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พิธีรับมอบอาคาร “80 ปี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ”

 นายชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ ประธานกรรมการ บริษัท ชูเกียรติยนต์จ�ากัด

บริจาคเงิน 12.3 ล้านบาท สร้างอาคารเรียน 2 ชั้นให้โรงเรียนอนุบาลสาธิต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และท�าพิธีมอบอาคาร

เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 เปิดใจ ท�าอะไรให้สังคม แล้วรู้สึกสบายใจ

และตั้งใจจะท�าจนวินาทีสุดท้าย

	 เมื่อวันจันทร์ที่	10	พฤศจิกายน	2557	เวลา	13.30	น.	ณ	โรงเรียน
อนุบาลสาธิต	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	
นายชูเกียรติ	 ปิติเจริญกิจ	ประธานกรรมการ	บริษัท	 ชูเกียรติยนต์
จ�ากัด	 พร้อมด้วยครอบครัว	 ผศ.สมปอง	 ทองผ่อง	 รองอธิการบดี
วิทยาเขตปัตตานี	 ผศ.ดร.ณัฐวิทย์	 	 พจนตันติ	 คณบดีคณะศึกษา
ศาสตร์	 ดร.วุฒิชัย	 เนียมเทศ	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิต	
อาจารย์วิลาภ	 อุทัยรัตน์	 อดีตผู้อ�านวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิต
นายอนุศาสน ์ 	 สุ วรรณมงคล	 สมาชิกสภานิ ติ บัญญัติแห ่ ง
ชาติ	 	 พร้อมด้วยคณะครู	 และกรรมการชมรมผู้ปกครองและคร	ู
โรงเรียนอนุบาลสาธิต	 และแขกผู้มีเกียรติ	 ประมาณ	 200	 คน	 ได้
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบอาคาร	 “80	 ปี	 ชูเกียรติ	 ปิติเจริญกิจ”
โดยมีนายชูเกียรติ	ปิติเจริญกิจ	ประธานกรรมการ	บริษัท	ชูเกียรติยนต์
จ�ากัด	 ผู้บริจาคเงินสร้างอาคารเรียน	 เป็นผู้มอบอาคารเรียนให้แก่
ผศ.สมปอง	ทองผ่อง	รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
 	 ผศ.ดร.ณัฐวิทย ์ 	 พจนตันติ 	 คณบดีคณะ

ศึกษาศาสตร์	 กล่าวว่า	 อาคาร	 80	 ปี	 ชูเกียรต	ิ
ปิติเจริญกิจ	 ได้ก่อสร้างขึ้นด้วยจิตศรัทธาอันเป็น
กุศลเพ่ือการศึกษาของ	 คุณชูเกียรติ	 ป ิติ เจริญ
กิจ	 ประธานกรรมการ	 บริษัท	 ชูเกียรติยนต์	 จ�ากัด	
ที่ บ ริ จ าค เ งิ น ในกา รก ่ อส ร ้ า ง จ� า นวนทั้ ง สิ้ น

12,300,000	บาท	 เริ่มด�าเนินการก่อสร้างต้ังแต่	 วันที่	 7	 มิถุนายน
2555	 แล้วเสร็จในปีเดียวกัน	 อาคารหลังน้ีเป็นอาคาร	 2	 ชั้น
ประกอบด้วยห้องเชิดชูเกียรติ	 ห้องประชุมเล็ก	 ห้องประชุมใหญ่
ห้องสมุด	 และห้องเรียน	 ครู	 บุคลากร	 และนักเรียน	 โรงเรียน
อนุบาลสาธิต	 ได้รับประโยชน์จากการใช้อาคารหลังน้ีในการ

จัดการเรียนการสอน	 และการอบรม	 สั่งสอน	 กุลบุตรกุลธิดา
ของพวกเราชาวปัตตานีและพ้ืนท่ีใกล้เคียงให้เติบโตเป็นผู ้ใหญ่
ที่ดีในอนาคต	 สืบๆไป	 จึงนับว ่าเป ็นการสร ้างคุณประโยชน์
แก่สังคมเป็นอย่างยิ่ง
	 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์ 	 สมปอง
ทองผ ่อง	 รองอธิการบดี 	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 กล ่าวในพิธีรับมอบอาคาร	
ค ว า ม ว ่ า 	 ใ น น า ม ม ห า วิ ท ย า ลั ย
สงขลานครินทร ์ วิทยาเขตป ัตตานี
รู ้ สึ ก ยิ น ดี เ ป ็ น อ ย ่ า ง ย่ิ ง 	 ที่ ไ ด ้ มี โ อ ก าส เ ป ็ น ตั ว แทนขอ ง
มหาวิทยาลัยในการรับมอบอาคาร	 “80	 ปี	 ชูเกียรติ	 ปิติเจริญกิจ”
โรง เรียนอนุบาลสาธิต 	 เป ็นหน ่วยงานเ ทียบเท ่ าภาควิชา
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์	ก่อตั้งขึ้นในปี	พ.ศ.	2512	และมีพัฒนาการ
เจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ	 โดยได้รับความร่วมมือร่วมแรง	 ร่วมใจ
จากหลายๆ	 ฝ่ายที่ส ่งผลให้โรงเรียนประสบความส�าเร็จมาได้
จน ถึง ทุกวัน น้ีส� าหรับ พิ ธี รับมอบอาคารใน วันนี้ 	 ท ่ านแรก
ที่ ผมต ้องกล ่ าวขอบคุณเป ็น พิ เศษ	 นั่ น ก็คื อ 	 คุณชู เ กียรติ
ป ิติ เจริญกิจ	 ที่ ได ้สละทุนทรัพย ์ 	 ส ่วนตัว	 ในการด�าเนินการ
ก่อสร้างอาคาร	 “80	 ปี	 ชูเกียรติ	 ปิติเจริญกิจ”	 ที่ทุกท่านเห็นอยู่



ขณะน้ี	 ซึ่งกระผมมั่นใจว่า	 จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
ต่อเด็กนักเรียนที่จะเติบโตศึกษาเล่าเรียนเป็นบุคคลที่ส�าคัญต่อ
สังคมและประเทศชาติ	 ต่อไป	 ผู้ท่ีมีส่วนในการสนับสนุนที่ส�าคัญ
อีกแรงหน่ึง	 ก็คือ	 ชมรมผู้ปกครองและครู	 โรงเรียนอนุบาลสาธิต	
รวมไปถึงผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน	 ท่ีมีส่วนช่วยเหลือ	 สนับสนุน	
ในการก่อสร ้างอาคารหลังนี้ 	 รวมท้ังผู ้บริหาร	 บุคลากร	 ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ทุกหน่วยงาน	 ทุก
สังกัด	 ตลอดจนคณะครู	 บุคลากร	 และนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
สาธิต	ที่ได้ร่วมแรง	ร่วมใจ	ในครั้งนี้	ต้องขอขอบคุณด้วยเช่นกัน
 	 นายชูเกียรติ	 ปิติเจริญกิจ	 ประธานกรรมการ	

บริษัท	 ชูเกียรติยนต์	 จ�ากัด	 ได้กล่าวแสดงความรู้สึก
ในฐานะผู ้บริจาคเงินก่อสร้างอาคารเรียน	 ความ
ตอนหน่ึงว่า	 เมื่อตอนเป็นเด็ก	 ผมมีฐานะยากจน	
ไม่มีเงินเลย	 ผมผิดหวังมาตลอด	 มาวันน้ีผมไม่

เคยสนใจว่าอยากจะได้โน่น	 ได้น่ี	 มันหมดเวลาที่จะสนใจแล้ว	
วันน้ีผมอยากเป็นผู ้ให้	 เพราะทุกวันนี้	 เมื่อผมท�าอะไรให้สังคม
แล้วรู้สึกสบายใจ	 	 เป็นสุขใจ	 ตัวอย่างเช่น	 การมอบทุนการศึกษา
มอบเงนิโครงการอาหารกลางวนัให้เดก็นกัเรียน	หรืออีกหลายๆ	อย่าง
ชีวิตผมไม่ต้องการอะไรแล้ว	 ต้องการเพียงมีความสุขท่ีมีโอกาส
ได้ดูแลลูกหลาน	ตั้งใจจะท�าจนวินาทีสุดท้าย.
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พิธีรับมอบอาคาร “80 ปี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ”

มุมหนึ่งในรั้วศรีตรัง

พระโอวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

อัครราชกุมารี  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่  ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2552

มหาบัณฑิต ม.อ.ปัตตานี ได้งานท�า 100% ขณะที่บัณฑิตปริญญาตรี 

มีงานท�า 45.8 %  โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีงานท�าสูงสุด

เด็กเรียนดีทั่วประเทศ ปี 58 แห่สมัคร ม.อ.เกือบหมื่น เภสัชฯ ติดท็อป

รวมพลัง ราชการไทย ลดใช้พลังงาน

กฐินสามัคคี  วิทยาเขตปัตตานี

วิทยาเขตปัตตานี จัดพิธีประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรดีเด่น

ประจ�าปี 2556-2557

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.เร่งพัฒนาผู้ประกอบการ

ยางพาราไทย

ผลการประกวดกระทง หนูน้อยนพมาศ และนางนพมาศ

ในวันลอยประทงประจ�าปี 2557

จากใจ...อิทธิเดช รัตนะ

คนครองตนเพื่อ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

ม.อ. ติดมหาวิทยาลัยคุณภาพ จากการจัดอันดับของ QS Rankings

ภาพเป็นข่าว

แนะน�าหลักสูตรวิทยาเขตปัตตานี

สารบัญ C O N T E N T

มมุห
นึ่งใน

รั้วศ
รตีรงั

อดีต ปัจจุบัน อนาคต

 อาคารส�านักงานอธิการบดี ม.อ.ปัตตานี
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 บัณฑิตมหาวิ ทยา ลัยสงขลานค รินทร ์  วิ ทยา เ ขตป ัตตานี 

ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาโท-เอก มีงานท�า 100%  ระดับปริญญาตรี

มีงานท�า 45.8% โดยบัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีงานท�าสูงสุด

รองลงมาคณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยากรสื่อสาร

	 รายงานข่าวจากกองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี	 แจ้งว่า
ได ้ส�ารวจภาวะการมีงานท�าของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 รุ ่นปีการศึกษา	 2556	 	ณ	 วันท่ีขึ้น
ทะเบียนและรายงานตัวรับปริญญา	บัณฑิตที่จบการศึกษามีงานท�า
คิดเป็น	 50.7%	 ยังไม่มีงานท�า	 46.9%	 และศึกษาต่อ	 2.4%
โดยบัณฑิตระดับปริญญาเอกและปริญญาโท	มีงานท�า	100%	และ
97.8%	ตามล�าดับ	 	ส่วนบัณฑิตระดับปริญญาตรี	มีงานท�า	 45.8%
ไม่มีงานท�า	51.6	%	และที่เหลือศึกษาต่อ	โดยสามคณะแรกที่บัณฑิต
มีงานท�าสูงสุด	 ได้แก่	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	 คณะศึกษาศาสตร์
และคณะวิทยากรสื่อสาร	 คิดเป็น	 55.6%	 ,	 53.9%	 และ	 53.1%
ตามล�าดับ		ในขณะที่บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์		และคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์	มีงานท�าไม่ถึง	40%	
	 บัณฑิตจากคณะศึกษาศาสตร ์มี งานท�า ทันทีโดยรวม
คิดเป็น	 63.6%	 พบว่า	 ระดับปริญญาโท-เอก	 บัณฑิตมีงานท�า
100%	 ส� าหรับระดับปริญญาตรีบัณฑิตมี งานท� า 	 53 .9%
โดยสาขาวิชา	 3	 อันดับแรกท่ีบัณฑิตมีงานท�าสูงสุดคือ	 สาขา
วิชาภาษาไทย	 81.3%	 รองลงมาคือ	 สาขาวิชาฟิสิกส์และสาขา
วิชาภาษาอังกฤษ		72.4%	และ	71.0%	ตามล�าดับ	ส�าหรับสาขาวิชา
ที่บัณฑิตมีงานท�าน้อยที่สุด	3	อันดับ	คือ	สาขาวิชาพลศึกษา	14.3%
รองลงมาคือ	 สาขาวิชาศิลปศึกษา	และสาขาวิชาสุขศึกษา	 25.0%
และ	36.4%	ตามล�าดับ
	 บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร ์ มีงานท�า
โดยรวม	 40.2%	พบว่า	 ระดับปริญญาโท	บัณฑิตมีงานท�า	 100%	
ส�าหรับระดับปริญญาตรี	บัณฑิตมีงานท�า	 39.7%	 โดยสาขาวิชา	 3	
อันดับแรกที่บัณฑิตมีงานท�าสูงสุดคือ	สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น	84.6	%
รองลงมาคือ	 สาขาวิชาประวัติศาสตร์	 และสาขาวิชาการจัดการ
57.1	%	และ	54.8	%		ส�าหรับสาขาวิชาที่บัณฑิตมีงานท�าน้อยที่สุด	
3	อันดับ	คือ	สาขาวิชาภาษามลายู	16.0	%	รองลงมาคือ	สาขาวิชา
ภูมิศาสตร์	และสาขาวิชาภาษาอาหรับ		22.2%	และ	29.4%	ตามล�าดับ

	 บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 	มีงานท�าโดยรวม	
47.2%	พบว่า	 ระดับปริญญาโท-เอก	บัณฑิตมีงานท�า	 66.7%	และ
100%	 ตามล�าดับ	 ส�าหรับระดับปริญญาตรี	 บัณฑิตมีงานท�า
44.8%	 โดยสาขาวิชา	 3	 อันดับแรกที่บัณฑิตมีงานท�าสูงสุด	 คือ
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม	100%	รองลงมา	คือ	สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์	 และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ	
76.9	%	 และ	 75.0	%	 ตามล�าดับ	 ส�าหรับสาขาวิชาท่ีบัณฑิตมี
งานท�าน้อยท่ีสุด	 3	 อันดับ	 คือ	 สาขาวิชาเทคโนโลยียาง	 10.0%
รองลงมาคือ	 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตพืชและ
สาขาวิชาฟิสิกส์	14.3%	และ	15.4%	ตามล�าดับ
	 บัณฑิตจากวิทยาลัยอิสลามศึกษา	มีงานท�าโดยรวม	43.1%
พบว่า	 ระดับปริญญาโท-เอก	บัณฑิตมีงานท�า	 100%	ส�าหรับระดับ
ปริญญาตรี	 บัณฑิตมีงานท�า	 42.4%	 โดยสาขาวิชา	 3	 อันดับแรก
ที่บัณฑิตมีงานท�าสูงสุด	 คือ	 สาขาวิชาครุศาสตร์อิสลาม	 63.0%
รองลงมาคือ	สาขาวิชาอิสลามศึกษา	และสาขาวิชาตะวันออกกลาง
ศึกษา	 46.9%	และ	 30.8%ตามล�าดับ	 ส�าหรับสาขาวิชาท่ีบัณฑิต
มีงานท�าน้อยท่ีสุด	 คือ	 สาขาวิชากฎหมายอิสลาม	 และสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม	 15.4%	 และ	 19.4%
ตามล�าดับ
	 คณะวิทยาการส่ือสาร	 ผลิตบัณฑิตเฉพาะระดับปริญญาตรี
ในปีการศึกษา	 2556	บัณฑิตมีงานท�าโดยรวม	 53.1%	 โดยบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ	 มีงานท�า
สูงสุด	 73.9%	 ส่วนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการจัดการ	บัณฑิตมีงานท�าน้อยที่สุด	27.0%
	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	 ผลิตบัณฑิตเฉพาะระดับปริญญาตรี
ในปีการศึกษา	 2556	บัณฑิตมีงานท�าโดยรวม	 55.6%	 โดยบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปการแสดง	มีจ�านวน	 2	 คน	มีงานท�าคิดเป็น	 100%
ส่วนสาขาวิชาทัศนศิลป์	บัณฑิตมีงานท�า	50.0%
	 คณะรัฐศาสตร์	 ผลิตบัณฑิตเฉพาะระดับปริญญาตรี	 ใน
ปีการศึกษา	 2556	 บัณฑิตมีงานท�าโดยรวม	 32.2%	 โดยบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครอง	 บัณฑิตมีงานท�าสูงสุด	 44.7%	 รองลงมา
คือสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 34.8%	ส่วนสาขาวิชา
การปกครองท้องถิ่น	บัณฑิตมีงานท�าน้อยที่สุด	11.8%

มหาบัณฑิต ม.อ.ปัตตานี ได้งานท�า 100%
ขณะที่บัณฑิตปริญญาตรี มีงานท�า 45.8 % 
โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีงานท�าสูงสุด
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เด็กเรียนดีทั่วประเทศ ปี 58
แห่สมัคร ม.อ. เกือบหมื่น เภสัชฯ ติดท็อป

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง รายงาน

 จากการท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ ได ้ เป ิดรับสมัครเพื่อ

เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

ประจ� าป ีการศึกษา 2558 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  มีนัก เ รียน

ทุกภาคสนใจสมัครเกือบหมื่นคน คณะเภสัชศาสตร ์ ยังคงติดท็อป

ผู้สมัครมากที่สุด

	 ดร.สุขสวัสด์ิ 	 ศิริจารุ กุล	 ผู ้ ช ่ วยอธิการบดีฝ ่ายการรับ
นักศึกษา	 ประธานกรรมการด�าเนินการคัดเลือกนักเรียนโดยวิธี
รับตรงท่ัวประเทศ	ปีการศึกษา	 2558	 ได้เปิดเผยว่า	 โครงการรับ
นักเรียนที่มีผลการเรียนดีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีได้เข ้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยและ
เป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปในทุกภาคของไทยให้
มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและสอดคล้องกับ
นโยบายการสนับสนุนการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพไป
พัฒนาประเทศ	 ซึ่งการรับนักเรียนในโครงการครั้งน้ีมีการวัดผล
ที่ได ้มาตรฐาน	 ทั้งนี้มหาวิทยาลัย	 มีวิ ธีการคัดเลือกนักเรียน
ในเบื้องต้น	 โดยใช้หลักเกณฑ์ดูผลการเรียนรวมจากทุกหมวด	
การเรียน	 4	 ภาคการศึกษาของชั้นมัธยมปลาย	 ม.4-ม.5	 โดย
มหาวิทยาลัยได ้น� าคะแนนดั งกล ่ าวมาแปลงเป ็นคะแนน
เพ่ือจัดล�าดับโดยน�าค่าเฉลี่ยของคะแนน	 O-NET	 ของโรงเรียน
ในปีท่ีผ่านมาประกอบการพิจารณา	 ซึ่งท้ายที่สุดจะคิดคะแนน
จากผลการเรียนร้อยละ	75
	 การรับนักเรียนเรียนดีโครงการปีนี้ได้รับการตอบรับมากกว่าปี
ที่ผ่านมา	ในปีนี้	มีผู้สนใจจากโรงเรียนต่างๆ	สมัครผ่านทางออนไลน์
และมีผู ้ผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติข้างต้นในทุกภาคท่ัวประเทศ
มากกว่าปีที่ผ่านมา	รวมทั้งสิ้น	จ�านวน	9,358	คน	จ�าแนกผู้สมัครเป็น
รายภาค	 ได้แก่	 ภาคกลาง	จ�านวน	846	คน	ภาคตะวันตก	จ�านวน	
90	คน	ภาคตะวันออก	จ�านวน	347	คน	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
จ�านวน	968	คน	ภาคใต้	จ�านวน	6,955	คน	ภาคเหนือ	จ�านวน	152	คน
ทั้งน้ีได้คัดเลือกผู้มีสิทธ์ิเข้ามาสอบสัมภาษณ์	 จ�านวน	 4,558	 คน	
และผ่านการคัดเลือก	 จ�านวน	 2,028คน	 โดยคณะเภสัชศาสตร์	
สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ	ผู้สนใจเลือกเข้าศึกษามากที่สุด
	 คณะที่เข้าร่วมโครงการรับในครั้งนี้ของมหาวิทยาลัย	มีจ�านวน
27	คณะ	152	สาขาวิชา	กระจายไปใน	5	วิทยาเขต	สามารถจ�าแนก
คณะท่ีมีผู้สมัครมากที่สุด	 10	 อันดับแรก	 ได้แก่	 คณะเภสัชศาสตร	์
จ�านวน	 1,336	 คน	 คณะศึกษาศาสตร์	 จ�านวน	 1,142	 คน	 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์	 จ�านวน	 1,140	 คน	 คณะวิทยาศาสตร์	 จ�านวน	
795	คน	คณะเทคนิคการแพทย์	จ�านวน	596	คน	คณะศิลปศาสตร์	
จ�านวน	 544	 คน	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จ�านวน	 513	 คน	 คณะพยาบาลศาสตร ์ 	 จ�านวน	 406	 คน
คณะมนุษยศาสตร ์ และสั งคมศาสตร ์ 	 จ� านวน 	 353 	 คน
และคณะเศรษฐศาสตร์	จ�านวน	299	คน

