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ครั้งที่ 8 วันที่ 8 กันยายน 2561 และครั้งที่ 9 วันที่ 15 กันยายน 2561 
โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจนครบทั้ง 5 วิทยาเขต
 ทัง้นีใ้นสว่นของวทิยาเขตปตัตาน ีไดจ้ดัตัง้ทมีกฬีาเพ่ือรองรบั
การแข่งขัน PSU League ในชื่อทีม Burong Tani Selatan (บูรงตานี
สลาตัน)  หรือในชื่อย่อว่า BTS  มีสัญลักษณ์เป็นรูปนกพังกะ หรือ 
นกกระเต็น ซึ่งเป็นนกในตำานานศาสตราวุธของชาวภาคใต้ตอนล่าง  
ทีน่ยิมนำารปูนกนีม้าแกะสลกับนดา้มกรชิ ซึง่ในขณะน้ีวทิยาเขตปตัตานี
ได้ออกแบบเสื้อทีม Burong Tani Selatan แล้วพร้อมแจกจ่าย 
แก่นักกีฬา  ส่วนเสื้อแฟนคลับทีม จะได้จัดทำาเพื่อจำาหน่ายในโอกาส 
ต่อไป โดยผู้สนใจที่ประสงค์จะให้การสนับสนุนทีม Burong Tani  
Selatan สามารถตดิตอ่ได้ทีอ่าจารยน์วมน จนัทรก์ล่ิน ผู้ชว่ยอธกิารบดี
ฝา่ยศษิยเ์กา่สมัพนัธแ์ละกจิการพเิศษ วทิยาเขตปตัตาน ีซึง่มหีนา้ท่ีดแูล
เรือ่งสทิธปิระโยชนข์องทมี Burong Tani Selatan ทีโ่ทรศพัท์หมายเลข 
089-8762207 โดยทีมจะได้นำางบประมาณมาจัดทำาเสื้อจำาหน่าย  
เพื่อนำารายได้มาสนับสนุนการแข่งขันกีฬา PSU League ต่อไป
  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ชี้แจง 
ต่อไปว่า การแข่งขัน PSU League ในระยะแรกน้ีกำาหนดจัดการ
แข่งขันใน 3 ประเภทกีฬา คือประเภทกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล และ
วอลเลย์บอลหญิง โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยใช้กิจกรรม
กีฬาเป็นกระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ พลานามัย และเสริมสร้าง
อุปนิสัยอันดีงาม เพื่อส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์นักศึกษา I-WiSe  
( Intergrity, Wisdom, Social Engagement)  เพือ่เปดิโอกาสใหน้กัศกึษา
ทั้ง 5 วิทยาเขตได้มีโอกาสทำากิจกรรมร่วมกัน โดยใช้กิจกรรมกีฬา 
เปน็ส่ือใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละแลกเปลีย่นประสบการณร์ว่มกนั สอดคลอ้ง
กบันโยบายของมหาวทิยาลยัในการดำาเนนิการตามแผนกลยทุธด์า้นการ
พัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา ในการสนับสนุนให้นักศึกษา 
จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาต่างวิทยาเขต และเป็นการ 
เตรียมความพร้อมในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยต่อไป.
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ม.อ. จัดการแข่งขัน “PSU League” 
ให้นักศึกษาทุกวิทยาเขตเข้าร่วมการแข่งขันแบบเหย้าและเยือน
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สนับสนุนงบประมาณ 
เกือบ 2 ล้านบาทต่อปี ให้ทุกวิทยาเขตจัดการแข่งขันกีฬา PSU 
League แบบเหย้าและเยือน เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย  
สร้างวินัยและสติปัญญาแก่นักศึกษา และส่งเสริมกีฬาเพื่อความ 
เป็นเลิศ ในการเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สำาหรับ
การแข่งขันมหกรรมกีฬาสถาบันอุดมศึกษา ในประเภทกีฬาฟุตบอล  
ฟุตซอล และวอลเลย์บอลหญิง

  ดร.บดินทร์ แวลาเตะ 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
วิทยาเขตปัตตานี แจ้งว่า ตามที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มุ่ง
พัฒนาบัณฑิตให้มีความสมบูรณ์
ในทุกๆด้าน ได้แก่ ด้านสติปัญญา 
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคมและ
บุคลิกภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับแผน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 
และเพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรม

ข้ามวิทยาเขต PSU System จึงได้เสนอโครงการแข่งขัน“PSU 
League” ขึ้นใน 5 วิทยาเขต ในประเภทกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล และ
วอลเลย์บอล ในชื่อ PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY LEAGUE 
2018  โดยให้แต่ละวิทยาเขตผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ 
โดยมหาวิทยาลัยเห็นชอบและให้การสนับสนุนงบประมาณ ในวงเงิน 
350,000 บาท และแต่ละวิทยาเขตสนับสนุนงบประมาณอีกในวงเงิน
ไม่เกินวิทยาเขตละ 300,000 บาท ทั้งนี้ในปี 2561 ได้กำาหนดจัดการ
แข่งขัน PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY LEAGUE 2018  
ครัง้แรกเมือ่วนัที ่10 กมุภาพนัธ ์2561, ครัง้ที ่2 เมือ่วนัที ่24 กมุภาพนัธ ์
2561, ครัง้ที ่3 วนัที ่17 เมษายน 2561 ครัง้ที ่4 วนัที ่24 มนีาคม 2561,  
ครั้งที่ 5 วันที่ 7 เมษายน 2561, ครั้งที่ 5 วันที่ 18 สิงหาคม 2561,  
ครั้งที่ 6 วันที่ 25 สิงหาคม 2561, ครั้งที่ 7 วันที่ 1 กันยายน 2561, 

การแข่งขัน “PSU League” เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ สนามกีฬาวิทยาเขตปัตตานี
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ม.อ. จัดการแข่งขัน “PSU League” 
ให้นักศึกษาทุกวิทยาเขตเข้าร่วมการแข่งขันแบบเหย้าและเยือน

 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม “บุญแต้มสีบนผืนผ้าพระบฏ” 
เพื่อจะนำาไปถวายองค์พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมี  ผศ.พัชรียา 
ไชยลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “บุญแต้มสีบนผืนผ้า
พระบฏ”  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อำานวยการสถาบันวัฒนธรรม
ศึกษากัลยาณิวัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
กลา่ววา่ สถาบนัวฒันธรรมศกึษากลัยาณวิฒันา ไดจ้ดักจิกรรม “บญุแตม้ส ี
บนผืนผ้าพระบฏ” เพื่อจะนำาไปถวายเพื่อห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์  
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องใน 
วันมาฆบูชา เพ่ือเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสได้ร่วมบุญ 
โดยการร่วมระบายสีลงในลายบนผืนผ้า ก่อนท่ีจะนำาผ้าไปร่วม 
พิธีแห่ผ้าขึ้นองค์พระบรมธาตุ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัด
นครศรีธรรมราช เนื่องในวันมาฆบูชา สำาหรับผ้าพระบฏ เป็นผ้า
ที่นำาขึ้นห่มองค์พระธาตุเจดีย์ มักจะนิยมใช้สีขาว เหลือง และแดง 
พุทธศาสนิกชนที่ต้องการห่มผ้าพระธาตุ จะตระเตรียมผ้าขนาด 
ความยาวตามความศรัทธา เมื่อไปถึงวัดจะนำาผ้ามาผูกต่อกันเป็น 
ขนาดยาวที่สามารถห่มพระบรมธาตุรอบองค์ได้ .

