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ม.อ.ติดกลุ่มมหาวิทยาลัย
คุณภาพอันดับ 5 ของไทย 
จัดโดย QS Rankings 2019

สารบัญ

ปาฏิหารย์แห่งความดี 50 ปี ม.อ.
” อนุสรณ์สงขลานครินทร์ “

แนะนำาหลักสูตร

	 เมื่อวันที่	7	มิถุนายน	2561	Quacquarelli	Symonds	(QS)	
องค์กรระดับโลกด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 ซ่ึงเป็นที่รู้จักกันดี 
ในด้านการเผยแพร่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยท่ีเป็นที่นิยมมาก
ที่สุดในโลก	 หรือ	 QS	World	 University	 Rankings	 ได้ประกาศ 
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก	QS	World	University	Rankings	 
ปี	2019	ซึ่งการจัดอันดับของ	QS	นี้	เป็นส่วนสำาคัญที่ช่วยให้นักศึกษา
และผู้เชี่ยวชาญหลายสิบล้านคนทั่วโลก	มีตัวเลือกด้านการศึกษาต่อที่
เหมาะสมกับศักยภาพแต่ละคน
	 ผลการจัดอันดับในปีน้ี	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 
ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยอันดับที่	 5	 ของไทย	 ซึ่งอยู่ 
ในกลุ่มเดียวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
และ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 และอยู่ในอันดับ	
188	 ของเอเชีย	 ส่วนในระดับโลกถูกจัดอยู่ในกลุ่มอันดับที่	 801- 
1,000	 โดยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่อันดับที่	 271	มหาวิทยาลัย
มหดิลอยูอ่นัดบัที	่380	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรอ์ยูอ่นัดบัที	่601-650	
และ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่ในอันดับที่	651-700
	 สำาหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก	 QS	 World	 
University	 Rankings	 โดยมีเกณฑ์การพิจารณาในด้าน	 1.	 ความมี 
ชื่อเสียงทางด้านวิชาการ	 (Academic	Reputation)	2.	ทัศนคติของ
ผู้จ้างงานต่อบัณฑิต	 (Employer	 Reputation)	 3.	 สัดส่วนอาจารย์
ต่อนักศึกษา	 (Student	 to	 Faculty	 Ratio)	 4.	 การอ้างอิงผลงาน
ทางวิชาการ	(Citations	per	Faculty)	และ	5.	สัดส่วนอาจารย์และ
นกัศกึษาชาวตา่งชาต	ิ(International	Faculty	Ratio	&	International	
Student	Ratio)
	 มหาวิทยาลัยที่ได้อันดับ	 1	 ของโลก	 ประจำา	 QS	World	 
University	 Rankings	 2019	 ยังคงเป็นสถาบันจากสหรัฐอเมริกา
อย่าง	MIT	ตามมาด้วยอันดับ	2	มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด	อันดับ	3	
มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด	อันดับ	4	สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย	และ
อันดับ	5	มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด.

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง รายงาน
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ม.อ.ติดกลุ่มมหาวิทยาลัยคุณภาพอันดับ 5 ของไทย 
จัดโดย QS Rankings 2019

เปิดแล้วแสดงสินค้าและประชุมสัมมนานานาชาติ
ด้านฮาลาล (World HAPEX 2018)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ
กรมอาชีวศึกษา ผลักดัน  “เกาหลีศึกษา” 
สู่อาชีวศึกษารับไทยแลนด์ 4.0

กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ 
จังหวัดปัตตานี ออกหน่วยบริการแก่ประชาชนในพื้นที่ 
“เด่น ดี มีประโยชน์”
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี และ มข. 
ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนทางวิชาการ
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	 นายธนิตย์	อเนกวิทย์	รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าและประชุมสัมมนานานาชาติ
ด้านฮาลาล	 (World	 HAPEX	 2018)	 ณ	 ศูนย์ประชุมนานาชาติ 
ฉลองสิริราชสมบัติครบ	 60	 ปี	 ม.อ.	 วิทยาเขตหาดใหญ่	 เมื่อวันที่	 
12	 กรกฎาคม	 2561โดยมี	 ผศ.ดร.นิวัติ	 แก้วประดับ	 อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 กล่าวต้อนรับ	 รศ.ดร.อิสมาแอ	 อาลี	 
รองประธานคณะผูท้รงคุณวฒุ	ิจฬุาราชมนตร	ีกลา่วมอบโอวาท	ดร.ธวัช	
นุ้ยผอม	 ผู้อำานวยการสถาบันฮาลาล	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 
กล่าวรายงาน	 ภายในงานประกอบด้วย	 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานฮาลาลและมีการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ	 “International	 Conference	 on	 Halal	 Innovation	 
in	Products	and	Services	2018	(i-CHIPS	2018)”

เปิดแล้วแสดงสินค้าและประชุมสัมมนานานาชาติ
ด้านฮาลาล (World HAPEX 2018)

	 นายธนิตย์ 	 อเนกวิทย์ 	 
รองปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ประธานในพิ ธี เปิดงาน
แสดงสินค้าและประชุมสัมมนา
นานาชาติด้านฮาลาล	 (World	
HAPEX	2018)	 	กล่าวว่า	ปัจจุบัน
ตลาดฮาลาลของไทยอยู่ในอันดับที่	
10	ของโลก	และมีแนวโน้มปรับตัว

สูงขึ้นมาใน	5	อันดับแรกภายในปี	2563	การส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร
มีมูลค่า	276,000	ล้านบาท	ผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองฮาลาล	มีจำานวน	
167,000	ชนิด	จึงถือว่าความต้องการบริโภคอาหารฮาลาลอยู่ในระดับ
สงู	ตลาดอาหารฮาลาลถอืวา่มคีวามสำาคญัอยา่งมากและครองสว่นแบง่
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ตลาดสูงสุดด้วยสัดส่วนร้อยละ	 61	 ของมูลค่าตลาดฮาลาลโลก	 และ
เป็นที่น่าสังเกตว่า	 ผู้ส่งออกอาหารฮาลาลรายใหญ่ของโลกส่วนใหญ่
ไม่ใช่ประเทศที่เป็นมุสลิมแต่เป็นประเทศที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหาร
รายใหญ่ของโลก	 นอกจากนี้	 การพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่ม	 SMEs	
ให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบธุรกิจฮาลาลให้ได้คุณภาพ 
มีมาตรฐาน	 เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับผู้บริโภค	 จึงจำาเป็นที่ทุกภาค
ส่วนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล	เอกชน	ชุมชน	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เข้า
มาร่วมมือกันยกระดับสินค้าและบริการฮาลาลไปสู่การเป็นผู้นำาใน
ระดับโลกต่อไป

    ดร.ธวัช	 นุ้ยผอม	 ผู้อำานวยการ 
สถาบันฮาลาล	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 เปิดเผยว่า	 เป็นการจัดงาน	 
ครั้งที่	8	ของสถาบันฮาลาล	มหาวิทยาลัย
ส งขลานคริ นทร์ 	 โ ดยมี แนวคิ ด ว่ า 
การส่งเสริม	 SMEs	 ฮาลาล	 ผ่านงานวิจัย
และนวัตกรรม	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาให้กับชุมชนบนความเป็น 
พหุวัฒนธรรม		การจัดงานครั้งนี้	เป็นการขับเคลื่อนภารกิจด้านฮาลาล
ของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	นอกจากนี	้ภายในงานฯ	ยงัมกีจิกรรม
ทีส่ำาคญั	ไดแ้ก	่พธิลีงนามบนัทึกข้อตกลงความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงาน 
ฮาลาลและมีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	 “International	 

