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ม.อ.ปัตตานี  จัดกิจกรรม U2T Covid-19 week ก้าวต่อไป 
สู้ภัยโควิด เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน ชุมชน 
และรณรงค์การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีน

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 โดย
สำานักส่งเสริมและบริการวิชาการ	 และคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์		จัดกิจกรรม		U2T	Covid-19	week	ก้าวต่อไป	
สู้ภัยโควิด โดยมี ผศ. ดร.มนูญ ศิรินุพงศ์ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นัก
ส่งเสริมและบริก�รวิช�ก�ร น�ยไพรัตน์ จีรเสถียร นักวิช�ก�ร
เกษตร ชำ�น�ญก�ร สำ�นักส่งเสริมและบริก�รวิช�ก�ร และ
ดร. สรรวภัทร พัฒโร รองคณบดีฝ่�ยบริห�รและประกันคุณภ�พ
คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ นำ�บุคล�กร ลงพื้นที่
ตำ�บลจะรังอำ�เภอยะหริ่ง จังหวัดปัตต�นี  ในกิจกรรม U2T 
Covid-19 week ก้�วต่อไป สู้ภัยโควิด เมื่อวันที่  26 พฤษภ�คม 2564  
 กิจกรรม  U2T Covid-19 week ก้�วต่อไป สู้ภัยโควิด
จัดข้้ึ้นเพ่ือสร้�งภูมิคุ้มกันให้ชุมชน เพ่ือให้ชุมชนกลับม�ใช้ชีวิต
กันอย่�งปกติในเร็ววัน ผ่�น 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรม
เชิงรุก คือ “รุกคลีนพ้ืนท่ี	 เคลียร์เชื้อร้าย	 สร้างความปลอดภัย
ในชุมชน” โดยจะเน้นก�รเขึ้้�ไป เคลียร์พื้นที่ทำ�คว�มสะอ�ด 
เพ่ือป้องกัน และลดก�รแพร่กระจ�ยขึ้องเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่
ต่�ง ๆ เพื่อให้ทุกคนได้ส�ม�รถลงพื้นที่ เขึ้้�ไปปฎิบัติภ�รกิจได้

อย่�งมีประสิทธิภ�พ และปลอดภัย 
มี 3 STEP คือ  STEP ที่ 1 คลีน
พื้นที่ เคลียร์เชื้อร้�ย กำ�จัดเชื้อ ขึ้จัด
ภัยโควิด STEP ที่ 2 สร้�ง SAFE 
ZONE เขึ้ตปลอดภัย ห่�งไกล
โควิด STEP ที่ 3 จัดห�เครื่องมือ
ให้พอและพร้อม กับสถ�นก�รณ์
  กิจกรรมเชิ งรับมือคือ
“รวมพลั งฉี ดวั คซี นหยุ ด เ ช้ื อ
เพื่อชาติลดการระบาดของโรค”

โดยช�ว U2T จะร่วมรณรงค์ก�รฉีดวัคซีนเพื่อลดก�รระบ�ด
โควิด ด้วยก�รศ้กษ�ห�ข้ึ้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน เผยแพร่
ขึ้้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน ซักซ้อมแนวท�งปฏิบัติก่อน 
และหลังฉีดวัคซีน เร่งสำ�รวจคนในชุมชนที่อยู่ ในกลุ่มเสี่ยง 
ผู้สูงอ�ยุ คนที่มีโรคประจำ�ตัว เร่งสร้�งคว�มมั่นใจ และอำ�นวย
คว�มสะดวกให้คนกลุ่มนี้ และคนในชุมชนได้รับก�รฉัดวัคซีน

 ศ.ดร . เอนก	 เหล่าธรรมทัศน์
รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร
อุ ด ม ศึ ก ษ า 	 วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 	 วิ จั ย
และนวัตกรรม	 (อว.)	 เปิดเผยว่า
ขึ้ณะน้ี  อว . ได้ป รับแผนก�รทำ�ง�น
ขึ้องผู้ ไ ด้ รั บ ก � รจ้ � ง ง �น โคร งก� ร
มห�วิทย�ลัยสู่ตำ�บล สร้�งร�กแก้ว

