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“ติสทรัน วิ่งทะลุเฟรม” เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ตองการใหมีงานวิ่ง
ดีๆ ซักงานที่มีมาตรฐานสำหรับนักวิ่งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต  โดยมีวัตถุประสงค คือ สนับสนุนการทองเที่ยวในจังหวัด
ปตตานี และหาทุนใหกับนักศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตรที่
เรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย

งานวิ่งติสทรัน แบงระยะวิ่งทั้งหมด 3 ระยะ คือ 1. ระยะฮาลฟ
มาราธอน 21.1 กิโลเมตร, 2. ระยะมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร 
และ 3. ระยะฟนรัน 6 กิโลเมตร

เสนทางของระยะฮาลฟมาราธอนและมินิมาราธอน เปนเสนทางที่
ผานจุดทองเที่ยวสำคัญของจังหวัดปตตานีเกือบทั้งหมด ไมวา
จะเปนเสนทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม ที่นักวิ่งทุกทานจะไดวิ่งผาน
มัสยิดกลางจังหวัดปตตานี มัสยิดที่สวยที่สุดในประเทศไทย, ศาล
เจาแมลิ้มกอเหนี่ยว ศูนยรวมความศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีน
ยานชุมชนจีนกือดาจีนอ ศาลหลักเมืองจังหวัด นอกจากนี้นักวิ่ง
ในระยะฮาลฟมาราธอนยังไดวิ่งผานทาเทียบเรือจังหวัดปตตานี 
หาดรูสะมิแล และสกายวอรคจุดชมวิวแหงใหมของจังหวัด
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การจัดงานวิ่งติสทรันในครั้งที่ 1 มีนักวิ่งเขา
รวมทั้งหมดประมาณ 2,200 คน นักวิ่งสวน
ใหญคอนขางชื่นชมกับมาตรฐานการจัดงาน 
นอกจากน้ีงานว่ิงของเรายังไดรับการจัดอันดับ
จากเพจ facebook “วิ่งไหนดี”  ซึ่งเปนเพจ
รวบรวมงานว่ิงท่ีมีผูติดตามกวาหน่ึงลานคน 
ใหเปนงานว่ิงในระยะฮาลฟมาราธอนท่ีดีท่ีสุด
ในประเทศไทยเปนลำดับที่ 7 ประจำป 2019

สำหรับการจัดงานวิ่งติสทรัน วิ่งทะลุเฟรมใน
ครั้งที่ 2 เรายังมีวัตถุประสงคเหมือนเดิมจาก
การจัดงานคร้ังแรก คือ สงเสริมการทองเท่ียว
ของจังหวัด และหาทุนการศึกษาใหกับนักศึกษา
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย โดยปนี้เราจัดในธีมงาน 
Camp Fest  มีจุดกางเตนทหลากหลายจุดให
นักวิ่งทุกทานแวะมาเช็คอินถายรูปกันเต็มที่

แต 1 - 2 ปนี้ อุปสรรคสำหรับการจัดงานวิ่ง
รวมไปถึงกิจกรรมตางๆ คือ การแพรระบาด
ของไวรัสโควิด 19 ซึ่งทำใหงานวิ่งทั้งประเทศ
ตองเลื่อนจัดงานกันเกือบทุกงาน ไมเวนแมแต
งานวิ่งติสทรันของเรา ซึ่งกำหนดจัดงานครั้ง
แรกวันที่ 29 มีนาคม 2563 กอนเลื่อนไปเปน
วันอาทิตยท่ี 19 กรกฎาคม 2563 แตเน่ืองจาก
สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด
ยังมีอยางตอเน่ือง ทำใหตองเล่ือนการจัดงาน
มาเปนวันที่ 21 มีนาคม 2564 โดยจัดงานใน
รูปแบบ New Normal

การจัดงานวิ่งในรูปแบบ  New Normal  นั้น
ทีมงานไดนำรูปแบบของงาน “บางแสน 42” ซ่ึง
เปนงานวิ่งระดับเหรียญทองแดงของ World 
Athletics มาใชเปนกรณีศึกษา โดยปรับใหเขา
กับรูปแบบการจัดงานติสทรัน มีขั้นตอนดังนี้

