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5 มหาวิทยาลัยในภาคใต้ เรียกร้องรัฐบาลก�าหนดเกณฑ์
การสอบเป็นข้าราชการครูและครูผู้ช่วยให้ชัดเจน  
	 คณบดีด้านการผลิตครูจากมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร ์	 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	 และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	
ไม่เห็นด้วยกับวิธีการรับสมัครบุคคลเข้ามาเป็นข้าราชการครู
และครูผู้ช่วย	 โดยไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ	 ชี้นโยบายน้ี
ท�าให้เกิดความไม่ยุติธรรมส�าหรับบัณฑิตวิชาชีพครู		5	ปี		และ
เรียกร้องให้คุรุสภา	ดูแลบุคลากรครูของประเทศอย่างจริงจัง
	 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์
วิทยาเขตปัตตานี	 จัดเสวนา	 หัวข้อ	 “เส้นทางวิชาชีพครู
จะไปทางไหน”  เ พ่ือทบทวนมติการแก ้ไขหลักเกณฑ์และ
วิธีการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หลังจากที่ประชุม
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ได้เปลี่ยนหลักเกณฑ์
การรับบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งครูผู ้ช่วย ส�าหรับผู ้ท่ีไม่มี
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนท่ี คุรุสภาออกให ้สามารถสมัคร
สอบแข่งขันได้ โดยมีคณบดีคณะศึกษาศาสตร์จาก 5 สถาบัน
ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ภ า ค ใ ต ้ เ ข ้ า ร ่ ว ม ก า ร เ ส ว น า ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย 
ผศ.ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   
ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ผศ.ดร.กฤษฎา กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีผู ้ เข ้าร ่วมรับฟังการเสวนา
กว่า 400 คน
 การเสวนาได้กล่าวถึงกรณีการสอบครูผู้ช่วยซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
มีการปรับเปลี่ยนให้บุคคลที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี
ซึ่งไม่มีใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพครู สามารถสอบแข่งขันได้
เน่ืองจากต้องการลดปัญหาการขาดแคลนครูและต้องการคนเก่งใน

สาขาวิชาโดยตรงนั้น 
	 ผศ .ดร . เอกรินทร ์ 	 สั งข ์ทอง	
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	กล่าวว่า 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และคณะครุศาสตร์

ที่ เข ้าร ่วมการเสวนาในครั้งนี้ต ่างผิดหวังกับนโยบายดังกล่าว
แม้คณบดีบางท่านจะเห็นด้วยในเชิงนโยบาย แต่ทุกท่านไม่เห็นด้วย
ในวิธีปฏิบัติในการรับสมัครบุคคลเข ้ามาเป ็นข ้าราชการครู
และครูผู้ช่วย โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนรับรองจาก
ครุสภาก็สามารถสอบแข่งขันได้ เพราะนโยบายนี้ท�าให้เกิดความ
ไม่ยุติธรรมกับบัณฑิตวิชาชีพครู 5 ปี ที่ผ่านมารัฐบาลได้ด�าเนิน
นโยบายถูกทางแต่ไม่รอดูผลในระยะยาว ทุกท่านต่างยืนยันว่า
คนท่ีจะเป็นครูต้องผ่านกระบวนการมาตรฐานวิชาชีพครู เพราะคน
ที่มาประกอบวิชาชีพครู แต่ไมได้จบการศึกษาด้านวิชาชีพครูแม้จะ
เป็นคนเก่งแต่ไม่มีจิตวิทยาในการสอนลูกศิษย์ และหลายสถาบัน
ได้ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนมาตรฐานเดียวกับต่างประเทศ 
 ส�าหรับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี มีโมเดลการผลิตครูแบบเดียวกับประเทศ
ฟินแลนด์ บัณฑิตท่ีจบวิชาชีพครูต ่างเรียนเนื้อหาเฉพาะทาง
กับอาจารย์สาขาวิชานั้นๆ โดยตรง เช่น ครูที่จบวิชาเอกภาษา
ต้องเรียนเนื้อหาภาษากับอาจารย์สอนภาษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์  ครูที่ จบด ้านวิทยาศาสตร ์  เรียนเนื้อหา
คณิตศาสตร ์  วิทยาศาสตร ์ กับอาจารย ์คณะวิทยาศาสตร ์ 
ส่วนวิชาหลักสูตรการสอน จิตวิทยาความเป็นครู เรียนกับอาจารย์
คณะศึกษาศาสตร์ซึ่งด�าเนินการสอนมากว่า 50 ปี บัณฑิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงมีความรู้ในสาขาวิชา
เฉพาะทางพร้อมกับมีความพร้อมในวิชาชีพครู   
 ทางด้าน	 ผศ.ดร.ฆนัท	 ธาตุทอง	
อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา	กล่าวว่า สถาบันที่ผลิตครูต้อง
บู รณาการศักยภาพในการผลิตครู  และ
ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ควรพัฒนาศักยภาพครูในมหาวิทยาลัยโดยไม่
ยึดติดกับใบปริญญาบัตร งานวิจัยและผลงาน และไม่เห็นด้วย
กับการอบรมผู้ที่ไม่ได้เรียนวิชาชีพครูมาอบรมเพียงระยะเวลา 1 ปี 
เพราะผู้ที่เรียนครู 5 ปีถูกปลูกฝังการมีความรู้ 11 มาตรฐานและ
ต้องปฏิบัติการสอนเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งใช้เวลา 5 ปีในการปลูกฝังความ
เป็นครู น่ีคือข้อแตกต่าง แต่นโยบายนี้ผู ้ที่เรียนจบวิชาเอก 4 ปี 
สามารถสอนได้ทันที จึงไม่เชื่อว่า ผู ้ท่ีเรียน 4 ปี จะเป็นครูท่ีดี 
เมื่อเทียบกับผู ้ที่จบครู 5 ปี วิธีการเหล่านี้รัฐบาลท�าผิดพลาด
คนเหล่านั้นควรเป็นติวเตอร์มากกว่าเป็นครู 
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5 มหาวิทยาลัยในภาคใต้ เรียกร้องรัฐบาลก�าหนดเกณฑ์

การสอบเป็นข้าราชการครูและครูผู้ช่วยให้ชัดเจน  

มุมหนึ่งในรั้วศรีตรัง

ม.อ.จัดท�าแผนระยะยาว ให้สอดคล้อง

แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของรัฐบาล

นักเรียนโครงการ วมว. ม.อ.ปัตตานี รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลดีเด่น

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ IBCEx2017 ณ ประเทศมาเลเซีย

ม.อ.ร่วมกับ จังหวัดปัตตานี เดินหน้าวาระปัตตานี 2560  

ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดด้านปศุสัตว์ 

ม.อ.ปัตตานี เปิดเวทีสัมมนาด้านภาษาและเกาหลีศึกษา

ชูประเด็นน�าเกาหลีศึกษาเข้าสู่ระบบอาชีวศึกษารองรับยุทธศาสตร์

ไทยแลนด์ 4.0

ม.อ.ผลิตหนังสือน่าอ่าน พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์

ของวัยรุ่นจากผลการวิจัย

ม.อ.ปัตตานี  เปิดเวทีให้นักศึกษาทั่วประเทศน�าเสนอผลงานวิจัย

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกือบ 80 เรื่อง

เปิดนิทรรศการ “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ  

และ “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33” 

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

ภาพเป็นข่าว

แนะน�าหลักสูตรวิทยาเขตปัตตานี

  ในขณะที่	ผศ.ดร.เรวดี		กระโหมวงศ์ 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
ทั ก ษิณ 	 กล ่ า วว ่ า 	 ผิดห วัง กับนโยบาย
ของรัฐบาล ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นปัญหาสะสม
มานาน ครูไม่ตรงวุฒิบ้าง ครูไม่ตรงวิชาเอกบ้าง 
เรามีหน้าที่ผลิต ครูดี ครูเก่ง สอนดี สอนเก่ง 

เราสร ้างได ้  สิ่ ง ท่ี เ กิดขึ้นผู ้บริหารไม ่มีมุมมองและกระทรวง
ศึกษาธิการไม่มองให้รอบทั้งที่ทุกหย่อมหญ้ามีข้าราชการกระทรวง
ศึกษาธิการอยู ่ รู ้สึกสงสารลูกศิษย์ แต่เป็นโอกาสท่ีจะแสดง
ให้สาธารณะเห็นว่าผู ้ที่เรียนครู 5 ปีมีความพร้อมของวิญญาณ
ความเป็นครูที่ดีกว่าผู้ที่เรียน 4 ปีแน่นอน 

