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ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ชีววิทยา)
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



ผู้บริหาร ม.อ. เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	เข้าเฝ้าฯ	ทูลเกล้าฯ	ถวายปริญญาวิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 (ชีววิทยา)	เมื่อวันที่	21	มีนาคม	2557	
ที่อาคารชัยพัฒนา	สวนจิตรลดา	
	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 ทรง
เป็นนักวิชาการท่ีใฝ่พระทัยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	 ทรงให้ความส�าคัญกับการศึกษาวิจัยด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ	 อันเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ซึ่งเป็น
ธนาคารพืชพรรณส�าหรับเก็บรักษาพันธุกรรมพืชท่ีเป็นเมล็ด
และเนื้อเย่ือ	 และเป็นแหล่งข้อมูลพันธุกรรมพืชเพ่ือสะดวกใน
การอ ้างอิงค ้นคว ้า	 ในส ่วนของพระมหากรุณาธิคุณแก่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ในปี	 2539	ทรงมีพระราชด�าริให้
โครงการอนุรักษ ์ พันธุกรรมพืชฯ	 ร ่วมกับพิพิธภัณฑ์พืช	
ภาควิชาชีววิทยา	 คณะวิทยาศาสตร์	 จัดถ่ายภาพตัวอย่าง
พรรณไม้แห้งที่รวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์มากกว่า	 20,000	
ตั วอย ่ า ง 	 ต ่ อมา ในป ี 	 2545 	 ทร งมีพ ระ ราชา นุญาต
ให้มหาวิทยาลัยด�าเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชใน
พ้ืนท่ีปกปักเขาคอหงส์	 อ�าเภอหาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	 เพ่ือ
อนุรักษ์ป่าใกล้เมืองผืนสุดท้ายของอ�าเภอหาดใหญ่	 ศึกษาวิจัย

และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ	 พัฒนาให้เกิดผลต่อ
ชุมชน	 ซึ่งเป็นสิ่งท่ียืนยันให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ	 พระวิสัย
ทัศน์อันกว้างไกล	 ท่ีมีต ่อการคุ ้มครองความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
	 ปี	 2549	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ได้น้อมเกล้าฯ	
ถวายพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา	 ซึ่งอยู ่ในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริฯ	 และ
ทรงพระราชทานชื่อพิพิธภัณฑ์ฯ	 แห่งน้ีว่า	 “พิพิธภัณฑสถาน
ธรรมชาติ วิ ทยา 	 ๕๐ 	 พรรษา 	 สยามบรมราช กุมารี ”
โดยพระเกียรติคุณดังกล่าว	สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในการประชุมครั้งท่ี	 349(5/2556)	 เมื่อวันท่ี	 22	 มิถุนายน
2556	 จึงได้มีมติให้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ	 ถวายปริญญา
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 	 (ชี ววิทยา) 	 แด ่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

งานประชาสัมพันธ์	 กองกลาง	 รายงาน
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ผู้บริหาร ม.อ. เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ	ถวายปริญญากิตติมศักดิ์
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

มุมหนึ่งในรั้วศรีตรัง

พระโอวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2544

ม.อ.เตรียมขยายศักยภาพทางวิชาการสู่ส่วนกลาง

ม.อ. ค้นพบนวัตกรรมใหม่ได้รับรางวัลเหรียญทองในผลงาน
กาวส�าหรับติดยางกับโลหะลดการน�าเข้าปีละหลายพันล้านบาท

รวมพลัง ราชการไทย ลดใช้พลังงาน

ผลงานวิจัยหมอนรองศีรษะจากพอลิยูรีเทนเจลและยางพารา
ลดปัญหาแผลกดทับผู้ป่วยผ่าตัดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คว้ารางวัลเหรียญทอง ณ กรุงเจนีวา

ผู้บริหาร  ม.อ.ศึกษาดูงานเพื่อเปิดโรงเรียนสาธิตอิสลาม
และท�า MOU กับมหาวิทยาลัยในจอร์แดน และตุรกี

คณะผู้บริหารสถาบันฮาลาล ม.อ. เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ
ฮาลาล The Conference of Food and Medicine in light 
of Recent Developments ณ มหาวิทยาลัยซาร์จาห์
(University of Sharjah) ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
ส่งผลต่อการสร้างเครือข่ายการท�างานด้านกิจการฮาลาล

ผลงานวิจัยยางปูสระเก็บกักน�้าของ ม.อ.ปัตตานี
ได้รับเหรียญทองแดง จากประกวดผลงานวิจัย
จากสมาพันธรัฐสวิส

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ล�าดับที่ 6 อ่างแก้วเกมส์

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ม.อ. ร่วมสัมมนาจัดท�าแผน
สื่อสารการตลาด

ภาพเป็นข่าว

แนะน�าหลักสูตรวิทยาเขตปัตตานี

มุมหนึ่งในรั้วศรีตรัง

	 พระบาทสมเด็ จพระ เจ ้ าอ ยู ่ หั ว 	 ทรงพระกรุณา
โปรดเกล ้าฯให ้สมเด็จพระเจ ้าลูกเธอเจ ้าฟ ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์	 อัครราชกุมารี	 เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตร	 แก ่ ผู ้ส� า เ ร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	ปีการศึกษา	2556	ในวันอังคารที่	2	วันพุธที่	3	
และวันพฤหัสบดี ท่ี 	 4	 กันยายน	 2557	 เวลา	 14.00	 น.
ณ	 ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ	 ครบ	 ๖๐	 ปี	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่	โดยมีบัณฑิต
ที่ส�าเร็จการศึกษา	และมีสิทธ์ิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	
ในปีนี้จ�านวน	8,100	คน



(ที่มา	:		http://archive.oas.psu.ac.th/psu)



	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เห็นชอบในมติท่ี
ประชุมคณบดี	เมื่อวันที่	6	กุมภาพันธ์	2557	ให้มีการขยาย
เขตการศึกษาไปยังพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร	 เพื่อจัดการ
บริการวิชาการที่ เป ็นเอกลักษณ ์และเป ็นเลิศของ
มหาวิทยาลัยสู่ส่วนกลาง	และเพื่อเป็นหน่วยประสานงาน
เชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับส่วนกลาง	 โดยใช้ท่ีดินของการ
รถไฟแห่งประเทศไทย	บริเวณย่านพหลโยธิน	เขตจตุจักร
เป็นที่ตั้งเขตการศึกษา
	 	 รศ.ดร.ชูศักด์ิ	 	 ลิ่มสกุล	 อธิการบดีมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 	 เปิดเผยว่า	 ตลอดระยะเวลา	 45	ปีที่ผ่านมา		
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		ได้มีพัฒนาการเป็นอย่างมากทั้ง
ด้านการเรียนการสอน	 การวิจัย	 และบริการวิชาการ	 ดังนั้น
เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยให้
มากย่ิงขึ้น	 จึงจ�าเป็นต้องมีการขยายงานไปยังพ้ืนที่ต ่างๆ
เพ่ิมมากขึ้น	 โดยมหาวิทยาลัยมีแนวคิดที่จะขยายเขตการ
ศึกษาไปยังพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครโดยเลือกท่ีตั้งท่ีเน้นความ
สะดวกในการเดินทางและไม่ไกลจากใจกลางเมือง	ณ	 ท่ีดิน
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย	บริเวณย่านพหลโยธิน	 โดย
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งวิทยาเขตใหม่	 นอกจากจะเป็นการ
ขยายงานด้านวิชาการ	 และบริการวิชาการท่ีเป็นเอกลักษณ์
และเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยสู่ส่วนกลางตามความต้องการ

  ม.อ.เตรียมขยายศักยภาพทางวิชาการ สู่ส่วนกลาง

ของประเทศแล ้ว 	 ยัง เป ็นหน ่วยประสานงานระหว ่าง
มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยใน
ส่วนกลางอีกด้วย		
	 หลักสูตรสาขาวิชาที่ เป ็น เอกลักษณ ์ เฉพาะของ
มหาวิทยาลัยและของพื้นที่	 	ซึ่งคาดว่าจะเป็นที่สนใจอย่างมาก
ในส่วนกลาง	 เช ่นหลักสูตรวิเทศน์ธุรกิจ	 (จีน)	 หลักสูตร
บริหารธุรกิจที่เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างคณะวิทยาการจัดการ
และวิทยาลัยอิสลามศึกษา	หลักสูตรอิสลามศึกษา	หลักสูตร
กฎหมายอิสลาม	 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์อิสลาม	 หลักสูตร	
digital-multimedia			หลักสูตรภาษามลายู		หลักสูตรการแพทย์
แผนไทย	 หลักสูตรท่ีเป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง
ประเทศ	 เช ่น	 หลักสูตรภาษาจีน	 (2+2)	 (ศิลปะศาสตร์)		
หลักสูตรบริหารธุรกิจ	 (ร่วมกับประเทศจีน)	 อิสลามศึกษา		
หลักสูตรเวชศาสตร์เขตร้อน	 หลักสูตรระบาดวิทยา	 เป็นต้น
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เปิดเผยเพ่ิมเติมว่า		
นอกจากน้ัน	 ยังมีแผนจะจัดเป็นศูนย์บริการวิชาการ	 การจัด
อบรมระยะส้ันในหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน	 โดยโครงการดังกล่าวจะน�าเสนอความเห็นต่อ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป.