กอนวันวิ่ง
1. นักวิ่งจะตองดาวโหลดแอปหมอชนะทุกทาน
2. นักว่ิงท่ีมาจากจังหวัดท่ีควบคุมเขมงวดเปน
พิเศษ หรือพื้นที่เฉพาะจะมีการลงทะเบียนเพื่อ
เขารวมงานเปนกรณีพิเศษ
3. ขอความรวมมือนักวิ ่งที ่มาจากจังหวัด
สมุทรสาคร หรือจังหวัดอ่ืนๆ ตามท่ีศบค.ประกาศ
เปนพื้นที่สีแดง งดการเขารวมกิจกรรม

ในวันงาน(วันจัดวิ่ง)
1. จุดคัดกรอง จะมีขั้นตอน คือ
- นักว่ิงตองสวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลา
เมื่ออยูภายในงาน รวมถึงขณะรอที่จุดปลอย
ตัว และสามารถถอดไดเมื่อวิ่งออกไปแลว สวม
ใสหนากากอนามัยเมื่อเขาเต็นทแพทย รวมถึง
หลังเขาเสนชัย
- สแกนวัดอุณหภูมิในรางกาย หากมีไขจะไม
อนุญาตใหเขาภายในบริเวณงานและไมอนุญาต
ใหรวมกิจกรรม
- ภายในงานจะมีจุดลางมือหรือแอลกอฮอลเจล
บริการทั่วทั้งงาน 
- แสกน QR Code ไทยชนะ เพื่อเขารวมงาน

พรอมยืนยันการแสกน QR Code ไทยชนะกอน
ไดรับสติกเกอรเพื่อเขาภายในบริเวณงาน

การปลอยตัวนักวิ่ง
1. นักว่ิงจะตองสวมใสหนากากอนามัยขณะยืน
รอที่จุดสตารท โดยเวนระยะหางตามที่กำหนด
2. อนุญาตใหถอดไดเม่ือออกว่ิงไปแลว 50 เมตร
3. หลังเขาเสนชัย เมื่อคูลดาวนเรียบรอย ก็จะ
ตองใสแมสใหเรียบรอย กอนเดินไปโซนตางๆ

การรับเหรียญ 
เม่ือนักว่ิงเขาเสนชัย จะมีการแจกเหรียญพรอม
ดวยแมสกสำรองใหกับนักว่ิงท่ีทำแมสกหลนหาย
ระหวางการวิ่ง

การรับรางวัล
ขึ้นรับทีละทาน  ตามความพรอมที่รายงานตัว 
เพ่ือลดการแออัด และยังคงสวมใสแมสกตลอด
เวลา

การรับประทานอาหาร
จุดบริการอาหารหลังเขาเสนชัยจะจัดอาหารและ
เครื่องดื่มแพ็คเปนชุดเพื่อนำกลับไปทานที่บาน 
และแยกซุมตามระยะการวิ่ง เพื่อลดความแออัด
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เสนทางวิ่งระยะฮาลฟมาราธอน
และมินิมาราธอนบางสวน



1. นายเศรษฐ อัลยุฟรี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี
ขณะกำลังกลาวเปดงาน
2. ผศ.ศิริชัย พุมมาก คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร
กลาวตอนรับนักวิ่งทุกทาน 

3. นักวิ่งระยะมินิมาราธอนขณะรอเวลาปลอยตัว
โดยสวมแมสกตลอดเวลาและถอดออกได
หลังจากวิ่งออกไปแลว 100 เมตร

งานวิ่งติสทรันครั้งที่ 2 มีผูเขารวมทั้ง 3 ระยะเปนจำนวน
ประมาณ 2,500 คน โดยวันงาน ผศ.ศิริชัย พุมมาก คณบดี
คณะศิลปกรรมศาสตร กลาวตอนรับนักวิ่งทุกทานที่เขา
รวมงาน และไดรับเกียรติจาก นายเศรษฐ อัลยุฟรี นายก
องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี เปนประธานเปดงาน

ระยะท่ีปลอยตัวกอนคือระยะฮาลฟมาราธอน ปลอยตัวเวลา 
05.30 น. ตามมาดวยระยะมินิมาราธอน ปลอยตัวเวลา 06.00 น.
และปดทายดวยระยะฟนรัน ปลอยตัวเวลา 06.15 น.