	 มหาวิทยาลัย	 ได้จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์	 โดยใช้สถานท่ี	
2	 แห่ง	 แก่นักเรียนท่ีได้ผ่านการคัดเลือกในเบื้องต้นแล้ว	 ที่โรงแรม
แอมบาสเดอร์	 สุขุมวิท	 กรุงเทพมหานคร	 โดยสัมภาษณ์นักเรียน
จากภาคเหนือ	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคตะวันออก	 และ
ภาคกลางเมื่อวันท่ี	 11	ตุลาคม	2557	ส่วน	ภาคใต้	ที่มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร ์ 	 วิทยาเขตหาดใหญ่และ	 วิทยาเขตต ่างๆ
ท่ีมหาวิทยาลัยตั้งอยู่	 เมื่อวันที่	 15	ตุลาคม	2557	ส�าหรับวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี	 ได้จัดสอบสัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้แล้วเมื่อวันท่ี
11	ตุลาคม	2557

	 ดร.สุขสวัสดิ์	 ศิริจารุกุล	 ได้ให้ความ
มั่นใจต่อผู ้ปกครองและนักเรียนท่ีมาสอบ
สัมภาษณ์	 ถึงคุณภาพของมหาวิทยาลัย	 ท้ัง
การเป็นแหล่งฟูมฟักให้นักศึกษาเป็นคนเก่ง
คนดี	 คุณภาพทางวิชาการ	 คุณภาพทางการ

ศึกษาการเป็นแหล่งพัฒนา	 ทักษะวิชาชีพ	 จริยธรรม	 บนพ้ืนฐาน
ต่างพหุวัฒนธรรม	ออกไปรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพต่อไป
	 ส�าหรับเยาวชนที่มาสอบสัมภาษณ์ในครั้งน้ี	 นายสิริวัฒน์	
สมบัติมี	 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา	 จังหวัดอุดรธานี	 ได้บอกว่า
ตนได้รู ้จักมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์จากการติดตามทาง
อินเตอร์เน็ต	 ได้เลือกคณะวิทยาการจัดการ	 สาขาการเงิน	 คิดว่า
เมื่อจบการศึกษาสามารถน�าไปพัฒนาธุรกิจท่ีบ้านได้	 ส�าหรับ
โครงการน้ีคิดว่าเป็นโครงการที่ดีมาก	 ให้โอกาสนักเรียนทั่วประเทศ
และการสอบสัมภาษณ์มีการวัดผลที่มีประสิทธิภาพ	 ก็อยาก
แนะน�าให้น้องๆ	 มาเลือกเรียนท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
เพราะเห็นว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดี	 ได้รับรางวัลต่างๆ	 และเป็น
มหาวิทยาลัย	 1	 ใน	 5	 ของประเทศที่มีผลงานโดดเด่นส่ิงท่ีอยาก
ฝากมายังมหาวิทยาลัย	 สิริวัฒน์บอกว่าอยากให้มหาวิทยาลัยจัด
นิทรรศการและแนะแนวในโรงเรียนแถวภาคอีสานตอนบนบ้าง
จะได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมากขึ้น

	 นางสาวมยุรฉัตร	แวดไธสง	โรงเรียน
ง�าเมืองวิทยาคม	 จังหวัดพะเยา	 บอกว ่า	
ตนเลือกคณะศิลปศาสตร ์และวิทยาการ
จัดการ	 สาขาการจัดการธุรกิจท ่องเท่ียว	
เพราะชอบ	 สนใจและใฝ่ฝันว่าจะเป็นไกด์

เลือกสมัครโครงการนี้ เพราะเพ่ือนแนะน�าและดูรายละเอียด
โครงการเพ่ิมเติมทางเว็ปไซด์ของมหาวิทยาลัย	 ส่วนผู ้ปกครอง
สนับสนุนให้เลือกเรียนท่ีนี่เพราะเห็นว่ามหาวิทยาลัยมีคุณภาพ	
บัณฑิตที่จบมามีประสิทธิภาพค่ะ	นางสาวมยุรฉัตร	กล่าว

		 น า ง ส า ว พิ มพ ์ นิ ภ า 	 สุ ข ม า ศ ร	ี
นางสาวจิตตราภรณ์	 มาละแซม	และนางสาว
สกุลรัตน์	 จันทร์ชะนะ	 3	 สาว	 จากโรงเรียน
ส่วนบุญโญปถัมภ์	 จังหวัดล�าพูน	 โดยนางสาว
พิมพ์นิภา	บอกว่า	 ตนและเพ่ือนๆ	 เลือกเรียน
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 นางสาวกมลรัตน์	แย้มกมล	โรงเรียน
วินิตศึกษา	 จังหวัดลพบุรี	 บอกว่า	 สนใจใน
คณะมนุษยศาสตร ์ และสั ง คมศาสตร ์	
มาก	เลือกเรียนสาขาประวัติศาสตร์	เรียนวิชานี้
แล ้วมีความสุข	 รู ้จักมหาวิทยาลัยแห ่ง น้ี

จากอาจารย ์ที่ปรึกษาและรุ ่นพ่ีค ่ะ	 คิดว ่าวิทยาเขตปัตตานี
เป็นวิทยาเขตที่อบอุ่น	ปลอดภัย	น่าอยู่อีกวิทยาเขตหนึ่ง
	 ส่วนนางสาวอัมรินทร์	 อนันต์จิตสุภา	 จากโรงเรียนมารีวิทย์
จังหวัดชลบุรี	 เลือกเรียนที่วิทยาเขตปัตตานีเช่นกันโดยเลือกเรียน
คณะศิลปกรรมศาสตร์	 สาขาทัศนศิลป์	 คิดว่าเรียนที่ไหนนิสิต
นักศึ กษา ก็ เหมื อน กันทุกที่ ไม ่ แตกต ่ า ง กัน 	 มหา วิทยาลั ย
สงขลานครินทร์ก็สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ	 ทราบจาก
ผลงานที่ผ ่านตาตามส่ือต ่างๆ	 ภาคภูมิใจมากที่ ได ้ เข ้าร ่วม
โครงการนี้ค่ะ	นางสาวอัมรินทร์	กล่าวทิ้งท้าย

คณะวิทยาศาสตร์	 สาขาสถิติ	 เพราะชอบวิเคราะห์ข้อมูล	ค�านวณ	
ส่วนเพ่ือนอยากเป็นครูฟิสิกส์	 โครงการน้ีพวกเราคิดว่าเป็นโครงการ
ท่ีดีมาก	 เพราะให้โอกาสนักเรียนที่เรียนดีได้เข้าศึกษาอีกทั้งเป็นการ
วัดระดับโรงเรียนด้วย	อยากแนะน�าน้องๆ	 ให้มาสมัคร	 เพราะคิดว่า
มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีคุณภาพสูง	ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพค่ะ

	 น า งสาวประ ภั สส ร 	 ทอ งแจ ่ ม	
โ ร ง เ รี ยนบ ่ อพลอยรั ชดาภิ เษก 	 จั งห วัด
กาญจนบุ รี 	 บอกว ่ า รู ้ จั กมหาวิ ทยาลั ย
สงขลานครินทร์จากเว็บไซต์ของ	 eduzone
โดยศึกษาเก่ียวกับคณะต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัย

ท้ายสุดได้ตัดสินใจเลือกเรียนคณะอุตสาหกรรมเกษตร	 สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร	 คิดว่าเลือกสาขานี้สามารถน�า
มาใช้จริงในชีวิตประจ�าวันได้โดยเฉพาะสภาพท้องถ่ินที่อยู่อาศัย
ของตนในจังหวัดกาญจนบุรี	 และราชบุรี	 มีวัตถุดิบทางการเกษตร
มากมาย	 เช่น	มันส�าปะหลัง	สัปปะรด	ซึ่งสามารถน�าความรู้ที่ได้รับ
ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้	 อีกท้ังตนเองมีความภูมิใจที่จะเข้ามาเป็น
ลูกพระบิดาค่ะ	 ขอบคุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ที่ให้สิทธ์ิ
ในการเข้าร่วมโครงการนี้	นางสาวประภัสร	กล่าว

	 นายชตินนท์	 เหลืองอ่อน	 โรงเรียน
มารีวิทย์	จังหวัดชลบุรี	บอกว่า	 โครงการนี้เป็น
โครงการแรกๆ	ที่เปิดโอกาสให้ตนเองได้เข้ามา
สมัคร	และเห็นว่าเปิดรับหลากหลายสาขารู้จัก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จากครูแนะแนว

ในชั่วโมงเรียน	สนใจเลือกสาขาดิจิทัลมีเดีย	โครงการจัดตั้งวิทยาลัย
นานาชาติชอบศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์	 ศิลปะและการส่ือสาร	
ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์	 โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
ออกแบบและการผลิตสื่อดิจิทัล	 จบแล้วคิดว่ามีแหล่งงานรองรับ	
อยากฝากถึงมหาวิทยาลัยว่า	 น่าจะเปิดวิทยาเขตท่ีไม่ได้อยู่ใน
ภาคใต้บ้างเพ่ือให้โอกาสคนในพ้ืนที่ได้ศึกษาและเข้าถึงแหล่งงาน