พุทธศาสนิกชน จ.ปัตตานี 
ร่วมระบายสีบนผืนผ้าเพ่ือนำาไป
ถวายองค์พระบรมธาตุเจดีย์
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
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แนะนำ�หลักสูตรวิทย�เขตปัตต�นี

ม.อ. จัดก�รแข่งขัน “PSU League” 
ให้นักศึกษ�ทุกวิทย�เขตเข้�ร่วมก�รแข่งขัน
แบบเหย้�และเยือน

พุทธศ�สนิกชน จ.ปัตต�นี ร่วมระบ�ยสีบนผืนผ้�
เพื่อนำ�ไปถว�ยองค์พระบรมธ�ตุเจดีย์ 
วัดพระมห�ธ�ตุวรมห�วิห�ร

สำ�นักส่งเสริมและก�รศึกษ�ต่อเนื่อง ม.อ.ปัตต�นี 
ร่วมกับจังหวัดปัตต�นี เตรียมจัดทำ� “อุทย�น
กล้วย” ในวิทย�เขตปัตต�นี เพื่อสนองพระดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� สย�มบรมร�ชกุม�รี 
และอนุรักษ์พันธุ์กล้วยพื้นเมืองช�ยแดนใต้

เปิดบ้�นมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์

ผลก�รประกวดโครงก�รพัฒน�บุคล�กร
ผ่�นนวัตกรรม วิทย�เขตปัตต�นี

ม.อ.แจงหลักสูตรที่มีปัญห�เรื่องม�ตรฐ�น
ได้รับก�รแก้ไขแล้ว ยืนยันอีกกว่� 300 หลักสูตร
มีคุณภ�พ

ม.อ. อันดับ 6 E-university ไทย จัดโดย 
webometrics

คณะศึกษ�ศ�สตร์ น้อมรำ�ลึกพระคุณครู 
จัดวันครู “ห้�ทศวรรษ เจิดจรัส พระคุณครู”

3 พันธมิตรด้�นวัฒนธรรม ฝึกหัดหนังตะลุง
ให้เย�วชนต�มโครงก�รส่งเสริมสนับสนุน
ศิลปะก�รแสดงพื้นบ้�นปักษ์ใต้สืบส�นเผยแพร่
หนังตะลุง

ม.อ. ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี มุ่งเป็น
มห�วิทย�ลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม
ท่�มกล�งคว�มท้�ท�ยของก�รเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21

 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 
2561 ผศ.ดร.อารีย์  ธรรมโคร่ง  
ร อ ง ผู้ อำ า น ว ย ก า ร ส ถ า บั น
วัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ
บุคลากร นำาผ้าพระบฏจาก
กิจกรรมผ้า  “บุญแต้มสีบน 
ผืนผ้าพระบฏ”  เขา้รว่มกจิกรรม
แหผ่้าขึ้นองคพ์ระบรมธาตุเจดีย ์ 
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภ�คภูมิใจ ศิษย์เก่�คณะวิทย�ก�รสื่อส�ร 
“ตอยยีบะห์ สือแม” ผู้พิก�รต้นแบบ
สร้�งแรงบันด�ลใจให้สังคม
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    ผศ.ดร.จารีรัตน์ รวมเจริญ  
ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมและ
การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์  วิ ทยา เขต
ปัตตานี กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของ
การจัดโครงการอุทยานกล้วย
ในวิทยา เขตปัตตานีมาจาก 
ค รั้ ง ที่ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พรั ต น 
ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

ครั้นเคยเสด็จประภาสเมื่อปี พ.ศ.2496 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสายบุรี
ในสมัยนั้นได้ถวายหน่อกล้วย 19 หน่อ ซึ่งเป็นหน่อกล้วยที่อยู่ในพันธุ ์
พื้นถิ่นทั้งหมด ม.อ.ปัตตานี จึงอยากจะเสาะหาพันธ์ุกล้วยพื้นถิ่น 
ว่าอยู่ที่ไหน อย่างไรบ้าง จึงเป็นท่ีมาของการจัดต้ังอุทยานกล้วย 
ในวิทยาเขตปัตตานี
 ผศ.ดร.จารีรัตน์  รวมเจริญ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันนี้  
สำานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ได้ดำาเนินการจัดทำาสวนกล้วย
อยู่แล้วบางส่วน ณ บริเวณสถานีบริการวิชาการชุมชนปัตตานี ซึ่งได้
หาพันธ์ุกล้วยที่มีอยู่ในพื้นที่ที่สามารถหาได้ก่อน ปัจจุบันประมาณ  
15 สายพันธุ์นำาร่องปลูกกล้วยไปแล้ว โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำานัก 
ส่งเสริมฯ เป็นผู้รับผิดชอบ หลังจากนี้ทางมหาวิทยาลัยได้มอบหมาย
ให้กองกิจการนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ดำาเนินการร่วมกับสำานักส่งเสริมฯ  
ในขณะนี้ได้ดำาเนินการสรรหาพื้นที่ในบริเวณ ม.อ.ปัตตานี ที่เหมาะสม 
ในการจัดสร้างอุทยานกล้วยต่อไป สำาหรับสายพันธุ์กล้วยพ้ืนถิ่น 
ที่ได้ดำาเนินการเสาะหาในขณะนี้ ได้แก่ พันธุ์กล้วยซูซู กาปา ยะลอ  
กู ๆ กูดอ ลือเมาะมานิ กาลอ อาปอ ยะรีบอยอ ตาปง และสะราโต๊ะ 
นอกจากน้ีภายในวิทยาเขตปัตตานี มีหน่วยงานที่ปลูกกล้วยอยู่แล้ว  
คือ คณะรัฐศาสตร์ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับนักศึกษาและบุคลากร 
เป็นการปลูกกล้วยเชิงเศรษฐกิจและเชิงอนุรักษ์ต่อไป.

สำ นักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับจังหวัดปัตตาน ี
เตรียมจัดทำ  “อุทยานกล้วย” ในวิทยาเขตปัตตานี 
เพื่อสนองพระดำ ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี และอนุรักษ์พันธุ์กล้วยพื้นเมืองชายแดนใต้

เสดจ็มายงัวทิยาเขตปตัตาน ีเมือ่วนัที ่22 กุมภาพนัธ ์ทีผ่า่นมา พระองค์
ทรงมีดำาริแก่นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 
ทีพ่ระองคม์พีระประสงคท่ี์จะใหม้กีารอนรุกัษพ์นัธก์ลว้ยพืน้ถิน่ในพืน้ที่
จังหวัดปัตตานีและจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจากน้ันผู้ว่าราชการ
จังหวัดปัตตานีและรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีจึงได้น้อมนำา 
พระดำาริดังกล่าวมาดำาเนินการต่อ
 คณะผู้บริหารวิทยาเขตปัตตานี มองว่า ภายใน ม.อ.ปัตตานี 
น่าจะเป็นแหล่งที่สามารถสร้างอุทยานกล้วยเพื่อเกิดการเรียนรู้ 
ในเชิงพื้นที่ โดยมุ่งเน้นพันธุ์กล้วยพื้นถิ่นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ซึง่ไดเ้ชือ่มโยงกบัสถาบนัวฒันธรรมศกึษากลัยาณวิฒันา ทีไ่ดเ้คยอนรุกัษ์
และมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับกล้วยอยู่แล้วในสมัยในหลวงรัชกาลที่ 9 

  ข่าวโดย : สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี
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 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  เปิดบ้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ Signature Taste by HUSO โดยมีนายวีรนันทน์  
เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  โดยมี รศ.อิ่มจิต  
เลิศพงษ์สมบัติ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี  กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักเรียน ร่วมในพิธี
 รศ.ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน รักษาการคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเปิดบ้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ครัง้น้ี จัดขึน้เพือ่ประชาสมัพนัธก์ารเรยีนการสอนของคณะมนษุยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ ให้เป็นที่รู้จักของชุมชนและสังคม มีเป้าหมายมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำาในศิลปวิทยาการด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับสากล โดยมุ่งการจัดการเรียน 
การสอนและสร้างประโยชน์ในเชิงพัฒนาชุมชนและสังคม ด้วยฐาน
การวิจัยและคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถที่จะแข่งขัน 
และปรับตัวในสังคมและวัฒนธรรมสากลได้อย่างเหมาะสม  สำาหรับ
กิจกรรมในงานมีการจัดซุ้มสาธิตและจำาหน่ายอาหาร การแสดง 
แฟชั่นโชว์  การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาต่างๆ  
การจำาหน่ายสินค้าราคาประหยัดและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย โดยมี
นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมชมกิจกรรม
จำานวนมาก.

