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“เราหาครูภาษาฝรั่งเศสให้ไม่ได้...แต่ยินดีจะไปทำาหน้าที่สอนหนังสือให้ที่มหาวิทยาลัย
            พระดำ�รัสในสมเด็จพระเจ้�พี่น�งเธอ เจ้�ฟ้�กัลย�ณิวัฒน� กรมหลวงนร�ธิว�สร�ชนครินทร์”

ผู้เรียบเรียง : รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศา แซ่เตียว
           คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 คนต้นเรื่อง : อาจารย์มนัส กันตวิรุฒ  ผู้อำ นวยการหอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

พระอาจารย์วิชาภาษาฝรั่งเศส

 คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสงขล�
นครินทร์ วิทย�เขตปัตต�นี เริ่มจัดก�รเรียนก�รสอนวิช�ภ�ษ�ฝรั่งเศส 
เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2518 ในช่วงปี พ.ศ. 2523 คณะมนุษยศ�สตร ์
และสังคมศ�สตร์ ประสบภ�วะข�ดแคลนอ�จ�รย์สอนวิช�ภ�ษ�
ฝรั่งเศสเป็นอย่�งม�ก ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.อุบลวรรณ โชติวิสิทธ์ิ 
อ�จ�รย์ประจำ�แผนกวิช�ภ�ษ�ฝร่ังเศส  ภ�ควิช�ภ�ษ�ตะวันตก  
ทร�บว่�สมเด็จพระเจ้�พี่น�งเธอ เจ้�ฟ้�กัลย�ณิวัฒน� กรมหลวง
นร�ธิว�สร�ชนครินทร์ ทรงพระปรีช�ส�ม�รถในด้�นภ�ษ� โดยเฉพ�ะ
ภ�ษ�ฝรั่งเศส อีกทั้งยังทรงดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกสม�คมครูฝรั่งเศส  
จึงตัดสินใจเขียนจดหม�ยถึงพระองค์ท่�น โดยถว�ยจดหม�ยฉบับ 
ดังกล่�วผ่�นร�ชเลข�นุก�รส่วนพระองค์ เพื่อกร�บขอพระร�ชท�น
คว�มชว่ยเหลอืด�้นก�รจดัห�อ�จ�รยวิ์ช�ภ�ษ�ฝรัง่เศสซึง่เปน็เจ�้ของ
ภ�ษ� เพ่ือให้นักศึกษ�มีโอก�สได้สัมผัสผู้สอนซึ่งเป็นเจ้�ของภ�ษ�
โดยตรง อันจะเป็นประโยชน์ต่อก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถด้�นภ�ษ�
ฝรั่งเศสของนักศึกษ�
 หลังจ�กนั้นหน่ึงเดือน ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.อุบลวรรณ  
โชติวิสิทธิ์ ได้รับก�รประส�นผ่�นท�งคุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศ�สตร์ 
ให้เดินท�งไปเข้�เฝ้�สมเด็จพระเจ้�พี่น�งเธอฯ ที่วังสระปทุม เป็นก�ร
ส่วนพระองค์
 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.อุบลวรรณ เล่�ถึงก�รเข้�เฝ้�สมเด็จ
พระเจ้�พี่น�งเธอฯ ซ่ึงเป็นประสบก�รณ์อันล้ำ�ค่�ที่สุดครั้งหน่ึงในชีวิต 
ไว้ว่�

 “พระองค์พระร�ชท�นที่น่ังในรถส่วนพระองค์ เสด็จไปยัง
ร้�นอ�ห�รดรรชนี โดยพระร�ชท�นพระอนุญ�ตให้ดิฉันร่วมโต๊ะเสวย
เป็นก�รส่วนพระองค์ด้วย ตอนนั้นรู้สึกตื่นเต้นดีใจอย่�งห�ที่สุดมิได้ 
เพร�ะพระองค์ท่�นประทับในรถคันเดียวกับส�มัญชน และทรงเป็น
กันเอง ไม่ถือพระองค์”

 ในก�รเข้�เฝ้�ครั้งนั้น พระองค์ท่�นมีพระดำ�รัสประโยคหนึ่ง 
ซึ่งยังคว�มเปล่ียนแปลงอย่�งใหญ่หลวงให้แก่ช�วมห�วิทย�ลัยสงขล�
นครินทร์ วิทย�เขตปัตต�นี
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เปิดเวทีประชุมนานาชาติด้านการศึกษากับความเป็นผู้นำา
และนวัตกรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้ ณ จ.ภูเก็ต

นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ แนะขับเคลื่อน ศส.ปชต.
เป็นแหล่งเรียนรู้ประชาธิปไตยสอดคล้องตามอัตลักษณ์ ฯ
ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล อบรมส่งเสริมโภชนาการ 
ในโรงเรียนจังหวัดชายแดนใต้

วทท. ม.อ.ปัตตานี สร้างชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ   

เปิดมหาวิทยาลัยให้สังคมชมนวัตกรรมและผลงานวิชาการฯ
บุคลากรวิทยาเขตปัตตานี เกษียณอายุราชการในปี 2561ฯ

เปิดโครงการ “กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่” ฯ
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  9-10 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำาผลงานการออกแบบ
เครื่องประดับ เครื่องแต่งกายจากสิ่งเหลือใช้

11-12 ภาพข่าว
รับสมัครร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบ

ปาฏิหารย์แห่งความดี 50 ปี ม.อ.” อนุสรณ์สงขลานครินทร์ “

15-16 แนะนำาหลักสูตร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ

อ่�นต่อหน้�  14

 “เร�ห�ครูภ�ษ�ฝรั่งเศสให้ไม่ได้... แต่ยินดีจะไปทำ�
หน้�ที่สอนหนังสือให้ที่มห�วิทย�ลัย”
 แค่นั้นก็เพียงพอแล้วท่ีจะทำ�ให้อ�จ�รย์ยิ้มอย่�งมี
คว�มสุข ด้วยหัวใจพองโต ตลอดเส้นท�งรถไฟข�กลับจ�ก
กรุงเทพมห�นครสู่จังหวัดปัตต�นี
 เมื่อกลับม�ถึงมห�วิทย�ลัย ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ 
ดร.อุบลวรรณ  ไม่รอช้�ที่จะแจ้งข่�วอันเป็นมงคลยิ่งนี้ 
แก่ผู้บริห�ร และอ�จ�รย์คนอื่นๆ ทร�บเพื่อจะได้ช่วยกัน 
จัดเตรียมที่ประทับรับรองให้เสร็จโดยเร็ววัน
 มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์  วิทย�เขตปัตต�นี 
ในสมัยนั้น ยังไม่มีห้องพักชั้นดี ในก�รเตรียมรับรองก�ร
เสด็จของสมเด็จพระเจ้�พี่น�งเธอฯ ที่จะทรงปฏิบัติภ�รกิจ
ในฐ�นะพระอ�จ�รย์วิช�ภ�ษ�ฝรั่งเศส มห�วิทย�ลัยจึง
ดำ�เนินก�รซ่อมแซม ปรับแต่ง และท�สีอ�ค�รสโมสรอ�จ�รย์  
(ในขณะนั้น) ให้เป็นที่ประทับรับรอง โดยคณ�จ�รย์และ
บุคล�กรในมห�วิทย�ลัย ร่วมแรงร่วมใจกันลงมือดำ�เนินก�ร
จนสำ�เร็จทันก�รรับเสด็จอย่�งฉิวเฉียด
 ในที่สุดวันสำ�คัญก็ม�ถึง วันท่ีนำ�ม�ซ่ึงคว�ม
ปล�บปลื้มและคว�มสำ�นึกในพระกรุณ�ธิคุณของสมเด็จ
พระเจ้�พี่น�งเธอฯ เจ้�ฟ้�กัลย�ณิวัฒน� กรมหลวงนร�ธิว�ส
ร�ชนครินทร์  ที่มีต่อช�วสงขล�นครินทร์และพสกนิกร 
ภ�คใต้ พระองค์ท่�นฯ  เสด็จม�ถึงมห�วิทย�ลัยสงขล�
นครินทร์ วิทย�เขตปัตต�นี ในเดือนกรกฎ�คม 2523 
 “ พระองค์พอพระทัยในก�รเตรียมที่ประทับ
รับรอง และยังพระร�ชท�นเลี้ยงอ�ห�รแก่คณ�จ�รย์
ของมห�วิทย�ลัยอีกด้วย ซ่ึงสร้�งคว�มปลื้มปิติให้แก่ครู 
ต่�งจังหวัดอย่�งพวกเร�เป็นอย่�งม�ก”  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์  
ดร.อุบลวรรณ รำ�ลึกถึงวันว�นด้วยสีหน้�เปี่ยมสุข
 ในครั้งนั้น สมเด็จพระเจ้�พี่น�งเธอฯ ทรงสอน 
วิช�ภ�ษ�ฝรั่งเศสแก่นักศึกษ�จำ�นวน 30 คน และผู้ช่วย
ศ�สตร�จ�รย์ ดร.อุบลวรรณ  ก็ขอพระร�ชท�นพระอนุญ�ต
เข�้เปน็“ลกูศษิย์” ในช่ัวโมงแรกของทลูกระหมอ่มอ�จ�รยด้์วย 

