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	 ชาวสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ	
พระบรมราชินีนาถ	เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	12	สิงหามหาราชินี	โดยในภาคเช้า	
ดร.มนญู			ศรินิพุงศ์				รองผูอ้ำนวยการฝา่ยวางแผนและบรกิารวชิาการ	สำนกัสง่เสรมิและการศกึษาตอ่เนือ่ง	
พร้อมด้วยบุคลากร	 ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล	 ณ	 ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี	ภาคค่ำพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล		
โดยมีอาจารย์อัฏฐพล	คงพัฒน์	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม	บุคลากร	และนักเรียน	
นักศึกษา	ร่วมในพิธี	ณ	ลานศิลปวัฒนธรรม	ถนนสายบุรี	จังหวัดปัตตานี

12 สิงหามหาราชิน ี   
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 คงไม่ต้องบอกว่า 41 ปี  ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี ยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่อยู่ได้อย่างไร ท่ามกลาง
สถานการณ์ไม่ปกติ มุมหนึ่งของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่  
มหาวิทยาลัยได้นำวิกฤติเป็นโอกาส ในการแสดงบทบาทได้เต็มที่
และเป็นการท้าทาย โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่
สามารถเข้าศึกษาที่ ม.อ.ปัตตานี เพิ่มมากขึ้น เพราะการศึกษาเท่านั้น
จะเป็นการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างถาวร ถึงแม้ว่าระดับพื้นฐาน
การศึกษาของนักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่อนข้างต่ำ เมื่อ
นักเรียนมีโอกาสเข้าศึกษาที่ ม.อ.ปัตตานี ทางมหาวิทยาลัยต้องสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับนักเรียนเหล่านั้น

 ผศ.สมปอง ทองผ่อง รองอธิการบดี
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์     วทิยาเขต

ปัตตานี เปิดเผยว่า	 มหาวิทยาลัย
ได้เลือกวิกฤติในครั้งนี้	เป็นโอกาส
ที่จะให้นักเรียนในพื้นที่สามารถ
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ซึ่งการศึกษาจะเป็นการเสริม
สร้างสติปัญญารู้จักคิดอย่างมี
กระบวนการ	 อันนำไปสู่การแก้
ปัญหาในพื้นที่ระยะยาว	 เป็นที่

ทราบดีว่านักเรียนในพื้นที่มีพื้น
ฐานการเรียนค่อนข้างต่ำ	 แต่เมื่อ

ได้เข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยแล้ว	 เราต้อง
ดูแลและส่งเสริมให้นักศึกษาเหล่านั้น	สามารถ

ศึกษาจนจบหลักสูตร	 โดยมีโครงการต่างๆ	 เช่นโครงการพี่ติวน้อง
โครงการปรับพื้นฐานก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย	 โครงการเรียนรู้
สร้างสรรค์ปัญญา	 เพื่อสันติสุข	 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ

การเรียนการสอน	สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับ	ม.ต้นในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามและอื่นๆ	 ตอนนี้ทีมนักวิชาการของเรา
กำลังประมวลองค์ความรู้	 เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่	 ทั้งในส่วนของความขัดแย้งที่นำไปสู่ความไม่สงบ	
โดยคณะรัฐศาสตร์	 และทั้งในส่วนของแนวทางการพัฒนาระบบ
การศึกษาของพื้นที่	 โดยคณะศึกษาศาสตร์	 เพื่อนำเสนอรัฐบาลต่อไป	
แต่ในขณะเดียวกันทั้งนักวิชาการ	 และนักศึกษาของเราก็ยังคง
ลงพื้นที่	เพื่อเข้าเชื่อมโยงกับชุมชนโดยตลอด		
		 เป็นการยากที่จะสร้างความมั่นใจให้กลับคืนมา	 แต่สิ่งที่
สามารถทำได้คือการเยียวยา	 ฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาจะเห็นว่า
ในปีการศึกษา	2548	เป็นต้นมามีนักศึกษาที่มาจากจังหวัด	3	ชายแดน
ภาคใต้ เสียส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ	 85	 จากนักศึกษาชั้นปีที่1
แต่เป็นที่น่ายินดีที่ในปีการศึกษา	2553	 นี้	 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษา
ต่างภูมิภาคเข้ามาศึกษาเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา		20	%		ซึ่งหลายหน่วยงาน
ได้จัดแผนกลยุทธ์	 เพื่อเชิญชวนและสร้างแรงจูงใจ	 อาทิ	 โครงการ
แนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกิจกรรมสร้างสายใย
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง	 โครงการความร่วมมือการรับนักศึกษากับ
สถาบันการศึกษาอื่นให้นักศึกษาต่างพื้นที่เข้าศึกษา	 สิ่งหนึ่งที่สร้าง
แรงจูงใจให้นักเรียนต่างพื้นที่เข้าศึกษา	คือการให้โอกาสด้านการศึกษา	
สำหรับนักเรียนต่างพื้นที่โดยให้ทุนการศึกษาละ	50,000	 บาท	 รวม	
250	 ทุน	 เรียนฟรีต่อปี	 จนจบการศึกษา	 เพื่อสร้างความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรของนักศึกษา	 ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 ตลอดจนสร้างโอกาสให้นักศึกษาเปิดวิสัยทัศน์	 แลกเปลี่ยน
เรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน	 และกระจายโอกาสทางการศึกษา
รับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	 สาย
สามัญ	 และมีภูมิลำเนาทั่วประเทศยกเว้นจังหวัดปัตตานี	 ยะลา	 และ
นราธิวาส	สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้	-	6	สิงหาคม	2553															

42 ปี  ม.อ.ปัตตาน ี

ยืนหยัดอยู่ได้ด้วยบทบาททางการศึกษา
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ซูรียะห์		โลหะสัณห์
	 	 งานประชาสัมพันธ์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	รายงาน

 นางสาวธัญญามาศ มณีกุล จากจังหวัดกรุงเทพมหานคร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวถึงเหตุผลที่เลือกเรียนสาขาภาษาเกาหลีว่า 
โดยพืน้ฐานเปน็คนชอบภาษาเกาหลี	เมือ่ถงึชว่งทีต่อ้งเลอืกเรยีนตอ่ในระดบัปรญิญาตรี	จงึไดป้รกึษาคณุพอ่เรือ่งสถานทีเ่รยีน	คณุพอ่
ได้จัดเตรียมหาข้อมูลเกี่ยวกับคณะที่เปิดสอนภาษเกาหลีและแนะนำให้มาเรียนที่	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี			
เพราะทราบมาว่าสาขาที่เกี่ยวกับภาษาที่วิทยาเขตปัตตานี	ค่อนข้างมีชื่อเสียงและมีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
	 “การที่คุณพ่อกล้าแนะนำให้มาเรียนที่	 ม.อ.ปัตตานี	 อาจจะเป็นสิ่งที่สวนทางกับผู้ปกครองท่านอื่นๆ	 แต่เพราะว่าคุณปู่เคยรับ

ราชการที่สงขลา	และคุ้นเคยกับ	ม.อ.ปัตตานี	มานาน	เลยไม่กังวลเรื่องสถานการณ์มากนัก	เพราะเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยของ
มหาวิทยาลัย	 และที่สำคัญคิดว่านักศึกษาคงไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของสถานการณ์	 และโดยส่วนตัวคิดว่า	 ภาษาเกาหลีในปัจจุบันนี้	

กำลงัเปน็ทีต่อ้งการของการประกอบอาชพี	และคดิวา่การเลอืกทำหรอืเรยีนในสิง่ทีเ่ราชอบจะทำใหเ้รามแีรงบนัดาลใจทีจ่ะไปใหถ้งึความสำเรจ็ได”้		
นางสาวธัญญามาศ	มณีกุล		กล่าวเพิ่มเติม

