
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

ปีที่ 37 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2557 

E-mail : pr.pattani@bunga.pn.psu.ac.th

www.pn.psu.ac.th

ISSN 0859-9734



	 นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์	โครงการ	วมว.	รุ่นที่	3		โดยการ
ก�ากับของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ร่วมกับ	 โรงเรียนสาธิต	มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 2	 รางวัล	 รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ	1	จ�านวน	2	รางวัล	และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	จ�านวน	
2	รางวัล	ในประเภทการน�าเสนอแบบ	Oral	Presentation	 	ส�าหรับ
ประเภทการน�าเสนอแบบ	Poster	 Presentation	 	 ได้รับรางวัลชนะ
เลิศ	จ�านวน	1	 รางวัล	 	 รางวัลชนะเลิศอันดับ	 1	 จ�านวน	 	 2	 รางวัล		
และรางวัลชนะเลิศอันดับ	2	จ�านวน	2	รางวัล	จากการการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์	4th	SCiUS	Forum”	เมื่อวันที่	28	เมษายน	–	1	
พฤษภาคม	2557	ณ	โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท	อ.	สิงหนคร	จ.สงขลา	
โดยมีวัตถุประสงค์	 เพ่ือน�าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
แต่ละโรงเรียน	 แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ	 และพัฒนา
ทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน
	 ส�าหรับผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในกิจกรรม
“4th	SCiUS	Forum”	การน�าเสนอแบบ	Oral	Presentation	ได้แก่
  รางวัลชนะเลิศ	 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ	 ได ้แก ่	
นายวรินทร ์ 	 โรจนกรินทร ์ 	 และนายพริษฐ ์ 	 วิพุฑฒิกุลวาทย ์	
โครงงานเรื่อง	 Surface	 area	 calculation	 from	 2D	 images
อาจารย์ท่ีปรึกษา	 ดร.อนิรุทธ	 ผลอ่อน	 ดร.ศิริเพ็ญ	 วิกัยสุขสกุล
และดร.กิตติยา	คงกระพันธ์
  รางวัลชนะเลิศ	 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ
นิเวศวิทยา	 ได้แก่	 นางสาวอลิสา	 สมานวิวัฒน์	 โครงงานเรื่อง
The	 removal	 of	 carbondioxide	 by	 using	 alkaline	 solution
from	 rubber	 wood	 ash	 อาจารย์ที่ปรึกษาดร.รัตนา	 จริยาบูรณ	์
และดร.ประวิทย์	คงจันทร์

  รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	1	สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
ได้แก่	นายกฤตนัย	กุนทีกาญจน์	โครงงานเรื่อง	Study	on	detection
and	dosimetry	of	irradiated	egg	shells	by	thermoluminescence
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.ธิดารัตน์	วิชัยดิษฐ
 รางวัลรองชนะเลิศ	 อันดับ	 1	 สาขาเทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร์		ได้แก่	นางสาวณัฐณิชา	หนิแล๊ะ	และนางสาวมนสิการ
จินดาวงศ์		โครงงานเรื่อง	Mathematical	model	for	flood	simulation
i n 	 t h r e e 	 s o u t h e r nmo s t 	 p r o v i n c e s 	 i n 	 T h a i l a n d	
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.สมพร	ช่วยอารีย์
  รางวัลรองชนะเลิศ	 อันดับ	 2	 สาขาเคมี	 ได้แก่	 นายกันต์	
สุดเสงี่ยม	และ	นางสาวภาวินี	มณียม	โครงงานเรื่อง		Using	Tropical
Almond	 Seed	 Oil	 as	 Plasticizer	 for	 Cassava	 Starch
Film	อาจารย์ท่ีปรึกษา	ดร.ตุลยพงษ์	 ตุลยพิทักษ์	 ดร.อนุวัติ	 แซ่ตั้ง	
และนายสิรดนัย	สุหลง
  รางวัลรองชนะเลิศ	 อันดับ	 2	 สาขาชีว วิทยาและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ	 ได้แก่	 นายซอลาฮุดดีน	 สีระโก	
และ	 นายนรธัญ	บัวสว่าง	 โครงงานเรื่อง	 Inhibitory	 activity	 of	
durian	 peel	 extracts	 against	 Staphylococcus	 aureus	 and	
methicillin-resistant	 Staphylococcus	 aureus	 อาจารย์ท่ี
ปรึกษา	 ดร.สมรักษ์	 พันธ์ผล	 และดร.โสภา	 เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์	
	 การน�าเสนอแบบ	Poster	Presentation		ได้แก่
  รางวัลชนะเลิศ	 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ
นิเวศวิทยา	 	 ได้แก่	 นายศิลา	 วีรเมธปกรณ์	 และ	 นางสาวอวิกา
รัษฎาวงศ์	 โครงงานเรื่อง	 การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย ์ที่สามารถ
ย่อยสลาย	 Linear	 Low-Density	 Polyethylene	 (LLDPE)	
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.มนทิรา	ลีลาเกรียงศักดิ์

โครงงานวิทยาศาสตร์ 4
th
 “SCiUS Forum”

นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 3 รับ 3 รางวัลชนะเลิศ  4 รางวัล

ชนะเลิศอันดับ 1 และ 4 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวด
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นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 3 รับ 3 รางวัลชนะเลิศ  4 รางวัล
ชนะเลิศอันดับ 1 และ 4 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2จากการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ 4th “SCiUS Forum”

มุมหนึ่งในรั้วศรีตรัง

พระโอวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2546

พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2546

คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี เปิดป้ายอาคารเรียนและบริหารคณะ 
ชูความเป็นเลิศในองค์ความรู้รัฐศาสตร์ชายแดนใต้ ประชาคม
อาเซียนและสากล

45 ปี ม.อ. 45 ปีเพื่อเพื่อนมนุษย์ ทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ม.อ.สอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐาน 6 วิชา
แก่นักเรียนมัธยมปลาย

รวมพลัง ราชการไทย ลดใช้พลังงาน

บัณฑิตอาสา ม.อ.สร้างสุขภาพ ด้วยการตั้งชมรมผู้สูงอายุแก่
ชุมชนมัสยิดนุรุลอิสลาม อ.ยะรัง ปัตตานี

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีจัดเสวนา “วิทยุเคลื่อนที่ การสื่อสารเรื่องดีๆ 
ที่ชุมชนลุกขึ้นมาปฏิรูป” ครั้งที่ 7 ถ่ายทอดสดจากกลุ่มสตรีดาหลา 
ต.จะบังติกอ เทศบาลเมืองปัตตานี วันพุธที่ 18 มิ.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 
15.00-17.00 น.

