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	 เ ม่ื่� อ วััน ท่ี่� 	 3 	 กุุมื่ภา พััน ธ์์ 	 2563 	 มื่หา วิัที่ยา ลััย
สงขลัานคริินที่ร์ิริ่วัมื่จััดนิที่ริริศกุาริรัิบเสด็จั	 สมื่เด็จัพัริะเจ้ัาลูักุเธ์อ
เจ้ัาฟ้้าพััชริกิุติิยาภา	 นเรินทิี่ริาเที่พัยวัด่	 กุริมื่หลัวังริาชสาริิณ่ีสิริิพััชริ
มื่หาวััชริริาชธิ์ดา	 ณี	 ศาลัากุลัาง	 จัังหวััดนริาธิ์วัาส	 โดย
ผูู้้ช่วัยศาสติริาจัาริย์	ดริ.วัศิน	สุวัริริณีรัิติน์	ริองอธิ์กุาริบด่วิัที่ยาเขติ
หาดใหญ่่	 พัร้ิอมื่ด้วัย	 ผู้ศ.ดริ.นฤที่ธิ์�	 ดวังสุวัริริณ์ี	 ผูู้้ช่วัยอธิ์กุาริบด่
ฝ่่ายส่งเสริิมื่จิัติสาธ์าริณีะแลัะกุาริพััฒนาท่ี่�ยั�งย่น	 แลัะคณีาจัาริย์
นักุวิัจััย	 คณีะที่ำางานด้านกุาริจััดกุาริภัยพิับัติิของมื่หาวิัที่ยาลััย
สงขลัานคริินที่ร์ิ	ได้ร่ิวัมื่จััดนิที่ริริศกุาริรัิบเสด็จัฯ	ในครัิ�งน่�
	 ศูนย์อาสาสมัื่คริเพ่ั�อสังคมื่	 กุองกิุจักุารินักุศึกุษา
มื่หาวิัที่ยาลััยสงขลัานคริินที่ริ์	 ได้ปริะมื่วัลัภาพัริวัมื่โคริงกุาริ
ภัยพิั บั ติินำ�า ท่ี่วัมื่ของหน่วัยงานภายในมื่หาวัิที่ยา ลััยซึ่ึ� ง ม่ื่
หลัากุหลัายรูิปแบบ	 ทัี่�งงานวัิจััย	 โคริงกุาริพััฒนา	 นวััติกุริริมื่
แลัะกุาริจััดกุาริควัามื่รู้ิ	 ทัี่� งในช่วังกุาริเติร่ิยมื่ควัามื่พัร้ิอมื่
กุาริเผู้ชิญ่ภัย	แลัะกุาริฟ้้�นฟู้	ริวัมื่	13	โคริงกุาริ	ดังน่�

	 1 . 	 เ ค ร่ิอ ข่ าย เ ฝ้่ า ริะ วัั ง ภัย พิั บั ติิ 	 ลุ่ั มื่นำ�า ปั ติติา น่	
(พ่ับ่วัอที่ช์ดอที่เน็ติ)	 www	 .	 pbwatch.	 net	 :	 โดย	 ดริ.สมื่พัริ
ช่วัยอาร่ิย์
	 2 . 	 ริะบบฐานข้อ มูื่ลัเค ร่ิอข่ายเ ฝ้่าริะวััง ภัยพิั บั ติิ
อาสาสมื่ัคริริะ ดับ ชุมื่ชนเ พ่ั� อ เ ฝ้่ าริะ วัั ง ภัยธ์ริริมื่ชา ติิแลัะ
ริายงานข้อมูื่ลัในพ่ั�นท่ี่�	 กุาริส่�อสาริผู่้านริะบบไลัน์แลัะเฟ้สบุค
เคร่ิอข่าย	ต้ินนำ�า	กุลัางนำ�า	แลัะปลัายนำ�าโดย	ดริ.สมื่พัริ	ช่วัยอาร่ิย์
	 3 . 	 แบบจัำาลัองพ่ั�นท่ี่� เ ส่�ยงภัย	 เ ส่�ยงนำ�า ท่ี่วัมื่เ ส่�ยง
ดินถล่ัมื่	พ่ั�นท่ี่�กัุดเซึ่าะโดย	ดริ.สมื่พัริ	ช่วัยอาร่ิย์
	 4.	 กุาริพััฒนาศักุยภาพัของผูู้้หญิ่งในสถานกุาริณ์ี
ภัยพิับัติิ	โดย	ดริ.อลิัสา	หะสาเมื่าะ
	 5.	 ริะบบเต่ิอนภัยนำ�าท่ี่วัมื่หาดใหญ่่โดย	 ริศ.ดริ.ธ์นิติ
เฉลิัมื่ยานนท์ี่แลัะคณีะ
	 6.	 แบบจัำาลัองนำ�า ท่ี่วัมื่พ่ั�นท่ี่� ลุ่ัมื่นำ�าคลัองอู่ติะเภา
โดย	ริศ.ดริ.ธ์นิติ	เฉลิัมื่ยานนท์ี่แลัะคณีะ

ม.อ. ร่วมจัดนิทรรศการรับเสด็จ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
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สารบัญ

	 7 .กุาริพััฒนารูิปแบบกุาริเคล่ั�อนย้ายแลัะส่ง ต่ิอ
แบบคริบวังจัริสำาหริับกุลุ่ัมื่เปริาะบางในสถานกุาริณี์ภัยพิับัติ
:	 กุริณ่ีศึกุษาหาดใหญ่่	 โดย	 ริศ.ดริ.ปริะณ่ีติ	 ส่งวััฒนาแลัะคณีะ
	 8 . กิุ จั กุ ริ ริ มื่ ช่ วั ย นำ�า ท่ี่ วั มื่ ข อ ง ศู น ย์ ช่ วั ย เ ห ล่ั อ ผูู้้
ปริะสบภัยนำ�าท่ี่วัมื่หาดใหญ่่โดย	กุองกิุจักุารินักุศึกุษา
	 9 . 	 โคริงกุาริฝ่่าวัิกุฤติิ ฟ้้�นตินเองหลัังปริะสบภัย
นำ�า ท่ี่วัมื่	 ชุมื่ชนเ ม่ื่องหาดใหญ่่	 อำา เภอหาดใหญ่่	 จัังห วััด
สงขลัาโดย	บัณีฑิิติอาสา	มื่หาวิัที่ยาลััยสงขลัานคริินที่ร์ิ
	 10.	 โคริงกุาริ	 “กุาริติิดติามื่แลัะปริะเมิื่นผู้ลัโคริงกุาริ
ฟ้้�น ฟู้ 	 เส ริิมื่สร้ิาง ศักุยภาพั	 แลัะเติ ร่ิยมื่ควัามื่พัร้ิอมื่ของ
ชุมื่ชนห ลัั งปริะสบ อุที่กุ ภัย 	 พ่ั� น ท่ี่� เ ที่ศบาลัติำาบลั เชิ งแส	
อำาเภอกุริะแสสินธ์ุ์	จัังหวััดสงขลัาโดย	ดริ.พ่ัริพััฒน์	โกุศลัศักุดิ�สกุุลั

ม.อ. ร่วมจัดนิทรรศการรับเสด็จ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เครือข่ายวิชาการ 24 องค์กร เผยผลสำารวจสันติภาพ
ชายแดนใต้ พบประชาชนชายแดนใต้มีความหวังและอยาก
เห็นความก้าวหน้าของการพูดคุยสันติภาพ แม้จะมองว่า
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงและความ
เชื่อมั่นต่อรัฐบาลลดลง แต่ก็พร้อมสนับสนุนกระบวนการ
สันติภาพ

มอ.ปัตตานี เปิดศูนย์ภาษา Lc Open House 
ศูนย์กลางการเรียนรู้และการทดสอบ
ความสามารถด้านภาษา
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ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับสำานักงานจัดหางาน 
จ.ปัตตานี ลงนามความร่วมมือเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
โชว์ผลงานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง-ใช้งานได้จริง
ช่วยเหลือชุมชน

16 หน่วยงาน ม.อ.ปัตตานี ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการดำาเนินการสำานักงาน
สีเขียวเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน

คณะศึกษาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ
ด้านคณิตศาสตรศึกษา เพื่อเปิดพื้นที่นักวิจัยด้านคณิตศาสตร์

วิทยาเขตปัตตานี มุ่ง 5 ด้านสร้างนักศึกษาคุณภาพ
และปลุกสำานึกสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว

คณะศึกษาศาสตร์  ยกระดับการศึกษา  จัดโครงการและ
งานวิจัยที่สอดคล้องกับ Smart People เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ประชาชน จังหวัดชายแดนภาคใต้

ภาพข่าว

แนะนำาหลักสูตร

	 11.	K4DM	Knowledge	for	Disaster	Management
(www.K4DM.ne t ) 	 โดย 	 ดริ .นพั . วัริสิ ที่ ธิ์� 	 ศ ริศ ร่ิ วัิ ชั ย
แลัะคณีะเป็น	 Website	 ท่ี่�ริวับริวัมื่ข้อมูื่ลัข่าวัสาริ	 ควัามื่รู้ิ
เกุ่�ยวักัุบกุาริจััดกุาริภัยพิับัติิ
	 12.	The	Sphere	Project’s	Humanitarian	Charter
a nd 	 M i n imum	 S t a nda r d s 	 i n 	 Human i t a r i a n	
Responseโดย	 ดริ .นพั .วัริสิที่ ธิ์� 	 ศริศ ร่ิ วิั ชัย 	 แลัะคณีะ
เ ป็น คู่ ม่ื่อมื่าติริฐานด้ านกุาริ ช่วัย เห ล่ัอที่างมื่นุษยธ์ริริมื่
ในสถานกุาริณ์ีภัยพิับัติิ
	 13.	 ชุดผู้ลิัติภัณีฑ์ิอาหารินำ�าท่ี่วัมื่แลัะอาหาริที่หาริ
โดย	ผู้ศ.ดริ.เสาวัคนธ์์	วััฒนจัันที่ร์ิ
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เครือข่ายวิชาการ 24 องค์กร เผยผลสำารวจสันติภาพ
ชายแดนใต้ พบประชาชนชายแดนใต้มีความหวังและอยากเห็น
ความก้าวหน้าของการพูดคุยสันติภาพ แม้จะมองว่าสถานการณ์
ความไม่สงบในพื้นที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงและความเชื่อมั่น
ต่อรัฐบาลลดลง แต่ก็พร้อมสนับสนุนกระบวนการสันติภาพ

	 สถานวิั จััยควัามื่ขัดแย้ งแลัะควัามื่หลัากุหลัายที่าง
วััฒนธ์ริริมื่ภาคใติ้	 มื่หาวิัที่ยาลััยสงขลัานคริินที่ริ์	 วิัที่ยาเขติปัติติาน่	
ร่ิวัมื่กัุบเคร่ิอข่ายวิัขากุาริ	 24	 องค์กุริ	 จััดแถลังผู้ลั	 “กุาริสำาริวัจั
ควัามื่คิดเห็นของปริะชาชนติ่อกุริะบวันกุาริสันติิภาพัจัังหวััด
ชายแดนภาคใต้ิ	(Peace	Survey)	ครัิ�งท่ี่�	5”	โดยม่ื่	ผู้ศ.ดริ.ศร่ิสมื่ภพั
จิัติร์ิภิริมื่ย์ศร่ิ	 ปริะธ์านคณีะที่ำางานวิัชากุาริมื่หาวิัที่ยาลััยสงขลัา
นคริินที่ร์ิ	มื่หาวิัที่ยาลััยสงขลัานคริินที่ร์ิดริ.มื่าย่อนิง	อิสอ	ดริ.พััที่ธ์์ธ่์ริา
นาคอุไริรัิติน์	มื่หาวิัที่ยาลััยมื่หิดลั	คุณีสมื่ใจั	ชูชาติิ	เคร่ิอข่ายชาวัพุัที่ธ์
เพ่ั�อสันติิภาพัชายแดนใต้ิ	 อ.อับดุลักุาร่ิมื่	 อัสมื่ะแอ	 มื่หาวิัที่ยาลััย
ฟ้าฏอน่�โดยม่ื่	 ผู้ศ.ดริ.มื่นทิี่ริา	 ล่ัลัาเกุร่ิยงศักุดิ�	 ริองอธิ์กุาริบด่
ฝ่่ายวิัชากุาริมื่หาวัิที่ยาลััยสงขลัานคริินที่ริ์	 วิัที่ยาเขติปัติติาน่	 ให้กุาริ
ต้ิอนรัิบเม่ื่�อวัันท่ี่�	 29	 กุุมื่ภาพัันธ์์	 2563	 ณี	 คณีะวิัที่ยากุาริส่�อสาริ
มื่หาวิัที่ยาลััยสงขลัานคริินที่ร์ิ	วิัที่ยาเขติปัติติาน่

	 ผู้ศ.ดริ .ศ ร่ิสมื่ภพั	 จิัติ ร์ิ ภิริมื่ย์ศ ร่ิ	
โคริงกุาริสำาริวัจัควัามื่คิดเห็นปริะชาชนต่ิอ
กุริะบวันกุาริสันติิภาพัจัังหวััดชายแดนภาคใต้ิ	
แลัะนักุวิัจััยสถาบันวิัจััยควัามื่ขัดแย้งแลัะ
ควัามื่หลัากุหลัายที่างวััฒนธ์ริริมื่ภาคใติ้	
มื่หาวิัที่ยาลััยสงขลัานคริินที่ร์ิวิัที่ยาเขติ