 ในระยะเวล�กว่�สิบวัน ทูลกระหม่อมอ�จ�รย์ ได้ทรงแสดงให้เห็น
พระปรชี�ส�ม�รถในก�รเปน็ “คร”ู  ทรงใชภ้�ษ�ฝรัง่เศสในก�รสอน  ทรงตรสั
ภ�ษ�ฝรั่งเศสได้เสมือนเป็นเจ้�ของภ�ษ� ทรงสอนโดยวิธีตั้งคำ�ถ�มแก่ผู้เรียน
และร่วมกันห�คำ�ตอบ  ซึ่งวิธีก�รนี้ทำ�ให้นักศึกษ�ตื่นตัวและต้องทำ�ก�รบ้�น
ก่อนเข้�ชั้นเรียนเสมอ ทูลกระหม่อมอ�จ�รย์ทรงตรงเวล� และที่สำ�คัญทรงมี
พระทัยเย็น ทรงเป็นกันเองม�ก อีกทั้งยังทรงติดต�มผลก�รเรียนของนักศึกษ�
ทั้ง 30 คนอย่�งใกล้ชิด 
 ในช่วงเวล�ที่สมเด็จพระเจ้�พี่น�งเธอฯ ทรงประทับและทรงง�น 
ที่มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตปัตต�นี  นอกเหนือจ�กพระจริยวัตร
ก�รสอนนักศึกษ�แผนกวิช�ภ�ษ�ฝรั่งเศสแล้ว พระองค์ยังทรงพระดำ�เนิน
ภ�ยในมห�วิทย�ลัยโดยไม่มีผู้ติดต�ม เพื่อทอดพระเนตรวิถีชีวิตของนักศึกษ�
และคณ�จ�รย์ในมห�วิทย�ลัยอย่�งใกล้ชิด เป็นก�รส่วนพระองค์อีกด้วย  
ครั้งหนึ่ง ทรงตรัสกับนักศึกษ�ว่� “เร�มีพ่อคนเดียวกัน” นำ�ม�ซึ่งคว�มซ�บซึ้ง
และตื้นตันใจในหมู่นักศึกษ�เป็นอย่�งม�ก
 “ทุกเย็นพระองค์จะพระร�ชท�นพระอนุญ�ตให้อ�จ�รย์แต่ละ 
ภ�ควิช�มีโอก�สร่วมโต๊ะเสวยแบบสลับหมุนเวียนทั้งมห�วิทย�ลัยอย่�งเป็น
กันเอง โดยไม่ถือพระองค์ พร้อมทรงแนะก�รเข้�ถึงหัวใจก�รสอนเพ่ือให้ก�ร
ศึกษ�สัมฤทธิ์ผลที่สุด”
 ผูช้ว่ยศ�สตร�จ�รย ์ดร.อบุลวรรณ เล�่อกีว�่ ในวนัสดุท�้ยก่อนเสดจ็
กลับ พระองค์ได้พระร�ชท�นพระอนุญ�ตให้เข้�เฝ้� มีพระดำ�รัสกับคณ�จ�รย์ 
รวมทั้งลูกศิษย์ ด้วยคว�มสนพระทัย ซึ่งแนวท�งในก�รสอนของพระองค์ 
ยงัคงเปน็แบบอย�่งทีด่แีกค่ณ�จ�รยใ์นมห�วทิย�ลัยสงขล�นครนิทร ์วทิย�เขต
ปัตต�นี ม�จนถึงทุกวันนี้
 พระเมตต�ของสมเด็จพระเจ้�พี่น�งเธอฯ ต่อมห�วิทย�ลัยสงขล�
นครนิทร ์มไิดม้เีพยีงก�รทรงทำ�หน�้ทีพ่ระอ�จ�รยว์ชิ�ภ�ษ�ฝรัง่เศส ประสทิธ์
ประส�ทคว�มรู้ให้แก่นักศึกษ�เท่�น้ัน แต่ได้แผ่ขย�ยไปถึงก�รให้คว�มสำ�คัญ 
ต่อก�รพัฒน�อ�จ�รย์   เพร�ะในเวล�ต่อม�  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์   
ดร. อบุลวรรณ (อ�จ�รย ์ในขณะนัน้) ซึง่ไดรั้บทนุใหไ้ปศกึษ�ตอ่ระดบัปรญิญ�เอก 
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 รศ.ดร.ส�ม�รถ ทองเฝือ นักวิช�ก�รด้�นรัฐศ�สตร์ 
มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตปัตต�นี กล่�วว่� จ�กก�ร
ลงพื้นที่ตรวจติดต�มและประเมินผลก�รประกวดศูนย์ส่งเสริมพัฒน�
ประช�ธิปไตย (ศส.ปชต.) ดีเด่น ระดับจังหวัดซ่ึงจัดโดยสำ�นักง�น 
คณะกรรมก�รก�รเลือกตั้งประจำ�จังหวัดปัตต�นี ผลก�รประกวด 
ศส.ปชต.ดีเด่น ระดับจังหวัด ชนะเลิศ ได้แก่ ศส.ปชต.คอกกระบือ 
อ.ปะน�เระ จ.ปัตต�นีรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศส.ปชต. 
ทุ่งคล้� อ.ส�ยบุรี จ.ปัตต�นี รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ศส.ปชต.
นำ้�ดำ� อ.ทุ่งย�งแดง จ.ปัตต�นี รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ศส.ปชต.
ตรัง อ.ม�ยอ จ.ปัตต�นี จะเห็นว่�ประช�ธิปไตยชุมชนมีจุดเด่นหรือ 
อัตลักษณ์เฉพ�ะของคนในพื้นที่ เป็นเรื่องที่น่�ยินดีที่ ศส.ปชต. 
มีพัฒน�ก�ร  มี โครงก�รส่ ง เสริมคว�มเป็นประช�ธิปไตย 
ให้องค์คว�มรู้คว�มเข้�ใจแก่ประช�ชนถือว่�ยอดเยี่ยมท้ังหมดที่เป็น
ตัวแทนของแต่ละอำ�เภอ
 รองอันดับ 3 และรองอันดับ 2 มีคว�มใกล้เคียงกัน  
แต่ประเด็น รองอันดับ 2 ได้ ศส.ปชต.นำ้�ดำ� อ.ทุ่งย�งแดง เพร�ะมี
กิจกรรมและใช้สื่อในก�รขย�ยผล ส่วนรองอันดับ 3 ใกล้เคียงกันกับ 
ศส.ปชต.นำ�้ดำ� อ.ทุง่ย�งแดง คอื ศส.ปชต.ตรงั อ.ม�ยอ รว่มดว้ยชว่ยกนั
ในสงัคมพหวัุฒนธรรม แตต่วัหลกั ศส.ปชต.จะเดน่คนเดยีว คอื ประธ�น 
แม้จะมีทีมง�น แต่ก�รประส�นให้เกิดคว�มร่วมมือยังไม่เด่นม�กนัก 
รองอันดับ 1 ศส.ปชต.ทุ่งคล้� อ.ส�ยบุรี เป็นชุมชน 2 วิถี ทั้งพุทธและ
มุสลิม มีกิจกรรมต่อเนื่อง และคว�มร่วมมือ ชนะเลิศ ได้แก่ ศส.ปชต.
คอกกระบือ อ.ปะน�เระ มีคว�มพร้อมเพรียงของกรรมก�ร มีทั้งชุมชน
พุทธ มุสลิม ประธ�นและรองประธ�นทั้งพุทธและมุสลิม มีวัด มัสยิด  
มกี�รทำ�กจิกรรมอย�่งตอ่เนือ่ง กจิกรรมโครงก�รผูเ้ข�้รว่มใหค้ว�มสนใจ 
มติคณะกรรมก�ร และเห็นด้วยให้ ศส.ปชต.คอกกระบือ อ.ปะน�เระ 
เป็นตัวแทนของจังหวัดปัตต�นี

      รศ.ดร.ส�ม�รถ  ทองเฝือ 
กล่�วเพิ่มเติมว่� ประช�ธิปไตย
แบบชุมชน กระบวนก�รรูปแบบ
ในก�รขบัเคล่ือนของชมุชนในพืน้ที ่
มีจุดเด่นอัตลักษณ์ของปัตต�นี 
บ้ �นเร�   ในจั งหวัด ปัตต�นี   
มีภูมิปัญญ� มีเอกลักษณ์เฉพ�ะ
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ งประช�กร 
ส่วนใหญ่นับถือศ�สน�อิสล�ม 
อย่�งไรก็ต�มมีประช�ชนท่ีนับถือ
ศ�สน�พุทธด้วย มีก�รผสมผส�น 
นำ�ภูมิปัญญ�ช�วบ้�น วัฒนธรรม

นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ แนะขับเคลื่อน ศส.ปชต. เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ประชาธิปไตยสอดคล้องตามอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมในพื้นที่

ข่าวและภาพโดยฝ่ายข่าว สถานีวิทยุ   

 ม.อ.ปัตตานี /PSU Network

ชมุชนเข�้ม�เก่ียวข้อง ประช�ธปิไตยในชมุชนควรมกี�รบรูณ�ก�รเอ�วถิี
ปฏิบตัขิองหลกัศ�สน�ประเพณใีนพืน้ทีส่อดคลอ้งกนักบัประช�ธปิไตย 
เช่น คว�มเท่�เทียมกัน ก�รเค�รพเสียงส่วนใหญ่ มีก�รปรึกษ�
ห�รือ อย่�งที่หลักก�รของอิสล�มเรียกว่� “ก�รชูรอ” ก�รขับเคลื่อน 
ศูนย์ส่งเสริมพัฒน�ประช�ธิปไตยให้เข้มแข็ง และประช�ชนมีส่วนร่วม 
ทุกฝ่�ยต้องร่วมด้วยช่วยกัน เอ�วิถีชุมชน หลักก�รของศ�สน�ที่ทุกคน
ยึดถือปฏิบัติไม่ว่�พุทธ มุสลิม คริสต์ เพร�ะในศ�สน�มีประช�ธิปไตย  
อยู่ที่ก�รประยุกต์นำ�ม�ใช้ ต้องมีคว�มตระหนัก เข้�ใจ ไม่แยกส่วน 
ศ�สน�กับประช�ธิปไตย  ศ�สน�กับก�รเมือง
 “วิถีชีวิตที่เร�อยู่คือประช�ธิปไตย รับฟังเสียงส่วนใหญ่  
มคีว�มเท�่เทยีม ห�ขอ้สรปุโดยทีไ่ม่ทะเล�ะเบ�ะแวง้ ไมใ่ชค้ว�มรุนแรง 
ใช้สันติวิธี เชื่อว่�ต้นทุน อัตลักษณ์ที่พิเศษในบ้�นเร�ส�ม�รถท่ีจะ 
ขับเคล่ือนคว�มเป็นประช�ธิปไตยและส่ือส�รให้คนข้�งนอก 
ไดรั้บรูว้�่นีค่อืวถีิประช�ธปิไตยแบบพืน้ทีใ่น 3 จงัหวัดช�ยแดนภ�คใต”้  
รศ.ดร.ส�ม�รถ  ทองเฝือ กล่�ว