  ผศ.ดร.กฤษฎา	 กุณฑล	 คณบดี
คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา	
กล่าวว่า	ผมผิดหวังกับมติรัฐบาล แต่ขอให้เป็น
มติท่ีชัดเจน สงสารลูกศิษย์ จะเป็นครู 5 ปี 
หรือ 4 ปี ขอมติ ครม.ท่ีชัดเจน และไม่ว่าใคร
จะมาด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรี หรือผู้ที่เก่ียวข้อง

ไม่ควรเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์โดยขาดการวิเคราะห์ที่ชัดเจน 
 	 ผศ.ดร.ประภาศ	 	 ปานเจี้ ยง	
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร	์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่กล ่าวในฐานะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชน	 ว่า หลักสูตร
กว่าจะผ่านต้องใช ้เวลาในการด�าเนินการ 
แต่เมื่อมีปัญหาคุรุสภาไม่ได้เป็นปากเสียงแทน

สถาบันการศึกษา และสงสารลูกศิษย์ รัฐควรมีนโยบายที่ชัดเจน
แน่นอน เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งกล่าวว่า  ต้นแบบที่ดีในการผลิตครู 
คือ ครูเรียนวิชาเน้ือหาจากครูที่เชี่ยวชาญจากคณะสาขาวิชาเฉพาะ
ทาง พร้อมทั้งเรียกร้องให้ยกฐานะวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง 
เพราะครูเป็นผู้ผลิตคนทุกสาขาอาชีพ 
 นอกจากนี้คณบดีทั้ง 5 สถาบันต่างเรียกร้องให้คุรุสภา 
ดูแลบุคลากรครูของประเทศอย่างจริงจัง ต้องยกฐานะวิชาชีพครู
ให้เทียบเท่าวิชาชีพทางการแพทย์ คุรุสภาต้องคงศักด์ิและสิทธ์ิ
ของวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงตลอดไป เพราะจิตวิญญาณของ
ความเป็นครูต้องใช้เวลาบ่มเพาะเพ่ือสร้างความภาคภูมิใจและเป็น
ครูท่ีสมบูรณ์แบบ ในขณะท่ีส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)ต้องวิเคราะห์ข้อมูลอัตราก�าลังข้าราชครูและ
ครูผู ้ช ่วยให้ชัดเจน เพราะข้อมูลที่ไม่อยู ่ไม่ตรงกับสภาคณบดี
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย.
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	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ชูศักดิ์	 ลิ่มสกุล	 อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์	 น�าเสนอแผนพัฒนา
ระยะยาว	15	ปี	(พ.ศ.2560-พ.ศ.2574)	ต่อสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมท่ีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	 เม่ือวันท่ี	 22	
เมษายน	2560	ภายใต้แนวคิด	“มหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรม
และสังคมที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ	 และเป็นกลไกหลัก
ในการพัฒนาภาคใต้	 มุ ่งสู ่มหาวิทยาลัย	 1	 ใน	 5	 ของ
อาเซียน”
 ในแผนดังกล่าวได้มีการก�าหนดวิสัยทัศน์ เพ่ือการ
ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นน�าของโลก และ 1 ใน 5 ของอาเซียน 
มุ่งสู ่มหาวิทยาลัยวิจัยท่ีสร้างความรู้ระดับสูงและนวัตกรรม
เพ่ือน�าไปใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
เป็นผู ้ชี้น�าสังคมและช่วยแก้ปัญหาประเทศ พัฒนาบัณฑิต
ให้มีความรู้คู ่คุณธรรม มีความเป็นนานาชาติ คิดงานได้เอง 
พร้อมจะเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่  21 มีการท�างาน
ที่เน้นบูรณาการข้ามศาสตร์ ท�างานเป็นเครือข่าย มีการบริหาร
จัดการท่ีคล่องตัว มีผลผลิตสูง มีความมั่นคงทางการเงิน 
และมีบุคลากรที่มีคุณภาพ
 เป้าหมายการพัฒนาในอนาคต จะมุ่งสร้างความรู้
เชิงลึกใน 3 มิติ  คือ	 “ เศรษฐกิจฐานชีวภาพ”  ที่ เน ้น
ความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรและทรัพยากร เทคโนโลยี
ชีวภาพและการแปรรูปอาหาร ระบบสาธารณสุขและการ
ส่งเสริมสุขภาพครบวงจร และพลังงาน “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” 

ม.อ.จัดท�ำแผนระยะยำว ให้สอดคล้อง
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของรัฐบาล

เน้นการท่องเท่ียวกลุ่มรายได้ดี การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและ
อนุรักษ์ และศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ และ	 “เศรษฐกิจดิจิตอล” 
เน้นด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และ การเชื่อมโยงทุกสิ่ง
สู่โลกอินเตอร์เน็ต การน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กับการให้
บริการธุรกรรมการเงิน ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ โดยมุ่งสู่
การเป็นผู้น�าในเรื่องทะเล ชายฝั่ง และยางพารา
 ในแผนพัฒนาระยะยาว 15 ปี ดังกล่าว มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ได้มีการก�าหนดยุทธศาสตร์ ไว้ 4 ด้านคือ 
ยุทธศาสตร์การสร้างกลไกการท�างานเชิงรุก ยุทธศาสตร์
การสร้างความเป็นผู ้น�าทางวิชาการ ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเป็นนานาชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการ และได้มีการก�าหนดแผนงานโครงการ
ที่จะท�าในระยะ 15 ปีไว้ คือ
	 •	โครงการที่มุ่งสนองชุมชนภายนอก เช่น โครงการ
เกษตรวิถีใหม่ โครงการนวัตกรรมเพ่ือการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง 
โครงการศูนย์กลางระบบสาธารณสุขและการแพทย์ครบวงจร 
โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร โครงการอุทยานนวัตกรรม
ดิจิตอล โครงการนวัตกรรมยางพารา โครงการอันดามันศึกษา 
โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้
	 •	โครงการที่มุ่งสนองชุมชนของมหาวิทยาลัย เช่น 
โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว โครงการวางระบบบริหาร
ข้ามวิทยาเขต โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยใช้
แนวทาง TQA โครงการควบรวมและบริหารหลักสูตรและการ

ข่าวและภาพ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
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วิจัยแบบคลัสเตอร ์  โครงการพัฒนาพ้ืนที่ เชิ งพาณิชย ์
และบริการวิชาการ และโครงการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบ
และหลักสูตรเชิงบูรณาการ
 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เห็นว่า แผนพัฒนา
ระยะยาว 15 ปีนี้  สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
และจัดท�าขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่ รัฐบาลก�าลังพิจารณา
พระราชบัญญัติการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ดังนั้น
ควรปรับ เป ็นแผน 20  ป ี เ พ่ือ เป ็นการก� าหนดทิศทาง
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 
และอาจมีการปรับกลยุทธ์ภายในตามวาระของอธิการบดี 
กระบวนการการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติของแผน ควรล้อ
ไปกับโครงสร้างของการปฏิรูปประเทศ เพราะจะเป็นการเชื่อมโยง
กับระบบงบประมาณ ท�าให้เกิดความได้เปรียบเพ่ือน�าไปสู่
การปฏิรูปมหาวิทยาลัย
 อย่างไรก็ตาม แผนดังกล่าวยังจะต้องสอดคล้อง
กับสิ่งอื่นๆ ด้วย เช่น ฐานทางภูมิศาสตร์ของภาคใต้ ภูมิสังคม
วิถีไทยวิถีชี วิตคนภาคใต ้  ฐานทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ที่ส�าคัญต้องเข้าใจปัญหาภาคใต้เพ่ือการ
แก้ไขให้ประชาชนมีคุณภาพดีขึ้น มหาวิทยาลัยต้องมีการ
ท�างานร่วมกันทั้ง 5 วิทยาเขต เพราะเราอยู่ท่ามกลางภูมิศาสตร์ 
ภูมิสังคม และทรัพยากรธรรมชาติร ่วมกัน และสามารถ
ขับเคลื่อนทั้ง 5 วิทยาเขตได้ และจะต้องเป็นแหล่งข้อมูล
ที่เกี่ยวกับภาคใต้
 ในระยะเวลา 50 ป ี  ที่ ผ ่ านมา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ได้ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศ แต่ต้องค�านึงถึงแผนที่จะรองรับเพ่ือรักษา
สถานภาพความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าเช่นน้ีต่อไป เน่ืองจาก
ในปัจจุบัน คุณภาพบัณฑิตไทยส่วนใหญ่ ไม่สนองความต้องการ
ของตลาดแรงงานในอนาคต