เตรียมจัดทำ  “อุทยานกล้วย” ในวิทยาเขตปัตตานี 
เพื่อสนองพระดำ ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี และอนุรักษ์พันธุ์กล้วยพื้นเมืองชายแดนใต้

เปิดบ้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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 สำานกังานอธกิารบด ีวทิยาเขตปตัตาน ีจดัสมัมนา  “โครงการ
พฒันาบคุลากรผา่นนวตักรรม”  โดยการนำาเสนอผลงานและนวตักรรม
ของบุคลากรสายสนับสนุน จำานวน 31 ผลงาน ซึ่งใช้การนำาเสนอ
แบบ Interactive Exhibition ที่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบัติ 
และแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์จากการนำาเสนอผลงาน 
และนวัตกรรมระหว่างกัน โดยมีผลการประกวดมีดังนี้
 ผลการประกวดประเภทการนำาเสนอด้วยวาจา
- รางวัลยอดเยี่ยม จำานวน 1 รางวัล  ได้แก่  เรื่อง เทคนิคง่าย ๆ กับ
งานยาก ๆ ด้วย Excel ใคร ๆ ก็ทำาได้ นำาเสนอโดย นางลาตีฟะห์ 
การดี และนางสาวมารีย๊ะ บูมามะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาเขตปัตตานี 
- รางวัลดีเด่น จำานวน 1 รางวัล ได้แก่ เรื่อง ID Barcode บน 
บตัรประจำาตัวประชาชนแทนบตัรประจำาตวันกัศกึษาช่ัวคราว  นำาเสนอ
โดย นางสาววนิดา โตะโกะ และนางสาวโชติกา จันทวงศ์ กองบริการ
การศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
- รางวัลดีมาก จำานวน 2 รางวัล ได้แก่
 - เรื่อง ระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแข่งขัน
ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 
(IOAA2017) นำาเสนอโดย นายยะยา เปาะลอ และนายรีซูวัน  
แวหะมะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี 
 - เรื่อง การศึกษาทักษะการดำารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำาเสนอโดย นายอับดุลเลาะ เจ๊ะหลง  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี
-  รางวัลชมเชย จำานวน 3 รางวัล ได้แก่
 - เร่ือง ระบบการจองหอพกัภาคฤดูรอ้น (Summer)  นำาเสนอ
โดย นายทวีพงษ์ ยุนุ๊ กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี

 - เ ร่ื อ ง  ระบบการติดตามแผนปฏิบัติ การประจำ า ปี    
นำาเสนอโดย นางสาวขวัญฤทัย อาจไพรินทร์ และนางวาสนา ลุนแจ้ง  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี
 - เรื่อง Instrument Center Service  นำาเสนอโดย  
นางสาวปภัชญา กรธัชฐล้ิม และนายพิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาเขตปัตตานี
 ผลการประกวดผลงานประเภทการนำาเสนอด้วยโปสเตอร์
- รางวัลยอดเยี่ยม จำานวน 1 รางวัล ได้แก่ เรื่อง ระบบตรวจสอบ 
ความสอดคล้องทรัพยากรสารสนเทศ กับ มคอ.3 โดย นายภัทธ์  
เอมวัฒน์ นางสาวกุลวดี ทัพภะ และนางสาวนุสรา โต๊ะเซะ   
สำานักวิทยบริการ วิทยาเขตปัตตานี 
- รางวัลดีเด่น จำานวน 1 รางวัล ได้แก่ เรื่อง นวัตกรรมจาก 
สิง่เหลอืใช ้ในอาคารเรยีนรวมทีห่มดสภาพ  โดย นายอนสุรณ์ บวัสวุรรณ  
สำานักวิทยบริการ วิทยาเขตปัตตานี 
- รางวัลดีมาก จำานวน 1 รางวัล  ได้แก่  เรื่อง ระบบการเบิกค่าสอนเกิน  
โดย นางลาตฟีะห ์การด ีและนางสาวมารยีะ๊ บมูามะ คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  วิทยาเขตปัตตานี
- รางวัลชมเชย จำานวน 3 รางวัล  ได้แก่
 - เรื่อง Smart Trees Nursery  โดย นางสาวไซร์หนับ  
หวันอิ  นายพิพัฒน์  โพธิแก้ว  และนายประทีป พรหมยอด   
กองอาคารสถานที่วิทยาเขตปัตตานี
 - เรื่ อง  ระบบการจัดการฐานข้อมูล  งานออกแบบ  
เขยีนแบบ วทิยาเขตปตัตาน ี โดย นางสาวกรกมล มณนีวล นายศกัดิช์ยั  
นาทอภินันท์ และนายมะรอปี สาแม กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี
 - เรื่อง ระบบการให้ลำาดับเลขชั้นวิทยานิพนธ์   โดย  
นายนิรมิตร์  ยอดเกลี้ยง และนางสาวสุภาวดี  มโนรัตน์สกุล   
สำานักวิทยบริการ วิทยาเขตปัตตานี.

ผลการประกวดโครงการพัฒนาบุคลากร
ผ่านนวัตกรรม วิทยาเขตปัตตานี
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ภาคภูมิใจ ศิษย์เก่าคณะวิทยาการสื่อสาร 
“ตอยยีบะห์ สือแม” ผู้พิการต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจให้สังคม

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอแสดง
ความยินดีกับนางสาวตอยยีบะห์ สือแม ศิษย์เก่าสาขานิเทศศาสตร์ 
คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ที่ได้รับโล่รางวัล “เชิดชูเกียรติ ประเภทผู้พิการต้นแบบ ระดับ
จังหวัด” ซึ่งเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา ได้เดินทางไปรับโล่จาก 
พลเอกอนนัตพร กาญจนรตัน ์รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ในงานวันคนพิการสากล ประจำาปี 2560  
ณ อิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
 “รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ สร้างความภาคภูมิใจให้ตนเอง 
เป็นอย่างมาก คิดว่าการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้บ่มเพาะสร้างคน
และสร้างเราให้เป็นอย่างทุกวันนี้ ระหว่างเรียนชอบทำากิจกรรมมาก 
ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมเพื่อสังคม ได้เรียนรู้ที่จะมองข้ามความไม่พร้อม 
และเห็นคุณค่าของตนเอง  พร้อมแบ่งปันและทำาอะไรเพ่ือผู้ อ่ืน 
โดยที่เกณฑ์การให้รางวัลครั้งนี้พิจารณาจากบุคคลพิการผู้มีความ
ขยัน อดทน เเละสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ มาได้ ทั้งนี้ตนเอง 
ยังสามารถเรียนจบในระดับปริญญาตรี และขอเป็นแรงบันดาลใจ  
กำาลงัใจใหก้บัคนอืน่ๆ ตอ่ไป”   นางสาวตอยยบีะห ์สือแม กลา่วเพิม่เตมิ 
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ม.อ.แจงหลักสูตรที่มีปัญหาเร่ืองมาตรฐานได้รับการ
แก้ไขแล้ว ยืนยันอีกกว่า 300 หลักสูตรมี คุณภาพ

