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รัฐ Thailand 4.0  การพัฒนาโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย จนถึงวันนี้ มหาวิทยาลัยได้ผลิต 
ผลงานดา้นวชิาการทีโ่ดดเดน่ สรา้งความรูใ้หม่ผา่นงานวจิยั คน้คดิผลงาน 
การประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติจำานวนมาก ที่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้จริง   
ด้านการเรียนการสอนนั้น มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบการเรียนการ
สอนโดยการสร้างนักศึกษาให้เป็น “บัณฑิตที่มีคุณภาพ” มากกว่า 
เปน็ “ผูส้ำาเรจ็การศกึษา” โดยคำานงึถงึการเขา้ถงึศลิปศาสตร ์ทกัษะชีวติ 
จรยิธรรม และสมรรถนะสากล สำาหรบัดา้นบคุลากรซึง่เปน็กำาลงัหลกัที่
สำาคัญของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยดูแลและส่งเสริมให้มีการพัฒนา 
ความรู ้ความสามารถ และมกีารสง่เสรมิสรา้งแรงจงูใจ และไดม้กีารขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศ
และบำาเหน็จความชอบ ให้กับบุคลากร มีการคัดเลือก ยกย่องคนด ี
คนเก่ง  คนที่ เป็นแบบอย่าง  และเชิดชูเกียรติแก่ผู้ อุทิศเวลา 
ปฏบัิตงิานในมหาวทิยาลยัมาเปน็เวลานานเพือ่เปน็ขวัญและกำาลงัใจแก ่
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
 “ความสำาเร็จของมหาวิทยาลัยในทุกวันนี้ เป็นผลมาจาก
การมีส่วนร่วมจากความทุ่มเทแรงกายแรงใจของ ผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา  ศิษย์เก่า และเครือข่ายความร่วมมือของ
มหาวิทยาลัยเป็นสำาคัญ”  รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล  กล่าวเพิ่มเติม
 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จัดงานวันคุณค่าสงขลา
นครินทร์ ประจำาปี 2561  เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้อง Conference Hall  
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นประธานในพิธีมอบ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงาน 
เป็นเวลานาน   การมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่อาจารย์   
นักวิจัย บุคลากร นักศึกษา เครือข่ายวิจัย จำานวนทั้งสิ้น 448 รางวัล   
การปาฐกถาพิเศษ เรื่องสงขลานครินทร์กับการพัฒนาสังคม โดย  
นายชวน  หลีกภัย  ท่ีปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,  
การแบ่งปันประสบการณ์หัวข้อ เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ 
เป็นกิจที่หนึ่ง  โดยศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกร ดร.กฤษณาไกรสินธุ์ 
เภสัชกรยิปซีชาวไทย เจ้าของรางวัลแมกไซไซ  
 รศ.ดร.ชศูกัดิ ์ลิม่สกุล อธกิารบดมีหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
กลา่ววา่ วนันีน้บัเปน็วนัดวีนัหนึง่เปน็วนัครบรอบ 50 ปี ทีม่หาวทิยาลยั
สงขลานครินทร์ ได้ดำาเนินภารกิจเพื่อชุมชน เพื่อประเทศชาติ กับ
การผลิตบัณฑิตคุณภาพเข้าสู่สังคม เรามีความตั้งมั่นที่จะขับเคล่ือน 
ทุกพันธกิจอย่างมีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  
การมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบาย

ม.อ. ร่วมเชิดชูเกียรติในงานวันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์
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ม.อ. ร่วมเชิดชูเกียรติในงานวันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์

สารบัญ ม.อ. ร่วมเชิดชูเกียรติในงานวันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์2
ม.อ.อยู่ในอันดับที่ 72 ใน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45  “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

กระทรวงศึกษาธิการ ขยายศูนย์บริการการลงทุน และประกอบธุรกิจแบบศูนย์รวมที่ปรึกษา 
สู่พื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน พร้อมดัน กศน. อาชีวะ เป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน/OTOP  

สำานักวิทยบริการ เสริมความรู้การแยกขยะให้แก่บุคลากรเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ส่งนักกีฬาครบ 18 ประเภท ลงชิงชัยใน มอ ดินแดงเกมส์

ค่าใช้กระแสไฟฟ้าของ ม.อ.ปัตตานี มีแนวโน้มลดลง

ม.อ. วิ่งการกุศล อันดามัน-อ่าวไทย วิ่งด้วยหัวใจ เพื่อสมทบทุน “กองทุนศูนย์โรคหัวใจ” 
เป็นเงินร่วม 14 ล้านบาท

จ.ปัตตานี และ ม.อ.ปัตตานี เปิดเวทีสานพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 
ให้ผู้ประกอบการพบนักวิจัยเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดน
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ภาพข่าว

สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีมติให้ ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ เป็นอธิการบดี ม.อ.
ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2561