ปัติติาน่	 กุล่ัาวัว่ัา	 เคร่ิอข่ายวิัชากุาริ	 24	 องค์กุริ	 หร่ิอ	 Peace	
Survey	 เป็นกุาริที่ำางานร่ิวัมื่กัุนของเคร่ิอข่ายวิัชากุาริ	24	องค์กุริ

ท่ี่� ม่ื่แนวัคิดท่ี่�จัะสำาริวัจัควัามื่คิดเห็นของปริะชาชนท่ี่� ม่ื่ ต่ิอ
กุริะบวันกุาริสันติิภาพัจัังหวััดชายแดนภาคใติ้อย่างเป็นริะบบ
แลัะติ่อเน่�องมื่า	 4	 ครัิ�ง	 เพ่ั�อให้กุริะบวันกุาริสันติิภาพัดำาเนินไป
ในทิี่ศที่างท่ี่�สอดคลั้องกัุบสภาพัปัญ่หาแลัะควัามื่ติ้องกุาริของ
ปริะชาชนท่ี่�เกุ่�ยวัข้องแลัะอยู่บนพ่ั�นฐานของควัามื่เป็นจัริิง
ซึึ่�งกุาริสำาริวัจัสันติิภาพัครัิ�งท่ี่� 	 5	 ได้ดำาเนินกุาริในช่วังเด่อน
กัุนยายน	 -	 ตุิลัาคมื่	 2562	 โดยสอบถามื่ควัามื่คิดเห็นของ
ปริะชาชนอายุริะหว่ัาง	 18-70	 ปี	 ท่ี่�อาศัยอยู่ในจัังหวััดปัติติาน่	
ยะลัา	นริาธิ์วัาส	แลัะส่�อำาเภอของจัังหวััดสงขลัา	จัำานวัน	1,637	คน		
	 จัะเห็นได้ว่ัาเหตุิกุาริณ์ีควัามื่ไม่ื่สงบจัังหวััดชายแดน
ภาคใต้ินับตัิ�งแต่ิมื่กุริาคมื่	 2547	 -ตุิลัาคมื่	 2562	 เป็นเวัลัา
15	 ปี	 ม่ื่เหตุิกุาริณี์ท่ี่�เกุ่�ยวัข้องกัุบควัามื่ไม่ื่สงบในพ่ั�นท่ี่�ริวัมื่ทัี่�งสิ�น	
20,451	 เหตุิกุาริณี์ 	 ม่ื่ ผูู้้ เ ส่ยช่ วิัติ	 7,053	 คน	 ผูู้้บาดเจ็ับ	
13,209	 คน	 ยอดริวัมื่ทัี่�งสิ�น	 20,262	 คนเม่ื่�อกุล่ัาวัโดยภาพัริวัมื่
เหตุิกุาริณ์ีในพ่ั�นท่ี่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้ิโดยทัี่�วัไปนับได้ว่ัา
สถานกุาริณี์ควัามื่ริุนแริงลัดลัง	 แต่ิควัามื่แปริปริวันของ
สถานกุาริณี์ควัามื่ไมื่่สงบยังคงม่ื่อยู่	 โดยพับว่ัา	 ผูู้้ติอบถึงร้ิอยลัะ
72.8	 รู้ิสึกุว่ัาสถานกุาริณี์เหม่ื่อนเดิมื่แลัะแย่ลัง	 นอกุจัากุน่�
ควัามื่นิยมื่ของปริะชาชนท่ี่�ม่ื่ต่ิอรัิฐบาลัพัลัเอกุปริะยุที่ธ์์	 จัันที่ร์ิโอชา
กุลัับลัดลังในริอบ	 4	 ปีท่ี่�ผู่้านมื่า	 โดยได้คะแนนเฉล่ั�ย	 4.21	 จัากุ
คะแนนเต็ิมื่	 10	 ถึงแม้ื่ควัามื่ขัดแย้งจัะย่ดเย่�อมื่ากุว่ัา	 17	 ปี
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แต่ิปริะชาชนยังเช่�อมัื่�นว่ัา	 กุาริพัูดคุยเจัริจัาจัะเป็นแนวัที่าง
ท่ี่�เหมื่าะสมื่ในกุาริแกุ้ปัญ่หา	 โดยผูู้้ติอบร้ิอยลัะ	 55.1	 สนับสนุน
แนวัที่างน่�	แต่ิก็ุยังม่ื่ผูู้้ติอบกุว่ัาร้ิอยลัะ	21	ท่ี่�ยังไม่ื่แน่ใจั	 เน่�องจัากุ
อาจัมื่าจัากุกุาริมื่องว่ัากุาริพูัดคุยในช่วังปีท่ี่� ผู่้านมื่ายังไม่ื่ม่ื่
ควัามื่กุ้าวัหน้าเท่ี่าท่ี่�ควัริ	(ร้ิอยลัะ	40.5)	อย่างไริก็ุติามื่	ปริะชาชน
จัำานวันมื่ากุถึงร้ิอยลัะ	 38.7	 ยังม่ื่ควัามื่หวัังว่ัาจัะเกิุดข้อติกุลัง
สันติิภาพัในพ่ั�นท่ี่�ในอ่กุ	 5	 ปีข้างหน้า	 แต่ิทัี่�งน่�ปริะชาชนผูู้้ติอบ
ส่วันใหญ่่ค่อ	 ร้ิอยลัะ	 59.4	 กัุงวัลัว่ัากุาริพูัดคุยจัะไม่ื่สามื่าริถ
ยุติิควัามื่รุินแริงได้จัริิง	ริองลังมื่าค่อ	ร้ิอยลัะ	57.1	กัุงวัลัว่ัา	กุาริพูัดคุย
อาจัที่ำาให้สถานกุาริณ์ีรุินแริงขึ�นกุว่ัาเดิมื่	 แลัะร้ิอยลัะ	 53.8	 กัุงวัลั
ว่ัาฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ�งในกุาริพูัดคุยจัะไม่ื่ที่ำาติามื่ท่ี่�ติกุลังกัุนไว้ั
	 นอกุจัากุน่�	 ปริะขาชนเร่ิยกุร้ิองเสนอแนะติ่อกุาริแกุ้ไข
ปัญ่หาจัังหวััดขายแดนภาคใต้ิ	โดยร้ิอยลัะ	37.1	เห็นว่ัาควัริพูัดคุย
กัุนถึงเร่ิ�องรูิปแบบกุาริปกุคริองท่ี่�เหมื่าะสมื่กัุบสภาพักุาริณ์ี
ในพ่ั�นท่ี่� 	 ค่อ	 กุาริปกุคริองท่ี่� ม่ื่กุาริกุริะจัายอำานาจัมื่ากุขึ�น
โดยโคริงสร้ิางกุาริปกุคริองท่ี่� ม่ื่ ลัักุษณีะเฉพัาะของพ่ั�นท่ี่� ซึึ่�ง
แติกุต่ิางจัากุจัังหวััดอ่�น	 ๆ	 โดยท่ี่�ยังอยู่ในกุริอบกุฎหมื่ายของไที่ย
	 ผู้ศ.ดริ.ศร่ิสมื่ภพั	 จิัติร์ิภิริมื่ย์ศร่ิ	 กุล่ัาวัเพิั�มื่เติิมื่ถึงมื่าติริกุาริ
ท่ี่�ควัริเร่ิงดำาเนินกุาริ	 3	 อันดับแริกุเพ่ั�อกุาริแกุ้ปัญ่หาว่ัา	 ควัริสริ้าง
พ่ั�นท่ี่�ปลัอดภัยในชุมื่ชน	 ริ้อยลัะ	 80,	 กุาริหล่ักุเลั่�ยงกุาริกุ่อเหติุ
รุินแริงกัุบเป้าหมื่ายอ่านซึึ่�งหมื่ายถึงปริะชาชนท่ี่�ไม่ื่ม่ื่อาวุัธ์
ร้ิอยลัะ	 75.9	 แลัะกุาริป้องกัุนไม่ื่ให้ม่ื่กุาริลัะเมิื่ดสิที่ธิ์มื่นุษยชน	
ร้ิอยลัะ	 71.6	 สิ�งท่ี่�รัิฐบาลัจัำาเป็นต้ิองดำาเนินกุาริเพ่ั�อแกุ้ปัญ่หาใน
ริะยะยาวันั�น	 ปริะชาชนจัำานวันมื่ากุเห็นว่ัา	 ควัริต้ิองสร้ิางริายได้	
ส่งเสริิมื่อาช่พั	 แลัะแกุ้ปัญ่หาช่วิัติควัามื่เป็นอยู่	 (ร้ิอยลัะ	 73.9)	
กุาริแกุ้ปัญ่หายาเสพัติิด	 (ร้ิอยลัะ	 73.4)	 แลัะกุาริปรัิบริะบบ

กุาริศึกุษาให้สอดคล้ัองกัุบวิั ถ่ วััฒนธ์ริริมื่ของคนในพ่ั�น ท่ี่�	
( ร้ิอยลัะ	 38.5) 	 ซึึ่� ง ปัญ่หาเหล่ัาน่� ถ่อ เ ป็นริากุของปัญ่หา
ควัามื่ริุนแริงเชิงโคริงสริ้างท่ี่�เป็นเร่ิ�องใกุล้ัตัิวัของปริะชาชน
มื่ากุท่ี่�สุดแลัะติ้องอาศัยควัามื่มุ่ื่งมัื่�นจัริิงจัังจัากุริัฐบาลัโดยอาศัย
พ่ั�นท่ี่�กุลัางของควัามื่ร่ิวัมื่ม่ื่อจัากุทุี่กุฝ่่ายเป็นสำาคัญ่
	 “ข้อสังเกุติจัากุปริะเด็นอะไริเป็นสาเหตุิควัามื่รุินแริง	
จัะเห็นว่ัาปริะชาชนริะบุตัิวัเล่ัอกุท่ี่�คิดว่ัาสำาคัญ่ท่ี่�สุด	3	ตัิวัเล่ัอกุ	ค่อ
กุลุ่ัมื่ยาเสพัติิด	 ค้าของเถ่�อน	 ผูู้้ม่ื่อิที่ธิ์พัลั	 ม่ื่ผูู้้เล่ัอกุ	 ร้ิอยลัะ	 25.9	
ที่หาริพัริาน	 ม่ื่ผูู้้เล่ัอกุร้ิอยลัะ	 16.2	 ขบวันกุาริบ่อาร์ิเอ็น	 (BRN)	
ม่ื่ผูู้้เล่ัอกุร้ิอยลัะ	15.3	คนท่ี่�ไม่ื่ได้รัิบควัามื่เป็นธ์ริริมื่จัากุรัิฐ	ร้ิอยลัะ	
12.9	 แต่ิข้อบ่งช่� ว่ัาผูู้้ติอบข้อท่ี่�คะแนนมื่ากุท่ี่�สุดกุลัับเป็นข้อ
ท่ี่�บอกุว่ัาไม่ื่รู้ิแลัะไม่ื่ขอติอบจัำานวันร้ิอยลัะ	 55.5	 กุาริท่ี่�ม่ื่ผูู้้บอกุว่ัา
ไม่ื่รู้ิแลัะไมื่่ขอติอบมื่ากุกุวั่าครึิ�งของผูู้้ติอบทัี่�งหมื่ดกุ็แสดงว่ัา
ปริะชาชนส่วันใหญ่่ยังลัังเลัใจัหร่ิอม่ื่ควัามื่ริะมื่ัดริะวัังติัวัมื่ากุ
ในกุาริติอบคำาถามื่ข้อท่ี่�ม่ื่ควัามื่อ่อนไหวัสูงเช่นน่�	 เน่�องจัากุคำาถามื่
เป็นกุาริให้ริะบุ ตัิวัแสดงท่ี่�แที่้จั ริิงในกุาริกุ่อควัามื่ริุนแริง
ในสถานกุาริณี์ท่ี่�ยังไม่ื่ม่ื่หลัักุปริะกุันควัามื่ปลัอดภัยผูู้้ติอบจัึงยังม่ื่
ควัามื่อ่อนไหวัมื่ากุแลัะม่ื่แนวัโน้มื่ท่ี่�จัะเล่ัอกุด้วัยกุาริไม่ื่ติอบ
กุาริเล่ัอกุไม่ื่ติอบจัำานวันมื่ากุเป็น	 “เส่ยงเง่ยบท่ี่�จัะต้ิองให้ควัามื่
สนใจั”	ด้วัยเช่นกัุน
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ม.อ.ปัตตานี เปิดศูนย์ภาษา Lc Open House 
ศูนย์กลางการเรียนรู้และการทดสอบความสามารถด้านภาษา

