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“ลูกชาวปัตตานที�าเพื่อแม่”
รางวัล : รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทความรัก
 โครงการประกวด ภาพถ่าย Bike for MoM “ปั่นเพื่อแม่ทั่วแผ่นดิน”
ผลงาน : นางประกาย หะยีวามิง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี



เปิดสนามฟุตซอลยางพารา แห่งแรก
ผลงานนักวิชาการ ม.อ.ปัตตานี

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับมอบสนามฟุต

ซอลยางพาราซ่ึงเป็นผลงานและความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์

และ เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  วิทยาเขตป ัตตานี 

กับบริษัท มาสเตอร์คอร์ท จ�ากัด  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ณ ภาควิชา

พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

	 เมื่อวันท่ี	 9	 กันยายน	2558	 เวลา	 16.00	น.	ที่ภาควิชาพลศึกษา	
คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	
ผศ.ดร.อดิศัย	 รุ่งวิชานิวัฒน์	หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขต
ปัตตานี	 ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการส่งมอบสนามฟุตซอล
เคลือบยางพารา	 ต่อคณะผู้บริหาร	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ซึ่งมี	
รศ.อิ่มจิต	 เลิศพงษ์สมบัติ	 รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี	 รวมถึงคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	 ผู้บริหาร	
บุคลากรมหาวิทยาลัย	 และนายกฤษดา	บัญชาไชยะศิริ	 ผู้บริหารบริษัท
มาสเตอร์คอร์ท	 จ�ากัด	 	มีความว่า	ภาควิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร	์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	ได้พัฒนาวัสดุส�าหรับการ
ปูพ้ืนสนามกีฬา	 มาต้ังแต่ปลายปี	 2556	 โดยได้ออกแบบการน�ายาง
ธรรมชาติมาผสมกับสารเคมี	 	 แล้วอัดขึ้นรูปเป็นแผ่นยาง	 ซึ่งได้ถ่ายทอด
เทคโนโลยีไปใช้ในการปูสนามกีฬาใน	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 มาไม่
น้อยกว่า	25	สนาม	ซึ่งประสบความส�าเร็จในระดับหนึ่ง	แต่พื้นสนามที่ได้
ยังมีรอยต่อเน่ืองจากเป็นการประกอบขึ้นจากแผ่นยางขนาดประมาณ	
1	ฟุต	คูณ	1	ฟุต	หนา	1.2		เซนติเมตร	มาต่อกัน	

	 ต่อมาในปี	2557	บริษัท	มาสเตอร์คอร์ท	จ�ากัด		เจ้าของผลิตภัณฑ์
พ้ืนยางสังเคราะห์เคลือบอะครีลิค	 ย่ีห้อ	DECO	PLUS	 sport	 surface	
ซึ่งใช้วัสดุยางสังเคราะห์	 Acrylic	 Rubbers	 ในการติดตั้งสนามกีฬาพ้ืน
ยาง	 เป็นแบบผิวต่อเนื่องไร้รอยต่อ	มีความประสงค์ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ	 โดยการน�ายางธรรมชาติ	 (ยางพารา)	 มาใช้ร่วมกับ	Acrylic	
Rubbers	 โดยหวังจะเป็นการเพ่ิมปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ
ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราอีกทางหนึ่ง	 จึงได้เสนอ
ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย	 และท�าวิจัยร ่วมกับนักวิจัยของภาควิชา
เทคโนโลยียางและโพลิ เมอร ์ 	 คณะวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี	
มหาวิทยาลัยสงขลา	 นครินทร ์ 	 วิทยาเขตป ัตตานี 	 ตั้ งแต ่ เดือน
กุมภาพันธ์	2558	
	 นักวิจัยของภาควิชาเทคโนโลยียางและโพลิ เมอร ์ 	 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	ได้วิจัยพัฒนา	ทดลอง	และทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่	จนได้สูตรเคมี
เป็นท่ีน่าพอใจ	 ในระดับห้องปฏิบัติการ	 จึงได้ขยายผลการน�าผลิตภัณฑ์
ยางพาราผสมอะครีลิคส�าหรับเคลือบพ้ืนผิวสนามโดยใช้ยางพาราเป็น
ส่วนผสมถึงประมาณ	 ร้อยละ	 25	 ซึ่งท�าให้สนามกีฬามีความยืดหยุ่น
มากขึ้น	 ไปติดต้ังเพ่ือทดสอบการใช้งานภาคสนามจริง	 ท่ีภาควิชา
พลศึกษา	 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	ตั้งแต่เดือนสิงหาคม	2558	เป็นต้นมา	โดยบริษัท	มาสเตอร์คอร์ท	จ�ากัด  
ได้สนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินการทั้งหมด	ซึ่งได้ผลการใช้งานใน
ระดับท่ีน่าพึงพอใจมาก	 พ้ืนสนามมีความแข็งแรง	ทนทาน	และซับแรง
กระแทกข้อเข่า	 ข้อเท้า	 นักกีฬาได้เป็นอย่างดีตามมาตรฐานของสนาม
กีฬา	ดังน้ันจึงมั่นใจว่าพ้ืนยางผสมอะครีลิคส�าหรับเคลือบผิวสนามกีฬาที่
ถูกพัฒนาขึ้นของบริษัท	 มาสเตอร์คอร์ท	 จ�ากัด	 ได้ใช้ยางธรรมชาติ
(ยางพารา)มาเป็นส่วนประกอบในวัสดุเคลือบผิวสนามกีฬาจริง	 และ



สนามที่เคลือบผิวด้วยวัสดุยางพารา-อรีลิค	สามารถใช้ส�าหรับแข่งขันหรือ
การฝึกซ้อมกีฬาประเภทต่างๆ	เช่น	ฟุตซอล	ฮอกกี้	เซปัคตะกร้อ	หรือกีฬา
ประเภทอื่นๆ	ได้เป็นอย่างดี	
	 ผศ.ดร.อดิศัย	 รุ่งวิชานิวัฒน์	 หัวหน้าภาค
วิ ช า เ ทค โน โล ยี ย า งและ โพลิ เ มอ ร ์ 	 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	กล่าวว่า	หากต้องการ
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้มีรายได้สูงขึ้น	
เราสามารถน�ายางพารามาเป็นมาเป็นส่วนผสม
ของอุปกรณ์พ้ืนผิวได้	 ไม่เฉพาะการท�าสนามกีฬา	
ไม่ว ่าจะเป็นสนามเด็กเล่น	 หรือลานส�าหรับการออกก�าลังกายของ
ผู ้สูงอายุ	 เพียงแต่ในระยะแรกๆ	 รัฐบาลสนับสนุนเป็นผู ้ใช้หลักก่อน
แล้วทางเอกชนก็จะด�าเนินการตาม	.
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เปิดสนามฟุตซอลยางพารา แห่งแรก