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จัดแถลงข่าวแจ้งผล 
การตรวจสอบขอ้มูลหลกัสตูรของมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์เมือ่วนั
ที่ 19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ผศ.ดร.ภัทร อัยรักษ์ รองอธิการบดี 
ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ  รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล  
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และ ศ.ดร.ดำารงศักดิ์  
ฟา้รุง่สาง คณบดบีณัฑติวทิยาลยั รว่มแถลงขา่ว  ทัง้นีโ้ดยม ีรศ.ดร.ธนติ  
เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  นพ.บุญประสิทธิ์  
กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกันคุณภาพ   
รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  
และ ผศ. ดร.เอกรนิทร ์สงัขท์อง คณบดคีณะศกึษาศาสตร ์รว่มให้ขอ้มลู 

 1. หลั กสู ตรที่ ข้ อมู ล เกี่ ย วกับการประ เ มินคุณภาพ 
ของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีความคลาดเคลื่อน 
ไม่ตรงกับข้อมูลปัจจุบันของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นหลักสูตรที่ผ่านการ
ประเมินแล้ว ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา
วิชาการจัดการอุตสาหกรรม  และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาภาวะผู้นำาและนวัตกรรมทางการศึกษา
 2. หลักสูตรที่อยู่ในรายช่ือของสำานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและไม่ผ่านเกณฑ์บางข้อ แต่ได้มีการดำาเนินการแก้ไข
ปรบัปรงุเรยีบรอ้ยแลว้ คอื หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑติ สาขา
วิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
วัสดุ  และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม 
เหมืองแร่ โดยได้มีการรวมทั้ง 3 หลักสูตร เป็นหลักสูตรมหาบัณฑิต-
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ หลักสูตรเดียว เพื่อ
ให้สอดคล้องกับความทันสมัยและวิวัฒนาการของศาสตร์นี้ในปัจจุบัน   
และหลกัสูตรวทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ  สาขาวจิยัทางทนัตแพทยศาสตร ์
ซึง่เปน็หลกัสตูรทีค่ณะฯ จะเปดิหลกัสตูรใหม่ทีท่นัสมยัและใชเ้ทคโนโลยี
ที่ก้าวหน้าข้ึนทดแทน จึงไม่เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 
และได้ดำาเนินการปิดหลักสูตรก่อนการประเมินในรอบปี 2559   และ
แจ้งขอปิดหลักสูตรไปยังสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 หลักสูตรที่อยู่ ในรายช่ือของสำานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาและไม่ผ่านเกณฑ์บางข้อ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการแก้ไข
ปรับปรุง คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน โดยได้ชะลอการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2559-2560   
และทำาการปรับปรุงหลักสูตรแล้วจะนำาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
เพื่ออนุมัติ ทั้งน้ีการแก้ไขปรับปรุงหรือควบรวมหลักสูตรต่าง ๆ  
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อนักศึกษาและคุณภาพของบัณฑิต เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้มีการดำาเนินการให้มีการศึกษาต่อเนื่องจนสำาเร็จ 
การศึกษา
 ดังนั้นหลักสูตรทั้ง 8 หลักสูตร จะได้มาตรฐานและ 
ผ่านเกณฑ์การประเมินในปีน้ีอย่างแน่นอน มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ ขอยืนยันว่ามหาวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอนโดย 
คำานึงถึงคุณภาพทางการศึกษามาอย่างต่อเน่ืองในระยะเวลา 50 ป ี
นบัตัง้แตก่่อตัง้มหาวิทยาลยั จนไดร้บัการยกระดบัเปน็มหาวทิยาลยัวิจยั
แหง่ชาต ิและเปน็มหาวิทยาลยัชัน้นำาของประเทศและเอเชยี ตดิอันดบั
โลกมาอย่างต่อเนื่อง และมีหลักสูตรคุณภาพสูงกว่า 300 หลักสูตร  
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยทั้ง 5 วิทยาเขต ที่สนองตอบต่อการพัฒนา
ประเทศ และมหาวิทยาลัยขอขอบพระคุณสำาหรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
เพื่อนำาสู่การปรับปรุงคุณภาพให้สูง ๆ ยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

  ผ ศ . ด ร . ภั ท ร  อั ย รั ก ษ์   
รองอธิการบดีฝ่ ายองค์กรสัมพันธ์
และสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์  ชี้ แจงกรณีที่ สำ านั กงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้ง
ผลการตรวจสอบข้อมูลของหลักสูตร 
ของมหาวิทยาลัยทั่ วประเทศที่ ไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 182 หลักสูตร  
โดย มีหลั กสู ต รของมหา วิทยา ลัย
สงขลานครินทร์  จำานวน 8 หลักสูตร 
ว่ า  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
ขอขอบคุณสำานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ที่พยายามทำาหน้าที่เป็นกระจกเงาสะท้อนปัญหาของ
ประเทศ เพ่ือจะได้ชว่ยกนัหาทางแก้ไขและพฒันาใหดี้ข้ึน มหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร์ ขอยืนยันว่ามหาวิทยาลัยให้ความสำาคัญกับคุณภาพ
ของทุกหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นอันดับหน่ึง และขอเรียน
ชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวยังเป็นข้อมูลเดิมหลังการประเมิน ในระหว่าง
ช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้มีการดำาเนินการแก้ไขปัญหาและ
ปรับปรุงหลักสูตรเหล่านี้แล้ว โดยแยกเป็น 3 กลุ่มหลักสูตร คือ
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 ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี 
ก ล่ า ว ว่ า  นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง ค ณ ะ 
ศึกษาศาสตร์สอบครูได้ที่  1 ของ
ประเทศ เป็นตัวช้ีวัดท่ีเห็นชัดเจน 
ในการจัดการเรียนการสอนระดับ
อดุมศกึษาไมไ่ดมี้ความสมบรูณท์ัง้หมด 
มอีาจารยเ์ขา้-ออก เปน็ไปอายรุาชการ 
การเปดิรบัอาจารยใ์หมใ่นพ้ืนทีจ่งัหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นเรื่องท่ียากมาก 
กว่าจะได้อาจารย์ระดับปริญญาเอกมาต้องใช้เวลา และอาจารย์ 
ที่มีคุณสมบัติตามที่สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำาหนด   
เมื่อต้องรออาจารย์หลักสูตรก็จะยืดไปเรื่อยๆ เราแก้ปัญหาโดยหา
อาจารย์มาแทน ถ้าไม่ได้จริงๆ หลักสูตรนั้นก็เปิดไม่ได้ เป็นเรื่องปกติ 
ในการจัดการศึกษา 

 Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย (CSIC) ประเทศสเปน ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  
ของเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 “January 2018 Edition: 2018.1.0 “ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดลำาดับ 
6 ของประเทศ ลำาดับ 16 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอันดับ 1068 ของโลก จากการจัดอันดับคุณภาพ 
ด้านวิชาการของ webometrics จากประเทศสเปน โดยในการจัดอันดับ จะใช้ข้อมูลท่ี Cybermetrics Lab  
ของมหาวิทยาลัยกว่าสองหมื่นแห่งทั่วโลกผ่านทางเว็บ
 สำาหรับผลการจดั 10 อนัดบัมหาวทิยาลยัในประเทศไทย  “มหาวทิยาลยัมหดิล”  ไดร้บัการจดัอนัดบัเปน็ 
ที ่1 อยูใ่นอนัดบั 548 ของโลก อนัดบั 2 จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั และอนัดบั 568 ของโลก , อนัดบั 3 มหาวทิยาลัย
เชียงใหม่  และอันดับ 746 ของโลก , อันดับ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอันดับ 751 ของโลก, อันดับ 5 
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ และอนัดบั 752 ของโลก , อนัดับ 6 มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์และอนัดบั 1068 ของโลก ,  
อนัดบั 7 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนาร ีและอนัดบั1072 ของโลก, อนัดบั 8  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