สำหรับรางวัลปน้ีทีมงานไดเพ่ิมถวยรางวัลมากข้ึนจากคร้ัง
แรก โดยมีถวยรางวัลใหทุกระยะในลำดับที่ 1 - 5 ของแตละ
รุนอายุ นอกจากน้ียังมีถวยรางวัลใหกับนักว่ิงท่ีแตงชุดแฟนซี 
เพื่อมาสรางสีสันตใหกับงาน โดยมีรางวัลใหทั ้งหมด 9 

รางวัล ไมแบงระยะและอายุ ตัดสินโดยผลคะแนนของกรรมการ
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งานวิ่งติสทรันครั้งที่ 2 ถือวาประสบความ
สำเร็จตามวัตถุประสงค ถึงแมจะตองจัดงาน
ภายใตรูปแบบ New Normal แตก็ไมเปน
อุปสรรคสำหรับทีมงานรวมถึงนักวิ่งทุกทาน
ที่ใหความรวมมือปฏิบัติตามระเบียบที่ทาง
ทีมงานรวมกับสาธารณสุขจังหวัดปตตานี
ไดกำหนดไว

ขอท้ิงทายดวยบทสรุปจากสำนักขาวเบนานิวส
ที่สรุปขาวไดตรงกับวัตถุประสงคการจัดงาน
คือ งานว่ิงท่ีสนับสนุนการทองเท่ียวของจังหวัด
ปตตานี โดยใชเสนทางวงแหวนวัฒนธรรม
Pattani Heritage City เปนส่ือในการนำเสนอ
ความสวยงามทางสังคมพหุว ัฒนธรรม
สถาปตยกรรมที่มีความหลากหลาย วิถีชีวิต
ของผูคนในทองถิ่นที่อยูรวมกันอยางสันติ

กอนวันงานพวกเราทีมงานทราบมาวาโรงแรม
ที่พักหลายแหงถูกจองลวงหนาจนเต็มหลาย
ที่ รานอาหาร รานน้ำชากาแฟคนแนนขนัด
กอนวันงาน ทำใหทีมงานทุกคนรูสึกดีใจท่ีงาน
ว่ิงเล็กๆ ของคณะศิลปกรรมศาสตร ม.อ.ปตตานี
ไดเปนสวนนึงที่ทำใหจังหวัดปลายดามขวาน
แหงนี้ไดกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งดังบทสรุป
ของสำนักขาว “เบนานิวส”
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คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร (ตำบลอาเนาะรู) จัดกิจกรรม U2T 
สูภัย COVID (U2T-COVID WEEK) จัดขึ้น
ภายใตโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหา
วิทยาลัย) เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 ท่ี
ผานมา

โดยจัดในรูปแบบกิจกรรมเชิงรุกเพ่ือปองกัน
การแพรระบาดของ COVID 19 บริเวณโรงเรียน
ศาสนาสถานและตลาด ดวยการสอนทำอุปกรณ
ปองกันตนเอง (เจลแอลกอฮอลลางมือ) ซ่ึงมี
วิทยากรจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มาสอนตัวแทนชาวบานจากชุมชนตางๆ เพ่ือ
ใหนำความรูไปถายทอดตอใหกับชาวบานใน
ชุมชนตอไป

ที่ปรึกษาโครงการ
ผูชวยศาสตราจารยศิริชัย พุมมาก 
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
วิทยากร 
- คุณพิสิฐพงษ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตรชำนาญการ
- คุณปภัชญา กรธัชฐลิ้ม
นักวิทยาศาสตร ปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ชุมชนที่เขารวมกิจกรรม
- ชุมชนตำบลอาเนาะรู
- ชุมชนคลองชาง
- ชุมชนหัวตลาด
- ชุมชนตลาดเทศวิวัฒน 1
- ชุมชนตลาดตลาดโตรุง
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กิจกรรม U2T สูภัย
COVID (U2T-COVID WEEK)



คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เปดศูนยรับบริจาคส่ิงของเคร่ืองใชและอาหารแหง โดย
เปดรับบริจาคเมื่อวันที่ 26 - 30 เมษายน 2564 ณ 
หอง 360 องศาศูนย Spoke Innovation Hub ภายใน
คณะฯ ระหวาง 5 วันที่เปดรับบริจาค มีผูใจบุญรวม
บริจาคมากมาย

และเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ทางคณะฯ นำโดย
ผูชวยศาสตราจารยอัฏฐพล คงพัฒน รองคณบดี
ฝายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการนำส่ิงของบริจาค
ท้ังหมดไปมอบใหกับโรงพยาบาลสนามปตตานี โดยมี
คุณหมอและบุคลากรทางการแพทยรับมอบเพื่อนำไป
มอบใหกับผูปวยโควิด 19 ของจังหวัดปตตานีตอไป
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บริจาคส่ิงของเพ่ือชวยเหลือ
ผูปวยโควิด 19

ภาพการบริจาคสิ่งของเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
ณ โรงพยาบาลสนามปตตานี



กูซอฟยะฮ นิบือซา
รุงอรุณแหงปตตาน ี
เทคนิคผสม, 197 x 150 x 15 ซม.

คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกูซอฟยะฮ นิบือซา
ศิษยเกาคณะฯ ที ่ไดรับรางวัลชมเชยจากประกวด
นิทรรศการศิลปกรรมชางเผือกคร้ังท่ี 10 จากผลงาน
ช่ือ “รุงอรุณแหงปตตานี”

นิทรรศการศิลปกรรมชางเผือกเปนการประกวด
นิทรรศการศิลปกรรมระดับชาติงานนึงของไทย จัด
ประกวดเปนประจำทุกป โดยมีกลุมบริษัทไทยเบฟเปนผู
สนับสนุน
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ศิษยเกาคณะฯ ไดรับรางวัลจากการประกวด
นิทรรศการศิลปกรรมชางเผือกคร้ังท่ี 10
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ศิษยเกาคณะฯ ไดรับรางวัล
“สุวรรณหงสทองคำ”

คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.วนศักด์ิ ผดุงเศรษฐกิจ
รองผูอำนวยการฝายวิชาการและกิจกรรม สำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศิษยเกาคณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาศิลปะการ
แสดง ท่ีไดรับรางวัลสุวรรณหงสทองคำ สาขา “อนุรักษ
เอกลักษณไทยดานศิลปะการแสดง” ในวันอนุรักษ
ไทย ประจำป 2564
   



ศูนยกฎหมาย วิทยาเขตปตตานี โดย อาจารยนุรซาร
ฮิดาห อุเซ็ง ผูชวยอธิการบดี ฝายทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาองคกร วิทยาเขตปตตานี และ คุณสรธร อุคติ 
นิติกร วิทยาเขตปตตานี จัดกิจกรรม “นิติกรสัญจร” 
ใหแกบุคลากรสังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร

โดยกิจกรรมนี้เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องวินัย 
จรรยาบรรณ การอุทธรณ รองทุกข และความรู
กฎหมาย ซึ่งบางเรื่องถือวาเปนเรื่องใหมสำหรับ
บุคลากรของคณะฯ
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นิติกรสัญจร
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ศิลปกรรมฯ ไมท้ิงกัน

ผูชวยศาสตราจารยศิริชัย พุมมาก คณบดี
คณะศิลปกรรมศาสตร และผูชวยศาสตราจารย
อัฏฐพล คงพัฒน รองคณบดีฝายพัฒนา
นักศึกษาและบริการวิชาการ ไดมอบสิ่งของ
และเงิน เพ่ือชวยเหลือนอง ๆ นักศึกษาท่ีไดรับ
ผลกระทบจากภัยน้ำทวม คือ 
1. นายอับดุลรอฮิม จอแตะ 
2. นางสาวนูรฟตมี  มะเซ็ง 