14
15-16 แนะนำาหลักสูตร



วา
รส
าร
ข่า
ว

4

 นักกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ที่อันดับ 72 จาก 114 สถาบัน ที่เข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 
มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามแข่งขันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นเจ้าภาพ การแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 หรือ“ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” มีสถาบันการศึกษาภายในประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรม 114 สถาบัน 
และจำานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประมาณ 15,000 คน  โดยได้รับเหรียญรางวัลประกอบด้วย 
 - ปันจักสีลัต จากประเภทบุคคลชาย E นำ้าหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. 1 เหรียญทองแดง ได้แก่ นายซุบฮี สะแลแม และ
ประเภทบุคคลชาย G นำ้าหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. 1 เหรียญทองแดง โดย นายอิลยาซ หีมมะหมัด
 - มวยสากลสมัครเล่น ประเภทแบนตั้มเวท - หญิง นำ้าหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. 1 เหรียญทองแดง 
โดย นางสาวมณีวรรณ คาเรง
 - ฮอกกี้ ประเภททีมกลางแจ้ง ชาย 1 เหรียญทองแดง โดย นายสุรเดช คงทน นายธีระดนัยษ์ สาระภี นายฮานีฟ หมันหล๊ะ  
นายอารสิ บสิลมินิ นายศกุร์ธพิงษ ์จติรหลงั นายบดุมีนั เจะอามะ นายซอดกี ีหะยดีาโอะ นายอารฟิ ยโูซะ๊ นายนสิมาน มะสีละ นายอฟัฟาน มะอาล ี 
นายอาติฟ มะอาลี นายอับดุลการี โต๊ะบี นายสุธินันท์ สุวรรณรักษา นายมูฮัมหมัด อุมา นายอับดุลเราะมาน ตาเละ นายอารีฟ ตาเห  
นายฟัยซอล แวอูเซ็ง และ นายซับรีย์ ลาเตะ
 - ยิงปืน ประเภทปืนสั้นยิงเร็ว - บุคคลชาย  1 เหรียญทองแดง  ได้แก่ นายติณณภพ แซ่โล่
 - เทควันโด ประเภทบุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 68 กก.  1 เหรียญทองแดง ได้แก่ นาย ABOUBAKARY SEREME. 

ม.อ.อยู่ในอันดับที่ 72 ใน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 
“ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”
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 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
และหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา เพื่อติดตามความก้าวหน้าและขับ
เคลื่อนการดำาเนินงานตามโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ตามกลไกประชารัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล , แม่ทัพภาคที่ 4 , ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปัตตานี , รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส , รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล , 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี , ปลัดจังหวัด
สงขลา , ผู้แทนจังหวัดยะลา , รองเลขาธิการศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้, ผู้นำาศาสนา , ผู้นำาท้องถ่ิน , ผู้นำาภาคประชาชน , นักศึกษา, 
ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  และ
ศึกษาธิการจังหวัด 5 จั งหวัดชายแดนภาคใต้ ในโอกาสเดียวกัน 
เป็นประธานเปิดงานมหกรรมพัฒนาอาชีพ สร้างนวัตกรรม ศูนย์การศึกษา 
นอกโรงเรียน (กศน./อาชีวะ) สู่ SMEs และ OTOP 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ณ อาคารคณะวทิยาการสือ่สาร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตาน ี
โดยเป็นการแสดงชิ้นงานของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) พัฒนา
โดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและประชาชน ส่งต่อชิ้นงานให้กับสถาบัน 
การอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาสร้างนวัตกรรมนำาสู่ตลาดต่อไป
 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
กล่าวในโอกาสเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ในมหกรรมพัฒนาอาชีพ สร้างนวัตกรรม
นกัศกึษา กศน. – อาชวีะ สูธ่รุกจิ SMEs วสิาหกจิชมุชน OTOP กลุม่สำานกังาน 
กศน.จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ณ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตาน ี
วา่ ความมุง่หวงัของรฐับาล และกระทรวงศกึษาธกิาร ตอ้งการให้การศกึษาเป็น
พื้นฐานสำาคัญในการพัฒนาในด้านต่างๆ ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ โดยได้มีโครงการต่างๆ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ ท่ี  
อ.สุไหง-โกลก จ.นราธิวาส เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ อ.สะเดา จ.สงขลา โครงการ
พัฒนาเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งเริ่มต้นที่ อ.หนองจิก 
จ.ปัตตานี ในเรื่องของการเกษตรแปรรูปผสมผสาน และ อ.สุไหง-โกลก 
จ.นราธิวาส ในเรื่องการค้าชายแดนระหว่างประเทศ สำาหรับที่ อ.เบตง 
จ.ยะลา เนน้การพฒันาทีพ่ึง่พาตนเองอยา่งยัง่ยนืและการส่งเสรมิการทอ่งเทีย่ว  
โดยท้ังหมดนี้เป็นพื้นฐานที่ดีอยู่แล้ว และจะขยายผลต่อไปยังอำาเภอข้างเคียง
ในระยะต่อๆ ไปจนเต็มทั้งพื้นที่ โดยมุ่งเน้นและให้ความสำาคัญกับการเรียนรู้ 
สายอาชีพมากเป็นพิเศษ ซึ่งดำาเนินการโดยสำานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา มีการตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำาลังคน 
ขึ้นแล้วในพื้นที่ โดยมีศูนย์รวมอยู่ที่วิทยาลัยกาญจนาภิเษกปัตตานี ด้วย 
แนวความคิดร่วมกันว่า ทุกส่วนจะต้องทำางานร่วมกัน เรามีครู กศน.ที่ทำางาน
อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน จึงเกิดแนวคิดนำาผลงานที่มีอยู่เดิม ดำาเนินการจัด
เป็นระบบ โดยมีบุคลากรของศูนย์พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ 
หรือ MIDC ทำาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คำาแนะนำาต่อยอดไปสู่ในเชิงธุรกิจ SMEs 
วิสาหกิจชุมชน OTOP ต่อไป.

