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 ศูนย์ศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  วิทยาเขตปัตตานี 
ได้จัดกิจกรรมวันจันทร์แบ่งปันความรัก ผ่านตู้สีบลู เพ่ือร่วมดูแล
และแบ่งปันแก่ชาวสงขลานครินทร์  โดยมี รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ 
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด เม่ือวันที่ 
24 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารสำานักงานอธิการบดี ม.อ.ปัตตานี 
  ร ศ . อิ่ ม จิ ต  เ ลิ ศ พ ง ษ์ ส ม บั ติ  

รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า
 จะเห็นว่า มีพืชผักสวนครัวที่ชาว ม.อ.

ปลูกแล้วนำามาแบ่งปันใส่ ตู้สีบลู  เช่น
 ใบโหรพา ใบกระเพา พริกหวาน สามารถ

นำามาปรุงได้หลายเมนู นอกจากนี้ยังมี
ของแห้ง ขนม เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ

ที่ชาว ม.อ.นำามาร่วมกิจกรรม “คิดว่ากิจกรรมนี้ ทุกท่านจะได้
รับประโยชน์ ความสุข และมีสุขภาพแข็งแรงทุกท่านขอเชิญชวน
ชาวม.อ.มาร่วมแบ่งปันกันผ่านตู้สีบลูกันนะคะ” รองอธิการบดี 
วิทยาเขตปัตตานี กล่าว
 อาจารย์์นวมน จัันทร์์กล่ิน ผู้้ช่วยอธิิการบดีฝ่่ายศิิษย์์เก่่า
สััมพัันธ์์และกิิจการพิิเศษวิิทยาเขตปัตตานีี กล่าวว่า การท่ีเรามีนำ้าใจ
ช่วยเหลือ หยดลงไปในใจ โดยเฉพาะกับคนใกล้เคียงกัน จะช่วยให้มี
ความสุขมากข้้นในชีวิต “ตู้สีบลู” จะเห็นว่ามีแต่เร่ืองอาหารการกิน 
เพราะว่าของอย่างอ่ืน เส้ือผ้า รองเท้า กระเป๋า อาจยังพอใช้ได้ 
แต่อาหารการกินเราต้องรับประทานทุกวัน อะไรท่ีเราพอจะมี 
แบ่งปันกัน ช่วยเหลือกันได้ ก็เชิญชวนทุกท่านนะคะ
 “วันนี้มีชาว ม.อ. จำานวนมากใส่ใจเร่ืองการดูแลประโยชน์
เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หน่้ง มีคนนำาของมาใส่ตู้ มาแบ่งปันให้ และปัน
เอาไป คิดว่าวันนี้เป็นวันที่ได้เริ่มต้น ทุกวันจันทร์ เรียนเชิญทุกคน
ร่วมแบ่งปันผ่านตู้สีบลู” อ.นวมน  จันทร์ กล่ิน กล่าวเพ่ิมเติม

เปิดแล้ว “ตู้สีบลู” แบ่งปันความรัก ทุกวันจันทร์ 
ร่วมดูแลชาวสงขลานครินทร์ 
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นักศึกษาวิทยาเขตปัตตานีได้รับงบประมาณเกือบ 
8 แสนบาท จากโครงการยุวทูตของกระทรวง อว.

 โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปลากะตักตากแห้งของ
กลุ่มประมงพื้นบ้านปะนาเระเพ่ือส่งออกประเทศจีน และโครงการ 
Read to Learn project ของ นักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
ได้รับอนุมัติงบประมาณร่วม 800,000 บาท จากกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อ.ว.)
  ผศ.ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศัก ด์ิ 

รองอธิการบดีฝ่่ายวิชาการ วิทยาเขต
ปั ต ต านี  แจ้ ง ว่ า  มห า วิ ท ย า ลั ย ไ ด้
ประกาศผลการพิจารณาโครงการท่ีได้รับ
การสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศ้กษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อ.ว.) 
ใ น โ ค ร งก า รพลิ ก โ ฉมมหาวิ ท ย าลั ย 

โดยวิทยาเขตปัตตานี ได้รับการสนับสนุนให้นักศ้กษาเข้าร่วมกิจกรรม 
PSU Young Global Affairs and Corporate Communication
(PSU Young GACC) เพื่อพัฒนาตัวแทนยุวทูตของวิทยาเขต
โดยส่งเสริมภาวะผู้นำา บทบาทการเป็นพลเมืองโลก ลักษณะในศตวรรษ
ที่ 21 ด้านความสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมแล้วปรากฏว่ามหาวิทยาลัยอนุมัติ
งบประมาณให้แก่วิทยาเขตปัตตานี 2 โครงการๆ ละ 390,000 บาท 
รวม 2 โครงการเป็นเงิน 780,000 บาท คือ โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ปลากะตักตากแห้งของกลุ่มประมงพ้ืนบ้านปะนาเระเพ่ือส่งออก
ประเทศจีน และโครงการ Read to Learn project หรือเสริมสร้าง
ทักษะความฉลาดรู้ด้านการอ่านภาษาอังกฤษผ่านโฟนิคส์และ
วรรณกรรมเด็กแก่นักเรียนระดับประถมศ้กษาในเขตสามจังหวัด
ชายแดนใต้ของไทย
 ซ่้ึ่งโครงการการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ปลากะตักตากแห้ง
ของกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านปะนาเระ เพ่ือส่งออกประเทศจีน 
(Increasing Value of Dried Anchovy Products by Local 
Fishermen Group in Panare for Export to China)  (Fish Win) 
มีรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศ้กษาจากคณะวิทยาการ
อิสลาม ได้แก่ Mr.Ma Sitong, Mr.Wu Haiyong , Mr.Wu Lei  
Mr .Yang Yongqiang,  นางสาวซึ่าระห์ ตะโละ,นายวาลิย์ 
ก่ออารี,นางสาวนริศรา กล่อมสม, นางสาวฟาตานียะห์  สาเม๊าะ, 
นายซึ่าบูดิง  ปูซูึ่ และนางสาวยัซึ่มี เจะดอเลาะ จากคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  ส่วนโครงการ Read to Learn Project (Empowering
English Reading Literacy through Phonics and Children 
Literature for Primary School Students in the Deep South, 
Thailand) หรือโครงการอ่านเพ่ือเรียนรู้ (เสริมสร้างทักษะความฉลาด
รู้ด้านการอ่านภาษาอังกฤษผ่านโฟนิคส์และวรรณกรรมเด็กแก่นักเรียน