ผลงานนักวิชาการ ม.อ.ปัตตานี

มุมหนึ่งในรั้วศรีตรัง : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

อัครราชกุมารี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา 2557 

ณ ม.อ. หาดใหญ่

สถานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน น�าเสนอผลงานวิจัย

การส�ารวจและการจัดการขยะ

รวมพลัง ราชการไทย ลดใช้พลังงาน

อาจารย์และนักศึกษาจาก South China Agriculture University 

ประเทศจีนเดินทางมาแลกเปลี่ยนกับคณะวิทยาการสื่อสาร 2 สัปดาห์ 

และศึกษาดูงานที่ สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

เปิดแล้ว มหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 23  “โสร่งอาเซียน เฟสติวัล”

ที่ ม.อ.ปัตตานี

40 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล

และวันประโยชน์ ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ณ ม.อ.ปัตตานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดสัมมนาน�าเสนอผลงาน

ปิดโครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง

นักศึกษา ม.อ. ต้องเรียนรู้ที่จะท�างานร่วมกับผู้อื่น

อย่างมีความสุข

ภาพเป็นข่าว

แนะน�าหลักสูตรวิทยาเขตปัตตานี

	 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 อัครราชกุมารี	 เสด็จแทน
พระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู ้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 ประจ�าปีการศึกษา	2557	 ระหว่างวันที่	 	 27-29	พฤศจิกายน	2558	 	ณ	ศูนย์
ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ	60	ปี		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขต
หาดใหญ่	โดยมีบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	จ�านวน	8,238	คน	แบ่ง
เป็นวิทยาเขตหาดใหญ่	 	 จ�านวน	 	 4,106	คน	 	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 จ�านวน	 1,975	คน		
วิทยาเขตภูเก็ต	 จ�านวน	 	 636	คน	 	 วิทยาเขตตรัง	 	 จ�านวน	 	 611	คน	 	 และวิทยาเขต
สุ ร าษฎร ์ ธ า นี 	 จ� า น วน 	 9 1 0 	 คน 	 	 แยก เป ็ น ร ะดั บป ริญญาตรี 	 	 จ� า น วน		
7,143	 คน	 ระดับปริญญาโท	 	 จ�านวน	 	 964	 	 คน	 และระดับปริญญาเอกจ�านวน	 131	 คน
	 ส�าหรับก�าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมีดังนี้
	 วันที่		22-24		พฤศจิกายน		2558	บัณฑิตแต่ละวิทยาเขตรายงานตัวและฝึกซ้อมย่อย		
ณ	 	 วิทยาเขตที่จบการศึกษา	 	 ยกเว้นบัณฑิตระดับปริญญาตรี	 	 คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาเขตภูเก็ต	 รายงานตัวและฝึกซ้อม	ณ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	 วิทยาเขตหาดใหญ่		
และบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา	 รายงานตัว	ณ	 บัณฑิตวิทยาลัยชั้น	 10	 อาคาร	 2	
ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้	 	 และฝึกซ้อม	 	ณ	 	ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ	60		ปี		วิทยาเขตหาดใหญ่
 วันที่		25-26		พฤศจิกายน		2558		ฝึกซ้อมใหญ่		ณ		ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลอง
สิริราชสมบัติครบ	60		ปี		วิทยาเขตหาดใหญ่		และถ่ายภาพหมู่		ณ		ลานหน้าพระบรมรูป
พระราชบิดา		วิทยาเขตหาดใหญ่
 วันที่		27-29		พฤศจิกายน		2558	พิธีพระราชทานปริญญาบัตร	ประจ�าปีการศึกษา		
2557	ณ		ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ	60		ปี		วิทยาเขตหาดใหญ่		ดังนี้
 วันที่		27		พฤศจิกายน		2558		ได้แก่		ปริญญาเอก	คณะพยาบาลศาสตร์		คณะ
การจัดการสิ่ งแวดล ้อมคณะแพทยศาสตร ์ 	 ปริญญาโท	 คณะการบริการและ
การท่องเที่ยว	 	 คณะพยาบาลศาสตร์	 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม	 	 คณะเทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม		คณะแพทยศาสตร์		ปริญญาตรี		คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

คณะการบริการและการท่องเท่ียว	 คณะพยาบาลศาสตร์	 	 คณะเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม	คณะนิติศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 คณะวิเทศศึกษา
คณะแพทยศาสตร์		และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
 วันที่		28		พฤศจิกายน		2558		ได้แก่	ปริญญาเอก	คณะวิทยาการจัดการ		วิทยาลัย
อิสลามศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ		คณะศึกษาศาสตร์		ปริญญาโท		คณะวิทยาการ
จัดการ	คณะเศรษฐศาสตร์	คณะศิลปศาสตร์		วิทยาลัยอิสลามศึกษา		คณะศึกษาศาสตร์		
คณะทันตแพทยศาสตร์	 คณะทรัพยากรธรรมชาติปริญญาตรี	 	 คณะเศรษฐศาสตร์		
วิทยาลัยอิสลามศึกษา	คณะศิลปกรรมศาสตร์	คณะวิทยาการจัดการ	คณะศิลปศาสตร	์
คณะทันตแพทยศาสตร์	คณะศึกษาศาสตร์		และคณะทรัพยากรธรรมชาติ
 วันที่	 	29		พฤศจิกายน		2558		ได้แก่		ปริญญาเอก		คณะเภสัชศาสตร์		สถาบัน
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง		คณะวิทยาศาสตร์		คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร	 	 คณะวิศวกรรมศาสตร์ปริญญาโท	 	 คณะเภสัชศาสตร์	 	 สถาบัน
การจัดการระบบสุขภาพภาคใต้	 	 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง	 คณะวิทยาศาสตร์	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 	 คณะอุตสาหกรรมเกษตร	 	 คณะวิศวกรรมศาสตร์		
สถาบันสันติศึกษา	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 	 คณะการแพทย์แผนไทย		
ปริญญาตรี		คณะวิทยาศาสตร์	คณะเภสัชศาสตร์		คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 	 คณะวิทยาการสื่อสาร	 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์	 	 คณะเทคนิคการแพทย์	 	 คณะรัฐศาสตร์	 	 และคณะการแพทย์
แผนไทย
	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 	 จึงขอให้บัณฑิตทุกวิทยาเขตเข้าร่วมในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรประจ�าปีการศึกษา		2557		ระหว่างวันที่		27-29			พฤศจิกายน	
2558	 	ณ	 	ศูนย์ประชุมนานาชาติ	ฉลองสิริราชสมบัติครบ	 	60	 	ปี	 	 วิทยาเขตหาดใหญ่		
ตามก�าหนดการดังกล่าว	 	 สามารถติดตามรายละเอียด	 เพ่ิมเติมได้ ท่ีเว็บไซต์
www.pn.psu.ac.th