	 นายวุฒิชัย	มณีกุล	บิดาของนางสาวธัญญามาศ	กล่าวว่า	ก้าวแรกที่มาถึง	ม.อ.ปัตตานี	รู้สึกถึงความอบอุ่นที่ชาว	ม.อ.ปัตตานี	มอบให้	มีกลุ่ม
นักศึกษาเข้ามาทักทายและคอยดูแลอย่างดี	 ทั้งบุคลากรก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคอยตอบข้อซักถามอย่างดี	 ทำให้รู้สึกวางใจที่ลูกสาวจะต้องใช้ชีวิต
เล่าเรียนที่นี่	 และการที่เปิดให้ลูกเลือกในสิ่งที่ชอบด้วยตนเองโดยที่ผู้ปกครองไปปิดกั้นนั้น	 จะทำให้ลูกมีความสุขในสิ่งที่เขาเลือกและสามารถ
ทำสิ่งนั้นได้อย่างภาคภูมิใจ	 และถ้าพูดถึง	 ม.อ.ปัตตานี	 มีความมั่นใจในคุณภาพการเรียนการสอน	 แม้อาจจะมีความกังวลบ้างในเรื่องสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	แต่เชื่อว่ามหาวิทยาลัยจะดูแลความปลอดภัยอย่างดี

 นางสาวอักนราภัค ชอบค้า จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดเผยว่า	มาเรียนที่	ม.อ.ปัตตานี	เพราะอยากมาอยู่กับคุณแม่
ที่มาทำงานเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษที่จังหวัดปัตตานี	 ส่วนตนเองต้องไปเรียนที่กรุงเทพฯ	 ตั้งแต่เด็กๆ	 เมื่อจบ
มัธยมศึกษาปีที่	6	ที่	โรงเรียนนารีวิทยา	กรุงเทพฯ	ได้เลือกมาเรียนที่	ม.อ.ปัตตานี	คิดว่าคณะรัฐศาสตร์เป็น
คณะที่น่าสนใจ	 และมีความถนัดทางด้านสังคมศาสตร์มากกว่าด้านอื่นๆ	 และคิดว่าในพื้นที่	3	 จังหวัดนั้น	
การเลือกเรียนสาขาการปกครอง	 น่าจะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุด	 เมื่อจบการศึกษาแล้วอยากทำงานด้านที่เรียน
มาในพื้นที่ที่ครอบครัวอยู่คือ	จังหวัดปัตตานี		ถึงจะไม่ใช่เป็นคนในพื้นที่	แต่ก็ไม่รู้สึกกลัวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
“อยากให้ลูกเป็นคนดีทำงานเพื่อสังคม	เหมือนอย่างที่แม่ได้ทำอยู่ในขณะนี้	คือ	ชุดปฏิบัติการพิเศษ	ที่คอยดูแล
ความปลอดภัยให้แก่คนในหมู่บ้าน		ซึ่งเห็นด้วยกับการเลือกเรียนสาขาการปกครอง	คณะรัฐศาสตร์	ม.อ.ปัตตานี	
หวังว่าลูกจบการศึกษาแล้วจะเป็นนักปกครองที่ดี	ความซื่อสัตย์	ทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน	ซึ่งจะส่ง
ผลดีต่อสังคมและประเทศชาติ”				นางพาณิภัค	ชอบค้า			มารดาของนางสาวอักนราภัค	กล่าวถึงความคาดหวังที่มีต่อลูกสาว

 นายเทิดศักดิ์ ทรงศิริ จากหจังหวัดศรีสะเกษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า	ตนเองจบการศึกษาจากโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	อำเภอขุนหาญ	จังหวัดศรีสะเกษ			เคยสอบ
โดยวิธีรับตรงได้คณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคใต้	 แต่ได้สละสิทธิ์เนื่องจากอยากเป็นครูและได้สอบ	
admission	 เข้าเรียนสาขาวิชาการประถมศึกษา	 คณะศึกษาศาสตร์	 พ่อแม่ดีใจและตกลงให้มาเรียน	 เมื่อมาถึง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 รู้สึกเป็นสถานที่แปลกตา	 แต่รู้สึกเหมือนได้มาอยู่บ้านอีกหลังหนึ่ง
เพราะรุ่นพี่ดูแลดีและต้องการให้มหาวิทยาลัยแนะนำเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยกับนอก
มหาวิทยาลัยต่างกันอย่างไร
 นางบุษา ทรงศิริ มารดานายเทิดศักดิ์ กล่าวว่า ดีใจที่ลูกสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขต

ปัตตานีได้สำเร็จ	 โดยเฉพาะสอบเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร	์ เนื่องจากลูกชายต้องการเป็นคร	ู และลูกตัดสินใจที่จะ
สอบเข้าคณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	แม้จะรู้สึกกังวลแต่ตามใจลูก		ลูกเป็นเด็กขยัน	

เรียนดี	และเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่	จึงมั่นใจว่าลูกจะเป็นเด็กดี

 นายนคร กลิ่นสายทอง จากจังหวัดกรุงเทพ ฯ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี  กล่าวว่า ตนจบการศึกษาจากโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ	 กรุงเทพมหานคร	 และระบบการสอบ	
Admission	 ได้สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ	 คณะวิทยาการสื่อสาร	 สาเหตุที่เลือกสาขานี	้
เพราะชอบศิลปะและเทคโนโลยี	 เมื่อมาถึงวิทยาเขตปัตตานี	 ไม่ได้มีความรู้สึกกลัว	 เพราะพี่นักศึกษาคอยดูแล
เป็นอย่างดีและเป็นกันเองมาก	แต่รู้สึกไกลในการเดินทางจาก	กรุงเทพฯมายังปัตตานี
 นายภัทรเศรษฐ์ สุบินภาวรภัทร์ น้าของนายนคร กล่าวว่า เป็นห่วงบ้าง	เนื่องจากเรียนไกลบ้าน	แต่เชื่อว่า
ในรั้ววิทยาเขตปัตตานี	 ย่อมมีความปลอดภัย	 เพราะหากภายในวิทยาเขตปัตตานี	 ไม่มีความปลอดภัย
แล้วนักศึกษาปัจจุบันคงอยู่ไม่ได	้ ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนต้องระวังตัวเป็นธรรมดาอยู่แล้ว.	42	 ปี	 	 ของ	 ม.อ.ปัตตานี	
คงไม่ได้อยู่บนหอคอยงาช้างอย่างเดียว	 ต้องผันตัวเองด้วยการก้มมองพื้นที่ด้วยความเป็นห่วง	 แน่นอนว่า
นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคม	 อีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญ	 คือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่ ในฐานะเป็นแหล่งคลังความรู้เกี่ยวกับปัญหาภาคใต้	 หากมองอย่างผิวเผิน	 ม.อ.ปัตตานี	 ก็ดูจะ
ไม่แตกต่างกับมหาวิทยาลัยแห่งอื่นๆ	ในประเทศไทย	แต่เมื่อพิจารณาอย่างลึกซึ้งแล้วจะพบว่า	บทบาทของ	ม.อ.ล้วนสอดคล้อง
และเป็นส่วนเสริมกับสภาพสังคม	วัฒนธรรม	เศรษฐกิจ	และวิถีชุมชนใน	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมาก
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การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
 รางวัลที่ 2 ชื่อโครงงาน	 “การดูดซับสารตะกั่วของถ่าน
จากวัสดุในท้องถิ่น”	โดย	เด็กหญิงนัจมีย์ อาแซ เด็กหญิงภารุมาศ 
หอมแย้ม เด็กชายรอกิ๊ฟ รอแม โรงเรียนเทศบาล	1	จังหวัดนราธิวาส
 รางวัลที่ 3 	ชื่อโครงงาน	“มอดหนีถังข้าวสาร”	เด็กหญิง
โศภิษฐา	ไชยนาพงศ์		เด็กหญิงฮาณีน	อาลี		เด็กหญิงธาวินี	ชาภักดี		
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์	จังหวัดยะลา
 รางวัลที่ 3	ชื่อโครงงาน	“การรักษาความสดของดอกไม้
ด้วยเครื่องดื่มชูกำลัง”เด็กหญิงภัทราภรณ์	 ไชยยาว	 เด็กหญิง
วาสนา	 บำรุงรัตน์	 เด็กหญิงสุชานาถ	 จันทร์วิจิตร	 โรงเรียน
เทศบาล		5	จังหวัดนราธิวาส
 รางวัลชมเชย	 ชื่อโครงงาน	 “น้ำยาดับกลิ่นทุเรียน”		
เด็กชายกฤชภูมิน์	 แพทย์จะเกร็ง	 เด็กหญิงกมลชนก	ศรีสุรางค์		
เด็กหญิงฐิตาพร	 เศรษฐภิญโญ	 โรงเรียนอนุบาลสาธิต			
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	จังหวัดปัตตานี
 รางวัลชมเชย	 ชื่อโครงงาน	 “ขวดสีเคลือบกับการดัก
จบัแมลงวนัทอง”			เดก็หญงิฟาฎลีา					แวน	ิ			เดก็หญงิอฟันาน					มาเละแซ
เด็กหญิงอามีราฮ์	ภาละวัน		โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์	จังหวัดยะลา
 รางวัลชมเชย ชื่อโครงงาน	“กระถางต้นไม้ชีวภาพพร้อม
ปุ๋ยจากผักตบชวา”	 เด็กหญิงณิชาวีร์	 ตั้งสิริวรกุล	 เด็กหญิง
จณิสตา	กิจจาพานิชย์			เด็กหญิงณิชากร	กิจเจริญ		โรงเรียนอนุบาล
สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	จังหวัดปัตตานี
 รางวัลชมเชย	 ชื่อโครงงาน	 “น้ำยากันสนิมจากใบพืช
ในท้องถิ่น”	 เด็กชายพรรษ	 สุวรรณโอภาส	 เด็กชายฌาน์ฤทธิ์	

