนุมสิงห์สันติภาพ	 (Peace	 Pol-Sci)	 ม.อ.ปัตตานี	 สามาชิก
สมาคมเพ่ือสันติภาพชายแดนใต้	 (POSBO)	 ชมรมพุทธรักษาจังหวัด
ชายแดนใต้	 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี	 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ	
จังหวัดปัตตานี	 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล	 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี	
วิทยาลัยอาชีวศึกษา	ปัตตานี	 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี	 และวิทยาลัย
ชุมชนปัตตานีได้จัดกิจกรรม	 เดินขบวนรณรงค์เรียกร้องให้ยุติการกระท�า		
รุนแรงต่อเด็ก	 และเยาวชนในพ้ืนที่จังหวัด	 ชายแดนใต้เนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติ	 ประจ�าปี	 2559	 โดยขบวนรณรงค์ซึ่งมีนักเรียนนักศึกษา	
ประชาชนประมาณ	 500	 คน	 ได้เคลื่อนขนวนจาก	 สนามกีฬาวิทยาลัย
เทคนิคปัตตานี	 	 ผ่านถนนวัฒนธรรม	 เข้าสู่ถนนเจริญประดิษฐ์	 ไปยัง
หอประชุม	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 เพ่ือด�าเนิน
การแถลงการณ์เรียกร้องให้ยุติการกระท�ารุนแรงต่อเด็กและเยาวชนใน
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้	 จากนั้นเชิญตัวแทนองค์กรภาคีต่างๆ	
อ่านแถลงการณ์	 เรียกร้องให้ยุติการกระท�ารุนแรงต่อเด็กและเยาวชน
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้	 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	 ประจ�าปี	 2559	 โดย
ส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยา	เขตปัตตานี	ได้มีตัวแทนอ่าน
แถลงการณ์	 จ�านวน	 4	 คน	 ในนามสถาบันสมุทรรัฐเอเซียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษา	 ชมรมเยาวชน	 ม.อ.ท�าความดีสู ่สังคม	 ชมรมนักศึกษา
รักสันติ	และชุมนุมสิงห์สันติภาพ	
	 กิจกรรมดังกล่าวจัดข้ึนโดย	 สามาชิกสมาคมเพ่ือสันติภาพ
ชายแดนใต้	 (POSBO)	 เพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมวันเด็กที่จะมาถึง	
ได้ด�าเนินการเชิญชวนให้องค์กรภาคีต่างๆ	 ที่กล่าวมาข้างต้น	 ร่วมกันคิด
ข้อความแถลงการณ์ของแต่ละองค์กร	 เพ่ือน�ามาแถลงการณ์ต ่อ
ที่สาธารณชนในวันนี้	 เป็นการแสดงจุดยืนเรียกร้องให้ยุติความรุนแรง
ต่อเด็กและเยาวชน	 และได้ประสานงานมายังโครงการจัดตั้งสถาบัน
สมุทรรัฐเอเชียตะวันออก	 เฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

วิทยาเขตปัตตานี	 (ISFAMS)	 ซึ่งถือเป็นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในด้านการ
สร้างสันติภาพ	 โดยสถาบันสมุทรรัฐฯ	 ได้ประสานมายังชมรม	 หรือกลุ่ม
นักศึกษาท่ีมีความเกี่ยวข้องในเรื่องสันติภาพ	จ�านวน	 3	กลุ่ม	 คือ	 ชมรม
นักศึกษารักสันติ	(PSC)	ชมรมเยาวชน	ม.อ.ท�าความดีสู่สังคม	ชุมนมสิงห์
สันติภาพ	(Peace	Pol-Sci)	ม.อ.ปัตตานี	เนื้อหาการแถลงการณ์ส่วนใหญ่
จะเป็นเรื่องการเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงต่อเด็กและ	 เยาวชน	 เนื่องจาก
วันที่เสาร์ที่	9	มกราคมนี้	เป็นวันเด็กแห่งชาติ	
	 นายมัรวาน	 เด ่นตุลาการ	 นักศึกษาคณะ
รัฐศาสตร์	ม.อ.ปัตตานี	ตัวแทนอ่านแถลงการณ์	ฯ	ของ
โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี		
เปิดเผยว่า	ตนได้รับเกียรติจาก	ดร.	 สามารถ	ทองเฝือ
ผู้อ�านวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษา		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขต
ปัตตานี	 มอบให้เป็นตัวแทนอ่านแถลงการณ์ฯ	 ของ
โครงการจัดตั้งสมุทรรัฐตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา	 โดยมีเน้ือความดังนี	้
 “ความรุนแรง	และเหตุการณ์ความไม่สงบท่ีเกิดขึ้น	 ไม่ว่าท่ีใดใน
โลกย่อมมี	 ผลกระทบต่อผู้คน	 ทรัพย์สินและบ้านเมืองน้ันๆ	 อย่างหลีก
เลี่ยงไม่ได้	 เฉกเช่นเดียวกันกับในพื้นที่จังหวัดชานแดนใต้ของไทย	 ซึ่งเป็น
หน่ึงในสมาชิกแห่งประชาคมอาเซียนที่	 ได้รวมตัวกันขึ้น	 เพ่ือคาดหวังใน
การสร้างสันติภาพและ	 สันติสุขความมั่นคงให้เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวัน
ออกเฉียงใต้	 	 เน่ืองในวันเด็กแห่งชาติ	 ปี	 ในนามของ	 โครงการจัดตั้ง
สถาบันสมุทรรัฐเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ขอร่วมเรียกร้องให้ทุกคนยุติการกระท�าความ
รุนแรงและการก่อความเสียหาย	 ท�าร้ายเด็ก	 และเยาวชน	 ตลอดจน
ประชาชนท่ัวไปในท่ัวทุกพ้ืนท่ี	 เพราะพวกเขา	 เหล่าน้ีถือว่าเป็นก�าลังหลัก
และพลังอันส�าคัญเพ่ือที่จะได้พัฒนาพ้ืนที่ในชายแดนใต้ให้มีความมั่นคง	
และความเจริญรุ่งเรืองพร้อมก้าวเดินไปสู่ประชาคมอาเซียนร่วมกับเพ่ือน
ประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไป”
	 ท้ังน้ีตัวแทนนักศึกษาท้ัง	 4	 คน	 ก็ได้ฝากข้อคิดมายังประชาคม	
ม.อ.ว่า	 การสร้างสันติภาพน้ันต้องเริ่มต้นสร้างท่ีตัวเราก่อน	 แล้วจะขยาย
ผลไปสู่คนรอบๆ	ข้าง	ซึ่งกิจกรรมในกลุ่ม	ชมรม	ที่พวกเขาได้ด�าเนินการอยู่
ขณะน้ี	 ถือเป็นการตอบโจทย์เรื่องการสร้างสันติภาพและยุติความรุ่นแรง
ได้เป็นอย่างดี	 เชื่อว่าชาวสงขลานครินทร์ทุกคน	 	 ก็ยึดหลักพระราช
ปณิธานของพระราชบิดาอยู่แล้ว	นั่นคือ	การถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็น
กิจท่ีหนึ่ง	 ถ้าปฏิบัติได้ตามนั้น	 ความรุนแรงท่ีจะเกิดขึ้นก็จะลดน้อยและ
หมดไปในที่สุด.	
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ม.อ. คว้า 8 เหรียญ ได้ที่ 32 จาก 126 สถาบันทั่วประเทศ
ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 43
	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ได้รับ	 8	 เหรียญ	 จากกีฬาบริดจ	์
ปันจักสีลัต	และเรือพายอยู่ในล�าดับที่	32	จาก	126	สถาบัน	ในการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยฯครั้งท่ี	 43	 	ณ	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 เมื่อวันที่	
9-18	มกราคม	2559

