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	 รศ.	 ดร.ชูศักดิ์	 ลิ่มสกุล	 อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เปิดเผยว่า 
เน่ืองในโอกาสครบรอบ	 45	 ปีของการ
สถาปนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ซึ่ง
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้ท่ีมี
บทบาทส�าคัญในการผลิตบัณฑิตท่ีตอบ

สนองความต้องการของสังคมภาคใต้และประเทศชาติ	มีส่วนส�าคัญ
ในการเก้ือหนุนการพัฒนาสังคมในหลากหลายด้าน	 และการมี
บทบาทในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของพื้นที่	ดังนั้นในโอกาสครบ
รอบ	45	ปีดังกล่าว	มหาวิทยาลัยจึงได้จัดรายการพิเศษทางโทรทัศน์	
ภายใต้ชื่อว่า	 “45	ปี	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 45	ปี	 เพื่อเพื่อน
มนุษย์”	 โดยจะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี	
ในวันศุกร์ที่	 30	 พฤษภาคม	 2557	 เวลา	 22.30-24.00	 น.	 ซึ่งจะ
ด�าเนินการโดยบริษัททีวีบูรพา	จ�ากัด
	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 กล่าวอีกว่า	 การจัด
รายการครบรอบ	45	การสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะมี
รูปแบบท่ีแตกต่างจากเดิม	 ที่มุ่งเน้นการน�าเสนอแต่เรื่องพัฒนาการ
ของมหาวิทยาลัยและการแสดงของเป็นหลัก	 แต่รายการ	 45	 ปี	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	45	ปี	 เพื่อเพื่อนมนุษย์จะเป็นรายการ
ที่ยึดเรื่องราว	ปัญหา	และวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่เป็นที่ตั้ง	โดย
มีมหาวิทยาลัยเข้าไปมีส่วนร่วม	 ผ่านผลงานที่เก่ียวกับภาคใต้ของ
บุคลากร	นักวิชาการ	 ศิษย์เก่า	 โดยเน้นด้านวัฒนธรรม	สังคม	 ส่ิง
แวดล้อม	การแพทย์และสาธารณสุข	มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้น
ถ่ินของกลุ่มศิลปินท่ียังไม่เป็นท่ีแพร่หลายในสายตาของชาวไทยท่ัว
ประเทศมากนักโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ความ

ส�าเร็จของภารกิจของมหาวิทยาลัยต่อภาคใต้	 และการรับบริจาค
เพื่อระดมทุนสนับสนุนกองทุนของมหาวิทยาลัยด้านต่างๆ					
	 ทั้งน้ีรายการพิเศษท่ีมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์
โมเดิร์นไนน์ทีวี		“45	ปี	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	45	ปี	เพื่อเพื่อน
มนุษย์”	 แบ่งรายการออกเป็น	 6	 ตอน	 คือ	 ตอนท่ี	 1	 เขตร้ัวสีบลู
น�าเสนอเก่ียวกับการก่อก�าเนิดมหาวิทยาลัย	 ตั้งแต่ความคิดริเร่ิม
ในการก่อตั้งจนกระทั่งขยายบทบาทเป็นศูนย์ความรู้ทางวิชาการถึง	
5	 วิทยาเขต	 ตอนที่	 2	 เชิดชูปณิธาน	 จะน�าเสนอการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร	 และหน่วยงานมหาวิทยาลัยในจังหวัดภาคใต้
ภายใต้พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก	 ท่ีให้ถือ
ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีสอง	ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง	
ตอนท่ี	 3	 เอกงานวิจัย	 จะพูดถึงความพยายามยกระดับคุณภาพ
ในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ	 ความพยายามเป็นท่ีพ่ึงของท้องถ่ิน	
การน�าระบบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 (PSU-System)	มาเป็น
กลไกพัฒนางานวิชาการต่างๆ	 ได้หลากหลายมิติ	 ประสานจุดแข็ง
ของแต่ละวิทยาเขต	 โดยมุ่งเน้นงานวิจัยและนวัตกรรม	น�าสู่การ
เสนอแนะวิ ธีแก ้ ไขป ัญหาท ้อง ถ่ินที่ครอบคลุมแง ่มุมต ่างๆ	
อย ่างสมดุล	 ตอนที่ 	 4	 วิชชาลัยแห่งธรรมราชา	 น�าเสนอว ่า
มหาวิทยาลัยมีโอกาสได้ถวายงานในโครงการพระราชด�าริเพ่ือ
แบ่งเบาพระราชกรณียกิจ	และได้ปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตท่ี
มุ่งแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศชาติ	ตอนที่	5	ศรัทธาแห่งความดี	
เป็นการน�าเสนอว่าท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงในพ้ืนท่ี
ภาคใต้	 ยังคงมีลูกพระราชบิดาอยู่จานวนหน่ึงท่ียืนหยัดท�างาน
เพ่ือฟื้นฟูชีวิตประสานความเข้าใจ	 ลดความขัดแย้งอย่างต่อเน่ือง	
และไม่ย่อท้อ	และ	ตอนท่ี	 6	ศรีตรังสะพรั่งบาน	กล่าวถึงศิษย์เก่าที่
สร้างคุณูปการในแก่ประเทศไทยในภูมิภาคต่างๆ	มาบอกเล่าเนื้อหา	
ความหลัง	สิ่งที่	ม.อ.ได้ให้กับตนเอง
	 การจัดรายการพิเศษในครั้ ง น้ี 	 เ พ่ือเป ็นการส�านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ที่ทรงมีคุณูปการ
ต่อการศึกษาไทย	 ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ภารกิจมหาวิทยาลัยท่ี
ท�าเพ่ือสังคม	 น�าเสนอภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัยสู่สายตา
ประชาชนไปในวงกว้าง	 อีกท้ังเพ่ือรับบริจาคสนับสนุนกิจกรรม
ของกองทุนต่างๆ	 อาทิกองทุนเยียวยาปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้	 กองทุนดูแลศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัย
ท่ีประสบความเดือดร้อน	และกองทุนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย
ด้านอื่นๆ

ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ในวันที่ 30 พฤษภาคม ศกนี้

ม.อ. จัดรายการพิเศษ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เพื่อเพื่อนมนุษย์
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ม.อ.จัดรายการพิเศษ “45 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 45 ปี
เพื่อเพื่อนมนุษย์” ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี  
ในวันที่ 30 พฤษภาคม ศกนี้

มุมหนึ่งในรั้วศรีตรัง

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน ประจำาปี 2557 

ร่วมสืบสานวันสงกรานต์ไทย ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญประชุม ปขมท.ที่ภูเก็ต

ม.อ.คว้า 5 รางวัล จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ 
ครั้งที่ 42 ณ กรุงเจนีวา

รวมพลัง ราชการไทย ลดใช้พลังงาน

ม.อ.ปัตตานี  ร่วมกับบริษัทโตชิบา ประเทศไทย  เปิดนิทรรศการ
ศิลปกรรมสัญจร “นำาสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 25 จัดแสดง
เมื่อวันที่ 8 เมษายน-31 พฤษภาคม ศกนี้

เปิดงานฉลองใหญ่ 40 ปี มนุษยศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
เตรียมประชุมวิชาการทบทวนองค์ความรู้ภาคใต้

ทีมคลองแห ทีมที่ 1 ได้ครองถ้วยพระราชทานฯในการแข่งขัน
เปตอง เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำาปี 2557

วิทยาเขตปัตตานี  เน้นกิจกรรมเสริมทักษะให้ศิลปินพื้นบ้าน
ชายแดนใต้ เป็นสื่อกลางรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์

นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อเรียนรู้
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี จัดอบรม “เยาวชนคนวิทยุ” ผู้เข้าร่วม
อบรม ระบุ กิจกรรมสนุกปนสาระ และเห็นเบื้องหลังการทำางาน
ของนักจัดรายการ

ภาพเป็นข่าว

แนะนำาหลักสูตรวิทยาเขตปัตตานี

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญนักเรียนร่วมโครงการติวเตอร์ออนแอร์ 

ได้ที่ http://www.psu10725.com/joomla/  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมร่วม
บริจาคเข้าสมทบกองทุนดังกล่าว	 ส�าหรับผู้บริจาค	ผู้บริจาคต้ังแต	่
3,000	บาทขึ้นไป	 จะได้รับเหรียญท่ีระลึกสมเด็จพระบรมราชชนก
ผู้บริจาคตั้งแต่	 10,000	บาทขึ้นไป	 จะได้รับเหรียญที่ระลึกสมเด็จ
พระบรมราชชนก	 และหนังสือตามรอยพระบาท	 ผู้บริจาคตั้งแต่	
50,000	บาทขึ้นไป	จะได้รับเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระบรมราชชนก	
หนังสือตามรอยพระบาท	และใบประกาศเกียรติคุณ	ผู้บริจาคตั้งแต่	
100,000	บาทขึ้นไป	จะได้รับเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระบรมราชชนก	
หนังสือตามรอยพระบาท	และโล่เกียรติยศ	 	 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม
ได้ที่	http://www.45years.psu.ac.th/
	 โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	 ชื่อบัญชี	 “45	 ปี	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์”	 ธนาคารไทยพาณิชย์ 	 สาขา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เลขที่บัญชี	565	463406	5	 	ธนาคาร
กรุ ง เทพ	 สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 	 เลข ท่ีบัญชี	
641	0157199	ธนาคารกรุงไทย	สาขาปุณณกัณฑ์		(ม.อ.หาดใหญ่)	
เลขที่บัญชี		879	0	212355		ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.