ระดับประถมศ้กษาในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้ของไทย) ซ่้ึ่งมีผู้เข้า
ร่วมโครงการจากคณะต่างๆ ดังน้ี คณะศ้กษาศาสตร์ นางสาวนาเดีย   
แวสะแม, นางสาวณิชาภัทร บัวขาว, นางสาวมัสซูึ่วานี เจ๊ะเงาะ,
นางสาวตัสนีม หะซ้ัึ่น, นางสาวอาอีชะห์ สะนิวา, นางสาวฮััซึ่วานี อารง, 
Mr. Teja Gajendra Chor, นางสาวนาดียา แวสุหลง และจาก
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ นายอาบีดีน อับดุลเราะฮ์ัมานกุล 
และนายเนาวาฟ เต๊ะ ซ่้ึ่งนักศ้กษาท่ีเข้าร่วมโครงการนอกจากจะได้รับ
งบประมาณในการดำาเนินกิจกรรมแล้ว ยังมีโอกาสได้พัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ มีโอกาสมีเพ่ือน
ต่างชาติ ได้รับช่ัวโมงกิจกรรม ได้รับเกียรติบัตร และมีโอกาสเข้าสู่
เส้นทางการประกวดระดับชาติ และนานาชาติ อีกด้วย.

เปิดแล้ว “ตู้สีบลู” แบ่งปันความรัก ทุกวันจันทร์ 
ร่วมดูแลชาวสงขลานครินทร์ 

นักศึกษาวิทยาเขตปัตตานีได้รับงบประมาณเกือบ 8 แสนบาท จาก
โครงการยุวทูตของกระทรวง อว.

วิทยาเขตปัตตานี  จัดสรรทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษา
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโควิด-19
รวมกว่า 10 ล้านบาท 

ม.อ. ออกมาตรการการจัดการเรียนการสอนและเยียวยา
นักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงของโรคโควิด-19

คณะวิทยาการสื่อสาร จับมือ 4 มหาวิทยาลัย ใน 3 ภูมิภาค 
สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 6  “สังคม ความรู้ และดิจิทัล” (KDS2021)  
แบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ

ม.อ.ปัตตานี แสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับ
อนุสิทธิบัตรหุ่นฝึกตรวจครรภ์

“ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”  ม.อ.ปัตตานี เปิดศูนย์ฉีดวัคซีน
 จ.ปัตตานี ใฃ้ชื่อว่า ศูนย์ฉีดวัคซีน อาคารเรียนรวม 58 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

เล่าเรื่องผ่านภาพ  ชาวสงขลานครินทร์  
“ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

เปิดโรงเรือนผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน 
ที่ อ. มายอ จ.ปัตตานี ผลงานนักวิจัย  ม.อ.ปัตตานี 

เปิดหอพัก 6 ม.อ.ปัตตานี 
เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 ของจังหวัดปัตตานี

ม.อ.ระดมอาจารย์แพทย์ พยาบาลจากวิทยาเขตหาดใหญ่
และปัตตานีช่วยเสริมกำาลังบุคลากรทางการแพทย์
ในพื้นที่ฉีดวัคซีนให้ชาวปัตตานี ร่วม 3,000 คน

วิทยาเขตปัตตานี  มีผู้เกษียณอายุราชการ
ในปี 2564 รวม 25 คน

แนะนำาหลักสูตรวิทยาเขตปัตตานี
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วิทยาเขตปัตตานี  จัดสรรทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษา
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโควิด-19
รวมกว่า 10 ล้านบาท 