ให้ประเทศ หรือ U2T ใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์
โควิด-19 ที่กำ �ลั งระบ�ดอยู่ ในขึ้ณะนี้  โดยระหว่�งวัน ท่ี  
23 - 31 พฤษภ�คม นี้ จะจัดกิจกรรมพิเศษ 	“U2T	Covid	week	
ก้าวต่อไป	 สู้ ภัยโควิด” ทั้ง 3 พันตำ�บลทั่วประเทศที่ผู้ ได้
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สารบัญ
ม.อ.ปัตตานี  จัดกิจกรรม U2T Covid-19 week ก้าวต่อไป 
สู้ภัยโควิด เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน ชุมชน
และรณรงค์การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีน

ม.อ.ปัตตานี เปิดใช้หอพัก 7 เป็นสถานที่สังเกตอาการ
ของผู้มีภาวะเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
กับสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดโครงการ
บริจาคโลหิต 55 แสน ซีซี 55 ปี ม.อ. ที่วิทยาเขตปัตตานี
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 ปาฐกถาพิเศษโดย  รศ.ดร.บุญสม ศิริบำารุงสุข อดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    “คุณค่าสงขลานครินทร์”  
ในงานวันครบรอบ 53 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สารต้อนรับนักศึกษาใหม่  สู่มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

แนะนำาหลักสูตร

รับก�รจ้�งง�น 6 หมื่นคนปฎิบัติง�นอยู่  เพื่อสร้�งคว�ม
ปลอดภัยให้กับประช�ชนชุมชนและณรงค์ก�รสร้�งภูมิคุ้มกัน
ด้วยก�รฉีดวัคซีนผ่�น 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมเชิงรุก
และกิจกรรมเชิงรับมือกิจกรรมเชิงรุก คือ “รุกคลีนพื้นที่ 	
เคลียร์เช้ือร้าย	 สร้างความปลอดภัยให้ชุมชน” พร้อมสร้�ง
เขึ้ตปลอดภัย โดยจะเน้นก�รเขึ้้�ไปเคลียร์พื้นที่  ก�รทำ�
คว�มสะอ�ดเพ่ือป้องกันและลดก�รแพร่ระกระจ�ยขึ้อง
เชื้อโควิด -19 ในพ้ืนท่ีต่�งๆ เพื่อให้ทุกคนส�ม�รถลงพื้นท่ี
เขึ้้�ไปปฎิบัติภ�รกิจได้ ทั้งนี้ โรงเรียนจะเป็นสถ�นที่แรก ที่จะเริ่ม
ปฎิบัติภ�รกิจ เ น่ืองจ�กโรงเรียนจะเปิดเรียนในวันท่ี 14 
มิ.ย.น้ี เพ่ือเพ่ิมคว�มม่ันใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและครู 
ส่วนกิจกรมเชิงรับ คือ “รวมพลังฉีดวัคซีน	 หยุดเชื้อเพื่อชาติ	
ลดการระบาดของโรค”	 เร่งสำ�รวจคนในชุมชนในกลุ่มเส่ียง 
ผู้ สู งอ�ยุ  คนที่มี โรคประจำ�ตัว เร่ งสร้�งคว�มมั่นใจและ
อำ �นวยคว�มสะดวกให้คนกลุ่ มนี้ และคนในชุมชนได้ รับ
ก�รฉีดวัคซีน เพื่อสร้�งภูมิคุ้มกันให้ชุมชน เพื่อให้ชุมชนกลับม�
มีชีวิตอย่�งปกติในเร็ววัน
	 ศ.ดร.เอนก	 เหล่าธรรมทัศน์	 กล่าวอีกว่า นอกจ�กนี้
ผู้ ได้ รับก�รจ้�งง�น 6 หม่ืนคนในโครงก�ร U2T จะต้อง
ช่วยกันว�งแผน กำ�หนดรูปแบบเพ่ือลงพ้ืนท่ีเข้ึ้�ไปช่วยเหลือ
ช�วบ้�นท่ีกำ�ลังเดือดร้อนหรือต้องก�รคว�มช่วยเหลือและ
ตลอดทั้งสัปด�ห์ขึ้องกิจกรรมพิเศษ “U2T	 Covid	 week
ก้าวต่อไป	 สู้ภัยโควิด” ทุกคนยังส�ม�รถร่วมสนุกกับเวปไซต์
U2T .ac . th  ส่ งภ�พถ่�ยหรือแช ร์ประสบก�รณ์ ท้�ท�ย
ม�ร่วมสนุกได้ในกิจกรรมช�เล้นท์ ขึ้องเร� โดยในวัน ท่ี 
29  พฤษภ�คม 2564 ตนจะนำ� ผู้บ ริห�ร  อว .ลง พ้ืน ท่ี
ท่ีโรงเรียนวัดเขึ้�พระ ต.เขึ้�พระ อ.เมือง จ.นครน�ยก ด้วย 
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การเป็นสถาบัน ต้นสมองความคิดและบ่มเพาะคนดี
ของชาติ “คือคุณค่าสงขลานครินทร์”