งานประชาสัมพันธ์	กองกลาง		รายงาน

05 วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์



ประหยัดน�้ำมันโดย 
1. ตรวจสอบลมยำงเปนประจ�ำ 

2. สับเปลี่ยนยางตรวจตั้งศูนยลอตามกําหนด 

3. ดับเครื่องทุกครั้งเมื่อตองจอดรถนานๆ 

4. ใชเกียรใหเหมาะสมกับสภาพเสนทาง 

5. ไมออกรถกระชากจนดังเอี๊ยด 

6. ไมเรงเครื่องยนตตอนเกียรวาง (เบิ้ลเครื่อง) 

108 วิธีปฏิบัติเพื่อการประหยัดพลังงาน

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

7. ตรวจเช็คเครื่องยนตสมํ่าเสมอ 

8. ไมตองอุนเครื่อง ขับชาๆ เครื่องจะอุนเองที่ 1-2 กิโลเมตรแรก 

9. ไมบรรทุกนํ้าหนักเกินพิกัด 

10. ใชระบบการใชรถรวมกัน (Car Pool)

รวมพลัง
ราชการไทย

ลดใช้พลงังาน

	 นักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 น�าเสนอผลงาน
จากงานวิจัยใหม่	รับรางวัลเหรียญทองในผลงานกาวส�าหรับติด
ยางกับโลหะ	 ในเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ	
ครั้งที่	42		ณ	กรุงเจนีวา	สมาพันธรัฐสวิส	ในผลงาน	กว่า	1,000	
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจาก	45	ประเทศ

 รศ.ดร.เจริญ	นาคะสรรค์		หัวหน้าโครงการวิจัย
กาวส�าหรับติดยางกับโลหะโดยใช้กาวรองพ้ืน
(ไพรเมอร์)	 และกาวยางธรรมชาติ	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 เปิดเผยว่า	
ปัจจุบันการใช้กาวที่ใช้ยึดระหว่างยางกับโลหะ
ชนิดต ่างๆ	 มีการขยายตัวมากขึ้น	 เนื่องจาก

ผลิตภัณฑ์ยางท่ีใช้ในงานเชิงวิศวกรรมส่วนใหญ่ไม่ได้ท�าขึ้น
จากยาง เ พี ย งอย ่ า ง เ ดี ยวอาจมี ก า ร เส ริ มความแข็ งแ ร ง
ให้แก่โครงสร้างด้วยโลหะ	 ท�าให้ปริมาณการใช้ยางติดโลหะมี
ความจ�าเป็นในระบบอุตสาหกรรมโดยใช้เป็นส่วนประกอบ	 เช่น
ชุดอุปกรณ์ลดเสียงดังท่ีเกิดจากการสั่น	 การเคลื่อนท่ี	 และการ
เสียดสี	 หรือความเสียหายจากการสั่นสะเทือน	 ปกป้องความเสีย
หายจากการกระแทก	 และใช้อุดรอยรั่วของน�้ามัน	 กาวท่ีใช้ติด
ระหว่างยางกับโลหะจึงเข้ามามีบทบาทส�าคัญในกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว	 การผลิตกาวยางกับโลหะมีความจ�าเป็นท่ีจะ
ต้องใช้องค์ประกอบ	2	ส่วน	คือ	กาวรองพื้นหรือไพรเมอร์	หรือตัวให้
แรงยึดติด	 เพ่ือช่วยให้เกิดการเปียกที่ผิวของวัสดุท่ีต้องการติด	และ
ยังช่วยเสริมความแข็งแรงของพันธะทางเคมี	และส่วนกาวทาชั้นบน	
เพ่ือเป็นชั้นยึดยางคอมเปาว์และเสริมประสิทธิภาพในการยึดติด

ม.อ. ค้นพบนวัตกรรมใหม่

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ในผลงานกาวส�าหรับติดยางกับโลหะ

ลดการน�าเข้าปีละหลายพันล้านบาท

โลหะ	 จากความส�าคัญดังกล่าวจึงได้มีการศึกษาวิจัยเรื่องกาว
ส�าหรับติดยางกับโลหะโดยใช้กาวรองพ้ืนและกาวยางธรรมชาติ		
โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	คือ	รศ.อาซีซัน	แกสมาน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และ	 ดร.เอกวิภู	 กาลกรณ์สุร
ปราณี	คณะวิทยาศาสตร์	การวิจัยดังกล่าวจะมุ่งเน้นการพัฒนาการ
เตรียมสารไพรเมอร์เพ่ือน�ามาประยุกต์ใช้กับกาวสูตรท่ีให้คุณสมบัติ
ท่ีดีท่ีสุดจากงานวิจัย	 	 โดยการศึกษาคุณสมบัติการยึดติดระหว่าง
คอมเปาวด์ยางธรรมชาติกับโลหะ	 3	 ชนิด	 คือ	 ทองแดง	 เหล็ก
และอลูมิเนียม
	 รศ.ดร.เจริญ	 นาคะสรรค์	 	 เปิดเผยถึงผลสรุปการวิจัยว่า		
สามารถพัฒนายางพาราเป็นกาวได้	 โดยการลดขนาดโมเลกุลของ
ยางพาราให้มีความเหมาะสมแก่ความต้องการของอุตสาหกรรม
แต่ละอย่างด้วยวิธีการทางเคมี	 พบว่า	 ให้ความสามารถในการ
ติดประสานระหว่างยางกับโลหะสูงมาก	กาวชนิดนี้เหมาะส�าหรับใช้
งานในอุตสาหกรรมยานยนต์	 การก่อสร้าง	 และการขนส่ง	 ส�าหรับ
การเคลือบลงบนผิวโลหะอาจจะใช้การพ่น	การทาด้วยแปรงหรือลูก
กลิ้ง	 และการจุ ่ม	 นอกจากมีคุณสมบัติด้านความแข็งแรงแล้ว
กาวชนิดนี้ยังมีข้อดีทางด้านการทนน�้ามันและสิ่งแวดล้อม	
	 “จุดเด ่นของกาวชนิดน้ีคือเป ็นกาวที่สร ้างจากวัตถุดิบ
ธรรมชาติ	ไม่มีองค์ประกอบของสารพิษเจือปนอยู่ดังเช่นกาวที่ใช้กัน
ทั่วไป	 ซึ่งมักจะมีฟอร์มาลินเป็นองค์ประกอบซึ่งเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพมาก	และข้อส�าคัญคือกาวท่ีคิดข้ึนนี้มีความแข็งแรงสูง
กว่ากาวท่ีใช้กันอยู่	 เพราะฉะน้ัน	 โอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากกาว
ท่ีผลิตจากน�้ายางพาราจึงมีสูงมาก	และจะมีมูลค่ามหาศาลเพราะ
สามารถลดการน�าเข้ากาวซึ่งเราต้องน�าเข้ามาปีละหลายพันล้าน
บาทได้เป็นอย่างดี.”		รศ.ดร.เจริญ	นาคะสรรค์		เปิดเผยเพิ่มเติม
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ผลงานวิจัยหมอนรองศีรษะจาก

พอลิยูรีเทนเจลและยางพารา

ลดปัญหาแผลกดทับผู้ป่วยผ่าตัด

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คว้ารางวัลเหรียญทอง ณ กรุงเจนีวา

	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์
วิทยาเขตหาดใหญ่	 ร่วมกับ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ค้นคว้าวิจัย
หมอนรองศีรษะจากพอลิยูรีเทนเจลและยางพาราแปรรูป	
ป้องกันแผลกดทับจากการผ่าตัด	ยึดหยุ่นได้ตามแรงกดทับ	ลด
แรงกดบริเวณศีรษะและใบหน้า	 ได้รับรางวัลเหรียญทองจาก
การประกวด	ในงาน	42nd International Exhibition of Inventions
of	 Geneva	 ณ	 กรุงเจนีวา	 สมาพันธรัฐสวิส	 เม่ือวันท่ี	 2-6	
เมษายน	2557		 

	 ดร . 	 ณัฐพงศ ์ 	 นิ ธิอุทัย	
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	 ผู ้ร ่วมค ้นคว ้าวิจัย
หมอนรองศีรษะจากพอลิยูรีเทน
เจลและยาพารา	 เปิดเผยว่า	 งาน
วิจัยสิ่งประดิษฐ์จากพอลิยูรีเทน