          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เตรียม
จัดสรรงบประมาณเป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้
รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโควิด รวมกว่า10 ล้านบาท
แบ่งเป็นกรณีติดเชื้อโควิดรายละ10,000 บาทและจัดสรรเป็น
ทุนการศึกษาอีกเกือบ 10 ล้านบาท รวมถึงจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้นักศึกษาที่ขาดแคลน
 ด ร . บ ดิ น ท ร์  แ ว ล า เ ต ะ 
รองอธิ ก า รบดี ฝ่่ า ย พัฒนานั กศึ กษา
วิทยาเขตปัตตานีแจ้งว่า ในปีการศ้กษา
2564 มหา วิทยาลั ยสงขลานครินทร์
ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่ทุกวิทยาเขต
เพื่ อนำ า ไปช่ วย เหลื อนั กศ้ กษาที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 รวม 45 ล้านบาทโดยจัดสรรให้ทุกวิทยาเขต
ตามสัดส่วนจำานวนนักศ้กษา สำาหรับวิทยาเขตปัตตานีซ้ึ่่งได้รับ
จัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 10,339,020.04 บาท โดยวิทยาเขต
ปัตตานีจะจัดเป็นทุนการศ้กษา เป็นเงิน 9,829,020.04 บาท
และอีก 510,000 บาท เป็นเงินให้ความช่วยเหลือกรณีนักศ้กษา
ติดเช้ือโควิด19 รายละ 10,000 บาทโดยเงินที่ได้รับจัดสรรเป็น
ทุนการศ้กษาจำานวน 9,829,020.04 บาท จะแบ่งเป็น 2 ประเภท 
คือ 1.ทุนการศ้กษาประเภททั่วไป 80% เป็นเงิน 7,863,216 บาท
โดยวิทยาเขตปัตตานีได้มอบให้ทุกคณะไปจัดสรรให้กับนักศ้กษา 
2. เงินทุนการศ้กษาประเภททุนทำางานแลกเปลี่ยน 20% เป็นเงิน
1,965,804 บาท โดยกองพัฒนานักศ้กษาจะเป็นผู้บริหารจัดการ
ซ้ึ่่ ง ในกรณี ท่ีนั ก ศ้กษาเรี ยนออนไลน์  และไม่สามารถรับทุน
ทำางานได้ ในภาคการศ้กษานี้ วิทยาเขตปัตตานีก็จะนำาไปเป็นทุน
ทำางานในภาคการศ้กษาถัดไป หรือพิจารณาจัดสรรเป็นทุนการศ้กษา
แก่นักศ้กษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป
 สำ าหรับ ทุนการศ้กษาที่ วิทยา เขตปัตตานีจัดสรรให้
ทุกคณะนั้น ได้จัดสรรตามสถิติจำานวนนักศ้กษาโดยคณะศ้กษาศาสตร์
ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 2,154,833 บาท แบ่งเป็นทุนการศ้กษา

ทุนละ 5,000 บาท ได้จำานวน 431 ทุน, คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ได้รับ 1,985,035 บาท หรือเท่ากับ 397 
ทุน, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับ 808,649 บาท เท่ากับ 
162 ทุน, คณะวิทยาการอิสลาม ได้รับ 726,095 บาท เท่ากับ 
145 ทุน, คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับ 229,836 บาท เท่ากับ 46 
ทุน, คณะวิทยาการสื่อสาร ได้รับ 445,601 บาท เท่ากับ 89 ทุน, 
คณะรัฐศาสตร์ ได้รับ 1,268,321 บาท เท่ากับ 254 ทุน, และ
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับ 244,846 บาท เท่ากับ 49 ทุน
 รองอธิการบดีฝ่่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ชี้แจง
ต่อไปว่า นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ลงทุนเพ่ือให้นักศ้กษาท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิดและนักศ้กษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ได้มีความสะดวกในการเรียนออนไลน์ โดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
100  เค ร่ื อ งและ สัญญาณอิน เตอ ร์ เน็ ต ให้  โดย เ ม่ื อรวมกับ
เ ค รื่ อ งคอมพิ ว เ ตอร์ ที่ คณะจั ดหามาสมทบทำ า ให้ มี ป ริ ม าณ
เครื่องคอมพิวเตอร์รวมถ้ง 212 เครื่องนอกจากนี้ ยังได้เตรียม
งบประมาณสำาหรับเป็นเงินกู้ฉุกเฉินให้นักศ้กษาได้กู้ยืมรายละ
3,000 บาท ต่อคร้ังไม่จำากัดจำานวนคร้ัง โดยไม่มีดอกเบ้ีย ท้ังน้ีนักศ้กษา
จะต้องผ่อนคืนข้ันตำ่าเดือนละ 300 บาทและนักศ้กษายังมีสิทธิ�กู้ยืมเงิน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศ้กษา (กยศ)  โดยเม่ือได้รับทุนแล้วนอกจาก
จะกองทุนจะจ่ายค่าเทอมให้แล้ว นักศ้กษายังได้รับค่าครองชีพ
อีกเดือนละ 3,000 บาทจนกว่าจะจบการศ้กษา.
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 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ งดการเรียนการสอนใน
ช้ันเรียนท้ังหมด และให้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
ในปีการศึกษา 1/2564 พร้อมท้ังชะลอการฝึ่กงาน ปฏิิบัติการสหกิจ
ศึกษา วิทยานิพนธ์ โดยจัดกิจกรรมลักษณะอ่ืนท่ีเทียบเท่าทดแทน 
ปรับเปล่ียนรูปแบบการสอบจากการสอบในห้องสอบ เป็นการ
วัดประเมินผล ชะลอการเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย  ท้ังน้ีเพ่ือ
ลด ละ ความเส่ียงอันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
 ผศ . ด ร . นิ วั ติ  แ ก้ วป ร ะดั บ  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ไ ด้กำาหนดแนวปฏิบั ติการจัดการเรียน
การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดระลอกใหม่ ซ่้ึ่งเป็นสายพันธ์ุท่ีมีความรุนแรง แพร่กระจาย
ได้ง่ายและควบคุมได้ยาก ได้แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางและรุนแรง
ในหลายพ้ืนท่ีของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดใน
จังหวัดซ่้ึ่งเป็นท่ีต้ังของวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย หรือในจังหวัด
ใกล้เคียงวิทยาเขตฯ ซึ่้่งถูกจัดเป็นพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดหลายจังหวัด 
เ พ่ือเป็นการลดการแพร่กระจายการติดเช้ือ ลดความเส่ียงใน
การติดเช้ือของนักศ้กษาและบุคลากร และเพ่ือให้การจัดการเรียน
การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดน้ีสามารถดำาเนินต่อไปได้ 
และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยในการท่ีจะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ มีทักษะท่ีพ้งประสงค์ในทุกหลักสูตร
ตามระยะเวลาท่ีกำาหนด รวมท้ังมุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบการจัดการ
การเรียนการสอนเชิงรุกในลักษณะผสมผสานและเสริมสร้างนวัตกรรม
การ จัดการ ศ้กษา ท้ั งภาคทฤษฎีีและภาคป ฏิ บั ติ  ตลอดจน