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงานเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา กิจกรรมประกอบด้วยพิธีถวายราชสัการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “บิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย” โดยมีนายธีรเทพ ศิยะพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  เป็นประธานในพิธีถวายสักการะ และเนื่องในปี 2553 
เป็นปีแห่งงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปีที่ 60 และโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา แสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง
“พระอัฉริยภาพในพระบาทสมเด็จกระเจ้าอยู่หัว ฯ กับการทรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งเป็นผู้ที่ได้มีโอกาสถวายงานเบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิด 
 นอกจากนี้ในงานยังมีการจัดนิทรรศการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอบรมการสร้าง Home Page การแข่งขัน
ทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดรูปด้วยคอมพิวเตอร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์และไอที การแข่งขันประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ โดยมี
ผลการแข่งขันดังนี้

จิโรจน์วนิชชากร	เด็กหญิงปริยาภัทร	นิลฉิม	โรงเรียนอนุบาลสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 	 จังหวัดปัตตานีระดับมัธยม
ศึกษาตอนต้น
 รางวัลที่ 1	 ชื่อโครงงาน	 “การดูดซับสารประกอบ
ไนโตรเจนของสาหร่ายทะเลในท้องถิ่น”	 โดย	 เด็กหญิงธนวรรณ	
อ่องสุวรรณ	 เด็กหญิงพรพิมล	 ซิ่นช่วย	 เด็กหญิงวริศนันท์	
ตังติวิ วัฒน์ 	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 	
จังหวัดปัตตานี
 รางวัลที่ 2	 ชื่อโครงงาน	 “ปัญหาปลากะพงเปลี่ยนสีที่
ตำบลปะเสยาวอ”	 โดย	 เด็กหญิงทัศนพร	 จินดารัตน์	 เด็กหญิง
ญาณ์กร		จงดี			เด็กหญิงเพชรรัตน์			จิตณรงค์			โรงเรียนเบญจมา
ราชูทิศ	จังหวัดปัตตานี
 รางวัลที่ 3	 ชื่อโครงงาน	 “เอทานอลจากกล้วย”	 โดย	
เด็กชายสิปปนนท์	 ฉลาดแฉลม	 เด็กหญิงจิรัชยา	 ดับประดิษฐ์	
เด็กหญิงอัญชิสา	 ทองเสน	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	จังหวัดปัตตานี
 รางวัลชมเชย	 ชื่อโครงงาน	 “ผงแป้งในเม็ดมะขาม
ช่วยลดความขุ่นของน้ำ”	 เด็กหญิงจรินทร์รัชต์	 ชวาลเรืองเดช		
เด็กหญิงณัฐนิช	 อุศุภรัตน์	 เด็กหญิงณัฐวรา	 บูรณะวงศ์ตระกูล		
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 จังหวัดปัตตานี
 รางวัลชมเชย ชื่อโครงงาน	 “ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร
รักษาสิว”	 เด็กหญิงกูไฟฟะ	สะแปอิง	 เด็กหญิงซัมซียะห์	 ยูโซ๊ะ		
เด็กหญิงซูฮัยลาร์	 หะยีหามะ	 โรงเรียนดารุสสาลาม	 จังหวัด
นราธิวาส	
การแข่งขันประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ ระดับประถมศึกษา

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2553

ณ วิทยาเขตปัตตานี
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ภ า พ วั น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
	 วั น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 	 	 ณ 	 ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
 