 ส ถ า น วิ จั ย พ หุ วั ฒ น ธ ร ร ม ศึ ก ษ า เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า ท่ี ยั ง ยื น 

คณะศึกษาศาสตร์ จัดประชุมและรับฟังผลงานวิจัยเร่ือง “การส�ารวจการ

จัดการชนิดของขยะและปัญหาในจังหวัดปัตตานี” ในโครงการประชุม

วิชาการสองจังหวัดสองมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2558 ณ 

วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.พัทลุง

	 อ า จ า ร ย ์ ส นั่ น 	 เ พ็ ง เ ห มื อ น		
ผู ้อ�านวยการ	 สถานวิจัยพหุวัฒนธรรม
ศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ ยังยืน	 (สพย.)	
คณะศึ กษาศาสตร ์ 	 มหา วิทยาลั ย
สงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	แจ้งว่า
ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย	 “การส�ารวจ
การจัดการชนิดของขยะและปัญหาใน
จังหวัดปัตตานี”ภายใต้การสนับสนุนทุน
วิจั ยจากสถาบัน วิจั ยและพัฒนาสุ ขภาพภาคใต ้ 	 ( วพส . )	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ซึ่งเป็นโครงการท่ีมุ ่งเน้นให้ความ
ส�าคัญกับการศึกษาการจัดการขยะ	และการใช้ประโยชน์จากขยะ
ชุมชน	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 จังหวัดปัตตานี	 ซึ่งบัดนี้
โครงการวิจัยได้ด�าเนินการแล้วเสร็จ	 และมีการน�าเสนอผลการ
ด�าเนินงานในโครงการประชุมวิชาการสองจังหวัดสองมหาวิทยาลัย	
เมื่อวันท่ี	 19-20	 กันยายน	 2558	ณ	 วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน	
มหาวิทยาลัยทักษิณ	 ต�าบลพนางตุง	 	 อ�าเภอควนขนุน	 จ.พัทลุง		
โดยมีการน�าเสนอโครงการย่อย	ดังนี้
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
	 •	โครงการย่อยที่	1:	โครงการการศึกษาวิถีชีวิตของผู้ประกอบ
อาชีพประมงในพ้ืนท่ีลุ ่มน�้าทะเลสาบสงขลาฝั ่งตะวันตกจังหวัด
พัทลุงที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
	 •	 โครงการย ่อยท่ี	 2:	 โครงการการศึกษาป ัญหาด ้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการท�างานของเกษตรกรใน
พื้นที่ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันตกจังหวัดพัทลุง
	 •	 โครงการย่อยท่ี	 3	 :	 โครงการการศึกษาผลกระทบสุขภาพ
จากภาวะน�้าท่วมซ�้าซากและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

 •	 โครงการย่อยท่ี	 4	 :	 โครงการการส�ารวจความมั่นคงทาง
อาหาร	 การพ่ึงพาตนเอง	 และการรับมือกับปัญหาในพ้ืนท่ีลุ่มน�้า
ทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันตกจังหวัดพัทลุง
	 •	 โครงการย่อยที่	 5	 :	 โครงการการศึกษาผลกระทบของการ
เกิดน�้าท่วมซ�้าซากและความมั่นคงปลอดภัยทางอาหารและปัจจัย
อ่ืนท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตท่ีมีความสัมพันธ์กับภาวะ
สุขภาพของประชาชนลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันตก
	 •	โครงการย่อยที่	6	:	โครงการความสัมพันธ์ในครอบครัวและ
ความปลอดภัยในทรัพย์สินในเขตพ้ืนที่ลุ ่มน�้าทะเลสาบสงขลา
ฝั่งตะวันตก
	 •	 โครงการย่อยท่ี	 7	 :	 โครงการแนวทางการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมจากฟาร์มสุกรขนาดเล็ก	(ประเภท	ค)ในจังหวัดพัทลุง
 •	 โครงการย่อยที่	 8	 :	 โครงการมลพิษทางน�้าและปัญหา
อันเนื่องมาจากกลิ่นมูลสุกรในเขตพ้ืนท่ีลุ ่มน�้าทะเลสาบสงขลา
ฝั่งตะวันตก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
	 •	 โครงการย่อยท่ี	 1	 :	 โครงการการส�ารวจการจัดการชนิด
ของขยะและปัญหาในจังหวัดปัตตานี	 กรณีศึกษาพ้ืนท่ีกลุ ่ม
เมืองปัตตานี
	 •	โครงการย่อยที่	2	:	โครงการการส�ารวจการจัดการชนิดของ
ขยะและปัญหาในจังหวัดปัตตานี	กรณีศึกษาพื้นที่กลุ่มมายอ
 •	โครงการย่อยที่	3	:	โครงการการส�ารวจการจัดการชนิดของ
ขยะและปัญหาในจังหวัดปัตตานี	กรณีศึกษาพื้นที่กลุ่มปะนาเระ
	 •	โครงการย่อยที่	4	:	โครงการการส�ารวจการจัดการชนิดของ
ขยะและปัญหาในจังหวัดปัตตานี	กรณีศึกษาพื้นที่กลุ่มบ่อทอง
	 ผู ้สนใจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี	 สถานวิจัยพหุ
วัฒนธรรม-ศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียังยืน	 ชั้น	 3	 คณะศึกษาศาสตร	์
โทร.081-5427533	 เบอร์ภายใน	 1631	 โทรสาร	 073-337384	
E-mail	:	masna.maseng@gmail.com.

สถานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน 
น�ำเสนอผลงำนวิจัยกำรส�ำรวจและกำรจัดกำรขยะ

• หลีกเลี่ยงกำรใช้รถโดยไม่จ�ำเป็น  เช่น  ไปไหนใกล้ๆ  ควรเดิน หรือใช้จักรยำน  
• ทั้งประหยัดน�้ำมัน และได้ออกก�ำลังกำยไปในตัว
• หลีกเลี่ยงกำรนัดพบในชั่วโมงจรำจรเร่งด่วน 
• Car Pool  ทำงเดียวกันไปคันเดียว
• ใช้บริกำรรถสำธำรณะบ้ำงในบำงวัน ลดกำรใช้รถยนต์ส่วนตัว ที่มา : http://mis-pattani2.pn.psu.ac.th/intranet/PR/energy.html