ม.อ. ออกมาตรการการจัดการเรียนการสอนและเยียวยานักศึกษา
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงของโรคโควิด-19

การประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ โดยมหาวิทยาลัยฯ ให้ความสำาคัญ
สูงสุดต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยของนักศ้กษา 
บุคลากร และผู้ มี ส่วนได้ ส่วนเ สียทุกภาคส่วน มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ จ้งได้กำาหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนและ
การสอบ ในภาคการศ้กษาท่ี  1/2564  ดังน้ี
 1. งดการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนท้ังหมด และให้
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid learning) โดยใช้
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอ่ืนๆ
 2. กรณีท่ีหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนท่ีต้อง
เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติจริงตามข้อกำาหนดของวิชาชีพ และมี
เง่ือนไขของเวลาในการใช้ทุน ขอให้หลักสูตรพิจารณา และกำาหนด
แนวทางบริหารจัดการด้วยมาตรการควบคุมและดูแลความปลอดภัย
ของนักศ้กษาและบุคลากรสูงสุด 
 3.  ชะลอการฝึึกงาน ปฏิบัติการสหกิจศ้กษา วิทยานิพนธ์
และจัดกิจกรรมลักษณะอ่ืนท่ีเทียบเท่าทดแทน หลีกเล่ียงการเดินทาง
แ ต่หาก มีความจำา เ ป็น ใ ห้ ส่ วนงาน พิจารณายื่ นขออ นุ มั ติ ต่ อ
รองอธิการบดีวิทยาเขตท่ีกำากับดูแล และดำาเนินการตามมาตรการหรือ
แนวทางการควบคุมการแพร่เช้ือของจังหวัดน้ันๆ อย่างเคร่งครัด
 4. ปรับเปล่ียนรูปแบบการสอบจากการสอบในห้องสอบ
เป็นการวัดประเมินผลท่ีเป็น formative มากข้้น และมีการประเมิน
ผลตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา ร่วมกับ
การวัดและประเมินผลรูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 5. ชะลอการเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย ยกเว้นกรณีท่ีมี
ความจำาเป็น โดยให้รองอธิการบดีท่ีกำากับดูแลหอพักของแต่ละ
วิทยาเขต เป็นผู้พิจารณาเป็นรายๆ ไป
 6. มหาวิทยาลัยจะติดตามและประเมินสถานการณ์
ความรุนแรงของการแพร่ระบาดอย่างต่อเ น่ืองเ พ่ือพิจารณา
ปรับเปล่ียนแนวปฏิบัติให้เหมาะสมตามสถานการณ์
 7. กรณีมีความจำาเป็นท่ีนอกเหนือจากท่ีได้ระบุไว้ใน
ประกาศน้ี ให้เสนออธิการบดีพิจารณาเป็นกรณีไป         
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวเพ่ิมเติมถึง
มาตรการเยียวยาสำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีไ ด้ รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ว่า มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนการศ้กษาเพ่ิมเติมเป็น
กรณีพิเศษ การลดค่าธรรมเนียมการศ้กษา การจัดบริการและ
สวัสดิการนักศ้กษา จัดเตรียมห้องเรียนท่ีมีความพร้อมของระบบและ
อุปกรณ์การเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือไม่ให้เกิดความเหล่ือมลำ้าแก่นักศ้กษา
ท่ีมีปัญหาด้านอุปกรณ์ สถานท่ี และเครือข่ายสัญญาณในการเรียน
การสอน การจัดสวัสดิการเงินยืมฉุกเฉินแก่นักศ้กษาท่ีประสบปัญหา
ทางการเงินและมีความจำาเป็นเร่งด่วน การจัดสวัสดิการช่วยเหลือ
อาหารกลางวันแก่นักศ้กษาท่ีประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ และในกรณี
ท่ีนักศ้กษาได้รับผลกระทบอ่ืนๆ และต้องการความช่วยเหลือจาก
มหาวิทยาลัยให้นักศ้กษาติดต่อคณะ หรือหน่วยงานท่ีกำากับดูแล
ด้านกิจการนักศ้กษา เพ่ือขอรับความช่วยเหลือเป็นรายกรณี.
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คณะวิทยาการสื่อสาร จับมือ 4 มหาวิทยาลัย ใน 3 ภูมิภาค 
สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 6  “สังคม ความรู้ และดิจิทัล” (KDS2021)  
แบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ

          เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานวิชาการและ
ความก้าวหน้าด้านการจัดการความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แอนนิเมชัน เกมดิจิทัลมีเดีย และนวัตกรรม
การสื่อสาร มุ่งหน้าร่วมส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐาน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งในบริบททางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564  
          คณะวิทยาการส่ือสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ คร้ังท่ี 6  “สังคม ความรู้ และดิจิทัล” (KNOWLEDGE 
AND DIGITAL SOCIETY 2021 ; KDS2021) ร่วมกับคณะดิจิทัลมีเดีย 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และสำา นักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การจัดงานคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่ง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนนักศ้กษา    
และผู้สนใจท่ัวไป ได้มีเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและความก้าวหน้า
ทางวิชาการ ด้านการจัดการความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ แอนนิเมชัน เกมดิจิทัลมีเดีย และนวัตกรรมการส่ือสาร 
เป็นโอกาสให้นักวิจัยได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การวิจัย
จากนักวิจัยต่างสถาบัน อันจะนำาไปสู่การเกิดแนวคิดหรือแนวทาง
ในการพัฒนางานวิจัยหรือการทำางานวิจัยร่วมกันในอนาคต นอกจากน้ี
ยังเป็นการสร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างสถาบันเพ่ือเป็นประโยชน์
ในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการต่อไป