 “การที่สื่อใช้วาทกรรมว่า “ไร้มาตรฐาน” เป็นเร่ืองท่ีต้อง 
ระวังมาก นัยยะต่างจาก “ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน” ใน
การจัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ที่ เป็น
มหาวิทยาลัยหลักจะระวังมาก เรื่องอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ
ไปแล้ว มีอาจารย์ไม่ครบตามเกณฑ์ จะถูกประเมินในระดับหลักสูตร
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามองค์ประกอบในการประเมิน แต่ละ
มหาวิทยาลัยจะวิธีการแก้ปัญหาแตกต่างกัน ม.อ.ปัตตานี แก้ปัญหา
โดยการหาอาจารย์มาแทน ส่วนนักศึกษาในหลักสูตรน้ัน ๆ ดูแล 
จนจบการศึกษา ชะลอการรับนักศึกษาใหม่  ถ้าหาอาจารย์ 
มาแทนไม่ได้จริงๆ ก็มีการพิจารณาไปตามขั้นตอน ทบทวนหลักสูตร 
ปิดหลักสูตรเก่าหรือพิจารณาเปิดหลักสูตรใหม่ที่มีอาจารย์ครบ 
ตามคุณสมบัติ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำานักงาน 
คณะกรรมการการอดุมศึกษา โดยใหค้วามสำาคัญกบัคุณภาพการศกึษา
เป็นสำาคัญ” ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง กล่าวเพิ่มเติม

 ม.อ. อันดับ 6 E-university ไทย จัดโดย webometrics

ธนบรุ ีและอนัดบั 1093 ของ
โลก , อันดับ 9 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และอันดับ 
1156 ของโลก , อันดับ 10 
มหาวิทยาลัยนเรศวร และ
อันดับ1327 ของโลก
          ทั้งนี้  การจัดอันดับ
เว บ็ไซตน์ ั น้เพ ื อ่วดัผลงาน 
ทางวชิาการที่มีการเผยแพร่
ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือ
จากผลงานที่มีการตีพิมพ์
ลงในวารสาร หรืออื่นๆ  
วัดความสามารถในการเป็น 
“มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์   
E-University)”
 ก า ร จั ด อั น ดั บ 
“Webometrics Ranking 
of World Universities” 
จัดทำาโดย Cybermetrics 
Lab หรือ Internet Lab  
ซึ่ ง เป็นกลุ่มวิจัยของสภา
วิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน  
เริ่มดำาเนินการตั้งแต่ ปี ค.ศ. 
2004 จะมีการประกาศ 
ผลการจัดอันดับเว็บไซต์  
2 ครั้งต่อปี คือช่วงเดือน
มกราคมและช่ ว ง เ ดื อน
ก ร ก ฎ า ค ม ข อ ง ทุ ก ปี   
ผ่านทางเว็บไซต์  www. 
webometrics.info

