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ม.อ.ปัตตานี เชิญนักวิชาการประมงกว่า 600 คน จาก 12 ประเทศ 
ร่วมสัมมนาเครือข่ายประมงศึกษาอาเซียน ที่หาดใหญ่

	 	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนานานาชาติ	 
เ ค รื อข่ า ยประมงศึ กษาอา เซี ยนครั้ ง ที่ 	 8 	 	 ภาย ใต้ หั ว ข้ อ	 
“การเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ําที่ยั่ งยืนเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ”	 
เมื่อวันที่	18-21	พฤศจิกายน	2561	ณ	โรงแรมหรรษา	เจบี	หาดใหญ่	
จังหวัดสงขลา	 โดยมีนักวิชาการประมงจากท่ัวโลกเข้าร่วมงาน 
กว่า	600	คน	จาก	12	ประเทศ	นําเสนอผลงานวิชาการด้านการประมง
กว่า	400	เรื่อง
	 	เมื่อวันที่	 19	 พฤศจิกายน	 2561	 ที่	 โรงแรมหรรษา	 เจบี	
หาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	 รศ.อิ่มจิต	 เลิศพงษ์สมบัติ	 รองอธิการบดี	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 เป็นประธาน 
ในพิธีเปิดการสัมมนานานาชาติ	 เครือข่ายประมงศึกษาอาเซียน 
ครัง้ที	่8		(8th	INTERNATIONAL	FISHERIES	SYMPOSIUM)	ภายใตหั้วขอ้	 
“การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่ยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ”	 หรือ 
“Sustainable	 Fisheries	 and	 Aquaculture	 for	 the	 Benefits	
of	 Mankind”	 โดยมีนักวิชาการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
จาก	12	ประเทศทัว่โลกเขา้รว่มการสมัมนากวา่	600	คน	มกีารนาํเสนอ
ผลงานวิชาการประกอบด้วยการนําเสนอผลงานด้านการประมง	 และ
การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า	 ในรูปโปสเตอร์	 113	 ผลงาน	 และการรายงาน 
ผลงานวิชาการด้วยการบรรยายประมาณ	300	ผลงาน

	 	ร ศ . ด ร . ซุ ก รี 	 ห ะ ยี ส า แม	
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี 	 ประธานเครือข่ายสถาบัน 
การจัดการศึกษาทางด้านประมงของ
อาเซียน	(ASEAN	Fisheries	Education	
Network-	 ASEAN	 FEN)	 ซ่ึงมีสมาชิก
ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยที่มีการจัด 
การเรียนการสอนทางด้านการประมง
และเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าทั้งสิ้น	27	สถาบัน	
และเป็นประธานจัดการสัมมนาเครือ
ข่ ายประมงศึกษาอาเซียนครั้ งที่ 	 8	 

กล่าววา่	International	Fishery	Symposium	เปน็การสัมมนาทีสํ่าคญั
ที่สุดทางด้านการประมง	การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า	วิทยาศาสตร์ทางทะเล	
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	 ของเครือข่ายประมงศึกษาอาเซียน	 ที่มี
นักวิชาการ	 ผู้เชี่ยวชาญ	 และนักศึกษา	 จากทั่วโลกเข้ามาร่วมสัมมนา
มากที่สุดแห่งหนึ่งที่จัดขึ้นในทวีปเอเซีย	โดยได้มีการจัดสัมมนามาแล้ว	
7	ครั้ง	หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพไปยังมหาวิทยาลัยของประเทศต่างๆ	
ที่เป็นสมาชิก	ASEAN	FEN	และการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นการรวบรวม
ผลงานวชิาการทางด้านการประมง	การเพาะเลีย้งสตัวนํ้์า	วทิยาศาสตร์
ทางทะเล	 ของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในอาเซียน	 และ 
จากนอกอาเซียน
 	คณบดคีณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ีมหาวทิยาลยัสงขลา
นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ชี้แจงว่า	 การศึกษาวิจัยและจัดการเรียน 
การสอนด้าน	 การประมง	 การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า	 และศาสตร์ 
ที่เกี่ยวข้องทางทะเล	 นับว่าเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์สําคัญ
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 โดยกลไกของคณะวิชาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ที่ตั้ งอยู่ ในวิทยาเขตต่างๆ	 เช่น	 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 	 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 	 
คณะวิทยาศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม	 และคณะเศรษฐศาสตร์	
ไดเ้ลง็เหน็ความสําคญัยิง่ของศาสตรท์างดา้นการประมง	และเพาะเลีย้ง
สตัวน์ํา้	โดยการจดัตัง้สาขาวชิาความเปน็เลศิทางดา้นการเพาะเลีย้งสตัว์
นํ้าอย่างยั่งยืน	และการจัดตั้งสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง	ดังนั้น
การจัดสัมมนาครั้งนี้	จึงมีเป้าหมายสําคัญ	คือ	การสร้างสภาพแวดล้อม
ทางวิชาการเพื่อให้นักวิชาการ	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 นักศึกษา	 และผู้สนใจ	 
ในศาสตร์ทางด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ําท้ังในและ 
ต่างประเทศ	 ทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาค	 ได้มีโอกาสมานําเสนอ 
ผลงานทางวิชาการแลกเปลี่ ยนองค์ความรู้ 	 	 และแสวงหา 
ความร่วมมือในอนาคต	 อันจะนําไปสู่การสร้างกลไกทางวิชาการ 
ที่จะพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย	 และ 
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทางด้านการประมงและเพาะเลี้ยง
สัตว์นํ้าต่อไปในอนาคต.
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เปิดเวทีสาธารณะ “สุรินทร์ พิศสุวรรณ : ชีวิตไร้พรมแดน 
Surin Pitsuwan :  No Man is an Island”

เปิดงานนิทรรศการวันภาษาอาหรับโลก ที่วิทยาลัยอิสลาม
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ม.อ. ที่ได้รับการคัดเลือก ฯ

11
12-14 ภาพข่าว

6
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มข.-ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 4 การร่วมมือ
ของสถาบันอุดมศึกษาหลักในภูมิภาค

8

5
3-4

2  ม.อ.ปัตตานี เชิญนักวิชาการประมงกว่า 600 คน จาก 12 ประเทศ     
ร่วมสัมมนาเครือข่ายประมงศึกษาอาเซียน ที่หาดใหญ่

