เปิดเวทีนานาชาติมุสลิมโลก 40 ประเทศ สัมมนาประเด็นการศึกษาอิสลาม พลังแห่งการขับเคลื่อนในการพัฒนาและการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสขุ ณ ม.อ.ปัตตานี

ดร.ยู โ ซะ ตาเละ ผู้ อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย อิ ส ลามศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หนึ่งในผู้ร่วมแถลงข่าวกิจกรรมในวาระครบ 50 ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560
ณ สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้แถลงข่าวเรื่องการจัดสัมมนาอิสลาม
ศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 4 “การศึกษาอิสลาม พลังแห่งการขับเคลื่อนในการพัฒนาและการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข” ซึ่งกําหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 ณ
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อส่งเสริมคุณค่า
การศึกษาอิสลามในการสร้างสันติภาพและชี้นําสังคมสู่สันติสุข เชิญปราชญ์และนักวิชาการมุสลิมโลก 40 ประเทศ

ดร.ยูโซะ ตาเละ ผู้อํานวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
กล่าวว่า วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เชิญปราชญ์และนักวิชาการมุสลิม 40
ประเทศ ร่วมสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ เรื่อง การศึกษาอิสลาม พลังแห่งการขับเคลื่อนในการพัฒนาและการอยู่ร่วมกัน

อย่างสันติสุข ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 นับเป็นครั้งที่ 4 ในรอบ 8 ปี เพื่อส่งเสริมคุณค่าการศึกษาอิสลาม
ในการสร้างสันติภาพและชี้นําสังคมสู่สันติสุข ดังนั้นการสัมมนาครั้งนี้นับเป็นยุทธศาสตร์สําคัญประการหนึ่งที่จะแสวงหา
กระชับความสัมพันธ์กับพันมิตรทางวิชาการ เพื่อพัฒนาอิสลามศึกษาในประเทศไทยรวมถึงสร้างเครือข่ายทางการศึกษาที่จะ
เป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา การเปิดหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรในการก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ สนอง
นโยบายที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในอาเซียน ตลอดจนเสริมสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีการประชุมโต๊ะกลม การแสดงปาฐกถาจากผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันชั้นนําของโลกมุสลิม การ
นํ า เสนอบทความทางวิช าการ เวที วิพ ากษ์ แ ละเสนอแนะจากผู้ เชี่ย วชาญด้ า นอิส ลามศึ ก ษา การประกาศปฏิญ ญาและ
แถลงการณ์ของการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 4 และทัศนศึกษาโครงการพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น

การสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ ในครั้งนี้ เป็นโครงการต่อเนื่องจากการสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ 3
ครั้งที่ผ่านมา ผลสืบเนื่องจากการจัดสัมมนาครั้งแรกเมื่อปี 2553 ประเด็น “บทบาทอิสลามศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์” มี
นักวิชาการอิสลามศึกษาและปราชญ์มุสลิม รวม 546 คน จาก 16 ประเทศ มีข้อตกลงจากทวิภาคี 14 ฉบับ มีกําหนด
“ปฏิญญาปัตตานี” มีสาระสําคัญคือ ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาคีในการพัฒนาการศึกษาอิสลามศึกษาและ
ภาษาอาหรับให้มีคุณภาพและสามารถเป็นฐานในการประกอบอาชีพและพัฒนาสังคมให้มีความสันติสุข นอกจากนั้นยังได้มี
ข้อตกลงร่วมกันทุกๆ 2 ปี กําหนดจัดประชุมอิสลามศึกษานานาชาติ ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2556 มีปราชญ์และนักวิชาการมุสลิมศึกษาจาก 30 ประเทศ รวม 504 คน ร่วมระดม
ความคิดในหัวข้ออิสลามศึกษาในโลกที่เปลี่ยนแปลง : โอกาสและสิ่งท้าทาย ผลจากการสัมมนาครั้งนั้นได้ยกระดับการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้ก้าวสู่นานาชาติ สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาเอเซียน หรือ Asean Education Hub ตลอดจนการพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชนมุสลิมและสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ในอนาคต สร้างภาพ
มุสลิมในประเทศไทยต่อสายตาชาวโลกมุสลิมในมิติเสรีภาพทางวิชาการและการนับถือศาสนา เกิดเครือข่ายอิสลามศึกษา มี
การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา มีการร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกัน และครั้งที่ 3 เมื่อปี 2558 มีปราชญ์และ
นักวิชาการมุสลิมโลก รวม 500 คน จาก 25 ประเทศ เปิดประเด็น “ค่านิยมอิสลามในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง” ผล
จากการสัมมนาครั้งนี้ทําให้วิทยาลัยอิสลามศึกษา เป็นสถาบันการศึกษาที่พร้อมในการบริการวิชาการแก่ชุมชนทั้งระดับ
นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจ และทําให้ประชาคมโลกเข้าใจถึงวิถีชีวิตของอิสลามสายกลาง
ดร.ยูโซะ ตาเละ กล่าวเพิ่มเติมถึงผลสัมฤทธิ์จากการสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ ทั้ง 3 ครั้งว่า
นอกเหนือจาการมีปฏิญญาปัตตานี และแถลงการณ์ของการประชุมนานาชาติเรื่องอิสลามศึกษา แล้ว ยังมีการจัดตั้งศูนย์
ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษา (ASTEC) , มีคณะกรรมการประสานงานอิสลามศึกษา (ISCC) ,
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี กับมหาวิทยาลัยต่างๆ คือ State Islamic