(ที่มา	:	http://www.ohm.go.th/th/monarch/speech)

พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ประจ�าปี ๒๕๕๗



รว่มสบืสานวันสงกรานต์ไทย
ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ 

	 บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 	 วิทยาเขตปัตตานี		
ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	 	เมื่อวันที่	10	เมษายน	2557		ณ		
หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้	 	 โดยมีกิจกรรม	 การสรงน�้าพระ	 รดน�้า
ด�าหัวผู ้ใหญ่มอบของที่ระลึกผู ้อาวุโส	 ถวายปัจจัยและเครื่อง
ไทยทานพระสงฆ์	 	 และกิจกรรมข้าวหม้อแกงหม้อ	 จากคณะ
หน่วยงานภายในวิทยาเขตปัตตานี	

	 ท่ีประชุมประธานสภาข้าราชการ	 พนักงาน	 และลูกจ้าง	 มหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย(ปขมท.)	 ขอเชิญบุคลากรทุกมหาวิทยาลัย	 ร่วมประชุม	ปขมท.ประจ�าปี	
2557	ในวันที่	22-23	พฤษภาคม	2557	ณ	จังหวัดภูเก็ต
       นายบุญเลิศ	 จันทร์ไสย์	 ประธานสภาข้าราชการ	 พนักงาน	 และลูกจ้าง	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	แจ้งว่า	สภาข้าราชการ	พนักงาน	และ
ลูกจ้าง	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ทั้ง	5	วิทยาเขต	ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม	
ปขมท.ประจ�าปี	 2557	 เรื่อง	บุคลากรสุขใจ	 :อุดมศึกษาไทยก้าวหน้า	 ในระหว่างวันที่	
22-23	พฤษภาคม	 2557	ณ	 โรงแรมเดอะ	 รอยัล	พาราไดส์	 ป่าตอง	 จังหวัดภูเก็ต
									 ท้ังน้ีกิจกรรมที่น่าสนใจในการประชุมประกอบด้วยการมอบรางวัลและเกียรติ
บัตรบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น	ประจ�าปี	2556	การปาฐกถาเรื่องอนาคต
อุดมศึกษาไทย:บุคลากรสายสนับสนุนเตรียมตัวอย ่างไรโดยศาสตราจารย ์	
ดร.จีระ	 หงส์รดารมภ์	 	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผู้ทรงคุณวุฒ	ิ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญประชุม ปขมท.ที่ภูเก็ต

เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ	 	 การบรรยายเรื่อง	มหาวิทยาลัยแห่งความสุข	 โดยดร.สรพงษ์	 ศุภจรรยา	กรรมการ
บริหารบริษัทเดอะ	 เลคเชอร์เลอร์	 คอนซัลติง	พลัส	 จ�ากัด	และนายแพทย์ชาญวิทย์	 วสันต์ธนารัตน์	 ผู้อ�านวยการส�านักสนับสนุนสุขภาวะ
องค์กรส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 การบรรยายเรื่อง	 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
โดยนายปรีชา	ปลื้มจิตต์	 ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปาฐกถาพิเศษเรื่อง	 อนาคตอุดมศึกษาไทย:เส้นทางบุคลากรสาย
โดย	ศ.ดร.ภาวิช	ทองโรจน์	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ	กระทรวงศึกษาธิการ	และอดีตเลขาธิการ	คณะกรรมการการอุดมศึกษา.
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 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  โชว ์ศักยภาพ
นักประดิษฐ์ไทยในเวทีสากล ได้รับ 5 รางวัล จากการ
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งท่ี 42 หรือ 
“42nd International Exhibition of Inventions of Geneva” 
ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เม่ือวันท่ี 2 - 6 เมษายน 
2557  ในผลงาน กว่า 1,000 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจาก 
45 ประเทศ 
	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ได้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม
ประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงานดังกล่าว	จ�านวน	5	ผล
งาน	ในฐานะตัวแทนประเทศไทย	ถือเป็นโอกาสอันทรงเกียรติที่
ได้ร่วมแสดงศักยภาพของประเทศไทยและผลงานนักประดิษฐ์
คิดค้นชาวไทย	 ให้ประจักษ์ต่อชาวโลก	และยังเป็นโอกาสดีท่ี
นักประดิษฐ์ไทยได้พบปะกับนักธุรกิจ	 นักลงทุนท่ีต้องการซื้อ
สินค้า	 และนวัตกรรมอีกทางหน่ึงด้วย	 โดยแต่ละผลงานได้รับ
รางวัลจากงานดังกล่าว	ดังนี้	
	 1.	 ผลงานวิจัยเรื่อง	 กาวส�าหรับติดยางกับโลหะโดยใช้
กาวรองพื้น	(ไพรเมอร์)	และกาวยาธรรมชาต	ิโดย	รศ.ดร.เจริญ	
นาคะสรรค์	 รศ.อาซีซัน	 แกสมาน	 คณะวิทยาศาสตร์และ
เ ท ค โ น โ ล ยี 	 วิ ท ย า เ ข ต ป ั ต ต า นี 	 แ ล ะ 	 ด ร . เ อ ก วิ ภู	
กาลกรณ์สุรปราณี	 คณะวิทยาศาสตร์	 วิทยาเขตหาดใหญ่	
ได้รับรางวัลเหรียญทอง	

จากการประกวดผลงาน

สิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ 42

ณ กรุงเจนีวาม.อ. คว้า
 5 รางวัล

	 2.	 ผลงานวิจัยเรื่อง	 มีดผ่าตัดน้ิวล็อกแบบเจาะผ่าน
ผิวหนัง	 โดย	 ผศ.นพ.สิทธิโชค	 อนันตเสรี	 คณะแพทยศาสตร์	
วิทยาเขตหาดใหญ่	 และ	 รศ.ดร.เจษฎา	 วรรณสินธุ์	 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์	 วิทยาเขตหาดใหญ่	 	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	
และรางวัล	Special	Prize	ของประเทศไต้หวัน	
	 3.	 ผลงานวิจัยเรื่อง	 วัสดุรองรับแรงกดทับอวัยวะผู้ป่วย
ขณะผ่าตัดที่ผลิตจากพอลิเมอร์หุ้มยางพารา	โดย	ผศ.พญ.นลินี	
โกวิทวนาวง	 คณะแพทยศาสตร์	 วิทยาเขตหาดใหญ่	 และ
ดร.ณัฐพงศ์ 	 นิธิอุ ทัย	 คณะวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี	
วิทยาเขตปัตตานี		ได้รับรางวัลเหรียญทอง	
	 4.	 ผลงานเรื่อง	 ถุงละลายน�้าจากฟิล์มเจลาติน	 โดย	
ศ.ดร.สุทธวัฒน์	 เบญจกุล,	 ผศ.ดร.ธรรมนูญ	 โปรดปราน	และ
นายภควรรษ	 ทองนวลจันทร์	 	 คณะอุตสาหกรรมเกษตร	
วิทยาเขตหาดใหญ่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	
	 5.	 ผลงานเรื่อง	 วัสดุปูสระเก็บกักน�้าจากน�้ายางข้น
ชนิดครีม	 โดย	 รศ.อาซีซัน	 แกสมาน	 และผศ.ดร	 อดิศัย
รุ ่งวิชานิวัฒน์	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 วิทยาเขต
ปัตตานี	ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง.