	 นายปิยะพล	 สุทธิพันธ์	 นักวิชาการ
ศึกษา	 กองกิจการนักศึกษา	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 	 วิทยาเขตปัตตานี	 ผู ้ดูแล
ชมรมและประสานงานด้านกีฬาของนักศึกษา	
รายงานว ่า 	 วิทยาเขตป ัตตานี 	 โดยงาน
กิจกรรมนักศึกษา	 กองกิจการนักศึกษาได้น�า
นักกีฬาและบุคลากรผู ้ควบคุมทีม	 262	 คน	
เข ้ า ร ่ วมการแข ่ งขั น กีฬามหา วิทยาลั ย
แห่งประเทศไทย	ครั้งที่	 43	หรือกันเกราเกมส	์	

เมื่อวันที่	 9-18	มกราคม	2559	 	ณ	 	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 โดยส่ง	9	
ชนิดกีฬา	ประกอบด้วย	เปตอง	กรีฑา	ปันจักสีลัต	เทควันโด้	มวยไทยสมัคร
เล่น	มวยสากลสมัครเล่น	ดาบสากล	เรือพาย	และฮอกกี้	จากจ�านวนกีฬา
ที่เจ้าภาพจัดการแข่งขัน	 27	 ชนิดกีฬา	 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์	
ได้รับ	1	เหรียญทอง	จากกีฬาบริดจ์	,	3	เหรียญเงินจากกีฬาบริดจ์	ปันจัก
สีลัต	และเรือพาย	และ	4	เหรียญทองแดงจากกีฬาบริดจ์	และปันจักสีลัต	
อยู่ในล�าดับที่	32	จาก	126	สถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันตามรายละเอียด
ดังนี้	
เหรียญทอง จ�ำนวน 1 เหรียญ
	 1.	กีฬาบริดจ์	ประเภทคู่ทั่วไป	(ไม่จ�ากัดเพศ)
เหรียญเงิน จ�ำนวน 3 เหรียญ 
	 1.	กีฬาบริดจ์	ประเภททีมผสม
	 2.	กีฬาปันจักสีลัต	 รุ่น	C	น�้าหนักเกิน	 55	กก.และไม่เกิน	 60	กก.	
บุคคลชาย	
	 3.	 กีฬาเรือพาย	 ประเภทเรือมังกร	 10	 ฝีพายชาย	 200	 เมตร		
เหรียญทองแดง จ�ำนวน 4 เหรียญ
	 1.	กีฬาบริดจ์	ประเภททีมทั่วไป	(ไม่จ�ากัดเพศ)
	 2.	กีฬาบริดจ์	ประเภททีมหญิง
	 3.	นักกีฬาปันจักสีลัต	รุ่น	A	น�้าหนักเกิน	45	กก.	และไม่เกิน	50	กก.	
บุคคลชาย
	 4.	นักกีฬาปันจักสีลัต	รุ่น	F	น�้าหนักเกิน	70	กก.	และไม่เกิน	75	กก.	
บุคคลชาย	
	 ส�าหรับนักกีฬาที่คว้าเหรียญต่างๆ	มีดังนี้	

นักกีฬาบริดจ์	ประเภททีมผสม	1	เหรียญเงิน

นักกีฬาปันจักสีลัต	รุ่น	C	น�้าหนักเกิน	

55	กก.และไม่เกิน	60	กก.