  อาจารย์ภัก ดี  ต่วนศิ ริ
ค ณ บ ดี ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร สื่ อ ส า ร 
วิทยาเขตปัตตานี กล่าวถึงการจัดงาน
ในครั้งนี้ว่า คณะวิทยาการส่ือสาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี  ในฐานะที่ เป็น เจ้ าภาพมี
ความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการจัดการ
ประชุมวิชาการในครั้ งนี้ซึ่้่ งนับเป็น
หน้่ งในพันธกิจที่สำาคัญของสถาบัน
การศ้กษาในการทำาหน้าที่ส่ ง เสริม

เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น
บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งในบริบททางเศรษฐกิจ
สังคมวัฒนธรรมและเทคโนโลยี

 รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
ประธานในพิ ธี เ ปิ ดกล่ า วว่ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
สนับสนุนการทำาวิจัย และการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชนในรูปแบบต่าง ๆ มาโดยตลอด
อันเป็นส่วนหน่้งของผลการดำาเนินนโยบายเพื่อมุ่งมั่นให้มหาวิทยาลัย
เป็นมหา วิทยาลัย วิ จัยอย่ า งสมบู รณ์  และยิน ดี เป็นอย่ า งยิ่ ง
ที่ทราบว่า การนำาเสนอผลงานวิจัยในวันนี้มีการนำาเสนอผลงาน
วิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศ้กษาในสถาบันอุดมศ้กษา
และหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ
 สำาหรับรูปแบบในการจัดงานในคร้ังน้ี เป็นรูปแบบออนไลน์
เต็มรูปแบบ ซ่้ึ่งภาคเช้าเป็นการ บรรยายพิเศษ 2 เร่ือง ผ่าน 
Facebook Live ทางเพจ คณะวิทยาการส่ือสาร ม.อ.ปัตตานี  
ในหัวข้อเรื่อง “Automation & Business Process for the New 
Normal Era” โดย Dr. Mustafa Hashmi, Center for Law, 
La Trobe University, Australia และ หัวข้อเรื่อง “Proactive 
Knowledge, Digital Society and Social Communication”  
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ผู้อำานวยการ
สำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
และภาคบ่ายเป็นการนำ า เสนอผลงานผ่ าน ZOOM Cloud 
Meetings ในขอบเขตหัวข้อการนำาเสนอผลงาน 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการจัดการความรู้  ด้านวิศวกรรมซึ่อฟต์แวร์และวิศวกรรม
คอมพิว เตอ ร์  ด้ านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้ านดิจิทัล
คอนเทนต์ ด้านนวัตกรรมการสื่อสารและการหลอมรวมสื่อ



7

 มหา วิทยา ลัยสงขลานครินท ร์  วิทยา เขตปัตตานี
แสดงความยินดีกับคณาจารย์เจ้าของผลงานอนุสิทธิบัตรหุ่นฝ่ึก
ตรวจครรภ์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ 3 คณะของ
วิทยาเขตปัตตานี และอดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 เมื่อวันที่  16 มิถุนายน 2564  ที่พื้นที่สร้างสรรค์ “Chair to
Share Creative Co-working Space” วิทยาเขตปัตตานี 
รศ .อิ่ มจิต  เลิศพงษ์สมบัติ  รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี  
พร้อมด้วย ผศ.ดร.บุญธรรม นิธิอุทัย อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณบดีที่เก่ียวข้อง 3 คณะ อาจารย์นวมน 
จันทร์กล่ิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ึายศิษย์เก่าสัมพันธ์ และกิจการพิเศษ 
วิทยาเขตปัตตานี  อาจารย์นุรซึ่าร์ฮิัดาห์ อุเซึ่็ง ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝึ่ ายทรัพยากรบุ คคลและพัฒนาองค์ กร  วิ ทยา เขตปัตตานี
ได้ร่วมแสดงความยินดีให้กับคณาจารย์ที่ ร่วมกันออกแบบหุ่น
ฝึึกตรวจครรภ์ ซึ่้่งได้รับการจดอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่  6 พฤษภาคม 2564 
โดยเป็นการออกอนุสิทธิบัตรให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม 
นิธิ อุทัย  อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ
อาจารย์สุนิดา อรรถอนุชิต คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาเขตปัตตานี 
อาจารย์ นายนิแอ นิแต คณะศิลปกรรมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ซึ่ีตี ไซึ่ดะห์  สายวา รี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รอฮัานิ เจะอาแซึ่ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาเขตปัตตานี 
 โดยคณาจารย์ทั้ง 3 คณะได้บูรณาการความรู้ในศาสตร์
ของตนเอง เช่นคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เสนอความต้องการหุ่นตรวจ
ครรภ์สำาหรับการสอนนักศ้กษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ออกแบบ
ต้นแบบหุ่นหญิงตั้งครรภ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกแบบ
สูตรยางสำาหรับการสร้างหุ่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม 
นิธิอุทัย อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันเป็น
ผู้บริหารบริษัท ปัตตานีอุตสาหกรรม (1971) จำากัด หรือปาเท็กซึ่์
(PATEX) ให้ความอนุเคราะห์อำานวยการผลิตหุ่นยางฝึึกตรวจครรภ์
โดยมีนางสาวปาตีเมาะ วาโซึ่ะ และนายนิมะยือมิง หะยีสาเมาะ 
พนั ก ง านจากบ ริษั ทปั ตตา นีอุ ตส าหกรรม  ( 1971 )  จำ า กั ด
ร่วมดำาเนินการ เป็นต้น.