	 เครื่องโทรสาร	เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลจากสถานที่หนึ่งไปยังอีก
สถานที่หนึ่ง	การใช้พลังงานขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องโทรสารนั้นๆ	คือ
	 เคร่ืองโทรสารชนิดเลเซอร์	ใช้กระดาษธรรมดา	และได้รับความนิยมมากขึ้น	
ใช้ก�าลังไฟฟ้าสูงขณะรอท�างาน	60-70	วัตต์
	 เครื่องโทรสารชนิดพ่นหมึก		ใช้กระดาษธรรมดา
	 เครื่องโทรสารชนิดใช้กระดาษไวต่อความร้อน	ใช้ก�าลังไฟฟ้าขณะรอท�างาน
10-20	วัตต์
	 การเลือกซื้ออย่างถูกต้อง
	 -		เนื่องจากเครื่องโทรสารมักจะถูกเปิดทิ้งไว้	24	ชั่วโมงต่อวัน	จึงควรเลือกซ้ือ
ชนิดเลเซอร์	Energy	Star		ซึ่งมีคุณสมบัติเช ่นเดียวกับเครื่องพิมพ์ผลเลเซอร์
Energy	Star	หากต้องการพิมพ์ความเร็วสูง		ลัคุณภาพงานพิมพ์ที่ดี
	 -	 เลือกซ้ือชนิดพ่นหมึกซึ่งใช้กระดาษคล้ายม้วนกระดาษ	เพราะข้อมูลบนกระดาษ
ไวต่อความร้อนจะจางหายไปเมื่อทิ้งไว ้สักระยะหนึ่งท�าให ้ต ้องน�าเอกสารที่ ได ้ไป
ถ่ายส�าเนาเก็บไว้	จึงเป็นการสิ้นเปลืองกระดาษและพลังงานที่ใช้ในการถ่ายเอกสาร
ควรเลือกซื้อให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานประจ�า

เครื่องโทรสาร

ที่มา:	http://mis-pattani2.pn.psu.ac.th/intranet/PR/energy.html

การใช้อย่างฉลาด
	 -	 ถ้าเป ็นเครื่องโทรสารชนิดเลเซอร์และชนิดพ่นหมึก	ควรน�ากระดาษใช ้แล ้ว	1	หน้า
	มาใช้กับเครื่องเพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ
	 -	 ใช ้	Electronic	Mail		(E-mail)		ซ่ึงสามารถในรูป	File	ทั้งนิดเวิร ์คโปรเซสซิ่ง
สเปรดชีด		และรูปภาพ		เป็นต้น	แทนการพิมพ์ออกมาเป็นเอกสาร

รวมพลัง
ราชการไทย

ลดใช้พลงังาน
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	 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	 	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	ร่วมกับ	บริษัทโตชิบา	ไทยแลนด์	จ�ากัด		เปิด
นิทรรศการศิลปกรรมสัญจร	 “น�าสิ่งที่ดีสู ่ชีวิต	 ครั้งท่ี	 25	 	 เมื่อวันท่ี	 8	
เมษายน	 2557	 โดยมีนางสุภาวดี	 ยกสิริ	 รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด
ปัตตานี	 เป็นประธานในพิธีเปิด	 ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันท่ี	 8	
เมษายน	 –	 31	พฤษภาคม	2557	ณ	หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้	 สถาบัน
วัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 โดยมีผลงานท่ีน�ามาแสดงจ�านวน	 87	 ชิ้น	 ประกอบด้วย	 ระดับ
อนุบาล	–	ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 	 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 -	6			
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1-3	 	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4-6	 	 ระดับ
ปริญญาตรี	และประชาชนทั่วไป				

	 นางสุภาวดี	 ยกสิริ 	 รองนายกเหล่า
กาชาดจังหวัดปัตตานี	 ประธานในพิธีเปิด
นิทรรศการศิลปกรรมสัญจร	 “น�าสิ่งท่ีดีสู่ชีวิต	
ครั้งที่	25	กล่าวว่า		กิจกรรมดังกล่าวแสดงให้
เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สังคม

ภายใต้ปรัชญา		“น�าสิ่งที่ดีสู่ชีวิต”	ของกลุ่มบริษัทโตชิบา	ประเทศไทย	ที่มี
มาอย่างต่อเน่ือง	 ขอชื่นชมท่ีสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา		
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 ได้มีความร่วมมือกับ
บริษัทโตชิบา	 ประเทศไทย	 โดยการน�าเสนอผลงานศิลปะออก
สู่สาธารณชน	 รวมถึงแนวคิดในการพัฒนาวงการศิลปะ	 ให้เป็นที่ยอมรับ	
ถือว่าเป็นความส�าเร็จอีกก้าวหนึ่งของการส่งเสริม	 สร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปกรรมในกลุ่มนักเรียน	 นักศึกษาทุกระดับชั้น	 ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดีใน
การกระตุ้นวงการศิลปะของไทยให้เกิดความตื่นตัวและขยายต่อไป
	 ผศ.นิฟาริด	 ระเด่นอาหมัด	 รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาละวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 กล่าวว่า	 กลุ ่ม
บริษัทโตชิบา	ประเทศไทย	 ได้จัดประกวดศิลปกรรม	
“น�าสิ่งที่ดีสู ่ชีวิต”	 มาต่อเน่ืองเป็นปีที่	 25	 ภายใต้
ปรัชญา	 “น�าสิ่งท่ีดีสู ่ชีวิต”	 	 ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีมุ ่งให้
สังคมมีความสงบสุขและเจริญก ้าวหน ้า	 อีกทั้ง
เป็นการพัฒนาจิตใจ	 พัฒนาความคิดสร้างสรรค์	และพัฒนาคน	 เพ่ือเป็น
ก�าลังส�าคัญในการสร้างชาติต่อไป	 การจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรม
สัญจร	 “น�าสิ่งท่ีดีสู่ชีวิต	 ครั้งที่	 25	 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่	 8	 เมษายน	 –	 31	
พฤษภาคม	2557	ณ	หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้	เป็นโครงการที่ได้รับความ

เปิดนิทรรศการศิลปกรรมสัญจร 
“น�าสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 25 
จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 เมษายน-31 พฤษภาคม ศกนี้

ม.อ.ปัตตานี  ร่วมกับบริษัทโตชิบา ประเทศไทย 

ร่วมมือจากสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนามหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี		โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อให้นักเรียน	นักศึกษา
และผู้สนใจท่ัวไปได้มีโอกาสชื่นชมผลงานดังกล่าวและถือเป็นการเสริม
สร้างกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางศิลปะของหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ให้
เป็นศูนย์กลางในระดับภูมิภาคต่อไป	 โดยน�าผลงานน�ามาแสดงจ�านวน	
87	ชิ้น	ประกอบด้วย	ระดับอนุบาล	–	ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	3	ระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 3	 -	 6	 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 1-3	 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	4-6		ระดับปริญญาตรี	และประชาชนทั่วไป			
	 “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างย่ิงท่ีสถาบันวัฒนธรรม
ศึกษากัลยาณิวัฒนา	 ได้รับการประสานความร่วม
มือจากกลุ่มบริษัทโตชิบา	ประเทศไทย	และร่วมผลัก
ดันให้เกิดการจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมตาม
ภูมิภาคในครั้ งนี้ 	 นับเป ็นโอกาสที่ผู ้สนใจงาน
ศิลปกรรม	จะได้มีโอกาสชื่นชมผลงานที่มีคุณภาพ	ที่
เปิดกว่างส�ารับทุกความความคิดสร้างสรรค์ของ
ศิลปินทุกเพศทุกวัย	 	 ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป	โดยผลงานทุกชิ้นผ่านการมาตรฐานการตัดสินจากศิลปิน
แห่งชาติและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นท่ียอมรับท้ังในและต่าง
ประเทศ”	 	 ผศ.กมล	 	 คงทอง	 ผู ้อ�านวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 	 วิทยาเขตปัตตานี	
กล่าวเพิ่มเติม