เจลและยางพารา	 เป็นงานวิจัยที่ท�ามากว่า	 10	ปี	 โดยแรกเริ่มได้
งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยส่วนหน่ึงมาท�าการวิจัย	
และอาศัยเครื่องมือและอุปกรณ์บางชิ้นจาก	คณะวิศวกรรมศาสตร์	
ม.อ.หาดใหญ่	 เพ่ือท�าการทดลอง	 งานวิจัยเก่ียวกับพอลิยูรีเทนเจล
และยางพารา	 ได้มีการพัฒนามาเรื่อยๆ	 โดยมีกลุ่มนักศึกษาระดับ
บัณฑิตวิทยาลัยเข้ามาร่วมท�าการวิจัย	มีการส่งผลงานเข้าประกวด
ในหลายๆ	 โครงการ	 โดยขณะนั้นรูปแบบของชิ้นงานยังไม่มีความ
หลากหลาย	มีรูปแบบเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมธรรมดา	ได้รับรางวัลมาหลาย
เวที	 และที่ส�าคัญผลงานชิ้นน้ีมีผลช่วยส่งเสริมเป็นทุนการศึกษาให้
แก่นักศึกษาได้มีทุนทรัพย์จากการจ�าหน่ายชิ้นงานจนจบการศึกษา
มาหลายรุ่น
	 จากผลงานดังกล่าวจึงจุดประกายให้ได้รับโอกาสจาก	
ผศ.พญ.นลินี 	 โก วิทวนาวงษ ์ 	 วิสัญญี	 แพทย ์ โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์	 หัวหน้าโครงการวิจัยหมอนเจลรองศีรษะป้องกัน
แผลกดทับ	 ส่งโจทย์ให้ต ่อยอดและพัฒนางานวิจัยประดิษฐ์

หมอนรองศีรษะจากพอลิยูรีเทนเจลและยางพารา	 เพ่ือใช้กับกรณี
ผู้ป่วยแผลกดทับเกิดจากแรงกดจากภายนอกกระท�าต่อผิวหนัง
ท�าให้เกิดความดันกดทับระหว่างผิวสัมผัส	 มักพบในผู้ป่วยท่ีไม่
สามารถขยับตัวได้เป็นเวลานาน	 เช่น	 ผู้ป่วยอัมพฤกษ์	 อัมพาต
หรือผู้ป่วยที่ดมยาสลบและผ่าตัดเป็นเวลานาน	 โดยเฉพาะการ
ผ่าตัดที่นานเกิน	2	ชั่วโมง	ได้แก่	การผ่าตัดสมอง	ผ่าตัดในช่องปอด	
หรือการผ่าตัดกระดูกสันหลัง	 ซึ่งต้องใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ	
2	ชั่วโมงขึ้นไป	และผู้ป่วยจะต้องนอนผ่าตัดในท่านอนคว�่า	หากเกิด
แผลกดทับบริเวณผิวหนังและกล้ามเน้ืออาจเกิดความพิการ	 และ
ต้องเสียท้ังเวลาและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา	จึงมีความพยายาม
ท่ีจะประดิษฐ์วัสดุรองรับเพ่ือป้องกันบริเวณท่ีจะเกิดแผลกดทับสูง	
เช่น	บริเวณศีรษะและใบหน้า	ทางคณะผู้วิจัยพยายามใช้ยางพารา
แปรรูปซึ่งเป ็นวัสดุที่หาได ้ง ่ายภายในประเทศและช ่วยเพ่ิม
มูลค ่าแก ่ยางพารา	 ลดการน�าเข ้า วัสดุทางการแพทย ์จาก
ต่างประเทศ	ซึ่งมีราคาสูงกว่าหลายเท่า	 โดยหมอน	 เจลฯ	 ท่ีน�าเข้า
จากต ่างประเทศจะมีราคา	 8,000-10,000	 บาท	 ในขณะท่ี
หมอนเจลฯ	ที่ผลิตเองมีราคาประมาณ	4,500	บาท	 ในส่วนของรูป
แบบชิ้นงานจะมีการพัฒนารูปแบบจากเดิมเป็นชิ้นส่ีเหลี่ยมธรรมดา
ให้เป ็นลักษณะโค้งเข ้ารูปทรงกับการใช้งาน	 โดย	 พญ.นลินี
โกวิทวนาวงษ์	 วิสัญญี	 ได้ส่งรูปแบบการวิจัย	 บล็อกรูปทรงต่างๆ
ที่น่าสนใจ	 และเหมาะสมต่อการใช้งานมาให้ทางทีมงานวิจัยได้
ด�าเนินการพัฒนาต่อยอดต่อไป	 โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 หรือ	 สกว.	 ในการด�าเนินการ
พัฒนางานวิจัย
	 ผลงานดังกล่าวถือเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าและประโยชน์
ต่อสาธารณชน	และคว้ารางวัลเหรียญทอง	1	ใน	5	รางวัล	จากการ
ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในฐานะ
ตัวแทนประเทศไทย	 ในงาน	 42nd	 International	 Exhibition	 of
Inventions	of	Geneva	ณ	กรุงเจนีวา	สมาพันธรัฐสวิส	เมื่อวันที่	2-6	
เมษายน	 2557	 ถือเป ็นความภาคภูมิ ใจของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์.
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	 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ศึกษาดู
งานการจัดการศึกษาโรงเรียนอิสลามมัธยมศึกษา	 เพ่ือเป็น
ต ้นแบบการเป ิดโรงเรียนสาธิตอิสลาม	 และท�าบันทึก
ความร่วมมือทางวิชาการ	 การแลกเปลี่ยนอาจารย์และ
นักศึกษากับมหาวิทยาลัยในจอร์แดนและตุรกี	เพื่อให้นักศึกษา
ไทยได้มีโอกาสไปศึกษาในประเทศท่ีใช้ภาษาอาหรับ	 รวมท้ัง
เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดตั้งสถาบันทดสอบภาษา
อาหรับในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	
 ผศ.สมปอง	ทองผ่อง	รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี	แจ้งว่า	
เมื่อวันท่ี	 22-	 31	มีนาคม	2557	คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	ซึ่งประกอบด้วย	ศ.ดร.กนก	วงศ์ตระหง่าน	คณะกรรมการที่
ปรึกษา	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 	 รศ.ดร.ชูศักดิ์	 ลิ่มสกุล	
อธิการบดี	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ,	 ผศ.สมปอง	 ทองผ่อง
รองอธิการบดีวิทยาเขตป ัตตานี 	 ผศ.ดร. ยุพดี 	 ชัย สุขสันต ์		
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	 วิทยาเขตปัตตานี	
ดร.ยูโซ๊ะ	 ตาเละ	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา	พร้อมคณะ
รวม	13	คน	ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน	ณ	ประเทศจอร์แดนและตุรกี	
โดยวันท่ี	 23	 มีนาคม	 2557	 ได ้ไปศึกษา	 การจัดการศึกษา
ณ	King’Academy	ซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติ	 ในประเทศจอร์แดน	
เพ่ือเป็นต้นแบบและเป็นแนวทางการน�ามาเปิดโรงเรียนสาธิต
อิสลาม	 ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ซึ่งมี
แผนที่จะเปิดรับนักเรียน	ในปีการศึกษา	2558		และในวันเดียวกันได้
เดินทางไปและได ้ท� า 	 MOU	 (MOU:Memorandum	 Of	
Understanding)	 เพ่ือความร่วมมือทางวิชาการ	 กับ	University	 of		
Jordan	 นอกจากน้ี	 สมาคมนักศึกษาไทยในจอร์แดน	 ได้ให้การ
ต้อนรับคณะผู ้บริหารจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 โดยมี
เอกอัครราชทูตพิริยะ	 เข็มพล	 เป ็นประธานในการต ้อนรับ	
ณ	 สถานเอกอัครราชทูตไทย	ณ	 กรุงอัมมาน	 ต่อมาในวันที่	 24	
มีนาคม	2557	 เยือนส�านักงานจุฬาราชมนตรี	 (The	Genaral	 Ifta’
Department	)	วันต่อมาได้ท�า	MOU	กับ	Mutah	University	
ประเทศจอร์แดน

 
	 วันท่ี	 26	มีนาคม	 2557	 ได้เดินทางไป	ท�าMOU	 กับ	 Fatih	
University	ณ	เมือง	 Istanbul	ประเทศตุรกี	วันที่	27	มีนาคม	2557	
เยือน	 Gulen	 School	 วันที่ 	 28	 มีนาคม	 2557	 เยือนสถาน
เอกอัครราชทูตไทย	ณ	กรุงอังการา	 	แล้วเยือน	Ankara	University	
และPresidency	of	Religious	Affairs	หรือส�านักงานจุฬาราชมนตรี	