thailand

ที่มา :  www.webometrics.info
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คณะศึกษาศาสตร์ น้อมรำ ลึกพระคุณครู 
จัดวันครู “ห้าทศวรรษ เจิดจรัส พระคุณครู” 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  จัดงานวันครู ภายใต้ชื่องาน  “ห้าทศวรรษ เจิดจรัส พระคุณครู”  
โดยมี รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 
กิจกรรมประกอบด้วย ตักบาตรอาหารแห้ง  สวดคำาฉันท์รำาลึกพระคุณครู การแสดงพิธีเปิดชุดเทิดพระคุณครูดี 4 ประการ การแสดงความกตัญญู
ตอ่อาจารยอ์าวโุส ตวัแทนนกัศกึษามสุลมิมอบชอ่ดอกไมแ้กต่วัแทนคณาจารยม์สุลิม  มอบโลร่างวลัคร-ูอาจารยต์วัอยา่ง  มอบเกยีรตบิตัรนกัศกึษา
ตัวอย่าง  มอบทุนการศึกษาวันครู  มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559  และการบรรยายพิเศษ 
โดย “ คุณครูสมศรี ชุมนุมมณี ” ครูชำานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และรางวัลสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับครูขวัญศิษย์
   สำาหรับทุนการศึกษาเนื่องในวันครู ปี 2561 มีจำานวนทุน 29 ทุน ประกอบด้วย ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง จำานวน 
3 ทุน จำานวน 3,500 บาท ได้แก่ นางสาวนูรีดา สาเตาะ นางสาวอดีละห์ จะปะกียา ทุน 3,000 บาท ได้แก่ นางสาวการมีนี อาแว ทุนคุณพ่อ 
สมหมาย จำานวน 1 ทุนๆ ละ 3,000 บาท ได้แก่ นางสาวจันทร์จิรา นิลพงศ์  ทุน รศ.ดร.ชิดชนก เชิงเชาว์ จำานวน 1 ทุนๆ ละ 5,000 บาท ได้แก่ 
นางสาวปัทมา ยีสิดิ  ทุน ดร.อลิสรา ชมชื่น จำานวน 2 ทุน ๆละ 3,000 บาท ได้แก่ นางสาวสากีน๊ะ ปูลาประเปะ นางสาวอาริยา เชยบัวแก้ว   
ทุนมูลนิธิห้างทองมุสลีมะฮ์ ยะลา จำานวน 1 ทุนๆ ละ 5,000 บาท ได้แก่ นางสาวซูรีนา มูเซะ  ทุน ดร.มัฮดี แวดราแม จำานวน 5 ทุนๆ ละ 
3,000 บาท ได้แก่ นางสาวมูรณี กามะ นางสาวซีตีอัยเซาะห์ ปูเตะ นางสาวณาวา ลาเตะ นางสาวนาดียะห์ ดาโอ๊ะสีตี นางสาวต่วนยัสมี นิหะ   
ทุนอาจารย์สรินฎา ปุติ จำานวน 1 ทุนๆ ละ 3,000 บาท ได้แก่ นายอนาวิน  อาจเส็ม  ทุนปิ่น-ปุ๋ม จำานวน 1 ทุนๆ ละ 3,000 บาท ได้แก่  
นายจักรพงศ์ พันธนิยะ  ทุนภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว จำานวน 1 ทุนๆ ละ 3,000 บาท ได้แก่ นางสาวอัสวานี มิสลิมิน  ทุน ดร.อุสมาน 
สารี จำานวน 3 ทุนๆ ละ 5,000 บาท  ได้แก่ นางสาวเดียนา บากา นางสาวมาวัฎด๊ะ สาแม็ง นางสาวนูรฮาซานะห์ เจะอีซอ  ทุน ผศ.ดร.วสันต์ 
อติศัพท์ จำานวน 1 ทุนๆ ละ 5,000 บาท ได้แก่ นายกอเซ็ง ตือปิงหม๊ะ  ทุนผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม จำานวน 2 ทุนๆ ละ 1,500 บาท  ได้แก่  
นายอุสมาน มูซอดี นางสาวต่วนฟิรดาวส์ รายอคาลี  ทุนนางสาวกันยารัตน์ คณาปราชญ์  จำานวน 5 ทุนๆ ละ 1,000 บาท ได้แก่ นางสาวฟารีดา 
เจ๊ะแว  นางสาวนำ้าฝน ไชแสง  นางสาวอามาณี อาแซบาก้า นางสาวนาซีลา เจ๊ะเด๊ะ นางสาวกิติยาพร เบ็ญเจ๊ะมะ  ทุนนางซัลวานา ราชมุกดา  
จำานวน 1 ทุนๆ ละ 2,000 บาท ได้แก่ นางสาวอามีเนาะ มามะ  
 ทุนนางสาวกัลยา สว่างคง จำานวน 1 ทุนๆ ละ 2,000 บาท ได้แก่ นางสาวสุวรรณี ชุมแดง   ทุนนายนิอัสมัน มะนุ๊ จำานวน 3 ทุนๆ ละ 
1,000 บาท ได้แก่ นายชยากร ทางทอง นายอนันต์ ราชมา นางสาวไลลา สะดี  ทุนครอบครัวกาญจนฉายา จำานวน 4 ทุนๆ ละ 2,500 บาท  
ได้แก่ นายณัฐพงศ์  เหตุทอง นายสุธรกร รอดเรืองฤทธิ์ นายจักรกฤษณ์ อินตัน นางสาวนาซอรี มะดีเยาะ  ทุนบริษัทจีเนียส อินเตอร์เฟรต จำากัด  
(สำานักงานใหญ่) จำานวน 4 ทุนๆ ละ 2,500 บาท  ได้แก่ นายอาริฟ หามะ  นายซอฟรอน สิงคาระ นางสาวพิมประภา เจ้ยแก้ว นางสาวนิสรีน 
ยีขุน  ทุน ผศ.สุรีรัตน์ รงเรือง จำานวน 2 ทุนๆ ละ 2,000 บาท ได้แก่ นายชญานิน ยอดพรมทอง นางสาวไซตน ยูโซะ  ทุน ผศ.กนก จันทร์ทอง 
จำานวน 1 ทุนๆ ละ 2,000 บาท ได้แก่ นายอาดีล สีวัน  ทุนคุณพ่ออุบล-คุณแม่ปราณี สำาหรับผู้มีจิตสาธารณะช่วยเหลืองานคณะ จำานวน 1 ทุนๆ 
ละ 5,000 บาท ได้แก่ นางสาวนูรเดียร์นา การี  และสำาหรับเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำานวน 1 ทุนๆ ละ 5,000 บาท ได้แก่ นายซาอุดี  
สาเมาะ  ทุน ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล จำานวน 1 ทุนๆ ละ 3,000 บาท ได้แก่ นายสุรวัฒน์ ละงู  ทุน อ.หริรักษ์ แก้วกับทอง จำานวน 2 ทุน จำานวน 
3,000 บาท ได้แก่ นางสาวซอฟียะห์ สุพัตตา จำานวน 7,000 บาท ได้แก่ นางสาวอามีเน๊าะ หลียอ  ทุนคุณอรุณ-คุณนิภา ลิ่มกังวาฬมงคล จำานวน 
8 ทุนๆ ละ 2,500 บาท ได้แก่ นางสาวรุสซีล่า แวดือราแม นางสาวอัสมาอ์ หะยีอาแว นางสาวสาวิตรี โอ๊ะหลง นางสาวอาฟีย๊ะห์ หะยีปิยวงศ์ 
นางสาวนัจญวา หีมมะหมัด นางสาวอคิราภ์ เส้งเซ่ง นางสาวปาตีฮะห์ สิเดะ นางสาววาฟาอ์ มูซอ  กองทุน อ.วิรัช บุญสมบัติ จำานวน 5 ทุนๆ ละ 
4,000 บาท ได้แก่ นางอานิซ โตะพง นางสาวโรสมีนา เหล๊าะ  นางสาวอาซีซ๊ะ ตุดบัตร นายอิมรอน วาเล๊าะแต นางสาวกุลธิดา คงอ่อน  
 กองทุนคณะศึกษาศาสตร์ จำานวน 15 ทุนๆ ละ 3,000 บาท ได้แก่ นางสาวอานีซะห์ แยนา นางสาวฮัสเมาะ บือโต นายอารีฟีน  
เจะดาเร็ง นางสาวซารีดา สันลิหมีน นางสาวนิยัสมิน นิกะจิ นางสาวกนกวรรณ คุ้มสังข์ นางสาวนูรไฮดา หะยีเจะเฮง นางสาวนูรียา รัตรวมมาลา 
นางสาวอาวตีฟ สาและ  นางสาวศิริวรรณภา สมศรีมี นายมะรอวี เจ๊ะอุมา นางสาวรุสนานี มะมูมิง นางสาวอาแอเสาะ เจ๊ะซอ นางสาวไซนับ  
มีลาเจ๊ะมา นายภาณุวัฒน์ เรนเรือง  ทุนผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จำานวน 4 ทุนๆ ละ 3,000 บาท ได้แก่ นายอับดุลหะลีม มะหมัด นางสาวนูรูอาซี
ยิน ปะดอ นางสาวจริยา เหล็ดหมาด นายธิติภาส จันทรกุล  ทุนคุณพึงใจ ปราโมทย์อนันต์ จำานวน 1 ทุนๆ ละ 6,000 บาท ได้แก่ นางสาวปาจารี 
บุญรัตน์  ทุน ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ จำานวน 1 ทุนๆ ละ 1,500 บาท ได้แก่ นางสาวลาตีฟ๊ะห์ เล่ทองคำา 
 นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตร์ ได้มอบโล่รางวัลแก่ครูและอาจารย์ตัวอย่าง  และมอบเกียรติบัตรนักศึกษาตัวอย่างและผู้นำากิจกรรม
นักศึกษา  ดังนี้ 
 ครูและอาจารย์ตัวอย่างทั้ง  3 ระดับ ประกอบด้วย
 -  ระดับประถมศึกษา  ได้แก่  นางศศิณัฏฐ์ เติมเกษมวงศ์  โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 -  ระดับมัธยมศึกษา   ได้แก่  ดร.อุสมาน สารี   โรงเรียนสาธิต  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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 - ระดับอุดมศึกษา  ได้แก่  ผศ.ยุพดี ยศวริศสกุล แผนกวิชาการประถมศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
 อาจารย์ที่เป็นท่ีช่ืนชมและศรัทธาของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ได้แก่ ดร.ณัฐินี โมพันธุ์ แผนกหลักสูตรและการสอน ภาควิชา 
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 นักศึกษาตัวอย่าง ประจำาปี 2561
 รางวัล  “นิสิต/นักศึกษา ดีเด่นแห่งชาติ” จากสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำาปี 2559 ได้แก่  
นายกฤษณพงศ์ ถาวร นักศึกษาวิชาเอกฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 5 
 -  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ระดับปริญญาตรี  ได้แก่
 -  นางสาวซาฟีนะห์ นิยมเดชา  นักศึกษาวิชาเอกจิตวิทยา ชั้นปีที่ 2
 -  นางสาวสุมณฑา โพชสาลี   นักศึกษาวิชาเอกการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 3
 -  นางสาวมลฤดี ณะสุย   นักศึกษาวิชาเอกจิตวิทยา ชั้นปีที่ 4
 -  นางสาวจันทิรา ดีแก้ว  นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย  ชั้นปีที่ 5
 -  นายอิสระ ดีครัน   นักศึกษาวิชาเอกการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 5
 -  นายมูฮำาหมัดซาฟี หะมะ   นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ชั้นปีที่ 5
 -  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ระดับปริญญาโท  ได้แก่   นางสาวนิรุสณา เจ๊ะบู 
 -  ด้านวิชาการ  ระดับปริญญาตรี ได้แก่
 -  นางสาวยามีล๊ะห์ เจ๊ะมามะ  นักศึกษาวิชาเอกศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 1
 -  นางสาวฟิตรีญา ดุหวันร่าเหม นักศึกษาวิชาเอกการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1
 -  นางสาวฟาตีฮะ เตะ  นักศึกษาวิชาเอกการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1
 -  นางสาวกนกวรรณ คุ้มสังข์  นักศึกษาวิชาเอกฟิสิกส์  ชั้นปีที่ 2
 -  นางสาวสุชาดา พุ่มพวง  นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2
 -  นางสาวจิดาภา ทองสุก  นักศึกษาวิชาเอกการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 3
 -  นางสาวอัสมา โหดสุบ  นักศึกษาวิชาเอกการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4
 -  นายสถิตพร ชีสกุลรุ่งเรือง  นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย  ชั้นปีที่ 5
 -  นายภาวัต ธนิทธิกุล  นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ชั้นปีที่ 5
 -  ด้านวิชาการ  ระดับปริญญาโท  ได้แก่  นางปวีณา มะแซ
 -  ด้านวิชาการ  ระดับปริญญาเอก  ได้แก่  นางสาวนูรเอ็ฮซาน บอตอ
 -  ด้านกิจกรรมและพัฒนาสังคม  ระดับปริญญาตรี  ได้แก่
 -  นางสาววาสนา เตาหุรู   นักศึกษาวิชาเอกสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 
 -  นางสาวรอซีด๊ะ อิหมำาหมาด นักศึกษาวิชาเอกการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1
 -  นางสาวบุปผา พงศ์ชนะ  นักศึกษาวิชาเอกเคมี ชั้นปีที่ 1
 -  นายสุทธิลักษณ์ คชกาญจน์  นักศึกษาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1
 -  นายอาดัม แลบา   นักศึกษาวิชาเอกการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 2
 -  นายนัศรุดดีน สุมาลี  นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2
 -  นายพัชรพล รัตนพันธ์  นักศึกษาวิชาเอกฟิสิกส์  ชั้นปีที่ 3
 -  นายมูฮัมหมัดฟาเดล ยาลาแว นักศึกษาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3
 -  นางสาวทศวรรณ ลาภเจือจันทร์ นักศึกษาวิชาเอกการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4
 -  นางสาวศุภานันท์ สันติชัยรัตน์ นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4
 -  นายธนกร จำาเริญนุสิต  นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 4
 -  นางสาววิภาวดี คงเพ็ง  นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 4
 -  นายอนัส บาระตายะ  นักศึกษาวิชาเอกการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 5
 -  นางสาวนูรียา รัตรวมมาลา นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 5
- ด้านกิจกรรมและพัฒนาสังคม ระดับปริญญาโท  ได้แก่ นางสาวฝ้ายลิกา ยาแดง
- ด้านกิจกรรมและพัฒนาสังคม ระดับปริญญาเอก  ได้แก่  นางสาวสุดารัตน์ พรหมแก้ว
 รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี ประธานในพิธีวันครู ประจำาปี 2561   
กลา่ววา่  นบัเปน็เวลา 5 ทศวรรษในป ี2561 กบัภารกิจคณะศกึษาศาสตรใ์นการผลิตบคุลากรทางการศึกษาออกไปประกอบวชิาชีพครนูบัหมืน่คน   
เป็นที่ทราบกันดีว่าภาระหน้าที่หลักของครู คือการสร้างศิษย์ให้เป็นต้นแบบที่ดีของสังคม เป็นผู้พัฒนาให้ศิษย์เกิดความรู้จากการเรียนรู้  
เป็นผู้เสริมสร้างประสบการณ์สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  นอกจากพัฒนาศิษย์แล้ว ครูอาจารย์ต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลาและปรับบทบาท
ตามยุคสมัยโดยยังยืนหยัดการเป็น “ครูเพ่ือศิษย์” อย่างมั่นคงไม่ว่าสังคมแห่งการเรียนรู้จะปรับเปล่ียนไปในทิศทางใดก็ตาม  ดังน้ันวิชาชีพครู  
จึงเป็นวิชาชีพที่น่าเคารพยกย่องในการเป็นผู้สร้าง ผู้เสียสละ ในขณะเดียวกันครู อาจารย์ ต้องยึดถือจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ
ต่อศาสตร์ความรู้ของตนเอง.
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 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และสมาคม 
หนังตะลุงปัตตานี จัดอบมรมฝึกหัดหนังตะลุงตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนศิลปการแสดงพื้นบ้านปักษ์ใต้ สืบสานเผยแพร่หนังตะลุง  
โดยเมือ่วันที ่27 มกราคม ทีผ่า่นมา ไดจ้ดัใหม้กีารฝกึอบรมหนงัตะลุงใหแ้กเ่ยาวชนทีส่นใจ ณ สถาบนัวฒันธรรมศกึษากัลยาณิวฒันา  โดยม ีผศ.ดร.
พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อำานวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ได้กล่าวต้อนรับและเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม 