ม.อ.ปัตตานี แสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับ
อนุสิทธิบัตรหุ่นฝึกตรวจครรภ์
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“ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”  
ม.อ.ปัตตานี เปิดศูนย์ฉีดวัคซีน จ.ปัตตานี ใฃ้ชื่อว่า ศูนย์ฉีดวัคซีน
อาคารเรียนรวม 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดศูนย์
ฉีดวัคซึ่ีน จ.ปัตตานี ใช้ชื่อว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนอาคารเรียนรวม 
58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี โดยมี 
นายแพทย์อดิศักดิ� งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลธัญรักษ์
ปัตตานี เป็นผู้อำานวยการศูนย์ฯ การให้บริการฉีดวัคซีึ่นในครั้งนี้เป็น
ความร่วมมือของหลายภาคส่วน ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์จาก
โรงพยาบาลปัตตานี สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี รพ.สต.
ในจังหวัดปัตตานี  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) 
อาสากาชาด และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี รวมกว่า 250-300 คน มาคอยให้บริการประชาชนได้วันละ
2,500-4,500 คนต่อวัน การให้บริการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ก็สามารถฉีดวัคซีึ่นได้ถ้ง 600 คน 
ซ้ึ่่งการใช้ระบบให้ประชาชนน่ังอยู่กับท่ีแล้วแพทย์น่ังเก้าอี้เคล่ือน
ไปหาผู้รับวัคซึ่ีน จะเป็นระบบที่สามารถดำาเนินการได้รวดเร็ว 
โดยยังคงรักษาเกณฑ์มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี

ภาพที่นำามาประกอบคือส่วนหนึ่งเท่านั้น
ติดตามภาพกิจกรรมได้ที่ เพจ :  psupattanicampus
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เล่าเรื่องผ่านภาพ  ชาวสงขลานครินทร์  
“ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”  

ภาพที่นำามาประกอบคือส่วนหนึ่งเท่านั้น ติดตามภาพกิจกรรมได้ที่ เพจ :  psupattanicampus
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เปิดโรงเรือนผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน 
ที่ อ. มายอ จ.ปัตตานี ผลงานนักวิจัย  ม.อ.ปัตตานี 

 ปลัดอาวุโสอำาเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เป็นประธาน
ในพิธี เปิดโรงเรือนผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนที่  อ.มายอ จ.ปัตตานี
ตามโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี เพื่อลดปัญหาความยากจนของจังหวัดปัตตานี 
 เมื่อเร็วๆน้ี ที่มัสยิดอีมาดุดดิน หมู่ที่  1 บ้านกอแล 
ต.ลางา อ.มายอ จ.ปัตตานี ผศ. ดร. อารีย์ ธรรมโคร่ง ในนามตัวแทน
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
ในโครงการวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการลดความยากจนและการพัฒนา
ความเท่าเ ทียมในประเทศไทย :  กรณีศ้กษาจังหวัดปัตตานี
ได้รายงานการดำาเนินงานโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพทำาปุ๋ย
มูลไส้เดือน บ้านกอแล ต.ลางา อ.มายอ จังหวัดปัตตานี ต่อนายพินิต
เรืองยังมี ปลัดอาวุโส อ. มายอ จ.ปัตตานี ว่าโครงการส่งเสริมทักษะ
อาชีพทำาปุ๋ยมูลไส้เดือน มีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
แ ล ะ เ พื่ อ ร่ ว ม พั ฒ น า ฐ า น ข้ อ มู ล ผู้ มี ร า ย ไ ด้ น้ อ ย น อ ก จ า ก นี้
ในการวิจัยได้จัดทำาโครงการนำาร่องการแก้ไขปัญหาความยากจน
ใ น พื้ น ท่ี ข อ ง จั ง ห วั ด ปั ต ต า นี  แ ล ะ นำ า ไ ป สู่ ก า ร สั ง เ ค ร า ะ ห์
ผลการศ้กษาและจัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก้ไขปัญหา
ความยากจน โดยโครงการนำาร่องการแก้ไขปัญหาความยากจน
จั งห วัด ปัตตานีมีพื้ นที่ ก ารดำ า เนินงาน 3  โซึ่นคือ  โซึ่นที่  1 
บ้านกือยา ตำาบลปะกาฮัารัง อำาเภอเมือง, โซึ่นที่ 2 บ้านกอแล 
หมู่ ท่ี  1 ตำาบลลางา อำาเภอมายอ และ โซึ่นที่  3  บ้านกลาง 
หมู่ที่ 5 ตำาบลบ้านกลาง อำาเภอปะนาเระ โดยพิธีเปิดโรงเรือน
ผลิตไส้เดือน มีรศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบ้ติ รองอธิการบดีวิทยาเขต
ปัตตานี ผศ.ปิยะ กิจถาวร รวมถ้ง พัฒนาการอำาเภอมายอ เกษตร
อำาเภอมายอ ผู้ใหญ่บ้านกอแล คณะทำางาน ทีมนักวิจัย และ
ประชาชน ร่วมในพิธีเปิดโรงงานต้นแบบผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนครั้งนี้
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เปิดหอพัก 6 ม.อ.ปัตตานี 
เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 ของจังหวัดปัตตานี