ภาพข่าวโดย ฝ่ายข่าวสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี /PSU Network



วา
รส
าร
ข่า
ว

5

ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล อบรมส่งเสริมโภชนาการ 
ในโรงเรียนจังหวัดชายแดนใต้

 ศูนย์วิทย�ศ�สตร์อ�ห�รฮ�ล�ล ภ�ควิช�วิทย�ศ�สตร์ก�รอ�ห�รและโภชน�ก�ร คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี มห�วิทย�ลัย
สงขล�นครินทร์ วิทย�เขตปัตต�นี  จัดโครงก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร เรื่อง ก�รส่งเสริมโภชน�ก�รในโรงเรียนจังหวัดช�ยแดนใต้ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  
7 กรกฎ�คม 2561 ณ ห้องโรงแรมซี.เอสปัตต�นี   โดยมี รศ.ดร.ซุกรี หะยีส�แม คณบดีคณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี เป็นประธ�นในพิธีเปิด
และก�รกล่�วต้อนรับผู้เข้�ร่วมก�รอบรมจ�กบุคล�กรจ�กโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้อง และหน่วยง�นภ�ครัฐ ในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ 
รวม 200 คน

 รศ.ดร.ซุกรี  หะยีส�แม  คณบดีคณะวิทย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยี มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตปัตต�นี   
กล่�วว่� ก�รเสริมสร้�งสมรรถนะของครูและผู้ เกี่ยวข้องกับ 
ก�รดำ�เนินง�นส่งเสริมโภชน�ก�รในโรงเรียนและก�รสร้�งเครือข่�ย
ระหว่�งโรงเรียนเพื่อให้เกิดก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก�รสนับสนุน 
ซึ่งกันและกันเป็นองค์ประกอบสำ�คัญในกระบวนก�รก�รพัฒน�และ 
ส่งเสริมประสิทธิภ�พของโครงก�รส่งเสริมโภชน�ก�รในโรงเรียน 
ในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้  ศูนย์วิทย�ศ�สตร์อ�ห�รฮ�ล�ล  
เล็งเห็นว่�ก�รส่งเสริมให้มีก�รจัดโปรแกรมส่งเสริมโภชน�ก�ร 
ในโรงเรียน นับว่�เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่นำ�เสนอองค์คว�มรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ก�รส่งเสริมโภชน�ก�รในโรงเรียน นำ�ไปสู่ก�รสร้�งคว�มเข้�ใจของ 
ผู้ เกี่ยวข้องในง�นส่งเสริมโภชน�ก�รในโรงเรียนส่งผลต่อก�ร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโภชน�ก�รของนักเรียนต่อไป.
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 คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี มห�วิทย�ลัยสงขล�
นครินทร์ วิทย�เขตปัตต�นี ร่วมกับชุมชนพื้นที่จังหวัดช�ยแดน 
ภ�คใต้ ร่วมกันพัฒน�ชุมชนเชิงบูรณ�ก�รผ่�นโครงก�ร จนส�ม�รถ
ยกระดับคว�มเป็นอยู่ระดับชุมชนได้จริง เป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่น
และเป็นแนวท�งสำ�หรับกำ�หนดนโยบ�ยก�รพัฒน�ของหน่วยง�น 
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

   ถ่�นจ�กกะล�มะพร้�ว สู่เศรษฐกิจเข้มแข็ง ณ บ้�นทอน 
ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นร�ธิว�ส เกิดจ�กก�รรวมกลุ่มสตรี 20 คน 
พัฒน�ส�รพัดผลิตภัณฑ์จ�กมะพร้�ว คณะ เข้�ไปพัฒน�ต่อยอด 
ก�รสร้�งอ�ชีพท�งเลือกให้แก่ชุมชนโดยเข้�ไปจัดอบรมก�รผลิต 
นำ�้มนัมะพร�้วและจำ�หน�่ยจนไดร้บัก�รยอมรบั และตอ่ยอดดว้ยก�รนำ�
กะล�มะพร�้วผลติเปน็ถ�่น จำ�หน�่ยในประเทศและประเทศเพือ่นบ�้น
 รศ.ดร.ซุกรี หะยีส�แม  กล่�วเพิ่มเติมว่�  ก�รดำ�เนินง�น 
ที่เน้นเป้�หม�ยเพื่อให้ชุมชนพึ่งตนเองได้  อันเกิดจ�กก�ร  “ระเบิด
จ�กข้�งในชุมชนเอง” และเน้นให้ชุมชนคิด ชุมชนทำ� เร�สนับสนุน 
สร�้งคว�มมัน่คงใหแ้กค่นในชุมชนโดยใช้ต้นทนุในพืน้ทีจ่งัหวัดช�ยแดน
ภ�คใตท้�่มกล�งสภ�วะวกิฤตของสถ�นก�รณค์ว�มไมส่งบในปจัจบุนั.

 ภ�พถ่�นกะล�

    รศ.ดร.ซุกรี  หะยีส�แม  
คณบดีคณะวิทย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลยี มห�วิทย�ลัยสงขล�
นครินทร์  วิทย�เขตปัตต�นี    
กล่�วว่�  ก�รปฏิบัติง�นใน
ระดับพื้นที่ เพื่อ เป ล่ียนแปลง
สภ�พชุมชน ให้ดีขึ้นกว่�สภ�พ 
ที่เป็นอยู่ ท่�มกล�งสถ�นก�รณ์
คว�มไม่สงบนั้นเป็นสิ่งที่ท้�ท�ย 

วันละ 30-50 กิโลกรัม หลังจ�กสิบปีได้มียอดผลิตเฉลี่ย 1,500-1,800 
กิโลกรัมต่อวัน มีร�ยได้ประม�ณ 50,000-75,000 บ�ทต่อวัน หรือ  
1.5 ล้�นบ�ทต่อเดือน ทั้งนี้ในปี 2555-2556 ส�ม�รถผลิตได้ถึง  
2.5 ล้�นบ�ทต่อเดือน ปัจจุบันโรงง�นได้จดทะเบียนเป็นวิส�หกิจ
ชุมชน และมีธุรกิจต่อเนื่อง นอกจ�กนี้โรงง�นได้นำ�ผลกำ�ไรจัดสรร 
เป็นระบบสวัสดิก�รชุมชนประม�ณ 500,000-800,000 บ�ทต่อปี  
มุ่งเน้นก�รบริจ�คให้แก่ผู้สูงอ�ยุและผู้ย�กไร้ในชุมชน ทุนก�รศึกษ�
สำ�หรับเด็กกำ�พร้�และนักเรียนดี  ทุนก�รศึกษ�แก่โรงเรียนในพื้นที่ 
ค่�ตอบแทนครูสอนศ�สน� ก�รปรับปรุงมัสยิด ก�รสร้�งโรงเรียน 
ต�ดีก�ประจำ�หมู่บ้�น สวัสดิก�รเข้�รับก�รรักษ�พย�บ�ล สร้�ง
ระบบกองทุนไฟแนนซ์ชุมชน รวมทั้งจัดสรรทุนเพื่อประกอบพิธีฮัจย์  
นบัว�่เปน็โมเดลก�รพฒัน�ชมุชนทีเ่ริม่จ�กก�รระเบดิจ�กข�้งในภ�ยใต ้
ก�รดูแลของคณะ  ต้นแบบของก�รพัฒน�จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ 
ภ�ยใต้สถ�นก�รณ์คว�มไม่สงบ

 
    เศรษฐกิจพึ่งตนเอง 
แบ่งปันและเผ่ือแผ่  ณ 
บ้�นป�ต�บ�ระ ต.ปะเส
ยะวอ อ.ส�ยบุรี จ.ปัตต�นี  
เกดิจ�กก�รรวมกลุม่ 4 คน 
เงินลงทุน 30,000 บ�ท  
ผลิตข่�วเกรียบปล�สด  

6

 สำ�นักง�นอธิก�รบดี วิทย�เขตปัตต�นี 

  วทท. ม.อ.ปัตตานี สร้างชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ   

นับต้ังแต่ปี 2548 คณะได้มีโอก�สทำ�ง�นพัฒน�ชุมชนเชิงพ้ืนที่
อย่�งจริงจังภ�ยใต้โครงก�รหมู่บ้�นประมงรักษ์สุขภ�พ โดยน้อมนำ�
ยุทธศ�สตร์พระร�ชท�นม�ใช้อย่�งจริงจังพร้อมใช้หลักวิช�ก�รจ�ก
ศ�สตร์ที่เป็นคว�มเชี่ยวช�ญของคณะโดยดำ�เนินกิจกรรมเป็น 4 ขั้น
คือ ขั้นตอนที่ 1 ก�รจัดกิจกรรมแสวงห�กลุ่มแกนนำ� ก�รเก็บข้อมูล  
ก�รวิเคร�ะห์  ข้ันตอนที่ 2 จัดกิจกรรมในลักษณะเปิดโอก�สให้ 
ช�วบ�้นมสีว่นรว่ม ขัน้ตอนท่ี 3 ก�รปฏบิตักิ�ร ขัน้ตอนที ่4 ก�รดำ�เนนิ 
กิจกรรมในลักษณะก�รพัฒน�ชุมชนและสร้�งอ�ชีพ เป็นต้น   
คณะได้นำ�หลักก�รดังกล่�วม�ใช้ปฏิบัติง�นในชุมชนต่�งๆ ในพื้นที่
จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้กว่� 20 ชุมชน ส�ม�รถสร้�งก�รเปลี่ยนแปลง
ในมิติท�งเศรษฐกิจ มีก�รสร้�งง�นในชุมชน ชุมชนเข็มแข็ง 