 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สำานักงานการ
ศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี และสำานักงาน
คณะกรรมการอสิลามประจำาจงัหวดัปตัตาน ี
จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและ
นำาปฏิบัติให้ถูกต้อง เรื่องฮาลาล หลักสูตร 
“การเชือด ท่ีถูกต้องตามหลักฮาลาล 
และตัดแต่งซากสัตว์ปีกตามหลักสากล”  
ครั้งที่ 4  เมื่อวันที่ 23 และ 25-26 มกราคม 
2561 ณ ห้อง Press Center  อาคารวิทย
อิสลามนานาชาติ วิทยาลัยอิสลามศึกษา  
มีผู้ เข้าร่วมเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลายจากโรง เรี ยนศาสนศึกษา  
อำาเภอสายบุรี และโรงเรียนบากงพิทยา 
อำาเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี 

ภาพข่าว

3 พันธมิตรด้านวัฒนธรรม ฝึกหัดหนังตะลุง
ให้เยาวชนตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านปักษ์ใต้สืบสานเผยแพร่หนังตะลุง

  นายจรัส ชูชื่น หรือหนังอาจารย์จรัส ชูชื่น ศ.พร้อมน้อยตะลุงสากล หัวหน้าโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านปักษ์ใต้ สืบสานเผยแพร่หนังตะลุง  กล่าวว่า โครงการฝึกหัดหนังตะลุงน้ี เป็นความ 
ร่วมมือระหว่างสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ,  
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมหนังตะลุงปักษ์ใต้ ร่วมกันจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
ส่งเสริมและอนุรักษ์การแสดงหนังตะลุง ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงที่สำาคัญของชาวใต้ที่นับวันจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆ 
หากไม่ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ อาจจะทำาให้ศิลปะการแสดงแขนงน้ี สูญหายไปจากประเทศไทยในระยะเวลาอันใกล้  
สำาหรับการจัดโครงการฝึกหัดหนังตะลุงนี้ เป็นหลักสูตรเร่งรัด ใช้ระยะเวลา 5 วัน คือเมื่อวันที่ 27-31 มกราคม 
2561 โดยวทิยากรผูท้รงคุณวฒุดิา้นหนงัตะลงุ อาท ินายหนงัอาจารยจ์รสั ชชูืน่ ศ.พรอ้มน้อยตะลงุสากล , หนงัสนิ  
แสงธรรม , หนงัโทน แสงธรรม , หนงัวนิจินอ้ย บนัเทงิศลิป ์,  และหนงัเชษฐ ์ ตะลงุศลิป ์รว่มฝกึสอนให้แกเ่ยาวชน
และผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้.
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ม.อ. ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี มุ่งเป็นมหาวิทยาลัย
เพื่อนวัตกรรมและสังคมท่ามกลางความท้าทาย
ของการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

 รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม
ครบรอบ 50 ปี ในหลายรูปแบบในทุกวิทยาเขต ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560  เช่น การออกแบบตราสัญลักษณ์
ครบรอบ 50 ปี  กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมในเชิงอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม กีฬา บันเทิงและนันทนาการ  
การจัดทำาเพลงมหาวิทยาลัยในวาระ 50 ปี การแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรม การจัดทำาหนังสือครบรอบ  
50 ปี ม.อ. และการระดมทุน  สำาหรับในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 50 ปี ที่พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2511 ประกาศใช้และถือวันนี้ของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย  
ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดทั้งวัน โดยในภาคเช้ามีพิธีทำาบุญตักบาตร การจัดงานวันคุณค่า 
สงขลานครินทร์ ซึ่งในงานมีพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  มอบโล่เกียรติบัตร 
แกผู่ม้ผีลงานดเีดน่ และการแสดงปาฐกถาพเิศษ “สงขลานครนิทรก์บัการพฒันาสงัคม” โดยนายชวน หลกีภัย  