 รางวัลที่ 1 	ได้แก่	เด็กชายจิรวุฒ	แสงทอง		เด็กชายกานต์	
รัตนแคล้ว	โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์	จังหวัดยะลา
 รางวัลที่ 2 ได้แก่	เด็กชายกมลทัต	นิลสุวรรณ		เด็กหญิง
จนิตส์จุ	ิ			อุน่เรอืน					โรงเรยีนเทศบาล				4			วดันพวงศาราม			จงัหวดัปตัตานี
 รางวัลที่ 3	ได้แก่	เด็กชายศุภกร	สิงห์ทองรัตน์	เด็กชาย
ต่วนยัซดาน	แซแร	 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์	 จังหวัดยะลา	 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
 รางวัลที่ 1 ได้แก่	เด็กชายอับดุลเลาะ	อาบูกาลอ		เด็กชาย
มารุต	 วุฒิศาสตร์	 โรงเรียนดารุสสาลาม	 จังหวัดนราธิวาส
 รางวัลที่ 2 ได้แก่	 เด็กชายซุลกีฟลี	 คงจันทร์	 เด็กชาย
ธนกรพรหมนุ้ย	 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ	 จังหวัดปัตตานี	 จังหวัด
ปัตตานี
 รางวลัที ่   3  		ไดแ้ก	่เดก็หญงิอคัรมีา	ลงซา				เดก็หญงิมมุนิะห	์
ยานยา	โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ	จังหวัดยะลา	การแข่งขัน
วาดรูปด้วยคอมพิวเตอร์	ระดับประถมศึกษา
 รางวัลที่ 1	 เด็กชายศิวกร	แสงคงทอง	 เด็กหญิงนัซมีย์	
ดีเย๊าะ	โรงเรียนอนุบาลยะลา	จังหวัดยะลา
 รางวัลที่ 2	 เด็กหญิงธัญวรัตน์	 เสนขวัญแก้ว	 เด็กหญิง
ปริยวาท	พรหมน้ำดำ	โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์	จังหวัดยะลา
 รางวัลที่ 3 เด็กชายอัสรี	 คำเจริญ	 เด็กหญิงพิมพ์พิชา	
แก้วกระจ่าง	โรงเรียนอนุบาลปัตตานี	จังหวัดปัตตานี	การแข่งขัน
ตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ 	 และไอทีระดับมัธยมศึกษาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)
 รางวัลที่  1		ได้แก่	นางสาวซะวานีย์	เจะมะ		นางสาวไลลา	
เจะมะ	โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ	จังหวัดยะลา
 รางวัลที่ 2 ได้แก่	 นางสาวอริสรา	 เบ็ญหมัด	นางสาว
เจ๊ะอาซียะ	 มามะ	 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา	 จังหวัดปัตตานี
 รางวัลที่ 2		ได้แก่	นายฮาซัน	เซ็ง		นายอิสมาแอล	ยูแม			
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา	 จังหวัดปัตตานีผลการแข่งขันทักษะ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 รางวัลที่ 1	 ได้แก่	 นางสาวศุภาพิชญ์	ลีละกุล	นางสาว
อัจฉริยา	อับดุลเล๊าะ	นางสาวสุรัตนา	พันธพาณิชย์กุล	 โรงเรียน
สาธิต	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	จังหวัดปัตตานี
 รางวัลที่ 2		ได้แก่	เด็กหญิงณัฐนิช	อุศุภรัตน์	เด็กหญิง
ณัฏฐนันท์	 อ่อนประชู	 	 เด็กหญิงปวีรา	 บุญทน	 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	จังหวัดปัตตานี
 รางวัลที่ 3 ได้แก่	เด็กหญิงจุฑาภรณ์	พรัตภู่		เด็กหญิง
ชนิสรา	 จันทร์เมือง	 เด็กหญิงปภาวี	 ลีภาสุรพิสุทธิ์	 โรงเรียน
เบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี	จังหวัดปัตตานี
 รางวัลชมเชย ได้แก่	เด็กหญิงสาริตา	ดอเลาะ	เด็กหญิง
ปพิชญา	 อภัยพงษ์	 เด็กหญิงทัชพร	 วิศุภกาญจน์	 โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ	จังหวัดปัตตานี
 รางวัลชมเชย	 ได้แก่ 	 เด็กชายอัรฟาน	 เจะอุบง		
เด็กชายอาณัติ	เบ็ญจลักษณ์	เด็กชายนิวส์	โกวิทวนาวงษ์	โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 จังหวัดปัตตานี	 ระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลาย
 รางวัลที่ 1		ได้แก่นายนาอีม	แลนิ		นายรอซาลี	รอแมยะ
นายอิบติซาม	อาเซ็ง	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
จังหวัดปัตตานี
 รางวัลที่ 2 	ได้แก่	นางสาวนูรีฮัน	ดอเลาะตาเฮ	นางสาว
ฟีรณา	 เปาะแมรีซอ	 นายลุฏฟี	 ดอเลาะ	 โรงเรียนอัตตัรกียะห์
อิสลามียะห์	จังหวัดนราธิวาส
 รางวัลที่ 3 	ได้แก่	นางสาวณัฏฐนิช	ลาเตะ		นายบัสรีย์	
เจ๊ะอาลี	 นางสาวนัสรียะห์	 สาเล็ง	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	จังหวัดปัตตานี
 รางวัลชมเชย 	นายมุคลิซ	เง๊าะ		นายอิลฮัม	อีแมดอสะ		
นายฟาเดล	สาและดิง	 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์	 จังหวัด
นราธิวาส
 รางวัลชมเชย	 ได้แก่นายอับดุลฮากิม	 จิตต์มิตรภาพ		
นายรุสลีนา	วงศ์มหามรรษ	นายโซฟียา	สนธิวงศ์		โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	จังหวัดปัตตานี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับประถมศึกษา
 รางวัลที่ 2	ชื่อสิ่งประดิษฐ	์ “เครื่องดักจับลูกน้ำยุงลาย”		
เด็กชายศิวกร	บุญพงษ์มณี	 เด็กชายภูมิพัฒน์	 บุญส่ง	 โรงเรียน
อนุบาลยะลา	 จังหวัดยะลา	 ผลการแข่งขันประชันวาทศิลป์	
 รางวัลที่ 1	 นายนุกูล	 สามะ	 	 สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
 รางวัลที่ 2	นางสาวพรรณธัญญาภรณ์	ทรัพยากรเอก		
สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
 รางวัลที่ 3	นายธีรพงศ์	สายกี้เส้ง		สาขาวิชาเทคโนโลยี
การเกษตร
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แข่งขันกีฬาสองฝั่งคลอง

	 ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ	วิทยาเขต
ปัตตานี	 จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี	2	
ฝั่งคลอง	ครั้งที่	8			เมื่อวันที่	4	สิงหาคม		ที่ผ่านมา	
ณ	สนามฟุตบอล	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี	 ประกอบด้วยการแข่งขัน
ฟุตบอลชายประเภททั่วไป	 ระหว่างสิงห์เหนือ
พบเสือใต้	 	ฟุตบอลหญิงระหว่าง	ทีมสิงห์เหนือ	
พบกับทีม	 เสือใต้	 ฟุตบอลชายผู้บริหารและ
ผู้อาวุโสระหว่างทีม	สิงห์เหนือ	พบกับ	ทีมเสือใต้

โครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร

	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี 	 ร่ วมกับสำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ	(สวช.)	 จัดโครงการศิลปิน
แห่งชาติสัญจร	 เพื่อเปิดโอกาสให้ เยาวชน	
และครู	 อาจารย์ได้รับฟังการบรรยายและสาธิต
การทำงานศิลปะ	 เพื่อเป็นแรงบันดาลใจใน
การทำงานศิลปะ	เมื่อเร็วๆ	นี้

 
	 งานการเจา้หนา้ที	่								กองธรุการ						รว่มกบั	
สำนักงานประกันสังคม	 จังหวัดปัตตานี 	
จัดบรรยายให้ความรู้	ด้านการประกันตนแก่
ผู้ ป ระกันตน	 ภายในวิทยา เขตปัตตานี 	
เมื่อวันที่	3	สิงหาคม		ที่ผ่านมา

บรรยายให้ความรู้ ด้านการประกันตน

ภาพเป็นข่าวE-mail : pr.pattani@bunga.pn.psu.ac.th
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กิจกรรมบรรยายบ่ายวันพุธ

	 กองบริการการศึกษา	 วิทยาเขตปัตตานี		
จัดกิจกรรมบ่ายวันพุธบรรยาย	 ในหัวข้อ”เรียนภาษา
อังกฤษอย่างไรให้ได้ดี”	 โดยวิทยากรจากรายการ	
English					Breakfast			(ชอ่งทวีีไทย)				คณุสผุจญ					กลิน่สวุรรณ		
ณ	อาคารเรียนรวมวิทยาเขตปัตตานี		เมื่อเร็วๆ	นี้

	 สมาคมข้าราชการครู 	 แห่งมาเลเซีย	
สาขารัฐสลังงอร์	 	 	 เยี่ยมเยียนคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์	 เพื่อดูการเรียนการสอนภาษา
มลายูของภาควิชาภาษาตะวันออก	ของ	มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 เมื่อวันที่ 	
6	สิงหาคม	2553