กระตุ้นผู้ผลิตสินค้าบริโภค	 อุปโภค	 และบริการด้านฮาลาลในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ให้เกิดความตื่นตัวมากขึ้น	รวมทั้งเพื่อส่งเสริมงานวิจัย
และนวัตกรรมด้านฮาลาลทั้งสินค้าและบริการของไทยเป็นที่ยอมรับ 
ตามมาตรฐานสากล	
	 ในงาน	World	HAPEX	2018	ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง	ๆ 
เช่น	 นิทรรศการของศูนย์การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคล่ือน 
ฮาลาล	 และการแสดงสินค้าฮาลาล	 จำานวน	 220	 ร้านค้า	 ได้แก่	
อาหาร	เครื่องสำาอาง	เครื่องแต่งกาย	การบริการฮาลาล	และกิจกรรม
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ	 นอกจากนี้	 
มกีจิกรรมการจดัสมัมนาและการประชุมวชิาการ	ไดแ้ก	่	ประชุมวชิาการ
ระดบันานาชาต	ิ“International	Conference	on	Halal	Innovation	
in	Products	and	Services	2018	(i-CHIPS	2018)”		,		การประชุม
สมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำาจังหวัด	15	จังหวัดภาคใต้	,		กิจกรรม
มุสลีมะฮฺเดย์	,		กิจกรรมการสัมมนาของสถาบันพัฒนาสังคมและธุรกิจ
ฮาลาลเพื่อชุมชน	 (Halal	 Business	 and	 Society	 Development	
Institute	 for	 Community,	 HABIC)	 	 ,	 การสัมมนาการท่องเท่ียว 
ฮาลาล	 (HALAL	 TOURISM	 ROUTE)	 6)	 การเสวนาการแพทย์ 
โดยวิถีฮาลาลร่วมกับคณะแพทยศาสตร์	 ,	 สัมมนาการเงินฮาลาล	 
Halal	 Money	 Seminar	 ,	 กิจกรรมร่วมกับศูนย์ประสานงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ประจำาภูมิภาคภาคใต้	 และพิธี 
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานฮาลาล	 โดยมี
กลุม่เปา้หมายจากหนว่ยงานจากภาครฐัและเอกชน	นกัเรยีน	นกัศกึษา.
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										ผศ.ดร.นิวัติ					แก้วประดับ	 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลา
นค รินท ร์ 	 กล่ า ว เพิ่ ม เ ติ ม ว่ า 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
มีแนวคิดนโยบายและแผนการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัย	 พ.ศ.	
2561	 -	 2565	 โดยมีแนวคิด 
ที่ ว่ า 	 PSU	 SYNERGY	 หรือ	 
“สานพลังปัญญาเพื่อขับเคลื่อน
สั ง คมสู่ ก า ร พัฒนาที่ ยั่ ง ยื น”	 
โดยใช้งานวิจัยและนวัตกรรม 

Conference	on	Halal	 Innovation	 in	Products	and	Services	
2018	(i-CHIPS	2018)”เป็นต้น	นับว่าเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่าง
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทรกั์บมหาวทิยาลยัตา่งประเทศ	เพือ่เผยแพร่
งานวิจัยเกี่ยวกับฮาลาลให้เป็นที่ยอมรับเข้าสู่สากล
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	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี		ร่วมกับมูลนิธิเกาหลี	เชิญเอกอัครราชทูตเกาหลี
ประจำาประเทศไทย	 และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	 เปิดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา	 เมื่อวันท่ี	 27-29	 มิถุนายน	
2561	 	ณ	 โรงแรมแมนดาริน	 เมนเนจ	 บาย	 เซ็นเตอร์	 พ้อยท์	 กรุงเทพฯ	 	 ให้แก่นักวิชาการ	 ผู้สอนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 
พร้อมเปิดประเด็นนำาเกาหลีศึกษาเข้าสู่ระดับอาชีวศึกษารองรับแรงงานสายอาชีพตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์	4.0

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับกรมอาชีวศึกษา 
ผลักดัน  “เกาหลีศึกษา” สู่อาชีวศึกษารับไทยแลนด์ 4.0

	 เมื่อวันที่	27	มิถุนายน	2561		ที่	โรงแรมแมนดาริน	เมนเนจ 
บาย	 เซ็นเตอร์	 พ้อยท์	 กรุงเทพฯ	 มีการเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เกาหลีศึกษา	 เพื่อระดมความคิดเห็นระหว่างผู้เชี่ยวชาญชาวไทย
กับชาวเกาหลีในด้านประวัติศาสตร์	 สังคม	 และเศรษฐกิจ	 ตลอดจน 
รว่มกนัหาแนวทางในการพัฒนาการศกึษาภาษาเกาหลใีนประเทศไทย
ทั้งระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา	โดยมี	ฯพณฯ	โน	กวัง-อิล	
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี	 ประจำาประเทศไทย	 กล่าวต้อนรับ		
ผศ.ดร.นวัิต	ิแกว้ประดบั	อธกิารบดมีหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์กลา่ว
เปดิการสมัมนา		และ	รศ.ดร.ปรศิวร	์	ยิน้เสน	คณบดคีณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 
กล่าวรายงาน	 นายกษิต	 ภิรมย์	 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การต่างประเทศ	กล่าวปราศรัย			
	 สาระสำาคัญของการสัมมนาประกอบด้วย	 การประชุม 
เชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้บริหาร	 เรื่อง	 การอภิปรายสถานการณ์ปัจจุบัน
และหาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลีและเกาหลี
ศกึษา		และการประชมุเชงิปฏบิตักิารกลุม่ครู	โรงเรยีนมธัยมและสถาบนั
อาชวีศกึษา	เรือ่ง	แนวทางในการพฒันาการเรยีนการ	สอนภาษาเกาหลี
และเกาหลีศึกษา		โดยมีหัวข้อการบรรยายทางวิชาการที่น่าสนใจ	เช่น		
ลักษณะเฉพาะและการเปลี่ยนแปลงในสังคมเกาหลี	 ,	 ความสัมพันธ์

ทางการทูตของสาธารณรัฐเกาหลีกับประเทศไทย	 ,	 ภาษาเกาหลี 
กบัการพฒันา	ฝมีอืแรงงาน	,	อนาคตการเรยีนการสอนภาษาเกาหลแีละ
นโยบายการเรียนการสอน	 ภาษาต่างประเทศในสถาบันอาชีวศึกษา	 ,	
ความสำาคัญของการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีสาหรับแรงงาน
ไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ,	 การเรียนการสอนภาษาเกาหลีใน
สถาบันอาชีวศึกษา	 ,	 อนาคตการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างไทย-เกาหลี		
เป็นต้น

	 	 	 	 ผศ.ดร.นิวัติ 	 แก้วประดับ	 
อธิการบดี	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ 	 ประธานในพิ ธี เปิ ด 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลี
ศึกษา	 กล่าวว่า	 	 การสร้างความ 
ร่วมมือระหว่างประเทศในการ
ดำาเนนิกจิการต่างๆ	ของประเทศไทย