07 วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์



	 ร ศ . ด ร . 	 ชู ศั ก ด์ิ 	 ลิ่ ม ส กุ ล 	 อ ธิ ก า รบ ดีมหา วิ ทย าลั ย
สงขลานครินทร ์ 	 เป ็นประธานเป ิดงาน วันครบรอบจัดตั้ ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ปีที่	40	โดยมี	ผศ.สมปอง	ทองผ่อง 
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี	 รศ.ดร.ปริศวร์	 ย้ินเสน	คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาเขต
ปัตตานี	 ร่วมในพิธีเปิด	กิจกรรมประกอบด้วย	พิธีท�าบุญ	3	ศาสนา,	
การทาสีเพ่ือเป็นปฐมฤกษ์การปรับปรุงอาคาร,	 งานแถลงข่าว
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมครบรอบ	 40	 ปี	 งานประชุมวิชาการและ
หนังสือรวมบทความทบทวนองค ์ความรู ้ด ้านมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร์ชายแดนใต้	 และการแข่งขันฟุตซอล	 เพ่ือกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์	 เมื่อวันท่ี	 23	 เมษายน	2557	ณ	คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี

	 รศ.ดร.	 ชูศักดิ์	 ลิ่มสกุล	 อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 	 เปิดเผยว่า	
การที่คณะมีอายุ	40	ปี	ถ้าจะเปรียบกับคน
ก็ถือว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นวัยกลางคน		ที่ต้อง
มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้น
เป็นล�าดับ	 กอปรกับการปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันมีพันธกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับงานและกิจกรรมในด้าน

ต่างๆ	 ท่ีต้องปฏิบัติเพ่ิมมากขึ้นด้วยความท้าทายจ�าเป็นต้องอาศัย
ศักยภาพท่ีมีอยู่ของทุกท่านอย่างเต็มที่	 ดังน้ันบุคลากรของคณะ
จ�าเป็นต้องทุ่มเทอุทิศแรงกายแรงใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น		
	 “ผมในฐานะบุคลากรและผู้บริหารมหาวิทยาลัย	ขอเป็นก�าลัง
ใจในการปฏิบัติงานและขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้เสียสละ	อุทิศตนใน
การปฏิบัติหน้าท่ีและร่วมกันท�างานจนสามารถพัฒนาองค์กรให้มี
ความก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบันน้ี	 แม้ว่าต้องเผชิญข้อจ�ากัดในเรื่อง
สถานการณ์ความไม่สงบ	 แต่ผลงานและความส�าเร็จต่างๆ	 ก็ได้
พิสูจน์ให้เห็นประจักษ์แล้วว่า	มิได้บั่นทอนให้เกิดความท้อแท้	และ
ยังคงยึดมั่นต่อปณิธานที่มุ ่งมั่นจะท�าภารกิจหลักของคณะให้

สัมฤทธ์ิผลตามรอยเบื้องยุคลบาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	ดังพระราชด�ารัสของพระองค์ท่าน
ที่ว่า	 “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว	 เป็นที่สอง	 ประโยชน์ของเพ่ือน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
เปิดเผยเพิ่มเติม

	 รศ.ดร.ปริศวร์	 ย้ินเสน	คณบดีคณะ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร ์	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี		เปิดเผยว่า	คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์รับใช้สังคมไทย	 และชุมชน
ชายแดนใต้มาครบรอบ	40	ปี	 เมื่อวันท่ี	 23	
เมษายน	2557	ดังนั้น	คณะจึงได้จัดโครงการ

เฉลิมฉลอง	 40	 ปี	 ดังกล่าว	 ด้วยโครงการหลากหลาย	 ท้ังในด้าน
ปรับปรุงอาคารท่ีท�าการคณะ	 การแข่งขันกีฬาเพ่ือกระชับความ
สัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและบุคลากรปัจจุบัน	 การก�าหนดทิศทาง
ทางวิชาการที่มุ่งสร้างคุณภาพและรับใช้สังคมอย่างต่อเน่ืองและ
เข้มแข็ง	 และการจัดประชุมวิชาการพร้อมตีพิมพ์รวมบทความ
ทบทวนองค์ความรู ้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภาคใต้
ในรอบ	4	ทศวรรษ
	 “มหาวิทยาลัยในภาคใต้	มีคณะที่เปิดการเรียนการสอน	และ
ส่งเสริมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัย	มีองค์
ความรู้ออกมานับหมื่นหัวเรื่อง	แต่ที่ผ่านมา	 ยังไม่มีการประเมินว่า
องค์ความรู้ด้านต่างๆ	 นั้นมีพัฒนาการอย่างไร	 แค่ไหน	 มีทิศทาง
ในการศึกษาที่ เหมาะสมกับภาคใต้และประเทศไทยอย่างไร
ที่ส�าคัญองค์ความรู้เหล่าน้ันถูกน�าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนา
ประเทศมากน้อยเพียงใด	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์
มีนักวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับชาติ	เช่น	ศ.ดร.ครองชัย	หัตถา	รศ.ดร.
ดวงมน	จิตร์จ�านงค์	ตลอดจนนักวิชาการรุ่นใหม่ที่มีผลงานน่าจับตา
มองอีกจ�านวนหนึ่งที่ท�าหน้าที่ผลิตงานวิชาการที่มีคุณภาพ		เรามีผล
งานของคณาจารย ์ ท้ังหนังสือ	 ต�ารา	 รายงานวิจัยในช ่วงป ี	
2553-2556	กว่า	 45	 	 เรื่อง	และบทความวิชาการในช่วงปีเดียวกัน

เตรียมประชุมวิชาการ

ทบทวนองค์ความรู้ภาคใต้

เปิดงานฉลองใหญ่ 40 ป ี

มนุษยศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
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ไม่น้อยกว่า	70	เรื่อง	ส่วนการบริการวิชาการ	คณะให้บริการวิชาการ
ในรูปแบบโครงการอบรม	 ประชุม	 สัมมนา	 และค่ายเยาวชน
ประมาณปีละ	 20	 	 โครงการ	 มาอย่างสม�่าเสมอ”	 คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์
วิทยาเขตปัตตานี	เปิดเผยเพิ่มเติม
	 ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประกอบด้วย
8	 ภาควิชาและ	 1	 ส�านักงานเลขานุการ	 มีหลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรี	 20	สาขาวิชา	 ระดับปริญญาโท	3	สาขาวิชาและระดับ
ปริญญาเอก	 1	 สาขาวิชา	 ผลิตบัณฑิตไปแล้วจ�านวนมากกว่า	
12,000	 คน	 และคณะยังมีแผนท่ีจะเปิดสาขาวิชาใหม่ในระดับ
บัณฑิตศึกษาอีกถึง	 10	 สาขาวิชา	 ภายใน	 5	 ปีต่อจากนี้	 เพ่ือให้
สอดคล้องและส่งเสริมต่อยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ตามนโยบายมหาวิทยาลัยแห่งชาติในด้านวิชาการ
และวิจัย

	 คณะมนุษยศาสตร์	 ก่อต้ังเมื่อวันท่ี	 23	 เมษายน	 2517	
ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 เมื่อ
วันท่ี	 17	 มีนาคม	 2518	 การด�าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ในระยะแรกของการก่อตั้งมุ ่งสนองนโยบาย
ตามวัต ถุประสงค ์หลักของมหา วิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตปัตตานี	 ที่คณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ต้องการให้เป็น
ศูนย์วิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมและสังคม	 ปัจจุบันคณะมี
8	 ภาควิชา	 มีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	 20	 สาขาวิชา
ระดับปริญญาโท	 3	 สาขาวิชาและระดับปริญญาเอก	1	 สาขาวิชา		
ผลิตบัณฑิตไปแล้วจ�านวนมากกว่า		12,000		คน			
 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 กล่าวต่อไปว่า	ตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมา	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ได้เจริญก้าวหน้า
และพัฒนามาเป็นล�าดับ	 สร้างสรรค์องค์ความรู ้และมีบทบาท
ในการชี้น�าและเป็นที่พ่ึงของสังคมท้ังในระดับท้องถ่ินและภูมิภาค
อย่างต ่อเ น่ือง	 ด ้วยความรู ้ความสามารถ	 ความทุ ่มเทอุทิศ
แรงกายแรงใจของคณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่าย	 รวมถึงผู้บริหาร
ทั้งในระดับวิทยาเขตและมหาวิทยาลัยทุกยุคสมัย.
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ทีมคลองแห ทีมที่ 1
ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ
ในการแข่งขันเปตอง เนื่องในวันสถาปนา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจําปี 2557