	 รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี	 แจ้งว่า	 การเดินทางไปเยือน
โรงเรียนและมหาวิทยาลัยในประเทศจอร์แดน	 และประเทศตุรกี	
ครั้งน้ี	 ท�าให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ได้แนวทางการน�ามา
เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาในโรงเรียนสาธิตอิสลาม	ของวิทยาลัย
อิสลามศึกษา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานีและ
ผลจากการได้ท�าบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ในประเทศจอร์แดน	 อีก	 2	 สถาบัน	 จากท่ีเดิมได้เคยท�าไว้แล้ว
2	สถาบัน	และ	อีก	1	สถาบันในประเทศตุรกี	จากที่เคยท�า	MOU	ไว้
แล้ว	 3	 สถาบัน	 ท�าให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 มีโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา	กับมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอาหรับในการเรียน
การสอน	 และยังเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
ท่ีก�าลังด�าเนินการจัดต้ังสถาบันทดสอบภาษาอาหรับ	 ซึ่งจะท�าให้
นักศึกษาไทยท่ีจะเดินทางไปศึกษา	 ในประเทศท่ีใช้ภาษาอาหรับ
สามารถเรียน	 และทดสอบภาษาอาหรับได้ภายในประเทศไทย
ลดระยะเวลาท่ีจะต้องไปเรียนภาษาอาหรับในมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศ	

ผู้บริหาร  ม.อ.ศึกษาดูงานเพื่อเปิดโรงเรียนสาธิตอิสลาม 

และท�า MOU กับมหาวิทยาลัยในจอร์แดน และตุรกี
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	 เม่ือวันท่ี	 14-24	 เมษายน	 2557	 คณะผู้บริหารสถาบัน
ฮาลาล	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี  
ประกอบด้วย	 ดร.อัสมัน	 แตอาลี	 รองผู้อ�านวยการสถาบัน
ฮาลาลฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	 ดร.กิตติ	 เจิดรังษี	
รองผู ้อ�านวยการสถาบันฮาลาลฝ่ายพัฒนา	 พร้อมด้วย
ดร.ยูโซะ	 ตาเละ	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา	 และ
ดร.อาลี	 สาเมาะ	 อาจารย์วิทยาลัยอิสลามศึกษา	ม.อ.ปัตตานี	
ได้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการฮาลาล	 The	 Conference	 of	
Food	and	Medicine	 in	 light	of	Recent	Developments	ซึ่งจัด
โดยคณะนิติศาสตร์อิสลามและอิสลามศึกษา	 มหาวิทยาลัย
ซาร์จาห์	 ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	 และได้ร่วมน�าเสนอ
บทความวิชาการหัวข้อ	 “บทบาทสถาบันฮาลาล	มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร ์ 	 ในการ คุ ้มครอง ผู ้บริ โภคมุสลิมใน
ประเทศไทย”

 ดร.อัสมัน	แตอาลี	 รองผู้อ�านวยการ
ส ถ า บั น ฮ า ล า ล ฝ ่ า ย วิ ช า ก า ร แ ล ะ
วิเทศสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์
เปิดเผยว่า	 นอกจากการเดินทางเพ่ือเข้า
ร ่วมสัมมนาทางวิชาการฮาลาล	 The	
Conference	of	Food	and	Medicine	 in	

light	of	Recent	Developments	ของคณะจากสถาบันฮาลาลแล้ว
ยังได้มีการน�าเสนอบทความวิชาการหัวข้อ	 “บทบาทสถาบันฮาลาล	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ในการคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิมใน
ประเทศไทย”	 อีกด้วย	 จากนั้นได้เดินทางเยือนองค์กรต่างๆ	 ใน
ประเทศซาอุดิอาระเบีย	อาทิ	องค์กรอิสลามเพ่ือฮาลาลนานาชาติ	 ,	

คณะผู้บริหารสถาบันฮาลาล ม.อ. เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการฮาลาล

The Conference of Food and Medicine in light of Recent 

Developments ณ มหาวิทยาลัยซาร์จาห์ (University of Sharjah) 

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ส่งผลต่อการสร้างเครือข่าย

การท�างานด้านกิจการฮาลาล

ส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	 ณ	 เมืองเจดดาห์,
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงริยาด,	สถานกงสุลใหญ่	ณ	เมืองเจดดาห์,
มหาวิทยาลัยอิสลามมาดีนะห์		ณ	เมืองมาดีนะห์		มหาวิทยาลัยคิงส์
สะอูด	 	ณ	 กรุงริยาด	 ,มหาวิทยาลัยอิหม่ามมูฮัมมัด	 บิน	 ซาอูด	
ณ	กรุงริยาด,	มหาวิทยาลัยอุมมุลกุรอ	 	ณ	 เมืองเมกกะ	ทั้งนี้เพื่อจะ
พัฒนาให้มีการจัดท�าข้อตกลงร่วมกัน	 (MOU)	 ในความร่วมมือด้าน
การศึกษาและวิจัย	 เพ่ือท่ีจะพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
ของไทยให้เป็นท่ีรู้จักในประเทศมุสลิมแพร่หลายย่ิงขึ้น	 ทั้งในด้าน
วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และการรับรองผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องตาม
หลักศาสนาอิสลาม	 เป็นการสร้างโอกาสให้กับการส่งออกอาหาร
ฮาลาลของไทย
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	 นักวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ได้รับรางวัลผลงานวิจัยวัสดุ
ปูสระเก็บกักน�้าจากน�้ายางข้นชนิดครีม	 ระดับเหรียญทองแดง
จากงาน	42nd	International	Exhibition	of	Inventions	of	Geneva	
ณ	กรุงเจนีวา	สมาพันธรัฐสวิส	ในฐานะตัวแทนประเทศไทย							

 รองศาสตราจารย์อาซีซัน		
แ ก ส ม า น 	 นั ก วิ ช า ก า ร คณ ะ
วิทยาศาสตร ์ และ เทคโนโล ยี	
มหาวิทยาลัย	 สงขลานครินทร ์	
วิทยาเขตปัตตานี	 ผู้รับผิดชอบผล
งานวิจัยวัสดุปูสระเก็บกักน�้าจาก
น�้ ายางข ้นชนิดครีม 	 ชี้ แจงว ่ า
ผลงานวิ จัยได ้ รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง	 จากงาน	 42	 nd	
Internat ional 	 Exhibi t ion	 of
Inventions	of	Geneva	ณ	กรุงเจนี

ว ่ าสมาพันธรัฐสวิส	 เ กิดขึ้น เนื่ องจากป ัจจุบันประเทศไทย
ประสบปัญหาด ้านแหล ่งน�้า 	 บางฤดูกาลเกิดภาวะน�้าท ่วม
บางฤดูกาลเกิดภาวการณ์ขาดแคลนน�้าอย่างรุนแรง	 ต้องประกาศ
เขตภัยพิบัติ	 ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการซึมของน�้าลงไปยัง
ใต้ดิน	ดินไม่สามารถกักเก็บน�า้ได้	 	 การลดปัญหาดังกล่าว	บางครั้ง
มีการใช้แผ่นพลาสติก	หรือแผ่นยางสังเคราะห์ปูทับลงไปบนพ้ืนที่
สระเก็บน�้าเพ่ือป้องกันการซึมของน�้า	 แต่แผ่นพลาสติกอาจเกิดการ
ฉีกขาดได้ง่ายและมีอายุการใช้งานสั้นกว่า	ทั้งนี้	“การเคลือบสระน�้า
จากน�้ายางธรรมชาติร่วมกับวัสดุเสริม”	 เพื่อป้องกันน�้าซึมลงสู่ผิวดิน	
หรือส�าหรับกักเก็บน�้าไว้ใช้ประโยชน์สามารถใช้เคลือบบ่อหรือสระ
น�้าได้ทุกประเภท	เช่น	สระกักเก็บน�้าในภาคเกษตรกรรม	โดยเฉพาะ
เขตพ้ืนที่นอกชลประทานท่ีขาดแคลนน�้าท�าเกษตรในช่วงหน้าแล้ง	
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	 บ่อบ�าบัดน�้าเสีย	 บ่อกักเก็บน�้าใช้ส�าหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม	บ่อตกแต่งหรือบ่ออเนกประสงค์ในหน่วยงาน
ภาครัฐ	 สถานศึกษา	 หรือบ้านเรือนท่ัวไป	 การเคลือบสระน�้าจาก
น�้ายางธรรมชาติร่วมกับวัสดุเสริม	มีขั้นตอนดังนี้	คือการเตรียมพื้นที่	
เตรียมแผ่นผ ้าโดยการเย็บผ ้าให ้ติดกันให ้มีขนาดตามพ้ืนท่ี
ที่ต้องการปูสระด้วยยาง	 โดยสามารถเย็บแผ่นผ้าในพ้ืนที่ได้เลย
จากนั้นปั้มน�้ายางท่ีผสมสารเคมีผ่านท่อ	 และอัดด้วยความดันจาก
ปั ๊มลมผ่านสายยางซึ่งระยะท่ีสามารถพ่นได้ในรัศมีประมาณ
30	 เมตร	 พ่นให้เป็นละอองลงบนผ้าที่ปูลงไป	 น�้ายางจะเกิดการ
ซึมลงไปในชั้นของผ้า	บางส่วนก็จะซึมลงไปยึดกับชั้นดินเคลือบที่ผิว
ของผ้า	 เมื่อได้ความหนาที่ต้องการ	ปล่อยให้แห้ง	 อาจจะพ่นทับลง
ไปได้อีก	 ในกรณีท่ีต้องการความแข็งแรงมากขึ้นอาจจะเพ่ิมชั้นของ
ผ้าใบอีก	 ในบริเวณคันของสระจ�าเป็นต้องตอกหมุดเพื่อให้ยึดแผ่น
ยางกับพ้ืนดินไว้ป้องกันการพังทลายของดิน	หลังจากนั้น	 ทิ้งไว้ให้