ทีม่ร่ีวมกบัสาธารณรฐัเกาหลีนัน้	ไดท้ำาใหค้วามสัมพนัธท์ัง้สองประเทศใน 
ด้านต่างๆ	 ขยายตัวมากขึ้นพร้อมกับความต้องการเรียนรู้ภาษาเกาหลี
เพื่อการสื่อสารในงานท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มสูงขึ้นด้วย	 	 การที่ประเทศไทย
นำายุทธศาสตร์ประเทศไทย	 4.0	 มาใช้เพื่อพัฒนาและนำาประเทศ 
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ไปสู่ความมั่นคง	 มั่งคั่ง	 และยั่งยืนด้วยการขับเคลื่อนผ่านเทคโนโลยี	 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมน้ัน	 ทำาให้บทบาทของสาธารณรัฐ
เกาหลีที่จะมีต่อประเทศไทยสำาคัญยิ่งขึ้น	 	 ดังน้ันจึงเป็นโอกาสดี 
ต่อการเรียนรู้	 การเตรียมความพร้อม	 และการยกระดับความร่วมมือ
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนไปสู่ประเทศเศรษฐกิจ
ใหม่ทัดเทียมกับอารยประเทศอื่นต่อไป	 	 ในความสำาคัญดังกล่าว 
การเรียนรู้ภาษาเกาหลีและองค์ความรู้เกี่ยวกับเกาหลีศึกษาจึงเป็น
เคร่ืองมอืสำาคญัทีจ่ะใชศ้กึษาค้นคว้า	วจิยัและสรา้งสรรคก์ารพฒันาต่างๆ	 
การเตรียมความพร้อมพื้นฐานในด้านทรัพยากรบุคคลของไทย 
ให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ทั้งภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษานั้น	 
คงไม่มีวิธีการใดดีไปกว่าการจัดการศึกษาและจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
ที่หลากหลายและรอบด้าน	 	 ดังนั้นการสัมมนาในครั้งนี้นับเป็นโอกาส
อนัดท่ีีจะไดเ้รยีนรู	้และไดร้บัทราบความเคลือ่นไหวและความกา้วหนา้
ใหม่ๆ	เกี่ยวกับสาธารณรัฐเกาหลีและความสัมพันธ์ที่มีกับประเทศไทย	
รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเกี่ยวกับปัญหา
และแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีหรือเกาหลีศึกษา 
ในสถาบันการศึกษาทั้งสายสามัญและสายวิชาชีพซึ่งจะส่งผลโดยตรง 
ต่อ	 การปรับปรุงการเรียนการสอนและครูผู้สอนในอนาคต	 รวมทั้ง 
ยงัผลสบืเนือ่งไปสูก่ารพฒันาประเทศไทยทัง้ในระยะใกลแ้ละระยะไกล
ตามเป้าหมายที่ได้วางยุทธศาสตร์ไว้	

มธัยมศกึษา	และในปจัจบุนันีด้ว้ยความรว่มมอืจากสำานกังานการศกึษา
ขึ้นพื้นฐาน	 กระทรวงศึกษาธิการของไทยและกระทรวงศึกษาธิการ
ของสาธารณรัฐเกาหลี	 ทำาให้มีการเรียนการสอนวิชาภาษาเกาหลี
ในระดับมัธยมศึกษามีในประเทศไทย	 	 71	 แห่ง	 ซึ่งการขยายตัวของ
การเรียนการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย	 เป็นกลไกหนึ่งท่ีจะ
ตอบสนองความต้องของผู้เรียนที่มีเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของความ
สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ	 	 สังคมและวัฒนธรรมระหว่างไทยกับเกาหลี		 
อย่างไรก็ตามการเพิ่มสูงขึ้นของความต้องการเรียนรู้ภาษาเกาหลี
และเกาหลีศึกษา	 เป็นไปอย่างรวดเร็ว	 จนทำาให้เกิดภาวะขาดแคลน
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษา	 	 ขาดแคลนแหล่ง
ข้อมูลข่าวสารและสื่อที่จำาเป็นต่อการสอนภาษาเกาหลี	 รวมไปถึงการ
สร้างระบบที่เชื่อมโยงมหาวิทยาลัยที่สอนภาษาเกาหลีกับโรงเรียน
มัธยมศึกษาถือว่าเป็นส่ิงที่จำาเป็นเพื่อการพัฒนาเกาหลีศึกษาของไทย
ในอนาคต		
	 ยิ่งไปกว่านั้นความจำาเป็นของการพัฒนาประเทศไทย 
ตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์	 4.0	 เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่น่าจะทำาให้ 
การเรียนรู้ภาษาเกาหลีเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาและพัฒนา
ตนเองของบคุลากรสายวชิาชพีในภาคอตุสาหกรรมการผลติและบรกิาร	 
ในฐานะแรงงานมีฝีมือที่สามารถใช้และสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
เพื่อยกระดับการแข่งขันทางเศรษฐกิจไปสู่ระดับแนวหน้าของภูมิภาค
ให้สามารถดำาเนนิไปไดอ้ยา่งมีประสิทธภิาพและมีสัมฤทธิผล		เนือ่งจาก
สาธารณรัฐเกาหลีเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรม	 อีกทั้งมีความสอดประสานกันของสถาบันการศึกษา	
นโยบายรฐั	และสถาบนัวจิยัอยา่งเขม้แข็งเพือ่รว่มกนัขบัเคลือ่นประเทศ 
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี		ดังนั้นการขยายการศึกษาภาษาเกาหลี
และเกาหลีศึกษาไปสู่การศึกษาสายวิชาชีพของไทย	 จึงน่าจะเป็น
กลไกสำาคัญหนึ่งท่ีจะยกระดับการพัฒนาของประเทศไปสู่เป้าหมาย 
ได้รวดเร็วขึ้น	 	 เพราะภาษาเกาหลีไม่เพียงอยู่ในฐานะภาษาเศรษฐกิจ
ของไทยเท่านัน้	แตย่งัมฐีานะเปน็เครือ่งมอืหรอืกญุแจสำาคญัสูก่ารเรยีน
รู้เทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆ	อีกด้วย	
 รศ.ดร.ปริศวร์	 ยิ้นเสน	 	 กล่าวถึงผลจากจากการจัดสัมมนา
เกาหลีศึกษา	เมื่อปี	2560	ว่า	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขต
ปัตตานี	 ได้นำาเสนอมาตรการเพื่อพัฒนาการศึกษาภาษาเกาหลีใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา	 คือ	 การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม 
ด้วยการจัดพื้นที่ภาษาเกาหลี	 	 การสนับสนุนของผู้ปกครองในการ
ศึกษาภาษาเกาหลี	 	 เพิ่มสัดส่วนครูผู้สอนภาษาเกาหลีชาวไทยให้
มากขึ้น	 	 ขยายช่องทางระบบทุนการศึกษา	 ส่งเสริมการศึกษาในการ 
เตรียมสอบวัดระดับภาษาเกาหลี	 พัฒนาคู่มือการเรียนการสอน		
สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับการสอบวัดระดับภาษาเกาหลีเพื่อสอบเข้า
มหาวิทยาลัย	 ขยายการฝึกอบรมภาษาเกาหลีระยะสั้นในสาธารณรัฐ
เกาหลี		และนับเป็นก้าวแรกที่เห็นความสำาคัญการจัดระบบการศึกษา
เกาหลีศึกษาเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์	 4.0	 ของรัฐบาล	 	 ทำาให้
รัฐบาลเกาหลีจัดส่งครูผู้สอนภาษาเกาหลีให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาที่
เปิดสอนวิชาภาษาเกาหลีจำานวน	5	แห่ง	ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ	 เช่น	
จังหวัดอุดรธานี	และจังหวัดปทุมธานี	เป็นต้น