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี   
ส่งมอบหอพัก 6 ให้ เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่  5 ของ
จังหวัดปัตตานีหลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มมากขึ้น
  ร ศ . อิ่ ม จิ ต  เ ลิ ศ พ ง ษ์ ส ม บั ติ  

รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี แจ้งว่า 
ตามที่ จั งหวั ดปั ตตานี มี จำ านวน ผู้ป่ วย
ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มจำานวนมากข้้น ดังนั้น
สำ านักงานสาธารณสุขจั งหวัดปัตตานี

 จ้งจำาเป็นต้องหาสถานที่เป็นการเร่งด่วน
ในกา รจั ดตั้ ง เ ป็ น โร งพยาบาลสนาม

โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 นายแพทย์อุดมเกียรติ
พูลสวั สดิ�  รองนายแพทย์ สาธารณสุ ขจั งหวั ดปั ตตานี  และ
คณะ ไ ด้ ร่ ว ม ป ร ะ ชุ มห า รื อ กั บคณะ ผู้ บ ริ ห า รมห า วิ ท ย า ลั ย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในการขอใช้หอพัก 6 เป็น
โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 ของจังหวัดปัตตานี หลังจากได้มีการ
หารือเรื่องการจัดการระบบดูแลผู้ป่วยและระบบความปลอดภัย
ของชุมชนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และชุมชน
ภายนอกแล้ว จ้งได้ส่งมอบพื้นที่หอพัก 6 ซึ่้่งเดิมใช้เป็นสถานที่กักตัว
สังเกตอาการตนเอง (HQ) ของบุคลากรทางการแพทย์ และนักศ้กษา
ให้แก่สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เตรียมความพร้อมด้าน
สถานที่และระบบบริหารจัดการเป็นโรงพยาบาลสนามขนาด 280 
เตียง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
 รายงานขา่วแจง้วา่ การอนญุาตใหใ้ชพ้ืน้ทีข่องมหาวทิยาลยั
เป็นโรงพยาบาลสนาม นั้น เป็นไปตามท่ีกระทรวงการอุดมศ้กษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และจังหวัดปัตตานี ได้ขอความ
ร่วมมือจากสถาบันการศ้กษา ส่วนราชการ และภาคเอกชนในพ้ืนที่
จังหวัดปัตตานี ในการเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์เพ่ือการตรวจ
และรักษา และอุปกรณ์ที่จำาเป็นให้เพียงพอตามมาตรฐานสาธารณสุข.
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ม.อ.ระดมอาจารย์แพทย์ พยาบาลจากวิทยาเขตหาดใหญ่
และปัตตานีช่วยเสริมกำาลังบุคลากรทางการแพทย์
ในพื้นที่ฉีดวัคซีนให้ชาวปัตตานี ร่วม 3,000 คน

 มหา วิทยาลัยสงขลานครินทร์  ส่ งทีมแพทย์จาก
คณะแพทยศาสตร์ และพยาบาลจากคณะพยาบาลศาสตร์ เสริมกำาลัง
บุคลากรทางการแพทย์ในพ้ืนที่ฉีดวัคซีนให้บุคลากรทางการศึกษา
ผู้นำาศาสนา ผู้นำาท้องถิ่น จังหวัดปัตตานี ร่วม 3,000 คน
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนม.อ.ปัตตานี โดยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
 รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
กล่าวว่า  ศูนย์ฉีดวัคซึ่ีนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ซึ่้่งดำาเนินการโดยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี ได้รับมอบหมายให้
วัคซึ่ีนแก่ประชาชนปัตตานีรวม 2,989 คน ในการดำาเนินการครั้งนี้
ได้ระดมแพทย์ และพยาบาลจากทุกอำาเภอของจังหวัดปัตตานี
มาร่วมดำาเนินการ แต่เนื่องจากทีมแพทย์ และพยาบาลในพื้นที่ส่วนใหญ่
มีภารกิจล้นมือ ดังนั้นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
จ้งได้ขอความร่วมมือ ไปยังคณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาล
ศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาเขตปัตตานี 
ให้มาร่วมฉีดวัคซึ่ีนร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดปัตตานี
ในครั้งนี้ ประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์โดยการนำา ผศ. นพ.เทอดพงศ์ 
ทองศรีราช  จำานวน  10 คน  คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ 
นำาโดย ผศ.ดร.เนตรนภา คู่พันธวี  จำานวน 7 คน  คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาเขตปัตตานี โดยการนำา ผศ.ดร.รอฮัานิ เจะอาแซึ่ จำานวน 6 คน

 ผศ.นพ.เทอดพงศ์  ทองศรีราช
ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ่่ า ย ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์  
คณะแพทยศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เปิดเผยว่า ได้รับการประสานงานจาก
ศูนย์ฉีดวัคซีึ่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี ให้มาเสริมกำาลังบุคลากร
ทางการแพทย์ ใน พ้ืนที่ จั งหวัดปัตตานี  