	 มื่หาวิัที่ยาลััยสงขลัานคริินที่ร์ิ	
วิัที่ยาเขติปัติติาน่	 จััดพิัธ่์เปิดป้ายศูนย์ภาษา	
มื่.อ.	 ปัติติาน่	 LC	Open	House	 เพ่ั�อเป็น
ศูนย์กุลัางกุาริเร่ิยนรู้ิแลัะกุาริที่ดสอบ
ควัามื่สามื่าริถด้านภาษา	 	 โดยม่ื่	 ริศ.อิ�มื่จิัติ	
เลิัศพังษ์สมื่บัติิ	 ริองอธิ์กุาริบด่วิัที่ยาเขติปัติติาน่	 	 เป็นปริะธ์าน
ในพิัธ่์	 นางที่านติะวััน	 อาภาริัตินคุณี	 หัวัหน้าศูนย์ภาษา	 วัิที่ยาเขติ
ปัติติาน่	กุล่ัาวัริายงาน		เม่ื่�อวัันท่ี่�	12	กุุมื่ภาพัันธ์์	2563				

	 นางที่านติะวััน	 อาภาริัตินคุณี	
หัวัหน้าศูนย์ภาษา	วิัที่ยาเขติปัติติาน่	กุล่ัาวัว่ัา 
ศูนย์ภาษา	 มื่หาวัิที่ยาลััยสงขลัานคริินที่ริ์	
วิัที่ยาเขติปัติติาน่		ม่ื่เป้าหมื่ายสำาคัญ่ในกุาริ
ดำาเนินงาน	เพ่ั�อกุาริเป็นศูนย์กุลัางกุาริเร่ิยนรู้ิ
แลัะกุาริที่ดสอบควัามื่สามื่าริถด้านภาษา	

แลัะม่ื่ส่วันร่ิวัมื่ในกุาริอำานวัยควัามื่สะดวักุที่างวิัชากุาริด้านภาษา
ให้แกุ่นักุศึกุษา	 อาจัาริย์	 แลัะบุคลักุาริของมื่หาวิัที่ยาลััยสงขลัา
นคริินที่ริ์	 วิัที่ยาเขติปัติติาน่	 ริวัมื่ถึงบุคลักุาริภาคริัฐแลัะเอกุชน	
ริวัมื่ทัี่�งปริะชาชนในจัังหวััดชายแดนภาคใต้ิ	 	 ม่ื่กุาริดำาเนินงาน	
ด้านกุาริจััดที่ำาหลัักุสูติริแลัะอบริมื่ภาษาไที่ยแลัะติ่างปริะเที่ศ
ท่ี่�จัำาเป็นต่ิอกุาริส่งเสริิมื่สมื่ริริถนะแลัะที่ักุษะในกุาริติิดติ่อส่�อสาริ
ที่างวิัชากุาริแลัะวิัชาช่พั	 จััดสภาพัแวัดล้ัอมื่เพ่ั�อส่งเสริิมื่กุาริเร่ิยนรู้ิ
ด้วัยตินเองทัี่�งในแลัะนอกุสถานท่ี่�	 กุาริเร่ิยนรู้ิออนไลัน์	 ให้บริิกุาริ
ที่างภาษา	 ริวัมื่ทัี่� งกุาริเปิดโลักุที่ัศน์แลัะแลักุเปลั่� ยนกัุบ

ชาวัต่ิางชาติิทัี่�งน่�ม่ื่ภาษาท่ี่�เปิดกุาริอบริมื่	 ได้แกุ่	 ภาษาไที่ย	 จ่ัน	
ญ่่�ปุ่น	 เกุาหล่ั	 อังกุฤษ	มื่ลัายู	พัม่ื่า	แลัะเยอริมัื่น	นอกุจัากุน่�ได้จััด
กิุจักุริริมื่เสริิมื่สร้ิางควัามื่รู้ิควัามื่เข้าใจัแลัะพััฒนาสมื่ริริถนะ
ด้านภาษาแลัะวััฒนธ์ริริมื่	 เช่น	 ค่ายภาษาอังกุฤษ	 เติร่ิยมื่สอบ
วััดริะดับภาษาอังกุฤษ	 IELTS	 เที่ศกุาลัอาหาริแลัะวััฒนธ์ริริมื่
นานาชาติิ	 สร้ิางแริงบันดาลัใจัในกุาริเร่ิยนภาษา	 ริวัมื่ถึงกุาริ
บริิกุาริวิัชากุาริอ่�นๆ	 สามื่าริถดูริายลัะเอ่ยดเพิั�มื่เ ติิมื่ได้ท่ี่�
LC.PN.PSU.AC.TH
	 “เป็นกุาริเปิดโอกุาสให้ชุมื่ชนได้รัิบรู้ิภาริกิุจักุาริดำาเนิน
งานแลัะกุาริบริิกุาริของศูนย์ภาษาในด้านต่ิาง	 ๆ	 กุาริม่ื่ส่วันร่ิวัมื่
ในกุาริพััฒนาคุณีภาพัช่ วิัติของปริะชาชนในพ่ั�นท่ี่� จัั งหวััด
ชายแดนภาคใต้ิ	 ซึึ่�งส่งผู้ลัให้มื่หาวิัที่ยาลััยสงขลัานคริินที่ร์ิ
ม่ื่ควัามื่ใกุล้ัชิดแลัะเกิุดสัมื่พัันธ์์ภาพัอันด่กัุบชุมื่ชนมื่ากุขึ�น”
นางที่านติะวััน	อาภารัิตินคุณี		กุล่ัาวัเพิั�มื่เติิมื่
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ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับสำานักงานจัดหางาน จ.ปัตตานี ลงนาม
ความร่วมมือเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

	 มื่หาวิัที่ยาลััยสงขลัานคริินที่ริ์	 วิัที่ยาเขติปัติติาน่	 แลัะ
สำานักุงานจััดหางานจัังหวััดปัติติาน่	 ลังนามื่บันทึี่กุควัามื่ร่ิวัมื่ม่ื่อ
แสดงเจัตินาริมื่ณี์ในกุาริดำาเนินกุาริเติร่ิยมื่พัร้ิอมื่แกุ่นักุศึกุษา
กุ่อนเข้าสู่ติลัาดแริงงานเพ่ั�อกุาริม่ื่งานที่ำาโดยม่ื่	 ริศ.อิ�มื่จิัติ	
เลิัศพังษ์สมื่บัติิ	 ริองอธิ์กุาริบด่วิัที่ยาเขติปัติติาน่	แลัะนางสาวัอุบลั	
ช่วัยพััฒน์	 จััดหางานจัังหวััดปัติติาน่	 ลังนามื่บันทึี่กุข้อติกุลัง
ร่ิวัมื่กัุน		เม่ื่�อวัันท่ี่�	20	กุุมื่ภาพัันธ์์	2563	

 ริ ศ . อิ� มื่ จิั ติ 	 เ ลิั ศ พั ง ษ์ ส มื่ บั ติิ
ริองอธิ์กุาริบด่วิัที่ยาเขติปัติติาน่	 กุล่ัาวัว่ัา		
บันทึี่กุ ข้อติกุลังควัามื่ร่ิวัมื่ม่ื่อริะหว่ัาง	
มื่หาวัิที่ยาลััยสงขลัานคริินที่ริ์	 วิัที่ยาเขติ
ปัติติาน่	 แลัะสำานักุงานจััดหางานจัังหวััด
ปัติติาน่	 จััดที่ำาขึ�นเพ่ั�อแสดงเจัตินาริมื่ณ์ี

ร่ิวัมื่กัุนในกุาริดำาเนินกุาริเติร่ิยมื่พัร้ิอมื่แกุ่นักุศึกุษามื่หาวิัที่ยาลััย
สงขลัานคริินที่ร์ิ	 วิัที่ยาเขติปัติติาน่	 กุ่อนเข้าสู่ติลัาดแริงงาน
เพ่ั�อกุาริม่ื่งานที่ำาโดยท่ี่�มื่หาวิัที่ยาลััยสงขลัานคริินที่ร์ิ	 วิัที่ยาเขติ
ปัติติาน่		กุำาหนดแนวัที่างกุาริดำาเนินงานให้กัุบนักุศึกุษาได้รัิบกุาริ
แนะแนวัอาช่พั	 กุำาหนดแลัะออกุแบบหลัักุสูติริฝึ่กุอบริมื่
ภาษาติ่ า งปริะ เที่ศให้ กัุบ นักุ ศึกุษาแลัะปริะชาชนทัี่� วั ไป
เ พ่ั� อ เ พิั� มื่ ทัี่กุษะภาษาติ่ างปริะเที่ศเพั่� อกุาริ ม่ื่งานที่ำาแลัะ
เติร่ิยมื่ควัามื่พัร้ิอมื่ไปที่ำางานในต่ิางปริะเที่ศ	มื่หาวิัที่ยาลััยได้จััดตัิ�ง
ศูนย์ส่งเสริิมื่กุาริหางานนักุศึกุษา	 ให้แกุ่นักุศึกุษาแลัะบุคคลัทัี่�วัไป
ด้านสำานักุงานจััดหางานจัังหวััดปัติติาน่	 	 ม่ื่กุาริสนับสนุนวิัที่ยากุริ		
นักุแนะแนวัอาช่พัจัากุศูนย์บริิกุาริจััดหางานเพั่�อคนไที่ย

แบบคริบวังจัริ	เพ่ั�อให้ควัามื่รู้ิเกุ่�ยวักัุบ	10	อุติสาหกุริริมื่เป้าหมื่าย	
กุลัไกุขับเคล่ั�อนเศริษฐกิุจัเพ่ั�ออนาคติ	 กุาริพััฒนาบุคลิักุภาพั	
กุาริหางาน	 เที่คนิคกุาริสัมื่ภาษณ์ีงาน	 สนับสนุนเคร่ิ�องม่ื่อแบบ
ที่ดสอบที่างจิัติวิัที่ยา	แลัะแบบที่ดสอบภาษาอังกุฤษ	ปริะสานงาน
ฝึ่กุอบริมื่ภาษาติ่างปริะเที่ศให้นักุศึกุษา	 ขึ�นที่ะเบ่ยนหางานผู่้าน
ริะบบออนไลั น์ 	 ดำา เ นินกุาริปริะสานงานนาย จ้ั า งห ร่ิอ
สถานปริะกุอบกุาริให้ควัามื่รู้ิแนะแนวัคุณีสมื่บัติิท่ี่�นายจ้ัาง
ต้ิองกุาริท่ี่�เป็นปริะโยชน์ต่ิอนักุศึกุษากุ่อนเข้าสู่ติลัาดแริงงาน	
แลัะจััดอบริมื่ให้ควัามื่รู้ิเกุ่�ยวักัุบกุาริให้บริิกุาริของสำานักุงาน
จััดหางานจัังหวััดปัติติาน่	 กุริมื่แริงงาน	 แลัะกุาริใช้เคร่ิ�องม่ื่อ
ที่างจัิติวิัที่ยาให้แกุ่นักุศึกุษาสาขาจัิติวิัที่ยา	 ชั�นปีท่ี่�	 3-4	 ท่ี่�ปริะจัำา
ศูนย์ส่งเสริิมื่กุาริหางานนักุศึกุษา	 มื่หาวิัที่ยาลััยสงขลัานคริินที่ร์ิ	
วิัที่ยาเขติปัติติาน่								
	 “คาดห วัั ง ว่ั า นักุ ศึกุษาแลัะปริะชาชนจัะไ ด้ รัิบ
กุาริแนะแนวัอาช่พัให้ รู้ิศักุยภาพัของตินเอง	 ม่ื่ควัามื่รู้ิเร่ิ�อง
แนวัโน้มื่ติลัาดแริงงาน	 	อบริมื่กุาริพััฒนาบุคลิักุภาพั	กุาริที่ดสอบ
แบบวััดบุคลิักุภาพัเพั่�อกุาริศึกุษาติ่อแลัะกุาริเล่ัอกุอาช่พั	 แลัะ

แบบที่ดสอบวััดภาษาอังกุฤษ	 ริวัมื่ทัี่�งได้
ที่ริาบขั�นติอนกุาริหางานหร่ิอสมัื่คริงาน	
เพ่ั�อกุาริม่ื่งานที่ำาได้อย่างม่ื่ปริะสิที่ธิ์ภาพั”	
นางสาวัอุบลั	 ช่วัยพััฒน์	 จััดหางานจัังหวััด
ปัติติาน่	กุล่ัาวัเพิั�มื่เติิมื่
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สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โชว์ผลงานวิจัย
ไม่ขึ้นหิ้ง-ใช้งานได้จริง ช่วยเหลือชุมชน