   	 	 	 	 ฯพณฯ	 โน	 	 กวัง-อิล	
เอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัเกาหล	ี
ประจำาประเทศไทย		กลา่วเพิม่เตมิ
ว่า	 ตั้งแต่ปี	 2529	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครนิทร	์วทิยาเขตปตัตานี	
ได้ เริ่ มจั ดการ เรี ยนการสอน
ภาษาเกาหลีในระดับอุดมศึกษา 
เปน็แหง่แรกของประเทศไทย	และ
ยังเป็นสถาบันผู้บุกเบิก	สนับสนุน
ให้จัดการเรียนการสอนภาษา

เกาหลีในประเทศไทยในหลายๆ	 มิติ	 ทำาให้การจัดการเรียนภาษา
เกาหลีในประเทศไทยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง	 จนปัจจุบัน	 มี
มหาวิทยาลัยที่ได้จัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลี	รวม	40	แห่ง	และ
มีนักเรียนมัธยมศึกษาที่เรียนภาษาเกาหลีในประเทศไทย	 รวมทั้งส้ิน	
30,000	 คน	 ซึ่งเป็นจำานวนมากถึงหน่ึงในสี่ของจำานวนนักเรียนชาว
ต่างชาติทั้งหมดที่เรียนภาษาเกาหลีทั่วโลก	 	 และตั้งแต่ปีน้ีกระทรวง
ศกึษาธกิารไดม้กีารบรรจภุาษาเกาหลใีหเ้ปน็หนึง่ในภาษาตา่งประเทศ
ของระบบสอบ	PAT	ซึง่ผลดงักลา่วเกดิจากการรว่มมอืระหวา่งกระทรวง
ศึกษาธิการทั้งสองประเทศ	

  	 รศ .ดร .ป ริศวร์ 	 ยิ้ น เสน	 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สั งคมศาสต ร์ 	 มหาวิทยาลัย 
สงขลานครนิทร	์วทิยาเขตปตัตานี	
กล่าวว่า	 	คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์	 ได้มีความพยายาม
ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาเกาหลี ในประเทศไทย 
ในหลายๆ	 มิติ	 เช่น	 การบุกเบิก
การสอนภาษาเกาหลีในระดับ 
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	 ในการนีม้หาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์วทิยาเขตปตัตาน	ีไดด้ำาเนนิการเตรยีมการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่พัฒนาการศกึษาภาษาเกาหลใีน
วิทยาลัยอาชีวศึกษา	ได้แก่	จัดทำานโยบายการศึกษาภาษาเกาหลี		จัดเตรียมหลักสูตรการศึกษา		สนับสนุนและจัดทำาแนวทางฝึกอบรมครูผู้สอน		
แผนกิจกรรมการศึกษา	 	 จัดทำาตำาราเรียนภาษาเกาหลี	 	 และจัดทำารูปแบบและวิธีการประเมินผลภาษาเกาหลี	 	 สำาหรับผลการสัมมนาในครั้งนี้	 
คาดคาดหวังว่าผู้ร่วมสัมมนามีความเข้าใจด้านเกาหลีศึกษาที่เป็นปัจจุบันรวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาต่อไป

 นายณภัทร	 พึ่งเนตร	 นักศึกษาช้ันปีที่	 3	 สาขาวิชาภาษาเกาหลี	 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	กล่าวว่า	รู้สึกดีใจที่ได้มาช่วยงานอาจารย์	
และร่วมสัมมนาเกาหลีศึกษาครั้งนี้	ได้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของเกาหลี	และทราบว่าบรรพบุรุษของ
ไทยเรา	มสีว่นชว่ยเหลอืชาวเกาหล	ีและเหน็ความมุน่มัน่ในการจดัการเรยีนการสอนในระดบัอาชวีศึกษา	
ความรู้ที่ได้เป็นประโยชน์ในการนำาไปใช้ในการวางแผนการทำางานในอนาคต
	 “อนาคตอยากทำางานเป็นล่ามแปลภาษาเกี่ยวกับกฎหมาย	การแสดงทางวัฒนธรรมที่ได้แสดง
ไปมีส่วนช่วยสร้างความมั่นใจ	 อยากเป็นนักกีฬาเทคอนโด	 ขอบคุณอาจารย์ขวัญชัย	 วัฒนศักด์ิ	 ที่ช่วย
ฝกึฝนและแนะนำา	ไดน้ำากฬีาเทคอนโดมาเป็นสว่นหนึง่ของการแสดงทางวฒันธรรมเชือ่มสมัพนัธไ์ทย	กบั	
สาธารณรัฐเกาหลี	ในพิธีเปิดการสัมมนาเกาหลีศึกษาในครั้งนี้ด้วย”	นายณภัทร	พึ่งเนตร	กล่าว

	 นางสาวภรณิญารตัน	์ปยิะไตรภมู	ินกัศกึษาชัน้ปทีี	่3	สาขาวชิาภาษาเกาหล	ีคณะมนษุยศาสตร	์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ		ได้กลา่วถงึการเข้ารว่มการสมัมนาในครัง้นีว้า่	ประสบการณน์อกห้องเรยีน
นับว่ามีความสำาคัญและการได้มาร่วมสัมมนาเฉพาะด้านเกาหลีศึกษาในครั้งนี้ทำาให้ได้รู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต	
วัฒนธรรมเกาหลีจากวิทยากรเจ้าของภาษา

		 นางสาวนารฐิา	สุขประมาณ	อาจารยผู้์สอนสาขาวชิาภาษาเกาหลี	มหาวทิยาลัยศรนีครินทรวโิรฒ	
กล่าวว่า	 การเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้	 ได้รับประสบการณ์	 เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้าน	 ภาษา	
วัฒนธรรม	 และเกาหลีศึกษา	 ต่อยอดในการวิจัยในอนาคต	 ส่ิงที่ได้จะนำาความรู้ไปสอนนักเรียน	 สร้าง
เครือข่ายอาจารย์ผู้สอนด้านภาษาเกาหลี	ทั้งชาวไทย	และ	เกาหลี	ขอบคุณที่มีการจัดสัมมนาครั้งนี้	เป็น
ประโยชน์มากในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การเรียนการสอนสำาหรับครูอาจารย์ผู้สอนภาษาเกาหลี