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย  และการเสวนาหัวข้อ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”  โดย ศ.ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เจ้าของรางวัล 
แมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ปี 2552  ส่วนภาคคำ่า มี “การจัดงาน “5 ทศวรรษแห่งการยืนหยัด สู่ศตวรรษแห่งความยั่งยืน” ซึ่งจะแบ่ง
งานเป็น 2 ส่วน คือ งานคืนสู่เหย้า ชาว ม.อ. และในเวลา 21.30 น. เป็นต้นไป การถ่ายทอดสดรายการพิเศษ  “5 ทศวรรษแห่งการยืนหยัด  
สู่ศตวรรษแห่งความยั่งยืน” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD  และ ช่อง 30 HD  นำาเสนอรายการโดยบริษัททีวีบูรพา จำากัด และในรายการ
จะมีการระดมทุนเพื่อสมทบเข้า  “กองทุน 50 ม.อ.เพื่อเพื่อนมนุษย์” 
 รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล กล่าวถึงพัฒนาการตลอด 50 ปีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่า สามารถจะแบ่งได้ 5 ช่วงเวลาคือ  ทศวรรษ
แรก การกา้วเขา้สูก่ารเปน็สถาบนัอุดมศกึษาของภาคใต ้โดยการยา้ยคณะอาจารยแ์ละนกัศึกษาจากสำานกังานช่ัวคราวทีก่รงุเทพ ไปทีศู่นยป์ตัตาน ี 
ในปี 2511 และได้ย้ายไปที่ศูนย์หาดใหญ่ ในปี 2514  ทศวรรษที่สอง  มุ่งสนองความต้องการกำาลังคนด้านการเกษตรและสาธารณสุข และเพิ่ม
บทบาทในการบริการวิชาการแก่ชุมชน  เปิดสาขาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ขยายภารกิจการวิจัย  ทศวรรษที่สาม ขยายการศึกษาไปยังจังหวัด
ภูเก็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดตรัง โดยได้กำาหนดจุดเน้นทางวิชาการของแต่ละพื้นที่ เริ่มวางรากฐานระบบมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ 
หรือ PSU System ขึ้น เพื่อเชื่อมโยงความเป็นเครือข่ายของวิทยาเขต ทศวรรษที่สี่ มุ่งวางระบบเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการวิจัยเป็น
ฐาน สนับสนุนการพัฒนาโครงการสาขาวิชาสู่ความเป็นเลิศ  เน้นการตอบโจทย์การแก้ปัญหาของภาคใต้ พร้อมกับการเปิดประตูสู่โลกกว้าง และ 
ทศวรรษทีห่า้ มุง่เปน็มหาวทิยาลัยวจิยัทีเ่ขม้แข็งและเปน็มหาวทิยาลยัชัน้นำาในภมูภิาคเอเชยี สามารถแขง่ขนัของประเทศในระดบันานาชาต ิและ
ได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับ โดยกฎหมายมีผลบังคับใช้เมื่อ 21 กรกฎาคม 2559

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้จัดแถลงข่าว ”50 ปี มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน” เนื่องในโอกาส 50 ปี ม.อ. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2561 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารปฎิบัติการ บริษัท อสมท. จำากัด มหาชน โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสมพงษ์ เจริญสุข  นายกสมาคม 
ศษิยเ์กา่ ม.อ. นางสาวฐปณยี ์เอยีดศรไีชย  ศษิยเ์กา่คณะวทิยาการจดัการ ม.อ. รว่มการแถลงขา่ว ทัง้นีม้กีารแสดงบทเพลง “จะกอดความดไีว้ในใจ 
นิรันดร์” โดยศิลปินรับเชิญ  กัน เดอะสตาร์  “นายนภัทร์ อินทร์ใจเอื้อ” 
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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/

 เวลาที่ผ่านมา 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางวิชาการและคุณธรรม มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
และความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจเร่ืองพหุวัฒนธรรมและมีการผลิตงานวิจัยนวัตกรรมในสาขาต่างๆ ที่เน้นการตอบโจทย์และมุ่งมั่นที่จะเข้ามี 
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดในภาคใต้รวมท้ังการทำานุบำารุงวัฒนธรรม นับว่าประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้สำาหรับ
แผนพัฒนาในอนาคต มหาวิทยาลัยได้กำาหนดแผนพัฒนาระยะยาว ที่มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคม ท่ามกลางความท้าทายของ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิตอล และการผลิตบุคลากร ผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้รองรับอุตสาหกรรม 
เป้าหมายของประเทศ  โดยเน้น 4 ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ และมุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำาของอาเซียน คือ การสร้างกลไก
การทำางานเชิงรุก สร้างความเป็นผู้นำาวิชาการ สร้างความเป็นนานาชาติและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

 ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ กล่าวเพิ่มเติมถึงการจัดตั้งกองทุน 50 ม.อ.เพื่อเพื่อนมนุษย์ ว่า จัดตั้งขึ้นต่อเนื่องจากการ
ระดมทุนเมื่อครั้งการจัดกิจกรรมครบรอบ 45 ปีของมหาวิทยาลัย เพื่อนำาไปดูแลศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
ท่ีประสบภัย ท้ังจากสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ ภัยจากความไม่สงบ และการประสบอุบัติเหตุ ในกรณีที่
ต้องใช้งบประมาณในการดูแลมากกว่ากฎเกณฑ์ปกติท่ีได้ต้ังเอาไว้ เช่น การดูแลรักษาที่ต้องใช้เวลานาน 
เป็นต้น ซึ่งในปี 2559 ได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันไปแล้ว 6 ราย นอกจากน้ันจะใช้เพื่อ
สนับสนุนงานวิจัยท่ีสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำาแห่งเอเชีย และ สนับสนุน 
การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมทางวิชาการและสำานักงานศิษย์เก่า โดยสามารถบริจาคได้ตามจิตศรัทธาและสามารถ
นำาไปลดหย่อนภาษีได้

 นางสาวฐปณีย์ เอียดศรีไชย ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ กล่าวว่า  ภูมิใจที่ได้เป็นลูกพระบิดาและศิษย์เก่าในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการ
จัดการ ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ต้องเรียนรู้ทั้งการเมืองการปกครอง กฎหมาย การบริหาร การตลาด เศรษฐศาสตร์ 
ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานนำาไปใช้ในการทำางานด้านข่าวในปัจจุบัน  
 “งานสื่อมวลชนเป็นงานที่น่าภาคภูมิใจเพราะไม่ได้เป็นการรายงานเหตุการณ์ข้อเท็จจริงอย่างเดียว 
แต่เราได้มีโอกาสทำางานให้สังคมและเพื่อนมนุษย์ ซึ่งไม่จำากัดเพียงเพ่ือนร่วมชาติแต่ยังได้หมายรวมถึงเพื่อน 
ร่วมโลกที่ต้องการความช่วยเหลืออีกด้วย การทำางานเพื่อสังคมและเพื่อนมนุษย์อยู่ในสายเลือดของชาว ม.อ. 
ทกุคน เปน็สิง่ทีย่ิง่ใหญท่ีไ่ดร้บัจากการปลูกฝังของมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์จากพระราชปณธิานของสมเดจ็
พระบรมราชชนก และทำาให้เรามีความภาคภูมิใจในทุกวันนี้”

 “ในสว่นของสมาคมศษิยเ์กา่มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์จดักจิกรรมชวนกันกลบับา้นในทุกวทิยาเขต 
และระดมทุนสมทบกองทุน 50 ปี ม.อ. เพื่อเพื่อนมนุษย์ เพื่อนำาไปช่วยเหลือกิจการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  
สมาคม และนักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ สมาคมต้องเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนกิจการของ
มหาวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าจากทุกคณะใน 5 วิทยาเขต ร่วมสร้าง “คำาภีร์ศิษย์เก่า” เพื่อเป็น
แนวทางในความร่วมมือและสร้างความแข็งแกร่งในการร่วมทำางานกับมหาวิทยาลัย” นายสมพงษ์ เจริญสุข  
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กล่าวเพิ่มเติม
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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


