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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
องค์ประธานเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์
ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11  ที่ จ.ภูเก็ต
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	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี 	
เสด็จฯ	 เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์และ
ฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ	 ครั้งที่	 11	 เมื่อวันที่	 
13	 พฤศจิกายน	 2560	 ณ	 โรงแรมดวงจิตต์	 รีสอร์ทแอนด์สปา	
อ.กะทู้	 จ.ภูเก็ต	 	 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์	 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	 กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	 (สอวน.)		 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี	 และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ	 ร่วมเป็น 
เจ้าภาพจัดขึ้นเมื่อวันท่ี	 12-21	 พฤศจิกายน	 ท่ีผ่านมา	 โดยมีนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา	จาก	45	ประเทศ	รวม	500	คน	เข้าร่วมการแข่งขัน			
	 เมื่อเสด็จพระราชดำาเนินถึงโรงแรมดวงจิตต์	 รีสอร์ทแอนด์
สปา	อ.กะทู้	จ.ภูเก็ต	ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต	ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
จังหวัดภูเก็ต	แม่ทัพภาคที่	4		ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่	3	ผู้บัญชาการ
ตำารวจภูธรภาค	8	และนางดวงใจ	ฉลองรัฐ	ประธานกรรมการบริหาร
โรงแรมดวงจิตต์	 รีสอร์ทแอนด์สปา	 เฝ้าฯ	 รับเสด็จฯ	 พร้อมด้วย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต	 และผู้แทนโรงแรมดวงจิตต์	 รีสอร์ท
แอนด์สปา	 ทูลเกล้าฯ	 ถวายพวงมาลัย	 จากนั้นทรงพระราชดำาเนิน
ไปยังอาคารดวงชนก	 โดยมี	 ดร.อรรชกา	 สีบุญเรือง	 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ศาสตราจารย์กิตติคุณ	นพ.จรัส	 
สุวรรณเวลา	 รองประธานกรรมการมูลนิธิ	 สอวน.	 รศ.ดร.ชูศักดิ์	 
ลิม่สกลุ		อธกิารบดมีหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์	รศ.อิม่จติ		เลศิพงษส์มบตั	ิ 
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี	 รศ.ดร.วรวุธ	 วิสุทธิ์ เมธางกูร		 
รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต	 และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ	 ฯ	
เฝ้าฯ	รับเสด็จฯ	ผศ.ดร.ศิรามาศ	โกมลจินดา	และนางสุชาดา	สมิทจิต	 
ทูลเกล้า	 ฯ	 ถวายพวงมาลัย	 เสด็จเข้าห้องดวงชนกแกรนด์บอลรูม		 

รศ.ดร.ชูศักดิ์	 ลิ่มสกุล	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		
ทูลเกล้าฯ	 ถวายสูจิบัตร	 รศ.ดร.พินิติ	 รตะนานุกูล	 รองเลขาธิการ
มูลนิธิ	 สอวน.	 ทูลเกล้าฯ	 ถวายของที่ระลึกการแข่งขัน	 รศ.บุญรักษา	 
สุนทรธรรม	 ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการการแข่งขัน
ดาราศาสตรแ์ละฟสิิกส์ดาราศาสตรโ์อลิมปกิระหวา่งประเทศ	คร้ังที	่11	 
กราบบังคมทูลถวายรายงานการจัดการแข่งขัน	 ฯ	 	 ในโอกาสนี้สมเด็จ
พระเทพรตันราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีพระราชทานพระราชดำารสั
เปิดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ	ครั้งที่	11	ความว่า		
	 “ในนามของประเทศไทย	 มีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันและอาจารย์ผู้ควบคุมทีมจากทั่วโลก 
นับว่าเป็นการรวมตัวของนักดาราศาสตร์จากทุกระดับทั้งอาจารย์และ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทางด้านดาราศาสตร์
และฟิสิกส์ดาราศาสตร์จากประเทศต่าง	ๆ	เกือบ	50	ประเทศ	อันเป็น
เวทีการแข่งขันสำาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ทำาคะแนนสูง 
จากทั่วโลก	 	 ย่อมแสดงให้เห็นถึงความสามารถและความก้าวหน้า
ทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์	 อันจะมีส่วนอย่างมากต่อการพัฒนา
ประเทศ		การทีป่ระเทศไทยมโีอกาสเปน็เจา้ภาพจดัการแขง่ขนัในคร้ังนี้
สร้างความตระหนักถึงความสำาคัญของสาขานี้	 กระตุ้นให้คนของเรา
มีความสนใจในด้านดาราศาสตร์และดาราศาสตร์ฟิสิกส์รวมถึงสาขา
อื่นที่เกี่ยวข้องเพ่ือความก้าวหน้าในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ใน
ประเทศไทย	 ซึ่งการแข่งขันมิได้มุ่งเน้นผลคะแนนและเหรียญรางวัล
แต่เพียงอย่างเดียว	 แต่นักเรียนผู้เข้าสอบจะได้รับประสบการณ์การใช้
ชีวิตร่วมกับนักเรียนจากประเทศอ่ืนๆแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง
กัน	 ก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน	 ซึ่งจะนำาไปสู่ความร่วมมือ
กันในอนาคตอีกด้วย”	
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	 หลังจากน้ันเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ	 ฯ	 	 โดยมี	 
รศ.ดร.ซุกรี	 หะยีสาแม	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์วทิยาเขตปตัตาน	ีทลูเกลา้ฯ	ถวายรูปภาพ	
ทรงฉายพระฉายาลกัษณร่์วมกบัคณะกรรมการจดัการแขง่ขนั	ฯ	จำานวน	
4	ชุด	และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม		
 