  ร้อยเอกอุดม	ขาวกระจ่าง	อดีตทหารผ่านศึกสมรภูมิ	Pork	Chop	Hill		กล่าวถึงการจัดสัมมนา
ในครัง้วา่		เปน็การสมัมนาทีด่มีาก	นกัศกึษารุน่ปจัจบุนั	จะไดศึ้กษาทำาความเขา้ใจความเปน็มา	การศกึษา
ประวตัศิาสตร	์มสีว่นชว่ยใหเ้กดิความเขา้ใจในบรบิททางสังคมวฒันธรรม	และการเรยีนการสอนดา้นภาษา
เกาหล	ีและเกาหลศีกึษา		ยงัมเีรือ่งราวอกีมากในชว่งประวตัศิาสตรก์ารการรบทีเ่กาหล	ีจำาเปน็ท่ีนกัเรยีน
นักศึกษาจะได้ศึกษาทำาความเข้าใจ	รวมทั้ง	ความภาคภูมิใจ	ความกล้าหาญ	เสียสละของทหารไทยที่ไป
รบ	การช่วยเหลือคนเกาหลีด้านมนุษยธรรม	และความสัมพันธ์ที่ดีต่อเนื่องมาระหว่างไทยกับสาธารณรัฐ
เกาหลีมาตั้งแต่อดีต	จนถึงปัจจุบัน	
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	 รศ.	 ดร.ปริศวร์	 ยิ้นเสน	 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 และ
รศ.	 ดร.กุลธิดา	 ท้วมสุข	 	 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
มหาวทิยาลยัขอนแกน่		ร่วมลงนามบันทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื	(MOU)	
โดยมคีณะผูบ้รหิารและบคุลากรทัง้สองมหาวทิยาลยัรว่มเปน็สกัขพียาน	
เมื่อวันที่	8	มิถุนายน	ที่ผ่านมา	ณ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
 รศ.	 ดร.ปริศวร์	 	 ยิ้นเสน	 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 
กล่าวว่า	 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือท้ังสองมหาวิทยาลัย
ในครั้งนี้	 ได้มุ่งเน้นในการขับเคล่ือนแนวทางการทำางาน	 การพัฒนา
งาน	และแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร 
ทั้งด้านการเรียนการสอน	 วิจัย	 หลักสูตร	 กิจกรรมนักศึกษา	 
ศิลปวัฒนธรรม	บุคลากร	ซึ่งมี	7	ประการ	คือ	
	 1.	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพจัดการ
องคก์รและโครงสรา้งการบรหิารวชิาการและงานความรูใ้นองคก์ร	และ
การบริหารความเสี่ยง	

	 2.		 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์	
หลักสูตร	การบริการวิชาการ	วิเทศสัมพันธ์และการจัดประชุมวิชาการ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ		 	 	
												3.	พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาความเข้มแข็ง 
ด้านภาษาอังกฤษ	 และการพัฒนาสมรรถนะสากลของบุคลากรและ
นักศึกษา
	 4.	พัฒนาเครือขายความรวมมือด้านพัฒนานักศึกษา	 
การทำานุบำารุงศิลปและวัฒนธรรม	และงานศิษย์เก่าสัมพันธ์	
	 5.	สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยตามสาขา
เชี่ยวชาญของบุคลากรในสังกัดและบริบทของพื้นที่รวมทั้งการจัดการ
เพือ่เผยแพรผลงานวจิยัและงานวชิาการในวารสารวชิาการของทัง้สอง
หน่วยงาน
	 6.	พัฒนาและสร้างหลักสูตรรวมกัน	 โดยบูรณาการความรู้
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับสาขาวิชาอื่นๆ
	 7.	การบริหารจัดการงบประมาณและรายได้ของคณะ 
อย่างมีประสิทธิภาพ	.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี และ มข. 
ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนทางวิชาการ
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	 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้	 หรือกระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า)	 โดย	 5	 หน่วยงานหลัก
ของกระทรวงศึกษาธิการ	 	จัดโครงการ	“กระทรวงศึกษาธิการ	 (ส่วน
หน้า)	 เคล่ือนที่จังหวัดปัตตานี”	 ครั้งที่	 4	 	 	 ในกิจกรรม	 “เด่น	 ดี	 
มีประโยชน์”	 ออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่	 เม่ือวันที่	 
4	 กรกฎาคม	 2561	ณ	 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์	 อ.ยะหริ่ง	 จ.ปัตตานี	 
โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์	 ชัยวงศ์	 หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล	
รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 	 เป็นประธานเปิด 
โครงการฯ	 	 ทั้งนี้มีหน่วยงานที่เข้าร่วม	 ได้แก่	 	 สำานักส่งเสริมและ 
การศึกษาต่อเนื่อง	ม.อ.ปัตตานี		สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาปัตตานี	 เขต	 2	 สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	
เขต	 15	 สำานักงานการศึกษาเอกชนอำาเภอยะหริ่ง	 สำานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ
ยะหริ่ง	 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำาจังหวัดปัตตานี	 	 วิทยาลัย
เทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี	 สำานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดปัตตานี	 สำานักงานเกษตรอำาเภอยะหริ่ง	 โรงพยาบาลยะหริ่ง	 
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่	42	และหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข	

กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ จังหวัดปัตตานี 
ออกหน่วยบริการแก่ประชาชนในพื้นที่ “เด่น ดี มีประโยชน์”

 	 พลเอกสุรเชษฐ์	 ชัยวงศ์	
หวัหนา้ผูแ้ทนพเิศษของรฐับาล	
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ	 กล่าวว่า	 พื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น
พื้นที่ที่มีอัตลักษณ์ทางด้าน
ภาษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	
แตกต่างจากภูมิภาคอื่นของ
ประเทศ	 การจัดการศึกษา
ต้องคำานึงถึงความสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์	 เพื่อตอบสนอง
ความต้องการตามวิถีชีวิตของ

กิจกรรมในวันนี้	 นักเรียน	 นักศึกษา	 ผู้ปกครอง	 และชุมชนโดยท่ัวไป	 
จะได้เห็นผลงานการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา	 
สถานศึกษาต่างๆ	 ที่นำากิจกรรมเด่นของดีมาบริการให้ความรู้แก่ 
ผู้ที่สนใจ	 ขอให้การจัดกิจกรรมในวันน้ีได้สร้างแรงบันดาลใจและ 
จุดประกายความคิดของนักเรียน	 นักศึกษา	 เพื่อพัฒนาตนเอง	 ไปสู่ 
ความสำาเร็จ	การมีงานทำาและเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป	
	 โครงการ	“กระทรวงศกึษาธกิาร	(สว่นหนา้)	เคลือ่นทีจ่งัหวดั
ปัตตานี”	 	 กำาหนดออกหน่วยเคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี	 ดังนี้	 
ครั้งที่	 1	 วันที่	 20	มิถุนายน	2561	ณ	 โรงเรียนเมืองปัตตานี	 อ.เมือง	
ครั้งที่	 2	 วันที่	 21	 มิถุนายน	 2561	ณ	 โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์	
อ.หนองจิก	,	ครั้งที่	3		วันที่	28	มิถุนายน	2561	ณ	โรงเรียนแม่ลาน
วิทยา	อ.แม่ลาน	,	ครั้งที่	4	วันที่	4	กรกฎาคม	2561	ณ	โรงเรียนสุวรรณ
ไพบูลย์	 อ.ยะหริ่ง	 ,	 ครั้งที่	 5	 วันที่	 5	 กรกฎาคม	 2561	ณ	 โรงเรียน 
ท่าข้ามวิทยาคาร	อ.ปะนาเระ	 ,	 ครั้งที่	 6	 วันที่	 11	กรกฎาคม	2561	 
ณ	โรงเรยีนบา้นโคกโพธิ	์อ.โคกโพธิ	์,	ครัง้ที	่7	วนัที	่17	กรกฎาคม	2561	
ณ	 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา	 อ.ยะรัง	 ,	 ครั้งที่	 8	 วันที่	 19	 กรกฎาคม	
2561	ณ	โรงเรียนศิริราชสามัคคี	อ.มายอ	,	ครั้งที่	9	วันที่	25	กรกฎาคม	
2561	 ณ	 โรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคาร	 อ.สายบุรี	 ,	 ครั้งที่	 10	 
วันที่	 2	 สิงหาคม	 2561	 ณ	 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์	 อ.ไม้แก่น	 ,	 
ครัง้ที	่11	วนัที	่7	สงิหาคม	2561	ณ	โรงเรียนวงักะพอ้พทิยาคม	อ.กะพอ้	,	 
ครั้งที่	12	วันที่	15	สิงหาคม	2561	ณ	โรงเรียนทุ่งยางแดง	อ.ทุ่งยางแดง