สารบัญหน้า

พสกนิกรชาวปัตตานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ที่มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

3

ต่อจากหน้า 4  

 ม.อ.ปัตตานี  จัดกิจกรรมรำาลึกถึงการมาอยู่ที่ตำาบลรูสะมิแล
 เมื่อ 50 ปี ที่ผ่านมา
 ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวขอบคุณคณะรัฐศาสตร์  
 ม.อ.ปัตตานี ที่เปิดโอกาสให้นายอำาเภอได้ปั้น “นักปกครอง” ฯ

10 คณะศึกษาศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ 
ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6

ธนาคารออมสินเปิด Innovation Club ที่ ม.อ.ปัตตานี

15-16

ม.อ. ติด 1 ใน 12 มหาวิทยาลัยไทยด้านวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี ปี 2019

แนะนำาหลักสูตร
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	 ที่หน้าอาคารสํานักงานอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 เมื่อเช้าวันที่	 9	 พฤศจิกายน	 2561 
รศ.อิ่มจิต	 เลิศพงษ์สมบัติ	 รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี	 	 	 ได้เป็น
ประธานในพิธเีปดิกจิกรรมเดนิ-วิง่	ในชือ่กจิกรรม	“Rusamilae	Nature	
Walk	&	Run	วันรูฯ	ดูปลาตีน”	ระยะทาง	7.59	กิโลเมตร	เพื่อรําลึก
ถึงวันแรกของการเดินทางมาอยู่ที่ตําบลรูสะมิแล	 อําเภอเมือง	 จังหวัด
ปัตตานี	 ของบุคลากร	 และนักศึกษารุ่นแรกเม่ือวันท่ี	 9	 พฤศจิกายน	
2511	โดยมีศิษย์เก่า	นักเรียน	นักศึกษา	และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมประมาณ	2,500	คน	
 ดร.บดินทร์	 แวลาเตะ	 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ประธานจัดงาน	“Rusamilae	Nature	Walk	&	Run	วันรูฯ	ดูปลาตีน”		
กล่าวว่า	 การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งดังกล่าวมีวัตถุประสงค์	 เพื่อรําลึกถึง 
วนัแรกของการเดนิทางมาอยู่ทีม่หาวิทยาลยัสงขลานครนิทร	์วทิยาเขต
ปัตตานี	 ซึ่งตั้งอยู่ที่	 ตําบลรูสะมิแล	 อําเภอเมือง	 จังหวัดปัตตานี	 และ 
ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย 
เพื่อสุขภาพ	 ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์	 ความสามัคคีของ 
ทุกองค์กร	 ในวาระแห่งการครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	ปีที่	50		โดยมีรูปแบบกิจกรรมประกอบด้วยการ	เดิน	–	วิ่ง	
ระยะทาง	7.59	กิโลเมตร	เส้นทางวิ่งจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี	 และไปยังสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์	 (สวนแม่	 
สวนลกู)	และเสน้ทางศึกษาธรรมชาตปิา่ชายเลน	ตาํบลรสูะมแิล	อาํเภอ
เมอืง	จงัหวดัปตัตานปีระชาชนในจงัหวดัปตัตาน	ีศษิยเ์กา่	และนกัเรยีน	

ม.อ.ปัตตานี  จัดกิจกรรมรำ ลึกถึงการมาอยู่ที่ตำ บลรูสะมิแล
เมื่อ 50 ปี ที่ผ่านมา

นักศึกษา	ร่วมวิ่งเพื่อรําลึกถึงวันแรกที่ประชาคม	ม.อ.ปัตตานี	มาอยู่ที่
ตาํบลรสูะมแิล	เมือ่	50	ปทีีแ่ลว้	ในกจิกรรม“Rusamilae	Nature	Walk	
&	Run	วนัรฯู	ดปูลาตนี”	และกจิกรรมสาธารณประโยชน์ทีม่หาวทิยาลยั
จัดให้แก่สังคม	ในโอกาสครบรอบ	50	ปี	ม.อ.	
	 หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อรําลึกและเฉลิมฉลอง 
ในโอกาส	 50	 ปีของการมาอยู่ที่ตําบลรูสะมิแลแล้ว	 ได้มีพิธีทําบุญ
ตักบาตรพระสงฆ์	9	รูป		กิจกรรม	“ช่อศรีตรังสะพรั่งบาน”	ณ	อาคาร 
พรีคลินิก	 ประกอบด้วยการฉายวีดิทัศน์	 ม.อ.ในอดีต	 การแสดง 
ความกตัญญูต่อคณาจารย์	 และการบรรยายโดยศิษย์เก่า	 และ
กิจกรรม	 “ประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์”	 ด้วยการมอบทุนการศึกษา 
และเครื่ องอุปโภคบริ โภคแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านรูสะมิแล	 
ตําบลรูสะมิแล	 จังหวัดปัตตานี	 	 มอบเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน 
และเครื่องอุปโภคบริโภค	 แก่เด็กมูลนิธิบ้านเด็กกําพร้าปัญญาเลิศ	 
บ้านบานา	 	 ตําบลบานา	 อําเภอเมือง	 จังหวัดปัตตานี	 มอบสิ่งของ 
และเงินสนับสนุนแก่ผู้สูงอายุ	 ณ	 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม 
ผู้สูงอายุบ้านทักษิณ	 อําเภอเมือง	 จังหวัดยะลา	 ในช่วงบ่ายเป็นการ
มอบเกยีรติบตัรและประกาศเกยีรตคิณุบคุลากรดเีดน่ของมหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 แล้วสโมสรบุคลากร	 วิทยาเขต
ปัตตานีได้	 มอบข้าวสารและเงินทุนสนับสนุนศูนย์การศึกษาพิเศษ	
ประจําจังหวัดปัตตานี	เพื่อช่วยเหลือเด็กพิเศษในจังหวัดปัตตานี	.	