กระทรวงศึกษาธิการ ขยายศูนย์บริการการลงทุน และประกอบธุรกิจ
แบบศูนย์รวมที่ปรึกษา สู่พื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน 
พร้อมดัน กศน. อาชีวะ เป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน/OTOP  
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 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับภาคีพันธมิตร จัดกิจกรรมวิ่งการกุศลอันดามัน-อ่าวไทย วิ่งด้วยหัวใจ HANDS AND HEART  
Start 2 gether รวม 5 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตปัตตานี เพื่อ
ร่วมเฉลิมฉลอง 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเพื่อระดมทุนสร้างศูนย์โรคหัวใจภาคใต้ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ตลอดจน 
การฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจในด้านต่างๆ  ทั้งนี้วิทยาเขตปัตตานี ได้รับ
เงินบริจาคเพื่อสมทบทุน “กองทุนศูนย์โรคหัวใจ” เป็นเงิน 553,059  บาท  

 วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับภาคีพันธมิตร วิ่งการกุศลจังหวัดปัตตานีถึงจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2561 รวม 5 จุด คือ  
จุดที่ 1 จากลานวัฒนธรรม อ.เมือง จ.ปัตตานี  จุดที่ 2 จาก ม.อ.ปัตตานี – ปั๊มนำ้ามันบางจาก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี จุดที่ 3  จาก อบต.ปากบาง 
อ.เทพา จ.สงขลา จุดที่ 4 จากเทสโก้โลตัส อ.จะนะ – สถานีบริการวิชาการชุมชนจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา จุดที่ 5 จากวัดเขากลอย อ.หาดใหญ่ 
– ม.อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

ม.อ. วิ่งการกุศล อันดามัน-อ่าวไทย วิ่งด้วยหัวใจ 
เพื่อสมทบทุน “กองทุนศูนย์โรคหัวใจ” เป็นเงินร่วม 14 ล้านบาท
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 รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำาชาว ม.อ.ปัตตานี เดิน-วิ่งด้วยหัวใจ HANDS AND HEART Start 2gether  
ในจดุที ่5 เปน็วนัที ่2 เม่ือเชา้วนัที ่29 เมษายน 2561 จากวดัเขากลอย ต.ทา่ข้าม จ.สงขลา เขา้สู่เสน้ขยั ณ หนา้ลานพระราชานสุาวรยี ์มหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อร่วมในพิธีปิดโครงการ โดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน
และมอบโล่แก่ผู้มีอุปการคุณและมอบของที่ระลึกให้แก่นายอาทิวราห์    คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ 
คณบดคีณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร์ ประธานโครงการ
วิ่ง  “อันดามัน-อ่าวไทย  วิ่งด้วยหัวใจ  
Hands  and  Heart  Start  2gether  
กล่าวว่า โครงการวิ่ง  “อันดามัน- 
อ่าวไทย  วิ่งด้วยหัวใจ  Hands  and  
Heart  Start  2gether จัดขึ้นเพื่อ
เฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี 
แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์  รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำาคัญของการดูแลสุขภาพ
โดยการออกกำาลังกาย  ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคด้วยนวัตกรรม
การแพทย์ที่ทันสมัยด้วยทีมแพทย์ผู้เชียวชาญ โดยทีมนักวิ่งจาก
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบุคลากร 