ประชาชนในพื้นที่	 และเป็นการสร้างการรับรู้	 ความเข้าใจ	 และ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาและการสร้างความสัมพันธ์อันดี	
เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการจัดการศึกษา	
และรบัทราบความตอ้งการของประชาชนในพืน้ทีเ่พือ่นำามาบรูณาการ
และยกระดบัคณุภาพการจดัการศกึษาในพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ	

   นายวีรนันท์	เพ็งจันทร์	ผู้ว่า
ราชการจังหวัดปัตตานี	 กล่าว
เพิ่มเติมว่า	 การจัดกิจกรรม
ครั้ งนี้ 	 มีความมุ่ งหมายให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย	
ยุทธศาสตร์ชาติ 	 	 รวมทั้ ง 
การพัฒนาและแก้ปัญหาใน
พื้นที่อย่างทั่วถึง	 เท่าเทียม	

และเกิดประโยชน์กับผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 เพื่อประเทศชาติจะได้มี
บุคลากรที่มีคุณภาพ	 สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	 อันจะนำาไปสู่
วิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศ	 คือ	 “มั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน”	 รวมถึง
การน้อมนำายุทธศาสตร์พระราชทาน	“เข้าใจ	เข้าถึง	พัฒนา”	มาเป็น
แนวทางหลักในการดำาเนินชีวิตได้อย่างดี.

10
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ภาพข่าว

	 เมื่อวันที่	15	พฤษภาคม	2561		นำาโดย	ผศ.สากีเราะ	แยนา	เบ็ญฮารูน	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ	คณะวิทยาการสื่อสาร	
วิทยาเขตปัตตานี	เข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำาความร่วมมือสร้างเครือข่าย	On	Air,	On	Line	และ	On	Ground	ภายใต้โครงการความร่วมมือพัฒนา
งานสือ่โทรทศันเ์พือ่ประชาสมัพนัธก์ารปฏริปูประเทศ	ระหวา่งสถานวีทิยโุทรทศันแ์หง่ประเทศไทยจงัหวดัสงขลา	และสำานกัประชาสมัพันธเ์ขต	6.

	 	 สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี	 ร่วมกับ	 ม.อ.ปัตตานี	 เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมพบปะยามเช้า	 ประจำาปี	 2561	 ครั้งที่	 4		 
เมื่อวันที่	8	พฤษภาคม	2561	ณ	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	.
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		 คณะอาจารยแ์ละนกัศกึษา	จาก	National	University	of	Malaysia	จำานวน	70	คน	เขา้เยีย่มชม	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์วทิยาเขต
ปัตตานี	เมื่อวันที่	4	พฤษภาคม	2561	โดยมี	ผศ.ดร.มนทิรา	ลีลาเกรียงศักดิ์	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิจัย	วิทยาเขตปัตตานี		ให้การ
ต้อนรับ	ณ	ห้องประชุมอมามอัลฆอซาลีย	์อาคารวิทยอิสลามนานชาติ	และจากนั้นเข้าเยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้		ถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	.

	 เมื่อวันที่	20	พฤษภาคม	–	2	มิถุนายน	2561	บุคลากรและนักศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วิทยาเขตปัตตานี	รวม	13	คน	
ร่วมโครงภายใต้	MOU	Addendum	2018-2019	ระหว่าง	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี		และ	South	China	Agricultural	
University	(SCAU)		โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ณ		South	China	Agricultural	University	(SCAU)		เมืองกวางโจว	ประเทศ		ทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยม
และศึกษาดูงานลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติตามความถนัดหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง	 ในคณะต่างๆ	 ได้แก่	 	 College	 of	Mathematics	 and 
Informatics,	College	of	Agriculture,	College	of	Food	Science,	College	of	Marine	Science,	College	of	Horticulture,	and	In-
ternational	Relations	Office	.

12



วา
รส
าร
ข่า
ว

11 13

ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ล้วนเป็นผู้ทำาคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินและชุมชนในภาคใต้
สมควรได้รับการยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบสำาหรับอนุชนรุ่นหลังสืบไป

	 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรไ์ดก้ำาหนด	“รางวลัอนสุรณส์งขลานครนิทร”์	ขึน้เมือ่ป	ีพ.ศ.	2535	โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	 อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	 ในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ	 และประชาชนตลอด
พระชนม์ชีพ	 และเพื่อยกย่องผู้อุทิศตนทำาประโยชน์แก่ชุมชนในภาคใต้ให้เป็นตัวอย่างการดำารงชีพ	 และเป็นแรงบันดาลใจในการทำาประโยชน์ 
เพื่อชุมชนให้แก่อนุชนรุ่นหลัง	ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำาเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2536	เป็นต้นมา
	 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะมีถ่ินกำาเนิดหรือภูมิลำาเนาในภาคใดก็ได้	 แต่ต้องมีผลงานที่แสดงความเป็นผู้อุทิศตนเพื่อทำาประโยชน์แก่ชุมชน
ภาคใต้และต้องเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมสูง	เป็นตัวอย่างแก่อนุชนได้	ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัล	200,000	บาท	และเข้ารับพระราชทาน
โล่เกียรติยศ	ในวันพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย	รวมถึงได้รับการประกาศเกียรติคุณในงานวันสงขลานครินทร์
	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2535-2560	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มอบรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์เป็นประจำาทุกปี	 ยกเว้นปี	พ.ศ.	 2540	
และ	พ.ศ.	2543	ที่ไม่มีผู้ได้รับรางวัล	และมีผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์	รวมทั้งสิ้น	31	คน	แบ่งผลงานดีเด่นได้	ดังนี้	ด้านการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาต	ิจำานวน	10	คน	ดา้นการอนรุกัษศ์ลิปวัฒนธรรมพืน้บา้นภาคใต	้จำานวน	3	คน	ดา้นการออมทรพัย	์จำานวน	3	คน	ดา้นสาธารณสุข	
จำานวน	5	คน	ด้านการพัฒนาชุมชน	จำานวน	7	คน	และด้านการเกษตรและประมง	จำานวน	3	คน	ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์เป็น 
เพศชาย	จำานวน	27	คน	และเพศหญิง	จำานวน	4	คน	หากจำาแนกตามภูมิลำาเนา	มีผู้ได้รับรางวัลจากจังหวัดสงขลา	จำานวน	9	คน	จังหวัดปัตตานี	
5	คน	จังหวัดชุมพร	4	คน	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	3	คน	จังหวัดตรัง	จังหวัดนราธิวาส	จังหวัดภูเก็ต	และจังหวัดยะลา	จังหวัดละ	2	คน	จังหวัดพัทลุง
และกรุงเทพฯ	จังหวัดละ	1	คน	ดังข้อมูลรายละเอียดในตารางต่อไปนี้

ผู้เรียบเรียง : รวีวรรณ ขำ พล
หัวหน้าฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คัดจาก “หนังสือปาฏิหาริย์ความดี ๕๐ ปี ม.อ.”