อ่านต่อหน้า 3



วา
รส
าร
ข่า
ว

5

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวขอบคุณคณะรัฐศาสตร์  
ม.อ.ปัตตานี ที่เปิดโอกาสให้นายอำ เภอได้ปั้น “นักปกครอง”  

ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการลูกนายอำ เภอ

	 นายภาณุ	 อุทัยรัตน์	 ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล	 เป็นประธาน 
ในพธิปีฐมนเิทศนกัศกึษาคณะรฐัศาสตร	์	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์
วิทยาเขตปัตตานี	 	 ในโครงการลูกนายอําเภอ	 รวม	 58	 คน	 รุ่นที่	 2	 
เมื่อวันที่	 21	 พฤศจิกายน	 2561	 ณ	 ห้องประชุม	 คณะรัฐศาสตร์		 
โดยมี	 ผศ.ชิดชนก	 ราฮิมมูลา	 คณบดีคณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 
สงขลานครนิทร์	วทิยาเขตปตัตาน	ี	กลา่วรายงาน	พรอ้มดว้ยนายไกรศร	
วิศิษฎ์วงศ์	 	 ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี	 และนายอําเภอ	 ปลัดอําเภอ	
รวม	33	อําเภอ	เข้าร่วมในพิธี								

 ผศ.ชิดชนก	ราฮิมมูลา	คณบดี
คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 กล่าวว่า	
คณะรัฐศาสตร์	 ได้เล็งเห็นความสําคัญ
ของการปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนัก
ถึงการมีส่วนร่วมจัดการปัญหาของ
สังคมการเมืองเพ่ือประโยชน์ของทุกคน 
ในสังคมอย่างทั่ วถึ งและเป็นธรรม	 
โดยเฉพาะนักศึกษารัฐศาสตร์สาขา 
การปกครอง	 จําเป็นต้องเห็นภาพของ

 นายภาณุ	 อุทัยรัตน์	 
ผู้ แ ท น พิ เ ศ ษ ข อ ง รั ฐ บ า ล	
ประธานใน พิ ธีปฐมนิ เทศ
นักศึกษาโครงการลูกนาย
อํ า เ ภ อ 	 คณะ รั ฐ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี		กล่าวว่า	
นับเป็นโครงการที่ได้รับความสําเร็จของคณะรัฐศาสตร์ที่ส่งผลให้
นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติด้วยกระบวนการ
ร่วมกันทั้งการทํากิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน	 และได้มี 
ส่วนช่วยให้นักศึกษาได้รับทราบถึงการทํางานของนักปกครองใน 
กรมการปกครองพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลา	 และ
กรมการปกครองได้เล็งเห็นถึงความสําคัญจึงได้มีการมอบวุฒิบัตร 
ให้แก่นักศึกษาในโครงการโดยได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมการปกครอง	
จะเป็นผู้มอบ	 ซึ่งเป็นการแสดงว่านักศึกษาได้เรียนรู้การทํางานจริง 
ในดา้นการปกครองทอ้งถิน่ตนเอง		อนัเปน็การเสรมิประสบการณเ์ขา้สู่
อาชพีนกัปกครองตอ่ไป	พรอ้มกลา่วขอบคณุแทนนายอาํเภอ	33	อาํเภอ
ที่เข้าร่วมโครงการ	

ผู้ นําทั้งในมิติการทํางานในพื้นที่ 	 วิสัยทัศน์	 มุมมองการทํางาน 
ในสถานการณจ์รงิอยา่งใกล้ชิด	เพือ่รบัทราบและเขา้ใจหลักการทาํงาน
ในฐานะผู้ปกครองหน่วยงานด้านการปกครองในพื้นที่	 จึงได้ร่วมกับ 
กรมการปกครอง	 กระทรวงมหาดไทย	 	 จัดโครงการลูกนายอําเภอ	 
ปีนี้เป็นปีที่	 2	 เพื่อผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ	 มีภาวะ
ผู้นําที่มีวิสัยทัศน์และขีดสมรรถนะสูง	 พร้อมที่จะเป็นกลไกในการ
บําบัดทุกข์	 บํารุงสุขให้กับประชาชน	 เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม	 
ปฏบิตังิานโดยยดึผลประโยชนข์องประเทศชาตแิละประชาชนเปน็ทีต้ั่ง 
ภายใต้หลักการประชาธิปไตย	 	 โดยมีอําเภอในจังหวัดชายแดน 
ภาคใต	้และจงัหวดัสงขลา	รวม	33	อาํเภอ	และนกัศกึษา	จาํนวน	58	คน	 
ที่เข้าร่วมโครงการ	 ประกอบด้วย	 จังหวัดปัตตานี	 ได้แก่	 อําเภอเมือง	 
แม่ลาน	โคกโพธิ์	 	หนองจิก		มายอ	ยะหริ่ง	และอําเภอยะรัง	จังหวัด
ยะลา	ได้แก่	อําเภอเมือง	กาบัง	รามัน	ธารโต	ยะหา	เบตง	และอําเภอ
กรงปินัง	 	 จังหวัดนราธิวาส	 ได้แก่	 อําเภอเมือง	 ตากใบ	 แว้ง	 สุคิริน		 
สไุหงโกหลก	ระแงะ	สุไหงปาดี	และอําเภอรอืเสาะ		จงัหวดัสงขลา		ไดแ้ก	่
อําเภอสทิงพระ	สิงหนคร	และอําเภอจะนะ.
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พสกนิกรชาวปัตตานี จัดกิจกรรม
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