	บุคคลชาย	1	เหรียญเงิน

กีฬาเรือพาย	ประเภทเรือมังกร	10	

ฝีพายชาย	200	เมตร	1	เหรียญเงิน

นักกีฬาบริดจ์	ประเภททีมทั่วไป

(ไม่จ�ากัดเพศ)	1	เหรียญทองแดง

นักกีฬาปันจักสีลัต	รุ่น	A	น�้าหนักเกิน	
45	กก.	และไม่เกิน	50	กก.
บุคคลชาย	1	เหรียญทองแดง

นักกีฬาบริดจ์	ประเภททีมหญิง	1	

เหรียญทองแดง

นักกีฬาปันจักสีลัต	รุ่น	F	น�้าหนักเกิน	
70	กก.	และไม่เกิน	75	กก.
บุคคลชาย	1	เหรียญทองแดง

นักกีฬาบริดจ์	ประเภทคู่ทั่วไป

(ไม่จ�ากัดเพศ)	1	เหรียญทอง
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คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี จัดงานวันครูประจ�าปี 2559 
ภายใต้ชื่อ  “ครู ผู้บ่มเพาะปัญญาเพื่อสังคม” 
	 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตาน	ี		

จัดงานวันครู		โดยมี		รศ.อิ่มจิต	เลิศพงษ์สมบัติ	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	เป็นประธานในพิธี		เมื่อวันที่	16	มกราคม	

2559	 	 	 กิจกรรมประกอบด้วย	 การท�าบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ	์	

พิธีร�าลึกพระคุณครู	 มอบโล่รางวัลแก่อาจารย์ตัวอย่าง	 มอบเกียรติบัตร

นักศึกษาตัวอย่างและผู้น�ากิจกรรมนักศึกษา	 	 การบรรยายพิเศษเร่ือง	

ครู	ผู้บ่มเพาะปัญญาเพื่อสังคม	โดย	ว่าที่	ร.ท.สามารถ	นุธรรมโชติ		และพิธี

มอบทุนการศึกษา		

	 		ประกอบด้วยทุน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เอกรินทร์	สังข์ทอง		
จ�านวน	 2	ทุน	 ๆ	 	 ละ	 5,000	บาท	 ได้แก่	 นางสาวจันจิรา	 นิลพงศ์		
นางสาวฟารีดา	 เจ๊แว	 	 ทุนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้น	 จ�านวน
3	 ทุน	 ๆ	 ละ	 5,000	 บาท	 ได้แก่	 นางสาวอานีล๊ะ	 ฮามะ	 นางสาว
ไลลา	 สะอิ	 นางสาวฟิรดาวส์	 วาหะ	 ทุนผู ้ช ่วยศาสตราจารย	์
ดร.ณัฐวิทย์	พจนตันติ	จ�านวน	2	ทุนๆ	ละ	5,000	บาท	ได้แก่	นางสาว
ชาฟานี	 วายุนุ	 นางสาวนิยัสมิน	 นิกะจิ	 ทุนผู ้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.วสันต์	อติศัพท์	จ�านวน	1	ทุน	ๆ	ละ	5,000	บาท	ได้แก่		นางสาว
สิรินุช	นุ่นเมือง	ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กนก	จันทร์ทอง	จ�านวน	1	
ทุนๆ	ละ	5,000	บาท	 ได้แก่	 นางสาวฮัสมา	 โหดสูบ	ทุน	ดร.อลิสรา	
ชมชื่น	 จ�านวน	 1	 ทุน	 ๆ	 ละ	 5,000	บาท	 ได้แก่	 นางสาวสุดารัตน	์
นิลพงศ์	ทุน	ดร.วุฒิชัย	เนียมเทศ		จ�านวน	1	ทุน	ๆ	ละ	5,000	บาท	
ได้แก่	นายแวฮาซัน	แวดูยี		ทุนภาควิชาจิตวิทยา	จ�านวน	1	ทุน	ๆ	ละ	
5,000	บาท	ได้แก่	นางสาวจุฑามาศ	ง่วนสน		ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.สุใจ	 ส่วนไพโรจน์	 	 จ�านวน	 1	 ทุนๆ	 ละ	 4,000	 บาท	 ได้แก	่
นางเอกมงคล	 จันทรลาภ	 	 ทุนกองทุนเก่ียวก้อย	 	 จ�านวน	 2	 ทุนๆ	
ละ	3,500	บาท	ได้แก่	นายมะสูเปียน	มะเย็ง		นางสาวสิริรัตน์	เต็งชู		
ทุนผู ้ศาสตราจารย์นิฟาริด	 ระเด่นอาหมัด	 จ�านวน	 1	 ทุน	 ๆ	 ละ	
5,000	บาท	 ได้แก่	 นางสาวหัตช่า	มี	 ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์อ�าไพวรรณ 
สุภาพวานิช		จ�านวน	1	ทุน	ๆ 	ละ	3,000	บาท	ได้แก่		นางสาวอรวรรณ	
พูลสวัสดิ์		ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา	ธรรมชาติ		จ�านวน	2	ทุน	ๆ 	ละ	
3,000	 บาท	 ได้แก่	 นายอิสมาแอล	 ปูยัง	 นางสาวฟาซียะ	 กรมอ		
ทุนอาจารย์จิระวัฒน์	ตันสกุล		จ�านวน	1	ทุน	ๆ	ละ	3,000	บาท	ได้แก่	
นางสาวนาปีซะห์	ดือราแม		ทุนปันปัญญ์		จ�านวน	2	ทุน	ๆ	ละ	3,000	บาท  