   1. น�งส�วกัลย� อนุพัฒน์ 
   2. น�ยชนก�นต์ ซี่ซ้�ย 
   3. น�ยบุญโชค รัตนร�มศรี 
   4. น�งพรทิพย์ ทองศรีสุข 
   5. น�ยสมช�ย ป�นทอง 
   6. น�ยคล้อย เริ่มวงศ์ 
   7. น�ยช�ตรี พุฒซ้อนดอก 
   8. น�งประภ� สุวรรณโมสิ 
   9. น�ยวิเชียร เพิ่มพูนมห�ศ�ล 
       10. น�ยสฤษฎ์ สมิทจิต 
       11. น�ยสุวัฒน์ เหมมณี 
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 ทุกคณะหน่วยง�นในมห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตปัตต�นี นำ�ผลง�นวิช�ก�ร วิจัย และนวัตกรรมม�จัดแสดง 
ให้ประช�ชนชมในง�น ม.อ.วิช�ก�ร ประจำ�ปี 2561 ในวันที่ 6-7 กันย�ยน 2561 โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร  
ม�เป็นประธ�นในพิธีเปิดง�น
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เปิดมหาวิทยาลัยให้สังคมชมนวัตกรรมและผลงานวิชาการ
ในงาน ม.อ.วิชาการ ประจำ ปี 2561

 ปี 2561 บุคล�กรวิทย�เขตปัตต�นี เกษียณอ�ยุร�ชก�ร จำ�นวน 32 คน นับเป็นจำ�นวนม�กที่สุดในรอบ 50 ปี ตั้งแต่ก่อตั้งมห�วิทย�ลัย
สงขล�นครนิทร์  ในจำ�นวนนีเ้ปน็บคุล�กรสงักดัสำ�นกัง�นอธกิ�รบด ีจำ�นวน 11 คน , คณะศกึษ�ศ�สตร ์7 คน , คณะมนษุยศ�สตรแ์ละสังคมศ�สตร ์
6 คน , วิทย�ลัยอิสล�มศึกษ� 4 คน , คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 3 คน และสำ�นักวิทยบริก�ร 1 คน 
                             รายนามผู้เกษียณอายุราชการ ประจำาปี 2561 

 สำ�นักง�นอธิก�รบดี วิทย�เขตปัตต�นี 

 ผศ.ดร.มนทิร� ลีล�เกรียงศักดิ์ รองอธิก�รบดีฝ่�ยวิช�ก�ร วิทย�เขตปัตต�นี แจ้งว่� 
ต�มที่มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตปัตต�นี ได้จัดง�น ม.อ.วิช�ก�รต่อเนื่องม�เป็นปีที่ 
11 ในปีนี้ ดังนั้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอก�ส 50 ปี มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตปัตต�นี  
จึงได้กำ�หนดจัดง�น ม.อ.วิชก�ร ขึ้นในระหว่�งวันที่ 6-7 กันย�ยน 2561 ณ อ�ค�รเรียนรวม 19 และ
อ�ค�ร 58  โดยมีพิธีเปิดง�นในวันที่ 6 กันย�ยน 2561 เวล� 09.00 น. ณ หอประชุม ม.อ.ปัตต�นี  
ชูเกียรติ  ปิติเจริญกิจ  โดยมห�วิทย�ลัยได้เชิญพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่�ก�ร 
กระทรวงศึกษ�ธกิ�ร ม�เปน็ประธ�นในพิธีเปดิง�น หลงัจ�กนัน้จะเปน็ก�รบรรย�ยพเิศษเรือ่ง “50 ปี  
กับก�รผลิตบัณฑิตเพ่ือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์” โดย ผศ.ดร.ประภ�ศ  ป�นเจี้ยง คณบดี 
คณะศึกษ�ศ�สตร์และศิลปศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยห�ดใหญ่ ในเวล� 10.00-11.30 น. ณ หอประชุม 
ม.อ.ปัตต�นี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ  

 กิจกรรมในง�นที่น่�สนใจในง�น ม.อ.วิช�ก�ร ประจำ�ปี 2561 ได้แก่ ก�รประชุม อบรม สัมมน� นิทรรศก�รวงเแหวน
วัฒนธรรม Heritage City Pattani  นิทรรศก�รท�งวิช�ก�รของทุกคณะ กิจกรรมก�รประกวดสิ่งประดิษฐ์ ก�รแข่งขันยิงจรวดขวดนำ้�  
เปิดให้เข้�ชมโดมด�ร�ศ�สตร์ท้องฟ้�จำ�ลอง นิทรรศก�รนวัตกรรมเทคโนโลยีก�รศึกษ�ในศตวรรษที่ 21  นิทรรศก�รภ�พว�ดสีนำ้�มัน 
เปิดชั้นเรียนปฏิรูปวิช�คณิตศ�สตร์ และแชร์ประสบก�รณ์ PLC ถอดบทเรียนจ�กประสบก�รณ์ก�รบริห�รโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริม 
ศิลปวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษ� ก�รประกวดนวัตกรรมด้�นก�รสอนอิสล�มศึกษ� ก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รพัฒน�ศักยภ�พ 
ก�รพึ่งตนเองท�งสุขภ�พของประช�ชนในภ�วะฉุกเฉิน ก�รประกวดผลง�นสร้�งสรรค์ในศ�สตร์ท�งด้�นศิลปกรรมจ�กโรงเรียน
มัธยมศึกษ�ในภ�คใต้ ก�รจัดนิทรรศก�รท�งรัฐศ�สตร์ สันติวิธีและสิทธิมนุษยชน ก�รประกวด/แข่งขันอ่�นข่�ว ก�รประกวด/แข่งขัน
ออกแบบเวบ็ไซต ์ก�รประกวด/แขง่ขนันำ�เสนอผลติภณัฑช์มุชน นทิรรศก�ร ส�ธติหตัถกรรมและวฒันธรรมก�รแปรรปูผลิตภัณฑ์อ�ห�ร
พื้นบ้�นจ�กชุมชน ก�รแกะแม่พิมพ์ไม้สำ�หรับพิมพ์ผ้�บ�ติก  ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนโดยใช้เครื่องมือคล�วด์และก�รพัฒน�สิ่งพิมพ์ฯ  
เกมส์บันไดงู ฮ�ล�ล-ฮ�รอม  ค้นห�นักเล่�นิท�นคนเก่ง เป็นต้น
 มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตปัตต�นี จึงขอเชิญ นักเรียน นักศึกษ� นักวิช�ก�ร และผู้สนใจทุกท่�นร่วมง�น 
ม.อ.วิช�ก�ร ประจำ�ปี 2561 ในระหว่�งวันที่ 6-7 กันย�ยน 2561 ณ หอประชุม ม.อ.ปัตต�นี ชูเกียรติ  ปิติเจริญกิจ  และอ�ค�ร 58  
โดยมีพิธีเปิดง�นในวันที่ 6 กันย�ยน 2561 เวล� 09.00 น. ณ  หอประชุม  ม.อ.ปัตต�นี  ชูเกียรติ  ปิติเจริญกิจ.

บุคลากรวิทยาเขตปัตตานี เกษียณอายุราชการในปี 2561 มากที่สุด
ตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์กุสุม�  ล่�นุ้ย 
2. อ�จ�รย์คำ�พร  สุนทรธรรมนิติ 
3. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ณัฐวิทย์  พจนตันติ 
4. น�งส�วเบญญ�ภ� มูสิกุล 
5. รองศ�สตร�จ�รย์ดร.วุฒิชัย  เนียมเทศ 
6. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์สุนิส�  สิริวิพัธน์ 
7. ดร.อุสม�น  ส�รี 

 คณะศึกษ�ศ�สตร์ 

คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ 
1. น�ยปกรณ์ นิสัน 
2. น�งส�วกัญฐณ� สินธุอุทัย 
3. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ชุ่มจิตต์ แซ่ฉั่น 
4. น�ยธนัท บุญคงวัฒน์ 

   1. น�งส�วกัลย� อนุพัฒน์ 
   2. น�ยชนก�นต์ ซี่ซ้�ย 
   3. น�ยบุญโชค รัตนร�มศรี 
   4. น�งพรทิพย์ ทองศรีสุข 
   5. น�ยสมช�ย ป�นทอง 
   6. น�ยคล้อย เริ่มวงศ์ 
   7. น�ยช�ตรี พุฒซ้อนดอก 
   8. น�งประภ� สุวรรณโมสิ 
   9. น�ยวิเชียร เพิ่มพูนมห�ศ�ล 
       10. น�ยสฤษฎ์ สมิทจิต 
       11. น�ยสุวัฒน์ เหมมณี 