	 มื่หาวิัที่ยาลััยสงขลัานคริินที่ร์ิ	 (มื่.อ.)	 เชิญ่ส่�อมื่วัลัชน
เย่�ยมื่ชมื่ศักุยภาพัที่างด้านวิัชากุาริของวิัที่ยาเขติสุริาษฎร์ิธ์าน่	
ในโคริงกุาริ	 “เคร่ิอข่ายปริะชาสัมื่พัันธ์์สงขลัานคริินที่ร์ิ	 ครัิ�งท่ี่�	 3	
(The	 3rd	 PSU	 Network	 on	 Surat	 Thai	 Campus)”	 เน้น
กุาริเร่ิยนรู้ิภาคที่ฤษฎ่แลัะกุาริปฏิบัติิงานจัริิงในสถานปริะกุอบกุาริ
ทัี่�งภาคธ์ุริกิุจัแลัะอุติสาหกุริริมื่เพั่�อพัร้ิอมื่เข้าสู่ติลัาดแริงงาน
เม่ื่�อสำาเร็ิจักุาริศึกุษา
	 มื่หาวิัที่ยาลััยสงขลัานคริินที่ร์ิ	 จััดโคริงกุาริเคร่ิอข่าย
ปริะชาสัมื่พัันธ์์สงขลัานคริินที่ร์ิ	 ครัิ�งท่ี่�	 3	 เพ่ั�อเปิดโอกุาสให้
ส่�อมื่วัลัชนได้เข้าสัมื่ผัู้สกัุบบริริยากุาศกุิจักุริริมื่	 แลัะได้เห็นผู้ลังาน
ท่ี่�เป็นรูิปธ์ริริมื่ของมื่หาวัิที่ยาลััย	 ในทุี่กุวิัที่ยาเขติ	 โดยในปีน่�จััด
โคริงกุาริท่ี่�มื่หาวิัที่ยาลััยสงขลัานคริินที่ริ์	 วิัที่ยาเขติสุริาษฎริ์ธ์าน่	
เม่ื่�อวัันท่ี่�	 30	 มื่กุริาคมื่	 –	 1	 กุุมื่ภาพัันธ์์	 2563	 โดยม่ื่ส่�อมื่วัลัชน
จัากุภาคใต้ิ	 ส่วันกุลัาง	 ภาคเหน่อ	 ริวัมื่	 45	 สำานักุ	 แลัะ
ปริะชาสัมื่พัันธ์์ของมื่หาวิัที่ยาลััยทุี่กุวิัที่ยาเขติ	 เข้าร่ิวัมื่ริวัมื่จัำานวัน	
80	 คน	 โดยพิัธ่์เปิดโคริงกุาริม่ื่ขึ�น	 	 เม่ื่�อวัันท่ี่�	 30	 มื่กุริาคมื่	 2563	
ณี	หอปริะชุมื่มื่หาวิัที่ยาลััยสงขลัานคริินที่ร์ิ	วิัที่ยาเขติสุริาษฎร์ิธ์าน่
ซึึ่�งได้รัิบเกุ่ยริติิจัากุคณีะผูู้้บริิหาริ	 คณีาจัาริย์แลัะนักุศึกุษา	
วิัที่ยาเขติสุริาษฎร์ิธ์าน่ให้กุาริต้ิอนรัิบอย่างอบอุ่น

 	 	 	 	ริศ.ดริ.เจัริิญ่		นาคะสริริค์	ริองอธิ์กุาริบด่วิัที่ยาสุริาษฎร์ิธ์าน่	
เป็นปริะธ์านเปิดงาน	 กุล่ัาวัว่ัา	 มื่หาวิัที่ยาลััยสงขลัานคริินที่ร์ิ
ปริะกุอบด้วัย	 5	 วิัที่ยาเขติ	 ม่ื่กุาริบริิหาริงานภายใต้ิรูิปแบบ
PSU	System		กุล่ัาวัค่อ	PSU	System	เป็นริะบบปริะสิที่ธิ์ภาพั
ที่างกุาริบริิหาริท่ี่�ยึดหลัักุควัามื่เช่�อมื่โยงแลัะเป็นเคร่ิอข่าย
ขอ ง วัิ ที่ ย า เข ติ เ พั่� อ เ กุ่� อ ห นุ น ใ ห้ ส า มื่ า ริ ถ ใ ช้ ที่ รัิ พั ย า กุ ริ
ควัามื่เช่�ยวัชาญ่	 แลัะริากุฐานวิัชากุาริร่ิวัมื่กัุน	 ซึึ่�งกุาริดำาเนินงาน
ติามื่แผู้นยุที่ธ์ศาสติร์ิของมื่หาวิัที่ยาลััยให้ปริะสบควัามื่สำาเร็ิจันั�น
จัำาเป็นต้ิองอาศัยกุาริรัิบรู้ิของชุมื่ชนเพ่ั�อให้เกิุดควัามื่เข้าใจัแลัะ
ควัามื่ร่ิวัมื่ม่ื่อ	 ซึึ่�งในส่วันน่�มื่หาวิัที่ยาลััยก็ุได้รัิบควัามื่ร่ิวัมื่ม่ื่อ
จั า กุ ส่� อ มื่ วั ลั ชน เ ป็ น อ ย่ า ง ด่ เ ส มื่ อ มื่ า แ ลั ะ ถ่ อ โ อ กุ า ส น่�
ในกุาริกุริะชับควัามื่สัมื่พัันธ์์แลัะสร้ิางเคร่ิอข่ายเพ่ั�อควัามื่ร่ิวัมื่ม่ื่อ
กัุนต่ิอไปในอนาคติต่ิอไป
	 โดยโคริงกุาริเคร่ิอข่ายปริะชาสัมื่พัันธ์์สงขลัานคริินที่ร์ิ	
ครัิ�งท่ี่�	3	ในปีน่�กุำาหนดจััดขึ�นท่ี่�วิัที่ยาเขติสุริาษฎร์ิธ์าน่	ซึึ่�งเป็นพ่ั�นท่ี่�
ท่ี่�พัร้ิอมื่ด้วัยที่รัิพัยากุริธ์ริริมื่ชาติิ	 แหล่ังเพัาะปลูักุพ่ัชสวันแลัะ
ไม้ื่ผู้ลัท่ี่�ม่ื่ค่าที่างเศริษฐกิุจั	 ม่ื่แหล่ังท่ี่องเท่ี่�ยวัที่างที่ะเลั	 แลัะบนบกุ
ดังนั�นกุาริเร่ิยนกุาริสอน	 กุาริวิัจััย	 กุาริบริิกุาริวิัชากุาริของ
วิัที่ยาเขติสุริาษฎริ์ธ์าน่	 จึังมุ่ื่งเน้นกุาริติอบสนองบริิบที่ของพ่ั�นท่ี่�
ดังกุล่ัาวั	 โดยมุ่ื่งพััฒนางานวิัจััยแลัะควัามื่เป็นนานาชาติิ
ด้านพ่ัช	 เศริษฐกิุจั	 กุาริบริิหาริจััดกุาริพ่ัชเศริษฐกิุจัโดยเฉพัาะ
อย่างยิ�งด้านไม้ื่	 แลัะกุาริเพัาะเล่ั�ยงสัติว์ันำ�าเศริษฐกิุจัแห่งภูมิื่ภาค
เอเซ่ึ่ยติะวัันออกุเฉ่ยงใต้ิ	เน้นกุาริเร่ิยนรู้ิภาคที่ฤษฎ่แลัะกุาริปฏิบัติิ
งานจัริิงในพ่ั�นท่ี่�ชุมื่ชน	 สถานปริะกุอบกุาริทัี่�งภาคธุ์ริกิุจัแลัะ
อุติสาหกุริริมื่	 เพ่ั�อพัร้ิอมื่เข้าสู่ติลัาดแริงงานเม่ื่�อสำาเร็ิจักุาริศึกุษา
ต่ิอไปในอนาคติ
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	 ภายในงานจััดให้ม่ื่กุาริแถลังข่าวังาน	 คริบริอบ	 30	 ปี	
วิัที่ยาเขติสุริาษฎร์ิธ์าน่	 กุาริปริะชาสัมื่พัันธ์์งาน	 PSU	 Research	
EXPO	 2020	 ซึึ่�งเป็นมื่หกุริริมื่งานวิัจััยครัิ�งแริกุของมื่หาวิัที่ยาลััย
สงขลัานคริินที่ร์ิ	 จััดขึ�นเม่ื่�อวัันท่ี่�	 14	 กุุมื่ภาพัันธ์์	 2563	 ณี	
ศูนย์ปริะชุมื่นานาชาติิฉลัองสิริิริาชสมื่บัติิคริบ	 60	 มื่หาวิัที่ยาลััย
สงขลัานคริินที่ร์ิ	 วิัที่ยาเขติหาดใหญ่่	 แลัะงาน	 “คุณีค่าสงขลัา
นคริินที่ร์ิ	 PSU	 Day	 of	 Pride	 2020”	 ซึึ่�่งจััดขึ�นเม่ื่�อวัันท่ี่�่
13	 ม่ื่นาคมื่	 2563	ณี	 ศูนย์ปริะชุมื่นานาชาติิฉลัองสิริิริาชสมื่บัติิ
คริบ	 60	 ปี	 มื่หาวิัที่ยาลััยสงขลัานคริินที่ร์ิ	 วิัที่ยาเขติหาดใหญ่่	
ม่ื่ปาฐกุถาพิั เศษในหัวั ข้อ 	 คุณีค่าสงขลัานค ริินที่ ร์ิ 	 โดย
ผู้ศ.	ดริ.นิวััติิ	แกุ้วัปริะดับ	อธิ์กุาริบด่มื่หาวิัที่ยาลััยสงขลัานคริินที่ร์ิ	
แลัะร่ิวัมื่ยินด่กัุบผูู้้สร้ิางช่�อเ ส่ยงให้ กัุบมื่หาวิัที่ยาลััยทัี่� งใน
ริะดับชาติิแลัะนานาชาติิ	 พัร้ิอมื่ชมื่นิที่ริริศกุาริผู้ลังานแลัะ
นวััติกุริริมื่ของผูู้้ได้รัิบริางวััลัอ่กุด้วัย

	 หลัังจัากุพิัธ่์เปิดโคริงกุาริฯ	 ส่�อมื่วัลัชนได้เข้าชมื่
นิที่ริริศกุาริ	 แลัะผู้ลังานเด่นหน่วัยงานของมื่หาวิัที่ยาลััย	 ได้แกุ่	
ผู้ลังาน	“Smart	Learners	for	the	future”	โดยสำานักุกุาริศึกุษา
แลัะนวััติกุริริมื่กุาริเร่ิยนรู้ิ	 โคริงกุาริ	 มื่.อ.	 เพ่ั�อกุาริพััฒนาคุณีภาพั
ช่วัิติแลัะชุมื่ชนเข้มื่แข็ง	 โดยสำานักุวิัจััยแลัะพััฒนา	 โคริงกุาริ
ส่ง เส ริิมื่เค ร่ิอข่าย วิัสาหกิุจัชุมื่ชนเพั่� อกุาริพััฒนาท่ี่�ยั� งย่น	
(Excellence	Center)	โดยศูนย์บริิกุาริวิัชากุาริ	แลัะกุารินำาเสนอ
ผู้ลังานเด่นของนักุวิัชากุาริแลัะนักุศึกุษาริะดับบัณีฑิิติศึกุษาของ
วิัที่ยาเขติสุริาษฎร์ิธ์าน่	อาทิี่	โคริงกุาริ	Herbal	City	เม่ื่องสมุื่นไพัริ
จัังหวััดสุริาษฎร์ิธ์าน่	 โคริงกุาริติามื่ริอยศาสติร์ิพัริะริาชาเพ่ั�อ
กุาริพััฒนาท่ี่�ยั�งย่น	 โคริงกุาริแนวัที่างกุาริพััฒนากุาริจััดกุาริ
อุที่กุภัยอย่างยั�งย่นในพ่ั�นท่ี่� เกุาะสมุื่ย	 จัังหวััดสุริาษฎร์ิธ์าน่	
โคริงกุาริกุาริพััฒนาเคร่ิอข่ายวิัสาหกิุจัชุมื่ชน	 บนเส้นที่างกุาริท่ี่องเท่ี่�ยวั
เชิงสุขภาพั	 สุริาษฎร์ิธ์าน่–เข่�อนรัิชชปริะภา	 ผู่้านส่�อกุาริติลัาด
แบบดิจิัติอลั	 โคริงกุาริริางวััลัสหกิุจัศึกุษาริะดับเคร่ิอข่ายแลัะ
ริะดับชาติิ	 โคริงกุาริบล็ัอกุยางปูพ่ั�น	 โคริงกุาริศูนย์กุาริเร่ิยนรู้ิ
เที่คโนโลัย่กุาริผู้ลิัติผู้ลิัติภัณีฑ์ิบล็ัอกุยางพัาริา	บล็ัอกุโฟ้มื่ยางพัาริา
แลัะบล็ัอกุคอนกุร่ิติมื่วัลัเบาผู้สมื่วััสดุที่างกุาริเกุษติริในชุมื่ชน
กุลุ่ัมื่จัังหวััดภาคใต้ิฝั่�งอ่าวัไที่ย	 อ่กุทัี่�งได้นำาคณีะส่�อมื่วัลัชน
เข้าเย่�ยมื่ชมื่	 “โริงเร่ิยน	 มื่อ.	 วิัที่ยานุสริณ์ี	 สุริาษฎริ์ธ์าน่	 โริงเร่ิยน
นวััติกุริริมื่กุาริเร่ิยนรู้ิแลัะกุาริวัิจััย”	 ภายใต้ิกุาริกุำากัุบดูแลัของ
มื่หาวิัที่ยาลััยสงขลัานคริินที่ร์ิ	 วิัที่ยาเขติสุริาษฎร์ิธ์าน่	 แลัะผู้ลังาน
วิัจััยเพ่ั�อเพิั�มื่มูื่ลัค่ายางพัาริา	 โดยกุารินำาไปใช้ปูพ่ั�นสริะนำ�า
แลัะที่ำาถนนยางพัาริาแอสฟ้าติิกุ	อ่กุด้วัย

staff_pc002
Cross-Out
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16 หน่วยงาน ม.อ.ปัตตานี ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการดำาเนินการสำานักงาน
สีเขียวเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน

	 ทุี่กุคณีะในมื่หาวัิที่ยาลััยสงขลัานคริินที่ร์ิ	 วิัที่ยาเขติ
ปัติติาน่	 แลัะ	 16	 หน่วัยงาน	 ที่ำาข้อติกุลังเพ่ั�อกุาริเป็นสำานักุงาน
ส่เข่ยวักัุบเพ่ั�อมุ่ื่งสู่กุาริเป็นมื่หาวิัที่ยาลััยท่ี่�ยั�งย่น	 โดยจัะรัิบกุาริ
ปริะเมิื่นครัิ�งแริกุในเด่อนพัฤษภาคมื่	2563
 เม่ื่�อวัันท่ี่�	 25	 กุุมื่ภาพัันธ์์	 2563	 ริศ.	 อิ�มื่จิัติ	 เลิัศพังษ์สมื่บัติิ
ริองอธิ์กุาริบด่วัิที่ยาเขติปัติติาน่	 ได้ลังนามื่บันทึี่กุข้อติกุลัง
ควัามื่ร่ิวัมื่ม่ื่อในกุาริดำาเนินกุาริสำานักุงานส่เข่ยวั	 ริะหว่ัาง
ท่ี่มื่บริิหาริวิัที่ยาเขติปัติติาน่	 ร่ิวัมื่กัุบคณีะ/หน่วัยงานต่ิางๆ	
ริวัมื่	 16	 หน่วัยงาน	 โดยม่ื่วััติถุปริะสงค์เพ่ั�อถ่ายที่อดแลัะ
แลักุเปล่ั�ยนควัามื่รู้ิในกุาริดำาเนินกุาริเพ่ั�อให้หน่วัยงานภายใน
วิัที่ยาเขติปัติติาน่	 กุ้าวัสู่กุาริเป็นสำานักุงานส่เข่ยวั	 แลัะขับเคลั่�อน
เป็นมื่หาวิัที่ยาลััยส่เข่ยวั	 (Green	University)	 หร่ิอมื่หาวิัที่ยาลััย
ท่ี่�ยั�งย่น	 ต่ิอไปคณีะ/หน่วัยงานท่ี่�ลังนามื่บันทึี่กุข้อติกุลังควัามื่ร่ิวัมื่ม่ื่อ
ในกุาริดำาเนินกุาริสำานักุงานส่เข่ยวั	(Green	Office)	มื่หาวิัที่ยาลััย
สงขลัานคริินที่ริ์	 วิัที่ยาเขติปัติติาน่	 เพ่ั�อมุ่ื่งสู่กุาริเป็นมื่หาวิัที่ยาลััย
ท่ี่�ยั�งย่นปริะกุอบด้วัยคณีะศึกุษาศาสติร์ิ	 คณีะมื่นุษยศาสติร์ิ
แลัะสั ง คมื่ศาสติริ์ 	 คณีะ วิัที่ย าศาสติริ์ แ ลัะ เที่ค โน โลัย่
คณีะศิลัปกุริริมื่-ศาสติริ์	 คณีะวัิที่ยากุาริส่�อสาริ	 คณีะริัฐศาสติริ์	
คณีะวิัที่ยากุาริอิสลัามื่	 คณีะพัยาบาลัศาสติร์ิ	 วิัที่ยาเขติปัติติาน่	
สถาบันวััฒนธ์ริริมื่ศึกุษากัุลัยาณิีวััฒนา	 สำานักุส่งเสริิมื่แลัะบริิกุาริ

วิัชากุาริ	 สำานักุวิัที่ยบริิกุาริ	 กุองกิุจักุารินักุศึกุษา	 กุองธุ์ริกุาริ	
กุองบริิกุาริกุาริศึกุษา	 กุองแผู้นงาน	 แลัะกุองอาคาริสถานท่ี่�	
โดยคณีะ/หน่วัยงานต้ิองดำาเนินกุาริจััดที่ำาสำานักุงานส่เข่ยวั
ติามื่เกุณีฑิ์แลัะข้อกุำาหนดของกุริมื่ส่งเสริิมื่คุณีภาพัสิ�งแวัดล้ัอมื่
ในด้านต่ิาง	 ๆ	 5	 ด้าน	 ได้แกุ่กุาริจััดกุาริพัลัังงาน	 กุาริจััดกุาริขยะ	
กุาริจััดกุาริพ่ั�นท่ี่�ส่เข่ยวั	 กุาริจััดกุาริริะบบขนส่ง	 แลัะกุาริจััดกุาริ
ริะบบนำ�า	 โดยม่ื่เกุณีฑ์ิกุาริให้คะแนน	 ติามื่หมื่วัดต่ิางๆ	 ดังน่�	
หมื่วัด	 1	 นโยบายวัางแผู้นกุาริดำาเนินงานแลัะกุาริปรัิบปรุิง
อย่างต่ิอเน่�อง	ร้ิอยลัะ	25	หมื่วัด	2	กุาริส่�อสาริแลัะสร้ิางจิัติสำานึกุ	
ร้ิอยลัะ	15	 	หมื่วัด	3	กุาริใช้ที่รัิพัยากุริแลัะพัลัังงาน	 ร้ิอยลัะ	15	
หมื่วัด	4	กุาริจััดกุาริของเส่ย	ร้ิอยลัะ	15	หมื่วัด	5	สภาพัแวัดล้ัอมื่
แลัะควัามื่ปลัอดภัย	 ร้ิอยลัะ	 15	 แลัะหมื่วัด	 6	 กุาริจััดซ่ึ่�อแลัะ
จััด จ้ั า ง 	 ร้ิ อยลัะ 	 15 	 ซึึ่� ง วิั ที่ยา เขติ ปัติติา น่ ส่ ง ใบส มัื่คริ
เข้าร่ิวัมื่โคริงกุาริส่งเสริิมื่สำานักุงานส่เข่ยวั	 (Green	 Office)	
ปี	 2563	 กัุบกุริมื่ส่งเสริิมื่คุณีภาพัสิ�งแวัดล้ัอมื่	 เม่ื่�อวัันท่ี่�	 28	
กุุมื่ภาพัันธ์์	 2563	 แลัะเข้ารัิบกุาริติริวัจัปริะเมิื่นหลัักุฐาน
กุาริดำาเนินงานครัิ�งแริกุภายในเด่อนพัฤษภาคมื่	 2563	 ทัี่�งน่�
เม่ื่�อปี	 2562	 กุองกุิจักุารินักุศึกุษาวัิที่ยาเขติปัติติาน่	 ได้รัิบ
กุาริติริวัจัปริะเมิื่นสำานักุงานส่เข่ยวั	 	 ท่ี่�เป็นมิื่ติริกัุบสิ�งแวัดล้ัอมื่	
(Green	 Office)	 ริะดับปริะเที่ศ	 โดยได้รัิบริางวััลัริะดับด่เย่�ยมื่
มื่าแล้ัวั
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คณะศึกษาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ
ด้านคณิตศาสตรศึกษา เพื่อเปิดพื้นที่นักวิจัยด้านคณิตศาสตร์

	 คณีะศึกุษาศาสติร์ิ	 มื่หาวิัที่ยาลััยสงขลัานคริินที่ร์ิ	
วิัที่ยาเขติปัติติาน่	เป็นเจ้ัาภาพัจััดปริะชุมื่วิัชากุาริด้านคณิีติศาสติริ
ศึกุษาครัิ�งท่ี่�	6		โดยสมื่าคมื่คณิีติศาสติริศึกุษา	“คณิีติศาสติร์ิริะดับ
โริงเร่ิยนแนวัใหม่ื่ใน	Digital	Era”	ร่ิวัมื่กัุบ	มื่หาวิัที่ยาลััยเคร่ิอข่าย
ภายใต้ิ	 ปริะกุอบด้วัยมื่หาวิัที่ยาลััยทัี่กุษิณี	 มื่หาวิัที่ยาลััยริาชภัฎ
สุริาษฎร์ิธ์าน่	มื่หาวิัที่ยาลััยริาชภัฏนคริศร่ิธ์ริริมื่ริาช	มื่หาวิัที่ยาลััย
ริาชภัฏภูเก็ุติ	 แลัะมื่หาวิัที่ยาลััยริาชภัฏยะลัา	 โดยม่ื่นายปร่ิชา
ชนะกิุจักุำาจัริ	 ริองผูู้้ว่ัาริาชกุาริจัังหวััดปัติติาน่	 เป็นปริะธ์านในพิัธ่์เปิด	
ริศ.อิ�มื่จิัติ	 เลิัศพังษ์สมื่บัติิ	 ริองอธิ์กุาริบด่วิัที่ยาเขติปัติติาน่	 แลัะ
ริศ.ดริ.เอกุริินที่ร์ิ	 สังข์ที่อง	 คณีบด่คณีะศึกุษาศาสติร์ิ	 วิัที่ยาเขติ
ปัติติาน่กุล่ัาวัต้ิอนรัิบ	 ริศ.ดริ.ไมื่ติร่ิ	 อินที่ร์ิปริะสิที่ธิ์�	 นายกุสมื่าคมื่
คณิีติศาสติริศึกุษา	 กุล่ัาวัริายงาน	 เม่ื่�อวัันท่ี่�	 15	 กุุมื่ภาพัันธ์์	 2563	
	 ริศ.ดริ.ไมื่ติร่ิ	 อินที่ร์ิปริะสิที่ธิ์�	
นายกุสมื่าคมื่คณิีติศาสติริศึกุษา	 กุล่ัาวัว่ัา		
สำา ห รัิ บ กุ า ริ ป ริ ะ ชุ มื่ วิั ช า กุ า ริ ด้ า น
คณิีติศาสติริศึกุษา	 ครัิ�งท่ี่� 	 6	 เพ่ั�อเป็น
กุาริเปิดพ่ั�นท่ี่�สำาหรัิบนักุวิัจััย	คณีาจัาริย์	ครูิ
แลัะนักุศึกุษาให้ม่ื่โอกุาสในกุาริแลักุเปลั่�ยน
กุาริเร่ิยนรู้ิท่ี่� ม่ื่ปริะโยชน์ต่ิอกุาริพััฒนาคณิีติศาสติร์ิศึกุษา
ในปริะเที่ศไที่ย	 ม่ื่ผูู้้เข้าร่ิวัมื่งานปริะกุอบด้วัย	 ผูู้้บริิหาริแลัะ
คณีาจัาริย์	ผูู้้อำานวัยกุาริโริงเร่ิยนครูิ	แลัะนักุศึกุษา	จัำานวัน	500	คน
ม่ื่กุารินำาเสนอผู้ลังานแบบบริริยาย	จัำานวัน	14	ผู้ลังาน	แลัะแบบ
โปสเติอร์ิ	 จัำานวัน	 22	 	 ริวัมื่	 36	 ผู้ลังาน	 	 แลัะยังม่ื่กุาริบริริยาย
พิัเศษโดยผูู้้เช่�ยวัชาญ่ด้านคณิีติศาสติริศึกุษาริะดับโลักุ	 ปริะกุอบ
ด้วัย	 Prof.	 Dr.	 Gabriel	Matney	 ผูู้้เช่�ยวัชาญ่จัากุ	 School	 of	
Teaching	and	Learning,	Bowling	Green	State	University	
ปริะเที่ศสหริัฐอเมื่ริิกุา	 บริริยายพิัเศษเร่ิ�อง	 “กุาริปริะเมื่ิน
คณิีติศาสติร์ิริะดับโริงเร่ิยนแนวัใหม่ื่ใน	 Digital	 Era”	 แลัะ		
ริศ.ดริ.ไมื่ติร่ิ	 อินที่ร์ิปริะสิที่ธิ์�	 นายกุสมื่าคมื่คณีิติศาสติริศึกุษา	