 
สารบัญ
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มาลี , 	 เม็กซิโก,	 เนปาล,	 ปากีสถาน,	 ฟิ ลิปปินส์ , 	 โปแลนด์ ,	 
โปรตุ เกส,	 กาตาร์ , 	 โรมาเนีย,	 รัสเซีย,	 เซอร์ เบีย,	 สิงคโปร์ ,	 
สโลวาเกีย,	 	 สโลวีเนีย,	 เกาหลีใต้,	 ศรีลังกา,	 ยูเครน,	 สหรัฐอาหรับ 
เอมเิรตส,์	สหราชอาณาจกัร,	สหรฐัอเมรกิา,	เวยีดนาม,	และไทย	เปน็ตน้	
	 การแข่ งขันโอลิมปิกวิชาการเป็นกิจกรรมที่ ช่ วยให้  
เยาวชนไทยที่มีศักยภาพสูงทางปัญญาได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอย่างเต็มที่	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีส่วนโน้มน้าวให้เยาวชนไทย 
หันมาให้ความสนใจศึกษาวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น	 ช่วยให้ครูและ
นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการแลกเปล่ียนความรู้กับครูและ
เยาวชนจากนานาประเทศ	นบัเปน็การกระตุน้ใหเ้ยาวชนในประเทศไทย 
หันมาให้ความสนใจศึกษาเ ก่ียวกับดาราศาสตร์ เพิ่ มมากขึ้น	 
นอกจากนี้สถาบันการศึกษา	 	 ครูอาจารย์	 	 และนักวิชาการ	 
ยังให้ความสนใจจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาดาราศาสตร์ 
ในสถานศึกษามากอีกด้วย	 	 สำ าหรับตัวแทนนัก เรียนไทยที่  
เข้าร่วมการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก 
ระหว่างประเทศในครั้งนี้	 ประกอบด้วย	 นายภานุพงศ์	 	 พุ่มพวง		
และนายวริท	 วิจิตรวรศาสตร์	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 	 5	 โรงเรียน 
สวนกุหลาบวิทยาลัย	 กรุงเทพฯ	 ,	 นายญาณภัทร	 เหมรัฐพาณ		 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	 จ.นครปฐม,	 
นายภูมิรพี	 พิศุทธ์สิทธิ์ 	 	 และนางสาวแพรสุนันท์	 จันทร์พานิช		 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	โรงเรียนกำาเนิดวิทย์	จ.ระยอง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กมุาร ีองคป์ระธานเปดิการแข่งขนัดาราศาสตร์
และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ ครั้งที่ 11  ที่ จ.ภูเก็ต
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ปิดฉากการแข่งขัน IOAA 2017 นักเรียนไทย
รับ  5  เหรี ยญ และคว้ าคะแนนสู ง สุด 
ภาคสังเกตการณ์6
ม.อ.มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาอิสลาม
ศึกษา แก่ผู้นำาสูงสุดทางศาสนาของอียิปต์7
ม.อ. เสริมหลักสูตรวิชาชีพให้นักศึกษาไทย 
ในอียิปต์ เชื่อตลาดต้องการเพราะเก่งภาษา8
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มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตาน ี
มีรายจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าสูงขึ้นต่อเนื่อง  
จึงขอความร่วมมือทุกคนร่วมกันประหยัด

ค ณ ะ ม นุ ษ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์   
และธนาคารออมสิน ลงนามข้อตกลง 
ความร่วมมือในโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์
รักษ์ถิ่น”

ธ สถิตในดวงใจ ผองพสกนิกรชาวไทย 
น้ อ ม รำ า ลึ ก ใ น พ ร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ 
ตราบนิจนิรันดร์12-14

					รศ.บุญรักษา			สุนทรธรรม 
ป ร ะ ธ า นคณะก ร ร ม ก า ร 
ฝ่ าย วิชาการ	 การแข่ ง ขัน
ด า ร า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ฟิ สิ ก ส์
ด า ร า ศ า ส ต ร์ โ อ ลิ ม ปิ ก
ระหว่างประเทศ	 คร้ังที่	 11	 
กราบบังคมทูลถวายรายงาน 
การจัดการแข่ ง ขันว่ าการ
จดัการแขง่ขนัโอลมิปกิวิชาการ 

ระหว่างประเทศเกิดขึ้นครั้งแรกเม่ือปี	 2502	 ในสาขาคณิตศาสตร์	
หลังจากนั้นได้จัดการแข่งขันในวิชาฟิสิกส์	เคมี	คอมพิวเตอร์	ชีววิทยา	
ดาราศาสตร์		วิทยาศาสตร์	ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	วิทยาศาสตร์
โลกและอวกาศ	 และการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์	
และภูมิศาสตร์	 ตามลำาดับ	 ซ่ึงประเทศไทยได้เข้าร่วมการแข่งขัน
จัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศครั้งแรกในการ
แข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ	 ครั้งท่ี	 30	 โดยได้รับ 
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ	 เจ้าฟ้ากัลยา 
ณิวัฒนา	 กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	 ทรงให้การสนับสนุน	 
ในปัจจุบันประเทศไทยส่ งนัก เรี ยนเข้ าร่ วมการแข่ งขันครบ 
ทุกสาขาวิชา	 	 และยังได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
โอลมิปกิวิชาการระหว่างประเทศ	ในวาระสำาคญัๆ	เพือ่เฉลมิพระเกียรต ิ
เจา้นายในราชวงศจ์กัรหีลายครัง้	และในครัง้นี	้ในป	ี2560	ประเทศไทย 
ได้รับเชิญให้เป็นเจ้าภาพแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ	 ครั้งที่	 11	 กำาหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่	 12-21	
พฤศจิกายน	 2560	ณ	 จังหวัดภูเก็ต	 ทั้งนี้การแข่งขันมีทั้งภาคทฤษฎี	 
ภาควิเคราะห์ข้อมูล	 และภาคสังเกตการณ์	 ซึ่งเป็นการดูดาวจริง 
บนท้องฟ้าโดยใช้กล้องโทรทรรศน์และการใช้โดมท้องฟ้าจำาลอง 
รวมทั้งการแข่งขันประเภททีม	 โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายจากประเทศต่าง	 ๆ	 46	 ประเทศๆ	 ละไม่เกิน	 5	 คน	
อาจารย์ผู้ควบคุมทีมประเทศละไม่เกิน	 2	 คน	 ประมาณ	 500	 คน	 
ประกอบด้วย	 ประเทศอาร์มีเนีย,	 บังกลาเทศ,	 เบลารุส,	 บราซิล, 
บัลแกเรีย,	 แคนาดา,	 จีน,	 โคลัมเบีย,	 โครเอเชีย,	 ไซปรัส,	 เช็กเกีย,	 
เอสโตเนีย,	 จอร์เจีย,	 กรีซ,	 ฮังการี,	 อินเดีย,	 อินโดนีเซีย,	 อิหร่าน,	 
จอร์แดน,	 คาซัคสถาน,	 ลาว,	 คีร์กีซสถาน,	 ลิทัวเนีย,	 มาเลเซีย,	 15-16 แนะนำาหลักสูตรวิทยาเขตปัตตานี
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 นายวริท		วิจิตรวรศาสตร์		ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย		กล่าว
ถึงการเตรียมความพร้อมการแข่งขันในครั้งนี้ว่า		 นอกเหนอืจากทางมลูนธิ	ิสอวน.	ไดม้จีดัคา่ย
ติวความพร้อมแล้ว	 	 ตัวเราเองต้องศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากตำาราหรือจากผู้มีประสบการณ์ 
เสริมไปด้วย		การแข่งขันครั้งนี้เปรียบเสมือนการติดทีมชาติ	ซึ่งโอกาสในการมายืนอยู่ตรงนี้ได้ 
กไ็มใ่ชเ่รือ่งงา่ยๆ	เลย	จงึมคีวามรูส้กึภาคภมูใิจทีป่ระสบความสำาเรจ็มาระดับหนึง่ไดส้รา้งชือ่เสยีง
ให้กับตัวเอง	ครอบครัว	โรงเรียน	และประเทศไทย