รวมพลังหยุดรถซดน�้ำมัน
• ตรวจเช็คเครื่องเป็นประจ�ำ
• เดินวนรอบรถเพื่อตรวจเช็ครอยรั่วและสิ่งผิดปกติก่อนออกรถ
• ตรวจเช็คลมยำงสม�่ำเสมออย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 ครั้ง
• อย่ำใช้ท้ำยรถเป็นที่เก็บของ  บรรทุกของมำกน�้ำหนักมำก สิ้นเปลืองน�้ำมัน
• วำงแผนก่อนกำรเดินทำง
• ขณะสตำร์ทเครื่องยนต์ ไม่เปิดเครื่องปรับอำกำศ ไฟหน้ำรถและเครื่องเสียง
• ไม่อุ่นเครื่องยนต์ก่อนขับเคลื่อนตัวรถ

วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

04



 เม่ือวันที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมา นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก South 

China Agriculture University (SCAU) เมืองกวางโจว สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน มาศึกษาดูงานที่สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี FM 107.25 MHz 

โดยมี ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา หัวหน้าสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี และเจ้าหน้า

ที่สถานีฯ ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุป แนะน�าสถานีวิทยุ เยี่ยมชมการ

ท�างาน และร่วมพูดคุยทักทายกับนักจัดรายการ และผู้ฟังรายการทาง

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

	 Miss.	 LU	Yanping	 และ	Miss.SHENG	Wuhan	 กล่าวว่า 
รู้สึกประทับใจท่ีได้เดินทางมาศึกษาดูงานท่ีสถานี	 เพราะพนักงาน
ทุกคนมีความเป็นมิตร	 และท�างานอย่างมืออาชีพ	 สถานีวิทยุ	
ม.อ.ปัตตานี	 มีการท�างานที่แตกต่างจากสถานีวิทยุที่มหาวิทยาลัย
ของตนบ้าง	แต่ส่วนใหญ่การท�างานมีความคล้ายกัน
	 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน	กล่าวอีกว่า	ตนไม่ทราบ
ข่าวเก่ียวกับสถานการณ์ความไม่สงบมาก่อน	 เมื่อมาที่นี่ก็มีเพ่ือน
นักศึกษาไทยพูดให้ฟังบ้าง	 แต่เท่าที่สัมผัสจากการเดินทางไปใน
สถานที่ต่างๆ	ของปัตตานี	ก็เห็นต�ารวจ	ทหารเต็มไปหมด	แต่ตนรู้สึก
ว่าที่นี่สงบ	 สิ่งท่ีชอบ	 คือ	 อาหารไทย	 ต้มย�ากุ ้ง	 แกงไก่กะหรี่	
น�้ามะพร้าว	และทุเรียน

อาจารย์และนักศึกษาจาก South China Agriculture University 
ประเทศจีนเดินทำงมำแลกเปลี่ยนกับคณะวิทยำกำรสื่อสำร 2 สัปดำห์ 
และศึกษำดูงำนที่ สถำนีวิทยุ ม.อ.ปัตตำนี

	 “ประทับใจเวลาเรียนภาษาอังกฤษท่ีคณะวิทยาการสื่อสาร
มีความสนุก	นักศึกษาไม่เครียดเพราะไม่มีเกรด	 สนุกกว่าการเรียน
ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัย	 เพราะที่โน ้นมีการนับเกรดด้วย	
ส ่วนความรู ้สึกในตอนแรกที่มาเรียนก็รู ้สึกกังวลและต่ืนเต ้น
เพราะนักศึกษาท่ีน่ีพูดภาษาไทย	 ก็กังวลว่าจะเข ้าใจหรือไม	่
แต่นักศึกษาไทย	 และอาจารย์ก็ช่วยสรุปแปลเป็นภาษาอังกฤษ
ท�าให้เข้าใจได้”	นักศึกษาแลกเปลี่ยนกล่าว
	 ส�าหรับนักศึกษาท้ังสองคนเดินทางมาแลกเปลี่ ยน ท่ี
คณะวิทยาการส่ือสาร	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ระยะเวลา	 2	
สัปดาห์	 โดยได้เดินทางกลับเมื่อวันที่	 4	กันยายน	ที่ผ่านมากิจกรรม
ดังกล่าวเป็นไปตามการบันทึกลงนามความร่วมมือ	(MOU)	ระหว่าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับ	South	China	Agriculture	University 
ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีการเดินทางมาแลกเปลี่ยนอาจารย์และ
นักศึกษาเป็นประจ�าทุกปีตามคณะต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 ซึ่งปีนี้มีอาจารย์	 จ�านวน	 1	 คน	 และนักศึกษาอีก	 2	 คน
เ ดินทางมาแลก เปลี่ ยนกับ นักศึ กษาและคณาจารย ์ ของ
คณะวิทยาการสื่อสาร

สถำนีวิทยุ ม.อ.ปัตตำนี รำยงำน
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 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี  ทองโรจน์ ผู ้ช่วยรัฐมนตรีประจ�า

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 23 

“โสร่งอาเซียน เฟสติวัล” ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2558 ซ่ึงเปิดให้ประชาชนเที่ยวชมฟรี ตลอด 9 วัน 

9 คืน เมื่อวันที่  4 – 12 กันยายน 2558  

		 		 		 	 	 	 	 	 เมื่อวันที่	 4	กันยายน	2558	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.ชวนี	 	
ทองโรจน์	 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม	 ครั้งที่	 23
“โสร ่ งอาเซียน	 เฟสติ วัล” 	 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 	์
วิทยาเขตปัตตานี	ซึ่งก�าหนดจัดขึ้นรวม	9	วัน	9	คืน	เมื่อวันที่	4	–	12	
กันยายน	 2558	 	ในพิธีเปิดงาน	 นายลือชัย	 เจริญทรัพย์	 รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดปัตตานี	 ได้กล่าวต้อนรับรองศาสตราจารย์	 ดร.ชวนี	
ทองโรจน์	 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	
ประธานในพิธี	 และประชาชนที่มาร่วมงาน	ว่าจังหวัดปัตตานียินดี
ต้อนรับผู้มาร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม	ครั้งที่	 23	 และเชื่อ
มั่นว่าทุกท่านที่มาร่วมงานจะได้รับความสุขและความปลอดภัย
ขณะที่อยู ่ในจังหวัดปัตตานี	 	หลังจากนั้น	 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์
พัชรียา	 	ไชยลังกา	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	วิทยาเขตปัตตานี	 ได้
กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน	มีความว่า	 รู้สึกเป็นเกียรติอย่างย่ิงที่ได้มี
โอกาสต้อนรับทุกท่านซึ่งกรุณาให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดงาน
มหกรรมศิลปวัฒนธรรม	ครั้งท่ี	 23	 “โสร่งอาเซียนเฟสติวัล”	 ในวันน้ี	
การด�าเนินงานด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นภารกิจหน่ึงของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 โดยมีสถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา	 เป็นหน่วยงานหลักในการท�าหน้าที่ท�านุบ�ารุงศิลป
วัฒนธรรม	 ซึ่งงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม	 ได้ที่ด�าเนินต่อเน่ือง
มาเป็นปีที่	 23	 	โดยมีกิจกรรมที่มุ ่งเน้นความหลากหลายเพ่ือให้
ผู้เข้าชมงานได้รับท้ังความรู้และความเพลิดเพลินอย่างเต็มที่	 และ
ยังช่วยปลูกฝังให้อนุชนชาวไทยได้ตระหนักถึงมรดกอันล�้าค่า
ของชาติ	 	อันจะน�าไปสู ่การสืบสาน	 และธ�ารงไว้ซึ่งศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ยั่งยืนต่อไป