ได ้แก ่ 	 นายแวริดวาน	 เจ ๊ะอุบง	 นางสาวนิลนัยน ์ 	 แก ้วสม			
ทุน	ดร.ชวลิต	 เกิดทิพย์	 	 จ�านวน	1	ทุน	 ๆ	ละ	 3,000	บาท	 	 ได้แก	่	
นายชญานิน	 ยอดพรหมทอง	 	 ทุนกองทุนคณะศึกษาศาสตร	์
จ�านวน	5	ทุนๆ	ละ	 3,000	บาท	 ได้แก่	 นางสาวมุสลีฮะ	 เจะกาเดร	์	
นางสาวนู รี ยา 	 รัตรวมมาลา	 นางสาววลัดฎา	 มานะกล ้า		
นางสาวสุนิตย์ษา	พรหมช่วย		นางสาวยีดาวาตี	ยะระเฮง		ทุนผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	ดร.วิรินธร	อักษรนิตย์	จ�านวน	1	ทุน	ๆ	ละ	2,000	บาท	
ได้แก่	 นายสาการียา	 สมาแอ	 	 ทุนอาจารย์สุพรรษา	 สุวรรณชาตรี		
จ�านวน	1	ทุน	ๆ	ละ	2,000	บาท	ได้แก่	นางสาวธัญฯญรัตน์	ทองนุ่น		
ทุน	 ดร.อนุชิต	 งามขจรวิวัฒน์	 	 จ�านวน	 1	 ทุน	 ๆละ	 54,000	บาท		
ได้แก่		Mr.Ahmad	Nur	Kamali	
	 ส�าหรับกิจกรรมวันครู	ปี	2559		คณะศึกษาศาสตร์	ได้	มอบโล่
รางวัลแก่อาจารย์ตัวอย่าง	มอบเกียรติบัตรนักศึกษาตัวอย่างและ
ผู้น�ากิจกรรมนักศึกษา		ดังนี้
 อำจำรย์ตัวอย่ำง  ประจ�ำปี 2559 ได้แก่
ครูตัวอย่ำงระดับประถมศึกษำ  ได้แก่  
	 -	 ครูซูฮัยมี	 สะละมะ	 โรงเรียนอนุบาลสาธิต	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	
อำจำรย์ตัวอย่ำงระดับมัธยมศึกษำ ได้แก่  
	 -	 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์เมธี	 เอกศิรินิมิต	 	 โรงเรียนสาธิต	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
อำจำรย์ตัวอย่ำงระดับอุดมศึกษำ  ได้แก่  
	 - 	 อาจารย ์ กิตติศักดิ์ 	 ณ	 พัทลุ ง 	 ภาควิชาเทคโนโลยี
ทางการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	
อำจำรย์ที่เป็นที่ชื่นชมและศรัทธำของนักศึกษำ  ได้แก่ 
	 -	 	ดร.ณัฐินี	 โมพันธุ์	 	ภาควิชาการศึกษา	 	คณะศึกษาศาสตร์
 นักศึกษำตัวอย่ำง ประจ�ำปี 2559  ได้แก่
นักศึกษำตัวอย่ำงด้ำนวิชำกำร
	 - 	 นางสาววร วิยา 	 อาลี อิ ส เ ฮาะ 	 นั กศึ กษาวิ ช า เอก
การประถมศึกษา	ชั้นปีที่	1	
	 -	 นายจิรวัฒน์	 	 ตุลยนิษก์	 	 นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ		
ชั้นปีที่	2	
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	 -	 นางสาวขวัญรัตน์	 ทิพทอง	นักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์	
ชั้นปีที่	3
	 -	นายกฤษณพงศ์	ถาวร	 นักศึกษาวิชาเอกฟิสิกส์	ชั้นปีที่	3
	 -	นางสาวอัชมา	ส�าแดงสาร		นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ	
ชั้นปีที่	4
	 -	นางสาวสุภรัตน์	 เบญญากาจ	นักศึกษาวิชาเอกศิลปศึกษา		
ชั้นปีที่	4
นักศึกษำตัวอย่ำงด้ำนคุณธรรมจริยธรรม  
	 -	 นางสาวโซเฟีย	 แวดาโอะ	 	 นักศึกษาวิชาเอกการประถมศึกษา 
ชั้นปีที่	3
	 -	 นางสาวจุฬาลักษณ์	 อูมา	 นักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร	์
ชั้นปีที่	3
	 -		นายวุฒิชัย	จันทร์แจ่มใส	นักศึกษาวิชาเอกฟิสิกส์	ชั้นปีที่	3
	 - 	 นางสาวเพลินตา	 จันทร ์ละเอียด	 นักศึกษาวิชาเอก
ศิลปศึกษา		ชั้นปีที่	4
นักศึกษำตัวอย่ำงด้ำนกิจกรรมและพัฒนำสังคม
	 -		นายศักดริน	บินหรีม	นักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์	ชั้นปีที่	1
	 -		นายพูดอลา	ยาลาแว	 นักศึกษาวิชาจิตวิทยา	ชั้นปีที่	1
	 -	 นางสาวทศวรรณ	 ลาภเจือจันทร ์	 	 นักศึกษาวิชาเอก
การประถมศึกษา	ชั้นปีที่	2
	 -		นางสาวสมฤดี	ณะสุย	นักศึกษาวิชาจิตวิทยา	ชั้นปีที่	2
	 -		นายอิสระ	ดีครัน	นักศึกษาวิชาเอกการประถมศึกษา	ชั้นปีที่	3
	 -		นายอายุ	อามิง	นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา	ชั้นปีที่	4
	 -	 นางสาวเหมือนฝัน	 ไขแสง	นักศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์
ทั่วไป	ชั้นปีที่	4
	 -	นายอาเรฟ	ยือแร	นักศึกษาวิชาเอกสุขศึกษา	ชั้นปีที่	4
	 -	นายธีรเชษฐ์	 เพชรโชติ	 นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย	ชั้นปีท่ี	 5
	 -	 	นายมะสูเปียน	มะเย็ง	นักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์	 ชั้นปีที่	 5
	 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.เอกรินทร์	 สังข์ทอง	 คณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี		กล่าวว่า  
การจัดกิจกรรมวันครู	ในปี	2559		จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ		“ครู	ผู้บ่มเพาะ
ปัญญาเพื่อสังคม”			กิจกรรมประกอบด้วย	กิจกรรมทางศาสนา	การ