 	 นายภานุพงศ์	 พุ่มพวง	 กล่าวแสดงความรู้สึกในฐานะที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน
ประเทศไทยในการเข้าร่วมแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศในครั้งน้ีว่า	 รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมาก	 ทั้งน้ีก่อนที่จะได้รับการคัดเลือก	 ได้ผ่านการ 
เรยีนรูใ้นคา่ยของมลูนธิ	ิสอวน.	และไดร้ว่มการแขง่ขนัดาราศาสตร์และฟสิกิสด์าราศาสตรโ์อลมิปกิ 
ระดับชาติ	ครั้งที่	14	ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร	พร้อมทั้งพยายามฝึกฝน	ตั้งใจเรียน	ทำาแบบฝึกหัด	
และข้อสอบ	 จนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทย	 ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดสำาหรับ 
ตวัเอง	และเนือ่งจากปนีีป้ระเทศไทยไดร้บัเกยีรตเิปน็เจา้ภาพในการจดัการแขง่ขันฯ	จะพยายาม
ทำาผลงานให้ดีที่สุด	เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและนำาชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติของเราต่อไป

	 Mr.Nhan	TIen	Nguyen.	(นายเวียนเทียนเหยิน)	ผู้แทนนักเรียนประเทศเวียตนาม	
ได้กล่าวว่า		ก้าวแรกที่สนามบินประจำาประเทศไทย	รู้สึกประทับใจ	และตื่นเต้นกับการต้อนรับ
จากพี่ๆ	 ตนและเพื่อนๆ	 มาประเทศไทยเป็นครั้งแรก	 และครั้งนี้เป็นครั้งที่สองท่ีได้เข้าร่วม 
การแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระหว่างประเทศ	ครั้งแรกคือประเทศอินเดีย 
เมื่อปี	 2016	 	 พวกเราไม่ได้คาดหวังเพื่อการชนะอย่างเดียว	 สิ่งหนึ่งที่จะได้รับคือ 
การสร้างมิตรภาพจากเพื่อนๆ	นานาประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้
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	 รศ.นิแวเต๊ะ	 หะยีวามิง	 กรรมการการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ	 ครั้งท่ี	 11	 และอดีตอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 เปิดเผยว่า	 	 เรื่องของดาราศาสตร์ 
แม้ถูกมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว	 มีผู้สนใจเรียนเพื่อนำาไปประกอบอาชีพอย่างจริงจังน้อยมาก	 
แต่เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อสังคมมนุษย์โดยที่เราไม่ค่อยรู้ตัว	 และเกี่ยวข้องกับชนทุกเช้ือชาติ
ทั่วโลกมาแต่คร้ังโบราณ	 โดยเฉพาะวิถีของอิสลามที่ต้องเกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์มาเป็นเวลา
นานแล้ว	 เช่น	ชาวมุสลิมเมื่อจะละหมาดจะดูตำาแหน่งของดวงอาทิตย์เป็นหลัก	 เปรียบเหมือน
กับนาฬิกา	เช่น	จะละหมาดเมื่อดวงอาทิตย์ตกก็ต้องรู้ว่าดวงอาทิตย์ตกกี่โมง	เมื่อถือศีลอดต้อง
ดูดวงจันทร์	 ซึ่งทั้ง	 2	 เรื่องเป็นเรื่องของดาราศาสตร์	 การละหมาดต้องหันไปทางเมืองเมกกะ	 
การหาทิศก็ต้องใช้ความรู้ทางดาราศาสตร์เช่นกัน	 เพียงแต่องค์ความรู้แต่ครั้งโบราณอาจไม่มี
ความแม่นยำาเท่าที่ควร	 จึงได้นำาความรู้ดาราศาสตร์สมัยใหม่มาเป็นวิชาการเรียนการสอนและ
นำามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความแม่นยำาขึ้น	
	 “เยาวชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตม้คีวามสนใจดา้นดาราศาสตรก์นัมาก	แตด่ว้ยปจัจยั
หลายอย่างทำาให้ความรู้ความสามารถด้านวิชาการอาจสู้เยาวชนจากส่วนกลางไม่ได้	 แต่เขาก็
มีความพยายามและเคยได้รับรางวัลในการแข่งขันมาบ้างพอสมควร”	 รศ.นิแวเต๊ะ	 หะยีวามิง 
เปิดเผยเพิ่มเติม
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	 รศ.ดร.พินิติ	 รตะนานุกูล	 	 รองเลขาธิการมูลนิธิ	 สอวน.	 รศ.บุญรักษา	 สุนทรธรรม	 	 ผู้อำานวยการ
สถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์หง่ชาต	ิ		รศ.ดร.	ซกุร	ีหะยสีาแม	คณบดคีณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ีมหาวทิยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ร่วมแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์
ดาราศาสตรโ์อลมิปิกระหวา่งประเทศ	ครัง้ที	่11	เมือ่วนัที	่16	มนีาคม	2560		ณ	โรงแรมบรุศีรภี	ูอำาเภอหาดใหญ	่
จังหวัดสงขลา

	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 นายแพทย์	 จรัส	 สุวรรณเวลา	 นายกสภา
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์และรองประธานมลูนธิ	ิสอวน.	ดร.ศรณัย	์โปษยะจนิดา	 
ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ	 (องค์กรมหาชน)	 และ	 รศ.ดร.ซุกรี		
หะยีสาแม	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วทิยาเขตปตัตาน	ี	รว่มแถลงข่าวการเปน็เจา้ภาพจดัการแขง่ขนัดาราศาสตรแ์ละฟสิกิส์
ดาราศาสตรโ์อลมิปกิระหวา่งประเทศ	ครัง้ที	่11	เมือ่วนัที	่19	ตลุาคม	2560	ณ	โรงแรม
แมนดาริน	แมนเจนบาย	เซ็นเตอร์พ็อยท์	สามย่าน	กรุงเทพฯ	