อนุสรณ์สงขลานครินทร์

การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานภาคใต จํานวน 3 คน ดานการออมทรัพย จํานวน 3 คน ดานสาธารณสุข 

จํานวน 5 คน ดานการพัฒนาชุมชน จํานวน 7 คน และดานการเกษตรและประมง จํานวน 3 คน ผูไดรับรางวัล

อนุสรณสงขลานครินทรเปนเพศชาย จํานวน 27 คน และเพศหญิง จํานวน 4 คน หากจําแนกตามภูมิลําเนา มีผู

ไดรับรางวัลจากจังหวัดสงขลา จํานวน 9 คน จังหวัดปตตานี 5 คน จังหวัดชุมพร 4 คน จังหวัดสุราษฎรธานี 3 

คน จังหวัดตรัง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดยะลา จังหวัดละ 2 คน จังหวัดพัทลุงและกรุงเทพฯ 

จังหวัดละ 1 คน ดังขอมูลรายละเอียดในตารางตอไปนี้ 

 

 

 

ปท่ีได 

รับรางวัล 

ช่ือ-สกุล ผลงานดีเดนในภาคใต ภูมิลําเนา 

ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

2536 นายพิศิษฐ ชาญเสนาะ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ตรัง 

2537 ดร.หรรษา จรรยแสง อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ภูเก็ต 

2541 นายกําจัด เสนะพันธุ อนุรักษปาไม สงขลา 

2545 นายบู นวลศรี อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ตรัง 

2547 นายสุภาพ ศรีทรัพย อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ชุมพร 

2550 นายจํานง ประวิทย อนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

สุราษฎรธานี 

2551 นายพงศา ชูแนม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ (ปาไม) สุราษฎรธานี 

2552 นายสะมาแอ เจะมูดอ อนุรักษทรพัยากรทางทะเล  

(ประมงพ้ืนบาน) 

ปตตาน ี

2557 ผศ.นุกูล รัตนดากุล นักอนุรักษนิเวศวิทยา ผูทํางานเพ่ือชุมชน ปตตาน ี

2559 นายมูหามะสุกรี มะสะนิง การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ทางทะเลภาคใต 

ปตตาน ี

ดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานภาคใต 

2537 ศาสตราจารยสุธิวงศ พงศไพบูลย อนุรักษศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานภาคใต สงขลา 

2546 นายประสิทธิ์ ชิณการณ อนุรักษดานวัฒนธรรม ศึกษา

ประวัติศาสตร 

 

ภูเก็ต 

2548 อาจารยนิยม บํารุงเสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินภาคใต 

(โนรา-หนังตะลุง) 

ชุมพร 

ดานการออมทรัพย 



วา
รส
าร
ข่า
ว

14

	 ตัง้แตป่	ีพ.ศ.	2559	ทีป่ระชมุคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุใินการพจิารณาคดัเลอืกผูส้มควรไดร้บัรางวลัอนสุรณส์งขลานครนิทร	์ในคราว
ประชมุนดัพเิศษ	เมือ่วนัที	่4	มนีาคม	2559	ไดม้มีตเิหน็ชอบใหม้หาวทิยาลยัมอบรางวลัอนสุรณส์งขลานครนิทรใ์หแ้ก่องคก์รท่ีทำาประโยชนใ์นการ
พัฒนาภาคใต้	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้	(จังหวัดปัตตานี	จังหวัดยะลา	และจังหวัดนราธิวาส)	เพิ่มอีกหนึ่งรางวัล	เพื่อยกย่อง
องค์กรที่มีผลงานก่อประโยชน์แก่ชุมชนภาคใต้	ทั้งนี้ในปี	พ.ศ.	2559-2560	ยังไม่มีองค์กรได้รับรางวัล
	 ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ล้วนเป็นผู้ทำาคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินและชุมชนในภาคใต้	สมควรได้รับการยกย่องเป็นบุคคล
ต้นแบบสำาหรับอนุชนรุ่นหลังสืบไป.

ปท่ีได 

รับรางวัล 

ช่ือ-สกุล ผลงานดีเดนในภาคใต ภูมิลําเนา 

2538 ครูชบ ยอดแกว การออมทรัพย สงขลา 

2539 นางอัมพร ดวงปาน การออมทรัพย สงขลา 

2542 นายลัภย หนูประดิษฐ การออมทรัพย สงขลา 

ดานสาธารณสุข 

2539 นายแพทยอนันต สุไลมาน อุทิศตัวใหกับงานสาธารณสุขภาคใต ปตตาน ี

2555 ผศ.นพ.ประเสริฐ วศินานุกร มีคุณูปการอยางยิ่งตอผูปวยศัลยกรรมใน

ภาคใต 

สงขลา 

2556 นายแพทยรอซาลี ปตยะบุตร ประสานการแพทยแผนปจจุบันเขากับวิถี

วัฒนธรรมของชาวมุสลิมภาคใต 

ยะลา 

2559 ศ.พิเศษ ดร.ภกญ.กฤษณา ไกร

สินธุ 

การพัฒนาคุณภาพยาสมุนไพรในภาคใต 

ซ่ึงเปนประโยชนตอคุณภาพชีวิต สุขภาพ 

ตลอดจนเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีภาคใต 

เปนนักพัฒนาชุมชน 

สุราษฎรธานี 

2559 นายแพทย สุวัฒน วิริยพงษสุกิจ สาธารณสุขเพ่ือชวยเหลือผูดอยโอกาส

และพัฒนาคุณาภาพชีวิตของประชาชน

ในภาคใต 

สงขลา 

ดานการพัฒนาชุมชน 

2542 นางมัรยัม สาเมาะ พัฒนาชุมชน ชวยเหลือเด็กกําพรา ปตตาน ี

2549 นางนิรมล เมธีสุวกุล สื่อมวลชนท่ีมีผลงานเก่ียวกับภาคใตท้ัง

ดานปญหาสิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรม

และเยาวชน 

กรุงเทพฯ 

2554 นายดือราแม ดาราแม สรางความสมานฉันทระหวางรัฐกับ

ชาวบานแถบเทือกเขาบูโด 

นราธิวาส 

2556 นายแวอาแซ แวมามุ เสียสละอุทิศตนเพ่ือจะนําสังคมไปสูความ

สมานฉันท 

นราธิวาส 

2558 นายแพทยกําพล กาญจโนภาศ พัฒนาและชวยเหลือสังคม สงขลา 

2558 นางพงษศักดิ์ ยิ่งชนมเจริญ พัฒนาชุมชน ยะลา 

2560 นางสาวลมาย มานะการ มีจิตอาสา เสียสละ และอุทิศตนเพ่ือ

ประสานใหเกิดความสันติสุขในพ้ืนท่ี

จังหวัดชายแดนภาคใต 

สงขลา 

ดานการเกษตรและประมง 

2544 นายวรรณ ขุนจันทร พัฒนาดานการเกษตร (ยางพารา) พัทลุง 

2544 นายดํา ฉ่ิงสุวรรณโรจน พัฒนาดานการเกษตร ชุมพร 

การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานภาคใต จํานวน 3 คน ดานการออมทรัพย จํานวน 3 คน ดานสาธารณสุข 

จํานวน 5 คน ดานการพัฒนาชุมชน จํานวน 7 คน และดานการเกษตรและประมง จํานวน 3 คน ผูไดรับรางวัล

อนุสรณสงขลานครินทรเปนเพศชาย จํานวน 27 คน และเพศหญิง จํานวน 4 คน หากจําแนกตามภูมิลําเนา มีผู

ไดรับรางวัลจากจังหวัดสงขลา จํานวน 9 คน จังหวัดปตตานี 5 คน จังหวัดชุมพร 4 คน จังหวัดสุราษฎรธานี 3 