ร�าลึกพระคุณครู	 	 การมอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง	 นักศึกษา
ตัวอย่าง	และการมอบทุนการศึกษา	
	 “16	มกราคม	2559				เป็นวันที่ผู้มีครูร่วมร�าลึกถึงพระคุณครู	
และเป็นวันที่เปิดโอกาสให้ศิษย์ได้แสดงความเคารพสักการะครู	
บูรพาจารย์ในฐานะเป็นปูชนียบุคคล	 ผู้อุทิศตนในการอบรมสั่งสอน
ให้การศึกษา	 การเรียนรู้นับตั้งแต่เด็ก	 เยาวชนจนถึงนักศึกษาวัย
ผู้ใหญ่	 เป็นผู้สร้างแสงสว่างแห่งปัญญาให้แก่สังคมและน�าพา
ประเทศชาติสู่ความเจริญรุ่งเรือง	 วิชาชีพครูนับเป็นวิชาชีพชั้นสูงท่ี
พึงตระหนักและยึดมั่นในจรรยาบรรณ	 เป็นวิชาชีพเพ่ือแสดงให้
สังคมเห็นความส�าคัญของความเป็นครูในฐานะผู้สร้างสรรค์คนดีให้
แก่สังคม	 ซึ่งบทบาทของครูในปัจจุบันคือเมล็ดพันธุ์ใหม่ท่ีไม่ได้
จ�ากัดเพียงการให้การศึกษาในห้องเรียนเท่าน้ัน	หากรวมถึงบทบาท
ทางสังคมอีกนานัปการ”		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เอกรินทร์	สังข์ทอง		
กล่าวเพิ่ม
 รศ.อ่ิมจิต	 เลิศพงษ์สมบัติ	 รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
กล่าวเพิ่มเติมว่า			เป็นที่ทราบกันดีว่าภาระหน้าที่ของครูคือการสร้าง
ศิษย์ให้เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม	 และเป็นพลเมืองดีของชาติ	
ไม่เพียงแต่ครูจะต้องแนะน�า	 อบรมส่ังสอนศิษย์ให้มีความรู้ความ
สามารถในการประกอบอาชีพ	 หรือการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น		
ครู ยังต ้องอบรมศิษย ์ให ้ เป ็นผู ้มี วิ นัย	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม
มีความรักและศรัทธาในชาติ	ศาสนา	และพระมหากษัตริย์	 	 รวมทั้ง
ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยอีกด้วย	 	 งานของครูจึงเป ็นงาน
สร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าสังคมจะเปลี่ยนไปในทางใด		สังคมไทยยัง
คงยึดมั่นศรัทธาในตัวครูว่า	 เป็นบุคคลท่ีควรเคารพ	 และต้องเป็น
แบบอย่างท่ีดีของสังคม	 	 เพราะฉะน้ันครูท้ังหลายจึงต้องรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพของตน	 ยึดธรรมะเป็นหลักในการด�าเนินชีวิต		
มีความซื่อสัตย์สุจริต	 มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี	 มีความรอบรู้ใน
ศาสตร์สาขาวิชาต่างๆอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง	 สามารถถ่ายทอด
ความรู้ดังกล่าวแก่ศิษย์	 	 ฝึกฝนให้ศิษย์รู้จักการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข	มีความเมตตา		ที่ส�าคัญอาชีพครูเป็นอาชีพที่
ต้องใช้ความอดทน	 ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเพ่ือท่ีจะน�าสังคมไปสู ่
ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
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โรงเรียนอนุบาลสาธิตได้ที่ 8 และโรงเรียนสาธิตได้ที่ 10
ในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 40 กัลปพฤกษ์เกมส์
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่	40	กัลปพฤกษ์เกมส์	 	 เมื่อวันที่	7	–	13	มกราคม	