คว�มไม่สงบในจังหวัดช�ยแดนใต้อีกครั้งหน่้ง เร�ได้ผ่�ฟันอุปสรรค
น�นัปก�ร แม้ว่�จะมีอ�จ�รย์ล�ออกเหมือนกับเลือดที่ไหลไม่หยุด 
แต่เร�ก็ยังยืนหยัดอยู่ได้ในคว�มเป็นสถ�บันก�รศ้กษ�ที่มีคุณภ�พ 
และได้รับก�รยอมรับอยู่ในก�รจัดอันดับคุณภ�พระดับโลกทุกปี
 สิ่งที่ เป็นจิตวิญญ�ณขึ้องมห�วิทย�ลัยสงขึ้ล�นครินทร์ 
คือพระร�โชว�ทขึ้องสมเด็จพระบรมร�ชชนก กรมหลวงสงขึ้ล�นครินทร์
ที่ เป็นแสงสว่�งนำ�ท�งมห�วิทย�ลัยสู่คว�มรุ่งโรจน์ ที่ขึ้อให้ถือ
ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ขึ้องเพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ีหน่้ง 
ที่ฝังอยู่ในคว�มคิดและส�ยเลือดขึ้องเร�ต้ังแต่เร่ิมต้น และนำ�ไปสู่
ก�รเป็นสถ�บันที่หล่อหลอมเย�วชนทั้งร่�งก�ย จิตใจ และสติปัญญ� 
เพื่อให้เป็นคนดีขึ้องช�ติ สมเด็จพระบรมร�ชชนกได้เคยทรงมี
พระร�ชดำ�ริถ้งมห�วิทย�ลัยที่จะมีก�รจัดตั้งในประเทศไทยว่�
ควรพิจ�รณ�ว่�กิจขึ้องมห�วิทย�ลัยมีอะไรบ้�ง กิจขึ้องมห�วิทย�ลัย
คือ search for the knowledge เปิดโอก�สให้กุลบุตรได้เรียน
เส�ะห�วิชช� เลี้ยงดูบำ�รุงนักปร�ชญ์ เป็นสถ�บันที่เต็มไปด้วย
นักวิช�ก�รที่เส�ะห�วิช�เพ่ือนำ�คว�มรู้นั้นม�สอนกุลบุตร เป็นกิจ
สำ�คัญที่สุดขึ้องมห�วิทย�ลัย ควบคู่กับก�รเป็นสมองต้นคว�มคิด
ขึ้องช�ติ เป็นสถ�นเลี้ยงคนดีขึ้องช�ติ
 คว�มรู้ที่ เ กิดจ�กแต่ละมห�วิทย�ลัยเปรียบเหมือน
เม็ดทร�ยท่ีเริ่มต้นอ�จยังไม่เห็นประโยชน์ที่ชัดเจน แต่เ ม่ือเอ�
แต่ละเม็ดม�รวมกันเป็นกองทร�ย และนำ�ทร�ยม�ก่อเป็นอิฐและ