	 เมื่อวันที่	4	ธันวาคม	2561	ที่หอประชุม	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	ผู้บริหารมหาวิทยาลัย	หัวหน้าส่วนราชการใน
สงักดักระทรวงศกึษาธกิารในจงัหวดัปตัตาน	ีกรรมการและสมาชกิชมรมคนรกัในหลวง	จงัหวดัปตัตาน	ีคณะทํางานโครงการพระราชดําริในสมเดจ็
พระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	คณะที่	2	ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย	นักเรียนโรงเรียนบ้านรูสะมิแล	โรงเรียนเทศบาล	5	โรงเรียนสาธิตอิสลาม	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	นักศึกษา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี		รวมประมาณ	2,000	คน	ร่วมในกิจกรรมเคารพธงชาติ	
และสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 วันชาติ	 และวันพ่อแห่งชาติ	 โดยมี	 รศ.อิ่มจิต	 เลิศพงษ์สมบัติ	 รองอธิการบดี
วิทยาเขตปัตตานี	 	 เป็นประธานในพิธี	กิจกรรมในงานประกอบด้วย	ผู้ร่วมกิจกรรมร่วมเคารพธงชาติ	รศ.	อิ่มจิต	 เลิศพงษ์สมบัติ	รองอธิการบดี
วิทยาเขตปัตตานี	อ่านคําสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ	และกิจกรรมการขับร้องเพลง	ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี
	 นอกจากนีสํ้านกัวทิยบรกิาร	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	วทิยาเขตปตัตาน	ีไดจั้ดนทิรรศการรอยพระบาทยาตราปตัตาน	ีและนทิรรศการ	
9	โครงการ	อันเนื่องมาจากพระราชดําริของรัชกาลที่	9	เพื่อชาวปัตตานี	เมื่อวันที่	1-9	ธันวาคม	2561	และคณะทํางานโครงการพระราชดําริใน
สมเด็จพระนางเจา้สริกิต์ิิ	พระบรมราชนินีาถ	คณะที	่2	คา่ยสมเดจ็พระสรุโิยทยั	ไดจ้ดันทิรรศการฟารม์ตัวอยา่ง	และนาํผลผลติจากโครงการฟารม์
ตัวอย่างมาจําหน่ายที่สํานักวิทยบริการ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	เมื่อวันที่	4-9	ธันวาคม	2561	และได้นํารถครัวสนามจัด
ทําอาหารกลางวันแจกแก่ผู้ชมนิทรรศการ	วันละ	300	คน.
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	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นเจ้าภาพจัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประเพณี	
มข.	–	ม.อ.	–	มช.	“3	พลังเพื่อแผ่นดิน”	ครั้งที่	4	 เมี่อวันที่	13-14	พฤศจิกายน	2561	ณ	ศูนย์ประชุมนานาชาติ	 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว		 
โดยมี	ศ.คลินิก	นพ.นิเวศน์	นันทจิต	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ประธานเปิดงาน	และ	ผศ.ดร.นิวัติ	แก้วประดับ	อธิการบดีมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 และ	 รศ.ดร.กิตติชัย	 ไตรรัตนศิริชัย	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เป็นผู้นําทีมสานพลัง	 	 โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาส 
ให้ผู้บริหารและบุคลากรของ	 3	 มหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 วิสัยทัศน์	 แนวปฏิบัติที่ดี	 พัฒนาความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัย	 คณะ 
และหน่วยงานเป็นรูปธรรม	 และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ที่สามารถเรียนรู้	 และนําไปประยุกต์ 
เพื่อการพัฒนาตามบริบท	
 ศ.คลินิก	 นพ.นิเวศน์	 นันทจิต	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 กล่าวว่า	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดําเนินงานและปฏิบัติภารกิจ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน	 สังคมและประเทศ	 มีการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามวิสัยทัศน์	 โดยมหาวิทยาลัยมีบทบาทหลัก 
ในการเป็นต้นแบบการพัฒนาในด้านต่างๆ	 ดังน้ันเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีผลการปฏิบัติงานและผลผลิตที่มีคุณภาพ	 จากการวางแผนพัฒนา 
และมีการบูรณาการเครื่องมือการบริหารจัดการแนวใหม่ต่างๆ	 รวมถึงกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมายสําคัญ 
อย่างใกล้ชิด	 โดยเฉพาะความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศในระดับภูมิภาค	อาทิ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	และมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์
	 จากนั้นจะมีการบรรยายพิเศษ	 เรื่อง	 Disruptive	University	 โดย	 คุณสุทธิชัย	 หยุ่น	 บรรยายพิเศษ	 เรื่อง	 Disruptive	 Education	 
โดย	ดร.ปริญญ์	พานิชภักด์ิ	กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯและกรรมการบริหาร	สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	การแบ่งกลุ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ที่ครอบคลุมในด้านหลัก	6	กลุ่ม	ประกอบด้วย	กลุ่มที่	1	ด้านการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา	กลุ่มที่	2	ด้านวิชาการ/วิจัย	กลุ่มที่	3	 
ด้านบุคคล	 กลุ่มที่	 4	 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ	 (Big	 Data)	 กลุ่มที่	 5	 การบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	 และ	 
กลุม่ที	่6	Transform	University	(facilitator	โดย	รศ.ดร.จริประภา	อคัรบวร	ผูช้ว่ยอธกิารบดฝีา่ยพฒันาคณุภาพ	สถาบันบณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
(นิด้า)	.

มข.-ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 4 
การร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาหลักในภูมิภาค 

ม.อ. ติด 1 ใน 12 มหาวิทยาลัยไทย
ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2019

อันดับที่	1	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	26.7	คะแนน
อันดับที่	2	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	22.3	คะแนน
อันดับที่	3	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	21.0	คะแนน
อันดับที่	4	มหาวิทยาลัยมหิดล	20.9	คะแนน
อันดับที่	5	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	20.3	คะแนน	 	 	 	
อันดับที่	6	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	19.7	คะแนน
อันดับที่	7	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	18.8	คะแนน
อันดับที่	8	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	18.1	คะแนน
อันดับที่	9	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	17.6	คะแนน
อันดับที่	10	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	16.6	คะแนน
อันดับที่	11	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	14.9	คะแนน
อันดับที่	12	มหาวิทยาลัยนเรศวร	13.5	คะแนน

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ติด	 1	 ใน	 12	มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับระดับโลกด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	 ปี	 2019	 โดย
เป็นการจัดอันดับของสถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังแห่งหนึ่งจากประเทศอังกฤษ	ที่มีชื่อว่า	Times	Higher	Education	หรือ	THE			
โดยมหาวิทยาลัยไทยติดอยู่ใน	8	กลุ่มสาขาจากทั้งหมด	11	กลุ่มสาขา	ได้แก่	Education,	Business	&	Economics,	Clinical	;	Pre-clinical	
and	health,	Computer	Science,	Engineering	&	Technology,	Life	Science,	Physical	Science	และ	Social	Science		ดังนี้
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	 สถาบนัสมทุรรฐัเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต	้มหาวทิยาลัยสงขลา
นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ร่วมกับ	 มูลนิธิเอเชีย	 	 จัดปาฐกถาพิเศษ

เปิดเวทีสาธารณะ “สุรินทร์ พิศสุวรรณ : ชีวิตไร้พรมแดน Surin Pitsu-
wan: No Man is an Island”