 ต ้องมุ ่งสร ้างบัณฑิตให้มีความพร้อมท�างานให้
กับประเทศ ต้องมีมาตรฐานในภาพรวมไม่ไช่เฉพาะมาตรฐาน
ของภาคใต้ แต่ต้องมีเอกลักษณ์พิเศษของ “สงขลานครินทร์” 
คือ มีความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ มีความเข้มข้น
ในการใช้วิชาความรู ้โดยเฉพาะด้านภาษาอื่นๆ เช่น ภาษา
อังกฤษและภาษาจีน
 ในแผนนี้ยังแยก การศึกษา การวิจัย บริการวิชาการ 
การสร้างบัณฑิต การร่วมมือกับชุมชน ออกจากกัน แต่ในอนาคต
สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งควรมีการกล่าวเรื่องนี้เอาไว้ 
ควรมีการเตรียมความพร้อมระยะยาว เพ่ือพร้อมส�าหรับ
การจัดการความเสี่ยงในอนาคต
 ในอนาคตวิธีการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมจะมีการ
เปลี่ยนแปลง มีการใช้คนน้อยลง สิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องเข้าไป
ช่วยพัฒนา คือด้าน อุตสาหกรรมการบริการ ซึ่งการศึกษา 
แพทย์ พยาบาล ก็ถือว่าอยู่ในประเภทน้ี โดยถือเป็น high 
value service ซึ่ง มหาวิทยาลัยต้องให้ความส�าคัญกับเรื่องน้ี 
โดยต้องน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการบริการ เพราะเราก็ยัง
คงต้องการการบริการที่ดีขึ้นในอนาคต
 เป้าหมายในการพัฒนาเขียนไว้ชัดเจนว่า จะเป็นผู้น�า
การ พัฒนาทั้ งทางด ้ านทะเล  ชายฝ ั ่ ง  และยางพารา 
แต่ควรมีการให้ความส�าคัญกับเรื่องความมั่นคงของภาคใต้
ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถ่ิน 
ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อนงบประมาณ และเรื่องการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ควรมีการกล่าวถึงเจตนารมณ์ของความเป็นหนึ่ง
เดียวของมหาวิทยาลัยไว้ในแผนน้ี บัณฑิตทุกคนคือบัณฑิต
สงขลานครินทร์ และยึดถือส่ิงเดียวกันคือมุ่งท�าประโยชน์แก่
ภาคใต้และประเทศชาติ แผนนี้เป็นของทุกคนในมหาวิทยาลัย 
ดังน้ันทุกวิทยาเขตควรน�าเรื่องน้ีไปส่ือแก่ประชาคมให้อยู่ในใจ
ของทุกคน
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นักเรียนโครงกำร วมว. ม.อ.ปัตตำนี รับรำงวัลชนะเลิศและรำงวัลดีเด่น
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ IBCEx2017 ณ ประเทศมาเลเซีย
	 นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ		โครงการ	วมว.	ภายใต้
ก� า กับ ดูแลของคณะวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย	ี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี		 ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ	 	 และรางวัลดีเด่นระดับนานาชาติสาขา	
Environmental Science	 จากการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์	 International Biotechnology Competition & 
Exhibition	 2017	 (IBCEx2017)	 ณ	 ประเทศมาเลเซีย	
เมื่อวันที่	15	เมษายน	2560
          นางสาวญาดา	พันธุ์รักษ์	 และนางสาวพิมพ์พันธ	์
เย่ียงพฤกษาวัลย์	 	 นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ	ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่	6	โครงการ	วมว.	ภายใต้ก�ากับดูแลของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 ได้รับรางวัล 2 รางวัล จากการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย UNDERGRADUATE 

(ENVIRONMENTAL) ในงาน International Biotechnology 
Competition & Exhibition 2017 (IBCEx2017) ณ ประเทศ
มาเลเซีย เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2560 ในสาขา Environmental 
Science คือ รางวัลชนะเลิศ (Gold award) และรางวัลดีเด่น  
(BEST OF BEST) จากโครงงานเรื่อง Thermal Insulation 
From Nature Material Filled Natural Rubber ซึ่งการประกวด
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมเผยแพร่ผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ในเชิงวิชาการและเสริมสร้างนักวิทยาศาสตร์
รุ่นใหม่ระดับนานาชาติ โดย มี รศ.ดร.สมบัติ  พุทธจักร เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.แววฤดี แววทองรักษ์ และ ผศ.ดร.จรีรัตน์ 
รวมเจริญ เป็นผู้ประสานงานรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
และ ผศ.ดร.วนิดา เจียรกุลประเสริฐ ผู้อ�านวยการโครงการ 
วมว. คณะวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นผู้น�านักเรียนเข้าร่วม
การประกวด
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ม.อ.ร่วมกับ จังหวัดปัตตานี เดินหน้าวาระปัตตานี 2560  
ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดด้านปศุสัตว์ 
	 นายวีรนันทน์	 เพ็งจันทร์	 	 ผู้ว่าราชการจังหวัด
ป ัตตานี	 และหัวหน ้าส ่วนราชการจังหวัดป ัตตานี	
รศ.สพ.ญ.อุษา	 เชษฐานนท์	 คณบดีคณะสัตวแพทย์	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 	 วิทยาเขตหาดใหญ่	
พร้อมด้วย	รศ.ดร.ซุกรี	หะยีสาแม	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 และคณาจารย์	 หาแนวทางขับเคลื่อนก�าหนด
ยุทธศาสตร ์ของจังหวัดป ัตตานี	 ด ้านปศุสัตว ์และ
การประมง	ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตด้านปศุสัตว์

 	 รศ.ดร.ซุกรี	 หะยีสาแม	คณบดี
คณะวิทยาศาสตร ์และ เทคโนโล ยี	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ ร่วมกับจังหวัดปัตตานี ก�าหนด

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปัตตานี 
“วาระป ัตตานี  2560”  ร ่ วม กัน  โดยให ้มหา วิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี เป ็นหน่วยงาน
สนับสนุนข ้อมูลวิชาการ และงานวิจัย แก ่ส ่วนราชการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�าข้อมูลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ในการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานีอย่าง
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศ
ชาติสูงสุด  ทั้งนี้มหาวิทยาลัย ได้น�าเสนอรายงานผลการด�าเนิน
งานโครงการศูนย์เรียนรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงแพะ
ครบวงจรต้นแบบในจังหวัดปัตตานี เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม
อาหารฮาลาลและศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
โคเน้ือเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารฮาลาล การสรุปบทเรียนการ

ส่งเสริมการเล้ียงวัว ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการ
พัฒนา 6  ด ้ าน  เ พ่ือ พัฒนาระบบการเลี้ ยงวั วอย ่ างมี
ประสิทธิภาพตามความต้องการของตลาด และเป็นฐานข้อมูล
เชิงวิชาการแก่เกษตรกรท่ีเลี้ยงสัตว์ (โค แพะ)และปัจจุบัน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานสืบสานศาสตร์พระราชา โดยใช้
บริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเป็นต้นแบบ
การท�าการเกษตรแบบผสมผสาน ตามศาสตร์ของในหลวง
รัชกาลท่ี 9 เพ่ือสร ้างเครือข ่ายการท�างานตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือน�าไปสู่การการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชนที่ เข ้มแข็งและย่ังยืน เน้นประชาชนอยู ่ดี กินดี 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต
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	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ร่วมกับมูลนิธิเกาหล	ี
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา	 เมื่อวันท่ี	 3-5	
พฤษภาคม	 2560	ณ	 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น	
กรุงเทพฯ	 ให้แก่นักวิชาการ	 คณาจารย์ผู้สอนภาษาเกาหลี
ชาวไทย	 พร้อมเปิดประเด็นน�าเกาหลีศึกษาเข้าสู ่ระดับ
อาชีวศึกษารองรับแรงงานสายอาชีพตามยุทธศาสตร์
ไทยแลนด์	4.0			
 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับมูลนิธิ
เกาหลี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษาให้แก่นักวิชาการ 
คณาจารย์ผู ้สอนภาษาเกาหลีชาวไทย เพื่อระดมความคิดเห็น
สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลี
ในประเทศไทย และส่งเสริมการศึกษาภาษาเกาหลีในระดับ
อาชีวศึกษา โดยมีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจ�า
ประเทศไทย กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.ภัทร อัยรักษ์ รองอธิการบดี
ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
กล ่าวเป ิดการสัมมนา และ รศ.ดร.ปริศวร ์  ย้ินเสน คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี กล่าวรายงาน ประกอบด้วยการบรรยาย
เวทีเสวนาทางวิชาการ การประชุมโต๊ะกลม การน�าเสนอประเด็น
ป ัญหา และการเจรจาความร ่วมมือทางวิชาการระหว ่าง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี มูลนิธิเกาหลี และส�านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ว ่าด ้วยการหาแนวทางส ่งเสริมการศึกษา
ภาษาเกาหลี เข้าสู่ระดับอาชีวศึกษา รองรับแรงงานสายอาชีพตาม
ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0  โดยมีครูผู้สอนภาษาเกาหลีชาวไทย
ครูชาวเกาหลี ผู ้แทนนักเรียนมัธยมศึกษาภาคละ 1 คน 5 ภาค
ผู้แทนจากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ผู้แทนจาก
ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ เข้าร่วมสัมมนา  
 การสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย การประชุมผู้บริหาร 
ในหัวข้อ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลี

ระดับมัธยมศึกษา, การหาแนวทางการส่งเสริมการศึกษาภาษา
เกาหลีในระดับอาชีวศึกษา การประชุมกลุ่มผู้เรียนและผู้สอนภาษา
เกาหลี ในหัวข้อ สถานการณ์ปัจจุบันทางการศึกษาภาษาเกาหลี
ในระดับมัธยมศึกษาของประเทศไทย การเสวนาทางวิชาการ
ในหัวข้อ สาธารณรัฐเกาหลีกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
การเมือง  สังคมและวัฒนธรรม โดย รศ.ดร.ด�ารง  ฐานดี  
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ผศ.ดร.วิเชียร อินทะสี มหาวิทยาลัย
นเรศวร และอาจารย์วีรชัย พันธ์สืบ การบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบาย
ของสาธารณรัฐเกาหลีต่อความขัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ โดย Ph.D.Lee Chong-Guk สาธารณรัฐ
เกาหลี, ศาสนาพุทธและลัทธิขงจื้อที่ปรากฏในวิถีของชาวเกาหลี  
โดย ศ.ดร.ไพฑูรย์ พัฒน์ใหญ่ย่ิง, ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษา โดย คุณเงินยวง 
นุดตะเคียน ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ , ความเป็นมาและแนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับ
ความร่วมมือระหว่างไทย-เกาหลี เพ่ือสร้างความมั่นคงในภูมิภาค
เอเชีย  โดย พันเอกธิบดี  อัมพุนันทน ์  กรมข ่าวทหารบก ,   
ประสบการณ์งานด้านการต่างประเทศของรัฐสภาไทย โดย
คุณชลดา กันคล้อย ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ, การพัฒนา
ทางการค้าระหว่างไทย-เกาหลีในอนาคต โดยผู้แทนจากกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, ลักษณ์ทางวัฒนธรรม
เกาหลีท่ีปรากฏในละครอิงประวัติศาสตร์ โดย อาจารย์สุนันทา
วิไลศิลป์  มหาวิทยาลัยมหิดล   
 เปิดเวทีผู้เข้าร่วมสัมมนา	น�าเสนอ	7	ประเด็น	ได้แก่	
อนาคตของการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย, 
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาเกาหลีในปัจจุบัน, บทบาทของหน่วยงานต่างๆ ที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลี, ผลกระทบต่อการจัดการเรียน
การสอนภาษาเกาหลีหลังจากมีการใช้ข้อสอบวิชาภาษาเกาหลี
ในการสวัดความรู้เพ่ือสอบเข้ามหาวิทยาลัย, การสร้าแรงจูงใจและ
เพ่ิมประสิทธิภาพให้ครูผู ้สอนภาษาเกาหลี, ความต้องการของ
สถานศึกษาที่มีต ่อครูผู ้สอนชาวเกาหลี,  ข ้อเสนอแนะเ พ่ือ
การพัฒนาการขยายสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ภาษาเกาหลีในภูมิภาคต่างๆ 

ม.อ.ปัตตานี เปิดเวทีสัมมนาด้านภาษา
และเกาหลีศึกษา ชูประเด็นน�าเกาหลีศึกษา
เข้าสู่ระบบอาชีวศึกษารองรับยุทธศาสตร์
ไทยแลนด์ 4.0
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		 รศ.ดร.ปริศวร์	 ย้ินเสน	 คณบดี
คณะมนุษยศาสตร ์และสั งคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 กล่าวว่า การศึกษาภาษาเกาหลี
ในประเทศไทยเ กิดขึ้ นครั้ งแรกในระดับ

อุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
เมื่อปี 2529 ได้ขยายสู่โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา จนถึงปัจจุบัน
มีสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนจ�านวนมากขึ้นด้วย
บทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในฐานะ
ผู้ริเริ่มการเรียนการสอนภาษาเกาหลีทุกระดับในประเทศไทย ส่งผล
ให้มีความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม
จนท�าให้ได้รับการบรรจุเป็นภาษาต่างประเทศเพ่ือการสอบคัดเลือก
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ จากการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการด้านเกาหลีศึกษา รวม 8 ปีที่ผ่านมานอกจากเป็น
การเผยแพร ่ความรู ้ด ้านภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษาแล้ว
ยังเป็นการเปิดเวทีระดมความคิดเห็นเพ่ือเปิดมิติใหม่สู่แนวทาง
ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในระดับอาชีวศึกษา  
เพราะเล็งเห็นว่าแนวโน้มทางการศึกษาไทยก�าลังปฏิรูปเพ่ือพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร ์ ไทยแลนด ์  4 .0  ดัง น้ันการศึกษา
ในสายอาชีวศึกษามีความสัมพันธ ์ โดยตรงกับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยมีการเชื่อมโยงกับการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยี ประกอบกับตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงาน
สายอาชีพเฉพาะ เพ่ือสร้างแรงงานที่มีฝีมือ ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญ
ต่อตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ 
การจัดการศึกษาภาษาเกาหลีในสายอาชีวศึกษา จึงเป็นแนวทาง
หน่ึงท่ีจะส่งเสริมให้ผู ้ เรียนเป็นแรงงานที่มีฝ ีมือได้โดยอาศัย
ภาษาเกาหลีเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง
ทางเทคโนโลยีซึ่งสาธารณรัฐเกาหลีมีความก้าวหน้าสูง   

  ผศ.ดร.ภัทร	อัยรักษ์	รองอธิการบดี
ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 ประธานในพิธีเปิดการ
สัมมนากล่าวถึงการรองรับนโยบายยุทธศาสตร์
ไทยแลนด์	 4.0	 ว่า ในโอกาสที่ประเทศไทย

น�ายุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 มาใช้เพ่ือพัฒนาและน�าประเทศ
ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการขับเคลื่อนผ่านเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ท�าให้บทบาทของสาธารณรัฐ
เกาหลี ท่ีจะมีต ่อประเทศไทยส�าคัญย่ิงขึ้น  เป ็นผลจากการ
ที่สาธารณรัฐเกาหลีเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในล�าดับต้นๆ ของเอเซียและในระดับโลก   
การพัฒนาประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว จึงเป็นโอกาสอันดี
ต่อการเรียนรู้ การเตรียมความพร้อม และการยกระดับความร่วมมือ
เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนไปสู ่ประเทศ
เศรษฐกิจใหม่ทัดเทียมกับประเทศอื่น  ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาเกาหลี
และองค์ความรู้เก่ียวกับเกาหลีศึกษาจึงเป็นเครื่องมือในการศึกษา
ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์การพัฒนา ตลอดจนความเข้าใจอันดี
ระหว่างประชาชน และองค์กรของทั้งสองประเทศให้ด�าเนินไปด้วย
ความราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ  การเตรียมความพร้อมในด้าน
ทรัพยากรบุคคลของไทยให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู ้ท้ังภาษา

และเกาหลีศึกษานั้น จึงเป็นส่ิงส�าคัญ การเปิดเวทีวิชาการด้าน
เกาหลีศึกษาในครั้งน้ี นับเป็นโอกาสอันดีท่ีจะได้เรียนรู ้ และได้
รับทราบความก้าวหน้าของสาธารณรัฐเกาหลีและความสัมพันธ์
ท่ีมีกับประเทศไทย  รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
เก่ียวกับปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลี
หรือ เกาหลีศึกษาในสถาบันการศึกษาทั้ งสายสามัญและ
สายวิชาชีพซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการปรับปรุงการเรียนการสอน
และครูผู ้สอนในอนาคต รวมทั้งยังผลสืบเน่ืองไปสู ่การพัฒนา
ประเทศไทยทั้งในระยะใกล้และระยะไกลตามเป้าหมายท่ีได้วาง
ยุทธศาสตร์ไว้.  