108 วิธีปฏิบัติเพื่อการประหยัดพลังงาน
 (ต่อจากฉบับเดือนตุลาคม  2557)

79. หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน�้า

80. ไม่เปิดน�้าทิ้งไว้ตอนโกนหนวดแปรงฟัน หรือถูสบู่

81. ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนเวลาล้างมือ เพราะจะใช้น�้าน้อยกว่า 

82. รองน�้าซักผ้าแค่พอดีใช้อย่าเปิดทิ้งไว้ตลอดการซัก 

83. ใช้บัวรดน�้าแทนสายยางฉีดน�้า

84. ไม่ควรใช้สายยางล้างรถ และอยาเป่ดน�้าไหลตลอดเวลา 

85. ล้างรถเท่าที่จ�าเป็น 

86. หมั่นตรวจสอบท่าน�้าในบ้านว่ามีรอยรั่วหรือไม่

87. ล้างผักผลไม้ในอ่างน�้าหรือภาชนะ 

88. ล้างจานในอ่างล้างจาน

89. หมั่นตรวจสอบจุดรั่วซึมของชักโครก 

90. ใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน�้า 

91. ติดอุปกรณ์เติมอากาศที่หัวกอก 

92. ไม่ควรรดน�้าต้นไม้ตอนแดดจัด 

93. อย่าทิ้งน�้าดื่มที่เหลือโดยเปล่าประโยชน์ 

94. รินน�้าให้พอดีดื่ม 

95. ติดตั้งถังเก็บน�้าไว้บนชั้นสูงสุดของอาคาร

96. ใช้กระดาษให้คุ้มทั้ง 2 หน้า 

97. ส่งต่อเอกสารแทนการถ่าย ส�าเนาหลายๆ ชุด 

98. ใช้กระดาษขนาดเล็กปะหน้า โทรสารแทนกระดาษเต็มแผ่น 

99. ส่งผ่านข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์ช่วยลดขั้นตอน ช่วยลดพลังงาน

100.งดการใช้จานกระดาษและแก้วกระดาษในงานสังสรรค์

101.แยกประเภทขยะ 

102.ขึ้นลงชั้นเดียว ไม่ต้องใช้ลิพท์

103.ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ใช้ได้ครั้งเดียวแล้วต้องทิ้ง 

104.ใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ 

105.ใช้สินค้าที่บรรจภุภัณฑ์สามารถผ่านกระบวนการน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ 

106.ท�าความสะอาดรังผึ้งของเตาถ่านก่อนใช้จะช่วยให้การเผาไหม้ดีขึ้น

107.ใช้ตะกร้าหรือถุงผ้าไปจ่ายตลาด 

108.ปลูกฝังค่านิยมให้เด็กไม่ใช้ทรัพยากรอย่างสูญเปล่า

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

วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 	 วิทยาเขตป ัตตานี 	 	 ได ้จัดพิ ธีท�าบุญทอดกฐินสามัคคี 	 ณ	 วัดดอนกลาง	 ต�าบลดอน
อ�าเภอปะนาเระ	 จังหวัดปัตตานี	 	 เมื่อวันท่ี	 25	 ตุลาคม	 2557	 	 มี	 พุทธศาสนิกชนได้ท�าบุญรวมเป็นเงินท้ังสิน	 711,510	 บาท
โดยเป ็นเงินจากการเรี่ยไรกฐิน	 ในเขตเมืองป ัตตานี	 เป ็นเงิน	 78,189	 บาท	 ผู ้ท�าบุญในนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์	
วิทยาเขตปัตตานี	 เป็นเงิน	 242,400	 บาท	 และเงินท�าบุญจากพุทธศาสนิกชนในนามวัดดอนกลาง	 ต�าบลดอน	 อ�าเภอปะนาเระ
จังหวัดปัตตานี	เป็นเงิน	390,921	บาท
	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 	 วิทยาเขตป ัตตานี	 	 จึงขอขอบพระคุณทุกท ่านที่ ร ่วมท�าบุญทอดกฐินสามัคคีประจ�าป ี
2557	ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย	จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว	เจริญด้วย	อายุ		วรรณะ	สุขะ	พละ	.

                                                                                                               
	 	 	 	 	 	 	 ผศ.สมปอง	ทองผ่อง
	 	 	 	 	 	 	 	 (รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี)

กฐินสามัคค ีวิทยาเขตปัตตานี

วารสารข่าว ศรีตรัง
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	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 	 วิทยาเขตป ัตตานี	 จัดพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรให ้แก ่บุคลากรดีเด ่น
วิทยาเขตปัตตานี	ประจ�าปี	2556	-	2557	เมื่อวันที่	10	พฤศจิกายน	2557	เวลา	09.30	น.	เป็นต้นไป	ณ	ห้องประชุม	1	ส�านักงานอธิการบดี
วิทยาเขตปัตตานี	จ�านวน		22	คน		ดังนี้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจ�าปี 2556  ได้แก่

คณะวิทยาการสื่อสาร  ประจ�าปี 2556  ได้แก่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประจ�าปี 2556  ได้แก่

คณะศึกษาศาสตร์ ประจ�าปี 2556  ได้แก่

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจ�าปี 2556  ได้แก่

ส�านักงานอธิการบดี ประจ�าปี 2556  ได้แก่

ส�านักงานอธิการบดี ประจ�าปี 2557  ได้แก่

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นบุคลากรดีเด่นของแต่ละกอง  ได้แก่

วิทยาเขตปัตตานี จัดพิธีประกาศเกียรติคุณให้แกบุ่คลากรดีเด่น
ประจ�าปี 2556-2557

รศ.ดร.ไพโรจน์		กลิ่นพิทักษ์

ดร.ศริยา	บิลแสละ

ผศ.ดร.เอกรินทร์	สังข์ทอง

ผศ.เจะอับดุลเลาะ	เจ๊ะสอเหาะ

ดร.พรปวีณ์	ศรีงาม

	นางสาวอารีระ	อาแด
กองแผนงาน

วิทยาเขตปัตตานี

	นายอนันต์	กาเดร์
กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี

นางสุธีรา	โกมลมาลัย
กองกิจการนักศึกษา
วิทยาเขตปัตตานี

นายสมชาย		ปานทอง
กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี

นางสาวนันทิยา	กลิ่นสมหวัง
กองกิจการนักศึกษา
วิทยาเขตปัตตานี

	นางพนิตา	ทองแป้น
กองอาคารสถานที่
วิทยาเขตปัตตานี

นายซูเบร์	มะเด็ง
กองอาคารสถานที่
วิทยาเขตปัตตานี

นายศักดิ์ชัย	ไชยแพทย์
กองอาคารสถานที่
วิทยาเขตปัตตานี

นายเจ๊ะอุสมัน	เจ๊ะปอ
กองอาคารสถานที่
วิทยาเขตปัตตานี

นายแขม	ล่องนภา

ดร.สมพร	ช่วยอารีย์

นางสากีเราะ	แยนา	เบ็ญฮารูน

ดร.โอภาส	เกาไศยาภรณ์

รศ.ดร.	ปริศวร์	ยิ้นเสน

ดร.มนทิรา	ลีลาเกรียงศักดิ์

นายชาตรี	คงสมบูรณ์

นางสาวบุปผา	ไชยแสง

นายสมนึก	แก้วมีศรี

นายสิรดนัย	สุหลง

วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ม.อ.เร่งพัฒนาผู้ประกอบการยางพาราไทย

นางวราภรณ์  ชวพงษ์ นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการ  

วิทยาเขตหาดใหญ่ รายงาน

	 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์
วิทยาเขตปัตตานี	 ร่วมกับ	 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค	11	และ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	 จัดโครงการพัฒนาและฝึกอบรม
ผู้ประกอบการยางพารา	 95	 ราย	 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์	 -	 กันยายน
2557	 และได้จัดสัมมนาเสนอผลงานปิดโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราและไม้ยางพารา	เมื่อวันที่	14	ตุลาคม
2557	ณ	 โรงแรมบุรีศรีภู	 บูติคโฮเต็ล	อ.หาดใหญ่	 จ.สงขลา	 โดยมี
นายกอบชัย	 สังสิทธิสวัสดิ์	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เป็นประธานในพิธีเปิด
	 ร ศ . ด ร . ซุ ก รี 	 ห ะ ยี ส า แ ม 	 คณบดี คณ ะ
วิทยาศาสตร ์และ เทคโนโล ยี 	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 กล่าวว่า	 คณะ
วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี	 ต ่อยอดงานวิจัย	
พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง	 ให้ผู ้ประกอบการของไทย
โดยเฉพาะในจังหวัดภาคใต้ให้แข่งขันได้ระดับสากล	 เพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมยางพารา
เพ่ือสร ้างมูลค ่าเพ่ิม	 โดยได ้สนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ยางพาราให้กับโรงงาน	 ใน	 5	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 	 เช ่น
ล้อยาง	 ถุงมือผ้าเคลือบยางพารา	 การพัฒนาหลอดเลือดเทียม
การพัฒนายางพาราปูพื้นสนามฟุตซอล	ปูพื้น	บ่อน�้า	หรือสระน�้าเพื่อ
ให้เก็บรักษาน�้า	 และแนะน�าโรงงานต่างๆ	 ในเรื่องของการลดต้นทุน	
และพัฒนาสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 จัดท�า
ระบบบ�าบัดน�้าเสียน�ามาผลิตแก๊สในโรงงาน	 เพ่ือเป็นพลังงานใช้ใน
โรงงาน	และได้น�าตัวแทนผู้ประกอบการไปดูงานเขตอุตสาหกรรม
ยางพา	ณ	 เมืองชิงเต่า	ประเทศจีน	ซึ่งเป็นแหล่งการผลิตผลิตภัณฑ์
จากยางพาราที่ส�าคัญท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก	 ท่ีมี	 5	 ด้าน	 คือ	 เป็น	
ศูนย์การค้าผลิตภัณฑ์ยางพาราโลก	 เป็นศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร	์
และเทคโนโลยี	 เป็นศูนย์การแสดง	นิทรรศการและวัฒนธรรม	 เป็น
ศูนย์ฝึกฝนและแลกเปลี่ยน	 ทักษะ	 และเป็นศูนย์ข้อมูลใหญ่ของ
ผลผลิตยาง	พาราในโลก	ซึ่งมีมหาวิทยาลัยชิงเต่าตั้งอยู่ด้วย				