เนื่องในโอกาสครบรอบ	 1ปี	 การจากไปของ	 ดร.สุรินทร์	 พิศสุวรรณ	
ณ	 หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 โดย	 
ศ.ดร.ชัยวัฒน์	 สถาอานันท์,	 ศ.ดร.ธเนศ	 	 อาภรณ์สุวรรณ,	 ศ.ดร. 
ไชยันต์	ไชยพร,	รศ.ดร.วินัย	ดะห์ลัน,	อ.อุสมาน	ราษฎร์นิยม,	อ.ซากีย์	 
พิทักษ์คุมพล,	คุณเพ็ญพิชา	เอกพิทยตันติ	และ	คุณฟูอาดี้	พิศสุวรรณ	
โดยมีคุณซะการีย์ยา	อมตยา	อ่านกวี	“บทกวีระหว่างสองโลก”	โดยมี		
รศ.อิม่จติ		เลศิพงษ์สมบตั	ิ	รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์
วิทยาเขตปัตตานี	 เป็นประธานในพิธีเปิด	 	 เมื่อวันที่	 28	 พฤศจิกายน	
2561		     

	 ศ .ดร . ธ เนศ 	 อาภรณ์
สุวรรณ	อดีตเพื่อนร่วมห้องเรียนรุ่น
กับ	 ดร.สุรินทร์	 พิศสุวรรณ	 กล่าว
ตอนหนึ่งในเวทีสาธารณะ	“สุรินทร์	
พิศสุวรรณ	:	ชีวิตไร้พรมแดน”		ว่า  
ดร.สุรินทร์	 พิศสุวรรณ	 ไม่ใช่คน
เดือนตุลา	 ไม่ได้มีบทบาทในพื้นที่
ดังกล่าวมากนัก	 แต่เส้นทางของ	
ดร.สุรินทร์	 คือการก้าวกระโดด
สู่พื้ นที่ทางการเมืองในรัฐสภา	
การเมืองในระดับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ	ดังนั้นความสําเร็จ
ทางการเมืองของ	 ดร.	 สุรินทร์นั้น
แท้จริงอยู่นอกประเทศไทยมีความ
โดดเด่นในการจัดการทางการทูต
และวาทศิลป์

  	 ศ.ดร.ชัยวัฒน์	 สถาอานันท์ 
อาจารยค์ณะรฐัศาสตร	์มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์	 กล่าวถึง	 ดร.สุรินทร์	
พิศสุวรรณ	 ว่า	 ดร.สุรินทร์	 มีความ
สนใจดา้นปรชัญาการเมอืง	ซึง่ความ
สนใจดังกล่าวน้ันเป็นส่วนสําคัญ
ที่ทําให้ได้ไปศึกษาต่อด้านอิสลาม
ศึกษาที่ 	 Harvard	 university	 
ซึ่งทําให้	 ดร.สุ รินทร์	 ได้พบกับ	 
ฮาร์วี่ 	 แมนฟิลด์ 	 หน่ึงในผู้สอน
ป รั ช ญ า ก า ร เ มื อ ง ค น สํ า คั ญ	 
ถูกถ่ายทอดและปรากฏอย่างเป็น 
รปูธรรมผ่าน	ดร.สรุนิทร	์พศิสวุรรณ	
ในเวลาต่อมา
 สําหรับ	 ศ.ดร.ไชยยันต์	 
ไชยพร 	 อาจารย์ประ จํ าคณะ
รฐัศาสตร	์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	
กล่าวว่า	 ตนได้มี โอกาสพบกับ	
ดร.สุรินทร์	เพียง	2	ครั้ง	แต่สิ่งหนึ่ง
ที่ได้รับรู้จาก	 ดร.สุรินทร์คือ	 ท่านมี
ความต้องการท่ีจะพัฒนากรุงเทพฯ	
ให้เป็นเมืองหลวงที่ทันสมัย	มีความ
เป็นสากลทัดเทียมกันในอาเซียน	
โดยเฉพาะในแง่การจัดการเชิง
สาธารณะ	 หากเราจะสามารถมี
ผู้นําเช่น	 ดร.สุรินทร์	 พิศสุวรรณ	 
ในพื้นที่บ้านเกิดของเรา	 แม้ตนจะ
ไมใ่ชพ่ีน่อ้งมสุลมิ	แตก่อ็ยากให้สงัคม
ผลักดันคนเช่นนี้ให้เกิดขึ้น.	

เปิดเวทีสาธารณะ “สุรินทร์ พิศสุวรรณ 
: ชีวิตไร้พรมแดน Surin Pitsuwan :  No Man is an Island”
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	 โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษา	 วิทยาลัยอิสลามศึกษา	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี	 	 	 ร่วมกับสํานักงานให้คําปรึกษาด้านศาสนาอิสลาม	 สถานทูตซาอุดิอาระเบีย	 ประจําประเทศไทย	 จัดนิทรรศการวันภาษา
อาหรับโลก	 เพื่อจัดนิทรรศการวิชาการและวัฒนธรรมภาษาอาหรับ	 	 ประกอบกับสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอาหรับในประเทศไทย 
ในวันที่	 18	 ธันวาคม	 2561	 โดยมี	 ผศ.ดร.มูหัมมัดรอฟลี	 แวหะมะ	 คณบดีวิทยาลัยอิสลามศึกษา	 เป็นประธานในพิธีเปิดและ	 ดร.อัสมัน 
แตอาลี	รักษาการผู้อํานวยการโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับเพื่อศึกษา	วิทยาลัยอิสลามศึกษา	กล่าวรายงาน		

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ม.อ. 
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำ ปี 2561

 ดร.อัสมัน	 แตอาลี	 รักษาการผู้ อํานวยการโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบและพัฒนา
ทักษะภาษาอาหรับเพื่อศึกษา	 วิทยาลัยอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 	 กล่าวว่า	 	 สืบเน่ืองจากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ	 ได้กําหนดให้วันที่	 18	 ธันวาคม 
ของทุกปี	 เป็นวันภาษาอาหรับโลก	 	 นับตั้งแต่ภาษาอาหรับได้ถูกรับรองให้เป็นภาษาสากล	 
เม่ือวันท่ี	 18	 ธันวาคม	 2516	 เป็นต้นมา	 โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษา
อาหรับเพื่ออิสลามศึกษา	 วิทยาลัยอิสลามศึกษา	 ในฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สนับสนุน 

การจดัการเรยีนการสอนภาษาอาหรบั	รว่มกบัสาํนกังานใหค้าํปรกึษาดา้นศาสนาอสิลาม	สถานทตูซาอดุอิาระเบยี	ประจาํประเทศไทย	ไดเ้ลง็เหน็ 
ความสําคัญของวันดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมนิทรรศการวันภาษาอาหรับโลก	 เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนภาษา
อาหรับในประเทศไทย	 ตลอดจนสนับสนุนการเรียนการสอนภาอาหรับในประเทศไทย	 	 กิจกรรมในครั้งประกอบด้วย	 การจัดนิทรรศการ
วิชาการและวัฒนธรรมอาหรับ	 การจัดแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ	 การจัดประกวดแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอาหรับ	 และการจัดแสดงอาหาร 
ของชาวอาหรับ	มีนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้		ร่วมงาน	200	คน	.