 
	 กลุ่ม	ALNC	 ประเทศมาเลเซีย	
เยี่ยมเยียนผู้บริหาร	 บุคลากร	 ม.อ.ปัตตานี	
เมื่อวันที่	3	สิงหาคม	2553

สมาคมครูมาเลเซียเยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่ม ALNC ประเทศมาเลเซีย พบปะผู้บริหาร
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	 ฝ่ ายพัฒนานั กศึ กษาและชุมชนสัมพั นธ์ 	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 วิทยาเขตปัตตานี	
ร่วมกับโดย	 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ	(สสส.)	 จัดโครงการธรรมชาติบำบัด	 เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต	 เมื่อวันที่	16-17	 สิงหาคม	2553	
ณ	สวนสายน้ำ	ต.พะตง	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา

 ทีมบูซีเรส	ฟิล์ม	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	
ประกอบด้วยนายมูฮำหมัดฟาริ	 สาและ	 วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
นางสาวฟารีดา	อับดุลเล๊าะ	 และนางสาวกูไลลา	อาลี	 วิชาเอกศิลป์ศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์	คณะศึกษาศาสตร์	นายอิสมาแอ	เดร์	วิชาเอกการจัดการ
สารสนเทศ	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 และนางสาวนรูอาดีลา	กามะ	 โรงเรียนศาสน์วิทยาอำเภอสายบุรี	
จังหวัดปัตตานี	 รับรางวัลภาพยนตร์ดีเด่นจากเรื่อง	 “กะลา”	 จากการ
ประกวดในโครงการ	 “คบเด็กสร้างหนัง	2010”	Short	Films	Awards
ซึ่งจัดโดย	สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	กระทรวงวัฒนธรรม	 โดยมี
นายวีระ	 โรจน์พจนรัตน์	ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	 เป็นประธานมอบรางวัล	
ณ	Infinity	Hall	พารากอนซีนีเพล็กซ์	เมื่อวันที่	17	สิงหาคม	2553

เตรียมพร้อมสำหรับสอบ กพ.ปี 2553
 
	 สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง		วิทยาเขต
ปัตตานี	 ร่วมกับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	หรือ	
ก.พ.จัดสอบแข่งขัน	 เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป	(ภาค	ก.)	ประจำปี	2553	
ณ	ศูนย์สอบสงขลา	เมื่อวันที่	8	สิงหาคม	2553

ชาวสงขลานครินทร์ร่วมโครงการธรรมชาติบำบัด

นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี รับรางวัลภาพยนตร์ดีเด่น จากเรื่อง “กะลา”
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		 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี	ร่วมเจรจาความร่วมมือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับ
Universiti	Malaysia	Kelantan	 มีการนำเสนอแลกเปลี่ยนนักศึกษา	
อาจารย์	และหลักสูตรการเรียนการสอน	
 ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า จากการสัมมนา
เรื่องการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ	 ระหว่างแผนกวิชา	 ภาษาอังกฤษ	 ภ
าควิชาภาษาตะวันตกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 กับ	Universiti	
Malaysia	Kelantan	 (UMK)	 เมื่อวันที่	 2	 สิงหาคม	2553	 โดยมีการ
นำเสนอประเด็นต่าง	 ๆ	 ที่น่าสนใจ	 อาทิ	 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป	 ในการสอน
ภาษาอังกฤษของทั้งสองสถาบัน	 ซึ่งแผนกวิชาภาษาอังกฤษ	 ได้นำเสนอถึง
รายวิชาภาษาอังกฤษที่รับผิดชอบอยู่ว่า	สามารถแบ่งออกได้		4	กลุ่ม	ได้แก่	
ภาษาอังกฤษที่เป็นวิชาศึกษาทั่วไป	 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่เรียน
วิชาเอกภาษาอังกฤษ	และภาษาอังกฤษสำหรับวิชาเลือกเสรี	ซึ่งนับว่าอาจารย์
ในแผนกวิชาภาษาอังกฤษต้องรับภาระการสอนเป็นจำนวนมาก	 ประกอบ
กับการจัดจ้างเจ้าของภาษาอังกฤษให้มาสอนเป็นการยาก	 เนื่องจากปัญหา
ความไม่สงบในพื้นที่	 ทำให้เจ้าของภาษาอังกฤษมีความรู้สึกไม่ปลอดภัย
สำหรับปัญหาในเรื่องการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้น	 ทั้งสองฝ่ายคือ	
ม.อ.ปัตตานี	 และ	UMK	 ประสบกับปัญหาที่ที่คล้ายกันคือ	 นักศึกษาไม่สา
มารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ประกอบกับภาระการสอนข
องอาจารย์มีค่อนข้างมาก	 ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาในการทำงานวิจัยเพื่อหาอง
ค์ความรู้ใหม่	 ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนเท่าที่ควร

 ดร.บดินทร์ แวลาเตะ กล่าวเพิ่มเติมว่า	 ที่ประชุมมีข้อเสนอว่า
ช่วงเดือนพฤษภาคม	2554	(ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่	1/2554)	 จะมีการ
จัดสัมมนา	workshop	on	teaching	English:	Challenges	and	Solutions	
(phase	II)	เป็นเวลา		2	วัน	โดย	UMK		ยินดีรับเป็นเจ้าภาพ	และอาจารย์ทั้งสอง
ฝ่ายต้องมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ	ไม่ว่าจะมาจากงานวิจัย	บทความ
ทางวิชาการในรูปแบบอื่น	 และคาดว่าในอนาคตทั้งสองสถาบันจะมีการทำ
วิจัยร่วมกันในรูป	collaborative	research	 เพื่อหาทางแก้ปัญหาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษร่วมกัน	 ในส่วนของแผนกภาษาอังกฤษ	 ต้องมีการจัด
เตรียมความพร้อม	ซึ่งอาจมีการพูดคุยกันต่อไป	เพื่อหาประเด็นการนำเสนอ
ในการสัมมนาปีหน้า	 ประเด็นที่	2	UMK	 ยินดีรับนักศึกษาวิชาเอกภาษา
อังกฤษจำนวน		4-5	คนไปฝึกสอนหรือเป็น	Teaching	Assistant	ภาษาอังกฤษ
ให้แก่นักศึกษา	UMK	เป็นเวลา	3	เดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม	-	พฤษภาคม	2554	
ซึ่งเป็นช่วงปิดภาคการศึกษาของนักศึกษา	 ม.อ.และ	UMK	 ยินดีรับผิดชอบ
เรื่องที่พัก	และความสะดวกในเรื่องอื่น	ๆ 	ประเด็นที่	3			UMK				สนใจที่ส่งอาจารย์
หรือนักศึกษามาร่วมโครงการ	Thai	Studies	Program	for	ASEAN	Community	
ซึ่งเป็นโครงการที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		กำลังเตรียมการ	ที่จะ
เปิดสอนให้แก่ผู้สนใจทั่วไปในกลุ่มประเทศอาเซียน	โครงการนี้กำหนดจัดขึ้น
เดือนพฤศจิกายน	2553	 เป็นเวลา	1	 สัปดาห์	 หรือ	30	 ชั่วโมง	 การจัด
สัมมนาในครั้งนี้	 นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก	 เพราะทั้งสองฝ่าย
สามารถเจรจาถึงประเด็นปัญหาตลอดจนแนวทางการแก้ไข	 ในกระบวน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ		และยังได้มีการเสนอให้การจัดโครงการอื่น	ๆ
ในปีต่อไปอีกด้วย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จัดโครงการความร่วมมือกับ 