	 	 	 	 	 	 นายกอบชัย	 สังสิทธิสวัสด์ิ	 รองอธิบดี
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	 เปิดเผยว่า	 รัฐบาล
โดยนายจักรมณฑ์	 ผาสุกวนิช	 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม	 ได้เชิญผู้ประกอบการ

จากจีนมาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมฉลุง	 ต.ฉลุง	 อ�าเภอหาดใหญ่	
จ.สงขลา	 สร้างแรงจูงใจด้วยสิทธิประโยชน์ผ่านทางส�านักงาน
ส่งเสริมการลงทุน	หรือ	บีโอไอ	เช่นลดภาษี	ให้นักลงทุน	จีน	มาแปรรูป
ยางที่บ้านเรา	 ซึ่งส�านักงานส่งเสริมการลงทุน	 ปัจจุบันได้ย้ายไป
สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี	 จากท่ีเคยสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ประเทศไทยผลิตยางพาราได้	 4	 ล้านตัน	 ใช้ในประเทศไทย	
5	 แสนตัน	 ส่งออก	 3.5	 ล้านตัน	 ส่งออกไปจีน	 2	 ล้านตัน	 พอจีน
ชะลอ	 ราคาก็ตก	ท�าอย่างไร	 ให้สามารถผลิตในบ้านเราให้มากขึ้น
รัฐบาลต้ังเป้าไว้ว่า	 กลางปีหน้า	 จะมีโรงงานท้ังไทยและต่างชาติ
มาผลิต	 และใช้ในบ้านจ�านวน	 5	 แสน	 ถึง	 1	 ล้านตัน	 	 ถ้ามีการ
ใช ้ในประเทศมากขึ้น	 ราคาก็ไม ่ถูกก�าหนดโดยต่างประเทศ
เพราะต้องพ่ึงการส่งออก	 โดยกลุ่มทุนท้องถ่ิน	 เช่น	 บริษัท	 ศรีตรัง

แอโกรอินดัสทรี	จ�ากัด	(มหาชน)	มีการเพิ่มทุนในการผลิตถุงมือยาง
ผู้ผลิตยางล้อรถยนต์รายใหญ่	 อย่าง	 มิชลิน	 จากประเทศฝร่ังเศส
ก็ได้มาตั้งฐานการผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมฉลุงแล้ว		
	 รัฐบาลมีนโยบาย	ตั้ง	RUBBY	CITY		ให้อุตสาหกรรมยางพารา	
มาตั้งในบริเวณเดียวกัน	บนเนื้อท่ี	 700	 ไร่เศษ	ที่นิคมอุตสาหกรรม
ฉลุง	 ต.ฉลุง	 อ.หาดใหญ่	 จ.สงขลา	 ขณะนี้มีโรงงานมาตั้ง	 กว่า	
10	โรงงาน	เราพยายามเพิ่มการผลิตยางพาราในประเทศ		ให้ผลผลิต
ยางพาราอยู่ในความสมดุล	 เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตอ้อย
ซึ่งมีพระราชบัญบัติรองรับ	ขณะนี้อ้อยไม่พอป้อนโรงงาน

	 นายประสาทสุ ข 	 นิ ยมราษฎร ์		
รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่	11	จ.สงขลา	กล่าวว่า	ผู้ว่า
ราชการจังหวัดท้ัง	 5	 จังหวัดชายแดนภาคใต	้		

ได้แก่	ปัตตานี	ยะลา	นราธิวาส	สงขลา	สตูล	จะไปเชิญชวนผู้ประกอบ
การจากจีน	 มาลงทุนแปรรูปยางพารา	 ในนิคมอุตสาหกรรมฉลุง	
อ.หาดใหญ่	 จ.สงขลาและได้รับสิทธิประโยชน์ทางบีโอไอ	ส�าหรับ
ภายในประเทศรัฐบาลได้ส่งเสริมให้น�าไปใช้ในสนามฟุตซอล	
ใช้ยางปูพื้นอ่างเก็บน�้า		ผลิตเป็นหมอน	โดยใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบ		
จากการเสวนาด้านการพัฒนาผลติภณัฑ์ยางพารา		มข้ีอมลูว่า			ทัว่โลก
ผลิตยางพาราได้	 11.67	ล้านตัน	การใช้ยางของโลกจ�านวน	11.29	
ล้านตัน	จีนบริโภคยางพารา	4.2	ล้านตัน	น�าเข้า	 2	 .4	ล้านตันเศษ
ประเทศไทยส่งออก	 3	 ตันเศษ	 ในจ�านวนนี้ส่งไปท่ีจีนมากท่ีสุด		
ดังนั้นการผลิต	และการบริโภคยางพารา	ถือว่าใกล้เคียงกัน	
	 นายช� านาญ	 เมฆตรง 	 จากสหกรณ ์กองทุนสวนยาง
อุไดเจริญ	1	จ�ากัด	กล่าวว่า	มีความร่วมมือจากประเทศจีนเพื่อรับซื้อ
ยางพาราจากประเทศไทย	ซึ่งจีนเชื่อถือในคุณภาพยางพาราของไทย
และได้เชิญผู้ประกอบการไปท่ี	 สถาบันวิจัยยางธรรมชาติ	 (Rubber
Valley)	 ในเมืองชิงเต่า	 มณฑลซานตุง	 ประเทศ	 จีน	 โดยจีนได้ให้
การต้อนรับผู้ประกอบการของไทยเป็นอย่างมาก		

วารสารข่าว ศรีตรัง
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ผลการประกวดกระทง หนูน้อยนพมาศ 
และนางนพมาศ ในวันลอยประทงประจ�าปี 2557
	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 จัดประกวด
กระทง	หนูน้อยนพมาศ	และนางนพมาศ	ในวันลอยกระทงประจ�าปี
2557	 มีผู้สนใจเข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ	 17	 คน	 นางนพมาศ
22	คน	ส่งกระทงเข้าประกวด7	กระทง
		 		 		 	สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนา	มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	
เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	 เมื่อวันที่	 6	 พฤศจิกายน	 2557	 โดย
ได้รับเกียรติจากผศ.สมปอง	 ทองผ่อง	 รองอธิการบดีวิทยาเขต
ปัตตานี	 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน	และผศ.กมล	คงทอง	 ผู้อ�านวย
การสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	 ประธานจัดงานกล่าว
รายงาน		 ภายในงานนอกจากมีการแสดงดนตรี	 การแสดงบน
เวที	 ร�าวงเวียนครก	 การจ�าหน่ายกระทงและสินค้าต่างๆ		 จุดเด่น
ของงานลอยกระทงมีการประกวดหนูน้อยนพมาศซึ่งมีเด็กๆเข้า
ร่วมประกวด	17	คน	ประกวดนางนพมาศ	มีผู้เข้าประกวด	22	คน		
และประกวดกระทงมีผู้ส่งเข้าประกวดจ�านวน	 7	 สร้างบรรยากาศ
และความสุขให้แก่ผู ้มาร่วมงาน	 ทั้งนี้ในปีนี้มหาวิทยาลัยได้ขอ
ความร่วมมือไม่ให้มีการจ�าหน่ายและจุดโคมลอย	 เพ่ือเป็นการ
ป้องกันอัคคีภัย	 และรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพ้ืนเมือง
		 		 		 		 		 ส�าหรับผลการประกวดกระทง	 ประกวดหนูน้อยนพมาศ
และประกวดนางนพมาศ	มีดังนี้

การประกวดกระทง
-ประเภทสวยงาม  

-ประเภทความคิดสร้างสรรค์ 

รางวัลชนะเลิศ		ได้แก่	

คณะรัฐศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่		
ส�านักวิทยบริการ

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ	1	ได้แก่

ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศ	
อันดับ	2	ได้แก่
	คณะรัฐศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	1

ได้แก่		ศิลปศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	2	

ได้แก่		คณะพยาบาลศาสตร์

การประกวดหนูน้อยนพมาศ 

การประกวดนางนพมาศ 

หนูน้อยนพมาศ	ประจ�าปี	2557	ได้แก่
เด็กหญิงศิรประภา		พุ่มพฤกษา

(น้องอะตอม)

		นางน้อยนพมาศ	ประจ�าปี	2557	
ได้แก่	นางสาวภัทรานิษฐ์		จิตสุวรรณ	

(น้องพัตตี้)

รองหนูน้อยนพมาศ	อันดับ	2	ได้แก่	
	เด็กหญิงจิดาภา	บรรณจงขจร		

(น้องฝ้าย)

ขวัญใจประชาชน	ได้แก่
เด็กหญิงปภาณภัทร	จิ๋วพัฒนกุล

(น้องอัยด้า)

รองหนูน้อยนพมาศ	อันดับ	1	ได้แก่		
เด็กหญิงนรากร	ไชยมนตรี	(น้องขิง)

นางนพมาศ	อันดับ	1	ได้แก่	
นางสาวหยดน�้าฟ้า	บุญธรรม	

(น้องแก้ม)

รองนางนพมาศ	อันดับ	2	ได้แก่	
นางสาววรรณิดา		วงศ์ภูวรักษ์	

(น้องเอริ์น)

	ขวัญใจประชาชน		ได้แก่	
นางสาวณัฐญา		แซ่เสียง	(น้องนิว)