	 นักกีฬาเปตอง	68	ทีม	ร่วมแข่งขันเปตองชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ	 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร ์	 ผลทีมคลองแห	 ทีมท่ี	 1	 ชนะเลิศได้ครองถ้วย
พระราชทาน	 ในการแข ่งขันกีฬาเปตองเน่ืองในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ประจ�าปี	 2557	ณ	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี		เมื่อวันที่	29	มีนาคม	2557
	 รศ.ดร .ธ� ารงค ์ 	 อมรสกุล	 ประธานชมรมกีฬาเปตอง	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 แจ้งว่า	 ตามท่ี
ชมรมเปตอง	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ได้
จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง	 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้า
พ่ีนางเธอ	 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	 กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	
เน่ืองในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ	ต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปี	 2533	
ซึ่งปีน้ีนับเป็นปีที่ 	 25	 ของการจัดการแข่งขัน	 โดยในปีน้ีได้จัด
การแข่งขันเมื่อวันเสาร์ที่	29	มีนาคม	ที่ผ่านมา	ผลปรากฏว่า	มี
นักกีฬาเปตองเข้าร่วม		การแข่งขันถึง	68	ทีม		

	 ส�าหรับผลการแข่งขันมีดังนี้	ทีมคลองแห	ทีมที่	1	จากจังหวัด
สงขลา	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเจ้าพ่ีนางเธอ	 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	 กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์	 พร้อมเงินรางวัล	 8,000	บาท	 ,	 รองชนะเลิศอันดับ	 1	ทีม
นัทการช่างยะลา	 ทีมที่	 1	 ,	 รองชนะเลิศอันดับ	 2	 ทีมค่ายทหาร
ปัตตานี	และรองชนะเลิศอันดับที่	3	ได้แก่ทีมคลองแห	ทีมที่	3	จาก
จังหวัดสงขลา	 โดยทีมรองชนะเลิศท้ัง	 3	 อันดับ	 ได้รับถ้วยรางวัล	
พร้อมเงินรางวัล	 4,000	 บาท	 2,000	 บาท	 และ	 1,000	 บาท	
ตามล�าดับ
	 ในดีวิชั่น	 2	 ผลการแข่งขันมีดังนี้	 ชนะเลิศได้แก่ทีมบาโร๊ะ	
ยะหา 	 ทีมที่ 	 3 	 จากจั งห วัดยะลา ,รองชนะเ ลิศ 	 อันดับ 	 1
ทีมนราธิวาส	ทีมที่	2,	รองชนะเลิศอันดับ	2	ทีมยะลา	ทีมที่	2,	และ
รองชนะเลิศอันดับ	3	ได้แก่	ทีมบาโร๊ะ	ยะหา	จังหวัดยะลา	ทีมที่	6
	 ผลการแข่งขันในดีวิชั่น	 3	 ชนะเลิศได้แก่ทีม	 ม.อ.ปัตตานี	 ,	
รองชนะเลิศอันดับ	 1	ทีมยะลา	 ทีมท่ี	 3,	 รองชนะเลิศอันดับ	 2	 ทีม	
ศชต.ยะลา	 และรองชนะเลิศอันดับ	 3	 ได้แก่ทีมบาโร๊ะ	 ยะหา	
ทีมที่	8	จากจังหวัดยะลา
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	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ	 พัฒนาองค์ความรู ้ 	 ส�าหรับใช้รณรงค์ต ่อต้าน
ยาเสพติดและโรคเอดส์ให้แก่ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดย
ใช้ศิลปินพ้ืนบ้านเป็นสื่อ	 เมื่อวันที่	 22-23	 มีนาคม	 2557	 โดยมี	
นายจรัส	ชูชื่น	ผู้ช่วยรองอธิการบดี	วิทยาเขตปัตตานี	เป็นประธานใน
พิธีเปิด	 เมื่อวันที่	 22	 มีนาคม	 2557	ณ	 คณะวิทยาการสื่อสาร		
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี
	 นายจรัส	ชูชื่น	ผู้ช่วยรองอธิการบดี	วิทยาเขตปัตตานี	เปิดเผย
ถึงโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	 พัฒนาองค์ความรู ้	 ส�าหรับใช้
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ให้แก่ชุมชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้ 	 ว ่า 	 ในรอบ	 6	 ป ี ท่ีผ ่านมา	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ได้สนับสนุนให้จัดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ	 พัฒนาองค์ความรู้	 ส�าหรับใช้รณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติดให้แก่ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดยใช้ศิลปินพ้ืน
บ้านเป็นสื่อ	โดยเน้นรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด		ซึ่งตระหนักว่าศิลปิน
พ้ืนบ้านเป็นผู้มีบทบาทในการมีส่วนร่วม	 ที่จะช่วยเหลือสังคมตาม
รูปแบบ	และแนวทางของแต่ละสาขาศิลปินพ้ืนบ้านในการน�าองค์
ความรู้จากการอบรมสัมมนาครั้งนี้	น�าไปสร้างเป็นสื่อ	แล้วถ่ายทอด
สู่ชุมชน	และสังคมชนบทภาคใต้ต่อไป		
	 	 ปัจจุบันภัยจากยาเสพติดยังคงคุกคามอยู่ตลอดเวลา	
กอปรท้ังท�าลายตัวผู้เสพ	ครอบครัว	ญาติพ่ีน้อง	และขยายวงออกสู่
สังคมอย่างกว้างขวาง	 จนลุกลามไปเป็นปัญหาระดับชาติ	 ทุก
รัฐบาลท่ีผ่านมาต่างก็ให้ความส�าคัญกับการแก้ไขปัญหานี้	 แต่ก็ไม่
หมดไป	โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดนั้น		รัฐบาลให้ความส�าคัญเป็น
อย่างย่ิง	และได้ยกระดับความส�าคัญให้เป็นวาระแห่งชาติ	แต่ก็ยัง
ไม่มีแนวโน้มว่าจะหมดไปโดยเด็ดขาด	 การท่ีจะป้องปรามมิให้
ชุมชนติดยาเสพติด	วิธีการหนึ่ง	คือการให้ความรู้เรื่องเรื่องยาเสพติด	
และโทษของการเสพยาเสพติด	 โดยใช้ศิลปินพ้ืนบ้านเป็นสื่อ	 เพราะ
ศิลปินพ้ืนบ้านในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงมีบทบาทที่สามารถ
ชี้น�าสังคมได้

	 “ผมมีความเชื่อมั่นว่าท่านศิลปินพ้ืนบ้านทั้งหลาย	 เป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ามาก	 เพราะล้วนแต่เป็นบุคคลท่ีมีชื่อเสียง
เป็นท่ียอมรับของสังคม	 เมื่อท่านทั้งหลายน�าส่ือท่ีท่านช่วยกันผลิต
ไปประยุกต์ใช้ตามแนวทางของท่านแล้ว	 ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่สังคมอย่างแน่นอน	 และต้องขอขอบพระคุณศิลปินพ้ืนบ้าน
ทุกท่าน	ที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ	ในครั้งนี้		ถือว่า
ท่านเป็นผู้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ	แก้ไขป้องปรามปัญหาให้แก่
สังคมในภาพรวมอีกส่วนหนึ่งด้วย	“นายจรัส	ชูชื่น		กล่าวเพิ่มเติม

วิทยาเขตปัตตาน ี เน้นกิจกรรมเสริมทักษะ

ให้ศิลปินพื้นบ้านชายแดนใต้ เป็นสื่อกลาง

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์
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ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อเรียนรู้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม

นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

	 สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ภาคใต้	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 จัด
โครงการค่ายเยาวชนร่วมเรียนรู้การวิจัยแบบมีส่วนร่วม	 เมื่อวันที	่
13-16	 มีนาคม	 2557	ณ	 จังหวัดภูเก็ต	 โดยน�านักศึกษาคณะ
รัฐศาสตร์	จ�านวน	46	คน	เยี่ยมชมสถานที่ส�าคัญและรับฟังความคิด
เห็นของคนในชุมชนในหลายพ้ืนท่ี	 อาทิ	 เย่ียมชมและฟังบรรยาย
ใหัวข้อการบริหารจัดการขยะ	จากเทศบาลเมืองภูเก็ต,	 ศึกษาการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	ที่	ต.ป่าคลอก	ศึกษาการเกษตรแบบอินทรีย์	ที่	
ต.เท้าเทพกษัตรี	 	 ศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์
ชุมชน		เป็นต้น	