	 เมื่อวันที่ 	 12	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2560	 เวลา	 20.00	 น.	 สมเด็จ 
พระเทพรตันราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีเสดจ็พระราชดำาเนนิโดยรถยนตพ์ระทีน่ัง่
ถึงสถานแสดงพันธุ์สัตว์นำ้า	 	 จังหวัดภูเก็ต	 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต	 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หวัหนา้สว่นราชการ	คณะกรรมการจัดการแขง่ขนัฯ	ผู้บรหิารและเจ้าหนา้ทีส่ถาบนัวจัิย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ	เฝ้าฯ	รับเสด็จ	
	 จากนั้น	 เสด็จพระราชดำาเนินไปยังดาดฟ้าอาคารชั้น	 2	 ซึ่ง	 สดร.	 เตรียม
กล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสงและหักเหแสง	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	10-14	นิ้ว	
จำานวนรวม	5	ตัว	สำาหรับทอดพระเนตรวัตถุท้องฟ้า	ได้แก่	ดาวคู่แกมมาแอนโดรเมแด 
	 อยู่ ในกลุ่มดาวแอนโดรเมดา	 ห่างจากโลกประมาณ	 350	 ปีแสง	 
ประกอบด้วยดาวสว่างสีส้ม	 และดาวที่ริบหรี่สีฟ้า	 กาแล็กซีแอนโดรเมดา	 (M31,	
NGC224)	 มีลักษณะเป็นรูปก้นหอยคล้ายกาแล็กซีทางช้างเผือก	 แต่ขนาดใหญ่กว่า	 
อยู่ห่างออกไปราว	 2.6	 ล้านปีแสง	 และกระจุกดาวทรงกลม	 (M15)	 อยู่ในกลุ่มดาว 
ม้าปีก	 ห่างออกไปประมาณ	 35,000	 ปีแสง	 ประกอบด้วยดาวฤกษ์มากกว่า	 
100,000	 ดวง	 และทรงถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้าซีกฟ้าใต้	 ผ่านกล้องโทรทรรศน์ทางไกล
อัตโนมัติชนิดสะท้อนแสง	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	17	นิ้ว	ของสถาบันฯ	ที่ติดตั้งอยู่	 
ณ	หอดูดาวสปริงบรู๊ค	 รัฐนิวเซาท์เวลส์	 ประเทศออสเตรเลีย	 ได้แก่	 เนบิวลาทารันทูลา	
(Tarantula	 Nebula,	 NGC	 2070)	 เป็นกลุ่มแก๊สไฮโดรเจนเรืองแสงอยู่ในเมฆ 
มาเจลลันใหญ่	อยู่ห่างจากโลก	160,000	ปีแสง	และมีขนาดราว	300	ปีแสงกาแล็กซี 
ช่างแกะสลัก	 (Sculptor	 Galaxy,	 NGC	 253)	 เป็นกาแล็กซีทรงกังหัน	 อยู่ห่างจาก
โลก	11.4	ล้านปีแสง	และ	กาแล็กซีกังหันมีคานใหญ่	(Great	Barred	Spiral	Galaxy,	
NGC	1365)	เปน็กาแลก็ซแีบบกงัหนัมคีาน	ปรากฏในกลุม่ดาวเตาหลอม	หา่งจากโลก	
56	ล้านปีแสง
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	 ตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันดาราศาสตร์และ
ฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ	ครั้งที่	11	ได้รับรางวัล	2	
เหรียญทอง	2	เหรียญเงิน	1	เหรียญทองแดง	พร้อมคว้าคะแนนสูงสุด
ภาคสังเกตการณ์	 	 สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจแก่ประเทศไทย		
ประกาศผลและรับเหรียญภายในพิธีปิดการแข่งขันดาราศาสตร์
ศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระหว่างประเทศ	ครั้งที่	11	เมื่อวันที่	20	
พฤศจิกายน	2560		ณ	โรงแรมดวงจติต	์รสีอรท์แอนดส์ปา	จงัหวัดภเูกต็	
	 สำาหรับตัวแทนนักเรียนไทยได้รับเหรียญรางวัล	 ประกอบ
ด้วยคะแนนสูงสุดภาคสังเกตการณ์	 ได้แก่นายภานุพงศ์	 พุ่มพวง	 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 โรงเรียนสวนกุหลาบ	 วิทยาลัยกรุงเทพฯ, 
เหรียญทอง	 ได้แก่	 นายภานุพงศ์	 พุ่มพวง	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรุงเทพฯ	 นายญาณภัทร	 เหมรัฐพาณ	
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	 จ.นครปฐม, 
เหรียญเงิน	 ได้แก่	 นายวริท	 วิจิตรวรศาสตร์	 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 5	
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	 กรุงเทพฯ	 นายภูมิรพี	 พิศุทธ์สิทธิ์	 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	โรงเรียนกำาเนิดวิทย์	จ.ระยอง		เหรียญทองแดง	
ได้แก่	นางสาวแพรสุนันท์	จันทร์พานิช	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	โรงเรียน
กำาเนิดวิทย์	จ.ระยอง		การแข่งขันในครั้งนี้	มีผู้ได้รับรางวัลเหรียญทอง	
จำานวน	10	คน	เหรียญเงิน	จำานวน	22	คน	ทองแดง	จำานวน	35	คน	
และ	เกียรติคุณประกาศ	จำานวน	45	คน

ปิดฉากการแข่งขัน IOAA 2017 
นักเรียนไทยรับ 5 เหรียญ และคว้าคะแนนสูงสุดภาคสังเกตการณ์ 