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล	 	คงทอง	 ผู้อ�านวย
การสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนากล่าว
รายงาน	 การจัดงานงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม	
ครั้งท่ี	 23	 “โสร ่งอาเซียน	 เฟสติวัล”	 ความว่า		
ขอขอบพระคุณ	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ชวนี	 	ทองโรจน์ 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา	 หัวหน ้าส ่วนราชการจังหวัดในป ัตตานี	
ผู้อ�านวยการส�านักศิลปวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร		และผู้มีเกียรติทุกท่านได้ให้เกียรติ
มาร่วมเปิดพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม
ครั้งที่	23	“โสร่งอาเซียนเฟสติวัล”	ในวันนี้	
	 ทั้งนี้กิจกรรมท่ีจัดแสดงในครั้งน้ี	 ประกอบด้วยนิทรรศการ
ศิลปกรรมร่วมสมัย	 นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลีนิ	
นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์เรือนอ�ามาตย์โทพระยาพิบูลพิทยาพรรค	
นิทรรศการการสาธิตหัตถกรรมพ้ืนบ้าน	 การออกร้านนิทรรศการ
ของส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	บริษัท	ห้างร้าน	การแสดงบนเวทีจาก
หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ทั้งในจังหวัดปัตตานี	 และจังหวัดใกล้เคียง	
การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง	 –	 แดนเซอร์	 ระดับประถมศึกษา	
ครั้งที่	 3	 การประกวดฟัดโรตี	 การแข่งขันตะกร้อลอดบ่วง	 มหรสพ	
และการละเล่นต่าง	ๆ	การจ�าหน่าย	OTOP	สินค้าราคาถูก	และการ
แสดงของศิลปิน	ดารา	นักร้องที่มีชื่อเสียง	เป็นต้น
	 รองศาสตราจารย์	ดร.ชวนี	 	ทองโรจน์	ผู้ช่วย
รัฐมนตรีประจ�ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	
ได้กล่าวในพิธีเปิดงาน	 สรุปความว่า	 ขอขอบคุณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ที่ให้เกียรติกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา	ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน
มหกรรมศิลปวัฒนธรรม	ครั้งที่	 23	 “โสร่งอาเซียน
เฟสติวัล”	และขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 ในการจัดงาน	 “มหกรรมศิลป
วัฒนธรรม”	ที่จัดต่อเน่ืองมาเป็นปีท่ี	 23	นับว่าเป็น
เวลาอันยาวนาน	 	และเชื่ อมั่นว ่าการรักษา

เปิดแล้ว มหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 23 
“โสร่งอาเซียน เฟสติวัล”ที่ ม.อ.ปัตตานี
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วัฒนธรรมไทยให้ด�ารงอยู่อย่างย่ังยืนต่อไปไม่ใช่เรื่องยาก	 ดังน้ันคน
ไทยทุกคนจะต้องระลึกส�านึกอยู่เสมอว่า	 การรักษาวัฒนธรรมไทย	
อันเป็นสมบัติล�้าค่าของชาติก็คือ	การรักษาชาติ	นั่นเอง
							 หลังจากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล	 	คงทอง	ผู้อ�านวยการ
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาได้กล่าวสดุดี	 นายอ�านวย	
เสมือนใจ	 ชาวอ�าเภอบางแก้ว	 จังหวัดพัทลุง	 ผู้มีผลงานดีเด่นด้าน
วัฒนธร รมแห ่ ง สถาบั น วัฒนธร รมศึ กษา กัลยา ณิ วัฒนา	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ซึ่งมีผลงานดีเด่น
ด้านภูมิปัญญาพ้ืนบ้านการท�าขวัญข้าว	 ตามด้วยการแสดงชุดโสร่ง
อาเซี่ยนเฟสติวัล	จากสถาบัน	Perfect	dance	studio	การแสดงโขน
ตอนทศกัณฑ์	 เก้ียวนางสีดา	 การแสดงหุ่นละครเล็กตอนหนุมาน
จับนางเบญจกาย	จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร		

	 รายงานข่าวแจ้งว่า	 นอกจากน้ี	 ในงานมหกรรมศิลวัฒนธรรม
ครั้งที่	23	“โสร่งอาเซียน	เฟสติวัล”	เมื่อวันที่	4	–	12	กันยายน	2558	
ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ตลอด	 9	 คืน	
มีกิจกรรมตลาดนัดหัตถกรรม	 การท�าบุหงาซีเระหรือพานบายศรี	
การสาธิตการสานเสื่อจากใบเตย	การแกะสลักไม้สาธิตการท�าว่าว
การท�าลวดลายเรือกอและ	นิทรรศการผ้า	สาธิตการท�าอาหารพ้ืนเมือง 
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย	 นิทรรศการโบราณวัตถุ	 การแสดง
แฟชั่นโชว ์	 การแสดงมหรสพท่ีน่าสนใจ	 อาทิ	 การแสดงโขน	
การขับร้องอนาซีด	การแสดงดิเกร์ฮูลู	สิละ	มโนราห์	หนังตะลุง	อีสาน
ร�าเพลิน	การแสดงบัลเล่ต์	แฟชั่นโชว์	การบรรเลงดนตรีร่วมสมัยและ
การแสดงคอนเสิร์ตโดยดาราและศิลปินที่มีชื่อเสียง	เป็นต้น.
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 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  จัดกิจกรรม

วันมหิดล เมื่อวันที่  24  กันยายน  2558  โดยมี  ว่าที่ ร.ต.สมโภชน์ สุวรรณรัตน ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และกล่าว

ค�าสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ เน่ืองในวันมหิดล รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ 

รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  วิทยาเขตป ัตตานี 

อ ่ านมหิตลาธิ เบศรสดุดี  ทั้ ง น้ี เพื่ อ เฉ ลิมพระ เกียรติและระ ลึกถึ ง

พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม

พระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ กิจกรรมประกอบด้วย ท�าบุญ

ตักบาตรพระสงฆ์ บ�าเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน และพิธีวางพวงมาลา