ริองอธ์ิกุาริบด่ฝ่่ายกุาริศึกุษา	 มื่หาวิัที่ยาลััยขอนแกุ่น	 รัิกุษากุาริแที่น
ผูู้้อำานวัยกุาริสถาบันวิัจััยแลัะพััฒนาวิัชาช่พัครูิสำาหรัิบอาเซ่ึ่ยน	
บริริยายพิัเศษเร่ิ�องคณิีติศาสติร์ิริะดับโริงเร่ิยนแนวัใหม่ื่ใน	
Digital	 Era	 กุาริเสวันาเร่ิ�อง	 คณิีติศาสติร์ิริะดับโริงเร่ิยนแนวัใหม่ื่
ใน	Digital	Era	โดย	ผู้ศ.ดริ.สมื่พัริ	ช่วัยอาร่ิย์	 ผูู้้อำานวัยกุาริสำานักุ
วิัที่ยบริิกุาริ	 มื่หาวัิที่ยาลััยสงขลัานคริินที่ริ์	 วิัที่ยาเขติปัติติาน่		
ผู้ศ.ดริ.คำาริณี	สุนัติิ	อาจัาริย์สาขาวิัชาวิัที่ยากุาริคอมื่พิัวัเติอร์ิ	คณีะ
วิัที่ยาศาสติริ์	 มื่หาวิัที่ยาลััยขอนแกุ่น	 แลัะ	 ผู้ศ.ดริ.เด่นพังษ์	
สุด ภักุ ด่ 	 ริองอธ์ิ กุาริบ ด่ ฝ่่ าย พััฒนามื่หาวัิที่ยา ลััย ดิ จิั ทัี่ลั	
มื่หาวิัที่ยาลััยขอนแกุ่น	
											กุาริเสวันาเร่ิ�องพ่ั�นท่ี่�นวััติกุริริมื่กัุบกุาริพััฒนาคณิีติศาสติริ
ศึกุษาในภาคปฏิบัติิ	 โดยนายสมื่ริักุษ์	 พัริมื่มื่าสุข	 ผูู้้อำานวัยกุาริ
โริงเร่ิยนบ้านโนนแสนคำาหนองศาลัาศร่ิสะอาด	นายสุวิัที่ย์	จัันที่ร์ิติา
คุณีครูิเกุษ่ยณีจัากุโริงเร่ิยนบ้านนำ�าแพัร่ิ	นายบุญ่เจ่ัอ	ที่องปริะหวัั�น
ผูู้้รัิบใบอนุญ่าติโริงเร่ิยนศิริิพังษ์วิัที่ยา	 นายสันติิ	 บริริเลัง	 นักุวิัจััย
ปริะจัำาสถาบันวิั จััยแลัะพััฒนาวิัชาช่พัครูิสำาหรัิบอาเซ่ึ่ยน			
นอกุจัากุน่�ยังม่ื่กิุจักุริริมื่	 “เปิดชั�นเร่ิยน	 วิัชาคณิีติศาสติร์ิ	 ริะดับ
ปริะถมื่ศึกุษา	สอนโดย	ครูิซูึ่ไริยา	อาแด	โริงเร่ิยนบ้านคอลัอตัินหยง		
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วิทยาเขตปัตตานี มุ่ง 5 ด้านสร้างนักศึกษาคุณภาพ
และปลุกสำานึกสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว

	 ดริ.บดินที่ร์ิ	 แวัลัาเติะ	 ริองอธิ์กุาริบด่
ฝ่่ายพััฒนานักุศึกุษา	 มื่หาวิัที่ยาลััยสงขลัา
นคริินที่ร์ิ	 วิัที่ยาเขติปัติติาน่	 ไ ด้กุล่ัาวัถึง
แนวัที่างกุาริสริ้างนักุศึกุษาให้เป็นผูู้้ท่ี่�พัร้ิอมื่
จัะออกุไปใช้ช่วิัติ	แลัะอยูใ่นโลักุของกุาริที่ำางาน

ท่ี่ามื่กุลัางกุาริเปล่ั�ยนแปลังของเที่คโนโลัย่แลัะปัญ่หาควัามื่ไม่ื่แน่นอนว่ัา 
แม้ื่มื่หาวิัที่ยาลััยสงขลัานคริินที่ร์ิจัะได้รัิบกุาริปริะเมิื่นโดยสถาบัน
กุาริจััดอันดับคุณีภาพัให้เป็นมื่หาวิัที่ยาลััยคุณีภาพัของไที่ย	แต่ิก็ุยังเน้น
นโยบายกุาริพััฒนานักุศึกุษาให้อยู่ในสังคมื่ได้อย่างม่ื่ควัามื่สุขแลัะม่ื่
ทัี่กุษะกุาริคิดวิัเคริาะห์แลัะกุาริแกุ้ปัญ่หา	 นอกุเหน่อจัากุกุาริม่ื่เพ่ัยง
ควัามื่รู้ิที่างวิัชากุาริเท่ี่านั�น	
	 ในส่วันของวิัที่ยาเขติปัติติาน่	 ซึึ่�งจัะม่ื่โจัที่ย์ให้ต้ิองแกุ้ปัญ่หา
มื่ากุกุว่ัาวิัที่ยาเขติอ่�นๆ	 ของมื่หาวิัที่ยาลััย	 เน่�องจัากุม่ื่เร่ิ�องของ
สถานกุาริณ์ีแลัะปัญ่หาเศริษฐกิุจัในพ่ั�นท่ี่�	 จึังได้วัางรูิปแบบกุาริพััฒนา
นักุศึกุษาโดยบูริณีากุาริวัิชากุาริแลัะกุิจักุารินักุศึกุษาเข้าด้วัยกัุน	 เพ่ั�อ
ติอบโจัที่ย์กุาริได้งานที่ำาแลัะกุาริม่ื่สมื่ริริถนะในกุาริอยู่ริ่วัมื่กุันได้
ในโลักุแห่งกุาริเปล่ั�ยนแปลัง	โดยใช้หลัักุ	5H	สู่กุาริเป็น	SMART	Student	
หร่ิอนักุศึกุษาท่ี่�ม่ื่คุณีภาพั	 ใน	 5	 เร่ิ�องค่อ	 	 SMART	 Head	 ควัามื่ใฝ่่รู้ิ
ใฝ่่เร่ิยนเพ่ั�อให้ม่ื่ควัามื่รู้ิลึักุซึึ่�งในวิัชาช่พัท่ี่�กุำาลัังศึกุษา	 โดยมื่หาวิัที่ยาลััย
ได้สร้ิางสภาพัแวัดลั้อมื่ท่ี่�เอ่�อต่ิอกุาริศึกุษาแลัะควัามื่ม่ื่มื่าติริฐานของ
หลัักุสูติริ	 SMART	 Heart	 ควัามื่เป็นผูู้้ม่ื่จิัติใจัด่ม่ื่จิัติสาธ์าริณีะ	 เห็น
ปริะโยชน์ของเพ่ั�อนมื่นุษย์มื่ากุกุว่ัาปริะโยชน์ส่วันติน	 SMART	 Hand	

กุาริเป็นผูู้้ท่ี่� ม่ื่ทัี่กุษะในกุาริที่ำางานกุาริใช้ช่วิัติร่ิวัมื่กุัน	 ม่ื่ควัามื่คิด
สร้ิางสริริค์โดยบูริณีากุาริควัามื่รู้ิทัี่�งในแลัะนอกุห้องเร่ิยน	 SMART	
Habits	 กุาริสร้ิางนิสัยบัณีฑิิติให้เป็นผูู้้ม่ื่มื่ริริยาที่สังคมื่	 ตัิ�งแต่ิในช่วิัติ
นักุศึกุษาจันถึงในกุาริที่ำางานร่ิวัมื่กัุบผูู้้อ่�นแลัะกุาริม่ื่บุคลิักุภาพัท่ี่�ด่
ท่ี่�สังคมื่ต้ิองกุาริ	 แลัะสุดท้ี่ายค่อ	 SMART	 Health	 ค่อเป็นผูู้้ม่ื่สุขภาพั
กุายแลัะจิัติท่ี่�ด่	 ม่ื่กุาริส่งเสริิมื่ให้ม่ื่กุาริออกุกุำาลัังกุาย	 กุาริเล่ันกุ่ฬาเพ่ั�อ
ส่งเสริิมื่สุขภาพั	 อย่างไริก็ุติามื่เยาวัชนในปัจัจุับันมัื่กุอยู่ท่ี่ามื่กุลัาง
ควัามื่สะดวักุสบายจึังม่ื่สภาพัจัิติใจัท่ี่�ม่ื่ควัามื่อดที่นค่อนข้างจัำากัุด	
วิัที่ยา เขติปัติติาน่จัึ ง ไ ด้ ม่ื่กุาริ จััด ตัิ� ง ศูนย์สุ ขภาพัจิัตินักุ ศึกุษา
โ ดย นั กุ ศึ กุษ า ให ม่ื่ ทุี่ กุคน ต้ิ อ งที่ำา แบบสอบถามื่ ใน ช่ วั ง ขอ ง
กุาริลังที่ะเบ่ยนเร่ิยนเพ่ั�อปริะเมื่ินสุขภาพัจัิติใจั	 ที่ำาให้ได้ที่ริาบวั่า
นักุศึกุษาส่วันใหญ่่ม่ื่ควัามื่วิัติกุกัุงวัลัโดยยิ�งปีกุาริศึกุษาสูงขึ�นยิ�งม่ื่
ควัามื่วิัติกุกัุงวัลัมื่ากุขึ�น	 ซึึ่�งอาจัจัะเป็นกุาริกัุงวัลัเร่ิ�องกุาริได้งานที่ำา
หลัังจับกุาริศึกุษา	 ซึึ่�งจัะม่ื่กุาริพัูดคุยหร่ิอดำาเนินกุาริเพั่�อลัดปัญ่หา
ดังกุล่ัาวั	แลัะจัะม่ื่กุาริดูแลัเป็นพิัเศษสำาหรัิบบางกุริณ่ีต่ิอไป		
	 นอกุจัากุนั�น	 มื่หาวิัที่ยาลััยสงขลัานคริินที่ร์ิ	 วิัที่ยาเขติ
ปัติติาน่	 ยังให้ควัามื่สำาคัญ่กัุบสร้ิางสภาพัแวัดล้ัอมื่ท่ี่�เอ่�อต่ิอกุาริศึกุษา
ทัี่�งในแลัะนอกุห้องเร่ิยน	 โดยนำาเร่ิ�องของควัามื่เป็นมื่หาวิัที่ยาลััยส่เข่ยวั	
หร่ิอ	 Green	 Campus	 เข้าเป็นส่วันหนึ�งในกิุจักุริริมื่นักุศึกุษาซึึ่�งเป็น
ปริะชากุริส่วันใหญ่่ของมื่หาวิัที่ยาลััย	 เพ่ั�อขับเคล่ั�อนสู่กุาริลัดมื่ลัพิัษ
แลัะสร้ิางกุาริเป็นมิื่ติริกัุบสิ�งแวัดล้ัอมื่อย่างยั�งย่น	 แลัะม่ื่กุาริลังนามื่
ควัามื่ร่ิวัมื่ม่ื่อในกุาริดำาเนินกุาริสำานักุงานส่เข่ยวั	 หร่ิอ	 Green	Office	
ริะหว่ัางหน่วัยงานติ่าง	 ๆ	 16	 หน่วัยงานในวัิที่ยาเขติ	 เพ่ั�อขับเคลั่�อน
สู่ควัามื่เป็นมื่หาวิัที่ยาลััยส่เข่ยวั	 หร่ิอ	 Green	 University	 ซึึ่�งเป็นอ่กุ
กุ้าวัหนึ�งของกุาริร่ิวัมื่กัุนขยายพ่ั�นท่ี่�ส่เข่ยวัทัี่�วัทัี่�งวิัที่ยาเขติ	 หลัังจัากุ
ท่ี่�กุองกุิจักุารินักุศึกุษาวัิที่ยาเขติปัติติาน่	 ได้รัิบริางวััลัริะดับด่เย่�ยมื่
จัากุกุาริติริวัจัปริะเมื่ินสำานักุงานส่เข่ยวัท่ี่�เป็นมิื่ติริกุับสิ�งแวัดลั้อมื่	
(Green	Office)	ริะดับปริะเที่ศ	เม่ื่�อปี	2562	มื่าแล้ัวั