 สำาหรับรางวัลคะแนนสูงสุดประเภทต่างๆ ได้แก่ 
	 -	 คะแนนรวมสูงสุด	ได้แก่	Mr.Aleksej	Junca	จากประเทศ
สโลวีเนีย
	 -		คะแนนสูงสุดภาคทฤษฎี	ได้แก่	Mr.	Mulinti	Shaik	Wajid	
จากประเทศอินเดีย
	 -		คะแนนสงูสดุภาควเิคราะหข์อ้มลู	ไดแ้ก	่Mr.Yinquan	Liao	
จากประเทศจีน
	 -		คะแนนสงูสดุภาคสงัเกตการณ	์ไดแ้ก	่นายภาณุพงศ์	พุม่พวง	
จากประเทศไทย
 รางวัลประเภททีม  ได้แก่
	 -		รางวัลชนะเลิศ	 ได้แก่	 ทีม	 Delphinus	 	 ประกอบด้วย 
ผู้เข้าแข่งขันจากประเทศจีน	 เอสโตเนีย	 โปแลนด์	 สหราชอาณาจักร	
ฮังการี	ลาว	และสหรัฐอารับเอมิเรดส์
	 -		รองชนะเลิศอันดับ	1	ได้แก่	ทีม	Hercules	ประกอบด้วย 
ผูเ้ขา้แขง่ขนัจากประเทศอนิโดนเีซยี	เชก็เกยี	เซอรเ์บยี	สหราชอาณาจกัร	
ฮังการี	ลาวและกาตาร์
	 -		รองชนะเลิศอันดับ	3	ได้แก่	ทีม	Columba		ประกอบด้วย 
ผู้เข้าแข่งขันจากประเทศแคนาดา	 เอสโตเนีย	 มาเลเซีย	 โรมาเนีย	
บัลแกเรีย	บังกลาเทศ	และบราซิล.
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	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 มอบปริญญาศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 	 สาขาอิสลามศึกษา	 แก่	 ศาสตราจารย์	
ดร.อาห์หมัด	 มูฮัมหมัด	 อาห์หมัด	 อัล	 ตอเย็บ	 Grand	 Imam	
Sheikh	 of	 Al-Azhar	 ผู้นำาสูงสุดทางศาสนาอิสลามของสาธารณรัฐ
อาหรับอียิปต์	 เมื่อวันที่	 9	 ตุลาคม	 2560	 ณ	 ท่ีทำาการสำานักงาน
ผู้นำาสูงสุดทางศาสนาอิสลามของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์	 โดย	 
รศ.ดร.	 ชูศักดิ์	 	 ลิ่มสกุล	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		 
นายชัยณรงค์	 กีรติยุตวงศ์	 เอกอัครราชทูตไทย	 ณ	 กรุงไคโร	 
คณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์และมหาวทิยาลัยอลัอซัฮรั	
ร่วมในพิธีและทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ใช้โอกาสนี้ในการสานต่อความ 
รว่มมอืดา้นวชิาการระหวา่งกนั	โดยวทิยาลยัอสิลามศึกษา	มหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 เป็นหน่วยงานหลักในการ 
ประสานงาน
	 ศาสตราจารย์	ดร.อาห์หมัด	มูฮัมหมัด	อาห์หมัด	อัล	ตอเย็บ	
เคยดำารงตำาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร	สาธารณรัฐอาหรับ
อยีปิต	์พ.ศ.2546	และไดร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ปน็	Grand	Sheikh	of	Al-Azhar	
ซึ่งเป็นผู้นำาศาสนาสูงสุดแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์	 พ.ศ.2553	 

ม.อ.มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาอิสลามศึกษา 
แก่ผู้นำ สูงสุดทางศาสนาของอียิปต์

ภาพและข่าวโดย นายทวาทศ สุวรรณโร

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่

เป็นผู้บริหารสถาบันการศึกษาช้ันสูงเป็นนักวิชาการที่มีผลงาน 
ทางวิชาการที่โดดเด่นมีลูกศิษย์มากมายทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย	
ปัจจุบันนักศึกษาไทยมุสลิมศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร	ประมาณ	
3,500	 คน	 ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนจากจังหวัดชายแดนใต้	 และ 
ปีการศึกษา	 2559	 ได้ให้การสนับสนุนแก่นักเรียน	 นักศึกษาไทย 
ที่ไปศึกษาอยู่ในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์	 โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่
นักเรียนไทย	 จำานวน	 80	 ทุน	 เป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง
ประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์อีกทางหนึ่ง
	 ศาสตราจารย์	 ดร.อาห์หมัด	 มูฮัมหมัด	 อาห์หมัด	 อัลตอเย็บ	
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านภาษาและด้านปรัชญา	 ศาสนา	 
เรื่องหลักความเช่ือ	 และมีความคิดในลักษณะมุสลิมสายกลาง	 
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล	 ใฝ่หาความสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม	 
อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภูมิภาคของโลก	
	 สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 จึงมีมติอนุมัติให้ได้รับ
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบันฑิตกิตติมศักดิ์สาขาอิสลามศึกษา	เพื่อเป็น
เกียรติแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สืบไป.
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	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 	 มุ่งเสริมความเข้มแข็ง 
ดา้นวชิาชพีเกีย่วกบัผลติภณัฑฮ์าลาล	ลา่ม	และมคัคเุทศก	์	ใหน้กัศึกษา
ไทยในอยีปิตห์ลังจบปรญิญาตรแีละกลบัไทย	เช่ือตลาดแรงงานตอ้งการ
เพราะมีความเด่นด้านภาษาอาหรับเป็นทุนอยู่แล้ว
 รศ . ด ร . ชู ศั ก ดิ์ 	 ลิ่ ม ส กุ ล 	 อ ธิ ก า รบดี มหาวิ ทย าลั ย 
สงขลานครินทร์	 เปิดเผยหลังการพบปะตัวแทนสมาคมนักเรียนไทย
ไคโรในพระบรมราชปูถัมภ	์ประเทศอยีปิตว์า่	ปจัจบุนัในประเทศอยีปิต ์
มีนักศึกษาไทยที่กำาลังศึกษาอยู่จำานวน	 3,500	 คน	 และ	 ประมาณ 
ร้อยละ	80	มาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้	โดยส่วนใหญ่มาศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทางสายศิลปศาสตร์	 เช่นด้านการศึกษา	 ภาษา	 ที่มีวิชา
ความรู้ทางด้านศาสนาเป็นพ้ืนฐานสำาคัญ	 	 และจะมีส่วนน้อยท่ีเรียน 
ทางแพทยศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
	 ซึ่งจุดแข็งของนักศึกษาท่ีน่ีคือการมีความรู้ทางด้านภาษา
อาหรับ	 ซึ่งจะมีความสำาคัญในการประกอบอาชีพในประเทศไทย 
ในอนาคต	 เนื่องจากเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานหลายวิชาชีพ	 
แต่ที่ผ่านมากว่าครึ่งของผู้จบการศึกษาจะไปทำางานในสถานศึกษา	 
นอกนั้นเข้าทำางานภาคเอกชน
	 ดงันัน้	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์จงึมโีครงการทีจ่ะจดัการ
ศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญาตรีให้แก่นักศึกษาไทยที่สำาเร็จการศึกษา 
มาจากประเทศอียิปต์	 ในสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยมีศักยภาพ

ทางวิชาการและสามารถใช้ภาษาอาหรับเป็นส่วนเสริม	 และ 
มี แนวโน้ มว่ าตลาดแรงงานจะมีความต้ องการ เพิ่ มมากขึ้ น	 
โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ได้มีการสำารวจ
หลักสูตรที่ เป็นความต้องการของนักศึกษา	 เพื่อนำาไปพิจารณา 
เปดิสอน	พบวา่	ส่วนใหญส่นใจจะเรยีนเสรมิหลักสูตรระยะสัน้ในวิชาชีพ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑฮ์าลาล	เชน่	เปน็ผูต้รวจสอบคณุภาพผลติภณัฑ์
ฮาลาล	ผู้จัดการฮาลาล		รองลงมาเป็นวิชาชีพด้านภาษา	เช่น	ล่ามใน
สถานพยาบาล	และมัคคุเทศก์	นอกจากนั้น	ผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษาในวิชาชีพครูและสาขาอื่นๆ	 ก็สามารถสมัครเข้าศึกษา 
ได้ในทุกวิทยาเขต
	 “	 การเรียนหลักสูตรระยะสั้นจะทำาให้สามารถเข้าสู่ตลาด
แรงงานได้เร็วขึ้น	 โดยในบางหลักสูตร	 ทางวิทยาลัยอิสลามศึกษา	 
ได้เปิดนำาร่องไปบ้างแล้ว	แต่บางหลักสูตร	อาจต้องเรียนหลักสูตรระยะ
ยาว	 เน่ืองจากต้องมีความเข้มแข็งทางวิชาการและต้องมีการฝึกฝน
ด้านเครื่องมืออุปกรณ์		การมาเยี่ยมครั้งนี้	นักศึกษาไทยในอียิปต์ได้ให้
ความสนในซักถามวิธีการเข้าศึกษาต่อและสาขาวิชาที่สนใจ	 โดยหลัง
จากนี้มหาวิทยาลัยจะได้มีการประสานงานมายังสมาคมนักเรียนไทย
ไคโร	 อย่างต่อเนื่องต่อไป”	 	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
กล่าวเพิ่มเติม.	

ม.อ. เสริมหลักสูตรวิชาชีพให้นักศึกษาไทยในอียิปต์ 
เชื่อตลาดต้องการเพราะเก่งภาษา

ภาพและข่าวโดย นายทวาทศ สุวรรณโร

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
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										มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์	วิทยาเขตปัตตานี			จัดกิจกรรม	50	ปี	ม.อ.	เนื่องในวันรูสมิแล	เพื่อร่วมรำาลึกถึงวันแรกที่คณาจารย์
และนักศึกษารุ่นแรก	เดินทางมาอยู่ที่วิทยาเขตปัตตานี		จัดขึ้นเมื่อวันที่	8-11	พฤศจิกายน	2560		ประกอบด้วย		พัฒนามหาวิทยาลัย	ทำาบุญ
ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์	 กิจกรรม	 50	 ปี	 ม.อ.	 (ปัตตานี)	 เพ่ือสังคมและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”	 	 กิจกรรม	 	 “50	 ปี	 สายธาร 
แห่งความทรงจำา”		งานคืนสู่เหย้า	ชาวรูสะมิแล		และกิจกรรม	“ปั่นเพื่อน้อง	ครั้งที่	2”.		