พระราชานุ สาว รีย ์ สม เด็ จพระมหิตลาธิ เ บศร  อดุ ลย เดชวิ กรม 

พระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์

	 ส�าหรับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดปัตตานี
ที่ร่วมวางพวงมาลาพระราชานุสาวรีย์ฯ	จ�านวน	40		หน่วยงาน	ได้แก่	
โรงเรียนอนุบาลสาธิต	 ม.อ.ปัตตานี	 โรงเรียนสาธิต	 ม.อ.ปัตตาน	ี	
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี	 ส�านักส่งเสริมและการศึกษา
ต่อเนื่อง	 ม.อ.ปัตตานี	 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี	คณะศิลปกรรม
ศาสตร์	 ม.อ.ปัตตานี	 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล	 จังหวัดปัตตาน	ี			
องค์กรกิจกรรมนักศึกษา	 ม.อ.ปัตตานี	 จังหวัดทหารบกปัตตานี	
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	 ม.อ.ปัตตานี	 	 โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ	 จังหวัดปัตตานี	 ส�านักวิทยบริการ	 ม.อ.ปัตตานี		
โรงพยาบาลแม่ลาน	จังหวัดปัตตานี	 โรงพยาบาลหนองจิก	 จังหวัด
ป ัตตานี	 โรงพยาบาลค ่ายอิงคยุทธบริหาร	 จังหวัดป ัตตานี	
โ รงพยาบาลป ัตตานี 	 กอง กิจการ นักศึกษา 	 ม .อ .ป ัตตาน	ี	
สภาข้าราชการ	 พนักงานและลูกจ้าง	 ม.อ.ปัตตานี	 สถานีวิทยุ	
ม.อ.ปัตตานี	 โรงพยาบาลยะหริ่ง	 จังหวัดปัตตานี	 โรงพยาบาล
ปะนาเระ	 จังหวัดปัตตานี	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
ม.อ.ปัตตานี	 	คณะวิทยาการสื่อสาร	ม.อ.ปัตตานี	 	ธนาคารกรุงเทพ	
จ�ากัด	มหาชน		
	 ส�านักงานอธิการบดี	 ม.อ.ปัตตานี	 	 ธนาคารไทยพาณิชย์	
จ�ากัด	(มหาชน)	สาขาย่อยสงขลานครินทร์		(ปัตตานี)		สภาอาจารย์	
ม.อ.ปัตตานี	 สโมสรบุคลากร	 ม.อ.ปัตตานี	 คณะพยาบาลศาสตร์	
ม.อ.ปัตตานี		สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	จ�ากัด	

วิทยาเขตปัตตานี	 	คณะรัฐศาสตร์	 ม.อ.ปัตตานี	 หน่วยพัฒนาการ
เคลื่อนที่	 44	บัณฑิตวิทยาลัย	 ม.อ.ปัตตานี	 กองอาคารสถานท่ี	
ม.อ.ปัตตานี		โรงพยาบาลยะรัง	จังหวัดปัตตานี		โรงพยาบาลธัญญา
รักษ์	 จังหวัดปัตตานี	 โรงพยาบาลโคกโพธ์ิ	 จังหวัดปัตตานี	 คณะ
ศึกษาศาสตร์	 ม.อ.ปัตตานี	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์
ม.อ.ปัตตานี	
	 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร		อดุลยเดชวิกรม		พระบรมราชชนก	
พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและพระบิดาแห่งการ
อุดมศึกษา	 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่		5		และสมเด็จ
พระศรีสวริน ทิรา 	บรมราชเท วี 	 	พระพันวัสสาอัย ยิกาเจ ้ า
ทรงประสูติในพระบรมมหาราชวัง		เมื่อวันที่		1		มกราคม	พุทธศักราช	
2434	ได้ทรงศึกษาวิชาสาธารณสุขจากประเทศอังกฤษและวิชาการ
แพทย์จากสหรัฐอเมริกา	 	และได้ทรงปฏิบัติงาน	ณ	ศิริราชพยาบาล
และโรงพยาบาลแมคคอมิค	 เชียงใหม่	 ผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจ
บ�าบัดในครั้งนั้น	ต่างขนานนามพระองค์ท่านว่า	“หมอเจ้าฟ้า”
		 		 		 		 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	
กรมหลวงสงขลานครินทร์	 ได้เสด็จทิวงคต	เมื่อวันที่	 	24	 กันยายน	
พุทธศักราช		2472	ดังนั้นวันที่		24	กันยายน	จึงเรียกว่า	“วันมหิดล”	
ตามพระนามของพระองค์ท่าน		

40 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล
และวันประโยชน์ ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ณ ม.อ.ปัตตานี
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นับเป็นกรณีตัวอย่างผลงานที่ประสบผลส�าเร็จ
ของตัวแทนสถานประกอบการ	 	ทุกภาคส่วนมี
ความพยายามในการพัฒนาศักยภาพด้าน
ยางพาราในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ให้สูง
ขึ้น 	 โดยใช ้ความรู ้และประสบการณ์ของ
คณาจารย์	นักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย	 เพื่อให้
เ กิดผลิตภัณฑ ์ใหม ่ ท่ีมีบทบาทในการใช ้

ยางพาราปริมาณมาก	และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการของตลาด	ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดการผลิตผลิตภัณฑ์ในพ้ืนที่	 สร้างเสถียรภาพด้านราคา	
และเกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของพ่ีน้องเกษตรกรใน
พ้ืนท่ี	 จึงถือว่าเป็นส่ิงท่ีดีและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
วงการยางพาราภายในภูมิภาคนี้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต	 และ
คาดหวังว่า	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 และ	 กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมจะได้มีโอกาสรับใช้ช่วยเหลือพ่ีน้องชาวเกษตรกรและ
สถานประกอบการด้านยางพาราในด้านต่างๆ	อีกต่อไปในอนาคต	
	 น า ยป ร ะ ส าทสุ ข 	 นิ ย ม ร าษฎ ร ์	
รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่	11	กล่าวถึงที่ของการจัด
โครงการว ่า	 จากสภาวการณ์ราคายาง
ที่เกษตรกรสวนยางประสบอยู่ในปัจจุบัน	
ทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่	11	กรม
ส ่ ง เ ส ริ ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม จึ ง ร ่ ว ม กั บ	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์
วิทยาเขตปัตตานี	 และสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 	 ได้จัดท�าโครงการเพ่ิมมูลค่ายางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง	ปี	 2558	 ขึ้น	 เพ่ือให้การด�าเนินการโครงการใช้เป็น
พ้ืนท่ีต้นแบบท่ีมีการเชื่อมโยงการผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจรแล้ว
น�าไปขยายผลในภูมิภาคอื่น	 ๆ	 ให้มีศักยภาพการผลิตซึ่งท�าให้
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพารา	 เพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร	และเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ยางพารา	 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ	ประกอบด้วย	 วิสาหกิจขนาด