ภาพเป็นข่าว

แนะน�าหลักสูตรวิทยาเขตปัตตานี

มุมหนึ่ง...
ในรั้วศรีตรัง

 	 รางวัลรองชนะเลิศ	 อันดับ	 1	 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่ง
แวดล้อมและนิเวศวิทยา	 	 ได้แก่	 นางสาวกิตติพร	 คล้ายดวง	
และณัฐณิชา	 ขวัญซ้าย	 โครงงานเรื่อง	 พอลิเมอร ์ที่ เป ็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมจากแป้งกล้วย	 	 อาจารย์ที่ปรึกษา	 ดร.จรีรัตน์
รวมเจริญ	ดร.ปฐมารัตน์	รัตนช่วย	และดร.ตุลยพงษ์	ตุลยพิทักษ์
  รางวัลรองชนะเลิศ	 อันดับ	 1	 สาขาเทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร์	 	 ได้แก่	 นายก้องเกียรติ	 รัฐสมบูรณ์	 และนายมุนิณทร์
โสวณา	 โครงงานเรื่อง	 แบบจ�าลองการกัดเซาะชายฝั ่งทะเล
กรณีศึกษาพ้ืนท่ีชายฝั่ง	 ต.ปะเสยะวอ	จ.ปัตตานี	 อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.สมพร	ช่วยอารีย์
  รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	2	สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์	
ได้แก่	 นางสาวตัสนีม	 สันหรน	 โครงงานเรื่อง	 ศึกษาอัตราการ
ตกตะกอนในอ่าวปัตตานี	 โดยวิธีทางนิวเคลียร์	 อาจารย์ที่ปรึกษา	
ผศ.ดร.พวงทิพย์	แก้วทับทิม
  รางวัลรองชนะเลิศ	 อันดับ	 2	 สาขาชีว วิทยาและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ	 ได ้แก ่นายวาซิล	 ปากบารา
โครงงานเร่ือง	 ศึกษาความเค็มของน�้าที่เหมาะสมในการฟักปลา
หมอไทยอาจารย์ที่ปรึกษา	รศ.ดร.ธ�ารงค์	อมรสกุล	

	 กอนอ	ขนาด	ปากกว้าง	40	 	ซม.	สูง	30	ซม.	 	 เป็นภาชนะส�าหรับ
ใส่หญ้าให้สัตว์เลี้ยง	 ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดยเฉพาะใน
บริเวณจังหวัดปัตตานี	 นราธิวาส	 ชาวบ้านจะสานด้วยใบมะพร้าว	
เป็นลักษณะเข่งหรือชะลอมเตี้ยๆ	 ป่องกลาง	 สานอย่างหยาบๆ	 พอ
ให้ใส่หญ้าแทนเข่งเท่าน้ัน	 ขนาดและรูปทรงของ	 กอนอ	 จะต่างกันไป
ตามความนิยมของแต่ละท้องถิ่น	ลักษณะการสานกอนอ	แสดงให้เห็นว่า
เป็นเครื่องจักสานจากวัสดุท่ีมีอยู่มาก	 หาได้ง่ายในบริเวณนั้น	 กอนอ
ถูกสานข้ึนอย่างง่าย	 ๆ	 เมื่อหมดสภาพการใช้งานแล้วก็ท้ิงไป	 หรือ
บางถิ่นเรียก	ลอมใส่หญ้า		ท�าจากทางมะพร้าว
	 สถานที่เก็บ/จัดแสดง	 หอวัฒนธรรมภาคใต้	 สถาบันวัฒนธรรม
ศึกษากัลยาณิวัฒนา	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี

“กอนอ”

โครงงานวิทยาศาสตร์ 4
th
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(ที่มา	:		http://archive.oas.psu.ac.th/psu)
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05 วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์



ชูความเป็นเลิศในองค์ความรู้รัฐศาสตร์ชายแดนใต้ ประชาคมอาเซียนและสากล

เปิดป้ายอาคารเรียนและบริหารคณะ

คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

	 ร ศ . ด ร . ชู ศั ก ดิ์ 	 ลิ่ ม ส กุ ล 	 อ ธิ ก า ร บ ดี ม ห า วิ ท ย า ลั ย
สงขลานครินทร์	 เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนและบริหาร
คณะรัฐศาสตร์	 เมื่อวันที่	 24	 มิถุนายน	 2557	ณ	คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 โดยมี	 ผศ.สมปอง
ทองผ่อง	 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 พร้อมคณะผู้บริหาร	ศาสตราจารย์	 ดร.อัมรา	พงศาพิชญ์
ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 นายแพทย์พลเดช	
ปิ่นประทีป	 เลขาธิการ	 สถาบันชุมชนท้องถ่ินพัฒนา	 มูลนิธิชุมชน
ท้องถ่ินพัฒนา	 	Mr.Ufuk	 Civelek	 ผู้แทนสมาคมธุรกิจไทย-ตุรกี
นายพิทักษ์ 	 ก ่อเกียรติพิทักษ์ 	 นายกเทศมนตรี เมืองป ัตตานี	
นายอนุศาสน ์ 	 สุ วรรณมงคล	 อดีตสมาชิก วุฒิสภาจั งห วัด
ปัตตานีเข้าร่วมในพิธีเปิดป้ายคณะ		
	 ในงานประกอบด้วย	 	 พิธีทางศาสนาทั้ง	 3	 ศาสนา	 เมื่อ
วันท่ี	 23	 มิถุนายน	 ท่ีผ่านมา	 การรับเรื่องร้องเรียนและการให้ค�า
ปรึกษาจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 การจัดกิจกรรม
ของสถาบันชุมชนท้องถ่ินพัฒนา	มูลนิธิชุมชนท้องถ่ินพัฒนา	 การ
แสดงระบ�าตุรกีโดยความร่วมมือจากสมาคมธุรกิจไทย-ตุรกี	 การ
แสดงดนตรีของวงบูหลันตานี	 	 การแสดงภาพเขียนและภาพพิมพ์
ของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์	 ม.อ.ปัตตานี	 	 การแถลง
ข่าวเปิดศูนย์ประสานงานสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 	 โดย	 ศาสตราจารย	์
ดร.อัมรา	 พงศาพิชญ์	 	 ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ	 การแถลงข่าวเปิดที่ท�าการของสถาบันชุมชนท้องถ่ิน
พัฒนา	 มูลนิธิชุมชนท้องถ่ินพัฒนา	 	 โดย	 นายแพทย์พลเดช	 ปิ่น
ประทีป	 	 เลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถ่ินพัฒนา	 มูลนิธิชุมชน

ท้องถ่ินพัฒนา	 การแถลงข่าวการเป ิดศูนย ์ศึกษาตุรกี	 	 โดย	
Mr.Ufuk	Civelek	ผู้แทนสมาคมธุรกิจไทย-ตุรกี

 	 ผศ.ชิดชนก	 ราฮิมมูลา	 คณบดี
คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี		กล่าวว่า		การจัดงานในครั้งนี้
เป็นการแสดงถึงความพร้อมของคณะรัฐศาสตร์
ที่จะด�าเนินการจัดการศึกษา	การบริการวิชาการ
การ วิจัย 	 ให ้ เป ็นไปตามยุทธศาสตร ์ของ