วารสารข่าว ศรีตรัง
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การท�ากิจกรรมแนวนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดามากๆ	 ส�าหรับคนใน
สายงานด้านกิจการนักศึกษาอย่างพวกผม	และงานส่วนใหญ่ท่ีผม
ท�าผมไม่ได้ท�าคนเดียว	 ถ้าไม่ท�ากับน้องๆ	นักศึกษาคณะวิทยาการ
สื่อสาร	ก็ท�าร่วมกับเครือข่ายพัฒนานักศึกษา	ม.อ.ปัตตานี”
 นายอิทธิเดช	 กล่าวต่อไปว่า	 “สิ่งหน่ึงที่ผมยึดถือมากๆ	 คือ	
พระราชปณิธานของสมเด็จพระราชบิดา	 ผมรู ้สึกว่าผมมีเกียรติ
มากๆที่ได้ท�างานใน	ม.อ.	ค�าว่า	ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
นั้นมันค�้าคอคน	ม.อ.ทุกคน	 ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ผู้บริหาร	 คณาจารย์	
นักศึกษา	ศิษย์เก่า	หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ของ	ม.อ.ทุกคน	ตัวผมเอง
มีหน้าท่ีดูแลและปลูกฝังจิตส�านึกน้ันให้ฝังอยู่ในใจของนักศึกษา	
ส่ิงที่ผมท�าได้คือ	 เริ่มต้นจากตัวผมเอง	 ผมไม่สามารถบังคับใคร
ให้เป็นคนมีน�้าใจ	 โอบอ้อมอารีได้	 แต่ผมท�าตัวเองให้เป็นอย่าง
นั้นได้	 ผมเริ่มต้นท่ีตัวเองก่อน	 และคิดว่าการเป็นคนมีน�้าใจคอย
ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ในสิ่งที่เราท�าได้ไม่เหลือบ่ากว่าแรง	 มัน
เป็นหน้าที่หน่ึงของตัวเอง	 	 ผมไม่ทราบว่าน้องๆ	 นักศึกษาเห็นสิ่ง
ที่เราท�าหรือไม่	 แต่หน้าท่ีของผมเองคือ	 “ท�าสิ่งดีๆ”	 ให้เห็นเป็น
ตัวอย่างท้ังต่อหน้าและลับหลัง	 ให้มันเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตเรา”
	 “ส่วนเรื่องเงินรางวัล	 20,000	 บาท	 ตอนแรกที่รู ้ว่าจะได้รับ
เงินจ�านวนนี้แน่ๆ	 แว็บแรกเลย	 ผมอยากมอบเป็นทุนการศึกษา	
10,000	บาท	แล้วที่เหลือค่อยคิดดูก่อน	ผมคิดอยู่หลายวัน	ทั้งคิดว่า
จะพาครอบครัวไปเท่ียว	 เอาไปใช้หนี้	 กยศ.	 เอาไปลงทุนปลูก
มะนาว	 ฯลฯ	 	 คิดไปคิดมารู้สึกวุ่นวายใจมาก	 จะเอาเงินก้อนน้ีไป
ใช้ส่วนตัวก็ไม่สบายใจ	 จะไปท�าประโยชน์อย่างอื่นก็คิดไม่ออก		

เลยตัดสินใจว่า	 ผมจะมอบให้เครือข่ายพัฒนานักศึกษา	
ม.อ.ปัตตานี	 ไปท�าประโยชน์ดีกว่า	 ความทุกข์จากการมีเงิน
ก็เลยหมดไป	 จากน้ีไปเครือข่ายฯ	 จะเอาเงินไปท�าประโยชน์
อะไร	 เขาก็ต้องมาช่วยกันคิดต่อครับ	 หลายหัวดีกว่าหัวเดียว”	
	“บทเรียนเรื่องจิตอาสาครั้งส�าคัญในงานของผมคือ	 เม่ือ

ประมาณกลางๆ	 ปี	 2554	 ผมอยากปลูกต้นทานตะวัน
เ พ่ือให ้บัณฑิตที่ จะกลับมารับปริญญาได ้มี ทุ ่ ง
ทานตะวันถ่ายรูปกับชุดครุย	 และอยากเห็นภาพคน	
ม.อ.ปัตตานี	มาช่วยกันปลูก	ช่วยกันรดน�้า	 ช่วยกัน
ดูแล	 พอดอกทานตะวันบานก็คงมีคนจาก
ทั่วสารทิศแห ่ กันมาถ ่ายรูป	 ภาพนึกคิดใน
ขณะนั้นสวยงามมาก	 ผมจึงเขียนโครงการ
ของบประมาณจากคณะวิทยาการส่ือสาร	และ
ขอใช้พ้ืนท่ี	 2	 ไร่	 หน้าตึกคณะวิทยาการสื่อสาร

มีนักศึกษาคณะวิทยาการส่ือสาร	 ที่คอยช่วยกัน
ขุดหลุมเตรียมดิน	 วันแรกท่ีปลูกมีคนมาช่วยกัน

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ก�าหนดจัดงาน	 “วันประโยชน์
เ พ่ือนมนุษย์เป ็นกิจที่หนึ่ง	 (Our	 Soul	 is	 for	 the	 Benefit	 of	
Mankind)”	ประจ�าปี	2557	เมื่อวันที่	24	กันยายน	2557	เพื่อน้อมร�าลึก
ถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	 อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก	และสะท้อนการด�าเนินการตามพระราชปณิธาน
“ประโยชน ์ เ พ่ือนมนุษย ์ เป ็นกิจที่ห น่ึง”	 โดยก�าหนดให ้มีการ
ประกวดกิจกรรมโครงการ	 “ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง”
ซึ่งในส่วนของวิทยาเขตปัตตานี	 ผู ้ ท่ีได ้รับการคัดเลือกให้ได ้
รับรางวัลกิจกรรม	 “ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง”	 ได้แก	่
นายอิทธิเดช	 รัตนะ	 นักวิชาการอุดมศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร
โดยได้รับมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล	 จ�านวน	 20,000	 บาท
จากผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง	 ทองผ่อง	 รองอธิการบดีวิทยาเขต
ปัตตานี	 เมื่อวันที่	 7	 พฤศจิกายน	 2557	ณ	ห้องประชุมส�านักงาน
อ ธิการบดี 	 วิทยา เขตป ัตตา นี 	 หลั งจากได ้ รั บราง วัลแล ้ ว
นายอิทธิเดช	 รัตนะ	 ได้มอบเงินรางวัลจ�านวน	 20,000	 บาท
ให้แก่มหาวิทยาลัย	 เพ่ือเป็นทุนการศึกษาและทุนสนับสนุน
การท�ากิจกรรมของเครือข่ายพัฒนานักศึกษาต่อไป
	 นายอิทธิเดช	 รัตนะ	 บุคลากรคณะวิทยาการสื่อสาร	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 เจ้าของ
รางวัล	 “ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง	 ”	 เปิดใจว่า			
“โดยส่วนตัว	 ผมไม่ค่อยยินดียินร้ายกับลาภยศสรรเสริญ
หรือแม้แต ่ค�าติฉินนินทามากเท ่าไหร ่ 	 การท่ีได ้รับ
รางวัลนี้	 ถ้าให้พูดตรงๆ	 ผมรู ้สึกเฉยๆ	 แต่ในความ
เฉยๆ	 ของผมมีความภูมิใจเล็กๆ	 ท่ีมหาวิทยาลัย
มองเห็นคุณค่าสิ่งที่ผมท�า	 ผมมองตัวเองว่าตัวเอง
ได้ท�าอะไรไปเยอะยังไงท�าไมถึงได้รางวัล	 ผมว่า
ผมไม่ได้ท�าอะไรใหญ่โตนะครับ	 ส่วนใหญ่งานที่
ผมท�าเป็นลักษณะการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท�ากิจกรรมของนักศึกษาอยู่แล้ว	 การจัดโครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆ	 ทั้งที่เป็นด้านบ�าเพ็ญประโยชน์
และด้านอื่นๆ	 รวมๆ	แล้ว	 1	ปีไม่ต�่ากว่า	 20	 กิจกรรม	

 คนครองตนเพื่อ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”
จากใจ...อิทธิเดช รตันะ

วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

012



ปลูกเป็นร้อยคน	แต่พอปลูกเสร็จทุกคนหายเหลือแต่น้องๆ	 ท่ีสนิท
ไม่ก่ีคนมาช่วยกันรดน�้าและดูแลต้นทานตะวันทุกวันตลอดเกือบ	
2	 เดือน	 ในปีนั้นผมคิดว่าผมจะทดลองดูใจ	ดูจิตอาสาของคน	ม.อ.	
ว่าตอนเย็นๆ	 หลังเลิกงาน	 จะมีใคร	 มีน�้าใจมาช่วยผมรดน�้าต้น
ทานตะวันบ้าง	 ผมเตรียมบัวรดน�้า	 เตรียมสายยางไว้	 แต่ไม่ได้จัด
เวรเพราะไม่อยากบังคับใคร	 คนที่มาช่วยผมก็คือ	 นักศึกษากลุ่ม
เดียวกับท่ีมาช่วยผมเตรียมดินและพ้ืนท่ีปลูก	 บางวันน้องๆ	ทีมงาน
ไม่ว่างมาช่วย	 ผมก็รดน�้าคนเดียว	 พออยู่คนเดียวรู้สึกว้าเหว่มาก	
ตั้งค�าถามกับตัวเองกลับมาว่า	นี่เรามาถูกทางแล้วเหรอ	 ไม่เห็นใคร
มาช่วยเลย	ไหนล่ะน�้าใจคน	ม.อ.ที่ผมอยากเห็น	มีน้อยมาก...ค�าถาม
พวกน้ีว่ิงอยู่ในหัวผมตลอด	 เวลาผ่านไป	 2	 เดือน	 ดอกทานตะวัน
เริ่มบาน	 คนเริ่มหันมาสนใจ	 แวะมาถ่ายรูป	 บางคนมาเป็นคู ่	
บางคนมาเป็นครอบครัว	บางคนมาเป็นกลุ่มเพื่อน	บัณฑิตที่กลับมา
ซ้อมรับปริญญาแวะมาถ่ายรูปบ้างประปราย	 แม้ปีแรกมีคนมา
ถ่ายรูปไม่มากนัก	แต่ก็เป็นภาพที่ประทับใจผมและน้องๆ	ทีมงาน”
	 “ปี	2557	เป็นปีที่	4	ที่ปลูกทานตะวัน	โดยผมปรับรูปแบบการ
ท�างาน	และรูปแบบการปลูกมาเรื่อยๆ	ค่อยๆ	ดึงนักศึกษา	 เข้ามามี
ส่วนร่วมให้มากที่สุด	แม้คนมาช่วยจะมีจ�านวนไม่มากนัก	แต่เมื่อเขา
รู้สึกมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกๆ	เขารู้สึกเป็นเจ้าของต้นทานตะวัน	เขาก็จะ
หมั่นมาดูแลและจัดเวรกันเอง	 โดยผมท�าหน้าที่ เพียงแค่คอย
สนับสนุนด้านเทคนิคบางอย่างให้		การปลูกทานตะวัน	4	ปีนี้	ผมได้
สร้างบทเรียนเรื่องจิตอาสาให้กับทั้งตัวเองและน้องๆนักศึกษา		ผมได้
เรียนรู้ว่า	คนเราทุกคนล้วนมีจิตอาสาอยู่ในใจ	ต่างการตรงที่แนวทาง
และวิธีการแสดงออกมา	 ผมจึงปรับโครงการอื่นๆ	 ให้พัฒนาตาม
ความถนัดของน้องๆ	ตามสาขาวิชา	เช่น	นักศึกษาทีเรียนทางด้านไอที
เขาอยากไปท�าค่ายสอนเขียนเว็บให้กับน้องๆ	 ระดับมัธยมในช่วง
ปิดเทอม	 ส่วนน้องๆ	 ที่เรียนด้านศิลปะ	 ก็ปรับโครงการท่ีรุ ่นก่อน
เคยไปสร้างฝาย	 มาเป็นวาดภาพผนังอาคารโรงเรียน	 งานพวกน้ี
ต้องพัฒนาอยู่เสมอครับปรับให้เข้ากับลักษณะนิสัยและวิถีชีวิต
ทั้งของคนที่ไปท�ากิจกรรม	และผู้รับผลจากการท�ากิจกรรม”
	 “ป ี2557	 นี้ ก็ มี กิจกรรมใหม ่ เข ้ ามา	 คือ	 “ บือแนกีตอ
ทุ ่งข ้าวนาเรา”	 เป ็นการทดลองท�านาข้าวของนักสื่อสารครับ
ดูไม ่ค ่อยเข ้ากันเท่าไหร ่แต่เมื่อทุกคนกินข้าวก็มีสิทธ์ิท่ีจะได้
เรียนรู ้คุณค ่าของการท�านาจริงๆครับ	 ใครจะปลูกข ้าวแล ้ว
เอาข้าวที่ปลูกไปให้ใครกิน	รอติดตามนะครับ”
	 “ส�าหรับเรื่อง“ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”	 ส�าหรับ
ชาว	 ม.อ.เหรอครับ	 ผมเห็นมหาวิทยาลัยพยายามปลูกฝังแนวคิด
นี้ให้กับพวกเราทุกคนนะครับ	 สิ่งที่ผมอยากฝากก็คือ	 อย่ามองเป็น
เรื่องไกลตัว	 ทุกสิ่งทุกอย่าง	 เริ่มต้นที่ตัวเองง่ายสุด	 อย่าเพ่ิงคิด
เปลี่ยนแปลงโลก	 หรือเปลี่ยนแปลงคนอื่นๆ	 ก่อน	 ให้เริ่มท่ีตัวเอง	
เรื่องง่ายๆ	 ใกล้ๆตัว	 เรื่องที่ตัวเองท�าเพ่ือคนอื่นๆใกล้ตัวได้โดยเราไม่
เดือดร้อน	ที่ส�าคัญ	ลงมือท�าเลยนะครับ	ท�าให้เป็นนิสัย	ให้อยู่ในเนื้อ
ในตัวเรา	 หลังจากนั้นลองสังเกตดู	 โลกรอบๆ	 ตัวคุณจะเปล่ียนไป
“ เมื่ อ เ ร า เปลี่ ย นแปลง ตั ว เ อ ง 	 โ ลก ก็ จะ เปลี่ ยนตาม เ ร า ”	
ผศ.วลักษณ์กมล	จ่างกมล	คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร	สอนผม	”

	 ส�านักการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก	QS	World	University	Rankings
(Quacquarelli	 Symonds)	 ประเทศอังกฤษ	 ได้	 จัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่ว
โลกประจ�าปี	 2557/58	 โดยจัดอันดับจากข้อมูลที่ประกอบด้วย	 6	 ตัวชี้วัด
คือ	ชื่อเสียงทางวิชาการ	จากการส�ารวจของ	QS	Global	Academic	Survey
ชื่อเสียงจากนายจ้าง	 จากการส�ารวจผ่าน	QS	Global	 Employer	 Survey	
อัตราส่วนจ�านวนนักศึกษาต่อจ�านวนอาจารย์	 จ�านวนงานวิจัยท่ีถูกน�าไปใช้
อ้างถึง	 จากฐานข้อมูลของ	Scopus	 อัตราส่วนจ�านวนอาจารย์ต่างประเทศ/
นานาชาติ	 อัตราส่วนจ�านวนนักศึกษาต่างประเทศ/นานาชาติ	 ท�าให้เรา
ทราบผลอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีท่ีสุดในโลก	มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย
และรวมไปถึง	อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย
	 ท้ังน้ี	 ในปี	 2557/58	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ถูกจัดให้อยู่ใน
กลุ ่มของ	 มหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทย	 ที่ถูกจัดอันดับโดย	 QS	
World	University	Rankings	คืออยู่ในอันดับที่	142	ของเอเชีย	และ	ติดกลุ่ม
มหาวิทยาลัยท่ีอยู่ในอันดับท่ี	 701	 ขึ้นไปของโลกอันดับ	 โดยมีรายละเอียด
คืออันดับของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย	จากการจัดอันดับโลก	
	 อันดับที่	243	:	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 อันดับที่	257	:	มหาวิทยาลัยมหิดล
	 อันดับที่	501-550	:	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 อันดับที่	601-650	:	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 อันดับที่	651-700	:	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 กลุ ่ มมหา วิทยาลั ย ท่ี อ ยู ่ ใ นอั นดั บ ท่ี 	 7 01 	 ขึ้ น ไปของ โลก 	 :
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
	 10	อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย	
 อันดับ	1	:	National	University	of	Singapore	(NUS)	(อันดับที่	22	ของโลก)	
	 อันดับ	2	:	University	of	Hong	Kong	(อันดับที่	28	ของโลก)	
	 อันดับ	3	:	The	University	of	Tokyo	(อันดับที่	31	ของโลก)	
	 อันดับ	3	:	Seoul	National	University	(อันดับที่	31	ของโลก)	
	 อันดับ	5	:	Kyoto	University	(อันดับที่	36	ของโลก)	
	 อันดับ	 6	 : 	 Nanyang	 Technological 	 Univers i ty 	 (NTU)	
	 	 														(อันดับที่	39	ของโลก)	
	 อันดับ	 7	 :	 The	 Hong	 Kong	 University	 of	 Science	 and	
	 	 														Technology	(อันดับที่	40	ของโลก)	
	 อันดับ	8	:	The	Chinese	University	of	Hong	Kong	(อันดับที่	46	ของโลก)	
	 อันดับ 	 9 	 : 	 Ts inghua 	 Un ive rs i t yTs inghua 	 Un ive rs i t y
	 	 															(อันดับที่	47	ของโลก)	
	 อันดับ	 10	 :	 KAIST	 -	 Korea	 Advanced	 Institute	 of	 Science	 &
	 	 													Technology	(อันดับที่	51	ของโลก)	
	 10	อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก
	 อันดับ	1	:	Massachusetts	Institute	of	Technology	(MIT)	
	 อันดับ	2	:	University	of	Cambridge	
	 อันดับ	2	:	Imperial	College	London	
	 อันดับ	4	:	Harvard	University	
	 อันดับ	5	:	University	of	Oxford	
	 อันดับ	5	:	UCL	(University	College	London)	
	 อันดับ	7	:	Stanford	University	
	 อันดับ	8	:	California	Institute	of	Technology	(Caltech)	
	 อันดับ	9	:	Princeton	University	

ม.อ. ติดมหาวิทยาลัยคุณภาพ
จากการจัดอันดับของ QS Rankings

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง  รายงาน
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 	รศ.ดร.	ชูศักดิ์	ลิ่มสกุล	 	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติในวาระครบ	40	ปี
ในหัวข้อ	 “ภาคใต้ในกระแสโลก	กระแสโลกในภาคใต้”	 เมื่อวันที่	 23	 ตุลาคม	 2557	ณ	 โรงแรมลี	 การ์เด้นท์	 พลาซ่า	 หาดใหญ่	 จ.สงขลา		
ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	วิทยาเขตปัตตานี	จัดขึ้น	เมื่อวันที่	23-24	ตุลาคม	2557		เพื่อเป็นเวทีให้เกิดการน�าเสนอ	แลกเปลี่ยน	
และเชื่อมต่อความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอาณาบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยให้ไล่ตามหรือเท่าทันกับสถานการณ์การเปล่ียนแปลงระดับ
โลกท่ีก�าลังเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วฉับพลันในขณะนี้	 และเพ่ือแสดงให้เห็นว่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 เป็นองค์กรหนึ่งที่มีความ
สัมพันธ์กับท้องถิ่นและได้สร้างองค์ความรู้ต่างๆ	มาเป็นช่วงเวลายาวนาน	มีการน�าความรู้เหล่ามาใช้พัฒนาและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน		