ม.อ. เสริมหลักสูตรวิชาชีพให้นักศึกษาไทยในอียิปต์ 
เชื่อตลาดต้องการเพราะเก่งภาษา

	 ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 (กรุงเทพฯ)	 จัดงาน	 50	ปี	 ม.อ.ปัตตานี	 “ดินแดนแห่งสนเก้าต้น”	 เมื่อวันที่	 25	พฤศจิกายน	ที่ผ่านมา		
ณ	 ห้องเกียรตินาวี-ศรีนาวา	 ราชนาวีสโมสร	 กรุงเทพฯ	 งานนี้มีคณาจารย์และศิษย์เก่าร่วมกิจกรรมประมาณ	400	 คน	 	 อาทิ	 คณาจารย์
ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว	 13	 ท่าน	 คือ	 ศ.ดร.ดวงมน	 จิตร์จำานงค์,	 	 รศ.ดร.นพรัตน์	 บำารุงรักษ์,	 รศ.ประพนธ์	 เรืองณรงค์,	 รศ.มัลลิกา	 
คณานุรักษ์,	ผศ.ดร.นฤมล	กาญจนทัต,	ผศ.ดร.วสันต์	อติศัพท์,	ผศ.ดร.อุบลวรรณ	โชติวิสิทธิ์,		ผศ.พักตรา	คูบุรัตน์,	ผศ.สมชาย	พูลพิพัฒน์,	
อ.	มรว.ประกายฉัตร	สุขสวัสดิ์,	อ.บุญช่วย	เจตนเสน,	อ.นำ้า		สุขอนันต์	และ	อ.สัมพันธ์	นิเดร์ฮะ	เป็นต้น	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 กิจกรรมในงานประกอบด้วย	 การบรรเลงและขับร้องเพลงมหาวิทยาลัย,	 การมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	 50	 คน	 ม.อ.ปัตตานี 
เพือ่สงัคม,	การจำาหนา่ยของทีร่ะลกึและตน้ศรตีรงั,	นทิรรศการเส้ือทีม่ตีราสัญลักษณม์หาวทิยาลยั	และการประมลูส่ิงของเพือ่นำาเงนิไปสมทบ 
เป็นทุนการศึกษาให้แก่ศิษย์ปัจจุบัน	 เป็นต้น	 เพื่อเป็นการสร้างสีสันและเพิ่มบรรยากาศสนุกสนานภายในงาน	 ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และ 
กิจการพิเศษ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี		ได้นำาน้องศรีตรัง		(มาสคอทของมหาวิทยาลัย)	ไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วย.
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	 วิทยาเขตปัตตานี	ขอความร่วมมือบุคลากร	และนักศึกษา	ร่วมกันประหยัดพลังงาน	หลังรายจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าของวิทยาเขตปัตตานี
พุ่งขึ้นถึงปีละกว่า	43	ล้านบาท	หรือเดือนละ	3.5	ล้านบาท	
 ผศ.นพพร	 เหรียญทอง	รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศเเละกายภาพ	วิทยาเขตปัตตานี	แจ้งว่า	ค่ากระแสไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	กล่าวคือ
	 ปี	2557	มีค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้า	เป็นเงิน	39,680,567.64	บาท	หรือเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ	3,306,713	บาท	
	 ปี	2558	มีค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้า	เป็นเงิน	42,184,709.76	บาท	หรือเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ	3,515,406	บาท
	 ปี	2559	มีค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้า	เป็นเงิน		43,114,852.79	บาท	หรือเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ		3,592,904	บาท	
	 และเพียง	 7	 เดือนของปี	 2560	 คือระหว่างเดือนมกราคม	 ถึงเดือนกรกฎาคม	 2560	 มีค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้า	 เป็นเงินถึง	 
21,767,236.97	บาท	จะเห็นได้ว่ารายจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	หรืออาจพูด
ได้ว่าภายใน	ปี	2559	บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันใช้ไฟฟ้ามีค่าใช้จ่ายถึงวันละ	119,763	
 รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ	 วิทยาเขตปัตตานี	 ชี้แจงว่า	 จากปัญหาการใช้กระแสไฟฟ้าที่มากขึ้น 
อยา่งตอ่เนือ่งนี	้มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์วทิยาเขตปตัตาน	ีจงึขอความรว่มมอืจากบคุลากร	นกัศกึษาและผูท้ีพ่กัอาศยั	และผูป้ระกอบกจิการ 
ในมหาวิทยาลัย	ร่วมกันประหยัดพลังงาน	ได้แก่	ขอความร่วมมือทุกคณะหน่วยงานเปิดเครื่องปรับอากาศเฉพาะเวลา	เวลา	10.00-11.30	น.	และ 
เวลา	13.00	-15.30	น.	และปิดไฟฟ้า	แสงสว่าง	และพัดลม	โดยปิดเมื่อไม่มีคนทำางานหรือเรียน	โดยเฉพาะในช่วงเวลา		12.00	-	13.00	น.	และ 
หลังเวลา	16.30	น.	
 นอกจากนี้วิทยาเขตปัตตานีจะเร่งดำาเนินการใน	3	มาตรการเพื่อการประหยัดพลังงานเพิ่มเติม	ดังนี้
 มาตรการที่	 1	 เปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอาทิ	 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างมาเป็นหลอดไฟฟ้าแบบ	 LED	 
เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กที่เสื่อมสภาพ	 มาใช้เครื่องปรับอากาศที่ประหยัดพลังงานมากข้ึน	 และเพิ่มแหล่งผลิตไฟฟ้าจาก 
แสงอาทิตย์	 เช่น	 โครงการจัดทำา	 Solar-Rooftop	 หรือการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	 ซึ่งมีโครงการนำาร่องบนอาคารเรียนรวม	 และ 
สำานกัวทิยบรกิาร		เปน็ต้น		มาตรการที	่2	Smart	Monitor	การตดิตัง้	digital	meter	โดยเช่ือมตอ่กบัระบบเครอืข่าย	และสรา้งระบบ	Smart	Monitor	 
เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถดูขอมูลต่าง	 ๆ	 ทางไฟฟ้าได้	 ในแบบ	 Real-time	 และ	 มาตรการที่	 3	 จัดเก็บค่าพลังงานไฟฟ้าจากคณะหน่วยงาน	 
ตามรายงานการใช้งานหรือความสิ้นเปลืองที่เกิดขึ้น	.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีรายจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าสูงขึ้นต่อเนื่อง 
จึงขอความร่วมมือทุกคนร่วมกันประหยัดพลังงาน
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	 คณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร	์	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์วทิยาเขตปตัตาน	ีโดย	รศ.ดร.ปรศิวร	์ยิน้เสน	คณบดคีณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์	 พร้อมด้วยสถาบันอุดมศึกษา	 15	 แห่ง	 ร่วมกับธนาคารออมสิน	 ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นปี	2560-2561		ในโครงการ	“ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”	เมื่อวันที่	20	พฤศจิกายน	2560	ณ	หอประชุมบุรฉัตร	ธนาคารออมสิน	
สำานักงานใหญ่	 กรุงเทพฯ	 โดยมีข้อตกลงร่วมกันพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ินและสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	 ในกลุ่มผู้ประกอบการ	
OTOP	องค์การชุมชน,	กลุ่มอาชีพในชุมชน	,	ผู้ประกอบการ	SMEs	และ	SMEs	StartUp	ให้ก้าวไปสู่การเป็นธุรกิจที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน	
ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจนนำาไปสู่การยกระดับให้เป็นธุรกิจที่เข้มแข็งได้ในที่สุด
 นายชาติชาย	พยุหนาวีชัย	ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กล่าวว่า		ธนาคารออมสินมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	
โดยให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจระดับชุมชนจึงนำานักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา	16	แห่ง	เข้าไปเรียนรู้กับชาวบ้าน	
เพือ่พฒันาภมูปิญัญาท้องถิน่สอดคลอ้งกบันโยบายรฐับาลและกระทรวงการคลังมุง่หวงัใหผู้้มรีายได้นอ้ย	ผู้สูงวยั	รวมถงึผู้ทีอ่ยูใ่นกลุ่มรบัสวสัดกิาร
รัฐที่ยังมีความสามารถประกอบอาชีพเข้าถึงแหล่งทุนอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ธนาคารออมสินอยู่ระหว่างเร่งดำาเนินการให้เสร็จเร็ว	ๆ	นี้	และเปิดให้
บริการ	 โดยจะเน้นสินเชื่อดอกเบ้ียแบบผ่อนปรน	พร้อมฝึกอบรมสร้างอาชีพ	 รวมถึงการจัดหาอาชีพแบบเฟรนไชส์	 ฟู้ดทรัค	 และร้านค้าริมทาง
หรือสตรีทฟู้ดให้กับผู้มีรายได้น้อย	 ผ่านการขอสินเชื่อของธนาคารออมสินในการสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยมีอาชีพ	 สร้างรายได้พิเศษ	 เพื่อใช้ใน
การดำารงชีวิตประจำาวัน	และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วย.

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ และธนาคารออมสิน 
ลงนามข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น“
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	 แผนกวิชาศิลปศึกษา	 ภาควิชาการศึกษา	 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 จัดแสดงนิทรรศการ
ศิลปกรรม	“รำาลึกในหลวง	รัชกาลที่	9	“		เมื่อวันที่	12-31	ตุลาคม	2560.		

	 พสกนิกรจังหวัดปัตตานีประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์	 	“ดอกดารารัตน์”	9,999	จันทน์จากใจ	สู่พ่อหลวง	ณ	สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยา 
ณิวัฒนา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี		เมื่อวันที่	14	กรกฎาคม	2560.

	 นักศึกษา	 และบุคลากรวิทยาเขตปัตตานี	 	 ร่วมสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ตลอดเดือนตุลาคม	2560	ทุกวันราชการ	ณ	ห้องโถงสำานักงานอธิการบดี	วิทยาเขตปัตตานี.