นำ�อิฐหล�ยก้อนม�สร้�งเป็นท่ีอยู่อ�ศัย สะพ�น จะเกิดคุณค่�ต่อ
มวลมนุษย์ ดังนั้นมห�วิทย�ลัยต้องมีอุดมก�รณ์ในท�งวิช�ก�ร 
เพ่ือเป็นเส�คำ้�ยันให้สังคมโดยรวม บทบ�ทหน่้งขึ้องมห�วิทย�ลัย
สงขึ้ล�นครินทร์รวมท้ังมห�วิทย�ลัยท่ัวโลก คือก�รเส�ะห�วิชช�
ท่ีสมเด็จพระบรมร�ชชนกได้กล่�วไว้เ บ้ืองต้น ท่ีทำ�ให้มนุษย์มี
คว�มเป็นอยู่ท่ีดีข้้ึ้นกว่�ในอดีต อย่�งไรก็ต�มในมิติท่ีมห�วิทย�ลัย
หล�ยแห่งมุ่งสอนแต่วิช�คว�มรู้ แต่เร่ิมละเลยก�รสอนคว�มเป็นคนดี 
มห�วิทย�ลัยสงขึ้ล�นครินทร์จ้งน้อมนำ�พระร�โชว�ทม�เป็น
จิตวิญญ�ณ ผนวกกับแนวคว�มคิดด้�นก�รศ้กษ�ขึ้องท่�นพุทธท�ส
ภิกขุึ้ ท่ีเห็นว่�สถ�นศ้กษ�ปัจจุบันละเลยก�รสอน ก�รเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับจิตใจให้สูงข้้ึ้นหรือคว�มเป็นมนุษย์เพ่ือให้เป็นคนดีขึ้องสังคม 
ทำ�ให้เกิดคว�มเห็นแก่ตัวม�กข้้ึ้น เร�จ้งมีคว�มพย�ย�มม�ย�วน�น
ท่ีจะหล่อหลอมเย�วชนขึ้องช�ติในทุกมิติแม้แต่ในหลักสูตรก�รเรียน
และกิจกรรมนักศ้กษ� 
 “เพร�ะมห�วิทย�ลัยเป็นสมบัติขึ้องประช�ชนเพร�ะเติบโต
ขึ้้้นจ�กจ�กภ�ษีขึ้องประช�ชน ท่ีนำ�ม�สร้�งต้กอ�ค�รเรียน ห้องเรียน
ซื้อครุภัณฑ์ สร้�งโรงพย�บ�ล สร้�งที่พัก นักศ้กษ�จ้งเป็นนักเรียน
ทุนขึ้องประช�ชน บุคล�กรเป็นลูกจ้�งขึ้องประช�ชนและต้อง
รับใช้ประช�ชนที่เป็นเจ้�ขึ้องทุน จ้งต้องมีก�รสื่อส�รว่�จะต้อง
ทดแทนเขึ้�อย่�งไร เม่ือสำ�น้กน้ีฝังเขึ้้�ไปในคว�มรู้ส้กขึ้องทุกคนแล้ว
เร�จ้งจะเป็นมห�วิทย�ลัยที่ทรงคุณค่�ต่อสังคมไทย”	 อดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	กล่าว