มหาวิทยาลัย	 และเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความสันติสุขอันย่ังยืน
ในพ้ืนท่ี	 ด้วยคณะรัฐศาสตร์ได้ตั้งอยู่ในพ้ืนที่พิเศษท้ังในแง่ของ
สถานการณ์ความไม่สงบ	 ความเชื่อ	 วัฒนธรรมประเพณีท่ีมี
ความหลากหลาย	 เพ่ือท่ีจะเป็นหน่ึงในองค์กรที่จะสร้างสรรค์
คุณประโยชน์ให้เกิดข้ึนกับพ้ืนท่ี	 และองค์ความรู ้ทางสาขาวิชา
ที่เก่ียวข้องต่อไป	 นอกจากนี้คณะ	 เล็งเห็นถึงความส�าคัญของ
การสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และชุมชน
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ในท้องถ่ิน	 เพ่ือการพัฒนาองค์ความรู ้	 ความเชี่ยวชาญในสาขา
ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนร่วมเป็นส�าคัญ	 	 ปัจจุบันได้มี
ความร่วมมือกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 สามคม
ธุรกิจไทย-ตุรกี	 	 สถาบันชุมชนท้องถ่ินพัฒนา	มูลนิธิชุมชนท้องถ่ิน
พัฒนา	และรายการดีสลาตัน	ณ	แดนใต้	สถานีโทรทัศน์	Thai	PBS		

	 รศ.ดร.ชูศักด์ิ	 ลิ่มสกุล	 อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์	 ประธาน
ในพิธีเป ิดป ้ายอาคารเรียนและบริหาร
คณะรัฐศาสตร ์ 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตปัตตานี	 	 กล่าวว่า	คณะรัฐศาสตร์
นับเป ็นหน ่วยงานหลักในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือตอบสนอง

ต่อความต้องการของพ้ืนที่	 อีกทั้งการประยุกต์ความรู ้ให้เข้ากับ
อัตลักษณ์ที่พิเศษของพื้นที่	ทั้งในมิติของศาสนา		ประเพณีวัฒนธรรม
รวมถึงหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน	การวิจัยการบริการวิชาการ
ในการเสริมสร ้างองค ์ความรู ้ด ้านรัฐศาสตร ์ เ พ่ือการพัฒนา
พ้ืนที่อย่างย่ังยืน	 	 เพ่ือเป็นการที่จะสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 ได ้มีส ่วนช่วยในด้านการเสริมสร ้างสันติสุข
ชายแดนภาคใต ้ 	 และการ พัฒนาคุณภาพของการ ศึกษา
ในพื้นที่ต่อไป

	 “รู ้สึกยินดี ท่ีได ้รับทราบความก ้าวหน ้าและความร ่วม
มือต ่างๆที่คณะรัฐศาสตร ์ได ้ด�าเนินการมาโดยตลอด	 และ
มั่ น ใจว ่ าการด� า เนิ น งานของคณะในโอกาส นับจากนี้ ไป
จะสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศ	 และประชาชนเป็นอย่างย่ิง”
รศ.ดร.ชูศักดิ์	 ลิ่มสกุล	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 	 ผศ.สมปอง	ทองผ่อง	 รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี
กล่าวเพ่ิมเติมว่า	 คณะรัฐศาสตร์	 มีพัฒนาการ
จ า ก ส า ข า วิ ช า โ ท 	 แ ล ะ วิ ช า เ อ ก ใ นคณะ
มนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร ์ 	 ต ่อมาได ้มี
การจัดตั้ ง เป ็นคณะรัฐศาสตร ์ 	 เมื่อป ี 	 2548

เพ่ือให้เป็นคณะท่ีเชื่อมโยงการปกครองกับวัฒนธรรมท้องถ่ิน
ภาคใต้	 เพ่ือท�าหน้าท่ีผลิตบัณฑิต	 ท�าการวิจัย	 บริการวิชาการ	
และท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม	 โดยเน้นการเรียนการสอน
สาขาวิชาการปกครอง	 นโยบายสาธารณะ	 และความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ	ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่น	และสอดคล้องกับ
สภาพการเมือง	การปกครอง	เศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ภาคใต้.
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ม.อ.
เพื่อเพื่อนมนุษย์

ทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 จัดงาน	 45	 ปี	 มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร ์	 45	 ป ี	 เพื่อเพื่อนมนุษย ์	 ในวันศุกร ์ที่ 	 30	

พฤษภาคม	 2557	 เวลา	 23.00-01.00	 น.	 ทางสถานีโทรทัศน์

โมเดิร์นไนน์ทีวีได้รับการตอบรับ	 และสนับสนุนจากทุกภาคส่วน

และได้รับเงินบริจาคกว่า	11	ล้านบาท

	 รศ.ชู ศัก ด์ิ 	 	 ลิ่มสกุล	 อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 แจ้งว ่า	 ใน
โอกาส	 ครบรอบ	 45	 ป ี 	 แห ่งการก ่อตั้ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 และก้าวสู ่ปี
ที่ที่	 46	 ในปีน้ี	 มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม
เฉลิมฉลอง	โดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
โมเดิร์นไนน์ทีวี	ในวันศุกร์ที่	30	พฤษภาคม	2557	

เวลา	23.00-01.00	น.	เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์พันธกิจ
และบทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ในการพัฒนา
ท ้องถ่ิน	 ตลอดจนการมีส ่วนร ่วมที่ส�าคัญต ่อการแก ้ป ัญหา
ในภูมิภาค	 รวมท้ังบทบาทของนักศึกษา	 ที่มีต ่อสังคมและ
ประเทศชาติ
	 รู ป แบบขอ ง ร า ยก า รป ร ะกอบด ้ ว ยส า รคดี ป ร ะ วั ติ
ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย	 ผลงานที่เกี่ยวกับภาคใต้ของ
บุคลากร	 นักวิชาการ	 ศิษย์เก่า	 โดยเน้นด้านวัฒนธรรม	 สังคม
สิ่ งแวดล ้อม 	 การแพทย ์และสาธารณสุข 	 การแสดงศิลป
วัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน	 ดนตรี	 คอรัส	 เพลงประจ�ามหาวิทยาลัย	 ด�าเนิน