2559	 	 ในการแข่งขัน17	 ชนิดกีฬา	 โรงเรียนอนุบาลสาธิต	 ม.อ.	 ได้	 5	

เหรียญทอง,	 3	 เหรียญเงิน,	 4	 เหรียญทองแดง	 เป็นล�าดับท่ี	 8	 และ

โรงเรียนสาธิต	 ม.อ.ได้	 8	 เหรียญทอง	 7,เหรียญเงิน,	 20	 เหรียญทองแดง	

เป็นล�าดับที่	10		

	 รายงานข่าวจากงานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	วิทยาเขตปัตตานีแจ้งว่า	ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น	 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งท่ี	 40	
กัลปพฤกษ์เกมส์เมื่อวันที่	 7–13	 มกราคม	 2559	 ในการแข่งขัน
กีฬา17	ชนิดกีฬา		คือ	กรีฑา	กอล์ฟ	ซอฟต์บอล	เซปักตะกร้อ	เทนนิส	
เทเบิลเทนนิส	 บาสเกตบอล	 แบตมินตัน	 เปตอง	 ฟุตบอล	 ลีลาศ	
วอลเลย์บอล	ว่ายน�้า	หมากกระดาน	ฮอกกี้	แฮนด์บอล	และฟุตซอล	
นั้น		ในระดับประถมมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน	12	สถาบัน	ระดับ
มัธยมมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน	 15	 สถาบัน	 โรงเรียนอนุบาล
สาธิต	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ได้	 5	
เหรียญทอง,	 3	 เหรียญเงิน	 ,	 4	 เหรียญทองแดง	 เป็นล�าดับท่ี	 8	
จาก	 12	 สถาบัน	 และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์
ได้	8	เหรียญทอง	7,เหรียญเงิน,	20	เหรียญทองแดง	เป็นล�าดับที่	10	
จาก	15	สถาบัน
 นักเรียนท่ีท�ำเหรียญให้ กับโรงเรียนอนุบำลสำธิต 
ในประเภทกีฬำต่ำงๆ ได้แก่ 
•	เหรียญทอง จ�ำนวน 5 เหรียญ
	 •	ลีลาศ	 -	Standard	 :	Class	C	 (3	จังหวะ)	Waltz,Tango,
Quickstep	ด.ช.ชาคร	ศิลาลาย	ด.ญ.ชฌาณา	อิสกันดาร์		
	 •	 ลีลาศ	 -	 Standard	 :	Class	D	 (2	 จังหวะ)	Waltz,Tango
ด.ช.ชาคร	ศิลาลาย	ด.ญ.ชฌาณา		อิสกันดาร์
	 •	 ลีลาศ	 -	 Latin	 American	 :	 Class	 C	 (3	 จังหวะ)	
Cha	Cha	Cha,Rumba,Jive	 ด.ช.ชาคร	 ศิลาลาย	 ด.ญ.ชฌาณา	
อิสกันดาร์
	 •	 ลีลาศ	 -	 Latin	 American	 :	 Class	 D	 (2	 จังหวะ)	 Cha	Cha	Cha,
Rumba	 ด.ช.ชาคร	ศิลาลาย	ด.ญ.ชฌาณา	อิสกันดาร์
	 •	ฟุตซอล	(กีฬาสาธิต)	ด.ช.ยศวรรธน์	 เพชรแก้ว	ด.ช.อิลฮาล	