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ทั้ง  5  วิทยาเขต    และจัดกิจกรรม
บำาเพ็ญประโยชน์สอนการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)  การใช้เครื่องกระตุ้น
หัวใจ (AED) และมอบหุ่นตังกวนสอนช่วยฟื้นคืนชีพซึ่งเป็นนวัตกรรม
จากยางพารา ตลอดจนรับบริจาคเงินสมทบ “กองทุนโรคหัวใจ 
ภาคใต้”  ตลอดเส้นทางการวิ่ง  โดยเริ่มจากต้นทางวิทยาเขตภูเก็ต 
ตรัง สุราษฎร์ธานี และปัตตานี  สิ้นสุดที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีผู้ใจบุญร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนกองทุน
ศูนย์โรคหัวใจภาคใต้ก่อนเริ่มโครงการจนถึงวันที่ 29 เมษายน 2561 
เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น  13,301,419.08 บาท โดยคณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะนำาเงินที่ได้จากโครงการนี้ทั้งหมด 
ไปดำาเนนิการขยายศกัยภาพการดแูลผูป้ว่ยโรคหวัใจโดยการสรา้งศนูย์
โรคหัวใจและจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยของศูนย์โรคหัวใจ
ต่อไป.
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 จังหวัดปัตตานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยเพิ่มขีดความสามารถ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการ ด้วยการนำางานวิจัย
และนวัตกรรมไปสู่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างผลลัพธ์ 
ทางเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม
 ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเปน็ประธานเปดิงานเวทสีานพลงัประชารฐั
ปัตตานีขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ในงาน “พลังวิจัยและนวัตกรรม
นำาเศรษฐกิจยุคใหม่สู่ภาคใต้ชายแดน”  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561  
ณ โรงแรม ซีเอส ปัตตานี  โดยมีปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากสร้างเศรษฐกิจโลกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
โดย ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  การเสวนาเรือ่ง “การขบัเคลือ่นเศรษฐกิจ
ฐานรากปัตตานีและภาคใต้ชายแดนด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” 
โดยนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  ศ.ดร.กนก  
วงศ์ตระหง่าน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภา มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ และอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล 
รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 

   ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์  
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  กล่าวว่า  เวที
สานพลังประชารัฐปัตตานี 
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจและ 
สั งคม  ภาย ใ ต้ แนวคิ ด  
“พลังวิจัยและนวัตกรรม 
นำาเศรษฐกิจยุคใหม่สู่ภาคใต้

ชายแดน” เป็นเวทีที่สะท้อนถึงทิศทางของมหาวิทยาลัยที่ต้องนำา 
องค์ความรู้สู่การนำาไปใช้ประโยชน์ได้จริง นำาสู่ทิศทางการบริหารของ
จังหวัดที่ขับเคล่ือนยกระดับความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยการนำา
นโยบายด้านเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดนของรัฐบาลให้ประชาชนมีชีวิต
ความเป็นอยู่ดีขึ้นโดยการสร้างรายได้ให้กับชุมชนซึ่งจะนาไปสู่ความ 
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ  ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของโครงสร้าง
เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงและวฒันธรรม จำาเป็นอยา่งยิง่ทีทุ่กภาคสว่น
ต้องปรับตัวให้สอดคล้องการเปล่ียนแปลง  ดังน้ันการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่า 
เชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิต บริการและภาคธุรกิจ รวมทั้งช่วย 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาขน

จ.ปัตตานี และ ม.อ.ปัตตานี เปิดเวทีสานพลังประชารัฐ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ให้ผู้ประกอบการพบนักวิจัย 
เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดน
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 “เวทีสานพลังประชารัฐปัตตานครั้งน้ี  จึงเป็นเวทีของการ 
นำาความรู้  ผลงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของ
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์วทิยาเขตปตัตาน ีเพือ่เพิม่ขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนัและยกระดบัคณุภาพชวีติ รวมทัง้พฒันาชมุชนในภาคใต ้
และสามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี ในการสร้างผลลัพธ์
ทางเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้  เปิดเวทีให้ผู้ประกอบ 
การและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนกับนักวิจัยซึ่งเป็น
การบูรณาการทำางานเพ่ือการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง”  ดร.อภิชัย  สมบูรณ์ปกรณ์  
กล่าวเพิ่มเติม

นกัวจิยั มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตาน ีนำาเสนอในเวที 
ผู้ประกอบการพบนักวิจัย มี 14 ประเด็น ได้แก่ เกษตรอินทรีย์  อาหาร
และการแปรรูป  ยางพาราและการเพิ่มมูลค่า  ผลิตภัณฑ์และบริการ 
ฮาลาล ปศุสัตว ์(แพะ ววั) การเพาะเล้ียงกุง้  หอยหวาน  การใช้ทรพัยากร
ชีวภาพของอ่าวปัตตานีสู่การใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
และมัน่คง  สมนุไพรและการแปรรปู  ผ้าและส่ิงทอพืน้ถิน่ การออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจสร้างสรรค์ด้วยศิลปะและวัฒนธรรม  
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  และพลังงาน
ทดแทน  นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสการพบปะจับคู่ระหว่างนักวิจัยและ
ผู้ประกอบการเพื่อการนำาความรู้ไปต่อยอดสู่การยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์และบริการ และการรับโจทย์วิจัยหรือความต้องการของ 
ผู้ประกอบการเพื่อการนำาไปไปสู่การวิจัยและพัฒนา มีการเปิดคลินิก 
ให้คำาปรึกษา เช่น คลินิกยางพารา การพัฒนาแผนธุรกิจ การทดสอบ
และวิเคราะห์ตัวอย่างปัจจัยการผลิตต่าง ๆ  เวทีสานพลังประชารัฐ
ปัตตานีขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนาภาคใต้ชายแดนของรัฐบาล คือ การยกระดับการผลิตและ
การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรหลักของพื้นที่ และ
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงทางอาชีพ
และรายได้ รวมทั้งการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