Universiti Malaysia Kelantan
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 วิทยาลัยอิสลามศึกษา ร่ วมกับคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือเปิดหลักสูตร
2 ปริญญา เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญทั้งหลักกฎหมายอิสลาม
และหลักกฎหมายทั่วไป 
   อาจารย์มงคล มาลยารม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า	การลงนาม
ความร่วมมือเปิดหลักสูตรสองปริญญาดังกล่าว	 สืบเนื่องมาจาก
การที่มหาวิทยาลัยมีนโนบายที่จะให้ให้คณะนิติศาสตร์	 ให้ความ
สำคัญกับการเรียนการสอนเรื่องกฎหมายอิสลาม	 ประกอบกับ
ปัจจุบัน	 ใน	3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังขาดแคลนนักกฎหมาย
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายอิสลาม	 ซึ่งวิทยาลัยอิสลาม
ศึกษา	 มีการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 วิชาเอก
กฎหมายอิสลาม	 ซึ่งได้มีการศึกษาทางด้านกฎหมายอิสลาม

เปิดตลาดนัดหลักสูตร  
ณ วิทยาเขตหาดใหญ่
 คณะ	 สาขาวิชา	 ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์					
วิทยาเขตปัตตานี	 ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา	 ในงาน	
ม.อ.วิชาการ	วิทยาเขตหาดใหญ่	โดยมี	ฯพณฯ	นายชวน	หลีกภัย	
อดี ตนายกรั ฐมนตรี 	 และกรรมการสภามหาวิ ทย าลั ย
สงขลานครินทร์	 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน	 ณ	 ศูนย์ประชุม
นานาชาติ เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 	
เมื่อวันที่	17	สิงหาคม	2553	

มาเป็นเวลานาน	 แต่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในสาขาดังกล่าว	
ไม่สามารถไปประกอบอาชีพด้านกฎหมาย	 หรือไปศึกษาต่อระดับ
เนติบัณฑิตได้ 	 เนื่ องจากไม่มีปริญญานิติศาสตรบัณฑิต			
นักกฎหมายที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว	 จึงมีความ
สามารถทั้งกฎหมายอิสลามและกฎหมายทั่วไป	ซึ่งเป็นนักกฎหมาย
ที่มีอัตลักษณ์พิเศษ	เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน	
 อาจารย์มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอิสลามศึกษา วิทยาเขตปัตตานีกล่าวว่า 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา	มีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ	และมีความ
เข้มแข็งด้านกฎหมายอิสลามมีการเปิดการเรียนการสอนมา
ประมาณ		20	ปี		ในระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอก	โดยวิชา
ที่ศึกษาเป็นเรื่องของกฎหมายอิสลามร้อยละ	60	 ส่วนการเรียน
กฎหมายทั่วไปมีเพียงร้อยละ	40	เท่านั้น	ในขณะที่คณะนิติศาสตร์
มีความเข้มแข็งด้านกฎหมายทั่วไป	 	 จึงนำจุดเด่นของทั้งสองหลัก
สูตรมารวมกัน	 เพื่อนำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะ
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ที่จะต้องมีการเรียนรู้ด้านอื่นๆ	
นอกเหนือจากการเป็นนักกฎหมาย	 อาทิเรียนรู้ ในการแก้
ปัญหาและจัดการกับปัญหาใน	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้		
	 “ในการจัดการเรียนการสอนทั้งสองคณะจะร่วมกัน
พิจารณาว่าในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 มีวิชาอะไรบ้างที่จะ
ต้องเรียนเพิ่มเติม	 เพื่อให้มีความรู้เท่าเทียมกับผู้สำเร็จการศึกษา
ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต	 ในกระบวนการการเรียนการสอน
อาจจะให้เรียนพร้อมกันทั้ง	 2	 วิทยาเขต	 โดยใช้ระบบวิดีโอ
คอนเฟอเร้นซ์	 และจะมีการดูแลอย่างเข้มงวดด้านมาตรฐาน
คุณภาพ	 นักศึกษาทั้งสองคณะสามารถเข้าโครงการหลักสูตร
สองปริญญาได้ในปีการศึกษา	2554	 โดยในการเข้าศึกษานั้น	
จะเข้าศึกษาด้วยระบบปกติของทั้ง	2	คณะ	แต่สามารถเลือกเรียน
ในแผนการเรียนที่เป็นสองปริญญาได้	 เมื่อขึ้นชั้นปีที่	2	 ซึ่งจะมี
การคัดสรร	 โดยใช้หลักเกณฑ์ที่ร่วมกันกำหนดขึ้น”	 อาจารย์
มูหัมมัดรอฟลีแวหะมะ กล่าวเพิ่มเติม

เปิดหลักสูตร 2 ปริญญา  ผลิตนักนิติศาสตร์ที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา

E-mail : pr.pattani@bunga.pn.psu.ac.th

12



 หน่วยบัณฑิตศึกษา	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
วิทยาเขตปัตตานี		จัดกิจกรรมบ่ายวันพุธ	ภายใต้หัวข้อ	มุมมองใหม่
กับการทำงานเป็นทีม		เมื่อวันที่	4	สิงหาคม	2553	ที่ผ่านมา	เพื่อให้
นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทำงานกันเป็นทีม	สามารถบ่มเพาะ
ภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี	นำไปสู่การทำงานอย่างมีคุณภาพ
	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 ถือเป็นอีกองค์กรหนึ่งในการ
ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร	์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
ในอนาคต	 โดยผ่านกระบวนการต่างๆและหนึ่งในกระบวนการ
ในการพัฒนานักศึกษานั้นคือ	 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 การจัด
กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก	 ดร.เทวี	 ทองแดง	 คาร์ริลา		
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา	 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	 เป็นประธานในพิธีเปิด	 โดยมีนายวรภาคย์	
ไมตรีพันธ์	 คณะศึกษาศาสตร์	 วิทยากรนำเสนอกิจกรรมสร้าง
ความเป็นทีม	 ผ่านกระบวนการหลากหลาย	 อาทิเช่น	 กิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์	โดยเน้น	การละลายเกราะของแต่ละคน	ใช้กิจกรรม
ที่ช่วยทำให้รู้จักกันและกัน	การเน้นให้ยอมรับ	เข้าใจความแตกต่าง
และเปิดใจเข้าหากัน	 รวมทั้งตระหนักว่าบรรยากาศที่ดีเกิดจาก
ทุกคนร่วมกันสร้าง	 ซึ่งเป็นกระบวนการแรกในการจัดกิจกรรม	
นอกจากนี้ยังปลูกฝังความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ	 การแสดงภาวะ
ผู้นำ	คุณสมบัติผู้นำ	 ลักษะผู้นำ	 และบทบาทของผู้นำและผู้ตาม
ที่เหมาะสม	 เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	
เน้นให้ตระหนักว่าการแสดงความคิดเห็นที่ต่างกันไม่ใช่ปัญหา
ของการทำงานและทุกคนต้องช่วยกันหาทางออกที่เหมาะสม	
รวมทั้งปลูกฝังให้นักศึกษาทำกิจกรรมเพื่อนำประโยชน์เพื่อน
มนุษย์เป็นที่หนึ่ง	ตนเอง	สังคม	และประเทศชาติต่อไป