เปิดงานนิทรรศการวันภาษาอาหรับโลก ที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
ม.อ.ปัตตานี

อ่านต่อหน้า 10

	 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์		คดัเลือกบคุลากรดเีดน่	ประจาํป	ี2561		เพือ่เขา้รบัเกียรตบัิตรและเขม็เชดิชเูกียรตคิณุจากนายกรฐัมนตร	ี	
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน	ซึ่งตรงกับวันที่	1	เมษายน	ของทุกปี		แบ่งออกเป็น	4	กลุ่ม		ดังนี้
  กลุ่มที่	1			 สายวิชาการ
	 	 	 	 ตําแหน่งศาสตราจารย์	ตําแหน่งรองศาสตราจารย์			ได้แก่	
	 	 	 	 ศาสตราจารย์	ดร.ศุภยางค์	วรวุฒิคุณชัย		คณะวิทยาศาสตร์
	 	 	 	 ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	ตําแหน่งอาจารย์		ได้แก่		
	 	 	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กรรณิการ์	สหกะโร		คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
	 	 กลุ่มที่	2			 สายสนับสนุน		
	 	 	 	 ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ	ระดับเชี่ยวชาญ	
	 	 	 	 ระดับชํานาญการพิเศษ	ระดับชํานาญการ		
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 รศ.ดร.เอกรินทร์	 สังข์ทอง	 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี	 ชี้แจงว่า	 กระแสโลกาภิวัตน์	 มีอิทธิพล	 ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างมาก	 
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	และ
การเมือง	 ผ่านการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ	 กระทั่งทําให้โลกกลายเป็น	 “สังคมแห่งการเรียนรู้”	 
(Knowledge-based	 Society)	 ซึ่งคนทั่วโลกสามารถเข้าถึงข่าวสารข้อมูลต่างๆ	 ได้โดยง่าย	 
งานวิจัยถือเป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาองค์ความรู้และเป็นภารกิจที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา	
จะเห็นได้ว่าปัจจุบันสถาบันต่างๆ	 ได้ให้ความสําคัญกับการผลิตงานวิจัยโดยให้อาจารย์แต่ละท่าน
ได้มีโอกาสผลิตผลงานวิจัยควบคู่ไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน	 งานวิจัยจึงกลายเป็นตัวช้ีวัด 
ที่สําคัญที่บ่งบอกถึงคุณภาพคณาจารย์ของสถาบัน

 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ขอเชิญนักวิชาการทั่วประเทศ	 ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ	 
“ศึกษาศาสตร์วิจัย	ครั้งที่	6”	ระหว่างวันที่	 	18-19	กรกฎาคม	2562		ณ		ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ	60	ปี	มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะศึกษาศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย 
ครั้งที่ 6 

  
	 ดังนั้นคณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 จึงได้เชิญนักวิชาการทั่วประเทศ	 ร่วมประชุมวิชาการระดับ
ชาติ	“ศึกษาศาสตร์วิจัย	ครั้งที่	6	ระหว่างวันที่		18-19	กรกฎาคม	2562	ณ		ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ	60	ปี	มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่	ทั้งนี้การประชุมวิชาการระดับชาติ	“ศึกษาศาสตร์วิจัย	ครั้งที่	 6	นี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีการนําเสนอ 
ผลงานวิจัย	 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ระหว่างกัน	 ตลอดจน	การแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาการศึกษา	นําไปสู่กระบวนการ 
ของการปฏิบัติ	 เพื่อระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการ	 นักวิจัย	 ผู้เชี่ยวชาญ	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อความตระหนักและเข้าใจร่วมกัน 
ในด้านการศึกษา	 ภาวะผู้นํา	 และนวัตกรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจและภาพลักษณ์ท่ีดีให้เกิดขึ้นในสังคม	 
เพือ่สนบัสนนุใหม้กีารพฒันา	และการขยายเครอืขา่ยการนาํผลงานวจิยัไปใชใ้นเชงิพฒันา	สรา้งความมัน่คงในพืน้ที	่ตลอดจนสามารถสรา้งงานวจิยั 
และความร่วมมือในระดับที่สูงขึ้นต่อไป	ตลอดจนเพื่อคัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์
 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 แจ้งว่า	 หัวข้อการประชุมวิชาการในครั้งนี้ประกอบด้วย	 
การบริหารการศึกษา	 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน	 การวัด	 ประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา	 การวิจัย 
และสถติทิางการศึกษา	เทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศกึษา	จติวทิยา	การศึกษาเพือ่การพัฒนาสงัคม	การพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศกึษา	
สุขศึกษา	พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา	การอุดมศึกษา	และสาขาอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 นักวิชาการทั่วประเทศที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมวิชาการระดับชาติ	 “ศึกษาศาสตร์วิจัย	 ครั้งที่	 6”	 ระหว่างวันที่	 	 18-19	กรกฎาคม	
2562	ณ		ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ	60	ปี	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่	สอบถามรายละเอียดและสมัคร 
เขา้รว่มประชมุไดต้ัง้แตบ่ดันี	้ถงึวนัที	่30	มถุินายน	2562ทีค่ณะศกึษาศาสตร	์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์วทิยาเขตปตัตาน	ี	181	ถ.เจรญิประดษิฐ	์ 
ต.รูสะมิแล	 อ.เมือง	 จ.ปัตตานี	 94000	 โทรศัพท์	 	 073-337-386	 หรือ	 073-348-322	 	 	 e-mail:	 grad.edupsu@gmail.com	 โดยติดตาม 
รายละเอียดของการประชุมได้ที่			www.nicepsu2018.com