ผลงานวิจัยยางปูสระเก็บกักน�้าของ

ม.อ.ปัตตานี ได้รับเหรียญทองแดง 

จากประกวดผลงานวิจัย

จากสมาพันธรัฐสวิส

เกิดการสุกของยางที่อุณหภูมิห้องไม่น้อยกว่า	 3	 วัน	 ก่อนปล่อยน�้า
เข้าไปกักเก็บเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป	 ท้ังนี้เทคโนโลยีการเคลือบ
สระน�้าจากน�้ายางธรรมชาติร่วมกับวัสดุเสริม	 ได้ผ่านการทดสอบ
ทั้งในด้านประสิทธิภาพ	คุณภาพ	มาตรฐาน	และความปลอดภัยของ
น�้าที่กักเก็บในบ่อ	

ภาพแสดงขั้นตอนการสร้างสระเก็บกักน�้า

								ส�าหรับองค์ความรู้ส�าคัญจากงานวิจัย	ประกอบด้วยสูตรหรือ
ส่วนผสมของน�้ายางพาราชนิดครีมท่ีผสมสารเคมีชนิดต่างๆ	 ลงไป
ส�าหรับใช้เป็นวัตถุดิบปูหรือเคลือบสระ	 และกรรมวิธีการปู/เคลือบ
สระด้วยวิธีฉีดพ่น	ซึ่งเป็นวิธีที่แตกต่างจากการปูสระโดยใช้ยางแผ่น
หรือพลาสติกทั่วไปซึ่งต้องผ่านกรรมวิธีรีดแผ่นภายในโรงงานก่อน
และต ้องขนย ้ายวัสดุปูมีขนาดและน�้ าหนักมากไปยัง พ้ืนที่
ส่วนเทคโนโลยีเคลือบสระน�้าโดยใช้วัตถุดิบจากน�้ายางธรรมชาติ
ร่วมกับสารเคมีจ�านวนหนึ่งที่ไม่ก่อมลพิษ	 เป็นการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากน�้ายางธรรมชาติเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตผล
ทางการเกษตร	 ประกอบกับประเทศไทยเป็นผู ้ผลิตยางพารา
รายใหญ่ของโลก	 การน�ายางพารามาประยุกต์ใช้ในการท�ายางปู
สระจะท�าให้มีการใช้ประโยชน์ของยางพาราในประเทศมากขึ้น
ในขณะเดียวกันยังท�าให้ลดปัญหาเรื่อง	 ยางพาราราคาตกต�่า	
ปัญหายางล้นตลาด	 เน่ืองจากมีการปลูกยางพาราท่ัวทุกภาคของ
ประเทศไทย	 รายงานข่าวแจ้งว่าผลงานวิจัยวัสดุปูสระเก็บกักน�้า
จากน�้ า 	 ยางข ้นชนิดครีม 	 มี ผู ้ ร ่ วมการ วิจั ยประกอบด ้ วย
รองศาสตราจารย์	 ดร.เจริญ	 นาคะสรรค์	 รองศาสตราจารย์
อาซีซัน	 แกสมาน	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.อดิศัย	 รุ ่งวิชานิวัฒน์
ดร.อโนมา	ธิติธรรมวงศ์	และนายสมคิด	ศรีสุวรรณ	โดยมีผลงานที่ได้
ด�าเนินการแล ้วคือ	 ที่องค ์การสวนยาง	 (อสย.) 	 อ.ทุ ่ งใหญ	่
จ.นครศรีธรรมราช	 สร ้างบ่อกักเก็บน�้าใช ้ส�าหรับท�ายางแท่ง	
และบริษัท	ยูเอส	บ่อทอง	อินเตอร์เนชัลแนล	จ�ากัด	สร้างบ่อกักเก็บ
น�้าเสียก่อนท�าการบ�าบัด	 ซึ่งท้ังสองโครงการได้รับงบประมาณจาก
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	 อีกตัวอย่างหน่ึงคือ
การสร้างสระเก็บน�้าที่เกาะบุโหลนดอน	อ.ละงู	 จ.สตูล	 ซึ่งได้รับงบ
ประมาณจากมูลนิธิชัยพัฒนา	เป็นสระที่มีขนาดใหญ่	เหมาะส�าหรับ
เก็บน�้าเพื่อการอุปโภค	
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้ล�าดับที่ 6 อ่างแก้วเกมส์

	 นักกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ประสบความ
ส�าเร็จในการแข่งขันกีฬาบุคลากรส�านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาครั้งที่	33	“อ่างแก้วเกมส์”	ณ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
ได้ล�าดับที่	6	จาก	68	สถาบัน	

 นายสิริชัย	พลับช่วย	ประธานจัดการ
แข ่ งขัน กีฬาบุคลากรส� า นักงานคณะ
กรรมการการอุ ดมศึ กษา 	 ครั้ ง ที่ 	 3 3	
วิ ท ย า เ ข ตป ั ต ต านี 	 เ ป ิ ด ใ จ ว ่ า 	 ป ี นี้
มหา วิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 	 ทั้ ง 	 5	
วิทยาเขต	 ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาบุคลากร	 ส�านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา	ครั้งที่	 33	 “อ่างแก้วเกมส์”	
ท�าการแข่งขันทั้งสิ้น	19	ชนิดกีฬา	ประกอบ
ด้วย	 ฟุตบอล	 วอลเลย์บอล	 กรีฑา	 กอล์ฟ	

เซปักตะกร้อ	 ตะกร้อลอดห่วง	 เทนนิส	 แบดบินตัน	 เทเบิลเทนนิส	
เปตอง	ลีลาศ	แอโรบิค	 ครอสเวิร์ด	 ว่ายน�้า	 โบว์ลิ่ง	 หมากกระดาน	
วอลเลย ์บอลชายหาด	 จักรยานเพ่ือสุขภาพ	 และสนุกเกอร ์		
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 อยู่ในล�าดับที่	 6	 คว้าเหรียญทอง	
จ�านวน	 15	 เหรียญ	 เหรียญเงิน	 จ�านวน	 19	 	 เหรียญ	และเหรียญ
ทองแดง	 จ�านวน	 26	 เหรียญได้เป็นล�าดับที่	 6	 จากจ�านวน	 68	
สถาบันที่ร่วมการแข่งขัน
	 “ในส่วนของวิทยาเขตปัตตานี	 ได้ส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขัน	
ทั้งหมด	66	ท่าน	แข่งขัน	8	ชนิด	กีฬา	ได้แก่	 โบว์ลิ่ง	กรีฑา	ตะกร้อ
ลอดห่วง	บิลเลียด-สนุกเกอร์	แบดมินตัน	เทนนิส	กอล์ฟ	ในส่วนของ
นักกีฬา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		ปีนี้ถือว่าเตรียมตัวมาอย่างดี	
มีการพัฒนาการแข่งขันกีฬาได้ดีขึ้น	 ซึ่งในปีหน้าเป็นการแข่งขันครั้ง
ท่ี	 34	 จัดขึ้นท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตก�าแพงแสน
จึงขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกท่าน	มาร่วมคัดตัวเป็นนักกีฬา
ไปร่วมการแข่งขันครั้งต่อไป	ขอขอบพระคุณท่านรองอธิการบดี	และ
ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ	ที่ให้ความส�าคัญสนับสนุนและเปิดโอกาส
ให้บุคลากรในสังกัดมาเข้าร่วมการแข่งขัน	 ส่วนตัวได้ร่วมการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอลทีมรวมทั้ง	 5	 วิทยาเขต	 ได้รับเหรียญทองแดง”
นายสิริชัย	พลับช่วย		กล่าวเพิ่มเติม

	 นางวรดา	 เหลืองสุนทร	 นักกีฬา
วิทยาเขตปัตตานี	 กล่าวว่า	 ดิฉันเป็นนักกีฬา
โบว์ลิ่ง	และกรีฑาประเภทลาน	ปีนี้แข่งขันได้	1	
เหรียญทอง	 จากกีฬาพุ่งแหลน	1	 เหรียญเงิน	
จากกีฬาโบว์ลิ่งทีมหญิง	 5	 คน	 1	 เหรียญเงิน	
ขว ้างจักร 	 และ	 1 	 เหรียญทองแดงจาก
ทุ่มน�้าหนัก	ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันนี้
มาหลายปี	 สิ่งท่ีได้นอกเหนือจากเหรียญและ
ความภาคภูมิใจ	 คือ	 สุขภาพ	 และมิตรภาพ