รายการ	 โดยพิธีกรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 อาทิ	
คุณแก้วตา	 ปริศวงศ์	 ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์	 คุณอัครพล
ทองธราดล	 ศิษย ์ เก ่าคณะวิทยาการจัดการ	 คุณฐปณีย ์ 	 เอียดศรีไชย
ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ	 และ	 คุณภาคภูมิ	 ประทุมเจริญ
ศิษย์เก ่าคณะมนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร ์	 น�าเสนอภาพ
การปฎิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้	 ของลูกพระบิดา	 ได้แก	่
คุณศรายุทธ	 เจียรมาศ	 ปลัดอ�าเภอยะรัง	 ป ัตตานี	 คุณครูวชิรพันธุ  ์
ภู ่พงษ ์ 	 โรงเรียนวัดสุวรรณากร	 ป ัตตานี	 น.พ.เดชา	 แซ ่หลี	
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ	 ปัตตานี	 น.พ.วรวุฒิ	 ชุมวรฐายี
แพทย์ตัวอย่างภาคใต้	 โรงพยาบาลกะพ้อ	 ปัตตานี	 คุณละม้าย	
มานะการ	 นักพัฒนาโครงการอนุรักษ์พ้ืนท่ีลุ่มน�้าชายฝั่ง	 ปัตตานี	
แนะน� าคณะและหลัก สูตรใหม ่ โดยคณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 และผู ้อ�านวยการวิทยาลัยอิสลาม
ศึกษา	 ส�าหรับการแสดงบนเวทีประกอบด้วย	 การขับร้องเพลง
นกพิราบขาว	 โดย	 สมชาย	 นิลศรี	 แชมป์ไทยแลนด์ก็อตทาเลนท์
ป ี 	 2555	 การแสดง	 ดิ เกร ์ฮูลู 	 โดยสถาบันวัฒนธรรมศึกษา
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กัลยาณิวัฒนา	เพลงเขตรั้วสีบลู	วง	PSU	Chorus	บรรเลงดนตรีโดย	
วงดุริยางค์ทหารอากาศ	 การขับร้องเพลงร่มศรีตรังโดยผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย	คณาจารย์	 ศิษย์เก่า	 และเพลง	ม.อ.ใต้ร่มพระบารม	ี
โดย	ปาน	ธนพร
	 การน�า เสนอผลงานวิจัย 	 ว ่ าด ้วยความพยายามของ
มหาวิทยาลัยที่จะยกระดับคุณภาพในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
และเป็นที่ พ่ึงของท้องถิ่น	 โดยมุ ่งเน ้นงานวิจัยและนวัตกรรม	
ตัวอย่างงานวิจัย	 การพัฒนาอัลกอริทึม	 AMP	 ส�าหรับประมาณ
ค่าหยาดน�้าฟ้าทั่วโลก	การถอดแบบสถาปัตยกรรมอนุรักษ์อาคาร
เก่าตรัง	 ผลงานวิจัยถุงละลายน�้าจากฟิล์มเจลาติน	 ผลิตภัณฑ์
ผสมโพรไบโอติกป้องกันฟันผุ	มีดผ่าตัดน้ิวล็อกแบบเจาะผ่านผิวหนัง
วัสดุรองรับแรงกดทับอวัยวะผู้ป่วยขณะผ่าตัดท่ีผลิตจากพอลิเมอร์
หุ ้มยางพารา	 ปาล์มน�้ามันพันธุ์ลูกผสม	 “เทเนอราทรัพย์	 ม.อ.1”	
กาวส�าหรับติดยางกับโลหะโดยใช ้กาวรองพ้ืนและกาวยาง
ธรรมชาติ	 และ	 วัสดุปูสระเก็บกักน�้าจากน�้ายางข้นชนิดครีม
รวมถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับโครงการใน
พระราชด�าริและมูลนิธิชัยพัฒนา	 โรงงานการสกัดน�้ามันปาล์ม
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 การผลิตไบโอดีเซลเป็นพลังงาน
ทดแทน	 การเข ้าร ่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรเกาะบุโหลน	
จังหวัดสตูล	การเล่าเนื้อหาเป็นบทหนังตะลุง	 โดย	 เทพสิน	ผ่องแก้ว
หนังตะลุง	3	ภาษา	ศิษย์เก่าวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	เป็นต้น	

	 ส� าหรับการด�า เนินการรับบริจาคทางสถานี โทรทัศน ์
โมเดิร ์นไนน์ทีวี 	 เพ่ือสมทบกองทุนสนับสนุนการแก้ปัญหา	 3	
จังหวัดชายแดนภาคใต้	 กองทุนดูแลศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
ของมหาวิทยาลัยท่ีประสบความเดือดร้อน	 และกองทุนเพ่ือการ
พัฒนามหาวิทยาลัยด้านอื่นๆ	 ด�าเนินรายการโดย	 ดร.ชาติชาย
นรเศรษฐาภรณ์	 ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ซึ่งมี
ผู้ร่วมบริจาคในรายการ	 	 45	ปี	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 45	ปี
เพ่ือเพ่ือนมนุษย์	 ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี	 อาทิ	คุณสมยศ
จี รติ ชี วนันท ์ 	 กก . ผู ้ จั ดการบ .อิ น ไวท ์ประ เทศไทย	 จ� า กัด	
1,000,000	 บาท	 คุณอนุพาสน์	 สุวรรณมงคล	 300,000	 บาท	
ดร.จ�ารัส	ปิติกุลสถิตย์	100,000	บาท	คุณสายัญ	ทวีกิจ	ตัวแทนบริษัท
โตโยไทยคอเปอเรชั่น	 จ�ากัด	 100,000	บาท	คุณสุรัตนา	ตรินรัตนะ
100,0000	 บาท	 รศ.นพ.	 สุธรรม	 ปิ ่นเจริญ	 ตัวแทนจากมูลนิธิ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร ์ 	 800,000	 บาท	 คุณสราภัทร
เที่ยงธรรม	ผู้แทนจากบริษัทหาดทิพย์	จ�ากัด	มหาชน	100,000	บาท
คุณสาณิต	 นิยะมาคม	 ผู ้แทนจาการไฟฟ ้าฝ ่ ายผลิตแห ่ ง
ประเทศไทย	100,000	บาท	ไทยประกันภัย	100,000	บาท	ศิษย์เก่า
ม.อ.คณะวิศวกรรมศาสตร์	 รุ่น	 14	บริจาค	140,000	บาท	ศิษย์เก่า
คณะวิทยาศาสตร์	 รุ ่น	 3	 บริจาค	 160,000	 บาท	 ศิษย์เก่าคณะ
วิทยาศาสตร ์ 	 รุ ่น10	 บริจาค	 105,000	 บาท	 ซึ่งยอดบริจาค
จนถึงวันที่	24	มิถุนายน	2557	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,362,409	บาท
ทั้งน้ีสามารถดูรายชื่อผู้ร่วมบริจาค	 ได้ที่	 http://www.45years.psu.
ac.th/index.php/donation/report
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แก่นักเรียนมัธยมปลาย

ประหยัดน�้ำมันโดย 
	 11.	ใชโทรศัพทแทนการเดินทาง	
	 12.	เดินทางใกลๆ	ใชจักรยาน	
	 13.	โทรนัดลวงหนากอนเดินทาง	
	 14.	ศึกษาแผนที่ในการเดินทางใหดี	
	 15.	ใชโทรสารไปรษณีย	หรืออินเตอรเน็ต
	 	 แทนการสงเอกสารดวยตัวเอง	
	 16.	กําหนดเสนทางและชวงเวลาการเดินทางใหเหมาะสม	

108 วิธีปฏิบัติเพื่อการประหยัดพลังงาน

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

	 17.	หมั่นศึกษาทางลัด	จะประหยัดทั้งเวลาและนํ้ามัน
	 18.	เปาทําความสะอาดไสกรองอากาศ	และเปลี่ยนไสกรองอากาศ
	 	 และเปลี่ยนไสกรอง	อากาศตามความเหมาะสม	
	 19.	ไมควรลากเกียรตํ่านานๆ
	 20.	ไมติดตั้งอุปกรณแตงรถ	ที่จะทําใหเครื่องยนตทํางานหนักขึ้น	