 	 นายตวง	 อันทะไชย	 ประธาน
คณะก ร รม า ธิ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า แล ะ กีฬ า	
สภานิติบัญญัติ	(สนช.)	กล่าวว่า รัฐบาลมีความ
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศ ด้วยการใช้การอาชีวศึกษา
เป็นหลักในการพัฒนา การส่งเสริมให้แรงงานไทย

ได้เรียนภาษาเกาหลีก็จะสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
ท่ีมุ่งหวังให้เราจัดการศึกษา เพ่ือสร้างอาชีพ มีรายได้ และมีงานท�า
ทั้งน้ีขอฝากให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
จัดท� าหลัก สูตรการ เรี ยนการสอน เ พ่ือผลิตบุคลากรด ้ าน
ภาษาเกาหลีและวัฒนธรรมเกาหลีให้มีความเข้มแข็งและรองรับ
กับตลาดแรงงาน สามารถน�าไปใช้ได้จริง รวมท้ังอยากให้สร้าง
ชุดความรู้ภาษาที่เหมาะสมกับอาชีพต่างๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับภาษา
เกาหลี เช่น ภาษาเกาหลีกับอาชีพด้านการท่องเที่ยว ด้านกีฬา 
และส�าหรับช่าง เป็นต้น ขณะเดียวกันควรส่งเสริมการสอนภาษา
ไทยให้กับชาวเกาหลีด้วย 
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ม.อ.ผลิตหนังสือน่ำอ่ำน พฤติกรรมกำรรังแกบนโลกไซเบอร์
ของวัยรุ่นจำกผลกำรวิจัย งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ฤทัยชนนี	 สิทธิชัย	 อาจารย์
ประจ�าสาขาการจัดการสารสนเทศ	 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	น�าผลการวิจัย	 พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์
ของวัยรุ่น	 มาถ่ายทอดเป็นหนังสือน่าอ่าน	 “พฤติกรรมการ
รังแกบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ ่น”	 (Cyberbullying	 Behavior
among	 Adolescents)	 ผลการศึกษาเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ในการปรับใช้และช่วยเหลือวัยรุ่นท่ีถูกรังแกบนโลกไซเบอร	์
โดยได้รับทุนสนับสนุนจากคณะมนุษยศาสตร์แลสังคมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ฤทัยชนนี	
สิทธิชัย	 กล่าวว่า ในสังคมปัจจุบันน้ีทั้งผู้ใหญ่
และวัยรุ ่นมีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน
ซึ่งนอกจากใช้โทรศัพท์ติดต่อสื่อสารกันแล้ว
ยังสามารถใช ้สื่ อสั งคมออนไลน ์อีกด ้วย
วัยรุ ่นเป็นกลุ ่มใหญ่ท่ีใช ้สื่อสังคมออนไลน์ 
ดังนั้นจึงมีภาวะเสี่ยงที่จะตกเป็นเหย่ือหรือมีพฤติกรรมการรังแก
บนโลกไซเบอร์ หากยังไม่มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะกลับกลาย
เป็นพฤติกรรมที่วัยรุ่นมีแนวโน้มที่จะเห็นเป็นเรื่องปกติหนังสือเล่มน้ี
เขียนจากประสบการณ์การท�างานร่วมกับเครือข่าย European 
Cooperat ion  in  Sc ience and Technology (COST) 
ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ของผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์ 
ดร.ฤทัยชนนี สิทธิชัย ที่ได้เข้าร่วมงานด้านพฤติกรรมการรังแก
บนโลกไซเบอร์กับกลุ่มนักวิจัยจาก 27 ประเทศในยุโรป ภายใต้ชื่อ
เครือข่าย COST ACTION IS0801 Cyberbullying: Coping with 
Negative and Enhancing Positive Uses of New Technologies, 
in Relationships in Educational Settings
 การจัดท�าหนังสือเล่มน้ีเพ่ือ วัยรุ่น และผู้ปกครอง ท่ีจะ
น�าความรู ้ ไปใช้เป็นแนวปฏิบัติได้จริง โดยแบ่งหนังสือเล่มน้ี 
เป็น 6 บท คือ
 บทท่ี 1 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมการรังแก
บนโลกไซเบอร์ บทที่ 2 ทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรม
การรังแกบนโลกไซเบอร์ บทที่ 3 พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์
ในประเทศไทย บทที่ 4 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรม
ของวัยรุ่น บทท่ี 5 กรณีศึกษาพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ 