           รศ.ดร.บุญสม	ศิริบำารุงสุข	อดีต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
ปาฐกถาพิเศษ	 “คุณค่าสงขลานครินทร์”	
ในงานวันครบรอบ	 53	 ปี	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 เมื่อวันที่  13 มีน�คม 
2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้เชิญชวน
ให้ลูกสงขึ้ล�นครินทร์ทุกคน ม�ร่วมสำ�น้กใน
พระมห�กรุณ�ธิคุณ สมเด็จพระเจ้�อยู่หัว

รัชก�ลที่  9 ที่พระร�ชท�นน�ม	 “สงขลานครินทร์”	 เป็นชื่อ
มห�วิทย�ลัย ร่วมสำ�น้กถ้งพระร�โชว�ทสมเด็จพระบรมร�ชชนก
กรมหลวงสงขึ้ล�นครินทร์ ท่ี เป็นแสงส่องนำ�ท�งให้ เร�เดินไป
ขึ้้�งหน้� นอกจ�กนั้นยังให้ตระหนักถ้งกิจขึ้องมห�วิทย�ลัยที่ต้อง
เส�ะห�วิชช� สอนกุลบุตร ทำ�นุบำ�รุงนักปร�ชญ์ เป็นต้นสมอง
คว�มคิดขึ้องช�ติ เป็นสถ�นเล้ียงคนดีขึ้องช�ติ โดยท่�นเชื่อว่�
ถ้�เร�ย้ดในสิ่งเหล่�นี้ มห�วิทย�ลัยสงขึ้ล�นครินทร์จะมีคุณค่�จะ
รุ่งโรจน์และยั่งยืนคู่กับสังคมไทยตลอดไป
 อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 กล่าวว่า
เมื่อย้อนถ้งก�รเริ่มต้นขึ้องมห�วิทย�ลัยสงขึ้ล�นครินทร์ ต้องไม่
ลืมที่จะกล่�วถ้งผู้ที่มีบุญคุณกับในก�รบริจ�คที่ดินเพื่อสร้�งคว�ม
เขึ้้มแขึ้็งในระยะเริ่มต้นขึ้องมห�วิทย�ลัยในหล�ยวิทย�เขึ้ต คือ
คุณซุ้ยสิ้ม	 ปริชญากร	 คุณชอุ่ม	 วิจารณ์ศุภกิจ ในพ้ืนที่จังหวัด
ปัตต�นี คุณหญิงหลง	 อรรถกระวีสุนทร ในพื้นที่อำ�เภอห�ดใหญ่  
และ ตระกูลของหลวงอานุภาษภูเก็ตการ	 และคุณวีระพงษ์	 หงษ์หยก
ที่จังหวัดภูเก็ต เร�เร่ิมต้นด้วยก�รทดสอบคว�มมุ่งมั่นและคว�ม
แขึ้็งแกร่ง  เพร�ะตั้งแต่ระหว่�งปี 2508-2526 พื้นที่ภ�คใต้เต็มไปด้วย
คว�มขัึ้ดแย้งท�งลัทธิก�รเมือง และจ�กนั้นในปี 2547 ก็เกิดภ�วะ
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	 ผศ.	 ดร.นิวัติ	 แก้วประดับ	 อธิการบดีมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 เปิดโครงการชาวสงขลานครินทร์	 ร่วมใจบริจาค
โลหิต	 55	 แสนซีซี	 55	 ปี	 ม.อ. เม่ือวันท่ี 11 มีน�คม 2564 
ท่ีวิทย�เขึ้ตปัตต�นี โดยค�ดหวังว่�บุคล�กร นักศ้กษ� ศิษย์เก่� 
และประช�ชนจะร่วมกันบริจ�คโลหิต ไม่น้อยกว่� 5,500,000 
CC  จ�กผู้ร่วมบริจ�คไม่น้อยกว่� 3,000 คน ตลอดระยะเวล� 1 ปี 
 เ ม่ื อ วัน ท่ี  11  มีน�คม  2564  ท่ี ล�น กิจกรรม
ล�แมสะมิแล วิทย�เขึ้ตปัตต�นี ผศ ดร.นิวัติ แก้วประดับ 
อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยสงขึ้ล�นครินทร์ ได้ เ ป็นประธ�น
ในพิธีเปิดโครงก�รช�วสงขึ้ล�นครินทร์ ร่วมใจบริจ�คโลหิต 
55 แสนซีซี 55 ปี ม.อ. โดยกิจกรรมดังกล่�วจัดข้้ึ้นพร้อมกัน
ใน 3 วิทย�เขึ้ตคือ ปัตต�นี ห�ดใหญ่ และตรัง ส่วนวิทย�เขึ้ต
ภูเก็ต และวิทย�เขึ้ตสุร�ษฎร์ธ�นี จะจัดในโอก�สต่อไป โดยท่ี
วิทย�เขึ้ตปัตต�นี มีบุคล�กรและนักศ้กษ�แจ้งคว�มจำ�นงร่วม
บริจ�คโลหิตแล้ว ประม�ณ 200 คน  โดยท�งภ�คบริก�ร
โลหิตแห่งช�ติท่ี 12 จังหวัดสงขึ้ล� สภ�ก�ช�ดไทย เป็นหน่วย
ง�นท่ีม�รับบริจ�คโลหิตให้แก่สภ�ก�ช�ดไทย ซ่้งมีอุปกรณ์
พร้อมจะส�ม�รถรับบริจ�คโลหิตคร้ังน้ีได้ม�กกว่� 300 คน
	 ผศ.	 ดร.นิวัติ	 แก้วประดับ	 อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ส งขล านค ริ นท ร์ 	 แ จ้ ง ว่ า  ต �ม ท่ี ไ ด้ เ กิ ด สถ �นก � รณ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดโครงการ
บริจาคโลหิต 55 แสนซีซี 55 ปี ม.อ. ที่วิทยาเขตปัตตานี