รวมพลัง
ราชการไทย

ลดใช้พลงังาน
(ตอจากฉบับเดือนพฤษภาคม)

ม.อ. สอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐาน 6 วิชา 

	 ศู น ย ์ ส ่ ง เ ส ริ ม และ พัฒนากา ร เ รี ย น รู ้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 	 ร ่ วมกับศูนย ์
อ� านวยการบริหารจั งห วัดชายแดนภาคใต ้
จัดโครงการสอนเสริมเตรียมความรู ้ พ้ืนฐานใน	
6	 รายวิชา	 ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย	 ภายใต้โครงการต ้นแบบศูนย ์ทางไกล
เพ่ือการศึกษาและพัฒนาในพ้ืนท่ีเส่ียงภัยจังหวัด
ชายแดนภาคใต้	 หรือโครงการ	 e-Learning	 พ้ืนท่ี
เสี่ยงภาคใต้	 ใน	 6	 รายวิชาพ้ืนฐาน	ประกอบด้วย
ฟิสิกส์	 เคมี	 ชีววิทยา	 คณิตศาสตร์	 ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ	 โดยมหาวิทยาลัยเห็นว่าการ
สอนเสริมเตรียมความรู ้ วิชาพ้ืนฐานทั้ง	 6	 วิชา
จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

จึงเปิดให้นักเรียนเข้าเรียนทุกวันเสาร์	 เวลา	 8.30	 -	 12.10	 น.	ณ	 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้	 ชั้น	 8	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่	 ด้วยเทปบันทึกการสอน	 โดยลงทะเบียนได้หน้าห้องเรียน	 ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ	 	 จ�านวน	 424	 คน	 ก�าหนดเปิดสอน
ในช่วงท่ี	 1	 	 ตั้งแต่วันท่ี	 31	 พฤษภาคม	 –	 27	 กันยายน	 2557	 ในรายวิชาคณิตศาสตร์	 ภาษาไทย	 ฟิสิกส์	 และช่วงที่	 2	 ระหว่าง
วันเสาร์ที่	 25	 ตุลาคม	 –	 21	 กุมภาพันธ์	 2558	 	 ในรายวิชาชีววิทยา	 ภาษาอังกฤษ	 เคมี	 ผู ้สนใจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี	
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 โทร.	 074-289203	 	 โทรสาร	 074-289204	หรือ	 	www.clpd.psu.ac.th
หรือ	www.south.psu.ac.th			หรือ		www.facebook.com/clpdpsu		
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บัณฑิตอาสา ม.อ.สร้างสุขภาพ

 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง รายงาน

ด้วยการตั้งชมรมผู้สูงอายุแก่ชุมชนมัสยิดนุรุลอิสลาม	อ.ยะรัง	ปัตตานี

	 บัณฑิตอาสา	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 สร้างสุขภาพดี	
ด้วยการตั้งชมรมผู้สูงอายุแก่ชุมชนมัสยิดนุรุลอิสลาม	ปากีสถาน	
บ้านบินยาลีมอ	 หมู่	 3	 ต�าบลยะรัง	 อ�าเภอยะรัง	 จังหวัดปัตตานี
อย่างย่ังยืน	 โดยการริเริ่ม	 และขับเคลื่อนงานชมรมผู ้สูงอายุ
ด้วยเป้าหมายในการจัดต้ังชมรมผู้สูงอายุต�าบลยะรัง	 อ�าเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี	 โดยใช้กิจกรรมเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ของ
ผู้สูงอายุ	น�าผู้สูงอายุที่มีความต้ังใจ	และจิตอาสาในการขับเคล่ือน
กิจกรรมต่างๆ	 ของคนในชุมชนเอง	 ช่วยแก้ปัญหาแก่ผู ้สูงอายุ
ด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ
	 น า ง ส า ว นุ ร า 	 อี ซ อ 	 บั ณฑิ ต อ า ส า 	 ม ห า วิ ท ย า ลั ย
สงขลานครินทร์	 ภายในการดูแลสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพ
ภาคใต ้ 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 	 พร ้อมด ้วยอาจารย ์
สุบัณโย	 จีนารงค์	 ที่ปรึกษาโครงการ	 ท�าการศึกษา	 สุขภาพของ
ผู ้ สูงอายุ	 ในชุมชนมัสยิดนุรุลอิสลาม	 ปากีสถาน	 มัสยิดนุรุล
อิสลาม	ปากีสถาน	บ้านบินยาลีมอ	หมู่	 3	ต�าบลยะรัง	อ�าเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี	 จ.ปัตตานี	 ในสังคมเมืองก่ึงชนบท	 ได้เก็บข้อมูล
ผู ้สูงอายุโดยใช้แบบสัมภาษณ์ตามบ้าน	 พบว่า	 มีผู ้สูงอายุใน
ชุมชนน้ี	 จ�านวน	 81	 คน	 ด้านปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ	 มีโรค
ร้อยละ	 86.27	 ไม่เป็นโรคร้อยละ	 13.72	 และ	 ใน14	 อันดับของ
โรคประกอบด้วย	 3	 โรคหลักคือ	 โรคความดันโลหิตสูงร้อยละ	
62.74	 ปวดเมื่อย	 ปวดกล้ามเน้ือร้อยละ	 49.01	 โรคเบาหวาน
ร้อยละ	 13.72	 ผู ้สูงอายุบางคนกลัวและวิตกกังวลเก่ียวกับโรค
ของตัวเอง	 กังวลการเป็นภาระให้กับลูกหลาน	 กังวลลูกหลาน
ไม่ได้รับการดูแล	และสิ่งที่ผู้สูงอายุปรารถนามากที่สุดก็คือ	 การได้
ประกอบศาสนกิจ	เวลาลูกหลานกลับบ้านอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา
 นางสาวนุรา	อีซอ	บัณฑิตอาสา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
เปิดเผยว่า	โครงการสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ	 เริ่มเมื่อ	 เดือนพฤษภาคม	
2556	 และเสร็จสิ้นเมื่อเดือน	 เมษายน	 2557	 โดยได้จัดกิจกรรม
เพ่ือระดมความคิดเห็นของชาวบ้าน	 วันท่ี	 6	 กันยายน	 2556	
ณ	 ห ้องประชุมมัสยิดนุ รุลอิสลาม	 ปากีสถาน	 ต�าบลยะรั ง	
อ�าเภอยะรัง	 จังหวัดปัตตานี	 ได้ข้อสรุปว่าชาวบ้านต้องการให้มี
การท�ากิจกรรมรวมกลุ่มส�าหรับผู้สูงอายุและจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ	
จากการจัดเวทีประชาคมท�าให้ได้โครงการ“ส่งเสริมสุขภาพผู้สูง
อายุ	ชุมชนมัสยิดนุรุลอิสลาม	ปากีสถานเทศบาลต�าบลยะรัง	อ�าเภอ
ยะรัง	 จังหวัดปัตตานี”	 มีเป้าหมาย	 เป็นผู้สูงอายุชุมชนมัสยิดนุรุล
อิสลามปากีสถาน	 บ้านบินยาลีมอ	 บัณฑิต	 อาสา	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 จึงได้ร่วมกับก่อต้ังชมรมผู้สูงอายุ	 โดยร่วมมือกับ	
เทศบาลต�าบลยะรังแกนน�าชุมชนและเครือข่ายสาธารณสุขในพ้ืนที่
จากน้ันได้จัดอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุ
โดยบูรณาการหลักการศาสนาอิสลามกับการดูแลสุขภาพ	 เพ่ือให้

ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ	 และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกก�าลังกาย	 สู่การมี
สุขภาพร ่างกายสมบูรณ์แข็งแรง	 การบริโภคอาหารฮาลาล
ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย	 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับประทาน
อาหา รและกา รออกก� า ลั ง ก าย ท่ี ถู กต ้ อ งและ เหมาะสม
มี การดู แล สุขภาพจิต โดยการการป ฏิ บัติ ธ ร รมสม�่ า เสมอ
เช่น	การละหมาด	ฟังการบรรยายธรรม
 นางสาวนุรา	 อีซอ	 กล ่าวว ่า	 เมื่อเห็นความตั้ งใจและ
ความร่วมมือของผู้สูงอายุ	 ทางมีแนวคิดท่ีจะส่งเสริมให้เกิดชมรม
ผู้สูงอายุ	 จึงได้จัดประชุมกลุ่มย่อยตัวแทนผู้สูงอายุ	 ปรึกษาหารือ
เ ก่ียวกับกระบวนการจัดตั้ งชมรมผู ้สู งอายุและหารูปแบบ
การขับเคลื่อนกิจกรรมท่ีต่อเนื่องส�าหรับล�าดับขั้นตอนในการ
ด�าเนินงาน	คือ	ได้ท�าแบบส�ารวจข้อมูลผู้สูงอายุ	ได้แก่	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่
อายุ	 และข้อมูลสุขภาพ	 หลังจากนั้น	 ออกหนังสือเชิญผู ้สูงอายุ
ทั้ งหมดเข ้าร ่วมประชุมพร ้อมกันและลงทะเบียนผู ้สู งอายุ
หลังจากนั้นให้ผู ้สูงอายุเป ็นคนคัดเลือกคณะกรรมการชมรม
ผู้สูงอายุด้วยกันเอง	 หลังจากได้ข้อสรุปบัณฑิตอาสาได้จัดกิจกรรม
เวทีพบปะร ่วมคิดร ่วมท�าชมรมผู ้สูงอายุจากการท�ากิจกรรม
ในครั้งนี้ได้ตัวแทนท่ีจะขับเคล่ือนชมรมผู้สูงอายุให้ประสบความ
ส�าเร็จ	 มีคณะกรรมการชมรมและที่ปรึกษาชมรมโดยชาวบ้านเป็น
คนคัดเลือกจนสามารถจัดตั้งเป็นชมรมผู ้สูงอายุเทศบาลต�าบล
ยะรังได้ส�าเร็จ	 มีสมาชิกท้ังชมรมหมด	 31	 คน	 มีคณะกรรมการ
ชมรมผู้สูงอายุ	 9	 คน	และกรรมการที่ปรึกษาชมรมผู้สูงอายุ	 3	 คน
โดยทางชมรมจะค ่อยๆพัฒนาชมรมที่ละขั้นตอนตามความ
เหมาะสม	และมีความย่ังยืนต่อเน่ืองในการท�ากิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในชุมชนแห่งนี้
 อาจารย์สุบัณโย	 จีนารงค์	 ท่ีปรึกษาโครงการบัณฑิตอาสา
กล่าวว่า	 โครงการน้ีแตกต่างกับพ้ืนที่อื่น	 ที่มักจะตั้งชมรมก่อน
แล้วสนับสนุนกิจกรรมตามหลัง	 ส่วนใหญ่แล้วกลุ่มท่ีหน่วยงาน
ต่างๆ	 ลงไปผลักดันลักษณะน้ีมักไม่เกิดความต่อเนื่องและย่ังยืน
ในขณะที่โครงการน้ีให้ผู ้สูงอายุที่มีความตั้งใจ	 และจิตอาสาใน
การขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ	 ของคนในชุมชนเองซึ่งจะท�าให้มี
ความต่อเนื่องและยั่งยืน
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“วิทยุเคลื่อนที่ การสื่อสารเรื่องดีๆ ที่ชุมชนลุกขึ้นมาปฏิรูป”

 ครั้งที่ 7 ถ่ายทอดสดจากกลุ่มสตรีดาหลา ต.จะบังติกอ เทศบาลเมืองปัตตานี

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีจัดเสวนา

	 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์	
วิทยาเขตปัตตานี	 	 จัดเสวนาเรื่องวิทยุเคลื่อนที่	 การสื่อสารเรื่องดีๆ
ที่ชุมชนลุกขึ้นมาปฏิรูป”	 ครั้งท่ี	 7	ณ	 ที่ท�าการกลุ ่มสตรีดาหลา
ต.จะบังติกอ	 เทศบาลเมืองปัตตานี	 เมื่อวันท่ี	 18	 มิถุนายน	 2557
เริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา	15.00-17.00	น.

 ผศ.ภีรกาญจน์	 ไค่นุ ่นนา	 หัวหน้า
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร ์ 	 วิทยา เขตป ัตตา นี
กล่าวว่า	กิจกรรมวิทยุเคลื่อนที่	การสื่อสาร

เ รื่ อ ง ดี ๆ 	 ที่ ชุ ม ช น ลุกขึ้นมาปฏิรูปเป ็นกิจกรรมท่ีมุ ่ งหวัง
ถ่ายทอดเรื่องราว	 หรือกิจกรรมท่ีน่าสนใจ	 เป็นต้นแบบ	 หรือ
เป็นแบบอย่างการเรียนรู ้เพ่ือร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง	 การจัด
เสวนาในชุมชนดังกล่าวจะมีการถ่ายทอดเสียงการเสวนาผ่าน
สถานีวิทยุ	 ม.อ.ปัตตานี	 FM	 107.25	 MHz	 และทางเว็บไซต์
ของสถานี	 เพ่ือให้ผู ้ฟังในพ้ืนท่ีอื่นได้รับฟังและร่วมเรียนรู ้ด้วย
	 กิจกรรมนี้เป็นการสร้างพ้ืนท่ีสาธารณะให้แก่กลุ่ม	 องค์กร
ชุมชนในจังหวัดปัตตานีท่ีลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู ่การ
เปลี่ยนแปลงชุมชน	 เป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่ม	 องค์กร
และชุมชนนั้น	 ขณะท่ีผู้ฟังก็ได้ประโยชน์เรื่องราวของชุมชนต้นแบบ
ที่จะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนอยากจะลุกขึ้นพัฒนา
ตนเองบ้าง	 บางคนอาจได้แง่คิดดีๆ	 จากแกนน�าชุมชนที่กว ่า
จะประสบความส�าเร็จในการปฏิบัติงานเพ่ือชุมชน	 ต้องผ่าน