	 รศ.ดร.ศรีสมภพ	 	 จิตร ์ภิรมย ์ศร	ี
ผู้อ�านวยการสถานวิจัยความขัดแย้งและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้		
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 	 กล่าวว่า	 ด้วยสถานการณ์ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้	ได้ส่งผลกระทบต่อ
สภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน	

รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหา	 ความไม่เข้าใจในเชิงวัฒนธรรม	 ประเพณี	
และวิถีชีวิตเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	 ความขัดแย้งในสังคม		
ความคิดเห็นต่างกัน	 	 	 กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม	 เป็นวิธีการ
หนึ่งท�าให้คนหันเข้ามาร่วมกันท�างานในทางสร้างสรรค์	ส�าหรับการ
ท�างานร่วมกับชุมชนโดยเฉพาะในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต	้
ส่วนใหญ่พบว่าเยาวชนกับชุมชนยังขาดความช่วยเหลือเก้ือกูลกัน	
ขาดความรู้ในการท�าวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน		ซึ่งการพัฒนาใน

พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาท่ีต่อเน่ือง
และย่ังยืนนั้นจ�าเป็นต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในทุก
กระบวนการ	 	 ดังน้ันการจัดค่ายเยาวชนร่วมเรียนรู้การวิจัยแบบ
มีส่วนร่วม	 ในครั้งนี้	 ได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบแบบมีส่วนร่วม		
โดยศึกษาถึงปัญหาที่เก่ียวข้อง	มีการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันพร้อม
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 เพ่ือน�าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ทั้งต่อชุมชนเองในการแก้ไขปัญหาของชุมชน	ซึ่งจะ
เกิดประโยชน์ต่อสังคมคือให้เกิดรูปแบบในการเรียนรู้และเยาวชน
เกิดการเรียนรู้ในการท�าวิจัยแบบมีส่วนร่วม	 โดยน�านักศึกษาคณะ
รัฐสาสตร์	จ�านวน	46	คน	ลงพื้นที่	ณ	จังหวัดภูเก็ต		เมื่อวันที่	12-16	
มีนาคม	2557	โดยได้เยี่ยมชมสถานที่ส�าคัญและรับฟังความคิดเห็น
ของคนในชุมชนในหลายพ้ืนท่ี	อาทิ	 เย่ียมชมและฟังบรรยายใหัวข้อ
“การบริหารจัดการขยะ”	จากเทศบาลเมืองภูเก็ต,	ลงพื้นที่ศึกษาการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	 ที่	 ต.ป่าคลอก	ลงพ้ืนที่ศึกษาการเกษตรแบบ
อินทรีย์	 ที่	 ต.เท้าเทพกษัตรี,ลงพ้ืนท่ีศึกษาการบริหารจัดการกลุ่ม
สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชน		เป็นต้น	
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สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี จัดอบรม “เยาวชนคนวิทยุ”
ผู้เข้าร่วมอบรม ระบุกิจกรรมสนุกปนสาระ 

และเห็นเบื้องหลังการทํางานของนักจัดรายการ

	 เมื่อวันท่ี	 3-4	 เมษายน	 ที่ผ่านมา	 สถานีวิทยุมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 FM	107.25	MHz	จัดโครงการ
บริการวิชาการ	 “เยาวชนคนวิทยุ”	 ครั้งที่	 12	ณ	อาคารเทคโนโลยี
ทางการศึกษา	โดยมีเยาวชนในจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมอบรมกว่า	40	
คน	 โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาชุมชนและการ
ศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้	 ประจ�าปีงบประมาณ	2557	
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนกล้าแสดงออก	และเรียนรู้การ
จัดรายการวิทยุ	
	 ผศ.ภีรกาญจน์	 ไค่นุ่นนา	 หัวหน้าสถานีวิทยุ	 ม.อ.ปัตตานี	
กล่าวในพิธีเปิดการอบรมว่า	 โครงการเยาวชนคนวิทยุจะมีส่วนช่วย
ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน	์
ด้วยการพัฒนาศักยภาพของตนเอง	และสามารถน�าความรู้ท่ีได้รับ
จากการเข้าร่วมอบรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้	 “เยาวชน
หลายคนอยู่ระหว่างการมองหาอนาคตของตนเองว่าอยากเป็นอะไร	
บางคนยังไม่รู้ว่าตนเองชอบอะไร	ตอนนี้จึงยังสับสนอยู่	 การเข้าร่วม
อบรมครั้งนี้	 อาจมีส่วนช่วยให้หลายคนได้ค้นพบตนเองว่า	 งานทาง
ด้านสื่อสารมวลชน	 โดยเฉพาะงานทางด้านวิทยุกระจายเสียง
เหมาะสมกับตัวเองหรือไม่	 บางคนก็อาจค้นพบว่าตนเองไม่ชอบ	
เพราะท�าแล้วไม่มีความสุข	 ก็จะได้เบนเข็มชีวิตไปสู่ทิศทางอ่ืน”
หัวหน้าสถานีวิทยุ	ม.อ.ปัตตานีกล่าว

 นางสาวชนนิกานต์	 แก้วแก่นเพชร	 นักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ซึ่งเป็นเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ	
กล่าวว่า	 รู ้สึกดีใจมากที่สถานีวิทยุ	 ม.อ.ปัตตานี	 มีโครงการดีๆ
ที่สามารถเปิดโอกาสให้เยาวชนในพ้ืนท่ีมีโอกาสได้รับความรู้ด้าน
การจัดรายการวิทยุ	 และเทคนิคต่างๆ	 สามารถน�าไปใช้ในการเป็น
นักจัดรายการได้	 “หนูต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุ	 และทีมงานทุก
ท่านท่ีจัดกิจกรรมได้อย่างสนุกสนาน	มีสาระ	หวังว่าปีหน้าเราคงจะ
ได้ร ่วมกิจกรรมอบรมเยาวชนคนวิทยุกันอีกครั้งในครั้งต่อไป”	
ผู้เข้าร่วมอบรมกล่าว
	 ด้านนางสาวนูรฟาตฮะห์	 มะระฮาแม	 นักเรียนโรงเรียน
จงรักษ์สัตย์วิทยากล่าวแสดงความคิดเห็นว่า	 ความรู้ท่ีได้จากการ
เข้าร่วมอบรมโครงการเยาวชนคนวิทยุสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ใน
การท�ากิจกรรมประจ�าวันได้มาก	 เน่ืองจากตนเป็นพิธีกรของ
โรงเรียนบ่อยครั้ง	 ทักษะด้านการพูดที่ได้รับจากการอบรมจึงเป็น
ประโยชน์อย่างมาก	 ท่ีส�าคัญท�าให้เห็นว่ากระบวนการจัดรายการ
วิทยุเป็นอย่างไร	นักจัดรายการต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง	 ซึ่งปกติ
เรามักจะได้ยินแต่เสียงในวิทยุแต่เราไม่เคยเห็นเบื้องหลังการ

ท� างาน 	 ครั้ งนี้ ท� า ให ้ เ รา
เข้าใจการท�างานของนักจัด
รายการที่ชัดเจนขึ้น.
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	 บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตาน	ี
ร ่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	
และวันที่ ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ ์ 	 ณ	 หอประชุมองค ์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี		เมื่อวันที่	6	เมษายน	ที่ผ่านมา.