 เ ม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2558 ณ โรงแรมไดมอนต์ พลาซ่า 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม

ภาคท่ี 11 จังหวัดสงขลา และเครือข่ายเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูป

ยางพารา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  จัดสัมมนาน�าเสนอผลงานและแถลง

ข่าวปิดโครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง   โดยมี รศ.ดร. พีระพงศ์ 

ทีฆสกุล  รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์  เป็นประธานเปิดการสัมมนา รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ  

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี กล่าว

ต้อนรับ  นายประสาทสุข นิยมราษฎร์ รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการศูนย์

ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11  กล่าวรายงาน  รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิ ท ย า เ ข ต ป ั ต ต า นี  ก ล ่ า ว ป ิ ด ก า ร สั ม ม น า แ ล ะ ม อ บ เ กี ย ร ติ บั ติ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

	 	 การสัมมนาดังกล่าวจัดให้มีการเสวนาเรื่อง	แนวทางการ
ขับเคลื่อนเกษตรกรอุตสาหกรรมยางพาราในพ้ืนท่ี	 5	 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้		ผู้ร่วมเสวนา	ได้แก่	คุณช�านาญ	เมฆตรง	ประธาน
ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล	 	 จ�ากัด	 	 คุณทรงวุฒิ	 ด�ารงกุล	
ประธานวิสาหกิจชุมชนพัฒนาและแปรรูปน�้ายางตาชี 	 และ	
รศ.อาซีซัน	แกสมาน		ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ยางพารา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	,	การเสวนาเรื่อง	การพัฒนา
ยางและผลิตภัณฑ์ยางของผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี	 	 ผู ้ร่วมเสวนา	
ได้แก่	 คุณจีรยุทธ	 เชาว์กี	 	 บินดาริส	 	 ผู ้จัดการบริษัทบินดาริส	
รับเบอร์	 กรีน	จ�ากัด	 	คุณสุไลมาน	ดือราโอะ	 	ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน	
จ�ากัด	สายบุรีอุตสาหกรรม	คุณคุณัญญา	แก้วหนู	ผู้จัดการบริษัท	42	
เนเชอรัล	 รับเบอร์	 จ�ากัด	 	 คุณวรรลัดดา	พรหมสุข	 	 รองประธาน
วิสาหกิจชุมชนพัฒนาและแปรูปน�้ายางตาชี
	 รศ.ดร.	 พีระพงศ์	 ทีฆสกุล	 รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ประธานในพิธีเปิดการ
สัมมนาน�าเสนอผลงานปิดโครงการเพ่ิมมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์
ยาง	 กล่าวว่า	 โครงการเพ่ิมมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง	 ในครั้งน้ี

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี จัดสัมมนาน�าเสนอผลงาน
ปิดโครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง
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กลางและขนาดย่อมในพื้นที่จังหวัดสงขลา	สตูล	ปัตตานี	และยะลา	
รวม	7	กิจการ	และวิสาหกิจชุมชน	ในพื้นที่เดียวกันอีก	7	กิจการ	โดย
มีระยะเวลาท�างานตั้งแต่เดือน	มกราคม	 -	 กันยายน	2558	 	 ซึ่งการ
ด�าเนินการทั้งหมดได้บรรลุผลส�าเร็จมาตามแผนการท�างานจนถึง
วันนี้	 ผ่านการให้ค�าปรึกษา/แนะน�าแก่อุตสาหกรรมต้นน�้าในการ
ผลิตวัตถุดิบและพัฒนาโรงรมยางแผ่นมาอย่างต่อเน่ือง	 และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ	 คือ	 ยางปูพ้ืนสนามเด็กเล่น	 ให้กับ
วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม	 ที่ได้ผ่านกระบวนการวิจัย	 พัฒนา	
และสามารถผลิตขึ้นได้จริงใช้เชิงพาณิชย์รวมทั้งได้ประโยชน์ท่ีเกิด
เป็นรูปธรรม	 	 มีการสั่งซื้อจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เพ่ือ
ปูพื้นที่	3,500	ตารางเมตร	รวมมูลค่า	2,975,000	บาท	รวมทั้งให้ค�า
ปรึกษาแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอื่นๆ	 ได้สูตรยาง
ผลิตภัณฑ์ยางปูพื้นผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	มอก.	จ�านวน	5	สูตร	มีการ
ลดปริมาณยางเสียที่ต้องน�ากลับไปขัดผิวใหม่	240,000	บาท/ปี	การ
พัฒนาที่นอนส�าหรับเด็ก	การได้สูตรยางใหม่	ส�าหรับเม็ดยางรับการ
กระแทกในสนามฟุตบอลหญ้าเทียม	

    รศ.อิ่มจิต	 เลิศพงษ์สมบัติ	 รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	
กล่าวเพิ่มเติมว่า			มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
มีคณะวิชาและหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตและท�า
วิจัยเก่ียวกับยางพาราในทุกระดับโดยเฉพาะ
การ เป ิ ดกา ร เ รี ยนการสอนในหลั กสู ต ร
เทคโนโลยียาง	 ของคณะวิทยาศาสตร์และ	

เทคโนโลยี	 วิทยาเขตปัตตานี	 เป็นแห่งแรกของประเทศมาเป็นระยะ

เวลาร่วม	 30	 ปี	 ทั้งในระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก	 ต่อมา
มหาวิทยาลัยได้	จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา	มี
บุคลากรและความพร้อมทางด้านเครื่องมือส�าหรับการจัดการเรียน
การสอน	 และการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพให้แก่บุคลากรของโรงงาน
อุตสาหกรรม	 ตลอดระยะเวลาที่ได้จัดท�าโครงการเพ่ิมมูลค่ายาง
และผลิตภัณฑ์ยาง	คณะ	ฯ	 ได้ท�าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาโครงการและ
ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการยางซึ่งเป็นท่ี
รับรู้ว่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เป็นคณะที่มีผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์	 มีงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผย
แพร่มากมาย	 และบริการวิชาการให้ค�าปรึกษาแก่กลุ่มเกษตรกร
ชาวสวนยางและภาคอุตสาหกรรม
	 “โครงการเพ่ิมมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง	ปี	 2558	นับเป็น
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ ่มของอุตสาหกรรมยาง	
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมขีดความสามารถทางการ
แข่งขันของภาคอุตสาหกรรมยางให้สูงข้ึน	 โดยจัดท�ากิจกรรม
ปรึกษาแนะน�าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง	 พัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการเชื่อมโยงกลุ่มอุตสาหกรรมยาง 
(Network	 Meeting)	 ซึ่งเป็นแนวทางและเครื่องมือหนึ่งในการ
พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางพาราใน
พ้ืนท่ี	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ได้แก่	 จังหวัดปัตตานี	 ยะลา	
นราธิวาส	สงขลา	และสตูล	 ให้สามารถเติบโตและรับมือกับกระแส
การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นท้ังในด้านการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี	 2558	และสภาวะเศรษฐกิจโลกต่อไป”	 รศ.อิ่มจิต	
เลิศพงษ์สมบัติ		กล่าวเพิ่มเติม
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 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ล่ิมสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 