กิจกรรมบ่ายวันพุธ 

“มุมมองใหม่กับการทำงานเป็นทีม
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	 คณะกรรมการสรรหา	และคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น	สำนัก
งานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	 ยกย่องเชิดชูเกียรติให้
รองศาสตราจารย์	 ดร.ดวงมน	 จิตร์จำนง	 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	
เป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย	ประจำปี	2553				
 รศ.ดร.ดวงมน จิตร์จำนงค์ ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย 
ประจำปี 2553	 จบการศึกษาระดับ	 ปริญญาตรี	 ปริญญาโท	
และปริญญาเอก	 จากคณะอักษรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
และเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ที่ภาควิชา		ภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	
เมื่อปี	 2512	 และได้ดำรงตำแหน่ง	 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ช่วงปี	2536–2541	
และหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย	 ในปี	2541-2544	 นอกจากนี้	 ยังเป็น
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปะศาสตรมหาบัณฑิตและ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชาภาษาไทย	 เป็นกรรมการสภาวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ในระบบการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา	 ปัจจุบันรับราชการเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	ในตำแหน่งรองศาสตราจารย์	ระดับ	9
 ผลงานที่สร้างชื่อเสียง ได้แก่ งานเขียนบทวิจารณ์วรรณ
กรรมร่วมสมัยและเผยแพร่แนวคิดทางวรรณคดีวิจารณ์และวรรณ
คดีศึกษาในนิตยสารและวารสารทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง อาทิ 
	 คุณค่าและลักษณะเด่นของวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์
	 ตอนต้น	(พิมพ์เผยแพร่	ปี2540	และ	2544)	
	 ส่องลิลิตพระลอพินิจขุนช้างขุนแผน	(ปี	2546)	
	 สุนทรียภาพในภาษาไทย	(ปี	2536	ปี		2541)	
	 หลังม่านวรรณศิลป์	(รวมบทวิจารณ์)	เป็นต้น			
 รางวัลที่ได้รับ  ได้แก่
	 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช	 ประจำปี	
	 2535	ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย	
	 อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
	 สงขลานครินทร์		ปี	2537	
	 รางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย	(TTF	Award)	ปี		2538-2539
	 ประเภทงานวิจัยสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	
	 บทวิจารณ์ดีเด่นกองทุน	ม.ล.บุญเหลือ	เทพยสุวรรณ	ปี		2540	
	 ผู้ มีผลงานดี เด่นทางวัฒนธรรมด้ านการใช้ภาษาไทย	
	 ของกระทรวงวัฒนธรรม	ปี	2548	
	 ทุนเมธีวิจัยอาวุโส	 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	
	 ปี	2547-2549	และ	ปี	2550-2553

	 	 ได้รับการเชิดชูเกียรติ	 “ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยประจำปี	
2 5 5 3 ” จ า กส ำนั ก ง า นคณะก ร รมก า ร วัฒนธ ร รมแห่ ง ช า ติ 	
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ	ประจำปี	2553
	 นอกจากนั้น	 สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	
ยังยกย่อง	 รองศาสตราจารย์วันเนาว์	 ยูเด็น	 อดีตหัวหน้าภาควิชา
ภาษาไทย	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ในฐานะผู้ ใช้
ภ าษ าไทยดี เ ด่ น 	 ประจำปี 	 2553 	 อี กด้ ว ยการสรรหาและ
คัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นดังกล่าว	 ของกระทรวงวัฒนธรรม
เพื่อ เป็นแบบอย่างแก่ เยาวชน	 ให้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ
ของภาษาไทย	 ด้ วยการส่ ง เสริ ม ให้ เ ย าวชนและประชาชน
ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง	 โดยปี	 2553	 มีผู้ที่ ได้รับการประกาศ
ยกย่อง เชิดชู เกียรติและมอบรางวัล เป็นผู้ ใช้ภาษาไทยดี เด่น
จำนวน	41	คน	โดยแบ่งเป็น
 1. ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ได้แก่	พระปุญญวํโส	(พร	ภิรมย์)	
รศ.ดร.ดวงมน	จิตร์จำนงค์	ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประสพ	
รัตนากร	ศาสตราจารย์กิตติคุณปราณี	กุลละวณิชย์	ศาสตราจารย์กิตติ
คุณปรีชา	 ช้ างขวัญยืน	 นายวศิน	 อินทสระ	 ศาสตราจารย์
เกียรติคุณแสง	 จันทร์งาม	 ศาสตราจารย์กิตติคุณสุจริต	 เพียรชอบ
ศาสตราจารย์อุดม	วโรตม์สิกขดิตถ์
 2.ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น (ชาวไทย) ได้แก่	พระมหาวุฒิชัย	วชิรเมธี			
นายคำนูณ	 สิทธิสมาน	 นางจารุลินทร์	 มุสิกะพงษ์	 นางชมัยภร	
แสงกระจ่าง	 นายเติมศักดิ์	 จารุปราณ	 นางเทวี	 บุญจับ	 ผศ.ธัญญา	
สังขพันธานนท์	รศ.นภาลัย	สุวรรณธาดา	นางนันทวัน	สุวรรณปิยะศิริ
นายบุญเตือน	 ศรีวรพจน์	 รศ.วันเนาว์	 ยูเด็น	 นายวิเชียร	 นีลิกานนท์	
นายเศรษฐา	 ศิระฉายา	 นางสุพัชรินทร์	 ชาญช่างเหล็ก	 หม่อมราชวงศ์
อรฉัตร	 ซองทอง	 นายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 นายอำนาจ	 สอนอิ่มสาตร์	
และ	 ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น	(ชาวต่างประเทศ)ได้แก่	 พระชยสาโรภิกขุ	
พระมิตซูโอะ	 คเวสโก	 นางสาวคริสตี้ 	 กิ๊บสัน	 นายฉิน	 อี้ เซ็น		
ศาสตราจารย์สตีเฟน	บี	ยัง
 3. ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ได้แก่	 นายวิรัตน์	 ทิพย์วารี				
นายนุ่ม	 เย็นใจ	 พันเอกบัณฑิต	 นันทเสนา	 นายบุญเอิบ	 วรรณคง			
นายไพฑูรย์ 	 ดอกบัวแก้ว	 นายวิชาญ	 ช่วยชู ใจ	 นายวิลักษณ์	
ศรีป่าซาง	 นายสนั่น	 ธรรมธิ	 นายสลา	 คุณวุฒิ	 นางอุไร	 ฉิมหลวง
	 นอกจากนั้น	 ยังมีผู้ได้รับการประกาศยกย่องและมอบรางวัล
พระคเณศ	ตามโครงการเพชรในเพลง	สำหรับนักร้อง	เพลงไทยสากล	
ลูกทุ่ง	 ที่ออกเสียงได้ถูกต้องตามอักขระภาษาไทยได้ถูกต้อง	 ซึ่งได้จัด
ประกวดต่อเนื่องเป็นครั้งที่	7	อีกจำนวน	28	ท่าน	ทั้งนี้	ผู้ได้รับรางวัล
ทั้งหมดได้เข้ารับรางวัลจาก	 พลเอกสุรยุทธ์	 จุลานนท์	 องคมนตรี		
เมื่อวันที่	29	กรกฎาคม	2553	ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงมน จิตร์จำนงค์  ที่ได้รับรางวัลให้เป็นปูชนียบุคคล

ด้านภาษาไทย ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี

E-mail : pr.pattani@bunga.pn.psu.ac.th
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คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ เคมี-ชีววิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ 
เทคโนโลยีการเกษตร (ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช / ด้านเทคโนโลยีอาหารสัตว์)
ระดับปริญญาโท
 วิธีวิทยาการวิจัย เทคโนโลยีพอลิเมอร์ เคมีประยุกต์
ระดับปริญญาเอก
 เทคโนโลยีพอลิเมอร์  วิธีวิทยาการวิจัย
เว็บไซต์ : http://www.sat.psu.ac.th/ เบอร์โทร 07333 1303  โทรสาร 07333 5130