5. รองศ�สตร�จ�รย์อ�หวัง ล่�นุ้ย 
6. รองศ�สตร�จ�รย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ 
วิทย�ลัยอิสล�มศึกษ� 
1. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ก�เดร์ สะอะ 
2. รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.อับดุลเล�ะ ก�รีน� 
3. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์อับดุลรอชีด เจะมะ 
4. MR.DARWISH MUSTAFAYOCOUB MOAWAD 
คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 
1. อ�จ�รย์กันทิม� เห�ะเจริญ 
2. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ธรณิศ น�ว�รัตน์ 
3. น�ยหะหรูม หีมสุหรี 
สำ�นักวิทยบริก�ร 
1. น�งวรรณลี ปร�โมทย์อนันต์
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สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ ปีการศึกษา 2560 ณ ม.อ.หาดใหญ่

 คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตปัตต�นี ร่วมกิจกรรมโครงก�ร “กระทรวงศึกษ�ธิก�ร 
(ส่วนหน้�) เคลื่อนที่” จังหวัดปัตต�นี  โดยมีน�ยศรีชัย พรประช�ธรรม รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ� ปฏิบัติหน้�ท่ี  
ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ประส�นง�นและบริห�รก�รศึกษ�จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ เป็นประธ�นในพิธีเปิดโครงก�ร “กระทรวงศึกษ�ธิก�ร (ส่วนหน้�) 
เคลื่อนที่” จังหวัดปัตต�นี ครั้งที่ 5  ณ โรงเรียนบ้�นท่�ข้�ม อำ�เภอปะน�เระ จังหวัดปัตต�นี  เมื่อวันที่ 5 กรกฎ�คม 2561 

เปิดโครงการ “กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่” จังหวัดปัตตานี   
ที่โรงเรียนบ้านท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี  

 น�ยศรีชัย พรประช�ธรรม รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ� ปฏิบัติหน้�ที่ ผู้อำ�นวยก�ร 
ศูนย์ประส�นง�นและบริห�รก�รศึกษ�จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ กล่�วว่� จ�กก�รจัดโครงก�ร “กระทรวง
ศึกษ�ธิก�ร (ส่วนหน้�) เคล่ือนที่” ได้เห็นคว�มร่วมมือ ร่วมใจ ของหน่วยง�นท�งก�รศึกษ� สถ�นศึกษ�  
ส่วนร�ชก�รในจังหวัด จัดกิจกรรม/นิทรรศก�รสร้�งก�รรับรู้ คว�มเข้�ใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่�วส�รไปยัง
นักเรียน นักศึกษ� และประช�ชนกลุ่มเป้�หม�ยอย่�งแท้จริงจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ เป็นพื้นที่ที่มีคว�มสำ�คัญ
ท�งด้�นเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทย�และคว�มมั่นคง มีอัตลักษณ์ท�งด้�นภ�ษ� ศ�สน� และวัฒนธรรม แตกต่�ง
จ�กภูมิภ�คอื่นของประเทศ ก�รจัดก�รศึกษ�ต้องคำ�นึงถึงคว�มสอดคล้องกับอัตลักษณ์ เพื่อสนองตอบต่อ 
คว�มต้องก�รต�มวิถีของประช�ชนในพื้นที่ ก�รจัดกิจกรรมสร้�งก�รรับรู้และก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์กับชุมชน 
เป็นก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ดี เปิดโอก�สให้ชุมชนมีส่วนร่วมในก�รเสนอแนวท�งก�รจัดก�รศึกษ� และ 
รับทร�บคว�มต้องก�รของประช�ชนในพ้ืนท่ี เพื่อนำ�ม�บูรณ�ก�ร และยกระดับคุณภ�พก�รจัดก�รศึกษ� 
ในพื้นท่ีได้อย่�งมีประสิทธิภ�พต่อไป  กระทรวงศึกษ�ธิก�รมีบทบ�ทในก�รขับเคลื่อนง�นก�รศึกษ� 
ของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต�มนโยบ�ย ยุทธศ�สตร์ช�ติ รวมทั้งก�รพัฒน�และแก้ไขปัญห�ในพื้นที่  
เพื่อให้บริก�รด้�นก�รศึกษ�ที่รวดเร็ว ทั่วถึง เท่�เทียม และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นสำ�คัญ ครูและบุคล�กร 
ท�งก�รศึกษ� ประช�ชนมีคว�มพึงพอใจ ประเทศได้คนดี มีคุณภ�พ สังคมอยู่ร่วมกันอย่�งมีคว�มสุข นำ�ไปสู่
วิสัยทัศน์ระยะย�วของประเทศ คือ คว�มมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน.

  สมเด็จพระเจ้�ลูกเธอ  เจ้�ฟ้�จุฬ�ภรณวลัยลักษณ์  อัครร�ชกุม�รี  เสด็จแทนพระองค์พระร�ชท�นปริญญ�บัตรแก่ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�
จ�กมห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์  ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2560  ระหว่�งวันที่  21-23 กันย�ยน 2561  ณ ศูนย์ประชุมน�น�ช�ติฉลองสิริร�ชสมบัติ
ครบ 60 ปี  มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตห�ดใหญ่ 
 กำาหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 16-18 กันย�ยน 2561 บัณฑิตแต่ละวิทย�เขตร�ยง�นตัวและฝึกซ้อมย่อย  ณ  วิทย�เขตที่จบก�รศึกษ�  ยกเว้นบัณฑิตระดับ 
บัณฑิตศึกษ�  ร�ยง�นตัว  ณ  บัณฑิตวิทย�ลัย ชั้น  10  อ�ค�ร  2  ศูนย์ทรัพย�กรก�รเรียนรู้ วิทย�เขตห�ดใหญ่ และฝึกซ้อมย่อย  ณ ศูนย์
ประชุมน�น�ช�ติฉลองสิริร�ชสมบัติ ครบ 60 ปี  
 19-20 กันย�ยน 2561 ฝึกซ้อมใหญ่และถ่�ยภ�พหมู่  ณ ศูนย์ประชุมน�น�ช�ติฉลองสิริร�ชสมบัติ ครบ 60 ปี  
 21-23 กันย�ยน 2561 พิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตร  ประจำ�ปีก�รศึกษ�  2560 ดังนี้
 21 กันย�ยน 2561 ได้แก่  สถ�บันก�รจัดก�รระบบสุขภ�พภ�คใต้  คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีอุตส�หกรรม  คณะก�รแพทย์
แผนไทย  คณะทันตแพทยศ�สตร์  คณะศิลปศ�สตร์และวิทย�ก�รจัดก�ร  คณะก�รบริก�รและก�รท่องเที่ยว  คณะวิเทศศึกษ�  คณะเทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม  คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รจัดก�ร  คณะสถ�ปัตยกรรมกรรมศ�สตร์  คณะนิติศ�สตร์  และวิทย�ลัยก�รคอมพิวเตอร์
  22 กันย�ยน 2561 ได้แก่  สถ�บันสันติศึกษ�  คณะก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม  วิทย�ลัยอิสล�มศึกษ�  คณะศิลปกรรมศ�สตร์  คณะ
วิทย�ก�รจัด�ร  คณะศึกษ�ศ�สตร์  คณะวิทย�ศ�สตร์  คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี  คณะเทคนิคก�รแพทย์   คณะเภสัชศ�สตร์  คณะ
แพทยศ�สตร์  วิทย�ลัยน�น�ช�ติ (วิทย�เขตห�ดใหญ่)
 23 กันย�ยน 2561 ได้แก่  สถ�บันทรัพย�กรทะเลและช�ยฝั่ง    คณะพย�บ�ลศ�สตร์ วิทย�เขตห�ดใหญ่ คณะพย�บ�ลศ�สตร์ 
วิทย�เขตปัตต�นี  คณะเศรษฐศ�สตร์  คณะวิศวกรรมศ�สตร์  คณะศิลปศ�สตร์   คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์  คณะวิทย�ก�รสื่อส�ร  
คณะอุตส�หกรรมเกษตร  คณะทรัพย�กรธรรมช�ติ   และคณะรัฐศ�สตร์  
 มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์  จึงขอให้บัณฑิตทุกวิทย�เขตเข้�ร่วมในพิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตรประจำ�ปีก�รศึกษ�  2560  ระหว่�ง
วันที่  21-23 กันย�ยน 2561  ณ ศูนย์ประชุมน�น�ช�ติฉลองสิริร�ชสมบัติครบ 60 ปี  มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตห�ดใหญ่   
ต�มกำ�หนดก�รดังกล่�ว  ส�ม�รถติดต�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  www.pn.psu.ac.th
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 คณะศิลปกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตปัตต�นี นำ�ผลง�นก�รออกแบบเครื่องประดับเคร่ืองแต่งก�ยจ�ก 
สิ่งเหลือใช้ที่ชนะก�รประกวดม�เดินแฟชั่นโชว์ และมอบเงินร�งวัลรวมกว่� 1.5 แสนบ�ท  
            ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์ คณบดีคณะศิลปกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตปัตต�นี แจ้งว่� ต�มที่คณะศิลปกรรม
ศ�สตร ์รว่มกบัจงัหวัดปัตต�น ีและสำ�นกัง�นทรพัย�กรธรรมช�ตแิละส่ิงแวดล้อม จงัหวดัปัตต�นีได้จดัก�รก�รประกวดออกแบบสิง่ประดบัแฟชัน่
หรือเครื่องแต่งก�ย จ�กสิ่งเหลือใช้ในสถ�บันก�รศึกษ�และก�รอนุรักษ์ธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม ในหัวข้อ “Innovated costume design 
from recycle” ชิงเงินร�งวัลรวม 166,500 บ�ท ม�ตั้งแต่เดือนมิถุน�ยน 2561 โดยแบ่งก�รประกวดออกเป็น 3 ช่วงอ�ยุ คือ ประเภททีม 
(2-3 คน) อ�ยุระหว่�ง 13-15 ปี เงินร�งวัลรวม 40,500 บ�ท ประเภททีม (2-3 คน) อ�ยุระหว่�ง 16-18 ปี เงินร�งวัลรวม 54,000 บ�ท  และ
ประเภทบุคคลทั่วไป (เดี่ยวหรือทีม 2-3 คน) เงินร�งวัลรวม 72,000 บ�ท นั้น โดยผู้ผ่�นรอบที่ 2 ได้รับก�รอบรมและ Work Shop เพื่อสร้�ง 
แรงบันด�ลใจในก�รสร้�งชิ้นง�นจริง นั้น
 บัดนี้มีผู้ผ่�นก�รประกวดรอบท่ี 3 แล้ว จำ�นวน 20 ทีม โดยประเภทอ�ยุระหว่�ง 13-15 ปี ไม่มีผู้เข้�รอบ ผู้ชนะเลิศประเภทอ�ยุ  
16-18 ปี ในรอบนี้ได้รับเงินร�งวัล 18,000 บ�ท ,รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินร�งวัล 10,000 บ�ท ,รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินร�งวัล 
8,000 บ�ท ร�งวัลชมเชย 2 ร�งวัล ๆ ละ 4,000 บ�ท และร�งวัลสนับสนุน 5 ร�งวัล ๆ ละ 2,000 บ�ท และประเภททั่วไปผู้ชนะเลิศจะได้รับ
เงินร�งวัล 30,000 บ�ท ,รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินร�งวัล 15,000 บ�ท ,รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินร�งวัล 9,000 บ�ท ร�งวัลชมเชย 
2 ร�งวัล ๆ ละ 4,000 บ�ท และร�งวัลสนับสนุน 5 ร�งวัล ๆ ละ 2,000 บ�ท  โดยทุกทีมที่ได้รับร�งวัลได้นำ�ผลง�นม�เดินแบบแฟชั่นโชว ์
ในวนัที ่1 สงิห�คม 2561 ทัง้นีโ้ดยไดร้บัเกยีรตจิ�กน�ยวรีนนัทน ์เพ็งจนัทร ์ผูว้�่ร�ชก�รจงัหวดัปตัต�นี ใหเ้กยีรตเิปน็ประธ�นในก�รเดนิแฟชัน่โชว์