 วันพุธที่ 18 มิ.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 15.00-17.00 น. ฝ่ายข่าว	สถานีวิทยุ	ม.อ.ปัตตานี	รายงาน

ปัญหาอุปสรรค	และค้นหาแนวทางในการจัดการอุปสรรคดังกล่าว
ที่จะเป็นแนวทางการด�าเนินงานของชุมชนอื่นได้ด้วย

  นางซารีดาร์	 เฆดา	 ประธานกลุ่ม
สตรีดาหลา	 และประธานชมรมผู้พิการ	 ต�าบล
จะบังติกอเทศบาลเมืองป ัตตานี 	 กล ่าวว ่า
กลุ ่มสตรีดาหลาเป็นกลุ ่มที่ท�างานกับผู้พิการ
ใน	 ต.จะบังติกอ	 โดยเข้าไปดูแลผู ้พิการให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 เช่น	 การออกเย่ียมผู้พิการ

กา รคั ดก รอง โ รคการมอบสิ่ ง ของจ� า เป ็ นส� าห รั บผู ้ พิ ก า ร
การสร้างอาชีพเสริมให้แก่ผู ้พิการ	 ฯลฯ	 โดยผู้พิการที่กลุ ่มดูแล
อยู ่ เป ็นก ลุ ่ มนอนติด เตี ยง 	 และสามารถใช ้ รถวี ลแชร ์ ได ้	
จ�านวนราว	50	คน
	 กิจกรรมท่ีส�าคัญของกลุ ่ม	 คือ	 การส ่งเสริมอาชีพของ
ผู ้พิการด้วยการสานพลาสติกเป็นกระเป๋าหลากหลายทรงและ
ลวดลาย	 การสานฝาชี	 การท�าน�้ามันเหลือง	 กลุ่มจะน�าผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวออกจ�าหน่ายตามงานหรือเทศกาลต่างๆ	 บ้างก็น�าไป
ฝากจ�าหน่ายกับบุคคลที่รู้จักกระจายกันไปหลายจุด	ท�าให้ผู้พิการ
มีรายได้เพิ่มขึ้น	และมีสุขภาพจิตที่ดี
	 “การท่ีได้เห็นยายของก๊ะต้องล�าบากตอนแก่	 ช่วยเหลือ
ตนเองไม ่ได ้ 	 ต ้องคลานไปเข ้าห ้องน�้าจนแขนขาถลอกหมด	
สวัสดิการอะไรก็ไม่มี	 ข่าวสารอะไรก็ไม่ได้รับ	 การรับรู ้ถึงความ
ล�าบากของยายตอนน้ัน	 ท�าให้ต ้องตัดสินใจเข้ามาสมัครเป็น	
อสม.และจัดตั้งกลุ่มสตรีดาหลาขึ้น	 เข้าร่วมประชุมครั้งแรกก็ได้
รับการคัดเลือกเป็นประธานกลุ่มเมื่อ	 3	 ปีที่ผ่านมา	ความล�าบาก
ตอนน้ันท�าให ้มีแรงอยากจะช ่วยเหลือคนอื่นไม ่ให ้ล�าบาก
เหมือนยายของก๊ะ”		ประธานกลุ่มสตรีดาหลากล่าว
	 ส�าหรับผู้สนใจรับฟังเรื่องราวของกลุ่มสตรีดาหลา	 ตัวแทน
ผู้พิการ	 และหน่วยงานภาคีท่ีเป็นแรงส�าคัญของการดูแลผู้พิการ
ในชุมชนจะบังติดกอ	 ท่านสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอด
เสียงเสวนาพร ้อมกันในกิจกรรม	 “วิทยุเคลื่อนท่ีการสื่อสาร
เรื่ องดีๆ 	 ที่ ชุมชนลุกขึ้นมาปฏิรูป” 	 วันพุธ	 ท่ี 	 18 	 มิ ถุนายน
นี้ 	 เ วลา 	 15 .00 -17 .00 	 น .ทางสถา นี วิท ยุ 	 ม .อ .ป ั ตตานี	
F.M.107.25	 MHz	 ถ่ายทอดสดจากท่ีท�าการกลุ ่มสตรีดาหลา
ต.จะบังติกอ	 เขตเทศบาลเมืองปัตตานี	 และฟังออนไลน์ได้ท่ี
www.psu10725.com/live
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 	 ผศ.สมปอง	 ทองผ่อง	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล
	 ส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	พ่อค้า	 และเอกชน	ปัตตานี	 ประจ�าปี	2557	ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่	17	 –	27	 มิถุนายน	2557	ณ	สนามฟุตบอล	
	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี		 โดยมีผลการแข่งขันคือ		 รางวัลชนะเลิศ	 ได้แก่ทีมต�ารวจ		รองชนะเลิศอันดับ	 1		ทีม
			 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	1		รองชนะเลิศอันดับ	2	ทีม	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

 	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 จัดประชุมปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหาร
	 จัดการองค์กร	 หัวข้อการบริหารจัดการเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต	 	 เมื่อวันที่	 6-7	 มิถุนายน	 2557	ณ	 ห้องสุดสาคร
		 โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด	 จังหวัดสงขลา	 	 ให้แก่ผู้บริหารคณะ	 หัวหน้างาน	 และคณะกรรมการประจ�าคณะวิทยาศาสตร์
	 และเทคโนโลยี	 โดยมี	 รศ.ดร.ชูศักด์ิ	 ลิ่มสกุล	 อธิการบดี	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
	 ปฏิบัติการและบรรยายพิเศษ	 เรื่อง	 ม.อ.กับการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
	 ประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงองค์กร	 :	 กรณีศึกษาบริษัทไปรษณีย์ไทย	 โดย	 คุณมูซาคาน	 เดเช	 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์
	 เขต	 9	บริษัทไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด	 	 การบรรยายพิเศษ	 เรื่องการบริหารองค์กรเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง	 โดย	ดร.กฤษณพงศ์	 กีรติกร
	 ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 และเสวนา	 เรื่องทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยของ	ม.อ.	 ในอนาคต	และการ
	 มีส่วนร่วมของคณะ	วทท.	โดย	รศ.ดร.พีระพงศ์	ทีฆสกุล	รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

013 วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์



 	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “บาติกมัดย้อมสร้างสรรค์”
	 ให้แก่นักศึกษา	 บุคลากรและผู ้สนใจ	 รวม	 40	 คน	 เมื่อวันที่	 22-23	 พฤษภาคม	 2557เพ่ือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการท�าผ้าบาติก
	 และผ้ามัดย้อมเชิงสร้างสรรค์น�ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน	ศิลปกรรม	การออกแบบ	แฟชั่นเส้ือผ้า	ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก
		 และผ้ามดัย้อม	ตลอดจนเพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลงานการสร้างสรรค์จากผ้าบาติก	และผ้ามดัย้อม	อนัเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานออกแบบ
	 ผ้าบาติกและมัดย้อม	สู่สาธารณชน