เนื่องจากวันนี้มีประชาชนจังหวัดปัตตานีมารับวัคซึ่ีนร่วม 3,000 คน
นับว่ามีจำานวนมาก ทีมแพทย์และพยาบาลที่มาวันน้ี เป็นผู้ที่มีความ
เช่ียวชาญทางการฉีดวัคซึ่ีน คาดหวังว่าการฉีดวัควัคซึ่ีนคร้ังนี้ทำาให้
ประชาชนจังหวัดปัตตานีรอดพ้นจากภัยโควิดด้วยการฉีดวัคซึ่ีน
ในครั้งนี้
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 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีบุคลากร
เกษียณอายุราชการ ปี 2564  รวม 25 คน โดยเป็นบุคลากรสังกัด
สำานักงานวิทยาเขตปัตตานี 11 คน สำานักวิทยบริการ 1 คน สำานักส่งเสริม
และบริการวิชาการ 3 คน สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 1 คน
คณะศึกษาศาสตร์ 2 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 คน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 คน คณะวิทยาการสื่อสาร
1 คน และคณะวิทยาการอิสลาม 1 คน ดังนี้ 
 สำานักงานวิทยาเขตปัตตานี
 1. นางจรินทร์ ช่วยชำาแนก ประเภทลูกจ้างประจำา ตำาแหน่ง
พนักงานพิมพ์ สังกัดงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อมกองกายภาพ
และสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี
 2. นางสาวปริศนา ชัยดวง ประเภทข้าราชการ ตำาแหน่ง
นักวิชาการศ้กษา สังกัดงานหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนรู้ กองบริหาร
วิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
 3. นางอนงค์  หนู เรือง ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
(เปลี่ยนสถานภาพ) ตำาแหน่งบุคลากร สังกัดกองบริหารทรัพยากร
วิทยาเขตปัตตานี 
 4. นายลิขิต ฉายารักสกุล ประเภทลูกจ้างประจำา ตำาแหน่ง
แม่บ้าน สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี 
 5. นางเกศณีย์  แซ่ซี่ ประเภทลูกจ้างประจำาตำาแหน่งแม่บ้าน
สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี  
 6. นางจำานงค์ อรรถบดี ประเภทลูกจ้างประจำา ตำาแหน่ง
แม่บ้าน สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี 
 7.นางณัฐ กัญญาภัค ขุนทอง  ประเภทลูกจ้างประจำ า
ตำาแหน่งพนักงานธุรการสังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขต
ปัตตานี 
 8. นายโสธร บูรพันธ์ ประเภทลูกจ้างประจำา ตำาแหน่งพนักงาน
ขับรถยนต์ สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี 
 9. นางสาวชีพ บางพงศ์ ประเภทลูกจ้างประจำาตำาแหน่ง
แม่บ้าน สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี
 10.นางเพ็ญศรี คุ่ยคุ้ย ประเภทลูกจ้างประจำาตำาแหน่ง
แม่บ้าน สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี 
 11.นางดัชนี ทองช่วย ประเภทลูกจ้างประจำา ตำาแหน่งแม่บ้าน
สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี 
 สำานักวิทยบริการ
 12.นายสมศักดิ์ รัตนน้อย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
(เปลี่ยนสถานภาพ) ตำาแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศ้กษา สังกัดฝึ่าย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 สำานักส่งเสริมและบริการวิชาการ
 13.นางวิลาวัณย์ ยืนชนม์ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย 
(เปลี่ยนสถานภาพ) ตำาแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดงานคลังและพัสดุ 

 14.นายมานพ แซ่อ๋อง ประเภทลูกจ้างประจำาตำาแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ สังกัดงานบริหารงานทั่วไป สำานักงานบริหาร 
 15.นายอำามร บุญจันทร์ เพชร์  ประเภทลูกจ้างประจำา
ตำาแหน่งครูฝึึกอาชีพสงเคราะห์สั งกัดสถานีบริการวิชาการชุมชน
ปัตตานี 
 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
 16.นายบุญเจริญ บำารุงชู ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
( เปลี่ ยนสถานภาพ)  ตำ าแหน่ ง เจ้ าหน้ าที่ บ ริหารงานทั่ ว ไป สั งกัด
สถาบันวัฒนธรรมศ้กษากัลยาณิวัฒนาคณะศ้กษาศาสตร์
 17. นางอุไร แวมามะ ป ร ะ เ ภ ท พ นั ก ง า น ม ห า วิ ท ย า ลั ย
(เปลี่ยนสถานภาพ) ตำาแหน่งอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีสังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
(ฝึ่ายมัธยมศ้กษา) 
 18. นางสายหยุด ขจรยุทธไกร ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
(เปลี่ยนสถานภาพ) ตำาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาทั่วไป สังกัดงานคลัง
และพัสดุ สำานักงานบริหารคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 19.นางสาวภัทราวรรณ ทองคำาชุม ประเภทพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ( เปลี่ยนสถานภาพ) ตำ าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  
สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 20 .นางวนิดา  เจี ยรกุ ลประ เสริ ฐ  ประเภทพนักงาน
มหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ) ตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขา
วิชาวิทยาศาสตร์ 
 21.นายศราวุธ เจะโส๊ะ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
(เปลี่ยนสถานภาพ) ตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 22.นายบัญชา สำาเร็จกิจ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
(เปลี่ยนสถานภาพ) ตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
 23.นายนิอับดุลรากิ๊บ  บินนิฮัสซัน  ประเภทพนักงาน
มหาวิ ทย าลั ย  ตำ า แหน่ ง อ าจา รย์  หลั กสู ต รศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชามลายูศ้กษา 
 คณะวิทยาการสื่อสาร
 2 4 . น า ง แ ก่ น จั น ท ร์  มู สิ ก ธ ร ร ม  ป ร ะ เ ภ ท พ นั ก ง า น
มหา วิทยาลั ย  ตำ าแหน่ งนั กวิ ชาการอุดมศ้กษา  สั ง กัดสำ า นักงาน
บริหารคณะ สำานักงานบริหารคณะ 
 คณะวิทยาการอิสลาม
 25.นายซาฝ่ีอี  อาดำ า  ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
อิสลามศ้กษา

วิทยาเขตปัตตานี  มีผู้เกษียณอายุราชการ
ในปี 2564 รวม 25 คน



  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