	 รศ .ผดุ งยศ 	 ดวงมาลา 	 	 รองอ ธิการบดีฝ ่ าย วิชาการ	
มหาวิทยาลัยนครพนม	น�าบุคลากร	 เข้าศึกษาดูงานท่ีมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
ระบบงานด้านการรับสมัครนักศึกษาและการแนะแนวการศึกษา
ตลอดจนการจัดปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศอย่างเป็นระบบ	 โดยมี	
ผศ.นิฟาริด	 ระเด่นอาหมัด	 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และวัฒนธรรม	 และคณะบุคลากร	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี	ร่วมให้การต้อนรับ	เมื่อวันที่	9	เมษายน	2557

	 คณะ วิ ทยาศาสต ร ์ แ ล ะ เ ทค โน โ ล ยี 	 มหา วิ ท ย าลั ย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 จัดโครงการค่ายเยาวชน
วิทยาศาสตร์	 ครั้งท่ี	 26	 เมื่อวันที่	 17-19	 มีนาคม	 2557	 โดยมี
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 6	 และมัธยมศึกษาตอนต้น
จากจังหวัดนราธิวาส	 ยะลา	 ปัตตานี	 เข้าร่วมโครงการฯ	 จ�านวน	
77	คน	ร่วมกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์	อาทิ	วุ้นไม่วุ่น		Rubber	Fun
Fair	ชีวะพาเพลิน	และมหัศจรรย์แห่งสีสัน

	 วิทยาลัยอิสลามศึกษา	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์
วิทยาเขตปัตตานี	 	 จัดกิจกรรมค่ายครูอาสาสมัครอิสลามเรียนรู้
พหุวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนามุสลิมอีสาน	 	 เมื่อวันท่ี	 26	มีนาคม	 –	 26	
เมษายน	 2557	ณ	 มูลนิธิเพ่ือการศึกษาและพัฒนามุสลิมอีสาน	
อ.เมือง	 จ.อุดรธานี	 	 โดยมีตัวแทนนักศึกษาจากคณะต่างๆ	 ใน
วิทยาเขตปัตตานี	จ�านวน	40	คน	 	 เยาวชนมุสลิมในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ	จ�านวน	200	คน	กิจกรรมประกอบด้วยบรรยายให้ความรู้
ต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานจริง		การปฏิบัติงาน
จริงในพื้นที่	ชุมชนมุสลิมในท้องที่ต่างๆของภาคอีสาน		ประสบการณ์
จริงในการใช้ชีวิตกับเยาวชนและมุสลิมของภาคอีสาน

	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ร่วมกับคณะแพทยศาสตร	์	
จัดโครงการค่ายบ่มเพาะนักเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษา	 ประจ�าปี
การศึกษา	 2557	 เมื่อวันที่	 17	มีนาคม	 -	 9	 เมษายน	 2557	 โดยมี
วัตถุประสงค์	 เพ่ือเปิดและกระจายโอกาสให้นักเรียนในเขตพ้ืนท่ี	
3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ได้เพ่ิมพูนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร	์
คือ	 ชีว	 เคมี	ฟิสิกส์	 และคณิตศาสตร์	 สู่การเตรียมความพร้อมและ
เพ่ิมพัฒนาศักยภาพก่อนการสอบคัดเลือกแพทย์ของนักเรียน
ในเขตพ้ืนท่ี	 3	 จังหวัดในอนาคต	 ซึ่งภายในโครงการฯ	 ยังสอด
แทรกจัดกิจกรรมสันทนาการเฉพาะด้านต่างๆ	 จ�านวน	 4	 ด้าน	
ได้แก่	 ด้านความสัมพันธ์ในการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม	 ด้านชีววิทยา
ด้านเคมี	 และด้านคณิตศาสตร์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนสามารถ
น�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันได้
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ระดับปริญญาโท
	 	 เคมีประยุกต์,	เทคโนโลยีพอลิเมอร์,	ฟิสิกส์์ประยุกต์,	วิธีวิทยาการวิจัย,	วิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ,		ชีววิทยาประยุกต์,	เทคโนโลยีการประมง,				คณิตศาสตร์ประยุกต์
ระดับปริญญาเอก
	 	 เทคโนโลยีพอลิเมอร์,	วิธีวิทยาการวิจัย
เว็บไซต์ : http://www.sat.psu.ac.th/ 

เบอร์โทร 07333 1303  โทรสาร 07333 5130

วิทยาลัยอิสลามศึกษา
 จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี	 11	 ธันวาคม	 2532	 มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เทียบเท่าต่างประเทศ	 เปิดสอน
วิทยอิสลามนานาชาติ	 วิทยาการอิสลาม	 เศรษฐศาสตร์อิสลาม	 โดยประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
และองค์กรในต่างประเทศ	บัณฑิตจึงมีความพร้อมในการสื่อสารและการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับปริญญาตรี
	 	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	สาขาอิสลามศึกษา,	สาขากฎหมายอิสลาม,	สาขาเศรษฐศาสตร์และการจัดการ
ในอิสลาม,	สาขาตะวันออกกลางศึกษา,	สาขาครุศาสตร์อิสลาม
	 	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	สาขาอิสลามศึกษา	(หลักสูตรนานาชาติ)
ระดับปริญญาโท
	 	 (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)	สาขาวิชาอิสลามศึกษา	 (ครุศาสตร์อิสลาม,	ประวัติศาสตร์และอารยธรรม
อิสลามซะรือะห,	อุศูลุดดีน,	มุสลิมศึกษา)
	 	 (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)	สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม
ระดับปริญญาเอก
	 	 (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)	สาขาวิชาอิสลามศึกษา
เว็บไซต์ : http:/www.cis.psu.ac.th/ เบอร์โทร 07333 1305 โทรสาร 07334 8726

คณะวิทยาการสื่อสาร
	 ผลิตบัณฑิตเป็นนักสื่อสารมวลชน	 และนักออกแบบและผลิตสื่อแอนิเมช่ัน	 ผลิตรายการวิทยุและ
โทรทัศน์	ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์	รวมถึงนักการตลาดที่เปี่ยมด้วยความรู้	ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ
ระดับปริญญาตรี
	 	 (นิเทศศาสตรบัณฑิต)	สาขานิเทศศาสตร์
	 	 (วิทยาศาสตรบัณฑิต)	สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
	 	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	สาขานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ
เว็บไซต์ : http:/www.com-sci.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร /โทรสาร 07334 9692

คณะศิลปกรรมศาสตร์
	 มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ในวิชาชีพ	 มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	 โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจ
และสร้างทักษะด้านศิลปกรรมชั้นสูงแก่บัณฑิตควบคู่ไปกับการสร้างเสริมคุณธรรมในวิชาชีพ	 บัณฑิต
สามารถสร้างสรรค์งานด้านศิลปะท่ีมี เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติตลอดจนการวิ จัยค้นคว้า
องค์ความรู้ใหม่	 ส่งผลให้บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นท่ีต้องการของหน่วยงานท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน	เนื่องจากเป็นสาขาที่ตลาดยังมีความต้องการ
ระดับปริญญาตรี
 	 (ศิลปบัณฑิต)	สาขาวิชาทัศนศิลป์,	ศิลปะการแสดง
	 	 (ศิลปบัณฑิต)	ศิลปะการแสดง	(ต่อเนื่อง),	ศิลปะประยุกต์	(ต่อเนื่อง)
เว็บไซต์ : http://finearts.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร/โทรสาร 07331 3126

คณะรัฐศาสตร์
 การจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์	 เน้นการวิจัยและบริการวิชาการด้านรัฐศาสตร์ท้ังระดับท้องถิ่นและระดับ
สากลเพื่อสร้างสรรค์งานสังคม	 รวมถึงเป็นองค์กรที่พัฒนาความรู้	 โดยเฉพาะการวิจัยทางด้านการเมือง	
การปกครอง	 สังคมและเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้บัณฑิตได้เรียนรู้ข้อเท็จจริงและสร้างประสบการณ์
ในฐานะนักปกครอง
ระดับปริญญาตรี
 	 (รัฐศาสตรบัณฑิต)	 สาขาการปกครอง,	 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,	 นโยบายสาธารณะ	
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดชายแดนใต้
เว็บไซต์: http://polsci.pn.psu.ac.th/polsci/ เบอร์โทร/โทรสาร 07331 2269

คณะพยาบาลศาสตร์
	 ผลิตนักศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ	 โดยร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์	 วิทยาเขตหาดใหญ่	 ในการ
ฝึกปฏิบัตินักศึกษาพยาบาล	เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา	2556	
บัณฑิตศึกษา
	 เป็นหน่วยงานกลางเทียบเท่าคณะ	 มีภารกิจในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและจัดการ
ในระดับบัณฑิตศึกษา	โดยประสานงานกับคณะที่เปิดสอน
สวัสดิการและสิ่งอำานวยความสะดวก

	 มหาวิทยาลัยฯ	 ได้ตั้งปณิธานที่จะมุ่งมั่นทำาภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ	 ให้สัมฤทธ์ิผลและ
ตามรอยเบื้ องพระยุคลบาทของสมเด็จพระมหิตลา ธิ เบศร	 อดุลยเดชวิกรม	 พระบรมราชชนก	
ดังพระราชดำารัสของพระองค์ท่านที่ว่า