ระหว่างเพ่ือนนักกีฬาต่างสถาบัน	ทุกครั้งท่ีไปแข่งขันก็จะได้พบเจอ

เพ่ือนๆ	นักกีฬารุ่นเก่าๆ	 พูดคุยถามทุกข์
สุ ข กั น แ ล ะ กั น 	 แ ต ่ ส่ิ ง ที่ อ ย า ก
จะฝากในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้คือ	 อยาก
ชวนเชิญให้บุคลากรรุ่นใหม่ๆ	 เห็นคุณค่าของการเล่นกีฬาเพราะท่ี
ผ่านมาจ�านวนนักกีฬาของเรามีน้อยลงและไม่เพียงพอกับจ�านวน
กีฬา	ท�าให้พลาดการครองเหรียญไปหลายชนิดกีฬา

 นางยุวดี	ฮ่อสกุล	นักกีฬา	วิทยาเขตปัตตานี	ได้เปิดใจว่า	ในปีนี ้
ดิฉันได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากรีฑา	ได้	 เหรียญทอง	วิ่ง	100	 เมตร	
เหรียญเงิน	 วิ่ง	 400	 เมตร	และกระโดดไกล	และได้เหรียญทองแดง	
จากเดินทน	มีความประทับใจเพ่ือนๆนักกีฬาต่างสถาบัน	 ซึ่งได้ใช้
เวลาอยู่ด้วยกัน	10	วัน	ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์	และสนุกสนาน
ในงานเลี้ยงสังสรรค์นักกีฬาด้วยกัน	 ที่พิเศษสุดคือประทับใจ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ที่ได้มาเย่ียมเยียนนักกีฬา
ด้วยตัวเอง	 เป็นขวัญก�าลังใจให้นักกีฬาอย่างย่ิงที่จะฝึกฝนตนเอง	
และท�าหน้าท่ีในการแข่งขันอย่างเต็มก�าลังความสามารถ	อยากให้
น้องๆ	หันมาเล่นกีฬาถึงไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน	 ก็เพ่ือสุขภาพของ
ตัวเอง	 และถ้ามีโอกาสจะได้เข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาคร้ังต่อไป	
และปีน้ีถือเป็นความภาคภูมิใจของตัวเองท่ีได้รับเหรียญทอง
เป็นปีแรก	อันเนื่องจากความขยันซ้อมและฝึกฝนอย่างสม�่าเสมอ
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	 งานประชาสัมพันธ์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		จัดสัมมนา
เครือข่ายประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัย	 หัวข้อ	“การจัดท�าแผนการ
สื่อสารการตลาดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต”	เมื่อวันที่	 24	 –	 26	 เมษายน	2557	
ณ	 โรงแรมปกาสัย	 รีสอร์ท	 จ.กระบี่	 โดยในปี	 2557	ก�าหนดจัดท�า
แผนกลยุทธ์ในประเด็น	 “1	 คณะ	 1	 ชุมชน”	 ผู ้เข้าร่วมสัมมนา
ประกอบด ้ วย 	 นักประชาสัม พันธ ์และ 	 ผู ้ รั บผิดชอบด ้ าน
ประชาสัมพันธ์ของคณะ		หน่วยงาน	ทั้ง	5	วิทยาเขต	ร่วมจัดท�าแผน
กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ในประเด็นดังกล่าว

	 	 	 ดร.	 พีรภัฏ	 รุ ่งสัทธรรม	 ผู ้ช ่วยอธิการบดี
ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
กล่าวว่า	การจัดสัมมนาในครั้งนี้	 มุ่งหวังให้มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย	 ให้เกิดการพัฒนา	 เป็นท่ีรับรู้ของ
หน่วยงานต่างๆ	 ทั้งภายใน	 และ	 ภายนอก

มหาวิทยาลัย	 โดยเฉพาะการสื่อสารภายในองค์กรสร้างการรับรู้ให้
เกิดข้ึนกับบุคลากรภายในองค์กรเป็นสิ่งส�าคัญย่ิง	 เมื่อคนภายใน
องค์กรรับทราบข้อมูลต่างๆของมหาวิทยาลัย	 ก็มีส่วนช่วยให้
การประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	นอกจากนี้	 ได้กล่าวถึง
งานสื่ อสารมวลชนสัมพันธ ์ 	 เป ็นสิ่ งที่ ช ่ วยประชาสัมพันธ ์
มหาวิทยาลัยให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้อีก
ทางหน่ึง	 ด ้วยการจับประเด็นเด ่นๆ	 มาพูดคุยสื่อสารออกไป
สู่ภายนอก	 รวมท้ังการบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ	 ที่
เก่ียวข้องก็มีส่วนในการช่วยเผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยได้	
รวมทั้งการน�าสื่อต่างๆ	อาทิ	ยูทูป	เฟสบุ๊ค	ทีวีดิจิตอล	มาช่วยในการ
ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น

	 ประเด็นการสัมมนาจัดท�าแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์	ใน
ครั้งน้ี	 เป็น	 1	 ใน	 4	 ประเด็นหลักท่ี	 ได้ก�าหนดไว้	 คือ	 1.	 ประเด็น
ACTIVE	LEARNING	2.	ประเด็น	1	คณะ	1	ชุมชน	3.	ประเด็น	การ
เป็นศูนย์กลางการศึกษา	EDUCATION	HUP	4.	ประเด็น	 การจัด
อันดับ	RANKING	ซึ่งอีก	3	ประเด็น	ดังกล่าว	จะได้ก�าหนดเป็นแผน
กลยุทธ ์การประชาสัมพันธ ์ในป ีต ่อไปการสัมมนาในครั้ ง น้ี	
มีการบรรยายและระดมสมองจัดท�าแผนกลยุทธ์	 ในประเด็น	 “1	
คณะ	1	ชุมชน”	โดยมี	นายทวาทศ	สุวรรณโร	รักษาการหัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์	กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา	ดร.พีรภัฎ	รุ่งสัทธรรม	
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์	 กล่าวเปิดการสัมมนา	และการ
บรรยายหัวข ้อ 	 “การจัดท�าแผนการสื่ อสารการตลาดของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต”	 โดย	 ผศ.ภีรกาญจน์	 ไค่นุ ่นนา	 ผู้อ�านวยการ
หลักสูตรนิเทศศาสตร ์ 	 คณะวิทยาการสื่อสาร	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี

 ผศ.	ภีรกาญจน์	ไค่นุ่นนา	วิทยากรบรรยายเรื่อง
ก า ร จั ด ท� า แ ผนก า ร สื่ อ ส า ร ก า ร ตล าด ขอ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต	 ได้กล่าวถึง	 กลวิธีการ
ส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ	 หรือ	 Integrated	
Marketing	Communications	 :	 IMC	 โดยกล่าวว่า	

IMC	 ให้ความส�าคัญกับกลุ่มลูกค้าขององค์กร	หัวใจ	 IMC	 เป็นการ
ส่ือสารเพ่ือการตลาดและประชาสัมพันธ์	 รู้เขารู้เรา	 รู้กลุ่มเป้าหมาย
และศักยภาพของเรา	 รู ้สานสัมพันธ์	 โดยการประสมประสาน
เครื่องมือการส่ือสารการตลาด	 ได้แก่	 การโฆษณา	 การส่งเสริม
การขาย	การขายโดยบุคคล	การจัดอบรมให้ความรู้แก่ลูกค้า	และ
การบอกเล่าปากต่อปาก	 โดยมีลูกค้าหรือกลุ ่มเป้าหมายเป็น
ศูนย์กลาง	 ดังน้ัน	 การเปล่ียนความคิดลูกค้า	 ต้องใช้ส่ือหลายๆ
อย่างประสมประสานและต่อเนื่อง	 เครื่องมือส่ือสารต้องสอดคล้อง
กับพฤติกรรมการรับส่ือของลูกค้า	 และมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ลูกค้า	
รู้จัก	ยอมรับ	หรือจดจ�า.

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ม.อ.