เปิดโครงการ “กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่” จังหวัดปัตตานี   
ที่โรงเรียนบ้านท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำ ผลงานการออกแบบ
เครื่องประดับ เครื่องแต่งกายจากสิ่งเหลือใช้
ที่ชนะการประกวดมาเดินแฟชั่นโชว์
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 ประเภทอายุ 16-18 ปี
 รางวัลชนะเลิศ ทีม Graphics Art ชื่อผลง�นTUPAT ผู้ประกวด 1. นส.สุช�ด� เมียดกลม  2. นส.ภิชญ�พันธ์  เพชรขุนทอง  
จ�กวิทย�ลัยอ�ชีวศึกษ�ปัตต�นี ได้รับเงินร�งวัล 18,000 บ�ท แนวคิดTUPAT  ตูป๊ะ เป็นอ�ห�รของภ�คใต้ มีรูปทรงส�มเหลี่ยมที่สวยง�ม  
ส่วนประกอบในก�รทำ�ใบพ้อ ข้�วเหนียว นำ้�กะทิ ใบพ้อเป็นพืชที่มีจีบ รูปทรงสวยง�ม ดิฉันจึงนำ�ม�เป็นแนวคิด ในก�รออกแบบชุดร�ตรีส้ัน  
ที่หรูหร�ทำ�จ�กวัสดุเหลือใช้ เช่น ไวนิล ถุงผ้� เป็นต้น
 รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Newsger Design ชื่อผลง�นชุดกอและ (Kolek) ผู้ประกวด 1. น�ยกิตติศักดิ์ ทองไทย 2.น�ยณัฐพงษ์  
พฒันบดพีงษ ์จ�กวทิย�ลยัอ�ชวีศกึษ�ปตัต�น ี ไดร้บัเงนิร�งวลั 10,000 บ�ท แนวคดิ ชดุกอและ (Kolek)  เรอืกอและ เปน็วถิชีวีติของช�วประมง
พืน้บ�้นปตัต�น ีใชเ้รือกอและ เปน็พ�หนะในก�รเลีย้งชพีเพือ่ปล� สะทอ้นใหเ้หน็ถงึวัฒนธรรมและวถิชีวิติช�วประมง และม�ออกแบบสร�้งสรรค์
เพื่อเป็นเครื่องแต่งก�ยที่สื่อถึงคว�มสวยง�มของรูปทรงและสีสันโดยใช้โทนเขียน-แดง เพื่อสื่อถึงท้องทะเลและเรือกอและโดยใช้วัสดุเหลือใช้  
เช่น สแลนไว้ทำ�กระโปรง ใช้หลอด และไวนิล ส�นเป็นเก�ะอก ต่�งหูทำ�จ�กขวดนำ้�เหลือใช้ และเศษผ้�เหลือใช้ม�ตกแต่ง
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมร้อยใจมโนร�ห์ ชื่อผลง�นร้อยใจมโนร�ห์ ผู้ประกวด  1. น�ยศักดิ์นันท์  สุวรรณรัตน์ 2. น�ยพรมเทพ  
พรมทอง 3. น�ยสุรเชษฐ  ป�นเส็ม จ�กโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ ได้รับเงินร�งวัล  8,000 บ�ท แนวคิดร้อยใจมโนร�ห์ มโนร�ห์ เป็นเอกลักษณ์ของ
วัฒนธรรมภ�คใต้ที่มีชื่อเสียง ไม่ว่�จะเป็นเครื่องแต่งก�ย เครื่องประดับ ที่มีคว�มโดดเด่นในเรื่องสีสันของชุด ก�รถักร้อยลูกปัดที่มีคว�มประณีต 
ละเอียด และลวดล�ยที่น่�สนใจ โดดเด่นสะดุดต� โดยเล็งเห็นถึงวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ภ�ยในโรงเรียนที่มีจำ�นวนม�กนั่นคือ กระด�ษ จึงนำ�กระด�ษ 
ทีไ่มใ่ชง้�นแลว้ม�ทำ�เปน็ลกูปดัและถกัรอ้ยเปน็เครือ่งประดับ แตง่แตม้สีสัน สร�้งคุณค่�ใหแ้ก่ชิน้ง�น โดยส่ือผ่�นผลง�นทีม่ชีือ่ว�่ “รอ้ยใจมโนร�ห”์
 รางวัลชมเชย 2 ร�งวัลๆ ละ 4,000 บ�ท
    -  ทีม FolK Way ชื่อผลง�นก�ร์ม�บันด์ ดีไซต์ ผู้ประกวด  1. นส.น�ต�ช�  สังข์ทอง 2. น�ยอ�กีฟ สะอิ จ�กวิทย�ลัยอ�ชีวศึกษ�
ปัตต�นี 
   -  ทีมนกเข�ชว�เสียง ชื่อผลง�น นกเข�ชว�เสียง ผู้ประกวด  1. น�ยชินวัตร  โต๊ะเส็น  2. นส.สกุณ�  หรีหน�ย  3. นส.สกุณี   
หรีหน�ย จ�กโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
 รางวัลสนับสนุน  5 ร�งวัลๆ ละ 2,000 บ�ท
  -  ทีม The chain  Knitting ชื่อผลง�น The chain  Knitting ผู้ประกวด  1. น�ยอริสมันต์ อับดุลอ�ซิส  2. น�งภ�วิด� หลีเหล๊�  
3. น�งส�วยลด�  บ�ก�หลี โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
 - ทีม Graphic Design art ชื่อผลง�นสร้อยจ�กกระด�ษ ผู้ประกวด  1.น�ยว�ทิต พรหมน้ำ�ดำ� 2.น�ยพิพัฒน์  ชูวินทร์ 3.นส.ศศิก�ญน์ 
กระแสสินธุ์ จ�กวิทย�ลัยอ�ชีวศึกษ�ปัตต�นี 
  -  ทีม Conserve Beauty ชื่อผลง�น Conserve Beauty ผู้ประกวด  1. น�ยอ�ทิตย์ สิทธิไชย 2.น�ยสิทธิพร เจริญว�ที 3. นส.นุชสรี 
เดหม�น จ�กโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
 - ทีม Thai Design ชื่อผลง�น Nature ผู้ประกวด  1. น�ยฮ�น�ปี  สิเดะ 2. นส.นิตย�  แซ่ต่�ม จ�กวิทย�ลัยอ�ชีวศึกษ�ปัตต�นี
 - ทีม SPR Design ชื่อผลง�น ชุดอีก� ผู้ประกวด  1. น�ยภัคพล  มณีดำ� 2. นส.รุสณีย์  เหะ จ�กวิทย�ลัยอ�ชีวศึกษ�ปัตต�น ี
 ประเภทบุคคลทั่วไป
 รางวัลชนะเลิศ ทีมArt-Indy ชื่อผลง�น  Magic Collection น�งส�วนูรอ�ย�ตี  เซ็ง คณะศิลปกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสงขล�
นครินทร์ ได้รับเงินร�งวัล 30,000 บ�ท
 - รองชนะเลศิอนัดบั 1 ทมี OYN ชือ่ผลง�น Kolek Collection ผู้ประกวด น�งส�วฮ�ย�น ี มะลี จ�กคณะศิลปกรรมศ�สตร ์มห�วทิย�ลยั
สงขล�นครินทร์ ได้รับเงินร�งวัล 15,000 บ�ท
 รางวัลชมเชย 
   - ทีมกร�ฟิกดีไซต์ ชื่อผลง�น Shining Peacock ผู้ประกวด 1. นส.ชุติก�ญจน์ หะยีบือร�เฮง  2.น�ยซอล�ฮกีน ว�เตะ จ�กวิทย�ลัย
อ�ชีวศึกษ�ปัตต�นี
  - ชื่อทีม Love Design ชื่อผลง�น หยดนำ้� U-Turn ผู้ประกวด 1. นส.ส�วียะ  ต�เยะ 2. นส.อ�ฟีฟะห์  เจ๊ะแว จ�กวิทย�ลัยอ�ชีวศึกษ�
ปัตต�นีร�งวัลสนับสนุน 5 ร�งวัล ร�งวัลสนับสนุน 2,000 บ�ท
 - ชื่อทีม Nununas ชื่อผลง�น Nununas ผู้ประกวด 1. นส.นัรนีร์ นิแว 2. นส.นุรีฮัน  ยูโซะ 3. นส.นูรีด� บูละ จ�กวิทย�ลัยอ�ชีวศึกษ�
ปัตต�นี
 - ชื่อทีม Leaf Shape ชื่อผลง�น ชุดล�ยใบไม้ ผู้ประกวด 1. นส.ป�ลีรัฐ จิน�อ่อน 2. นส.ซุริญ� ดีแม 3. น�ยณัฐวุฒิ ชูศรี จ�กวิทย�ลัย
อ�ชีวศึกษ�ปัตต�นี
 - ชื่อทีมเด็กแฟชั่นต�นี ชื่อผลง�นFlower Square ผู้ประกวด 1. นส.นิศณีย์ เจะรอเน�ะ 2. นส.รุสน� อ�แซ จ�กวิทย�ลัยอ�ชีวศึกษ�
ปัตต�นี
  - ชื่อทีม Butterfly Design ช่ือผลง�นผีเสื้อร�ตรี ผู้ประกวด 1. นส.จีร�พร  สุวรรณ  2. น�ยแวอัลมิน  ยูโซะ 3. น�ยซูไลม�น   
เจะและ จ�กวิทย�ลัยอ�ชีวศึกษ�ปัตต�นี
 -  ชื่อทีม Lady Chubby ชื่อผลง�นสก�ร์เล็ต เปปเปิล ผู้ประกวดน�งส�วชลธิช� ภัยสุริย� จ�กวิทย�ลัยอ�ชีวศึกษ�ปัตต�นี.
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 สถ�บันวัฒนธรรมศึกษ�กัลย�ณิวัฒน� มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตปัตต�นี จัดง�นวันกัลย�ณิวัฒน� เพื่อน้อมรำ�ลึก 
ในพระกรุณ�ธิคุณของ สมเด็จพระเจ้�พี่น�งเธอ เจ้�ฟ้�กัลย�ณิวัฒน� กรมหลวงนร�ธิว�สร�ชนครินทร์ เม่ือวันที่ 5 มิถุน�ยน 2561  
ณ หอศิลปวัฒนธรรมภ�คใต้ สถ�บันวัฒนธรรมศึกษ�กัลย�ณิวัฒน� โดยมี รศ.อิ่มจิต  เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิก�รบดีวิทย�เขตปัตต�นี  
เป็นประธ�นในพิธี.