เวาะมะ	 ด.ช.พงศธร	 ก่อเกียรติพิทักษ์	 ด.ช.ซุลฮาซาน	 ยูโซะ
ด.ช.มุซอฟฟัร	ดาโอะ	ด.ช.รัศม์ตะวัน	จันทร์แก้ว		ด.ช.นิฌากิร	หะยีซะ  
ด.ช.มูฮัมหมัดอัฟดอล	 ร่าหมาน	 ด.ช.คุโณดม	 แซ่ฉ่ัว	 ด.ช.หรัสวิน	
จินดารัตน์	ด.ช.อัซฟัร	ตาเยะ	ด.ช.ธนวินท์	แซ่ฉั่ว
• เหรียญเงิน จ�ำนวน 3 เหรียญ  
	 •	 ลีลาศ	 -	 Standard	 :	 Class	 C	 (3	 จังหวะ)	 Waltz,
Tango,Quickste	ด.ช.สิรวิชญ์	แก้วอุทัย	ด.ญ.ณิชตา	ลิ้มกุล
	 •	 ลีลาศ	 -	 Standard	 :	Class	D	 (2	 จังหวะ)	Waltz,Tango	
ด.ช.สิรวิชญ์	แก้วอุทัย	ด.ญ.ณิชตา	ลิ้มกุล
	 •	ลีลาศ	 -	 Latin	American	 :	Class	C	 (3	จังหวะ)	Cha	Cha	Cha,
Rumba,Jive	ด.ช.สิรวิชญ์	แก้วอุทัยด.ญ.ณิชตา	ลิ้มกุล	
• เหรียญทองแดง จ�ำนวน 4 เหรียญ  
	 •	เปตอง	-	Shooting	1	คนหญิง	ด.ญ.กานต์ธิดา	สระอิส
	 •	 เปตอง	 -	 บุคคล	 :	 คู ่หญิง	 ด.ญ.ณัฐชนก	 รัตนปรมากุล	
ด.ญ.ชุติกาญจน์	ก่อเกียรติพิทักษ์	ด.ญ.ชลัญธร	สุวรรณเรืองศรี
	 •	 ลีลาศ	 -	Standard	 :	Class	C	 (3	จังหวะ)	Waltz,Tango,
Quickste	ด.ช.กฤตก์วรสรน์	ภาณุโชติมนตรีณ์ด.ญ.โสภิตา	แตกก่ิง
	 •	ลีลาศ	-	Standard	:	Class	D	(2	จังหวะ)	Waltz,Tango	
ด.ช.กฤตก์วรสรน์	ภาณุโชติมนตรีณ์	ด.ญ.โสภิตา	แตกกิ่ง
 นักเรียนที่ท�ำเหรียญให้กับโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัย
สงขลำนครินทร์ ในประเภทกีฬำต่ำงๆ ได้แก่ 
	 •	เหรียญทอง	จ�านวน	8	เหรียญ		
	 •	เปตอง	-	Shooting	1	คน	มัธยมศึกษาตอนปลาย	ชาย	
นายปีย์มนัส	ชุณหภากร
	 •	 เปตอง	 -	 บุคคล	 :	 เดี่ยว	 มัธยมศึกษาตอนต้น	 ชาย
ด.ช.อริยวัฒน์	โต๊ะเส็น
	 •	 เปตอง	 - 	 บุคคล	 : 	 คู ่ผสม	 มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกัลยาณี	เจ๊ะอุบง	นายปีย์มนัส	ชุณหภากร
	 •	 ลีลาศ	 -	 Standard	 :	 Class	 C	 (3	 จังหวะ)	 Waltz,
Tango,Quickstep	มัธยมศึกษาตอนปลาย	นางสาวภัทรวดี	วิถีเทพ
นายภานุวัฒน์	พรหมจันทร์
	 •	 ลีลาศ	 -	 Standard	 :	Class	D	 (2	 จังหวะ)	Waltz,Tango	
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มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ป ล า ย 	 น า ง ส า ว ภั ท ร ว ดี 	 วิ ถี เ ท พ	
นายภานุวัฒน์	พรหมจันทร์
	 •	 ลีลาศ	 -	 Standard	 :	 Class	 E	 (1	 จังหวะ)	 Waltz	
มัธยมศึกษาตอนต้น	 ด.ช.วิทย์อนันต์	 ตั้งก่อสกุล	 ด.ญ.วรรธน์วรี
ไชยมงคล
	 •	 ลีลาศ	 -	 Standard	 :	 Class	 E	 (1	 จังหวะ)	 Waltz	
มัธยมศึกษาตอนปลาย		นางสาวศิริวิมล	แซ่ฉ่าย	นายชานนท์	กาบูลย์
	 •	ลีลาศ	-	Latin	American	:	Class	C	(3	จังหวะ)	Cha	Cha	
Cha,Rumba,Jive	 มัธยมศึกษาตอนต้นด.ช.ปธานิน	 แก้วมุนีโชค	
ด.ญ.ปรามาภรณ์	แก้วมุนีโชค
	 •	 กรีฑา	 - 	 กระโดดสูง 	 มัธยมศึกษาตอนปลาย	 ชาย	
นายธีรเมธ	วรรณกลัด
	 •	 เทเบิลเทนนิส	 -	 บุคคล	 :	 คู่	 มัธยมศึกษาตอนปลายหญิง
นางสาวชนาภา	อัศวพิภพ	นางสาวชมขวัญ		ชนประชา
	 •	แบดมินตัน	-	บุคคล	:	เดี่ยว	มัธยมศึกษาตอนปลาย	หญิง	
นางสาวพิมพ์มา	บวรวิชญ์ธนกุล
	 •	 เปตอง	 - 	 ทีม	 3	 คน	 มัธยมศึกษาตอนปลาย	 หญิง	
นางสาว ทิพย ์ วิมล 	 ศิ ริ พิทยา 	 นางสาวบิสมิลลา 	 พันส กุล
นางสาวปลายฟ้า	ฆังคัสโร	นางสาวกัลยาณี	เจ๊ะอุบง
	 •	 เปตอง	 -	 บุคคล	 :	คู่ผสม	มัธยมศึกษาตอนปลาย	นางสาว
บิสมิลลา	พันสกุล	นายปวรพรรษ	ไชยมงคล
 •	 ลีลาศ	 -	 Latin	 American	 :	 Class	D	 (2	 จังหวะ)	Cha	Cha	Cha,
Rumba	มัธยมศึกษาตอนต้น	ด.ช.ธนพล	แตกกิ่ง	ด.ญ.วรยา	ลิ่มกัง
วาฬมงคล
	 •	ลีลาศ	-	Latin	American	:	Class	E	(1	จังหวะ)	Cha	Cha	Cha 
มัธยมศึกษาตอนปลาย	 นางสาวอริญา	 เรืองแก้ว	 นายศุภวิชญ์	
เกียรติสกุลเลิศ
	 •	เหรียญทองแดง	จ�านวน	20	เหรียญ		กรีฑา	-	วิ่ง	200	เมตร	
มัธยมศึกษาตอนต้น	ชาย	ด.ช.ศุภณัฐ	ชุมผอม
	 • เปตอง 	 - 	 ที ม 	 3 	 คน 	 มั ธยม ศึกษาตอนต ้ น 	 ห ญิ ง
ด.ญ.แก้วเกล้า	 แก้วทองประค�า	 ด.ญ.วันศุกร์	 สุวรรณแพทย์
ด.ญ.ชนันทิตา	มูลจันที	นางสาวกรทอง	หนูทอง
	 •	 เปตอง	 -	 Shooting	 1	 คน	 มัธยมศึกษาตอนต้น	 ชาย
ด.ช.ศิริวัฒน์	ศิริเสถียร
	 •	 เปตอง	 -	 บุคคล	 :	 เด่ียว	 มัธยมศึกษาตอนต้น	 หญิง
ด.ญ.แก้วเกล้า	แก้วทองประค�า
	 •	 เปตอง	 -	 บุคคล	 :	 เดี่ยว	 มัธยมศึกษาตอนปลาย	 หญิง
นางสาวบิสมิลลา	พันสกุล
	 • 	 เปตอง 	 - 	 บุคคล	 : 	 คู ่ 	 มั ธยมศึกษาตอนต ้น 	 ชาย
ด.ช.อริยวัฒน์	 โต ๊ะเส็น	 ด.ช.ศิริ วัฒน์	 ศิริ เสถียร	 ด.ช.ศิรสิทธ์ิ
อิงคยุทธวิทยา	