ร่วมสัมมนาจัดท�าแผนสื่อสารการตลาด
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	 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 จัดงานวันกัลยาณิวัฒนา	 เมื่อ
วันท่ี	 5	 มิถุนายน	 2557	 เพ่ือน้อมส�านึกในพระกรุณาธิคุณ	 สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ	 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	 กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร ์ 	 ซึ่ งได ้ทรงมีพระกรุณาธิคุณแก ่มหาวิทยาลัยโดยทรงเคยเป ็นพระอาจารย ์พิ เศษสอนวิชาภาษาฝรั่ ง เศสให ้แก ่
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร ์ 	 และเมื่อ วันท่ี 	 5	 มิ ถุนายน	 2543	 ได ้ประทานพระนามเป ็นชื่อของสถาบัน
วัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	 อันเป ็นหน ่วยงานหลักในการด�าเนินงานด ้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
กิจกรรมประกอบด้วย	 พิธีบ�าเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน	 การถวายสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา	 และ	 การปาฐกถาพิเศษเทิดพระเกียรติ	 เรื่อง	 “กัลยาณิวัฒนานิทรรศน์	 :	 จากพระจริยวัตร	 สู่การปฏิบัติในชีวิตจริง”
โดย	นายฐปนสิทธิ์	ทองเทพ	กรรมการผู้อ�านวยการเว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติฯ	และการแสดงเทิดพระเกียรติ

013 วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์



	 ดร.ยูโซะ	ตาเละ	 ผู้อ�านวย
การวิทยาลัยอิสลามศึกษา	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี	 พร้อมด้วย	
ดร .อั สมัน 	 แตอาลี 	 ผู ้ ช ่ วย

ผู ้อ�านวยการฝ ่ายวิเทศน ์สัมพันธ ์ 	 รองผู ้อ�านวยการสถาบัน
ฮาลาล	 ฝ่ายวิชาการและวิเทศน์สัมพันธ์,	 ดร.	 กิตติ	 เจิดรังสี
รองผู ้อ�านวยการสถาบันฮาลาล	 ฝ ่ายพัฒนา	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์และ	 ดร.อาลี	 สาเมาะ	 อาจารย์วิทยาลัยอิสลาม
ศึกษา	 ม.อ.ปัตตานี	 ร่วมพูดคุยและพบปะคณบดี	 College	 of	
Shari’ah	 and	 Islamic	 Studies,	 University	 of	 Sharjah	 UAE
เพ่ือสร้างความร่วมมือทางวิชาการ	 เมื่อวันที่	 17	 เมษายน	 2557
ที่ผ่านมา	

	 	 	 	 	 	 โครงการจัดตั้งศูนย ์ทดสอบภาษาอาหรับและพัฒนา
ภาษานานาชาติ	 วิทยาลัยอิสลามศึกษา	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 จัดประชุมปฏิบัติการคณะท�างาน
เพื่อร่างแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอาหรับ	 เมื่อวันที่	 3-5	 เมษายน
2557	ณ	อามาน่า	แปซิฟิก	รีสอร์ท	ต.สะกอม	อ.เทพา	จ.สงขลา

	 รศ.	ดร.ชูศักดิ์	ลิ่มสกุล	อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
เข้ารับรางวัลยอดเยี่ยม	 รางวัลโล่พระราชทาน	 ประเภทสถาบัน
การศึกษา ท่ีส ่ ง เสริมงานอาสาสมัครในสถาบันการศึกษา
จากการประกวดโครงการงานมหกรรมจิตอาสาในสถาบันการ
ศึกษา	ปี	 2	 (2556)	 ระดับอุดมศึกษา	 (Education	&	 Volunteer
Expo	 2013)	 จัดโดย	 สถาบันคลังสมองของชาติ	 ส�านักบัณฑิต
อาสาสมัคร	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 องค์การกระจายเสียง
และแพร ่ภาพสาธารณะแห ่งประเทศไทย	 (สถานีโทรทัศน ์
ไทยพีบีเอส)	 และ	 เครือข่ายจิตอาสา	 เมื่อวันท่ี	 11	มีนาคม	 2557
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	รังสิต	

	 สถาบันฮาลาล	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ร่วมกับ	ศูนย์พัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือการส่งออก	 คณะอุตสาหกรรมเกษตร	 จัดการอบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี	 เรื่องกระบวนการยืดอายุการเก็บน�้ามะนาวบรรจุขวด	และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
น�้ามะนาวพร้อมดื่มบรรจุขวด	ณ	 ห้องปฏิบัติการ	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารฮาลาล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร	 เพ่ือให้กระบวนการแปรรูปสามารถยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์
น�้ามะนาวสดบรรจุขวด	 และพัฒนาผลิตภัณฑ์น�้ามะนาวพร้อมดื่มบรรจุขวดให้เป็นท่ี
ยอมรับของผู้บริโภคได	้ โดยมี	 ดร.วรพงษ์	 อัศวเกศมณี	 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
องค์กรสัมพันธ์	 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร	 คณะอุตสาหกรรมเกษตร	 เป็นที่ปรึกษา	 และ
คุณจีรศักดิ์	 คงแก้ว	นักวิทยาศาสตร์ฝ่ายโครงการวิจัย	ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือ
การส่งออก	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	เป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี		เมื่อวันที่	21	เมษายน	2557
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ระดับปริญญาโท
	 	 เคมีประยุกต์,	เทคโนโลยีพอลิเมอร์,	ฟิสิกส์์ประยุกต์,	วิธีวิทยาการวิจัย,	วิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ,		ชีววิทยาประยุกต์,	เทคโนโลยีการประมง,				คณิตศาสตร์ประยุกต์
ระดับปริญญาเอก
	 	 เทคโนโลยีพอลิเมอร์,	วิธีวิทยาการวิจัย
เว็บไซต์ : http://www.sat.psu.ac.th/ 

เบอร์โทร 07333 1303  โทรสาร 07333 5130

วิทยาลัยอิสลามศึกษา
 จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2532	 มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เทียบเท่าต่างประเทศ	 เปิดสอน
วิทยอิสลามนานาชาติ	 วิทยาการอิสลาม	 เศรษฐศาสตร์อิสลาม	 โดยประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
และองค์กรในต่างประเทศ	บัณฑิตจึงมีความพร้อมในการสื่อสารและการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับปริญญาตรี
        (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	สาขาอิสลามศึกษา,	สาขากฎหมายอิสลาม,	สาขาเศรษฐศาสตร์และการจัดการ
ในอิสลาม		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

คณะวิทยาการสื่อสาร
	 ผลิตบัณฑิตเป็นนักสื่อสารมวลชน	 และนักออกแบบและผลิตสื่อแอนิเมช่ัน	 ผลิตรายการวิทยุและ
โทรทัศน์	ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์	รวมถึงนักการตลาดที่เปี่ยมด้วยความรู้	ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ
ระดับปริญญาตรี
	 	 (นิเทศศาสตรบัณฑิต)	สาขานิเทศศาสตร์
	 	 (วิทยาศาสตรบัณฑิต)	สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
	 	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	สาขานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ
เว็บไซต์ : http:/www.com-sci.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร /โทรสาร 07334 9692

คณะศิลปกรรมศาสตร์
	 มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ในวิชาชีพ	 มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	 โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจ
และสร้างทักษะด้านศิลปกรรมชั้นสูงแก่บัณฑิตควบคู่ไปกับการสร้างเสริมคุณธรรมในวิชาชีพ	 บัณฑิต
สามารถสร้างสรรค์งานด้านศิลปะท่ีมี เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติตลอดจนการวิ จัยค้นคว้า
องค์ความรู้ใหม่	 ส่งผลให้บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นท่ีต้องการของหน่วยงานท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน	เนื่องจากเป็นสาขาที่ตลาดยังมีความต้องการ
ระดับปริญญาตรี
 	 (ศิลปบัณฑิต)	สาขาวิชาทัศนศิลป์,	ศิลปะการแสดง
	 	 (ศิลปบัณฑิต)	ศิลปะการแสดง	(ต่อเนื่อง),	ศิลปะประยุกต์	(ต่อเนื่อง)
เว็บไซต์ : http://finearts.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร/โทรสาร 07331 3126

คณะรัฐศาสตร์
 การจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์	 เน้นการวิจัยและบริการวิชาการด้านรัฐศาสตร์ท้ังระดับท้องถิ่นและระดับ
สากลเพื่อสร้างสรรค์งานสังคม	 รวมถึงเป็นองค์กรที่พัฒนาความรู้	 โดยเฉพาะการวิจัยทางด้านการเมือง	
การปกครอง	 สังคมและเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้บัณฑิตได้เรียนรู้ข้อเท็จจริงและสร้างประสบการณ์
ในฐานะนักปกครอง
ระดับปริญญาตรี
 	 (รัฐศาสตรบัณฑิต)	 สาขาการปกครอง,	 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,	 นโยบายสาธารณะ	
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดชายแดนใต้
เว็บไซต์: http://polsci.pn.psu.ac.th/polsci/ เบอร์โทร/โทรสาร 07331 2269

คณะพยาบาลศาสตร์
	 ผลิตนักศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ	 โดยร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์	 วิทยาเขตหาดใหญ่	 ในการ
ฝึกปฏิบัตินักศึกษาพยาบาล	เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา	2556	
บัณฑิตศึกษา
	 เป็นหน่วยงานกลางเทียบเท่าคณะ	 มีภารกิจในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและจัดการ
ในระดับบัณฑิตศึกษา	โดยประสานงานกับคณะที่เปิดสอน
สวัสดิการและสิ่งอำานวยความสะดวก

	 มหาวิทยาลัยฯ	 ได้ตั้งปณิธานที่จะมุ่งมั่นทำาภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ	 ให้สัมฤทธ์ิผลและ
ตามรอยเบื้ องพระยุคลบาทของสมเด็จพระมหิตลา ธิ เบศร	 อดุลยเดชวิกรม	 พระบรมราชชนก	
ดังพระราชดำารัสของพระองค์ท่านที่ว่า