 	คณะจาก	Universiti	Sains	Islam	Malaysia	น�าโดย	Dr.	Mohd	Zohdi	Mohd	Amin	และนักศึกษาจ�านวน	33	คน	เยือนวิทยาลัย
อิสลามศึกษา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	เมื่อวันที่	22	ตุลาคม	พ.ศ.	2557		โดยมี	ดร.	ยูโซะ	ตาเละ	ผู้อ�านวยการวิทยาลัย
อิสลามศึกษา		และคณะผู้บริหารวิทยาลัยอิสลาม	ประกอบด้วย	ดร.	อะห์มัด	ยี่สุ่นทรง	รองผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนและวิจัย		ดร.อัสมัน	แตอาลี	
รองผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์	 รศ.ดร.อับดุลเลาะ	 การีนา	 รองผู้อ�านวยการฝ่ายบัณฑิตศึกษา	 ดร.ธวัช	 นุ้ยผอม	
รองผู ้ อ� านวยการพัฒนาระบบและกิจการพิ เศษ	 ผศ.ดร .กาเดร ์ 	 สะอะ	 	 ผู ้ ช ่ วย ผู ้ อ� านวยการฝ ่ ายทดสอบภาษาอาหรับ
และพัฒนาภาษานานาชาติ 	 	 ดร . 	 อับดุลฮาดี 	 สะบูดิ ง 	 ผู ้ ช ่ วย ผู ้ อ� านวยการฝ ่ ายพัฒนานักศึกษาและศิษย ์ เก ่ า สัมพันธ ์
ดร.สุทธิศักดิ์	 ดือเระ	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร	 	 อาจารย์	 อุสมาน	 ราษฎร์นิยม	 เลขานุการวิทยาลัยอิสลามศึกษา
คณาจารย์		พร้อมด้วยนักศึกษาในโครงการ	IISN	ร่วมกันให้การต้อนรับ
	 โดย	 ดร.ธวัช	 นุ ้ยผอม	 รองผู ้อ�านวยการพัฒนาระบบและกิจการพิเศษ	 วิทยาลัยอิสลามศึกษา	 ได ้แนะน�ามหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร ์ 	 วิทยาเขตทั้ง	 5	 และวิชาสาขาของวิทยาลัยอิสลามศึกษา	 เป ็นที่สนใจของนักศึกษาจาก	 Universit i 	 Sains
Islam	Malaysia	ที่จะเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท	และปริญญาเอก	
	 จากนั้น	 	Dr.	Mohd	Zohdi	Mohd	Amin	หัวหน้าคณะ	ฯ	 	 ได้กล่าวถึง	Universiti	 Sains	 Islam	Malaysia	 	 ใน	2	ประเด็นที่น่าสนใจ	
คือ	 ประเด็นแรกเก่ียวกับอัลกุรอานในภาษาเบรลล์	 ซึ่งวิทยาลัยอิสลามศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก	 สืบเน่ืองมาจากว่าวิทยาลัย
อิสลามศึกษานั้น 	 เป ็นคณะหน่ึง ท่ีให ้ความส�า คัญในด ้านการบริการชุมชนโดยเฉพาะกลุ ่มชนท่ีมีความพิการทางสายตา
นอกจากนี้ยังมีประเด็นมัลติมิเดียกับการเผยแพร่ศาสนาอิสลาม	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต.

วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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คณะวิทยาการสื่อสาร

ระดับปริญญาตรี
   • (นิเทศศาสตรบัณฑิต)  ได้แก่ นิเทศศาสตร์
  • (วิทยาศาสตรบัณฑิต) ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
  • (ศิลปศาสตรบัณฑิต)  ได้แก่ นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ 
เว็บไซต์ : http:/www.com-sci.pn.psu.ac.th/ โทรศัพท์ /โทรสาร 07334 9692

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี
  • (ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต) ได้แก่  ทัศนศิลป์, ศิลปะประยุกต์
เว็บไซต์ : http://finearts.pn.psu.ac.th/ โทรศัพท์/โทรสาร 07331 3126

คณะรัฐศาสตร์

ระดับปริญญาตรี
  • (รัฐศาสตรบัณฑิต)  ได้แก่ การปกครอง, การปกครองท้องถิ่น , ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, นโยบายสาธารณะ
เว็บไซต์: http://polsci.pn.psu.ac.th/polsci/ โทรศัพท์/โทรสาร 07331 2269

คณะพยาบาลศาสตร์

 ผลิตนักศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ โดยร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ ในการฝึกปฏิบัตินักศึกษาพยาบาล เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2556

ระดับปริญญาตรี
   • (หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต)  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)
 

บัณฑิตศึกษา

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

สวัสดิการและสิ่งอำานวยความสะดวก

คณะศึกษาศาสตร์

ระดับปริญญาตรี 5 ปี
  • (วิทยาศาสตรบัณฑิต)  ได้แก่ คณิตศาสตร์ , เคมี ,ฟิสิกส์ , ชีววิทยา , วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
  • (ศิลปศาสตรบัณฑิต)    ได้แก่ ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ
  • (ศึกษาศาสตรบัณฑิต)   ได้แก่  การประถมศึกษา  ,  ศิลปศึกษา , พลศึกษา , สุขศึกษา , เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการประเมินผลการศึกษา  

ระดับปริญญาตรี 4 ปี
  • (ศิลปศาตรบัณฑิต)  ได้แก่  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
   • (วิทยาศาสตรบัณฑิต)   ได้แก่  จิตวิทยา

ระดับปริญญาโท
  • (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)   ได้แก่  การบริหารการศึกษา, เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา , 
หลักสูตรและการสอนการศึกษานอกระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
  • (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)  ได้แก่  จิตวิทยา

ระดับปริญญาเอก
  • (ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต)   ได้แก่  การบริหารการศึกษา, ภาวะผู้นำาและนวัตกรรมทางการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ปี  
  • (ประกาศนียบัตรบัณฑิต  วิชาชีพครู) นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี จะได้รับใบประกอบวิชาชีพ
ครูหลังสำาเร็จการศึกษาซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากคุรสภา
 เว็บไซต์ : http://eduit.pn.psu.ac.th/ โทรศัพท์ : 0 7333 1301

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี
  • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) ได้แก่ ภาษาและวรรณคดีไทย, ภาษาจีน (หลักสูตรปกติ), ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) 
ภาษามลายู, มลายูศึกษา, ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ, ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, 
การจัดการสารสนเทศ, ประวัติศาสตร์, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, พัฒนาสังคม
  • (เศรษฐศาสตรบัณฑิต) ได้แก่ แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ , เศรษฐกิจอาเซียน
  • (วิทยาศาสตรบัณฑิต)  ได้แก่ ภูมิศาสตร์  
  • (บริหารธุรกิจบัณฑิต) ได้แก่ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ   
  • (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต) ได้แก่  สังคมสงเคราะห์  

ระดับปริญญาโท
  • (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) ได้แก่  ภาษาไทย, การจัดการสารสนเทศ, การบริหารการพัฒนาสังคม

ระดับปริญญาเอก
  • (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)  ได้แก่  ภาษาไทย
เว็บไซต์ : http://huso.pn.psu.ac.th/ โทรศัพท์ : 07333 1304  โทรสาร 07331 2232

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับปริญญาตรี
  • (วิทยาศาสตรบัณฑิต)  ได้แก่  เทคโนโลยียาง, เทคโนโลยีการประมง, คณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์การ
อาหารและโภชนาการ, เทคโนโลยีการเกษตร, เคมี-ชีววิทยา, เคมีอุตสาหกรรม, ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์นิเทศ, โภชนศาสตร์และ
การกำาหนดอาหาร

ระดับปริญญาโท
  • (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) ได้แก่ เคมีประยุกต์, เทคโนโลยีพอลิเมอร์, ฟิสิกส์ประยุกต์, วิธีวิทยาการวิจัย, 
ชีววิทยาประยุกต์, วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ, เทคโนโลยีการประมง, คณิตศาสตร์ประยุกต์

ระดับปริญญาเอก
  • (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) ได้แก่ เทคโนโลยีพอลิเมอร์, วิธีวิทยาการวิจัย
เว็บไซต์ : http://www.sat.psu.ac.th/ 

โทรศัพท์ : 07333 1303  โทรสาร 07333 5130

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

 ระดับปริญญาตรี
  • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) ได้แก่  อิสลามศึกษา, กฎหมายอิสลาม, เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม, 
ตะวันออกกลางศึกษา
  • (ศึกษาศาสตรบัณฑิต) ได้แก่  การสอนอิสลามศึกษา
  • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) ได้แก่  อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

ระดับปริญญาโท
  • (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) ได้แก่  อิสลามศึกษา (ด้านอุศูลุดดีน ชะรีอะฮฺ ประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม 
ครุศาสตร์อิสลาม และมุสลิมศึกษา)
  • (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)   ได้แก่  การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม

ระดับปริญญาเอก
          • (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)  ได้แก่  สาขาอิสลามศึกษา
เว็บไซต์ : http:/www.cis.psu.ac.th/ โทรศัพท์ : 07333 1305 โทรสาร 07334 8726

หอพัก
 หอพักนักศึกษา 11 หอ นักศึกษาชั้นปี 1 มีสิทธิ
อยู่หอพักทุกคน
ประกันสุขภาพ
 (1). บริการสุขภาพอนามัย ที่หน่วยพยาบาล
 (2). การประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ     
 (3). กรณี ป่ วย  มี สิ ท ธ์ิ เ ข้ า รับการ รักษาพยาบาล
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาล
ยะลา
 (4). ก ร ณี อุ บั ติ เ ห ตุ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า รั บ ก า ร รั ก ษ า
พ ย า บ า ล ท้ั ง ใ น โ ร ง พ ย า บ า ล ข อ ง รั ฐ  เ อ ก ช น  ค ลิ นิ ก
และโพลีคลินิกทั่วโลก

ทุนการศึกษาและเงินยืมเพื่อการศึกษา
 (1). ทุนการศึกษาทั่วไป       
 (2).  ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
  -  เ งินยืมเพื่อการศึกษานักศึกษาสามารถ
ยืมเงินวิทยาเขตได้คราวละไม่เกิน 2,000 บาท
  - กองทุนเงินกู้ เพื่อการศึกษา รัฐบาลจัดต้ัง
กองทุนให้นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืม ไม่เกิน 
100,000 บาท/คน/ปี
  -  ทุ น เ รี ย น ฟ รี  ทุ น ล ะ  6 0 , 0 0 0  บ า ท
ต่อปีการศึกษา จนจบหลักสูตร

 มหาวิทยาลัยฯ ได้ต้ังปณิธานท่ีจะมุ่งมั่นทำาภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ให้สัมฤทธ์ิผล
และตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
ดังพระราชดำารัสของพระองค์ท่านที่ว่า

 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี โท และเอก 
ดังนี้

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์
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วิสัยทัศน์และพันธกิจวิทยาเขตปัตตานี

พันธกิจ

	 “มหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ	บนฐานพหุวัฒนธรรม	เพื่อ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์”

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