นิทรรศการที่นำเสนอเรื่องราวของความศรัทธาที่มีตอเจาแม
ลิ้มกอเหนี่ยว และองคพระทุกองคในศาลเจาเลงจูเกียง ซึ่งชวง
เวลานี้ของทุกปจะมีเทศกาลสมโภชนเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว โดย
การอัญเชิญองคพระออกเยี่ยมลูกหลานในจังหวัดปตตานี และ
ทำพิธีลุยน้ำ - ลุยไฟ

นิทรรศการจัดแสดงในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 
ณ บานเลขที่ 5 ถนนอาเนาะรู(ชุมชนจีนหัวตลาด) 
ยานกือดาจีนอ โดยไดรับเกียรติจาก นายวีรนันท เพ็งจันทร
อดีตผูวาราชการจังหวัดปตตานี เปนประธานในพิธีเปด
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นิทรรศการ “วิถี-ศรัทธา-กือดาจีนอ” 

นายวีรนันท เพ็งจันทร อดีตผูวาราชการจังหวัดปตตานี
ประธานในพิธีเปด
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องคกรสรางสุข Happy Workplace

กิจกรรมองคกรสรางสุขประจำเดือนกุมภาพันธซึ่งเปน
เดือนแหงความรัก รอบนี้มากับกิจกรรม "ปนรัก ปนซูชิ" 
และ "กำปนแหงรัก"
.

กิจกรรมปนรักปนซูชิ ไดรับเกียรติจาก คุณปฐมา อาแว 
จากกองยุทธศาสตรและพัฒนาวิทยาเขตปตตานี เปน
วิทยากรอบรมการปนซูชิรวมถึงคิมบับ

โดย กิจกรรมองคกรสรางสุขนี้ สำนักงานบริหารคณะ
จัดขึ้นเปนประจำทุกเดือน มีเปาหมายเพื่อสรางความสุขทั้ง
ทางดานรางกายและจิตใจใหทุกคนในองคกร สรางความ
รูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร พรอมปฏิบัติภารกิจของ
องคกรใหบรรลุตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
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องคกรสรางสุข Happy Workplace

กิจกรรมกำปนแหงรัก ไดรับเกียรติจาก ครูลันเมืองนนท อดีตนักมวยทีมชาติไทย เปนโคชฝกสอนการออกกำลัง
กายดวยมวยไทยใหกับบุคลากรของคณะฯ

ขอบคุณ ศูนยฟตเนส Fitmate 92 ศูนยออกกำลังกายที่มีอุปกรณที่ทันสมัยและครบครัน
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หลานสวนศิลป ศิลปกรรม ม.อ.

"หลาดสวนศิลป" ตลาดนัดยามเย็นในบรรยากาศ
สบายๆ บริเวณสวนหลังคณะศิลปกรรมศาสตร จัดขึ้น
เพื่อจำหนายสินคาแฮนดเมด งานคราฟต รวมถึง
ผลิตภัณฑจากสถานประกอบการจำลองของนักศึกษา
และศิษยเกา นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑชุมชนใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต นอกจากไดอุดหนุนผลผลิต
ของนักศึกษาแลวยังมีการบรรเลงดนตรีโดยอาจารย
และนักศึกษาของคณะฯ เพื่อเพิ่มบรรยากาศยามเย็น
ใหมีสีสันมากยิ่งขึ้น
.

พบกับหลาดสวนศิลปไดทุกเย็นวันอังคาร ตั้งแตเวลา 
16.00 - 18.30 น.
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Street Arts ตำบลนาประดู

ผูชวยศาสตราจารยอัฏฐพล คงพัฒน 
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ และ
รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการศูนยวิจัย สรางสรรค 
นวัตกรรมและพันกิจเพื่อสังคม คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี นำทีม
งานลงพื้นเพื่อสรางสรรคผลงาน Street Arts  ณ ตำบล
นาประดู อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการถายทอดเรื่องราวความ
งดงามวิถีชุมชนของคนในพื้นที่ตำบลนาประดู ตลอดจน
เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวและกระตุนเศรษฐกิจ
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