บทที่  6  การป ้อง กันและการจัดการพฤติกรรมการรั งแก
บนโลกไซเบอร ์ผลการศึกษาวิจัยเป ็นประโยชน ์อย ่างย่ิงกับ
ผู้ปกครอง ครู ผู้ท่ีสามารถช่วยเหลือวัยรุ่นที่ประสบกับการถูกรังแก
บนโลกทางไซเบอร์ อีกท้ังเป็นประโยชน์แก่พ้ืนที่อ่ืน ท่ีจะสามารถ
น�าผลการศึกษาไปปรับใช้ ก่อนที่ปัญหาต่างๆ จะทวีความรุนแรง
สู่สังคม และเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ทันเวลา
 ทั้ งนี้  ผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์  ดร. ฤทัยชนนี สิทธิชัย 
และทีมงานได้ เก็บข้อมูลการวิจัยจากโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จ�านวน 12 โรงเรียน แบ่งเป็น
โรงเรียนรัฐจ�านวน 6 โรงเรียน และโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม 6 
โรงเรียน ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จังหวัดละ 400 คน 
จากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 1,200 คน เป็นนักเรียนที่มีอายุอยู่ใน
ช ่วงระหว่าง 12 - 18 ป ี แบบสอบถามนี้ได ้รับการอนุญาต
จากศาสตราจารย ์ป ี เตอร ์  สมิธ (Professor Peter Smith) 
ซึ่งเป็นประธานเครือข่ายการวิจัยพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์
ใน 27 ประเทศยุโรป ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยได้ลงพ้ืนที่ไปยังโรงเรียน
ดังกล่าว เพ่ือรวบรวมเก็บข้อมูลในปี พ.ศ. 2555 โดยใช้เวลา
เก็บรวบรวมทั้งสิ้น ประมาณ 4 เดือน และยังได้ท�าวิจัยด้วยการ
สนทนากลุ ่ม และล่าสุดได้จัดสัมมนา การศึกษาการพัฒนา
พฤติกรรมนานาชาติ Theme: School Safety and School Learning 
Climate เครือข่าย ISSB (International Society for the Study of 
Behavioral Development) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 
2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 จากผลการวิจัยพบว่าวัยรุ ่นชายตกเป็นเหย่ือของการ
ถูกรังแกแบบไม่รุนแรงไม่แตกต่างจากเพศหญิง วัยรุ่นบางคนรังแก
ผู้อื่นโดยการน�าข้อมูลไปเผยแพร่ผ่านทาง Facebook ท�าร้ายจิตใจ
บุคคลท่ีอ่อนแอกว่า ด้วยค�าพูดใช้ค�าหยาบคายในการต่อว่าหรือ
สนทนาระหว ่างกัน รวมไปถึงการแอบอ้างหรือปลอมแปลง
โดยการสร้าง Profile ขึ้นมาเพื่อไปรังแกผู้อื่นบนโลกไซเบอร์
 วัยรุ่นที่มีพฤติกรรมไปรังแกผู้อื่นบนโลกไซเบอร์จะกระท�า
ผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นส่วนใหญ่ เพราะสามารถจะใช้งานได้ทุกท่ี
และทุกเวลาที่ว่างหรือที่อยากจะท�า และพบว่าวัยรุ ่นส่วนใหญ่
ใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงมากเพราะในบางคนมีการใช้งานเกือบท้ัง
24 ชั่วโมง และบางคนใช้ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน แม้ขณะอยู่ใน
โรงเรียนยังมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตท้ังวัน แม้ว่าในบางโรงเรียน
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มีการห้ามใช้งานโทรศัพท์มือถือแต่วัยรุ่นก็แอบเอาเข้าไปในโรงเรียน 
วัยรุ่นบางคนรู้ว่าในวันพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนแต่ก็ยังใช้งานหรือเล่น
อินเทอร์เน็ตทั้งคืนเมื่อไปถึงโรงเรียนก็ง ่วงและแอบนอนหลับ
ในห้องเรียน
	 ส� า ห รั บ ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม พ ฤ ติ ก ร ร ม ท า ง บ ว ก	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ฤทัยชนนี	สิทธิชัย	ได้เสนอแนะไว้ใน
หนังสือเล่มน้ีว่า 1. การปลูกฝังให้วัยรุ่นรู้จักการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
ซึ่งการเอาใจเขามาใส่ใจเรา จะเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการสร้าง
ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 2.การสร้างความเข้าใจถึงความแตกต่าง
ของค�าว่า สนุกสนาน กับ ร้ายกาจ สังคมออนไลน์เป็นสังคมแห่ง
การสื่อสารที่วัยรุ ่นส่วนใหญ่มักจะมีเจตนาการด�าเนินการต่างๆ 
ด้วยความคลุมเครือหรือมีพฤติกรรมท่ีเรียกว่าร้ายกาจได้โดยไม่ได้
ต้ังใจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 3. การมีบุคคลให้ค�าปรึกษาเมื่อวัยรุ่น
เกิดปัญหา วัยรุ ่นซึ่งเป็นวัยท่ีต้องการคนเข้าอกเข้าใจ แวดล้อม
ไปด้วยสังคมของเพ่ือนฝูง ท้ังนี้วัยรุ่นต้องสามารถบอกเล่าเรื่องราว
ที่ เ กิดขึ้นในการด�าเนินชี วิตกับใครสักคนที่มีความรับผิดชอบ
4.การส ่งเสริมให ้ วัยรุ ่นเป ็นคนกล้า มีความมั่นใจในตนเอง
5. การหยุดเหตุการณ์ท่ีร้ายแรง ควรมีการอบรมรวมถึงการแนะน�า
วัยรุ ่นกรณีเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงว่าอย่าตอบสนองหรือตอบโต้
พฤติกรรมนั้นเพ่ือไม่เป็นการเติมเชื้อไฟให้แก่วัยรุ่นท่ีเกเร อาจเป็น
ทางออกที่จะหยุดวงจรของพฤติกรรมนั้นๆ ได้
 ผู้เขียนหนังสือ “พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของ
วัยรุ่น” กล่าวต่อไปว่า บทบาทของ รัฐบาล โรงเรียน ครู ผู้ปกครอง 
เ ก่ียวกับพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร ์ในประเทศไทย
จ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะหาจุดท่ีเป็นปัจจัยที่น�าไปสู่พฤติกรรมดังกล่าว 
คือ ด้านครอบครัว ด้านเกมและภาพยนตร์ท่ีชอบ ด้านเทคโนโลยี 
ด้านความภาคภูมิใจในตนเอง ด้านความคับข้องใจ และด้าน
อิทธิพลความรุนแรงจากเพื่อน
 ด้านครอบครัว วัยรุ่นส่วนใหญ่ที่มีพฤติกรรมชอบรังแก
ผู้อื่นบนโลกไซเบอร์มักถูกเลี้ยงดูในรูปแบบที่พ่อแม่ตามใจมากเกินไป 
หรือการเลี้ยงดูแบบปล ่อยปละละเลย และการเลี้ยงดูของ
บางครอบครัวที่ค ่อนข้างจะมีกฎระเบียบรวมถึงข้อห้ามต่างๆ
ที่ส่งผลให้วัยรุ ่นรู ้สึกโดนบังคับจนท�าให้วัยรุ ่นไม่กล้าแสดงออก 
ท้ังน้ียังพบอีกว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่แสดงพฤติกรรมดังกล่าวมักไม่ได้
อาศัยอยู่กับพ่อแม่ บางคนอยู่กับญาติ วัยรุ่นบางคนต้องใช้ชีวิต
คนเดียวเพราะที่บ้านมีปัญหาพ่อแม่แยกทางกันและต้องมาเรียนใน
ตัวเมืองเมื่อสิ้นเดือนก็ได้รับเงินท่ีส่งมาให้แค่น้ัน พ่อแม่ไม่ใคร่
จะสอบถามหรือแสดงความห่วงใย ท�าให ้ วัยรุ ่นรู ้สึกเหมือน
ขาดความอบอุ่นในครอบครัวจึงหากิจกรรมอย่างอื่นที่ตนเห็นว่า
สนุก ท�าโดยขาดวิจารณญาณ รวมถึงขาดการอบรมในทางที่ถูกที่ควร
จากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง
 วัยรุ่นบางส่วนท่ีอาศัยอยู่กับพ่อแม่แต่เคยเห็นพฤติกรรม
ที่พ่อแม่ใช้ความรุนแรงต่อกันอยู่บ่อยครั้ง และบางคนเคยถูกลงโทษ

ที่รุนแรง ดังนั้นกล่าวได้ว่าสภาพของครอบครัวรวมถึงการอบรม
เลี้ยงดูของพ่อแม่ต ่อลูกมีผลต่อการเกิดพฤติกรรมการรังแก
บนโลกไซเบอร์ เนื่องจากสภาพของครอบครัวรวมถึงการอบรม
เลี้ยงดูของพ่อแม่มีผลต่อการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ การปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลรอบข ้าง ดังนั้นจึงเป ็นป ัจจัยที่ส�าคัญและมีความ
ละเอียดอ่อนที่สามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
 “…ผมโดนพ่อถีบเพราะเถียงต่อปากต่อค�า แต่ส่วนใหญ่
จะดื้อกลับบ ้านช ้าโดนตี กับไม ้ เรียวบ ่อย…” (ซา, 2558) “
…ผมเคยโดนแม่ตีหนักเลยครับ เพราะผมกับพ่ีต่อยกันทะเลาะกัน…” 
(พัฒน์, 2558) “…อยู่บ้านคนเดียว เพราะแม่อยู่ในเมืองและผม
ก็จัดการดูแลตัวเองทุกอย่าง ส่วนพ่อก็ติดต่อไม่ได้เพราะแยกทาง
กับแม่ไปนานแล้ว…” (กร, 2558) “…ใช้ทั้งวัน ยกเว้นเวลานอนหลับ 
ขาดไม่ได้ เล่นทุกวัน ในห้องน�้าหนูยังเอาไปเล่นเลย เอาไปถ่ายรูป
เวลาอาบน�้า แบบภาพเซ็กซี่ๆ แบบนี้แล้วโพสใน Facebook มีคนมา
กดไลท์กระจายค่ะ 555”
 การอบรมเล้ียงดูแบบตามใจ การเล้ียงดูแบบปล่อยปละ
ละเลย รวมไปถึงครอบครัวที่มีกฎระเบียบมากจนเกินไปส่งผลให้
วัยรุ ่ นส ่วนใหญ ่รู ้ สึก เหมือนขาดความอบอุ ่นในครอบครัว
จึงหากิจกรรมอย่างอื่นท่ีตนเห็นว่าสนุกท�าโดยขาดวิจารณญาณ 
รวมถึงขาดการอบรมในทางท่ีถูกที่ควรจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง 
รวมไปถึงครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงต่อกันอยู่บ่อยครั้งการเห็น
บิดามารดาตบตีกันอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิด
และเขาให้ความเคารพนับถือจะส่งผลให้วัยรุ ่นเกิดการเรียนรู ้
โดยสังเกตตัวแบบ แล้วมีการซึมซับพฤติกรรมจนกระท่ังเกิด
การเลียนแบบพฤติกรรมดังกล่าว
 ด ้านเกมและภาพยนตร ์ ท่ีชอบ วัยรุ ่นส ่วนใหญ่ท่ีมี
พฤติกรรมไปรังแกผู้อ่ืนบนโลกไซเบอร์จะชื่นชอบการเล่นเกมต่อสู้ 
เกมประเภทรุนแรง เกมยิง และเป็นลักษณะของเกมออนไลน์ท่ี
สามารถพูดคุยกันได้โดยใช้เสียงและทั้งพิมพ์โต้ตอบกันในเกมโดย
ส่วนใหญ่จะคุ้นชินกับค�าหยาบคาย การด่าทอกัน พบว่าการรับชม
ภาพยนตร์และข่าวสารท่ีรุนแรงในโทรทัศน์ส่งผลต่อพฤติกรรม
รุนแรงของวัยรุ่น โดยวัยรุ่นที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงมีโอกาส
ที่จะแสดงพฤติกรรมรุนแรงสูงกว่าวัยรุ ่นท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อม
ที่ไม่มีความรุนแรง
 หนังสือ “พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น” 
รูปเล่มสวยงาม จ�านวน 174 หน้า ข้อมูลทางบรรณานุกรมส�านัก
หอสมุดแห่งชาติ ISBN 978-616-271-359-0 โด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ด ร . ฤ ทั ย ช น นี  สิ ท ธิ ชั ย  r u t h a y c h o n n e e . s @ p s u . a c . t h
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โทร. 0835262067 ราคาเล่มละ 250 บาท มีจ�าหน่ายที่ ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์หนังสือหนังสือธรรมศาสตร์
และศูนย์หนังสือจุฬา ทั่วประเทศ
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	 นักวิชาการและนักศึกษา	 จาก	 5	 มหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยกว่า	 300	 คน	 น�าเสนอผลงานวิจัยจาก
ทุกภู มิภาคของประเทศในงานมนุษยศาสตร ์และ
สังคมศาสตร์วิชาการ	 ครั้งท่ี	 7	 ณ	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี	
ชื่นชมมีผลต่อการพัฒนาประเทศ	
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์วิชาการ คร้ังที่ 7 ประจ�าปีการศึกษา 2559  
โดยมีนักศึกษา นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิจาก 5 สถาบัน
การศึกษา ประกอบด ้วย  มหา วิทยาลัยธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าร่วมกว่า 300 คน โดยมี
นายวีรนันทร ์  เ พ็งจันทร ์  ผู ้ ว ่ าราชการจังหวัดป ัตตานี
เป็นประธาน โดยกล่าวเปิดงานโดยสรุปความว่า