13

	 คณีะศึกุษาศาสติร์ิ	มื่หาวิัที่ยาลััยสงขลัานคริินที่ร์ิ			วิัที่ยาเขติ
ปัติติาน่	 พััฒนาองค์ควัามื่รู้ิ	 บนพ่ั�นฐานของกุาริวิัจััย	 แลัะนวััติกุริริมื่
ด้วัยกุารินำาองค์ควัามื่รู้ิไปเผู้ยแพัร่ิต่ิอองค์กุริกุาริศึกุษา	 สังคมื่	 เพ่ั�อกุาริพััฒนา
กุาริศึกุษาในจัังหวััดชายแดนใต้ิ	 ด้วัยกุาริใช้เที่คโนโลัย่ผู้สานด้วัยส่�อ
หนังส่อควัามื่จัริิงเสริิมื่	 กุาริพััฒนาครูิสอนไม่ื่ติริงวุัฒิในโริงเร่ิยน	 3	
จัังหวััดชายแดนภาคใต้ิ	 กุาริพััฒนาคุณีภาพักุาริศึกุษาแลัะกุาริพััฒนา
ท้ี่องถิ�น	โดยม่ื่สถาบันอุดมื่ศึกุษาเป็นพ่ั�เล่ั�ยง		
	 ผู้ศ.ดริ.เอกุริินที่ริ์	 สังข์ที่อง	 คณีบด่
คณีะศึกุษาศาสติริ์ 	 มื่หาวัิที่ยาลััยสงขลัา
นค ริินที่ ร์ิ 	 วิั ที่ย า เขติ ปัติติา น่ 	 กุ ล่ั า วั ว่ั า	
คณีะศึกุษาศาสติริ์เป็นผูู้้นำาในกุาริผู้ลัิติแลัะ
พััฒนาครูิ	 ท่ี่�ม่ื่ควัามื่เป็นเลิัศที่างด้านวิัชากุาริใน
ริะดับชาติิ	 	 พััฒนาองค์ควัามื่รู้ิ	บนพ่ั�นฐานของ
กุาริวัิจััย	 แลัะนวััติกุริริมื่	 ด้วัยกุารินำากุาริใช้เที่คโนโลัย่ผู้สานด้วัย
ส่�อหนังส่อควัามื่จัริิงเสริิมื่	 หร่ิอ	 AR	 สำาหริับผูู้้บกุพัริ่องที่างกุาริได้ยิน	
เป็นกุารินำาเที่คโนโลัย่กุาริส่�อควัามื่จัริิงเสริิมื่	 ด้วัยกุาริที่ดลัอง	 ศึกุษาผู้ลั
ของกุาริจััดกุาริเร่ิยนกุาริสอนโดยใช้หนังส่อควัามื่จัริิงเสริิมื่	 เร่ิ�องภาษา
ม่ื่อไที่ยในช่วิัติปริะจัำาวััน	 กัุบนักุเร่ิยนท่ี่�ม่ื่บกุพัร่ิองที่างกุาริได้ยินในพ่ั�นท่ี่�
จัังหวััดปัติติาน่	 ผูู้้เร่ิยนสามื่าริถเร่ิยนรู้ิได้ติลัอดเวัลัา	 ไม่ื่ว่ัาจัะเป็นกุาริใช้
หนังส่อควัามื่จัริิงเสริิมื่	 ท่ี่�สถานศึกุษาหร่ิอกุาริที่บที่วันบที่เร่ิยนได้ด้วัย
ตินเอง	 ซึึ่�งติอบโจัที่ย์กุาริส่งเสริิมื่กุาริศึกุษาในปัจัจุับันท่ี่�เน้นกุาริเร่ิยนรู้ิ
ท่ี่�เท่ี่าเท่ี่ยมื่กัุน	 แลัะสนับสนุนให้ม่ื่กุาริพััฒนาส่�อนวััติกุริริมื่ท่ี่�ม่ื่คุณีภาพั		
	 โคริงกุาริกุาริพััฒนาครูิสอนไม่ื่ติริงวุัฒิในโริงเร่ิยน	 3	 จัังหวััด
ชายแดนภาคใต้ิ	 	 โดยในปี	 2562	 ได้จััดหลัักุสูติริกุาริพััฒนาทัี่กุษะ
กุาริจััดกุาริเร่ิยนรู้ิวิัที่ยากุาริคำานวัณี	 ด้วัยกุาริอบริมื่ให้ควัามื่รู้ิ	 จััดที่ำา
ตัิวัอย่างกิุจักุริริมื่กุาริเร่ิยนรู้ิ	 วิัที่ยากุาริคอมื่พิัวัเติอร์ิ	 จัากุส่�อกุาริเร่ิยนรู้ิ
ของจัริิง	โดยม่ื่กุลุ่ัมื่เป้าเป็นครูิ	3	จัังหวััดชายแดนภาคใต้ิ	จัำานวัน	130	คน

คณะศึกษาศาสตร์  ยกระดับการศึกษา  จัดโครงการและงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับ Smart People เพื่อเพิ่มศักยภาพประชาชน จังหวัดชายแดนภาคใต้

ให้ครูิท่ี่�ผู่้านกุาริอบริมื่	นำาควัามื่รู้ิไปใช้จัริิงด้วัยกุาริจััดกิุจักุริริมื่กุาริเร่ิยน
กุาริสอนแกุ่นักุเร่ิยนในโริงเร่ิยนแลัะสร้ิางเคร่ิอข่ายกุาริเร่ิยนรู้ิโริงเร่ิยน
เคร่ิอข่ายเพ่ั�อส่งเสริิมื่แลัะพััฒนาที่ักุษะด้านโค้ดดิ�งให้ม่ื่ปริะสิที่ธิ์ภาพั
มื่ากุยิ�งขึ�นต่ิอไป
	 ผู้ศ.ดริ.เอกุริินที่ริ์	 สังข์ที่อง	 กุลั่าวัถึงโคริงกุาริแลัะงานวัิจััย
ท่ี่�สอดคล้ัองกัุบ	 Smart	 People	 ว่ัา	 คณีะศึกุษาศาสติร์ิ	 ยังม่ื่แนวัคิด
จััดโคริงกุาริกุาริพััฒนาคุณีภาพักุาริศึกุษาแลัะกุาริพััฒนาท้ี่องถิ�น	
โดยม่ื่สถาบันอุดมื่ศึกุษาเป็นพ่ั�เล่ั�ยง		มุ่ื่งเน้นกุาริพััฒนาชุมื่ชนกุาริเร่ิยนรู้ิ
ที่างวัิชาช่พัทัี่�งภายในแลัะเคร่ิอข่ายสถานศึกุษาขั�นพ่ั�นฐานผู้่านกุาริสริ้าง
ท่ี่มื่ผูู้้นำาที่างวิัชากุาริของผูู้้บริิหาริสถานศึกุษาในกุาริขับเคล่ั�อน	
จันเกิุดนวััติกุริริมื่กุาริจััดกุาริเร่ิยนรู้ิของสถานศึกุษา	 ริวัมื่ไปถึง
ควัามื่เข้มื่แข็งที่างวิัชากุาริของเคร่ิอข่ายชุมื่ชนกุาริเร่ิยนรู้ิที่างวิัชาช่พั
ท่ี่�เป็นพ่ั�นท่ี่�เร่ิยนรู้ิแลัะพััฒนากุาริศึกุษาร่ิวัมื่กัุน	 โดยม่ื่ท่ี่มื่ผูู้้เช่�ยวัชาญ่
ในมื่หาวิัที่ยาลััยในพ่ั�นท่ี่�เป็นพ่ั�เล่ั�ยงในกุาริพััฒนาจันเกิุดกุาริเปล่ั�ยนแปลัง
นอกุจัากุน่�	 ยังให้ควัามื่สำาคัญ่กัุบกุาริเร่ิยนรู้ิ	 ร่ิวัมื่กัุนจัากุฐานงานจัริิง
ริวัมื่ถึงแบ่งปันเที่คนิคกุาริสอนงาน	 ริะหว่ัางกัุนเน้นกุาริปฏิบัติิ
กุาริที่ดลัอง	 แลัะกุาริจััดสภาพัแวัดล้ัอมื่ให้เป็นชุมื่ชนกุาริเร่ิยนรู้ิวิัชาช่พั	
ด้วัยกุาริจััดกิุจักุริริมื่นวััติกุริริมื่บัญ่ช่คำาพ่ั�นฐาน			กิุจักุริริมื่อ่าน	เล่ัน	เพ่ั�อ
กุาริเร่ิยนรู้ิแลัะพััฒนาทัี่กุษะกุาริบริิหาริจััดกุาริช่วิัติในเด็กุ	 กิุจักุริริมื่
แลักุเปลั่�ยนเร่ิยนรู้ิแลัะถอดบที่เร่ิยนจัากุกุาริดำาเนินงานหลัักุสูติริ
เที่คนิคกุาริเข่ยนสะท้ี่อนย้อนคิดเพ่ั�อไปสู่ผู้ลัลััพัธ์์	 กิุจักุริริมื่บัญ่ช่
คำาพ่ั�นฐาน	ชั�น	ป.	1	แลัะ	ป.	2		แลัะกิุจักุริริมื่หลัักุสูติริ	“เข่ยน	เปล่ั�ยน	ช่วิัติ
สู่กุาริเข่ยนเร่ิ�องเล่ัาเพ่ั�อส่�อสาริสาธ์าริณีะ	 จัำานวัน	 2	 ครัิ�ง	 	 โดยม่ื่กุลุ่ัมื่
เป้าหมื่ายเป็นโริงเร่ิยนท่ี่�เข้าร่ิวัมื่	 จัำานวัน	 30	 แห่ง	 เป็นโริงเร่ิยนสังกัุด
สำานักุงานกุาริศึกุษาขั�นพ่ั�นฐาน	 จัำานวัน	 18	 แห่ง	 แลัะสังกัุด
ติำาริวัจัติริะเวันชายแดน	12	แห่ง.
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ภาพข่าว
	 ริศ.อิ�มื่จิัติ	 เลิัศพังษ์สมื่บัติิ	 ริองอธิ์กุาริบด่วิัที่ยาเขติปัติติาน่ร่ิวัมื่กัุบหน่วัยงานทัี่�งภาครัิฐแลัะเอกุชนในจัังหวััดปัติติาน่
ยะลัา	 นริาธ์ิวัาส	 แลัะสงขลัา	 ริ่วัมื่ลังนามื่บันทึี่กุข้อติกุลังควัามื่ริ่วัมื่ม่ื่อด้านสุขภาพัแลัะบริิกุาริสาธ์าริณีสุขเชิงรุิกุในกุาริแกุ้ไขปัญ่หา
แลัะพััฒนาคุณีภาพัช่วิัติปริะชาชนในพ่ั�นท่ี่�จัังหวััดชายแดนภาคใติ้	 	 เม่ื่�อวัันท่ี่�	 13	 กุุมื่ภาพัันธ์์	 2563	 ณี	 โริงแริมื่ซ่ึ่	 เอส	 ปัติติาน่		
จััดโดยศูนย์อำานวัยกุาริบริิหาริจัังหวััดชายแดนใต้ิ	

	 นักุเร่ิยนโคริงกุาริ	 วัมื่วั.	 โริงเร่ิยนสาธิ์ติ	 มื่หาวิัที่ยาลััยสงขลัานคริินที่ร์ิ	
วิัที่ยาเขติปัติติาน่่�	ได้รัิบริางวััลัจัากุ	“โคริงกุาริปริะกุวัดโคริงงานวิัที่ยาศาสติร์ิรุ่ินเยาว์ั
	Young	Scientist	Competition	 :	YSC	2020”	ริะดับภูมิื่ภาค	จัำานวัน	2	ริางวััลั
รางวััลชนะเลิศ  :     นายคฑากริช ไชยสุุวัรรณ 
  และนายดะฮ์์ฮ์าล อนุรักษ์์อำาพััน
รองชนะเลิศ     :     นายสุถาปััตย์ เพัชรศิราสัุณห์์

	 นางสาวัอัสหม๊ื่ะฮ์์	 บูงอติายง	 	 แลัะนางสาวัพัริริณีนิดา	 เหมื่ที่านนท์ี่นักุศึกุษา	 นักุศึกุษาชั�นปีท่ี่�	 4	 สาขาวิัชาทัี่ศนศิลัป์
คณีะศิลัปกุริริมื่ศาสติร์ิ	 มื่หาวิัที่ยาลััยสงขลัานคริินที่ร์ิ	 วิัที่ยาเขติปัติติาน่	 	 ได้ รัิบคัดเล่ัอกุไปแสดงผู้ลังานแลัะศึกุษาดูงาน
ณี	ปริะเที่ศสหรัิฐอเมื่ริิกุา	ในโคริงกุาริพััฒนาศักุยภาพัศิลัปินรุ่ินใหม่ื่	ปริะจัำาปีงบปริะมื่าณี	2563	โดยสำานักุงานศิลัปวััฒนธ์ริริมื่ร่ิวัมื่สมัื่ย	
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	 โริงเร่ิยนสาธิ์ติอิสลัามื่ศึกุษา	 มื่หาวิัที่ยาลััยสงขลัานคริินที่ร์ิ	 วิัที่ยาเขติปัติติาน่	 เป็นเจ้ัาภาพัจััดกิุจักุริริมื่ในโคริงกุารินักุเร่ิยน
เเลักุเปลั่�ยนในติ่างปริะเที่ศ	 (International	 Student	Mobility	 Program	 2020)	 โดยม่ื่นักุเร่ิยนในโคริงกุาริแลักุเปลั่�ยนจัากุโริงเร่ิยน
	 Insan	Cendekia	Madani	 (ICM)	ปริะเที่ศอินโดน่เซ่ึ่ย	 เข้าร่ิวัมื่	 เม่ื่�อวัันท่ี่�	 18	–	28	 กุุมื่ภาพัันธ์์	2563	ณี	 โริงเร่ิยนสาธิ์ติอิสลัามื่ศึกุษาฯ	
โดยม่ื่	 ผู้ศ.ดริ.อัติชัย	 เอ่�ออนันติสันต์ิ	 ริองอธิ์กุาริบด่ฝ่่ายริะบบสาริสนเที่ศแลัะวัางแผู้น	 วิัที่ยาเขติปัติติาน่	 เป็นปริะธ์าน
ในพิัธ่์เปิด	เม่ื่�อวัันท่ี่�	19	กุุมื่ภาพัันธ์์	2563
	 ม่ื่กุิจักุริริมื่ต่ิางๆติลัอดริะยะเวัลัา	 10	 วัันของโคริงกุาริ	 อาทิี่	 กุาริเร่ิยนในชั�นเร่ิยน	 กุาริศึกุษาเร่ิยนรู้ินอกุสถานท่ี่�	 กิุจักุริริมื่
ลังพ่ั�นท่ี่� ชุมื่ชน	 กิุจักุริริมื่ปฏิบัติิกุาริที่างวิัที่ยาศาสติร์ิกิุจักุริริมื่ปฏิบัติิกุาริที่างวิัศวักุริริมื่ศาสติร์ิ	 กุาริเเสดง	 ที่างวััฒนธ์ริริมื่
กิุจักุริริมื่	M-STEM	เเลัะกุาริปริะกุวัดต่ิางๆ	เป็นต้ิน