	 	 	 	 ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ	ระดับปฏิบัติการ
	 	 	 	 ตําแหน่งประเภททั่วไป	ระดับปฏิบัติงาน		และระดับชํานาญงาน
	 	 	 	 ได้แก่		นางเพชรดาพัชญ์	บุญสุข		นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	คณะวิทยาศาสตร์
 	 กลุ่มที่	3			 ตําแหน่งลูกจ้างประจํา
	 	 	 	 ได้แก่		นายใจ		สุวรรณขํา		พนักงานห้องปฏิบัติการ	คณะวิทยาศาสตร์
	 	 กลุ่มที่	4			 พนักงานเงินรายได้
	 	 	 	 ได้แก่		นางสาวฝาดีย๊ะ		ฮายีบิลัง		นักวิทยาศาสตร์		คณะวิทยาศาสตร์
	 ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ประจําปี	2561		ทั้ง	4	กลุ่ม	จํานวน	6	คน		จะได้รับเข็มกลัด
ทองคําตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย	และโล่ประกาศเกียรติคุณในวันสถาปนามหาวิทยาลัย		และเงินรางวัล	คนละ	20,000	บาท	ข้าราชการได้รับ
การเลื่อนเงินเดือน	รอบ	1	เมษายน	ร้อยละ	6		ลูกจ้างประจําได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้างทั้งปี	2	ขั้น		พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับการเพิ่มค่าจ้าง	
รอบ	1	ตุลาคม	ร้อยละ	8		และพนักงานเงินรายได้มีการเพิ่มค่าจ้างเป็นกรณีพิเศษ	.

ต่อจากหน้า 9 ( กลุ่มที่ 2)
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	 รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์	 ศอ.บต.เป็นประธาน 
ในพิธีเปิด	GSB	Innovation	Club	หรือ“ห้องออมสิน”	เมื่อวันที่	14	
ธันวาคม	 2561	 ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ม.อ.ปัตตานี	
เพ่ือรวบรวมแนวคิดและนวัตกรรมของนักศึกษา	 ในการพัฒนา 
สู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ			โดยมีนายไกรศร	วิศิษฎ์วงศ์	ผู้ว่าราชการ
จงัหวดัปตัตาน	ีนายอนศุาสน	์สวุรรณมงคล	สมาชิกสภานติบัิญญตัแิหง่
ชาต	ิดร.บดนิทร์	แวลาเตะ	รองอธิการบดฝีา่ยพฒันานกัศกึษา	วทิยาเขต
ปัตตานี	 ศาสตราจารย์	 ดร.ปริศวร์	 ยิ้นเสน	 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์	 ผู้บริหารธนาคารออมสิน	 หัวหน้าส่วนราชการ 
ในจังหวัดปัตตานี		คณาจารย์	และ

	 ธนาคารออมสินจึงร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี	 จัดโครงการ	 GSB	 Innovation	 Club	 ภายใต้วิสัย
ทัศน์การเป็นผู้นําในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจ	 SMEs	 
Startup	อยา่งยัง่ยนื	ส่งเสรมิและสนบัสนนุใหเ้กดิการสรา้งผู้ประกอบการ	 
ทีส่ามารถดาํเนนิธรุกจิแนวใหม่	ใหม้พีืน้ทีแ่หง่การเรยีนรู	้แสดงศกัยภาพ
ทางความคิด	 สร้างสรรค์นวัตกรรม	 สร้างเครือข่ายกลุ่มคนรุ่นใหม่	 
ที่มีความคิดสร้างสรรค์	 พัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต	 
โดยปลูกฝังตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย	 โครงการ	 GSB	 Innovation	
Club	 เป็นโครงการที่ช่วยสร้างเสริมให้เกิดผู้ประกอบการ	 SMEs	
Startup	 ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยแบบครบวงจรผ่านกิจกรรม	 
3	กจิกรรม	คือการเรยีนรู	้สรา้งสรรค์นวตักรรม	แลกเปล่ียนประสบการณ	์
สร้างเครือข่ายธุรกิจ	 กิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความคิด
สร้างสรรค์	 และผลงานที่มีนวัตกรรมออกมา	 โดยธนาคารจะตั้งโจทย์
คําถามให้นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด	 และให้คณะกรรมการระดับ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ตัดสินผลงาน	 จากนั้นจึงส่งผลงานชนะเลิศอันดับ	
1	 ระดับมหาวิทยาลัย	 เข้าชิงรางวัลระดับประเทศ	 ซึ่งธนาคารจะมอบ
ทุนการศึกษามูลค่ารวม	 130,000	 บาท	 ทุกเดือน	 สําหรับนักศึกษา 
ที่มีแนวความคิด	 พร้อมผลิตภัณฑ์	 และมีความมุ่งมั่นท่ีจะเป็น 
ผู้ประกอบการ	 SMEs	 Startup	 ธนาคารจะสนับสนุนในด้านต่างๆ	 
ทั้งเงินทุนหรือองค์ความรู้ในการดําเนินธุรกิจ	 ให้นักศึกษานําไป 
ต่อยอดให้เกิดบริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ	 
อย่างมั่นคง	และยั่งยืนต่อไป

ธนาคารออมสินเปิด Innovation Club
ที่ ม.อ.ปัตตานี

	 นายภิรมย์ 	 โพ ธ์ิ เจริญ	 
ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้า 
ผู้ประกอบการ	 ธนาคารออมสิน 
กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของ	
GSB	Innovation	Club	หรือชมรม
นวัตกรรมโดยธนาคารออมสิน	 ว่า 
ธนาคารออมสินเป็นองค์กรของรัฐ	 