 ง�นวิเทศสัมพันธ์ กองบริก�รก�รศึกษ�วิทย�เขตปัตต�นี จัดโครงก�ร Sharing IsBanking เป็นก�รทำ�กิจกรรมระหว่�งนักศึกษ�
มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตปัตต�นี กับนักศึกษ�จ�ก University of Ho Chi Minh City (BUH) ประเทศเวียดน�ม เพื่อ
สนับสนุนให้นักศึกษ�ได้เข้�ร่วมกิจกรรมของมห�วิทย�ลัย ส่งเสริมเพิ่มพูนคว�มรู้และประสบก�รณ์ให้แก่นักศึกษ� เพื่อที่จะได้มีโลก
ทัศน์ที่กว้�งไกล และมีคว�มเข็มแข็งด้�นภ�ษ�ต่�งประเทศ โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-19 กรกฎ�คม ที่ผ่�นม� โดย ผศ.ดร.มนทิร�  
ลีล�เกรียงศักดิ์ รองอธิก�รบดีฝ่�ยวิช�ก�ร วิทย�เขตปัตต�นี และ ผศ.ดร.อรุณีวรรณ บัวเน่ียว ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยวิจัยและบริก�รวิช�ก�ร 
วิทย�เขตปัตต�นี   กล่�วเปิดพิธีและต้อนรับ.
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 มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตปัตต�นี  จัดโครงก�รเสริมสร้�งและค้นห�แรงบันด�ลใจเพื่อสร้�งสรรค์ทุนท�งวัฒนธรรม 
ไปสู่ผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจสร้�งสรรค์  เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎ�คม 2561 ณ โรงแรมซี.เอส.ปัตต�นี  เป็นโครงก�รปัตต�นีเมืองเศรษฐกิจสร้�งสรรค ์
บนเส้นท�งวงแหวนพหุวัฒนธรรม หรือ Pattani Heritage City  ม.อ.ปัตต�นี  โดยมีวิทย�กรผู้ทรงวุฒิ คือ รศ.อ�วิน อินทรังษี  น�ยไพโรจน์  
ธีรประภ� ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รออกแบบและสร้�งสรรค์อัตลักษณ์ชุมชน และมีทีมวิทย�กรจ�กคณะวิทย�ก�รส่ือส�ร ม.อ.ปัตต�นี ได้แก่ 
ได้แก่ อ.ชนกิตติ์ ธนะสุข , อ.เกวภร  สังขม�ศ , อ.บัดรูดิง ข�ลี , อ.ศุภร�ภรณ์  ทวนน้อย , ดร.กำ�ธร เกิดทิพย์ และ ผศ.สิทธิกร เทพสุวรรณ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้�งแนวคิดและค้นห�แรงบันด�ลใจในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์โดยใชัทุนท�งวัฒนธรรมคว�มเป็นอัตลักษณ์ชุมชน 
เป็นจุดเริ่มต้นในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ มีกลุ่มเป้�หม�ยประกอบด้วยผู้ประกอบก�รและกลุ่มวิส�หกิจชุมชนในจังหวัดปัตต�นีเข้�ร่วมโครงก�รฯ 
จำ�นวน 71 คน สำ�หรับกิจกรรมในโครงก�รเริ่มด้วยก�รสร้�งคว�มเข้�ใจคว�มเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เสริมด้วยก�รค้นห�แรงบันด�ลใจ 
ในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ที่จะนำ�ไปสู่ก�รสร้�งแบรนด์และอัตลักษณ์ชุมชนในเศรษฐกิจสร้�งสรรค์
 ทั้งนี้ โครงก�รปัตต�นีเมืองเศรษฐกิจสร้�งสรรค์บนเส้นท�งวงแหวนพหุวัฒนธรรม หรือPattani Heritage City เป็นก�รพัฒน� 
ก�รทอ่งเทีย่วเชงิสร้�งสรรคแ์ละเชิงวฒันธรรม ซึง่เปน็บทบ�ทในก�รรว่มพฒัน�จงัหวัดช�ยแดนภ�คใตเ้พือ่เสรมิสร�้งคณุภ�พชีวติและสงัคมสนัติสขุ 
โดยก�รบูรณ�ก�รหลักสูตร ง�นวิจัยและบูรณ�ก�รวิช�ก�รระหว่�งศ�สตร์ต่�ง ๆ ของส�ข�ในมห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตปัตต�นี.

รบัสมคัรร่วมโครงการพัฒนาบคุลากรดา้นการออกแบบสรา้งสรรค์
 
 โครงก�รปัตต�นีเมืองเศรษฐกิจสร้�งสรรค์บนเส้นท�งวงแหวนพหุวัฒนธรรม หรือ Pattani Heritage City  ม.อ.ปัตต�นี เปิดรับสมัคร
ผู้ประกอบ/ธุรกิจชุมชนในจังหวัดปัตต�นี เข้�ร่วมโครงก�รพัฒน�บุคล�กรด้�นก�รออกแบบสร้�งสรรค์ (ก�รออกแบบและสร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์)  
ดังนี้
 ผูส้นใจสมัครและสอบถ�มขอ้มลูร�ยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่คุณกติตศัิกดิ ์ประชุมทอง  คณะวทิย�ก�รส่ือส�ร มห�วทิย�ลัยสงขล�นครนิทร ์
วิทย�เขตปัตต�นี โทร. 073-349692 E-mail kittisak.p@psu.ac.th
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       คณะศึกษ�ศ�สตร์  มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขต
ปัตต�นี ร่วมกับ มห�วิทย�ลัยและองค์กรต่�งๆ ทั้งในและต่�งประเทศ 
กว่� 20 หน่วยง�น จัดก�รประชุมวิช�ก�รระดับช�ติและน�น�ช�ติ 
NICE PSU 2018 ก�รศึกษ�กับคว�มเป็นผู้นำ�และนวัตกรรมในสังคม
แห่งก�รเรียนรู้ เมื่อวันท่ี 5-7 กรกฎ�คม 2561 ณ จังหวัดภูเก็ต   
โดยเมื่อวันที่ 5 กรกฎ�คม 2561 ได้รับเกียรติจ�ก ผศ.ดร.นิวัติ  
แก้วประดับ อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ เป็นประธ�น
ในพิธีเปิดก�รประชุมวิช�ก�รระดับช�ติและน�น�ช�ติ NICE PSU 
2018 และ รศ.อิ่มจิต  เลิศพงษ์สมบัติ  รองอธิก�รบดีวิทย�เขตปัตต�นี  
กล่�วร�ยง�น โดยหลังจ�กพิธีเปิดแล้วมีก�รมอบโล่ร�งวัลแก่บทคว�ม
วิจัยดีเด่นทั้งระดับช�ติและน�น�ช�ติ จำ�นวน 6 ร�งวัล  แบ่งเป็น  
ดีเด่น 3 ร�งวัลและชมเชย 3 ร�งวัล ทั้งนี้ได้มีก�รลงน�มในบันทึก 
ข้อตกลง ( Memorandum of Agreement หรือ MOA) ในก�รทำ� 
คว�มร่วมมือท�งด้�นวิช�ก�รระหว่�งคณะศึกษ�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย
สงขล�นครินทร์กับ  Faculty of Education, State University of 
Malang, Republic of Indonesia โดยคณบดีของคณะศึกษ�ศ�สตร์
ทัง้สองสถ�บนั คือ  รศ.ดร.เอกรนิทร ์สงัข์ทอง และ Prof.Dr. Bambang 
Budi Wiyono เป็นผู้ลงน�ม  
 รศ. ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง  คณบดีคณะศึกษ�ศ�สตร์ 
มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตปัตต�นี  กล่�วว่� เนื่องใน 
โอก�สฉลอง 50 ปี  ของมห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์  และ 
คณะศึกษ�ศ�สตร์ ได้กำ�หนดจัดก�รประชุมวิช�ก�รระดับช�ติและ