โรคไวรัสโคโรน� ส�ยพันใหม่ 2019 (COVID -19)
ในประเทศไทย ในระลอกท่ี 2 ส่งผลให้โรงพย�บ�ลต่�ง ๆ
ท่ัวประเทศ จำ�เป็นต้องใช้โลหิตในก�รรักษ�ผู้ป่วย
เ ป็ นจำ� น วนม�ก  ส่ ง ผล ใ ห้ ค ลั ง โ ล หิ ตสำ� ร อ งขึ้อ ง
โรงพย�บ�ลต่�ง ๆ มีโลหิตสำ�รองลดน้อยลงไปม�ก
มห� วิทย� ลัยสงขึ้ล�นค รินท ร์ ไ ด้ ต้ั งป ณิธ�น ท่ีจะ
มุ่งม่ันทำ�ภ�รกิจหลักขึ้องมห�วิทย�ลัยฯ ให้สัมฤทธิ�ผล
ต�มรอยเบ้ืองยุคลบ�ทขึ้องสมเด็จพระมหิตล�ธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมร�ชชนก ดังพระร�ชดำ�รัส
ขึ้องพระองค์ท่�นท่ีว่� “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว	
เป็นท่ีสอง	 ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหน่ึง”	

เน่ืองในโอก�สครบรอบ 55 ปี ขึ้องมห�วิทย�ลัยสงขึ้ล�นครินทร์ 
บุคล�กร นักศ้กษ� รวมกันท้ัง 5 วิทย�เขึ้ต ไม่ตำ่�กว่� 40,000 คน
รวมถ้งมีศิษย์เก่�ท่ีจบก�รศ้กษ�ไปไม่น้อยกว่� 500,000 คน 
จ้งร่วมใจกันจัดกิจกรรมประโยชน์เพ่ือเพ่ือนมนุษย์ในคร้ังน้ี 
หน่วยง�นมห�วิทย�ลัยสงขึ้ล�นครินทร์ ได้แก่ สภ�พนักง�น
วิทย�เขึ้ตท้ัง 5 วิทย�เขึ้ตโดยก�รนำ�ขึ้องน�ยเรวัต รัตนก�ญจน์
ประธ�นสภ�พนักง�นมห�วิทย�ลัยสงขึ้ล�นครินทร์ ร่วมกับ
ประธ�นอนุกรรมก�รสภ�วิทย�เขึ้ต ท้ัง 5 วิทย�เขึ้ตร่วมกับ
องค์ก�รบริห�รองค์ก�รนักศ้กษ�ท้ัง 5 วิทย�เขึ้ต และสม�คม
ศิษย์เก่� มห�วิทย�ลัยสงขึ้ล�นครินทร์ จ้งได้เห็นพ้องต้องกันว่�
ในโอก�สท่ีมห�วิทย�ลัยสงขึ้ล�นครินทร์ จะครบรอบ 55 ปี 
ก�รก่อต้ังมห�วิทย�ลัย ในปี 2565 จ้งได้กำ�หนดจัดกิจกรรม
บริจ�คโลหิตข้้ึ้น โดยต้ังเป้�หม�ยก�รบริจ�คโลหิตให้ได้จ�ก
ก�รบริจ�คขึ้องบุคล�กร นักศ้กษ� ศิษย์เก่�และประช�ชน
ท่ัวไป  จำ�นวน 5,500,000 CC (ห้�ล้�นห้�แสน ซีซี) ผู้ม�บริจ�ค
ไม่ตำ่�กว่� 3,000 คน นับต้ังแต่วันท่ี 11 มีน�คม 2564 ไปจนถ้ง
วันท่ี 11 มีน�คม 2565 โดยส�ม�รถบริจ�คได้ท่ีหน่วยบริจ�คโลหิต
เคล่ือนท่ีวิทย�เขึ้ตต่�งๆ รวมท้ังส�ม�รถบริจ�คได้ท่ีโรงพย�บ�ล
ต่�งๆท่ัวประเทศ และส่งผลก�รบริจ�คเข้ึ้�ม�ยังระบบท่ี