ที่มีพันธกิจสําคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจตามนโยบาย
ของรัฐบาล	 ประกอบกับรัฐบาลวางรากฐานเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
สู่ยุค	 Thailand	 4.0	 ธนาคารจึงมุ่งสร้างฐานลูกค้ากลุ่มนักศึกษา 
และเยาวชน	 ที่ต้องการพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการธุรกิจให้มี 
ความเข้มแข็ง	 และตอบสนองนโยบายรัฐบาล	 พร้อมทั้งสนับสนุน 
และสง่เสริมธรุกิจ	SMEs	Start	up	หรอืวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
ที่ถูกออกแบบมาให้เติบโตอย่างรวดเร็วมาตั้งแต่แรก	 ตั้งแต่ทีมงาน	
โครงสร้างธุรกิจ	 ไปจนถึงวิธีการใช้เงิน	 และการทําตลาด	 ให้สามารถ
ดําเนินธุรกิจ	 ตลอดจนเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม	
มุ่งสู่	 Thailand	 4.0	 อย่างยั่งยืน	 ทั้งนี้	 “ห้องออมสิน”หรือ	 GSB	 
Innovation	 Club	 ตั้งอยู่ภายในอาคาร	 ชั้น	 1	 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําพื้นที่	 อุปกรณ์ตกแต่ง
สถานที่	 พร้อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	 จากธนาคารออมสินในวงเงิน	
400,000	บาท	และยงัมอบเงนิทนุสนบัสนนุการศกึษาอกีปลีะ	100,000	
บาท

				พลเรือตรี	สมเกียรติ	ผลประยูร	 
รักษาราชการแทนเลขาธิการ 
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้	 ประธานในพิธี
เปิดพื้นที่กิจกรรมชมรมนวัตกรรม	
(Innovation	 Club	 by	 GSB	 
Startup)	 หรือ	 “ห้องออมสิน”	
กลา่วว่า	หอ้งออมสนิแหง่นีจ้ะทําให้

เกดิการเรยีนรู	้การสร้างสรรคน์วตักรรม	แลกเปลีย่นประสบการณ	์และ
สร้างเครือข่ายธุรกิจ	 นักศึกษามีแนวคิดสร้างสรรค์	 ไอเดีย	 นวัตกรรม	
และสามารถนําแนวความคิดไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้จริง	 ตลอดจน
นักศึกษา	 ได้มีโอกาสในการดําเนินธุรกิจตั้งแต่ขณะศึกษาอยู่ในระดับ
มหาวิทยาลัย	 และเป็นเกลียวหน่ึงที่สําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ	
Startup	หรือธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่โดยใช้แนวคิดด้านนวัตกรรมหรือไอที
ของชุมชน	และประเทศชาติต่อไป.

นักศึกษา	 มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	ร่วมใน 
พิธีเปิด
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ภาพข่าว

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน	 ประจําปี	 2561	ณ	 วัดสุนันทาราม	 (วัดน้ําดํา)	 ต.ปุโละปุโย	
อ.หนองจิก	จ.ปัตตานี			เมื่อวันที่	10	พฤศจิกายน	2561		ได้รับเงินทําบุญ	จํานวน	665,942	บาท	.

12
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ภาพข่าว

 รศ.อิม่จติ	เลศิพงษส์มบตั	ิรองอธกิารบดีวทิยาเขตปตัตาน	ีพรอ้มผูบ้รหิารและบคุลากร	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์วทิยาเขตปตัตาน	ี
ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 	 โดยมี	 นายไกรศร	 
วิศิษฏ์วงศ์	ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี	เป็นประธานในพิธี	เมื่อวันที่	5	ธันวาคม	2561		ณ	หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี	.

														Mr.Stephane	Castonguay	Deputy	Information	officer	Embassy	of	the	United	States	of	America	บรรยายหัวข้อ	
Diplomatic	 Relations	 between	 the	U.S.	 and	 Thailand	 and	 American	 Culture	 and	Diversity	 เพื่อสร้างความเข้าใจและแลก
เปลีย่นความรูเ้กีย่วกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา	แกน่กัศกึษามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร	์วทิยาเขตปตัตาน	ีโดยม	ีผศ.ดร.มนทริา	ลลีาเกรียงศักดิ	์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	วิทยาเขตปัตตานี		และ		ผศ.ดร.อรุณีวรรณ	บัวเนี่ยว		ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	วิทยาเขตปัตตานี	
ให้การต้อนรับ	.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์	คณะศิลปกรรมศาสตร์	 	 	วิทยาเขตปัตตานี	 	แสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์	ครั้งที่	4	 
โดยผลงานใช้ชื่อว่า	“Think	Thong”	ความคิดสีทอง	ซึ่งจัดแสดง	ณ	หอศิลป์ภาคใต้	สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนา	วิทยาเขตปัตตานี		
โดยมี	ผศ.ดร.นภดล	ทิพยรัตน์	คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	วิทยาเขตปัตตานี	เป็นประธานในพิธีเปิด		เมื่อวันที่	6	ธันวาคม	2561.

13
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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/

ภาพข่าว

	 ดร.บดินทร์	 แวลาเตะ	 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	 วิทยาเขตปัตตานี	 และอาจารย์นวมน	 จันทร์กล่ิน	 ผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ	วิทยาเขตปัตตานี	พร้อมบุคลากร	วิทยาเขตปัตตานี	นําเงินจากการรวบรวมบริจาคและการแข่งขัน
ฟุตบอลการกุศล			เป็นเงิน	39,100	บาท		ส่งมอบเงินช่วยเหลือนายอับดุลฮาดีย์	เต๊ะเหย๊าะ	นักศึกษาชั้นปีที่	4	สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ
การจัดการในอิสลาม	วิทยาลัยอิสลามศึกษา	วิทยาเขตปัตตานี	ผู้ประสบเหตุการณ์ไฟไหม้บ้าน		เมื่อวันที่	30	พฤศจิกายน	2561.

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 โดยงานประชาสัมพันธ์	 ทั้ง	 5	 วิทยาเขต	 (วิทยาเขตปัตตานี	 หาดใหญ่	 ตรัง	 สุราษฎร์ธานี	 ภูเก็ต)	 
ร่วมกิจกรรมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา	ครั้งที่	23	เมื่อวันที่	15-16	พฤศจิกายน	2561	ณ	อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ	มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา	 วิธีการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยตลอดจนเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับ
นักเรียนต่างภูมิภาค	โดยมี	ดร.จงรัก	วัชรินทร์รัตน์	รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เป็นประธานในพิธีเปิดงาน	เมื่อวันที่	
15	พฤศจิกายน	2561	โดยมีนักเรียน	ครูแนะแนว	ผู้ปกครอง	และผู้สนใจร่วมงาน	10,000	คน	.
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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
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	 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