เปิดเวทีประชุมนานาชาติด้านการศึกษากับความเป็นผู้นำ 
และนวัตกรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้ ณ จ.ภูเก็ต

น�น�ช�ติเรื่อง Education, Leadership, and Innovation in 
Learning Society เมื่อวันที่ 5-7 กรกฎ�คม 2561 ณ โรงแรมภูเก็ต
เกรซแลนด์ รีสอร์ทแอนด์สป� จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นเวทีก�รนำ�เสนอ 
ผลง�นวิจัย ก�รแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์และเรียนรู้ระหว่�งกัน 
ตลอดจนก�รแสดงคว�มคิดเห็นต่อก�รพัฒน�ก�รศึกษ� นำ�ไปสู่
กระบวนก�รของก�รปฏิบัติ เพื่อระดมคว�มคิดเห็นจ�กนักวิช�ก�ร 
นักวิจัย ผู้เช่ียวช�ญ และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง เพื่อคว�มตระหนัก
และเข้�ใจร่วมกันในด้�นก�รศึกษ� ภ�วะผู้นำ� และนวัตกรรมใน
สังคมแห่งก�รเรียนรู้ซึ่งเป็นก�รสร้�งคว�มเข้�ใจและภ�พลักษณ์ที่ดี 
ให้เกิดขึ้นในสังคม เพื่อสนับสนุนให้มีก�รพัฒน� และก�รขย�ย 
เครอืข�่ยก�รนำ�ผลง�นวจิยัไปใชใ้นเชงิพฒัน�สร�้งคว�มมัน่คงในพืน้ท่ี 
ตลอดจนส�ม�รถสร�้งง�นวจิยัและคว�มรว่มมอืในระดบัทีสู่งขึน้ต่อไป 
และเพื่อคัดเลือกผลง�นวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในว�รส�รศึกษ�ศ�สตร์
 หัวข้อก�รประชุม และบรรย�ยที่น่�สนใจได้แก่ ก�รประชุม
เชิงปฏิบัติก�ร เรื่อง กลยุทธ์คว�มเป็นผู้นำ�เพื่อคว�มเป็นเลิศของ
สถ�นศึกษ�ในศตวรรษที่ 21 : บทเรียนจ�กประเทศออสเตรเลีย และ 
ก�รประยุกต์ใช้สำ�หรับประเทศไทย, ก�รเรียนก�รสอนด้วยวิธี STEM 
Education : ก�รปฏบัิตแิละก�รนำ�ไปใชเ้พือ่หอ้งเรยีนทีม่ปีระสทิธภิ�พ, 
เทคโนโลยีก�รศึกษ�และนวัตกรรมสำ�หรับห้องเรียนในศตวรรษ 
ที่ 21 , ก�รออกแบบแผนก�รศึกษ�และกิจกรรมนันทน�ก�ร
สำ�หรับเด็กพิเศษ และป�ฐกถ�พิเศษ เรื่อง ก�รจัดก�รศึกษ� 
ในประเทศฟนิแลนด์ : คว�มสำ�เรจ็ และก�รปรบัใชส้ำ�หรบัประเทศไทย  
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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/

โดยเอกอัครร�ชทูตฟินแลนด์ประจำ�ประเทศไทย นอกจ�กนี้ จะมีก�รเสวน�ในหัวข้อ “ครุศึกษ�ในสังคมก�รเรียนรู้ : บทบ�ท และภ�วะผู้นำ�ของ
ผู้บริห�รและอน�คตของผู้เรียน” โดยคณบดีคณะศึกษ�ศ�สตร์ 7 มห�วิทย�ลัย จ�ก 5 ประเทศ เป็นต้น
 “ประชมุวชิ�ก�รน�น�ช�ต ิก�รศึกษ� ภ�วะผูน้ำ�และนวตักรรมในสงัคมแหง่ก�รเรยีนรูใ้นครัง้นีม้หีล�ยหนว่ยง�นร่วมเป็นเจ�้ภ�พจดั ไดแ้ก ่
มห�วิทย�ลัยมิสซูรี่ สหรัฐอเมริก�, โรงเรียนมัธยมหญิงโอท�โก นิวซีแลนด์ ,มห�วิทย�ลัยโมน�ส ออสเตรเลีย, มห�วิทย�ลัยเมืองน�โกย� ประเทศ 
ญี่ปุ่น , มห�วิทย�ลัยสุร�บ�ย� และมห�วิทย�ลัยม�ลัง ประเทศอินโดนีเซีย, สถ�นทูตสหรัฐอเมริก�ประจำ�ประเทศไทย, สถ�นทูตฟินแลนด์
ประจำ�ประเทศไทย,  มห�วิทย�ลัยแห่งช�ติล�ว , สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�, สำ�นักง�นคณะกรรมก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น, สำ�นักง�น
เลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�, ศูนย์อำ�นวยก�รบริห�รจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้,  มห�วิทย�ลัยศิลป�กร,  มห�วิทย�ลัยทักษิณ, มห�วิทย�ลัยร�ชภัฎ
สงขล�,  มห�วทิย�ลยัร�ชภฎัยะล�, มห�วทิย�ลยัร�ชภฎันครศรธีรรมร�ช, มห�วิทย�ลยัร�ชภฎัภเูกต็, มห�วิทย�ลยัมห�จฬุ�ลงกรณร�ชวทิย�ลยั 
วิทย�ลัยสงฆ์ปัตต�นี, และธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด (มห�ชน)”   รศ. ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง  กล่�วเพิ่มเติม.

   ต่อจ�กหน้� 3
  

ส�ข�วิช�วรรณคดีฝรั่งเศส ณ ประเทศฝรั่งเศส แต่ปร�กฎว่�ได้รับทุนเพียงปีเดียวและไม่ส�ม�รถขอทุนต่อได้ เมื่อคว�มทร�บถึงพระองค์ท่�น  
จึงทรงมอบทุนก�รศึกษ�ส่วนพระองค์ให้แก่อ�จ�รย์และมีรับสั่งว่� “ไม่ต้องกลับ ให้เรียนต่อจนจบ ที่ให้ทุนก็ไม่ต้องม�คืน แต่ว่�ให้กลับม�สอน
ที่ปัตต�นี”
 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. อุบลวรรณ โชติวิสิทธิ์ และมห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ จึงซ�บซึ้งและสำ�นึกในพระเมตต�ของพระองค์ท่�น
ในครัง้นีอ้ย�่งห�ทีส่ดุมไิด ้อกีทัง้ชืน่ชมในส�ยพระเนตรอนัย�วไกลในก�รพฒัน�อ�จ�รยเ์พือ่ใหก้ลับไปทำ�ประโยชนใ์หแ้กส่่วนรวมในภ�ยภ�คหน�้
พระเมตต�และคว�มเสียสละของสมเด็จพระเจ้�พี่น�งเธอ เจ้�ฟ้�กัลย�ณิวัฒน� กรมหลวงนร�ธิว�สร�ชนครินทร์ ต่อมห�วิทย�ลัยสงขล�
นครินทร์ ท่ีทรงอุทิศพระองค์เองเพื่อทำ�หน้�ท่ีพระอ�จ�รย์วิช�ภ�ษ�ฝร่ังเศส และทรงมอบทุนก�รศึกษ�ส่วนพระองค์ให้แก่ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์  
ดร. อุบลวรรณ โชติวิสิทธ์ิ จึงเป็นดั่งพระจริยวัตรท่ีพระองค์ท่�นทรงร่วมทอถักพันธกิจด้�นก�รให้ก�รศึกษ�และก�รพัฒน�อ�จ�รย์ให้แก่
มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตปัตต�นี ต�มพระร�ชปณิธ�น “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ของสมเด็จพระร�ชบิด�  
เจ้�ฟ้�มหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขล�นครินทร์ ซึ่งมห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ น้อมนำ�ม�เป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติร�ชก�รเพื่อประโยชน์สุข
ของภูมิภ�คภ�คใต้
 ผู้บริห�ร คณ�จ�รย์ บุคล�กร ตลอดจนนักศึกษ� ล้วนจดจำ�และสำ�นึกในพระกรุณ�ธิคุณของสมเด็จพระเจ้�พี่น�งเธอ เจ้�ฟ้�กัลย�ณิ
วัฒน� กรมหลวงนร�ธิว�สร�ชนครินทร์ ที่มีต่อมห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ ตร�บน�นเท่�น�น.
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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