University of Sultan Syarif Kasim Riau ประเทศอินโดนีเซีย , University of Malaya และ International Islamic
University ประเทศมาเลเซีย , Mutah University และ The University of Jordan และ Yarmouk University
ประเทศจอร์แดน , University of Sharjah ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ , Ankara University ประเทศตุรกี ,
โครงการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับมหาวิทยาลัยต่างๆ คือ ประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ State Islamic
University of Sultan Syarif Kasim Riau และ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta , ประเทศ
บรูไน ได้แก่ Universiti Islam Sultan Sharif Ali , ประเทศมาเลเซีย ได้แก่ University of Malaya, Universiti Sains
Islam Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Malaysia Kelantan, Universiti Utara Malaysia, and
International Islamic University Malaysia , ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้แก่ University of Sharjah, United
Arab Emirate University, and Al Qasimia University , ประเทศตุรกี ได้แก่ Firat University, Ankara University,
and Fatih University , ประเทศจอร์แดน ได้แก่ Yarmouk University, Al AlBayt University, and the University of
Jordan , ประเทศจีน ได้แก่ Studen Ninxia University
มีโครงการแลกปลี่ยนบุคลากรวิทยาลัยอิสลามศึกษากับ
มหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย คือ Universiti Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Jati, Bandung , โครงการสอง
หลักสูตรแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย ได้แก่ Universiti Sains Islam Malaysia, Universiti
Kebangsaan Malaysia และ University of Malaya , การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา ม.อ. , การจัดตั้งศูนย์
พัฒนาบุคลากรด้านอิสลาม (ATSDC) , การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการจัดการข้อมูลอิสลาม (ICentre) , โครงการวิสาหกิจเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ (SEED)
“การสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ ที่จัดขึ้นทุกๆ 2 ปี นับว่าเป็นการเปิดเวทีวงวิชาการด้านอิสลามศึกษาใน
แต่ละประเทศทั่วโลก แลกเปลี่ยนและกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอิสลามศึกษาให้มีผลต่อการพัฒนาสังคมโลก โดยเฉพาะ
ในประเด็นการสร้างสันติภาพและการสร้างความสามัคคีของประชาคมโลก คาดหวังว่าความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
เครือข่ายอิสลามศึกษาจะเป็นการยกระดับวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สู่ระดับแนว
หน้ า ของโลก สอดคล้ อ งกั บ นโยบายรั ฐ บาลที่ จ ะให้ ป ระเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษาอาเซี ย น” ดร.ยู โ ซะ ตาเละ
กล่าวเพิ่มเติม

****************************************

Download เอกสารได้ที่ http://pr.pn.psu.ac.th/iisc2017.doc