	 •	เปตอง	-	บุคคล	:	คู่	มัธยมศึกษาตอนปลาย	หญิง	นางสาว
ทิพย์วิมล	ศิริพิทยา	นางสาวปลายฟ้า	ฆังคัสโร
	 • 	 เปตอง 	 - 	 บุคคล 	 : 	 คู ่ ผสม 	 มั ธยมศึ กษาตอนต ้น
นางสาวกรทอง	หนูทอง	นายถิรายุ	สุวรรณเรืองศรี
	 •	 ลีลาศ	 -	 Standard	 :	 Class	 C	 (3	 จังหวะ)	 Waltz,
Tango,Quickstep	มัธยมศึกษาตอนปลาย	นางสาวอริญา	เรืองแก้ว	
นายศุภวิชญ์	เกียรติสกุลเลิศ
	 •	 ลีลาศ	 -	 Standard	 :	Class	D	 (2	 จังหวะ)	Waltz,Tango	
มัธยมศึกษาตอนปลาย	 นางสาวอริญา	 เรืองแก้ว	 นายศุภวิชญ์	
เกียรติสกุลเลิศ
	 •	ลีลาศ	 -	Latin	American	 :	Class	B	 (4	จังหวะ)	Samba,
Cha 	 Cha 	 Cha , 	 Rumba , 	 J i v e 	 มั ธ ยมศึ กษาตอนต ้ น
ด.ช.ธนพล	แตกกิ่ง	ด.ญ.วรยา	ลิ่มกังวาฬมงคล
	 •	 ลีลาศ	 -	 Latin	 American	 :	 Class	 C	 (3	 จังหวะ)	
Cha 	 Cha 	 Cha ,Rumba , J i v e 	 มั ธ ยม ศึกษาตอนปลาย
นางสาวพรรณอร	เจริญพานิช	นายเมธีร์	จันทร์คง
	 •	 ลีลาศ	 -	 Latin	 American	 :	 Class	 C	 (3	 จังหวะ)	
C h a 	 C h a 	 C h a , R umb a , J i v e 	 มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ นต ้ น
ด.ช.สิปปกร	ช่วยธรรมรัตน์	ด.ญ.ฮานาเดีย	สะมะแอ
	 •	 ลีลาศ	 -	 Latin	 American	 :	 Class	 D	 (2	 จังหวะ)	
C h a 	 C h a 	 C h a , R u m b a 	 มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ต ้ น
ด.ช.ปธานิน	แก้วมุนีโชค	ด.ญ.ปรามาภรณ์	แก้วมุนีโชค
	 •	 ลีลาศ	 -	 Latin	 American	 :	 Class	 E	 (1	 จังหวะ)	
Cha	Cha	Cha	มัธยมศึกษาตอนต้น	
	 •	 ด.ช.วิทย์อนันต์	 ตั้งก่อสกุล	 ด.ญ.วรรธน์วรี	 ไชยมงคล
หมากกระดาน	-	ครอสเวิร์ด	:	ทีม	มัธยมศึกษาตอนต้น	 	
ด.ช.ณัชพล	 ลีฬหาวงศ์	 ด.ช.จิตริน	บินหะยีอารง	ด.ญ.นิซัซวานี	แว
ด.ญ.รัยมี่	ดิษฐาภินันท์
	 •	หมากกระดาน	 -	ครอสเวิร์ด	 :	 ทีม	มัธยมศึกษาตอนปลาย	
นางสาวต ่วนเกาซัร	 อัลอิดรุส	 นางสาวธมนวรรณ	 แสงศิลา	
นางสาวกิตติมา	อนันต์วรวัฒน์	นายศุภวิชญ์	หวานจิตต์
	 •	 หมากกระดาน	 -	 เอแม็ท	 :	 ทีม	 มัธยมศึกษาตอนปลาย	
นางสาวริฟยาล	 หะยีมูซอ	 นายสันติ	 หล�าเบ็ญสะ	 นายณัฐชนน
สุขไชยะ	นายมูหามัดซอบรี	ภาลวัน
	 •	 หมากกระดาน	 -	 เอแม็ท	 :	 ทีม	 มัธยมศึกษาตอนต้น
ด.ช.กมล	 วัฒนะนุกุล	ด.ช.ณิชาวีร์	 ตั้งสิริวรกุล	ด.ช.นุชิต	 ไชยภักด	ี
ด.ช.วงศธร	สังข์ศรีสุข		
	 •	หมากกระดาน	 -	 เอแม็ท	 :	บุคคล	มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมูหามัดซอบรี	ภาลวัน	.

วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

013



 		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	 ประจ�าปี	 	 2559	ภายใต้ค�าขวัญ	 	 “เด็กดี	 หมั่นเพียร
เรียนรู้	 สู่อนาคต”	 เมื่อวันเสาร์ท่ี	 	 9	 	 มกราคม	 	 2559	 กิจกรรมประกอบด้วย	การประกวดร้องเพลงและวาดภาพ	ฝึกปฏิบัติผู้ประกาศข่าว
รุ่นเยาว์	 การแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน	 	 การสาธิตและทดลองทางวิทยาศาสตร์	 	 และการแสดงนิทรรศการผลงาน
ทางวิชาการตลอดจนการตอบปัญหาชิงรางวัล	

วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

014



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