  รศ.อิม่จติ เลศิพงษส์มบตั ิ
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าว
ถึงการจัดเวทีสานพลังประชารัฐ
ปัตตานีขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคม  ในงาน “พลังวิจัยและ
นวัตกรรมนำ�เศรษฐกิจยุคใหม่
สู่ภ�คใต้ช�ยแดน” ว่า  กลุ่ม 
งานวจิยัและนวตักรรมทีค่ณาจารย ์
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 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำาในสถาบันอุดมศึกษา 
เพื่ออนาคต Executive Leader For the Future “ภาวะผู้นำาเพื่อความสำาเร็จในการบริหาร”   
มีบุคลากรทั้ง 3 สถาบันเข้าร่วมอบรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการทำางาน โดยมี รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ  
รองอธกิารบดวีทิยาเขตปตัตาน ีและ ผศ.ดร.จรรีตัน ์รวมเจรญิ ผูอ้ำานวยการสำานกัสง่เสรมิและการศึกษา
ต่อเนื่อง วิทยาเขตปัตตานี กล่าวมอบโอวาทและต้อนรับ  โดยมี นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา 
รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกันคุณภาพ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 18 เมษายน 
2561 ณ ห้องประชุม 1 สำานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี.

ภาพข่าว
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 เ มื่ อ วั น ที่  2 7  เ ม ษ า ย น  
ที่ ผ่ า น ม า  จั ง ห วั ด ปั ต ต า นี  ร่ ว ม
กั บมหา วิทยาลั ยส งขลานคริ นทร์  
วิทยาเขตปัตตานี แถลงข่าวเปิดเวที
สานพลังประชารัฐปัตตานีขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม ในงาน “พลังวิจัย
และนวัตกรรมนำาเศรษฐกิจยุคใหม่ 
สู่ภาคใต้ชายแดน”  โดยมี นายวีรนันทน์ 
เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 
พร้อมด้วย รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ  
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี  ผศ.ดร.
มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิจัย วิทยาเขต
ปัตตานี 

 คณะทำางานโครงการ PSU4SE กิจกรรมนางฟ้าชุมชน นำาโดย อ.นวมน จันทร์กลิ่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการ
พิเศษ วิทยาเขตปัตตานี ลงพื้นที่เพื่อมอบเจลให้แก่ผู้ป่วยแผลกดทับ นวัตกรรมผลงานจากยางพารา ณ โรงพยาบาลนาทวี อ.นาทวี และ 
โรงพยาบาลเทพา อ.เทพา จ.สงขลา เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561.

 รศ.ดร.ซุกรี หะยสีาแม คณบดีคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและคณะนกัวชิาการจากมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปัตตาน ี
ได้ร่วมกันแถลงข่าว 
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 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา จัดงานประเพณีสงกรานต์  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 โดยมี ผศ.สมปอง ทองผ่อง ที่ปรึกษา
คณะผู้บริหาร วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานในพิธี  กิจกรรมประกอบด้วย ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ สรงน้ำาพระพุทธสิหิงค์จำาลอง การแสดง 
“มโนราหพ์ืน้บา้น” จากคณะมโนราห ์สถาบนัฯ และคณะนาฎยเทวดาราศลิป ์ การแสดง “รำาวงมาตรฐาน” จากชมรมผูส้งูอายเุมอืงปตัตาน ีรดน้ำา
ขอพรผู้อาวุโส และมอบของที่ระลึกผู้อาวุโส  กิจกรรมข้าวหม้อแกงหม้อ  
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 เมื่อวันที่  22 เมษายน 2561 ที่วิทยาเขตปัตตานี  พันโทเสนาะ หลวงสุนทร  ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) 
อ่านโองการประกอบพิธี “ไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์” ให้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ
จากวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ซึ่งได้รับเกียรติจากรศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานในพิธี โดยมีนายวีระพงค์ 
อาภารัตนคุณ ผู้อำานวยการกองแผนงาน และคุณณัฏฐนันท์ โรจนสกุลกิจ หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา ร่วมในงาน ณ ที่ทำาการชมรมนาฏศิลป์
และดนตรีไทย ม.อ.ปัตตานี ซึ่งจัดโดยผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย
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 งานการเจา้หนา้ที ่กองธรุการวทิยาเขตปตัตาน ีจดัโครงการพฒันาผูน้ำารุน่ใหม ่(New Leader Development) ให้แก่บคุลากรสำานกังาน
อธิการบดี เพื่อพัฒนาเป็น HRD Hight-Potential โดยมี นายสัตวแพทย์ปรีดา ตันติเวส  เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ จ.สตูล
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 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตาน ีจดัอบรมการพฒันาผูน้ำาในสถาบนัอุดมศึกษาเพือ่อนาคต Executive Leader For the 
Future “ภาวะผู้นำาเพื่อความสำาเร็จในการบริหาร” เมื่อวันที่ 27 มีนาคม - 10 กรกฎาคม 2561  โดยวันที่ 27 มีนาคม2561 ผศ.ดร.ตุลยพงษ์ 
ตุลยพิทักษ์ รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ สำานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และในการ
บรรยายในหัวข้อศิลปการเป็นผู้นำาทีมด้วยความคิดเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพในการทำางาน รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 
LRC วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวม 30 คนเข้ารับการอบรม