คน จังหวัดตรัง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดยะลา จังหวัดละ 2 คน จังหวัดพัทลุงและกรุงเทพฯ 

จังหวัดละ 1 คน ดังขอมูลรายละเอียดในตารางตอไปนี้ 

 

 

 

ปท่ีได 

รับรางวัล 

ช่ือ-สกุล ผลงานดีเดนในภาคใต ภูมิลําเนา 

ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

2536 นายพิศิษฐ ชาญเสนาะ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ตรัง 

2537 ดร.หรรษา จรรยแสง อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ภูเก็ต 

2541 นายกําจัด เสนะพันธุ อนุรักษปาไม สงขลา 

2545 นายบู นวลศรี อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ตรัง 

2547 นายสุภาพ ศรีทรัพย อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ชุมพร 

2550 นายจํานง ประวิทย อนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

สุราษฎรธานี 

2551 นายพงศา ชูแนม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ (ปาไม) สุราษฎรธานี 

2552 นายสะมาแอ เจะมูดอ อนุรักษทรพัยากรทางทะเล  

(ประมงพ้ืนบาน) 

ปตตาน ี

2557 ผศ.นุกูล รัตนดากุล นักอนุรักษนิเวศวิทยา ผูทํางานเพ่ือชุมชน ปตตาน ี

2559 นายมูหามะสุกรี มะสะนิง การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ทางทะเลภาคใต 

ปตตาน ี

ดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานภาคใต 

2537 ศาสตราจารยสุธิวงศ พงศไพบูลย อนุรักษศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานภาคใต สงขลา 

2546 นายประสิทธิ์ ชิณการณ อนุรักษดานวัฒนธรรม ศึกษา

ประวัติศาสตร 

 

ภูเก็ต 

2548 อาจารยนิยม บํารุงเสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินภาคใต 

(โนรา-หนังตะลุง) 

ชุมพร 

ดานการออมทรัพย 

ปท่ีได 

รับรางวัล 

ช่ือ-สกุล ผลงานดีเดนในภาคใต ภูมิลําเนา 

2553 นายจาง ฟุงเฟอง เจาของตนแบบ “ธนาคารปู” อนุรักษปู

มาเพ่ืออาชีพท่ียั่งยืนของชุมชน 

ชุมพร 

 

ตั้งแตป พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาคัดเลือกผูสมควรไดรับรางวัล

อนุสรณสงขลานครินทร ในคราวประชุมนัดพิเศษ เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2559 ไดมีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัย

มอบรางวัลอนุสรณสงขลานครินทรใหแกองคกรท่ีทําประโยชนในการพัฒนาภาคใต โดยเฉพาะอยางยิ่ง 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต (จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส) เพ่ิมอีกหนึ่งรางวัล เพ่ือยกยององคกรท่ีมี

ผลงานกอประโยชนแกชุมชนภาคใต ท้ังนี้ในป พ.ศ. 2559-2560 ยังไมมีองคกรไดรับรางวัล 

ผูไดรับรางวัลอนุสรณสงขลานครินทรลวนเปนผูทําคุณประโยชนใหกับแผนดินและชุมชนในภาคใต 

สมควรไดรับการยกยองเปนบุคคลตนแบบสําหรับอนุชนรุนหลังสืบไป 

________________________________________________________________________________ 

 

                 ************************************************************** 

 

ภาพมนุด 

 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มอ.ปตตานี และ มข. ลงนามความรวมมือขับเคล่ือนทางวิชาการ 

 รองศาสตราจารย ดร.ปริศวร ยิ้นเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี และรองศาสตราจารย ดร.กุลธิดา ทวมสุข  คณบดีคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  รวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) โดยมี

คณะผูบริหารและบุคลากรท้ังสองมหาวิทยาลัยรวมเปนสักขีพยาน เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน ท่ีผานมา ณ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 รศ. ดร.ปริศวร ย้ินเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี กลาววา การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือท้ังสอง

มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ไดมุงเนนในการขับเคลื่อนแนวทางการทํางาน การพัฒนางาน และแลกเปลี่ยนขอมูลตางๆ 

ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาองคกรท้ังดานการเรียนการสอน วิจัย หลักสูตร กิจกรรมนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 

บุคลากร ซ่ึงมี 7 ประการ คือ  

 1. การแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพจัดการองคกรและโครงสรางการบริหารวิชาการและ

งานความรูในองคกร และการบริหารความเสี่ยง  

 2.พัฒนาเครือขายความรวมมือดานการประชาสัมพันธ หลักสูตร การบริการวิชาการ วิเทศสัมพันธและ 

การจัดประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

 3.พัฒนาเครือขายความรวมมือดานการพัฒนาความเขมแข็ง ดานภาษาอังกฤษ และการพัฒนา

สมรรถนะสากลของบุคลากรและนักศึกษา 

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/

การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานภาคใต จํานวน 3 คน ดานการออมทรัพย จํานวน 3 คน ดานสาธารณสุข 

จํานวน 5 คน ดานการพัฒนาชุมชน จํานวน 7 คน และดานการเกษตรและประมง จํานวน 3 คน ผูไดรับรางวัล

อนุสรณสงขลานครินทรเปนเพศชาย จํานวน 27 คน และเพศหญิง จํานวน 4 คน หากจําแนกตามภูมิลําเนา มีผู

ไดรับรางวัลจากจังหวัดสงขลา จํานวน 9 คน จังหวัดปตตานี 5 คน จังหวัดชุมพร 4 คน จังหวัดสุราษฎรธานี 3 

คน จังหวัดตรัง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดยะลา จังหวัดละ 2 คน จังหวัดพัทลุงและกรุงเทพฯ 

จังหวัดละ 1 คน ดังขอมูลรายละเอียดในตารางตอไปนี้ 

 

 

 

ปท่ีได 

รับรางวัล 

ช่ือ-สกุล ผลงานดีเดนในภาคใต ภูมิลําเนา 

ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

2536 นายพิศิษฐ ชาญเสนาะ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ตรัง 

2537 ดร.หรรษา จรรยแสง อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ภูเก็ต 

2541 นายกําจัด เสนะพันธุ อนุรักษปาไม สงขลา 

2545 นายบู นวลศรี อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ตรัง 

2547 นายสุภาพ ศรีทรัพย อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ชุมพร 

2550 นายจํานง ประวิทย อนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

สุราษฎรธานี 

2551 นายพงศา ชูแนม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ (ปาไม) สุราษฎรธานี 

2552 นายสะมาแอ เจะมูดอ อนุรักษทรพัยากรทางทะเล  

(ประมงพ้ืนบาน) 

ปตตาน ี

2557 ผศ.นุกูล รัตนดากุล นักอนุรักษนิเวศวิทยา ผูทํางานเพ่ือชุมชน ปตตาน ี

2559 นายมูหามะสุกรี มะสะนิง การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ทางทะเลภาคใต 

ปตตาน ี

ดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานภาคใต 

2537 ศาสตราจารยสุธิวงศ พงศไพบูลย อนุรักษศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานภาคใต สงขลา 

2546 นายประสิทธิ์ ชิณการณ อนุรักษดานวัฒนธรรม ศึกษา

ประวัติศาสตร 

 

ภูเก็ต 

2548 อาจารยนิยม บํารุงเสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินภาคใต 

(โนรา-หนังตะลุง) 

ชุมพร 

ดานการออมทรัพย 
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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