 “งานวิจัยท่ีมี พ้ืนฐานท่ีถูกต ้อง
ตามหลักการวิจัยมีความส�าคัญต่อประเทศ
ชาติ การจัดงานในครั้งนี้ ท�าให้ บรรยากาศ
ด้านวิชาการมีความตื่นตัว โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงการที่นักศึกษาผู้น�าเสนองานวิจัย

ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยต่างๆ 
จะส่งผลดีต่อชีวิตการท�างานของนักศึกษาในอนาคต รวมทั้ง
ส่งผลดีต่อประเทศชาติ เพราะคนรุ ่นใหม่จะมีตรรกะทาง
ความคิดบนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในพ้ืนที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้งานวิจัยมีประโยชน์และผลงาน

ม.อ.ปัตตานี  เปิดเวทีให้นักศึกษาทั่วประเทศน�าเสนอผลงานวิจัย
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกือบ 80 เรื่อง 

วิจัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  สามารถน�าไป
ใช้อ้างอิงเป็นข้อมูลได้จริง และขอให้นักศึกษา นักวิชาการ 
ต้ังใจ ศึกษาท�างานโดยยึดหลักพระปณิธานของพระราชบิดา 
ท่ีให้ถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหน่ึง ส�าหรับเวที
การน�าเสนองานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ครั้งที่ 7 นี้”
	 ดร.ชาคร	 ประพรหม	 ในนามคณะกรรมการ
ฝ ่ายวิชาการ	 โครงการดังกล ่าว	 กล ่าวว ่า  โครงการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7 มีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างบรรยากาศทางวิชาการในระดับนักศึกษาและเป็นเวที
ในระดับคณะ ระดับวิทยาเขต และระดับสถาบันการศึกษา
ที่ร่วมกันท�างานและน�าเสนอผลงานวิจัยซึ่งการน�าเสนอผลงาน
วิจัยในครั้งน้ี  เป็นการน�าเสนอในรูปแบบ Oral Presentation  
จ�านวน 78 เรื่อง  และน�าเสนอในรูปแบบ Poster Presentation  
จ�านวน 3 เรื่อง  นอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการภาพถ่าย
ผลงาน ของนักศึกษาในหัวข้อ “สีสัน..ชายแดนใต้” การสาธิต
การท�าอาหารและขนมพ้ืนเมืองตามความเชื่ อโบราณ
การออกร ้านจ�าหน่ายหนังสือและการจัดแสดงหลักสูตร
การเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็นต้น.
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เปิดนิทรรศการ “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ  และ “การแสดง
ศิลปกรรมร่วมสมัย ของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33” 
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
	 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ร่วมกับหอศิลป์	
มหาวิทยาลัยศิลปากร	 เปิดนิทรรศการ	 “การแสดงศิลปกรรม
แห่งชาติ	 ครั้งท่ี	 62”	 และ	 “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย
ของศิลปินรุ่นเยาว์	 ครั้งท่ี	 33”	 เม่ือวันท่ี	 3	 พฤษภาคม	 2560	
ณ	 หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้	 สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา	 โดยมีพลโทอุกฤษณ์	 อากาศวิภาต	 ท่ีปรึกษา
ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล	 เป็นประธานในพิธีเปิด	 พร้อมด้วย	
ผศ.ดร.พรปวีณ์	 ศรีงาม	 ผู้อ�านวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา	 กล่าวรายงาน	 รศ.อ่ิมจิต	 เลิศพงษ์สมบัติ
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย	 	 หัวหน้าส่วนราชการ	 บุคลากร	 และนักศึกษา
เข้าร่วมในพิธีเปิด

  ผศ.ดร.พรปวีย์	ศรีงาม	ผู้อ�านวยการ
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 กล่าวว่า สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ในการน�าผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ และผลงานศิลปกรรม
ร่วมสมัยของศิลปินรุ ่นเยาว์สัญจรมาจัดแสดงต่อเนื่องกันมา
เป็นเวลานานเป็นโอกาสดีท่ีนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ
จะได้ชมผลงานศิลปกรรมชั้นเย่ียมระดับชาติเช่นน้ี ในครั้งน้ีน�าผล
งานท่ีได้รับรางวัลประเภทต่างๆ รวมไปถึงผลงานของศิลปินที่ได้รับ
คัดเลือกเข้าร่วมแสดง จ�าแนกเป็น 4 ประเภท คือ ผลงานประเภท
จิตรกรรม ประเภทประติมากรรม ประเภทภาพพิมพ์และประเภท
สื่อผสม รวมทั้งสิ้น 81 ชิ้น แบ่งเป็นผลงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 
62 จ�านวน 29 ชิ้น และ ผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ 
ครั้งที่ 33 จ�านวน 52 ชิ้น
	 นายประสิทธ์ิ	 วิชายะ	 อาจารย์
ประจ�าสาขาวิชาทัศนศิลป์	 คณะศิลปกรรม	
มหาวิทยาลัยสารคาม และศิลปินชั้นเย่ียม 
เจ้าของรางวัลเหรียญทองจากการประกวด
ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 62 กล่าวถึงแนวคิด

และกระบวนการสร้างงานศิลปะว่า กระบวนการในการท�างาน
ศิลปะของตน เริ่มจากการตีความ การท�าความเข้าใจท่ีเลือก
จะผลิตผลงานศิลปะ ซึ่งเริ่มจากการวาดเส้นก่อนเพ่ือพัฒนาความ
คิดของตนเองก่อน เพราะการวาดเส้นเป็นพ้ืนฐานของการเรียน
ศิลปะ ซึ่งในแต่ละคนที่สนใจงานศิลปะมันจะมีรสชาติ และ
สุนทรียภาพในตนเองอยู่แล้ว ซึ่งแต่ละคนก็จะใช้เส้นวาดภาพ
ตามความคิดของตนเอง สามารถผลิตผลงานศิลปะออกมาได้ตาม
จินตนาการชองตนได้เป็นอย่างดี
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   สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์
รดน�้าด�าหัวขอพรผู้ใหญ่  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ หอศิลป์ภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา โดยมี รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี เป ็นประธานการจัดงาน  บุคลากร นักศึกษา และผู ้มีอุปการคุณแก่มหาวิทยาลัยร ่วมในพิธี 
กิจกรรมประกอบด้วย ถวายปัจจัยและเครื่องไทยทานพระสงฆ์และภัตตาหารเพลพระสงฆ์ การแสดงมโนราห์พื้นบ้าน (มโนราห์ตัวอ่อน) 
สรงน�้าพระพุทธสิหิงค์จ�าลอง รดน�้าขอพรผู ้อาวุโส และมอบของท่ีระลึกผู้อาวุโส มอบรางวัลการประกวด “การแต่งกายชุดผ้าไทย”  
กิจกรรมข้าวหม้อแกงหม้อ  กิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน  

   สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี
น�าคณะศิลปินมโนราห์ภาคใต้ ร�าโนราแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในชื่อชุด “ธ สถิตในดวงใจน้อมถวาย
ความอาลัยครูของแผ่นดิน”  เมื่อวันที่  20 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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คณะวิทยาการสื่อสาร

ระดับปริญญาตรี
   • (นิเทศศาสตรบัณฑิต)  ได้แก่ นิเทศศาสตร์
  • (วิทยาศาสตรบัณฑิต) ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
  • (ศิลปศาสตรบัณฑิต)  ได้แก่ นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ 
เว็บไซต์ : http:/www.com-sci.pn.psu.ac.th/ โทรศัพท์ /โทรสาร 07334 9692

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี
  • (ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต) ได้แก่  ทัศนศิลป์, ศิลปะประยุกต์
เว็บไซต์ : http://finearts.pn.psu.ac.th/ โทรศัพท์/โทรสาร 07331 3126

คณะรัฐศาสตร์

ระดับปริญญาตรี
  • (รัฐศาสตรบัณฑิต)  ได้แก่ การปกครอง, การปกครองท้องถิ่น , ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, นโยบายสาธารณะ
เว็บไซต์: http://polsci.pn.psu.ac.th/polsci/ โทรศัพท์/โทรสาร 07331 2269

คณะพยาบาลศาสตร์

 ผลิตนักศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ โดยร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ ในการฝึกปฏิบัตินักศึกษาพยาบาล เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2556

ระดับปริญญาตรี
   • (หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต)  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)
 

บัณฑิตศึกษา

 เป็นหน่วยงานกลางเทียบเท่าคณะ มีภารกิจในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและจัดการ
ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยประสานงานกับคณะที่เปิดสอน
http://www.grad.psu.ac.th  โทรศัพท์ : 0 7442 9084 

สวัสดิการและสิ่งอำานวยความสะดวก

คณะศึกษาศาสตร์

ระดับปริญญาตรี 5 ปี
  • (วิทยาศาสตรบัณฑิต)  ได้แก่ คณิตศาสตร์ , เคมี ,ฟิสิกส์ , ชีววิทยา , วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
  • (ศิลปศาสตรบัณฑิต)    ได้แก่ ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ
  • (ศึกษาศาสตรบัณฑิต)   ได้แก่  การประถมศึกษา  ,  ศิลปศึกษา , พลศึกษา , สุขศึกษา , เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการประเมินผลการศึกษา  

ระดับปริญญาตรี 4 ปี
  • (ศิลปศาตรบัณฑิต)  ได้แก่  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
   • (วิทยาศาสตรบัณฑิต)   ได้แก่  จิตวิทยา

ระดับปริญญาโท
  • (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)   ได้แก่  การบริหารการศึกษา, เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา , 
หลักสูตรและการสอนการศึกษานอกระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
  • (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)  ได้แก่  จิตวิทยา

ระดับปริญญาเอก
  • (ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต)   ได้แก่  การบริหารการศึกษา, ภาวะผู้นำาและนวัตกรรมทางการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ปี  
  • (ประกาศนียบัตรบัณฑิต  วิชาชีพครู) นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี จะได้รับใบประกอบวิชาชีพ
ครูหลังสำาเร็จการศึกษาซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากคุรสภา
 เว็บไซต์ : http://eduit.pn.psu.ac.th/ โทรศัพท์ : 0 7333 1301

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี
  • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) ได้แก่ ภาษาและวรรณคดีไทย, ภาษาจีน (หลักสูตรปกติ), ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) 
ภาษามลายู, มลายูศึกษา, ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ, ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, 
การจัดการสารสนเทศ, ประวัติศาสตร์, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, พัฒนาสังคม
  • (เศรษฐศาสตรบัณฑิต) ได้แก่ แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ , เศรษฐกิจอาเซียน
  • (วิทยาศาสตรบัณฑิต)  ได้แก่ ภูมิศาสตร์  
  • (บริหารธุรกิจบัณฑิต) ได้แก่ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ   
  • (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต) ได้แก่  สังคมสงเคราะห์  

ระดับปริญญาโท
  • (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) ได้แก่  ภาษาไทย, การจัดการสารสนเทศ, การบริหารการพัฒนาสังคม

ระดับปริญญาเอก
  • (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)  ได้แก่  ภาษาไทย
เว็บไซต์ : http://huso.pn.psu.ac.th/ โทรศัพท์ : 07333 1304  โทรสาร 07331 2232

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับปริญญาตรี
  • (วิทยาศาสตรบัณฑิต)  ได้แก่  เทคโนโลยียาง, เทคโนโลยีการประมง, คณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์การ
อาหารและโภชนาการ, เทคโนโลยีการเกษตร, เคมี-ชีววิทยา, เคมีอุตสาหกรรม, ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์นิเทศ, โภชนศาสตร์และ
การกำาหนดอาหาร

ระดับปริญญาโท
  • (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) ได้แก่ เคมีประยุกต์, เทคโนโลยีพอลิเมอร์, ฟิสิกส์ประยุกต์, วิธีวิทยาการวิจัย, 
ชีววิทยาประยุกต์, วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ, เทคโนโลยีการประมง, คณิตศาสตร์ประยุกต์

ระดับปริญญาเอก
  • (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) ได้แก่ เทคโนโลยีพอลิเมอร์, วิธีวิทยาการวิจัย
เว็บไซต์ : http://www.sat.psu.ac.th/ 

โทรศัพท์ : 07333 1303  โทรสาร 07333 5130

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

 ระดับปริญญาตรี
  • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) ได้แก่  อิสลามศึกษา, กฎหมายอิสลาม, เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม, 
ตะวันออกกลางศึกษา
  • (ศึกษาศาสตรบัณฑิต) ได้แก่  การสอนอิสลามศึกษา
  • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) ได้แก่  อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

ระดับปริญญาโท
  • (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) ได้แก่  อิสลามศึกษา (ด้านอุศูลุดดีน ชะรีอะฮฺ ประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม 
ครุศาสตร์อิสลาม และมุสลิมศึกษา)
  • (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)   ได้แก่  การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม

ระดับปริญญาเอก
          • (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)  ได้แก่  สาขาอิสลามศึกษา
เว็บไซต์ : http:/www.cis.psu.ac.th/ โทรศัพท์ : 07333 1305 โทรสาร 07334 8726

หอพัก
 หอพักนักศึกษา 11 หอ นักศึกษาชั้นปี 1 มีสิทธิ
อยู่หอพักทุกคน
ประกันสุขภาพ
 (1). บริการสุขภาพอนามัย ที่หน่วยพยาบาล
 (2). การประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ     
 (3). กรณี ป่ วย  มี สิ ท ธ์ิ เ ข้ า รับการ รักษาพยาบาล
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาล
ยะลา
 (4). ก ร ณี อุ บั ติ เ ห ตุ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า รั บ ก า ร รั ก ษ า
พ ย า บ า ล ท้ั ง ใ น โ ร ง พ ย า บ า ล ข อ ง รั ฐ  เ อ ก ช น  ค ลิ นิ ก
และโพลีคลินิกทั่วโลก

ทุนการศึกษาและเงินยืมเพื่อการศึกษา
 (1). ทุนการศึกษาทั่วไป       
 (2).  ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
  -  เ งินยืมเพื่อการศึกษานักศึกษาสามารถ
ยืมเงินวิทยาเขตได้คราวละไม่เกิน 2,000 บาท
  - กองทุนเงินกู้ เพื่อการศึกษา รัฐบาลจัดต้ัง
กองทุนให้นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืม ไม่เกิน 
100,000 บาท/คน/ปี
  -  ทุ น เ รี ย น ฟ รี  ทุ น ล ะ  6 0 , 0 0 0  บ า ท
ต่อปีการศึกษา จนจบหลักสูตร

 มหาวิทยาลัยฯ ได้ต้ังปณิธานท่ีจะมุ่งมั่นทำาภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ให้สัมฤทธ์ิผล
และตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
ดังพระราชดำารัสของพระองค์ท่านที่ว่า

 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี โท และเอก 
ดังนี้

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์
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วิสัยทัศน์และพันธกิจวิทยาเขตปัตตานี

พันธกิจ

 “มหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ บนฐานพหุวัฒนธรรม เพื่อ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์”

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