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

 กว่า	 40	 	 ปี	 	 	 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 มุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับ	 ให้มีความรู้	
คุณธรรม	 จริยธรรม	 มีความเป็นผู้นำาและวิสัยทัศน์กว้างไกล	 สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ	คือ	การทำาหน้าที่ผลิตบัณฑิต	ปัจจุบันวิทยาเขตปัตตานี	
เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี	โท	และเอก	ดังนี้
คณะศึกษาศาสตร์
	 จัดตั้งขึ้น	เมื่อ	พ.ศ.	2511	ที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพมากว่า	40	ปี
ระดับปริญญาตรี 5 ปี
	 	 (วิทยาศาสตรบัณฑิต)	คณิตศาสตร์,	ฟิสิกส์,	เคมี,	ชีววิทยา	วิทยาศาสตร์ทั่วไป
	 	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	ภาษาไทย,	ภาษาอังกฤษ
	 	 (ศึกษาศาสตรบัณฑิต)	การประถมศึกษา,	ศิลปศึกษา,	พลศึกษา,	 สุขศึกษา,	 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการประเมินผลการศึกษา	
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
	 	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	จิตวิทยา,	เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
ระดับปริญญาโท 
	 	 (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)	 การบริหารการศึกษา,	 จิตวิทยาการศึกษา,	 หลักสูตรและการสอน,	
การวัดผลและวิจัยการศึกษา,	 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา,	 ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน,	 การออกแบบ
ระบบการเรียนการสอน
ระดับปริญญาเอก
	 	 (ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต)	การบริหารการศึกษา,	ภาวะผู้นำาและนวัตกรรมทางการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ปี
	 	 (ประกาศนียบัตรบัณฑิต)	วิชาชีพครู
	 	 นักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี	 5	 ปี	 จะได้รับใบประกอบวิชาชีพครูหลังสำาเร็จการ
ศึกษา		ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากคุรุสภา
	 คณะศึกษาศาสตร์มุ่ ง เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ	 และเป็นสถาบันที่ผลิตครูวิชาชีพและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นท่ียอมรับในระดับประเทศ	 เนื่องจากมีองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพ	 มีทักษะ
ทางสังคมด้วยสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีท่ีทันสมัยสนับสนุนการเรียนการสอน	
บัณฑิตจึงมีความรู้ทางด้านวิชาชีพนำาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
เว็บไซต์ : http://eduit.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร: 0 7333 1301

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 23	 เมษายน	 2517	 กว่า	 35	 ปีที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มีชื่อเสียง
และความโดดเด่นด้านการเรียนการสอนสาขาวิชาต่างประเทศ	 โดยเฉพาะภาษาจีน	 ภาษาเกาหลี	 และ
ภาษาญ่ีปุ่น	 รวมถึงภาษาไทยที่มีคุณภาพ	 เป็นท่ียอมรับในระดับประเทศ	นอกจากนี้ยังมี	 สาขาสังคมศาสตร์	
ภูมิศาสตร์	 ประวัติศาสตร์	พัฒนาสังคม	การจัดการสารสนเทศ	 เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ	 การเรียนการสอน
เน้นการฝึกประสบการณ์จริงอย่างเข้มข้นจากห้องปฏิบัติที่มีคุณภาพ	
ระดับปริญญาตร ี
	 	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	 สาขาภาษาไทยและวรรณคดีไทย,	สาขาภาษาจีน,	 สาขาภาษาจีน	 (หลักสูตร
นานาชาติ),	 สาขาภาษามลายูและมลายูศึกษา,	 สาขาภาษาอาหรับ,	 สาขาภาษาญี่ปุ่น,	 สาขาภาษาเกาหลี,	 สาขา
ภาษาอังกฤษ,	สาขาภาษาฝร่ังเศส,	สาขาภาษาเยอรมัน,	สาขาการจัดการสารสนเทศ,	สาขาประวัติศาสตร์,	สาขา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา,	สาขาพัฒนาสังคม,	สาขาปรัชญา
	 	 (เศรษฐศาสตรบัณฑิต)	แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ,	เศรษฐกิจอาเซียน
	 	 (วิทยาศาสตรบัณฑิต)	สาขาภูมิศาสตร์
	 	 (บริหารธุรกิจบัณฑิต)	แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ,	การบัญชี
ระดับปริญญาโท
	 	 (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)	สาขาภาษาไทย,	สาขาภาษาอังกฤษ,	สาขาพัฒนาสังคม,	สาขาการจัดการ
สารสนเทศ
ระดับปริญญาเอก
	 	 (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)	สาขาภาษาไทย
เว็บไซต์ : http://huso.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร 07333 1304  โทรสาร 07331 2232

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี	 3	 ตุลาคม	 2528	 เป็นคณะท่ีมีความพร้อมและมีศักยภาพทางการสอนและ
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์	 มีความเข้มแข็งทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์	 วิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิ	
และด้านเทคโนโลยี	 จนได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยต่างๆ	 ในต่างประเทศให้ความร่วมมือทาง
วิชาการ	 โดยเฉพาะประเทศฝร่ังเศส	 ในสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์	 เคมีอุตสาหกรรม	 ซ่ึงมี
แหล่งอุตสาหกรรมในพื้นที่	 เช่น	 อุตสาหกรรมยางพารา	 อุตสาหกรรมประมง	 อุตสาหกรรมอาหารทะเล	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ยังมีความแข็งแกร่งทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์	 สถิติ	 วิทยาการ
คอมพิวเตอร์	 เทคโนโลยีการประมงและวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ	 วิธี วิทยาการวิ จัย	
ซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่มีความต้องการของตลาดแรงงานสูง
ระดับปริญญาตรี
  เทคโนโลยียาง,	 เทคโนโลยีการประมง	 คณิตศาสตร์ประยุกต์,	 วิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ,	 เทคโนโลยีการเกษตร,	 เคมี-ชีววิทยา,	 เคมีอุตสาหกรรม,	 ฟิสิกส์,	 	 วิทยาศาสตร์นิเทศ,
วิศวกรรมเคมี

หอพัก
	 หอพักนักศึกษา	 11	หอ	นักศึกษาช้ันปี	 1	มีสิทธิ
อยู่หอพักทุกคน
ประกันสุขภาพ
	 (1).	 บริการสุขภาพอนามัย	ที่หน่วยพยาบาล
	 (2).	 การประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ	    
 (3).	 กรณีป่วย	 มีสิทธ์ิเข้ารับการรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	 โรงพยาบาลปัตตานี	 โรง
พยาบาลยะลา
 (4).	 กร ณีอุ บั ติ เ หตุ มี สิ ท ธ์ิ เ ข้ า รั บการ รักษา
พยาบาลท้ังในโรงพยาบาลของรัฐ	 เอกชน	 คลินิก
และโพลีคลินิกทั่วโลก

ทุนการศึกษาและเงินยืมเพื่อการศึกษา
	 (1).	 ทุนการศึกษาทั่วไป						 	
	 (2).		ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
	 	 -	 เงินยืมเพ่ือการศึกษานักศึกษาสามารถ
ยืมเงินวิทยาเขตได้คราวละไม่เกิน	2,000	บาท
	 	 -	 กองทุนเงินกู้เพ่ือการศึกษา	 รัฐบาลจัดตั้ง
กองทุนให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืม	ไม่เกิน	
100,000	บาท/คน/ปี
	 	 -	ทุนเรียนฟรี	250	ทุน	ๆ	ละ	50,000	บาท	
ต่อปีการศึกษา	จนจบหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Prince of Songkla University, Pattni Campus
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วิสัยทัศน์และพันธกิจวิทยาเขตปัตตานี

พันธกิจ

	 “มหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ	บนฐานพหุวัฒนธรรม	เพื่อ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์”

	 1.	 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้
	 	 บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจ
	 	 พอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้
	 	 ในหลากหลายรูปแบบ
	 2.	 สร้างความเป็นผู้น�าทางวิชาการ	 ในสาขาท่ี
	 	 สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของภาคใต้
		 	 และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล
	 3.	 ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐาน
	 	 ประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพ่ือสร้าง
	 	 ปัญญาคุณธรรม	สมรรถนะและโลกทัศน์สากล
	 	 ให้แก่บัณฑิต