	 ชมื่ริมื่เที่นนิสร่ิวัมื่กัุบศู�นย์พััฒนากุ่ฬาแลัะสุ�ขภาพั	 วิัที่ยาเขติปัติติาน่	 จััดกิุจักุริริมื่ฝึ่กุทัี่กุษะกุาริเล่ันเที่นนิสเยาวัชนภาคฤดูร้ิอน
ครัิ�งท่ี่�	 13	 ปริะจัำาปี	 2563	 ณี	 สนามื่กุ่ฬาเที่นนิสใหม่ื่	 ตัิ�งแต่ิวัันท่ี่�	 8	 ม่ื่นาคมื่	 -	 8	 เมื่ษายน	 2563	 ผูู้้สนใจัสมัื่คริได้ท่ี่�	 ชมื่ริมื่เที่นนิส	
โที่ริ.	093-5782711	ครูิโอ	,	081-5994461	Dr.JACK	แลัะ	087-1931280	ครูิหว่ั
ดาวัน์โห์ลดใบสุมััครได้ท่ี่�น่�  https://administration.pn.psu.ac.th/pr-fi…/tennis%202563.pdf



  หลัักสููตรที่่�เปิิดสูอน
คณะศึึกษาศึาสูตร์                             
http://eduit.pn.psu.ac.th/   โทร. 0 7333 1301
ระดัับปริญญาตรี 5 ปี
 • (วิิทยาศาสตรบััณฑิิต) คณิตศาสตร์, ฟิิสิกส์, เคมีี, 
ชีีวิวิิทยา วิิทยาศาสตร์ทั�วิไป
 • (ศิลปศาสตรบััณฑิิต) ภาษาไทย, ภาษาอัังกฤษ
 • (ศึกษาศาสตรบััณฑิิต) การประถมีศึกษา, 
ศิลปศึกษา, พลศึกษา, สุขศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การประเมิีนผลการศึกษา
ระดัับปริญญาตรี 4 ปี
 • (ศิลปศาสตรบััณฑิิต) 
เทคโนโลยีและการส่�อัสารการศึกษา
 • (วิิทยาศาสตรบััณฑิิต) จิิตวิิทยา
ระดัับปริญญาโท 
  • (ศึกษาศาสตรมีหาบััณฑิิต) การบัริหารการศึกษา,
เทคโนโลยีและส่�อัสารการศึกษา, การศึกษาเพ่�อัการพัฒนา
ที� ยั�งย่น, การวิิจัิยและประเมิีนผลการศึกษา การสอัน
วิิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, หลักสูตรและการสอัน 
  • (ศิลปศาสตรมีหาบััณฑิิต) จิิตวิิทยา
ระดัับปริญญาเอก
  • (ศึกษาศาสตรดุุษฎีีบััณฑิิต)
การบัริหารการศึกษา, ภาวิะผู�นำาและนวัิตกรรมีทางการศึกษา
ระดัับประกาศนีียบัตรบัณฑิิต 1 ปี
  • (ประกาศนียบััตรบััณฑิิต) วิิชีาชีีพครู นักศึกษาที�
เรียนในหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี จิะไดุ�รับัใบัประกอับัวิิชีาชีีพครู
หลังสำาเร็จิการศึกษาซึึ่�งไดุ�รับัการรับัรอังมีาตรฐานจิากคุรุสภา

คณะมนุษยศึาสูตร์แลัะสูังคมศึาสูตร์    
http://huso.pn.psu.ac.th/ โทร. 07333 1304  
ระดัับปริญญาตรี 
 • (ศิลปศาสตรบััณฑิิต) ภาษาและวิรรณคดุีไทย, 
ภาษาจีิน (หลักสูตรปกติ), ภาษาจีิน (หลักสูตรนานาชีาติ), 
ภาษามีลายู, มีลายูศึกษา, ภาษาอัาหรับั-ภาษาอัาหรับัธุุรกิจิ, 
ภาษาญี�ปุ�น, ภาษาเกาหลี, ภาษาอัังกฤษ, ภาษาฝรั�งเศส, 
ภาษาเยอัรมัีน, การจัิดุการสารสนเทศ, ประวัิติศาสตร์, 
สังคมีวิิทยาและมีานุษยวิิทยา, พัฒนาสังคมี, ปรัชีญา
และศาสนา
 • (เศรษฐศาสตรบััณฑิิต) เศรษฐกิจิอัาเซีึ่ยน
 • (วิิทยาศาสตรบััณฑิิต) สาขาภูมิีศาสตร์
 • (บัริหารธุุรกิจิบััณฑิิต) แขนงวิิชีาการจัิดุการ
ทรัพยากรมีนุษย์และอังค์การ
 • (สังคมีสงเคราะห์ศาสตรบััณฑิิต) สังคมีสงเคราะห์
ระดัับปริญญาโท
 • (ศิลปศาสตรมีหาบััณฑิิต) ภาษาไทย, การบัริหาร
การพัฒนาสังคมี ระดัุบัปริญญาเอัก
 • (ปรัชีญาดุุษฎีีบััณฑิิต) สาขาภาษาไทย

คณะวิิที่ยาศึาสูตร์แลัะเที่คโนโลัย่  
http://www.sat.psu.ac.th/  โทร. 07333 1303  
ระดัับปริญญาตรี
  • (วิิทยาศาสตรบััณฑิิต) เทคโนโลยียาง, เทคโนโลยี
การประมีง คณิตศาสตร์ประยุกต์, วิิทยาศาสตร์การอัาหารและ
โภชีนาการ, เทคโนโลยีการเกษตร, เคมีี-ชีีวิวิิทยา, เคมีี
อุัตสาหกรรมี,ฟิิสิกส์, วิิทยาศาสตร์นิเทศ, โภชีนศาสตร์
การกำาหนดุอัาหาร

วิารสูารข่่าวิศึรีตรัง เอกสูารเพื่่�อการปิระชาสูัมพื่ันธ์์ ม.อ.ปิัตตาน่
ที่่�ปิรึกษา
 รองอธ์ิการบด่วิิที่ยาเข่ตปิัตตาน่
 ผูู้�อำานวิยการกองธ์ุรการ
บรรณาธ์ิการบริหาร
 นายนวิพื่งษ์ เพื่็ชรอุไร

เจ้�าข่อง
 งานปิระชาสูัมพื่ันธ์์ สูำานักงานอธ์ิการบด่
 มหาวิิที่ยาลััยสูงข่ลัานครินที่ร์ วิิที่ยาเข่ตปิัตตาน่
 โที่ร. 0-7331-2318 โที่รสูาร 0-7333-5128
 E-mail : pr.pattani@g.psu.ac.th
ออกแบบ
 ข่วิัญใจ้งานพื่ิมพื่์  โที่ร. 084-312-7711

PSU.PattaniCampus
www.pn.psu.ac.th

ระดัับปริญญาโท
 • (วิิทยาศาสตรมีหาบััณฑิิต) เคมีีประยุกต์, เทคโนโลยี
พอัลิเมีอัร์, ฟิิสิกส์ประยุกต์, วิิธีุวิิทยาการวิิจัิย, วิิทยาศาสตร์
การอัาหารและโภชีนาการ, ชีีวิวิิทยาประยุกต์, เทคโนโลยี
การประมีง, คณิตศาสตร์ประยุกต์
ระดัับปริญญาเอก
  • (ปรัชีญาดุุษฎีีบััณฑิิต) เทคโนโลยีพอัลิเมีอัร์, 
วิิธีุวิิทยาการวิิจัิย

คณะวิิที่ยาการอิสูลัาม  
http:/www.cis.psu.ac.th/  โทร. 07333 1305 
ระดัับปริญญาตรี
  • ( ศิลปศาสตรบััณฑิิต) สาขาอิัสลามีศึกษา, 
สาขากฎีหมีายอิัสลามี, สาขาเศรษฐศาสตร์และการจัิดุการใน
อิัสลามี สาขาตะวัินอัอักกลางศึกษา
         • ( ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร บััณ ฑิิ ต )  ส า ข า ก า ร ส อั น
อิัสลามีศึกษา
         • ( ศิลปศาสตรบััณฑิิต) สาขาอัิสลามีศึกษา 
(หลักสูตรนานาชีาติ) 
ระดัับปริญญาโท
  • (ศิลปศาสตรมีหาบััณฑิิต) สาขาอิัสลามีศึกษา  
สาขาบัริหารและจัิดุการอิัสลามี
ระดัับปริญญาเอก
         • (ปรัชีญาดุุษฎีีบััณฑิิต) สาขาอิัสลามีศึกษา
โรงเรียนีสาธิิตอิสลามศึกษา
  ผลิตนักเรียนที�มีีภาวิะควิามีเป็นผู�นำา เป็นคนดีุ 
คนเก่ง มีีจิิตอัาสา มีีคุณธุรรมีและดุำารงชีีวิิตตามีวิิถีอิัสลามี

คณะวิิที่ยาการสู่�อสูาร   
http:/www.com-sci.pn.psu.ac.th  
โทร. /โทรสาร 07334 9692
ระดัับปริญญาตรี
 • (นิเทศศาสตรบััณฑิิต) สาขานิเทศศาสตร์
 • (วิิทยาศาสตรบััณฑิิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่�อัสารเพ่�อัการจัิดุการ
 • (ศิลปศาสตรบััณฑิิตสาขานวัิตกรรมีการอัอักแบับั
ส่�อัและการสร�างสรรค์ส่�อั

คณะศึิลัปิกรรมศึาสูตร์
http://finearts.pn.psu.ac.th/  โทร./โทรสาร 07331 3126

ระดัับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)
  • (ศิลปศาสตรบััณฑิิต) แขนงวิิชีาทัศนศิลป์, 
แขนงวิิชีาอัอักแบับัประยุกต์ศิลป์ แขนงวิิชีาการอัอักแบับั
แฟิชัี�นและเคร่�อังแต่งกาย
ระดัับปริญญาตรี (หลักสูตร 2 ปี)
  • สาขาวิิชีาอัอักแบับัประยุกต์ศิลป์ 

คณะรัฐศึาสูตร์   
http://polsci.pn.psu.ac.th/polsci/ โทร./โทรสาร 07331 2269
ระดัับปริญญาตรี
 • (รัฐศาสตรบััณฑิิต) สาขาการปกครอัง, ควิามีสัมีพันธ์ุ
ระหว่ิางประเทศ, นโยบัายสาธุารณะ, การปกครอังท�อังถิ�น

คณะพื่ยาบาลัศึาสูตร์   
http://nur.pn.psu.ac.th/2557/
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิิต

ควิามเปิ็นนานาชาติ

 มีหาวิิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิิทยาเขตปัตตานี 
นอักจิากจิะเป็นสังคมีพหุวัิฒนธุรรมีที�ประกอับัดุ�วิยกลุ่มีคนที�มีี
หลายเช่ี�อัชีาติ ศาสนา และประเพณีปฏิิบััติแล�วิปัจิจุิบัันยังมีี
นักศึกษาต่างชีาติกว่ิา 100 คน จิากทวีิปเอัเชีีย ยุโรป แอัฟิริกา 
กว่ิา 18 ประเทศ อัาทิ นักศึกษา จิากประเทศมีาเลเซีึ่ย กัมีพูชีา 
เวีิยดุนามี จีิน อิันเดีุย กีนี ตูนีเซีึ่ย กานา เนปาล ภูฏิาน อีัยิปต์ 
ซูึ่ดุาน โซึ่มีาเลีย รัฐเซีึ่ย และโมีร็อักโก เป็นต�น เข�ามีา
ศึกษาในระดัุบัปริญญาตรี ถึงระดัุบัปริญญาเอัก

ทีุ่นการศึึกษาแลัะเงินยืมเพื่่�อการศึึกษา
 
 1. ทุนการศึกษาทั�วิไป
 2. ทุนยกเวิ�นค่าธุรรมีเนียมีการศึกษา
 - เงินย่มีเพ่�อัการศึกษา นักศึกษาสามีารถย่มีเงิน
วิิทยาเขตไดุ�คราวิละไม่ีเกิน 2,000 บัาท
 - กอังทุนเงินกู�เพ่�อัการศึกษา รัฐบัาลจัิดุตั�งกอังทุน
ให�นักศึกษาที�ขาดุแคลนทุนทรัพย์กู�ย่มีไม่ีเกิน 100,000 บัาท / 
คน / ปี
  3.ทุนเรียนฟิรี 250 ทุน ทุนละ 60,000 บัาท
ต่อัปีการศึกษา จินจิบัหลักสูตร

บรรณาธ์ิการข่่าวิ
 นางซููรียะห์ โลัหะสูัณห์
กองบรรณาธ์ิการ
 นางปิารีด๊ะ หมันหลัิน
 นางสูาวิเบญจ้มาศึ ฉุุ้�นปิระดับ
 นางสูาวิฐิติมา พื่งศึ์นวิเลัิศึปิัญญา
 กรรมการเครือข่่ายปิระชาสูัมพื่ันธ์์ ม.อ.ปิัตตาน่