2558 ซึ่งมีจ�านวนประมาณ 10,000 คน ว่า แม้มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์จะกระจายอยู่ใน 5 วิทยาเขต คือ ปัตตานี หาดใหญ่ ภูเก็ต 

สุราษฎร์ธานี และ ตรัง แต่มหาวิทยาลัยก็มีนโยบายที่จะให้นักศึกษาทั้งหมด

ได้มีโอกาสพบกันและท�ากิจกรรมร่วมกัน ท้ังด้านการพัฒนาสังคม 

ด้านกีฬา และอื่นๆ

	 หลายปีท่ีผ่านมา	มหาวิทยาลัยได้มีการปรับรูปแบบวิธีการ
เรียนการสอนเป็นแบบ	 active	 learning	 หรือการเรียนรู ้จาก
ประสบการณ์หรือจากการปฏิบัติมากกว่าการฟังการสอนจาก
อาจารย์เพียงอย่างเดียว	 เพ่ือให้เป็นผู้มีทักษะในการแก้ปัญหา	การ
วิเคราะห์	สังเคราะห์	การน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น	รวมทั้ง
ทักษะการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้อื่น	 โดยนักศึกษาต้องมีการ
เรียนรู้มากขึ้นและต้องปรับตัวให้เข้ากับระบบการเรียนรู้แบบใหม่
นักศึกษาต้องมุ ่งมั่นพัฒนาตนเอง	 โดยผ่านการบ่มเพาะจาก
มหาวิทยาลัยท่ีปลูกฝังผ่านการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ	 ให้
เป็นผู้มีจิตสาธารณะ	มีคุณธรรม	จริยธรรม	 เป็นคนดีของสังคมภาย
ใต้พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก	 กรมหลวงสงขลา
นครินทร์	 ที่ให้ถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหน่ึง	 เพ่ือการ
ท�างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ยังได้กล่าวถึง
กิจกรรมการรับน้องใหม่ว่า	 มหาวิทยาลัยจะเน้นความสัมพันธ์
ระหว่างรุ ่นพ่ีและรุ ่นน้อง	 ในเชิงของการสร้างความสามัคคีและ
ปลูกจิตส�านึกในการมีจิตสาธารณะ	การขัดเกลาจิตใจ	 การใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัย	การท�าประโยชน์เพื่อสังคม	เป็นคนดีของสังคม	โดย
ยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระราชบิดาท่ีให้ยึดประโยชน์ของ
เพ่ือนมนุษย์เป็นหลักน�า	ทั้งน้ีการรับน้องแต่ละครั้งจะอยู่ภายใต้การ
ดูแลของคณาจารย์และรุ ่นพ่ีที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	 มีการ
ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยต่อร่างกาย	 โดยเฉพาะกิจกรรมที่
เป็นการออกก�าลังกาย	 โดยผู ้ปกครองและสาธารณะชนทั่วไป
สามารถติดตามตรวจสอบได้

นักศึกษา ม.อ. ต้องเรียนรู้
ที่จะท�ำงำนร่วมกับผู้อื่น
อย่ำงมีควำมสุข

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง รายงาน

วารสารข่าว ศรีตรัง
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 	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ออกบูธร่วมกิจกรรมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา	ครั้งที่	19	ณ	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	
เมื่อวันที่	3-4	กันยายน	2558		เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	ในจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียง	รับทราบข้อมูลสาขา
ท่ีเปิดสอน	 รูปแบบการเรียนการสอน	 การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษานักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ	 ท่ัวประเทศทั้งรัฐและเอกชน	
รวม	59	บูธ		ทั้งนี้โดยมี	ดร.มัชฌิมา	นราดิศร	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง		เป็นประธานเปิดงาน	เมื่อวันที่	3	กันยายน	2558

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ขอแสดงความยินดีกับนางประกาย	หะยีวามิง	บุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ประเภทความรัก	จากโครงการประกวด	
ภาพถ่าย	Bike for MoM “ปั่นเพื่อแม่ทั่วแผ่นดิน”		ในชื่อภาพ	“ลูกชาวปัตตานีท�าเพื่อแม่” 

วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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 		กองกิจการนักศึกษา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 จัดโครงการปั่นจักรยานร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	ระยะทาง
ประมาณ	14	กิโลเมตร	โดยมี	รศ.อิ่มจิต	เลิศพงษ์สมบัติ		รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี	เป็นประธานในพิธีเปิด	เมื่อวันที่	5	กันยายน	2558

 		คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 จัดกิจกรรมพบปะนักศึกษาชั้นปีท่ี	 1
เมื่อวันที่	 9	 กันยายน	 2558	 เพ่ือติดตามการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย	รอบ	 1	 เดือนท่ีผ่านมา	 ทั้งทางด้านการเรียนและการใช้ชีวิต
รับฟังปัญหา	 และความคิดเห็น	 ตลอดจนแนวทางการดูแลนักศึกษาใหม่เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนานักศึกษาและวางแผน
กิจกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักศึกษา	 	 โดยมี	 ดร.	 เจริญ	ภคธีรเธียร	ภาควิชาวิทยาศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เทคนิคการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย	 โดยมีนักศึกษาต้นแบบด้านการใช้ชีวิต	 มีผลการเรียนดี
มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	แนะน�าทักษะการเรียนใหม่ให้กับนักศึกษาใหม่อีกด้วย

 		สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมภาคใต้	 ร่วมกับ	องค์การยูนิเซฟ	ประเทศไทย	(UNI-
CEF	 Thailand)		 จัดกิจกรรมให้ความรู้กับเครือข่าย	 องค์กร
ที่ท�างานเ ก่ียวกับการปกป ้องเด็กในพ้ืนที่ความขัดแย ้ง
จังหวัดชายแดนใต้	 	 หัวข้อ	“การสร้างความร่วมมือในการ
หนุนเสริมการปกป ้องและคุ ้มครองเด็กในพ้ืนที่ขัดแย ้ง
ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน”		 เมื่อวันท่ี
10	 สิงหาคม	2558	ณ	 ห ้องประชุมชู เ กียรติชั้น	 3	 คณะ
วิทยาการสื่อสาร		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		วิทยาเขต
ปัตตานี	
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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