 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ร่วมงานงานมหกรรมการศึกษา	Eduzones	Expo	 2014	 	 Future	 focus	ชี้	 ชัด	 อนาคต	 เลือกคณะ
	 ที่ใช่	 สู่อาชีพที่ชอบ	 เมื่อวันที่	 3-4	มิถุนายน	2557	 	ณ	 	ณ	ศูนย์ประชุมบางกอก	คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์	 ชั้น	 5	 เซ็นทรัลลาดพร้าว	กรุงเทพ		
	 ภายในงานบูธแนะน�าจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ	 	 การบรรยายบนเวทีการให้ค�าปรึกษา
	 เลือกคณะศึกษาต่อ	Work	Shop	สาขา	อาชีพแห่งอนาคต		และแจกของที่ระลึก

 	 งานการเจ ้าหน ้าท่ี 	 กองธุรการ	 จัดบรรยายเรื่องเทคนิคการเขียนคู ่มือการปฏิบัติงาน	 ให ้แก ่บุคลากรสายสนับสนุน	
	 วิทยาเขตปัตตานี	 โดยมีนายเรืองชัย	 จรุงศิรวัฒน์	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	 9	(ระดับ	 9	 เช่ียวชาญ)	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 เป็นวิทยากรบรรยาย	 	 และ	 ผศ.สมปอง	 ทองผ่อง	 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 เป็นประธาน
	 ในพิธีเปิด		เมื่อวันที่	5	มิถุนายน	2557	ณ	อาคารเรียนรวม	19	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี		
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คณะวิทยาการสื่อสาร

ระดับปริญญาตรี
  • (นิเทศศาสตรบัณฑิต) สาขานิเทศศาสตร์
  • (วิทยาศาสตรบัณฑิต) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
  • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) สาขานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ
เว็บไซต์	:	http:/www.com-sci.pn.psu.ac.th/	เบอร์โทร	/โทรสาร	07334	9692

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี
  • (ศิลปบัณฑิต) สาขาวิชาทัศนศิลป์, ศิลปะการแสดง
  • (ศิลปบัณฑิต) ศิลปะการแสดง (ต่อเนื่อง), ศิลปะประยุกต์ (ต่อเนื่อง)
เว็บไซต์	:	http://finearts.pn.psu.ac.th/	เบอร์โทร/โทรสาร	07331	3126

คณะรัฐศาสตร์

ระดับปริญญาตรี
  •  ( รัฐศาสตรบัณฑิต)  สาขาการปกครอง,  ความสัมพันธ์ระหว่ างประเทศ,  นโยบายสาธารณะ 
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดชายแดนใต้
เว็บไซต์:	http://polsci.pn.psu.ac.th/polsci/	เบอร์โทร/โทรสาร	07331	2269

คณะพยาบาลศาสตร์

 ผลิตนักศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ โดยร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ ในการฝึกปฏิบัตินักศึกษาพยาบาล เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2556

 

บัณฑิตศึกษา

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

สวัสดิการและสิ่งอำานวยความสะดวก

คณะศึกษาศาสตร์

ระดับปริญญาตรี 5 ปี
  • (วิทยาศาสตรบัณฑิต) คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  •  (ศิลปศาสตรบัณฑิต) ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
  • (ศึกษาศาสตรบัณฑิต) การประถมศึกษา, ศิลปศึกษา, พลศึกษา, สุขศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการประเมินผลการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
  • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) จิตวิทยา, เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
ระดับปริญญาโท 
  • (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต) การบริหารการศึกษา, จิตวิทยาการศึกษา, หลักสูตรและการสอน, 
การวัดผลและวิจัยการศึกษา, เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน, การออกแบบ
ระบบการเรียนการสอน
ระดับปริญญาเอก
  • (ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต) การบริหารการศึกษา, ภาวะผู้นำาและนวัตกรรมทางการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ปี
  •  (ประกาศนียบัตรบัณฑิต) วิชาชีพครู
  นักศึกษาท่ีเ รียนในหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี  จะได้ รับใบประกอบวิชาชีพครูหลังสำาเ ร็จการศึกษา
  ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากคุรุสภา
 เว็บไซต์	:	http://eduit.pn.psu.ac.th/	เบอร์โทร:	0	7333	1301

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระดับปริญญาตร ี
  • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) สาขาภาษาไทยและวรรณคดีไทย, สาขาภาษาจีน, สาขาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ), 
สาขาภาษามลายูและมลายูศึกษา, สาขาภาษาอาหรับ, สาขาภาษาญี่ปุ่น, สาขาภาษาเกาหลี, สาขาภาษาอังกฤษ, สาขาภาษา
ฝร่ังเศส, สาขาภาษาเยอรมัน, สาขาการจัดการสารสนเทศ, สาขาประวัติศาสตร์, สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, สาขา
พัฒนาสังคม, สาขาปรัชญา
  • (เศรษฐศาสตรบัณฑิต) แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ, เศรษฐกิจอาเซียน
  • (วิทยาศาสตรบัณฑิต) สาขาภูมิศาสตร์
  • (บริหารธุรกิจบัณฑิต) แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การบัญชี
ระดับปริญญาโท
  • (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาภาษาไทย, สาขาภาษาอังกฤษ, สาขาพัฒนาสังคม, สาขาการจัดการ
สารสนเทศ
ระดับปริญญาเอก
  • (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) สาขาภาษาไทย
เว็บไซต์	:	http://huso.pn.psu.ac.th/	เบอร์โทร	07333	1304		โทรสาร	07331	2232

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับปริญญาตรี
  เทคโนโลยียาง, เทคโนโลยีการประมง คณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ,
เทคโนโลยีการเกษตร, เคมี-ชีววิทยา, เคมีอุตสาหกรรม, ฟิสิกส์,  วิทยาศาสตร์นิเทศ, วิศวกรรมเคมี
ระดับปริญญาโท
  เคมีประยุกต์, เทคโนโลยีพอลิเมอร์, ฟิสิกส์์ประยุกต์, วิธีวิทยาการวิจัย, วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ,  
ชีววิทยาประยุกต์, เทคโนโลยีการประมง,    คณิตศาสตร์ประยุกต์
ระดับปริญญาเอก
  เทคโนโลยีพอลิเมอร์, วิธีวิทยาการวิจัย
เว็บไซต์	:	http://www.sat.psu.ac.th/	

เบอร์โทร	07333	1303		โทรสาร	07333	5130

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

ระดับปริญญาตรี
        • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) สาขาอิสลามศึกษา, สาขากฎหมายอิสลาม, สาขาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม  
สาขาตะวันออกกลางศึกษา
         • (ศึกษาศาสตรบัณฑิต) สาขาการสอนอิสลามศึกษา
         • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) สาขาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
ระดับปริญญาโท
  • (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาอิสลามศึกษา (ด้านอุศูลุดดีน ชะรีอะฮฺ ประวัติศาสตร์และอารยธรรม
อิสลาม ครุศาสตร์อิสลาม และมุสลิมศึกษา)
ระดับปริญญาเอก
         • (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) สาขาอิสลามศึกษา
เว็บไซต์	:	http:/www.cis.psu.ac.th/	เบอร์โทร	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 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตี 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