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

 กว่า	 40	 	 ปี	 	 	 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 มุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับ	 ให้มีความรู้	
คุณธรรม	 จริยธรรม	 มีความเป็นผู้นำาและวิสัยทัศน์กว้างไกล	 สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ	คือ	การทำาหน้าที่ผลิตบัณฑิต	ปัจจุบันวิทยาเขตปัตตานี	
เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี	โท	และเอก	ดังนี้
คณะศึกษาศาสตร์
	 จัดตั้งขึ้น	เมื่อ	พ.ศ.	2511	ที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพมากว่า	40	ปี
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
	 	 นักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี	 5	 ปี	 จะได้รับใบประกอบวิชาชีพครูหลังสำาเร็จการ
ศึกษา		ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากคุรุสภา
	 คณะศึกษาศาสตร์มุ่ ง เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ	 และเป็นสถาบันที่ผลิตครูวิชาชีพและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นท่ียอมรับในระดับประเทศ	 เนื่องจากมีองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพ	 มีทักษะ
ทางสังคมด้วยสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีท่ีทันสมัยสนับสนุนการเรียนการสอน	
บัณฑิตจึงมีความรู้ทางด้านวิชาชีพนำาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
เว็บไซต์ : http://eduit.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร: 0 7333 1301

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 23	 เมษายน	 2517	 กว่า	 35	 ปีที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มีชื่อเสียง
และความโดดเด่นด้านการเรียนการสอนสาขาวิชาต่างประเทศ	 โดยเฉพาะภาษาจีน	 ภาษาเกาหลี	 และ
ภาษาญ่ีปุ่น	 รวมถึงภาษาไทยที่มีคุณภาพ	 เป็นท่ียอมรับในระดับประเทศ	นอกจากนี้ยังมี	 สาขาสังคมศาสตร์	
ภูมิศาสตร์	 ประวัติศาสตร์	พัฒนาสังคม	การจัดการสารสนเทศ	 เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ	 การเรียนการสอน
เน้นการฝึกประสบการณ์จริงอย่างเข้มข้นจากห้องปฏิบัติที่มีคุณภาพ	
ระดับปริญญาตร ี
	 	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	 สาขาภาษาไทยและวรรณคดีไทย,	สาขาภาษาจีน,	 สาขาภาษาจีน	 (หลักสูตร
นานาชาติ),	 สาขาภาษามลายูและมลายูศึกษา,	 สาขาภาษาอาหรับ,	 สาขาภาษาญี่ปุ่น,	 สาขาภาษาเกาหลี,	 สาขา
ภาษาอังกฤษ,	สาขาภาษาฝร่ังเศส,	สาขาภาษาเยอรมัน,	สาขาการจัดการสารสนเทศ,	สาขาประวัติศาสตร์,	สาขา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา,	สาขาพัฒนาสังคม,	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
	 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี	 3	 ตุลาคม	 2528	 เป็นคณะท่ีมีความพร้อมและมีศักยภาพทางการสอนและ
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์	 มีความเข้มแข็งทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์	 วิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิ	
และด้านเทคโนโลยี	 จนได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยต่างๆ	 ในต่างประเทศให้ความร่วมมือทาง
วิชาการ	 โดยเฉพาะประเทศฝร่ังเศส	 ในสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์	 เคมีอุตสาหกรรม	 ซ่ึงมี
แหล่งอุตสาหกรรมในพื้นที่	 เช่น	 อุตสาหกรรมยางพารา	 อุตสาหกรรมประมง	 อุตสาหกรรมอาหารทะเล	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ยังมีความแข็งแกร่งทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์	 สถิติ	 วิทยาการ
คอมพิวเตอร์	 เทคโนโลยีการประมงและวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ	 วิธี วิทยาการวิ จัย	
ซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่มีความต้องการของตลาดแรงงานสูง
ระดับปริญญาตรี
  เทคโนโลยียาง,	 เทคโนโลยีการประมง	 คณิตศาสตร์ประยุกต์,	 วิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ,	 เทคโนโลยีการเกษตร,	 เคมี-ชีววิทยา,	 เคมีอุตสาหกรรม,	 ฟิสิกส์,	 	 วิทยาศาสตร์นิเทศ,
วิศวกรรมเคมี

หอพัก
	 หอพักนักศึกษา	 11	หอ	นักศึกษาช้ันปี	 1	มีสิทธิ
อยู่หอพักทุกคน
ประกันสุขภาพ
	 (1).	 บริการสุขภาพอนามัย	ที่หน่วยพยาบาล
	 (2).	 การประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ	    
 (3).	 กรณีป่วย	 มีสิทธ์ิเข้ารับการรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	 โรงพยาบาลปัตตานี	 โรง
พยาบาลยะลา
 (4).	 กร ณีอุ บั ติ เ หตุ มี สิ ท ธ์ิ เ ข้ า รั บการ รักษา
พยาบาลท้ังในโรงพยาบาลของรัฐ	 เอกชน	 คลินิก
และโพลีคลินิกทั่วโลก

ทุนการศึกษาและเงินยืมเพื่อการศึกษา
	 (1).	 ทุนการศึกษาทั่วไป						 	
	 (2).		ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
	 	 -	 เงินยืมเพ่ือการศึกษานักศึกษาสามารถ
ยืมเงินวิทยาเขตได้คราวละไม่เกิน	2,000	บาท
	 	 -	 กองทุนเงินกู้เพ่ือการศึกษา	 รัฐบาลจัดตั้ง
กองทุนให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืม	ไม่เกิน	
100,000	บาท/คน/ปี
	 	 -	ทุนเรียนฟรี	250	ทุน	ๆ	ละ	50,000	บาท	
ต่อปีการศึกษา	จนจบหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี
Prince	of	Songkla	University,	Pattni	Campus



วา
รส
าร
ข่า
วศ
รีต
รัง

เอ
กส
าร
เพ
ื่อก
าร
ปร
ะช
าส
ัมพ

ันธ
์	ม
.อ
.ป
ัตต
าน
ี

ก�า
หน
ดอ
อก
เป
็นป

ระ
จ�า
ทุก
เด
ือน

ที่ป
รึก
ษ
า

รอ
งอ
ธิก
าร
บด
ีวิท
ยา
เข
ตป
ัตต
าน
ี

ผู้ช
่วย
อธ
ิกา
รบ
ดีฝ
่าย
บร
ิหา
รว
ิทย
าเ
ขต
ปัต
ตา
นี

ผู้อ
�าน
วย
กา
รก
อง
ธุร
กา
ร

บร
รณ

าธ
ิกา
รบ
ริห
าร

นา
ยน
วพ
งษ
์	เพ
็ชร
อุไ
ร

บร
รณ

าธ
ิกา
รข
่าว

นา
งซ
ูรีย
ะห
์	โล
หะ
สัณ

ห์
กอ
งบ
รร
ณ
าธ
ิกา
ร

นา
งป
าร
ีด๊ะ
	ห
มัน
หล
ิน

นา
งส
าว
เบ
ญ
จม
าศ
	ฉ
ุ้นป

ระ
ดับ

นา
งส
าว
ฐิต
ิมา
	พ
งศ
์นว
เล
ิศป
ัญ
ญ
า

กร
รม
กา
รเ
คร
ือข
่าย
ปร
ะช
าส
ัมพ

ันธ
์	ม
.อ
.ป
ัตต
าน
ี

เจ
้าข
อง

งา
นป

ระ
ชา
สัม
พัน

ธ์	
ส�า
นัก
งา
นอ
ธิก
าร
บด
ี

มห
าว
ิทย
าล
ัยส
งข
ลา
นค
ริน
ทร
์	ว
ิทย
าเ
ขต
ปัต
ตา
นี

โท
ร.
	0
-7
33
1-
23
18
	โท
รส
าร
	0
-7
33
3-
51
28

E-
m
ai
l	:
	p
r.p
at
ta
ni
@
bu
ng
a.
pn
.p
su
.a
c.
th

ออ
กแ
บบ

แล
ะจ
ัดพ

ิมพ
์

ขว
ัญ
ใจ
งา
นพ

ิมพ
์	

โท
ร.
	0
84
-3
12
-7
71
1	
โท
รส
าร
	0
-7
43
5-
10
36

วิสัยทัศน์และพันธกิจวิทยาเขตปัตตานี

พันธกิจ

	 “มหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ	บนฐานพหุวัฒนธรรม	เพื่อ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์”

	 1.	 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้
	 	 บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจ
	 	 พอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้
	 	 ในหลากหลายรูปแบบ
	 2.	 สร้างความเป็นผู้น�าทางวิชาการ	 ในสาขาท่ี
	 	 สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของภาคใต้
		 	 และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล
	 3.	 ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐาน
	 	 ประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพ่ือสร้าง
	 	 ปัญญาคุณธรรม	สมรรถนะและโลกทัศน์สากล
	 	 ให้แก่บัณฑิต