 สำานักวิทยบริการ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำาจัดขยะอย่างถูกวิธี 
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  โดยมีอาจารย์เล็ก แซ่จิว รักษาการผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการ วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานเปิดงาน  
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัย การสร้างความตระหนักเรื่องการลดปริมาณขยะ โดยยึดหลักการป้องกัน
ให้มีขยะเกิดขึ้นน้อยที่สุด การใช้วัสดุให้คุ้มค่าที่สุดก่อนทิ้ง การนำาวัสดุที่สามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้ นำากลับมาแปรรูปใช้ใหม่ โดยมีนายมะรอกี 
เวาะเล็ง ผู้อำานวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำาบลหนองจิก จ.ปัตตานี เป็นวิทยากร
 นายมะรอกี เวาะเล็ง ผู้อำานวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำาบลหนองจิก จ.ปัตตานี กล่าวว่า  จังหวัดปัตตานี
จัดอยู่ในลำาดับที่ 13 เป็นจังหวัดที่สกปรกที่สุดจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ จึงต้องสร้างจิตสำานึกให้แก่ประชาชนในการลดขยะและให้ความรู้ 
การแยกขยะ ประกอบดว้ย ขยะยอ่ยสลายหรอืมลูฝอยย่อยสลาย โดยทัว่ไปมปีรมิาณ 64% ขยะประเภทนีเ้นา่เสยีและยอ่ยสลายไดเ้รว็ ขยะรไีซเคลิ 
มีปริมาณ 30% อาจเป็นบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถนำากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้  ขยะอันตราย มีปริมาณ 3% ได้แก่ มูลฝอย 
ทีป่นเปื้อน หรอื อันตราย เชน่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี ่กระป๋องสเปรยส์ ีภาชนะทีบ่รรจสุารเคม ีสามารถเอาขยะเหล่าไปวา่งทีจ่ดุรวบรวม
ขยะที่ อบต.ทุกพื้นที่  และขยะทั่วไป มีปริมาณ 3% เป็นขยะที่มีย่อยสลายยาก และไม่คุ้มค่าสำาหรับการนำากลับมาใช้ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่
ขนม ถงุพลาสตกิบรรจผุงซกัฟอก พลาสติกหอ่ลกูอม ซองบะหมีก่ึง่สำาเรจ็รปู ถงุพลาสตกิเปือ้นอาหาร โฟม ฟอยล์หอ่อาหาร ขยะประเภทนีจ้ำาเปน็
ที่ต้องทิ้งลงถังขยะ.

สำ นักวิทยบริการ เสริมความรู้การแยกขยะให้แก่บุคลากรเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
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 วิทยาเขตปัตตานีส่งนักกีฬา 11 ประเภท 70 คนเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาบุคลากรสำานัก  
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 มอดินแดงเกมส์ หวังอย่างน้อย 7 ประเภทที่จะทำาเหรียญ โดย 
ม.อ.ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกวิทยาเขต 300 คน เข้าร่วมการแข่งขัน 18 ประเภทกีฬา คาดจะติดท็อปเท็น
  ผศ.ดร.ศักรินทร์ ชนประชา หัวหน้าศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตปัตตานี  แจ้งว่า  ตามที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ครั้งที่ 37 มอดินแดงเกมส์   ในระหว่างวันที่ 2-9 มิถุนายน 2561 ใน 18 ประเภทกีฬาได้แก่ ฟุตบอลชาย 
วอลเลย์บอล ชาย - หญิง กรีฑา ว่ายนำ้า  เซปัคตะกร้อ เทนนิส เทเบิ้ลเทนนิส วอลเลย์บอลชายหาด ชาย-หญิง 
เปตอง ลีลาศ แบดมินตัน กอล์ฟ ฟุตซอล บิลเลียด กีฬาไทย (ตะกร้อลอดห่วง หมากรุกไทย หมากรุกสากล 
หมากฮอส) และกีฬาเพื่อสุขภาพ (แอโรบิค จักรยานเพื่อสุขภาพ และจักรยานเสือหมอบ) นั้น มหาวิทยาลัย
สงขลานครนิทร์ สง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนัครบทัง้ 18 ประเภทรวมจ านวนนกักฬีาและเจา้หน้าที ่ประมาณ 