มห�วิทย�ลัยจัดทำ�ข้้ึ้นท่ี	https://www.facebook.com/55ypsu/
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ม.อ.ปัตตานี เปิดใช้หอพัก 7 เป็นสถานที่สังเกตอาการ
ของผู้มีภาวะเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี
เปิดใช้หอพัก	7	จำานวน	70	ห้อง	เป็นสถานท่ีสังเกตอาการของ
ผู้มีภาวะเส่ียงของการติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 รวมท้ัง
เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข	
	 รศ.	 อ่ิมจิต	 เลิศพงษ์สมบัติ	
รองอธิ ก า รบ ดี วิทยา เขต ปัตตา นี
กล่าวว่า จังหวัดปัตต�นีได้ขึ้อเปิดใช้
หอพักนักศ้กษ� 7 เป็นสถ�นท่ีสังเกต
อ�ก�รขึ้อง ผู้มีภ�วะ เ ส่ี ยงขึ้องก�ร
ติดเช้ือไวรัสโคโรน� 2019  หรือ Local
Quarantine ประจำ�อำ�เภอเมืองปัตต�นี เพ่ือกักตัวผู้มีภ�วะ
เส่ียงขึ้องก�รติดเช้ือ ในอำ�เภอเมืองปัตต�นี และผู้ท่ีมีภ�วะ
เส่ียงท่ีเดินท�งจ�กพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด 18 จังหวัดและจังหวัด
พ้ืนท่ีเส่ียง (จังหวัดนร�ธิว�ส)  เป็นเวล� 14 วัน โดยมีจำ�นวน
70 ห้อง ในระยะแรกจัดให้เข้ึ้�พักห้องละ 1 คน โดยมีเจ้�หน้�ท่ี
ส�ธ�รณสุขึ้อำ�เภอเมืองปัตต�นี และโรงพย�บ�ลส่งเสริม
สุขึ้ภ�พตำ�บลรูสะมิแล  อำ�เภอเมืองปัตต�นี เป็นผู้ดูแลและติดต�ม
อ�ก�รทุกวัน ซ่้งขึ้ณะกักตัวห�กมีผลตรวจพบเช้ือก็จะนำ�ส่งต่อ
โรงพย�บ�ลสน�มต่อไป
 Local Quarantine ประจำ�อำ�เภอเมืองปัตต�นี
มีเจ้�หน้�ท่ีส�ธ�รณสุขึ้อำ�เภอเมืองปัตต�นีเป็นผู้ดำ�เนินก�ร
ดูแลสถ�นท่ีเ ฝ้�ระวังและติดต�มอ�ก�รผู้ ท่ีถูกกักตัวต�ม
หลักเกณฑ์ท่ีรัฐกำ�หนดในก�รกักกันผู้เดินท�งเข้ึ้�ม�ในพ้ืนท่ี
ปกครองระดับจังหวัดโดยใช้สถ�นท่ีท่ีรัฐกำ�หนดให้เป็นสถ�นท่ี
กักกัน เพ่ือก�รเฝ้�ระวังป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 (Local
Quarantine (LQ) มีระบบจัดก�รขึ้ยะติดเช้ือ บำ�บัดนำ้�เสีย
ท่ีได้ม�ตรฐ�น มีเครือข่ึ้�ยอินเตอร์เน็ตสำ�หรับก�รติดต่อ
กับผู้มีภ�วะเส่ียงขึ้องก�รติดเช้ือ เพ่ือหลีกเล่ียงก�รสัมผัส  