	 รศ.อิม่จติ	เลศิพงษส์มบตั	ิรองอธกิารบดวีทิยาเขตปตัตาน	ีนำาคณะผู้บรหิารและบุคลากร	มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร	์วทิยาเขตปตัตาน	ี
ร่วมในพิธีบวงสรวงยกยอดฉัตรพระเมรุมาศจำาลอง	ณ	สนามศักดิ์เสนีย์	โรงเรียนเบญจมราชูทิศ	จังหวัดปัตตานี	เมื่อวันที่	3	ตุลาคม	2560.

ธ สถิตในดวงใจ ผองพสกนิกรชาวไทยน้อมรำ ลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
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	 คณะผู้บริหาร	 บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ร่วมพิธีบำาเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	สวรรคตครบ	1	ปี	ณ	วันตานีนรสโมสร	จ.ปัตตานี		เมื่อวันที่	24		ตุลาคม	2560.
 

 

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 	 วิทยาเขตปัตตานี 	 ร่ วมน้อมรำาลึกถึ งพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 	 ในกิจกรรม	 “แสงเทียนแห่งภักดี...นิรันดร”	 เม่ือวันที่	 18	 ตุลาคม	 2560			 
ณ	ลานพระราชานสุาวรียส์มเดจ็พระมหติราธเิบศร	อดลุยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	โดยม	ี	ผศ.สมปอง	ทองผอ่ง	ทีป่รึกษาคณะผูบ้ริหาร	วทิยาเขต
ปัตตานี	ประธานในพิธี	อ่านคำาสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณและกล่าวคำาปฏิญาณตน		ผศ.พัชรียา	ไชยลังกา	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขต
ปัตตานี	อ่านกลอนถวายอาลัย	และร่วมขับร้องเพลง	ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี	เพลงพระราชาผู้ทรงธรรม		และพิธีจุดเทียน.

	 นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ	 ในจังหวัดปัตตานี	 รวม	 130	 คน	 ร่วมฝึกซ้อมการแสดงรำามโนราห์	ณ	หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้	 สถาบัน
วัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 เพื่อใช้แสดงในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	ทีบ่รเิวณหนา้พระเมรมุาศจำาลอง	สนามโรงเรยีนเบญจมราชทูศิปตัตาน	ีอำาเภอ
เมืองปัตตานี		เมื่อวันที่	26	ตุลาคม	2560.

	 นักเรียน	 นักศึกษา	 และบุคลากร	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์	 ในงานพระราชพิธี 
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ณ	 พระเมรุมาศจำาลองประจำาจังหวัดปัตตานี	 
สนามศักดิ์เสนีย์	โรงเรียนเบญจมราชูทิศ	จังหวัดปัตตานี	ในทุกรอบตลอดวัน	และร่วมพิธีเผาดอกไม้จันทน์	ณ	จิตกาธานที่กำาหนด	เมื่อวันที่	26	
ตุลาคม	2560.

ธ สถิตในดวงใจ ผองพสกนิกรชาวไทยน้อมรำ ลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
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	 ผู้บริหาร	 บุคลากร	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 พิธีถวายสักการะเพื่อน้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 
เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 	 เนื่องใน	 “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”	 
ประจำาปี	2560		เมื่อวันที่	14	พฤศจิกายน	2560	ณ		หอประชุมโรงเรียนเดขะปัตตนยานุกูล	จังหวัดปัตตานี.

 
	 เมื่อวันที่	 29	 ตุลาคม	 2560	 เวลา	 17.00	 -	 19.30	 น.	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ได้จัดกิจกรรม	 “ธ	 สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์”	 
พร้อมกันทั้ง	5	วิทยาเขต	ณ	บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ฯ	ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตปัตตานี	วิทยาเขตหาดใหญ่	วิทยาเขตตรัง	วิทยาเขตภูเก็ต	
และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	สำาหรับวิทยาเขตปัตตานี	ซึ่งมีนักศึกษา	บุคลากรมหาวิทยาลัย	และประชาชน	มาร่วมงานประมาณ	2,000	คน
	 กิจกรรมเริ่มด้วยรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี	 จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย	หน้าพระบรมฉายาลักษณ์	พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมราชบพิตร	 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	 วิทยาเขตปัตตานี	 อ่านคำาสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 รองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ	วิทยาเขตปัตตานี	อ่านกลอนถวายอาลัย	รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ	วิทยาเขตปัตตานี	อ่านพระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ครั้งแรกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฟัง
	 รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีกล่าวนำาถวายสัตย์ปฏิญาณ	นอกจากนี้กิจกรรมยังประกอบไปด้วย	การเขียนการ์ดตั้งปณิธานทำาความดี	
การขบัรอ้งเพลงพระราชนพินธ	์9	บทเพลง	กจิกรรมรว่มขบัรอ้งเพลงม.อ.ใตร้ม่พระบารม	ีการยนืสงบนิง่	89	วนิาท	ีและการขบัรอ้งเพลงสรรเสรญิ
พระบารมี	เป็นต้น.

								 พุทธศาสนิกชน	ร่วมทำาบุญกฐินสามัคคีกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	ณ	วัดตะเคียนทอง	ตำาบลยามู	อำาเภอยะหริ่ง	
จังหวัดปัตตานี		เมื่อวันที่	29	พฤศจิกายน	2560		ได้รับเงินทำาบุญ	รวมทั้งสิน	759,250	บาท.		

14

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  

ระดับปริญญาโท
	 •	 ( วิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิต ) 	 เคมีประ ยุกต ์ , 	 เทค โน โลย ี
พอลิ เมอร ์ , 	 ฟ ิสิกส ์ประยุกต ์ , 	 วิ ธี วิทยาการวิ จัย , 	 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,		บริหารและจัดการอิสลาม

ระดับปริญญาเอก
							•		(ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)			อิสลามศึกษา

โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา
	 ผลิ ตนั ก เรี ยนที่ มี ภาวะความเป ็นผู ้ น� า 	 เป ็นคน ดี 	 คนเก ่ ง	 
มีจิตอาสา	มีคุณธรรมและด�ารงชีวิตตามวิถีอิสลาม

คณะวิทยาการสื่อสาร   

      http:/www.com-sci.pn.psu.ac.th  
      โทร.		0	7334	9692

ระดับปริญญาตรี
	 •	(นิเทศศาสตรบัณฑิต)		นิเทศศาสตร์
	 •	 (วิทยาศาสตรบัณฑิต)	 	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การจัดการ
	 •	 ( ศิ ล ป ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ 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
	 -		 กองทุ น เ งิ นกู ้ เ พ่ื อ ก า รศึ กษา 	 รั ฐบ าลจั ดตั้ ง กอ งทุ น ให ้
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืมไม่เกิน	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