300 คน โดยวิทยาเขตปัตตานีส่งนักกีฬา 70 คน เข้าร่วมการแข่งขันใน 11 ประเภทกีฬาได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล เปตอง สนุกเกอร์ วอลเลย์บอล
หญิง กรีฑา แบดมินตัน เทนนิส กอล์ฟ ตะกร้อลอดห่วง และหมากรุกไทย
 หัวหน้าศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตปัตตานี แจ้งว่า คาดว่าประเภทกีฬาที่ทำาเหรียญให้วิทยาเขตปัตตานีอย่างน้อย  
มี 7 ประเภท คือ กรีฑา เปตอง ตะกร้อลอดห่วง บิลเลียด ฟุตบอล ฟุตซอล และหมากรุก และจากทุกปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
สามารถทำาเหรียญอยู่ในลำาดับต้นๆ ของทุกสถาบันการศึกษา จึงคาดหวังว่าปีนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะได้เหรียญทองไม่ตำ่ากว่าลำาดับที่ 7 
จากจำานวนประมาณ 60 สถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งนี้นักกีฬาวิทยาเขตปัตตานีจะเดินทางไปร่วมการแข่งขันในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 
เพื่อไปสมทบกับวิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตอื่นๆ โดยจะเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 2-9 มิถุนายน 2561 และเดินทางกลับถึงวิทยาเขต
ปัตตานี ในวันที่ 10 มิถุนายน 2561. 
 ติดตามข่าวสารการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 37 มอดินแดง เกมส์ได้ ที่ https://web.kku.
ac.th/mor-dindaeng-games-2018/

 ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 397(5/2561) เมื่อวันท่ี  
19 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ เพ่ือแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.นิวัติ แก้วประดับ ดำารงตำาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อจากรองศาสตราจารย์  
ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 โดยมีวาระการดำารงตำาแหน่ง 4 ปี
 ท้ังน้ี จากการที่เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านบริหารมากว่า 20 ปี มีผลสำาเร็จเป็นที่ประจักษ์ เป็น
ท่ียอมรับของบุคลากรท้ัง 5 วิทยาเขต รวมทั้งศิษย์เก่าและบุคคลภายนอก ซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ์ 
ทีต่อ้งการความรว่มมอื เปน็บคุคลทีม่ภีาวะผู้นำาสูง มวิีสัยทศันใ์นการบรหิารทีท่นัยคุ สอดคล้องกบับรบิททีมุ่ง่สู่ 
การเปน็มหาวทิยาลยัในกำากบั มแีนวนโนบายและแนวปฏิบตัทิีท่ำาใหเ้กิดความเปน็ไปไดใ้นการบรหิาร มองเหน็ 
เป้าหมายชัดเจน และ เป็นบุคคลที่มีธรรมาภิบาล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ สำาเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต(เภสัชศาสตร์)  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2530 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชเวท) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533 และ Doctor of Philosophy, Pharmacognosy, Department of 
Pharmacy, King’s College, University of London ปี 2541 นับเป็นศิษย์เก่าคนแรกของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ที่ได้ดำารงตำาแหน่งอธิการบดี
 ก่อนได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.นิวัติ แก้วประดับ เคยดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นอกจากนั้นยังเคยดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ระหว่างปี 2545-
2551 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านการสอบ 
ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ประจำาปีการศึกษา 2549 รอบแรกเป็นอันดับ 1 ของประเทศ โดยสอบผ่าน 
90.1% ซ่ึงเมือ่ยอ้นกลบัไปในปแีรกทีน่กัศกึษากลุ่มดงักลา่วเขา้ศกึษาในชัน้ปทีี ่1 ในป ี2545 คณะเภสชัศาสตร์
ถูกเลือกเป็นอันดับ 8 จากการสอบเอนทรานซ์ของนักเรียนทั่วประเทศ.

สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีมติให้ ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ 
เป็นอธิการบดี ม.อ.ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ส่งนักกีฬา
ครบ 18 ประเภท ลงชิงชัยใน มอ ดินแดงเกมส์
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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/

ค่าใช้กระแสไฟฟ้าของ ม.อ.ปัตตานี มีแนวโน้มลดลง
 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีรายจ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าสูงเฉลี่ยเดือนละ 3.3 -3.6 ล้านบาท ดังนั้นจึงได้รณรงค ์
ให้ประชาคมร่วมกันประหยัด และหามาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง และตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมามีแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง

 หม�ยเหตุ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปรับปฏิทินการศึกษาให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน 
     ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ด้วยการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ในเดือนสิงหาคม 2557 
ปี พ.ศ.2557 รวมค่าใช้กระแสไฟฟ้า 39,680,567.64 บาท เฉลี่ยเดือนละ3,306,713 บาท
ปี พ.ศ.2558 รวมค่าใช้กระแสไฟฟ้า 42,184,872.39 บาท เฉลี่ยเดือนละ 3,515,406 บาท
ปี พ.ศ.2559 รวมค่าใช้กระแสไฟฟ้า 43,114,852.79 บาท เฉลี่ยเดือนละ 3,592,904 บาท
ปี พ.ศ.2560 รวมค่าใช้กระแสไฟฟ้า 39,572,693.52 บาท เฉลี่ยเดือนละ 3,297,724.46บาท
ปี พ.ศ.2561 รวมค่าใช้กระแสไฟฟ้า 4 เดือนเป็นเงิน 13,214,987.86 บาท เฉลี่ยเดือนละ 3,303,746.96 บาท.

 ผศ.นพพร เหรียญทอง รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ วิทยาเขต
ปัตตานี ชี้แจงว่า จากปัญหาการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มากขึ้นอย่างต่อเน่ืองของ วิทยาเขตปัตตานี  
จึงขอความร่วมมือจากบุคลากร นักศึกษา ผู้ที่พักอาศัย และผู้ประกอบกิจการในมหาวิทยาลัย  
ร่วมกันประหยัดพลังงาน ได้แก่ขอความร่วมมือ ทุกคณะหน่วยงานเปิดเครื่องปรับอากาศเฉพาะ 
เวลา 10.00 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 15.30 น. และปิดไฟฟ้า แสงสว่าง และพัดลม  
เมือ่ไมม่คีวามจำาเปน็ในการใช้งาน โดยปดิเมือ่ไมม่คีนทำางานหรือเรยีน โดยเฉพาะในชว่งเวลา 12.00 -  
13.00 น. และหลังเวลา 16.30 น. นอกจากนี้วิทยาเขตปัตตานีได้เร่งดำาเนินการใน 3 มาตรการ 
เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติม ดังนี้

 มาตรการที่ 1 เปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน อาทิ เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างมาเป็น หลอดไฟฟ้าแบบ LED 
และลดจำานวนหลอดลง ซึ่งขณะนี้ดำาเนินการมาได้ประมาณร้อยละ 95  เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กที่เสื่อมสภาพ มาใช้เครื่องปรับอากาศ
ที่ประหยัดพลังงานมากขึ้น สามารถดำาเนินการได้แล้วประมาณร้อยละ 35  และเพิ่มแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  เช่น  โครงการ 
จัดทำา Solar¬Rooftop ซึ่งจะมีโครงการนำาร่องบนอาคารเรียนรวม และสำานักวิทยบริการ เป็นต้น 
 มาตรการที่ 2 คือSmart Monitor ด้วยการการติดตั้ง digital meter โดยเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย และสร้างระบบ Smart Monitor 
เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถดูข้อมูลต่าง ๆ ทางไฟฟ้าได ้ในแบบ Real-time มาตรการนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2561 และ
หลงัจากนีก้เ็ขา้สูม่าตรการที ่3 คอืการจดัเกบ็คา่พลงังานไฟฟา้จากคณะ หนว่ยงาน ตามรายงานการใชง้านหรอืความสิน้เปลอืงทีเ่กดิข้ึน เพือ่ทำาให้
คณะ/หน่วยงานมีการขับเคลื่อนบริหารจัดการความประหยัดภายในองค์กรย่อย ๆ เพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงาน
 รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า จากผลการดำาเนินการรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษา
ประหยัดไฟฟ้า จะเห็นได้ว่าในปี พ.ศ.2559 วิทยาเขตปัตตานีค่าใช้กระแสไฟฟ้า 43,114,852.79 บาท หรือเฉล่ียเดือนละ 3,592,904 บาท 
และในปี พ.ศ.2560 ค่าใช้กระแสไฟฟ้าลดลงเหลือ 39,572,693.52 บาท โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายลงกว่า 3.5 ล้านบาท หรือเฉลี่ยมีค่าใช้จ่าย
เดือนละ 3,297,724.46 บาท  คาดว่าการตระหนักถึงความจำาเป็นท่ีจะต้องช่วยกันประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าของบุคลากร และนักศึกษา  
ตลอดจนมาตรการประหยัดพลังงาน และร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าพลังงานไฟฟ้า จะช่วยลดรายจ่ายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานีได้อย่างต่อเนื่อง .
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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