	 รศ.อ่ิมจิต	 เลิศพงษ์สมบัติ	 รองอธิการบดีวิทยาเขต
ปัตตานี	 กล่าวเพ่ิมเติมว่า  มห�วิทย�ลัยสงขึ้ล�นครินทร์ 
ท้ั ง  5 วิทย�เขึ้ต ไ ด้ เ ปิดใ ห้ ใช้สถ�นท่ีขึ้องมห�วิทย�ลัย
เป็นโรงพย�บ�ลสน�ม หรือเป็นท่ีเอกเทศสำ�หรับแยกหรือกักกัน
ผู้ท่ีเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่�เป็นโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน� 
2019 หรือ Local Quarantine โดยท่ีวิทย�เขึ้ตปัตต�นี ได้ใช้
หอพัก 7 ซ่้งเคยใช้เป็นสถ�นท่ีกักตัวนักศ้กษ�ไทยจ�กประเทศ
ป�กีสถ�น เพ่ือสังเกตและเฝ้�ดูอ�ก�รจ�กโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน� 2019 เม่ือปล�ยเดือนมีน�คม ถ้งกล�งเดือนเมษ�ยน 
2563 เป็นสถ�นท่ีสังเกตอ�ก�รขึ้องผู้มีภ�วะเส่ียงในคร้ังน้ี  
ซ่้งเป็นช่วงปิดภ�คก�รศ้กษ�ขึ้องมห�วิทย�ลัย ท้ังน้ีหอพัก 
7 และหอพัก 6 ซ่้งอยู่บริเวณใกล้เคียงก็ปิดให้บริก�ร ท้ัง 2 
หอพักมีท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีค่อนข้ึ้�งเป็นเอกเทศห่�งจ�กหอพัก
อ่ืนๆ มีก�รกำ�หนดเส้นท�งเข้ึ้�ออกโดยเฉพ�ะวิทย�เขึ้ตได้
บูรณ�ก�รก�รรักษ�คว�มปลอดภัยร่วมกับอำ�เภอเมืองปัตต�นี 
จ้งม่ันใจในคว�มปลอดภัยขึ้องประช�คมช�ววิทย�เขึ้ตปัตต�นี.
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	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี		
และสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี	 ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ	 เม่ือวันท่ี	 5	 เมษายน	
2564	 ณ	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี	 โดยมี 
ผศ.ดร.มนทิร� ลีล�เกรียงศักดิ� รองอธิก�รบดีฝ่�ยวิช�ก�ร 
วิทย�เขึ้ตปัตต�นี และน�ยแพทย์ชัยรัตน์ ลำ�โป น�ยแพทย์
ส�ธ�รณสุขึ้จังหวัดปัตต�นี ร่วมลงน�ม ( ท้ัง น้ีน�ยแพทย์
อุดมเกียรติ พูลสวัสดิ� หัวหน้�ทีมวิจัยสำ�นักง�นส�ธ�รณสุขึ้
จังหวัดปัตต�นี เป็นผู้แทนวันน้ี) โดยมี รศ.ดร.อภิรดี แซ่ล่ิม 
รองคณบดีฝ่�ยวิจัย นวัตกรรมและบริก�รวิช�ก�ร คณะ
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี มห�วิทย�ลัยสงขึ้ล�นครินทร์ 
วิทย�เขึ้ตปัตต�นี  ดร.จิตรลด� พิริยศ�สน์ รองคณบดีฝ่�ยบริห�ร 
แผนง�น และประกันคุณภ�พ คณะพย�บ�ลศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย
สงขึ้ล�นครินทร์ วิทย�เขึ้ตปัตต�นี น�ยแพทย์อุดมเกียรติ 
พูลสวัสดิ� หัวหน้�ทีมวิจัยสำ�นักง�นส�ธ�รณสุขึ้จังหวัดปัตต�นี
น�ยแพทย์สมชัย พงษ์ธัญญะวิริย� ผู้แทนผู้อำ�นวยก�ร
โรงพย�บ�ลปัตต�นี  น�ยกิตติ ใจสมุทร นิติกรชำ�น�ญก�รพิเศษ 
น � ย อั บ ดุ ล ก � ริ ม  ยู โซ ะ  ป ร ะ ธ �นส � ธ � รณสุ ขึ้ อำ� เ ภ อ
ร่วมเป็นสักขีึ้พย�น
 ก � ร ล ง น � ม ใ น บั น ท้ ก ข้ึ้ อ ต ก ล ง ค ว � ม ร่ ว ม มื อ
ท�งวิช�ก�รในคร้ังน้ีจัดทำ�ข้้ึ้นเพ่ือคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�ร
ก�ร วิจัย  และพัฒน�องค์คว�ม รู้ เ พ่ือประโยชน์ส่วนรวม
ตลอดจนเ พ่ือให้ บุคล�กรขึ้อง ท้ั งสองฝ่ �ยและนัก ศ้กษ�
ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ท�งวิช�ก�รร่วมกัน ว่�ด้วยเร่ืองก�รวิจัย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
กับสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี  

ก�รสนับสนุนแหล่งฝึกง�น และสหกิจศ้กษ� ก�รแลกเปล่ียน
ข้ึ้ อ มู ล ด้ � น สุ ขึ้ ภ � พ แ ล ะ คุ ณ ภ � พ ชี วิ ต ขึ้ อ ง ป ร ะ ช � ช น
ก�รส่งเสริมก�รท่องเท่ียวเชิงสุขึ้ภ�พ และก�รพัฒน�ทรัพย�กร
มนุษย์และส่งเสริมคุณภ�พชีวิตขึ้องประช�ชนทุกช่วงวัย.



  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, 
ภาษาจิีน (หลักสูตรปกติ), ภาษาจิีน (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