วิทยาลัยอิสลามศึกษา
 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2532 มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เทียบเท่าต่างประเทศ เปิดสอน
วิทยาอิสลามนานาชาติ วิทยาการอิสลาม เศรษฐศาสตร์อิสลาม โดยประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
และองค์กรในต่างประเทศ บัณฑิตจึงมีความพร้อมในการสื่อสารและการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับปริญญาตรี
 อิสลามศึกษา กฎหมายอิสลาม ครุศาสตร์อิสลาม เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม 
ตะวันออกกลางศึกษา
ระดับปริญญาโท
 อิสลามศึกษา (อูศูลุดดีน ชะรีอะฮ ครุศาสตร์อิสลาม ประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม)
เว็บไซต์ : http:/www.cis.psu.ac.th/ เบอร์โทร 07333 1305 โทรสาร 07334 8726

คณะวิทยาการสื่อสาร
 ผลิตบัณฑิตเป็นนักสื่อสารมวลชน และนักออกแบบและผลิตสื่อแอนิเมชั่น ผลิตรายการวิทยุ
และโทรทัศน์ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงนักการตลาดที่เปี่ยมด้วยความรู้  ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ
ระดับปริญญาตรี
 นิเทศศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเพื่อการจัดการ การสื่อสารการตลาดเพื่อพัฒนา      
นวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ
เว็บไซต์ : http:/www.com-sci.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร /โทรสาร 07334 9692

คณะศิลปกรรมศาสตร์
 มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ในวิชาชีพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการสร้างความ
เข้าใจและสร้างทักษะด้านศิลปกรรมชั้นสูงแก่บัณฑิตควบคู่ไปกับการสร้างเสริมคุณธรรมในวิชาชีพ
บัณฑิตสามารถสร้างสรรค์งานด้านศิลปะที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติตลอดจนการวิจัย
ค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ ส่งผลให้บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นที่ต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน เนื่องจากเป็นสาขาที่ตลาดยังมีความต้องการ
ระดับปริญญาตรี
 ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง ศิลปะการแสดง(ต่อเนื่อง) ศิลปะประยุกต์ (ต่อเนื่อง)
เว็บไซต์ : http://finearts.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร/โทรสาร 07331 3126

คณะรัฐศาสตร์
 การจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ เน้นการวิจัยและบริการวิชาการด้านรัฐศาสตร์ทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับสากลเพื่อสร้างสรรค์งานสังคม รวมถึงเป็นองค์กรที่พัฒนาความรู้ โดยเฉพาะการวิจัยทางด้าน
การเมือง การปกครอง สังคมและเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บัณฑิตได้เรียนรู้ข้อเท็จจริงและสร้าง
ประสบการณ์ในฐานะนักปกครอง
ระดับปริญญาตรี
 การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นโยบายสาธารณะ
เว็บไซต์: http://polsci.pn.psu.ac.th/polsci/ เบอร์โทร/โทรสาร 07331 2269

คณะพยาบาลศาสตร์
 ผลิตนักศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ โดยร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ในการสอนและฝึกปฏิบัตินักศึกษาพยาบาลเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2554 

บัณฑิตศึกษา
 เป็นหน่วยงานกลางเทียบเท่าคณะ มีภารกิจในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและจัดการ
ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยประสานงานกับคณะที่เปิดสอน

สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก

สวัสดิการ
 หอพักนักศึกษา  11 หอ นักศึกษาชั้นปี 1 มีสิทธิอยู่หอพักทุกคน

 มหาวิทยาลัยฯ ได้ตั้งปณิธานที่จะมุ่งมั่นทำภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ให้สัมฤทธิ์ผลและ
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
ดังพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่ว่า

   

 กวา่ 40  ป ี  ของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตาน ี   มุง่ผลติบณัฑติทกุระดบั  ใหม้คีวามรู ้
คุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ คือ การทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต  
ปัจจุบันวิทยาเขตปัตตานี เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท และเอก ดังนี้

คณะศึกษาศาสตร์

 จัดตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2511 ที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพมากว่า 40 ปี
ระดับปริญญาตรี 5 ปี
  (วิทยาศาสตร์) เคมี  คณิตศาสตร์  ฟิสิกส์  ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  (ศิลปศาสตร์) ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ
  (ศึกษาศาสตร์) การประถมศึกษา คหกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา พลศึกษา สุขศึกษา
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
  (ศึกษาศาสตร์) เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ระดับปริญญาโท 
  จิตวิทยาการศึกษา ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน การบริหารการศึกษา ประถมศึกษา 
  พลศึกษา การเสริมสร้างสุขภาพ การวัดผลและการวิจัย  วิทยาศาสตร์ศึกษา การปฐมวัยศึกษา
เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา การออกแบบและระบบการเรียนการสอน
ระดับปริญญาเอก
  การบริหารการศึกษา ภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา
 คณะศึกษาศาสตร์มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นสถาบันที่ผลิตครูวิชาชีพและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เนื่องจากมีองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพ มีทักษะ
ทางสังคมด้วยสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีท่ีทันสมัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
บัณฑิตจึงมีความรู้ทางด้านวิชาชีพนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เว็บไซต์ : http://eduit.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร: 0 7333 1301

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2517 กว่า 35 ปีที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีชื่อเสียง
และความโดดเด่นด้านการเรียนการสอนสาขาวิชาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาจีน ภาษาเกาหลี และ
ภาษาญี่ปุ่น รวมถึงภาษาไทยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ นอกจากนี้ยังมี สาขา
สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ พัฒนาสังคม การจัดการสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ 
การเรียนการสอนเน้นการฝึกประสบการณ์จริงอย่างเข้มข้นจากห้องปฏิบัติที่มีคุณภาพ 
ระดับปริญญาตร ี
  ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 
ภาษาและวรรณคดีไทย ภาษาอาหรับ มลายูศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา 
การจัดการสารสนเทศ พัฒนาสังคม
ระดับปริญญาโท
  ภาษาไทย  บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ระดับปริญญาเอก
  ภาษาไทย
เว็บไซต์ : http://huso.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร 07333 1304  โทรสาร 07331 2232

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2528 เป็นคณะที่มีความพร้อมและมีศักยภาพทางการสอนและ
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มีความเข้มแข็งทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ 
และด้านเทคโนโลยี จนได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในต่างประเทศให้ความร่วมมือ
ทางวิชาการ โดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศส ในสาขาวิชาโทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ เคมีอุตสาหกรรม
ซึ่งมีแหล่งอุตสาหกรรมในพื้นที่ เช่น อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรม
อาหารทะเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังมีความแข็งแกร่งทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการประมงและวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 
วิธีวิทยาการวิจัย ซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่มีความต้องการของตลาดแรงงานสูง
ระดับปริญญาตรี
  เทคโนโลยียาง เทคโนโลยีการประมง (ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง/ด้านการ
ผลิตภัณฑ์ประมง) 

“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

ประกันสุขภาพ
 (1). บริการสุขภาพอนามัยที่หน่วยพยาบาล
 (2).  การประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ     
 (3).  กรณีป่วยมีสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลปัตตานี 
โรงพยาบาลยะลา
 (4). กรณีอุบัติเหตุมีสิทธิ์ เข้ารับการรักษา
พยาบาลทั้งในโรงพยาบาลของรัฐเอกชนคลินิก
และโพลีคลินิก

ทุนการศึกษาและเงินยืมเพื่อการศึกษา
 (1).  ทุนทำงานแลกเปลี่ยน     
 (2).  ทุนทั่วไป  
 (3). ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
 เงินยืมเพื่อการศึกษานักศึกษาสามารถ
ยืมเงินวิทยาเขตได้คราวละ ไม่เกิน 2,000 บาท
 กองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา รัฐบาลจัดตั้ง
กองทุนให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืม
ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี




