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บัณฑิต ม.อ. ปี 53 มุ่งงานเอกชน 
กว่าร้อยละ 80 ยังทำงานในภาคใต้
	 กองแผนงาน	สำนักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
ได้สำรวจข้อมูลภาวะการหางานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 รุ่นปีการศึกษา	 2553	 ซึ่งสำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม	
2554	พบว่า	1	ปีหลังสำเร็จการศึกษา	จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	
7,108	 คน	 เป็นผู้มีงานทำแล้ว	 5,392	 คนหรือร้อยละ	 83.0	 และยัง
ไม่ได้ทำงาน	 1,108	คน	หรือร้อยละ	 17.0	ทั้งนี้ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ
จำนวน	608	คน
	 สำหรับ	 ระดับปริญญาตรี	 มีบัณฑิตได้งานทำแล้ว	 4,422	 คน
หรือร้อยละ	 80.8	 และยังไม่ได้ทำงาน	 1,049	 คน	 หรือร้อยละ	 19.2
และมีผู้ศึกษาต่อจำนวน	 558	 คน	 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามีบัณฑิต
ได้งานทำเพิ่มขึ้นร้อยละ	 2.2	 และหากไม่นับรวมคณะในกลุ่ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่บัณฑิตมีงานทำทุกคน	 ยกเว้นคณะการแพทย์
แผนไทย	 ที่ได้งานทำร้อยละ	 97.2	 แล้ว	 มีคณะที่บัณฑิตได้งานทำ
เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ	 10	 รวมทั้ งสิ้น 	 5	 คณะ	 ได้แก่ 	 คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์	 ร้อยละ	 39.2	 คณะการแพทย์แผนไทย	 ร้อยละ
14.7	 คณะทรัพยากรธรรมชาติ	 ร้อยละ	 14.2	 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	 ร้อยละ	 14.0	 และคณะเศรษฐศาสตร์	 ร้อยละ	 12.2
ส่วนคณะที่มีอัตราการได้งานทำลดลง	มีจำนวน	8	คณะ
	 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ ได้ ง านทำ 	 มีภูมิ ลำ เนา เดิม
อยู่ภาคใต้จำนวน	 4,140	 คนหรือร้อยละ	 93.6	 ของบัณฑิต
ที่ทำงานแล้ว	 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย	 โดยมีบัณฑิตที่ทำงาน
ในภาคใต้จำนวน	 3,618	 คน	 หรือร้อยละ	 81.8	 รองลงมาคือ
กรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	10.6	และภาคอื่นๆ	ร้อยละ	7.6	เมื่อคิดเฉพาะ
บัณฑิตที่ทำงานในภาคใต้	 จะเป็นบัณฑิตที่ทำงานในจังหวัดสงขลา
ร้อยละ	38.4	และทำงานในจังหวัดภูเก็ต	ร้อยละ	16.6
	 บัณฑิตส่วนใหญ่ทำงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างเอกชน
มากกว่าประเภทอื่นๆ	 โดยมีสัดส่วนของผู้ที่ทำงานในภาคเอกชน	 :	
ภาครัฐ	:	อื่นๆ	คิดเป็น	6.4	:	2.5	:	1.1	หากไม่นับรวมคณะแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์	 ที่ได้เงินเดือนเฉลี่ยสูงกว่าคณะอื่นๆ	 แล้ว
บัณฑิตที่ทำงานแล้วได้รับเงินเดือนเฉลี่ย	 12,993	 บาท	 ลดลง
จากปีที่ผ่านมา	 298	 บาท	 แต่คณะส่วนใหญ่บัณฑิตมีเงินเดือน

กราฟแสดงภาวะการทำงานของบัณฑิต	
ปีการศึกษา	2553	(%)	ไม่รวมผู้ที่ศึกษาต่อ

เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ	 21.6-0.2	 ยกเว้น	 10	 คณะ	 ที่มีเงินเดือนเฉลี่ย
ลดลง	 โดยบัณฑิตคณะนิติศาสตร์	 ยังคงได้รับเงินเดือนเฉลี่ยสูงกว่า
คณะอื่นๆ	แม้จะลดลงจากปีที่ผ่านมาก็ตาม
	 ในการประเมินตนเองของบัณฑิตพบว่า	 บัณฑิตประเมินว่า
ตนเองมีคุณสมบัติส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากเกือบทุกข้อ	 ยกเว้น
ภาษาอังกฤษ	 ที่บัณฑิตประเมินอยู่ในระดับปานกลาง	 และความรู้
ภาษาที่	 3	ที่บัณฑิตประเมินอยู่ในระดับน้อย	 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ระหว่างกลุ่ม	 และประเมินว่าองค์กรหรือผู้ว่าจ้างต้องการลำดับแรก
ต้องการบัณฑิตที่มีความมีมนุษยสัมพันธ์	 ความรู้ความสามารถ
สาขาวิชาชีพ	 และทักษะการเรียนรู้สิ่งใหม่	 ๆ	 ใน	 ระดับปริญญาโท	
มีมหาบัณฑิตที่ทำงานแล้ว	 758	 คนหรือร้อยละ	 93.1	 ส่วนใหญ่
หรือร้อยละ	 64.5	 ทำงานในส่วนราชการ	 และร้อยละ	 23.1	 ทำงาน
เป็นพนักงานหรือลูกจ้างเอกชน	 และ	 ระดับปริญญาเอก	 มีผู้ตอบ
แบบสอบถามจำนวน	47	คน	 เป็นผู้มีงานทำแล้ว	 46	คน	หรือร้อยละ	
97.8	 โดยทำงานเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
43	คน	ที่เหลือเป็นพนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชนและอื่นๆ
	 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่	 เว็บไซต์กองแผนงาน	 สำนักงาน
อธิการบดี	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 http://www.planning.psu.
ac.th/2009-10-27-08-24-07.html		
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บัณฑิต ม.อ. ปี 53 มุ่งงานเอกชน 
กว่าร้อยละ 80 ยังทำงานในภาคใต้

มุมหนึ่งในรั้วศรีตรัง

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้นำพรรคฝ่ายค้านเดินทางร่วมเสวนารับฟังข้อเสนอแนะ
เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จากภาครัฐและภาคประชาชน
ที่ ม.อ.ปัตตานี  เพื่อจัดทำข้อสรุปนำเสนอรัฐบาล

ม.อ. ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 
“เลือกเส้นทางสร้างอนาคตบนถนนสายอุดมศึกษา”

ม.อ.ปัตตานี เปิดงาน งาน ม.อ.วิชาการ 
เชื่อมั่นมหาวิทยาลัยสามารถถ่ายทอดประสบการณ์
พัฒนาพื้นที่สู่แนวคิดการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ 
ม.อ.ปัตตานี จัดการประกวดบทเพลงเพื่อแม่ 
ศาลสานฝันเยาวชนชายแดนใต้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชนินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา 

ม.อ. ปัตตานี ลงเกาะบุโหลน วางรากฐาน
“การพัฒนาชุมชนโดยชุมชน”

เน้น 4 ยุทธศาสตร์ พัฒนา ม.อ. ปี 55-58 
“มั่นคง ม.วิจัย PSU System และ พร้อมสู่ AEC”

ภาพเป็นข่าว

	 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์	 อัครราชกุมารี	 จะเสด็จแทนพระองค์	 ไปพระราชทานปริญญาบัตร	 แก่บัณฑิต
ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ปีการศึกษา	 2554	 ในระหว่างวันที่	 10-12	 พฤศจิกายน	 2555	 เวลา	 14.00	 น.
ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่	สำหรับรายละเอียด	มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง

มุมหนึ่งในรั้วศรีตรัง

กราฟแสดงภาวะการทำงานของบัณฑิต	
ปีการศึกษา	2553(%)	รวมผู้ศึกษาต่อ

	 กราฟแสดงสถานะการทำงานของบัณฑิต
	ปีการศึกษา	2553(%)



	(ที่มา	:		http://oas.psu.ac.th/psu_archive1/)
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 นายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 ผู้นำพรรคฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์	พร้อมคณะ		เดินทางร่วมเสวนารับฟังปัญหา	ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดยมี
ผศ.สมปอง	 ทองผ่อง	 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี	 	 นายเสรี	 ศรีหะไตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
ให้ การต้ อนรั บ 	 เมื่ อ วั นที่ 	 6 	 สิ งหาคม 	 2555ณ	 มหาวิทยาลั ย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ผู้เข้าร่วมการเสวนาประกอบด้วย
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย	 หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปัตตานี
นักวิชาการ		นักศึกษา	ภาคประชาสังคม		และสื่อมวลชน		เพื่อรวบรวม
ข้อมูลจัดทำเป็นข้อสรุปนำเสนอรัฐบาลต่อไป		
 ผศ.ศรีสมภพ	 	 จิตร์ภิรมย์ศรี 	 	 ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวัง
สถานการณ์ภาคใต้	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี
เปิดเผยว่า	 สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ระหว่างวันที่	1-31	กรกฎาคม	2555	พบว่า	มีผู้เสียชีวิต	42	ราย
ผู้บาดเจ็บ		96	ราย		จำแนกตามประเภทเหตุการณ์		รวม	85	เหตุการณ์	
อาทิ	 ประเภทก่อกวน	 3	 เหตุการณ์	 ขัดขวางการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ รัฐ 	 7	 เหตุการณ์ 	 คาร์บอมบ์ 	 3	 เหตุการณ์ 	 โจมตี 	 1	
เหตุการณ์	 โจมตีฐาน	 2	 เหตุการณ์	 ปะทะ	 1	 เหตุการณ์	 ปิดล้อม
ตรวจค้นและปะทะ	 3	 เหตุการณ์	 	 พบวัตถุระเบิด	 2	 เหตุการณ์		
พบศพ	 5	 เหตุการณ์	 ยิง	 32	 เหตุการณ์	 วางเพลิง	 6	 เหตุการณ์			
วางระเบิด	 19	 เหตุการณ์	 วางระเบิดและยิง	 1	 เหตุการณ์	 ในวันนี้
สถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงดำเนินต่อไป
พร้อมด้วยความซับซ้อนของสถานการณ์	 พัฒนาการของความรุนแรง
ได้นำไปสู่สภาวะความยืดเยื้อเรื้อรังของความขัดแย้ง	 ศูนย์เฝ้า
ระวังสถานการณ์ภาคใต้รายงานให้เห็นข้อมูลว่าในรอบ	 101	 เดือน
ของความรุนแรงที่ผ่านมา	 เหตุการณ์ที่ เริ่มไต่ระดับสูงมาตั้งแต่
4	 มกราคม	 2547	 ถึง	 31พฤษภาคม	 2555	 หรือก้าวข้ามเข้าสู่ปีที่	 9	
ของความรุนแรง	 มีเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้จำนวน	 11,754	 เหตุการณ์	 ซึ่งยังผลทำให้มีผู้เสียชีวิตและ
ได้รับบาดเจ็บรวมกันประมาณ	 14,343	 ราย	 ในจำนวนนี้ประกอบ
ไปด้วยผู้เสียชีวิต	 5,206	 รายและ	 มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ
9,137ราย	 ทุกวันทุกคืนเรายังคงได้รับข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์
ความไม่สงบภาคใต้เกิดขึ้นตลอดเวลา		
	 สถานการณ์ความไม่สงบได้มีอัตราสูงขึ้นตั้ งแต่ปี 	 2547	
จนกระทั่งปลายปี	 2550	 ลดระดับลง	 อันเป็นผลมาจากการระดม
กำลังทหารและปฏิบัติการควบคุมอย่างเข้มข้นของภาครัฐโดยอาศัย
การบังคับใช้กฎหมายพิเศษ	คือ	กฎอัยการศึก	และ	พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ	โดย
เป็นการใช้ความเข้มข้นของการปราบปรามและการควบคุมด้วยกำลัง
แต่ทั้งนี้ตั้งแต่ปี	 2551	 เป็นต้นมา	 ระดับความสูญเสียจากความรุนแรง
กลับมีลักษณะคงที่	 	ณ	 จุดนี้	 การก่อรูปของความรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้พัฒนาไปสู่รูปแบบใหม่	 กล่าวคือ	 ในขณะที่จำนวน
ครั้งของความรุนแรงหรือเหตุการณ์ความไม่สงบมีระดับลดลงไปบ้าง
จากห้วงปี	 2547-2550	 แต่อัตราการตายและบาดเจ็บจากเหตุการณ์
ดังกล่าวไม่ ได้ลดลงตามจำนวนเหตุการณ์ที่ลดลงไปด้วย	 ถ้า
จะกล่าวในอีกแง่หนึ่งจำนวนของการสูญเสียที่รวมถึงการเสียชีวิต
และการบาดเจ็บนั้นกลับมีลักษณะคงที่หรือไม่ได้ลดลง	 อย่างมี
นัยสำคัญเลยความรุนแรงที่ เกิดขึ้นในระยะหลังจึงได้กลายรูป
แปลงกายไปเป็น‘ความรุนแรงเชิงคุณภาพ’หรือ	‘ความรุนแรงที่ยึด

 ผศ.สมปอง		ทองผ่อง		รองอธิการบดี
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร์
วิ ทยา เขตปั ตตานี 	 กล่ า ว เพิ่ ม เติ มว่ า 
ท่ ามกลางสถานการณ์ความไม่ ส งบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 มหาวิทยาลัย
ต้องยืนหยัดอยู่ได้ 	 ด้วยภารกิจ	 4	 ด้าน
ของมหาวิทยาลัยที่ จะต้องตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน	และสังคม	แม้ว่า
มหาวิทยาลัย	 จะได้รับผลกระทบจากการย้ายออกของบุคลากร
และการมีนักศึกษาในพื้นที่มากกว่านักศึกษานอกพื้นที่	 จนทำให้เกิด
วัฒนธรรมเชิงเดี่ยว	 แต่การได้ซึ่งนักศึกษาในพื้นที่ทำให้คนในพื้นที่
มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น	 ซึ่งเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัย
ที่จะได้แสดงบทบาทบ่มเพาะเยาวชนให้เป็นคนดี	 เพราะการศึกษา
จะเป็นฐานของการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น	 นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
ได้มีบทบาทด้านบริการวิชาการเพื่อความมั่นคงด้านอาชีพ	 สังคม
และวัฒนธรรม	ให้ยั่งยืนต่อไป

 นายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 ผู้นำพรรค
ฝ่ายค้าน	 และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
กล่ า ว ว่ า จากการ รั บฟั งปัญหาและ
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ เ กี่ ย ว กั บ เ ห ตุ ก า รณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
จากภาครัฐ	 และภาคประชาชน	 พบว่า
ในพื้นที่จังหวัดจังหวัดชายแดนภาคใต้มี
ปัญหาอยู	่ 2	 ระดับ	ทั้งในเชิงบริหารจัดการ
ในพื้นที่ซึ่งเป็นไปค่อนข้างยากสืบเนื่องจาก

การขดกำลังพล	 อุปกรณ์	 การดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ประชาชนจะไม่กล้าเป็นพยานในคดี	 ประกอบกับคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่
นั้ น จ ะแบ่ ง เ ป็ น คดี ทั่ ว ไ ปและคดี ค ว ามมั่ น ค ง 	 แต่ ลั กษณะ
ของผู้ต้องหาเป็นกลุ่มเดียวกัน	 จึงไม่สามารถแยกแยะได้	 ประการ
สำคัญประเด็นเรื่องมูลค่าของการเยียวยาที่สูง	 ทำให้เกิดระบบ
อุปถัมภ์เพื่อให้ได้มาซึ่งการเยียวยา	 สำหรับปัญหาในเชิงนโยบาย
นั้นพบว่าความไม่ชัดเจนของรัฐบาลที	่ จะผลักดันทิศทางการแก้ปัญหา
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อย่างจริงจัง	 ทำให้เกิดความสับสน
ในระดับผู้ปฏิบัติ	โดยเฉพาะด้านโครงสร้างการทำงาน	จึงขอฝากรัฐบาล
ให้ มี ค ว ามจ ริ ง ใ จต่ อ ก า รแก้ ไ ขปัญหาสถานกา รณ์ จั ง ห วั ด
ชายแดนภาคใต้และกำหนดทิศทางที่ชัดเจน.

ผู้นำพรรคฝ่ายค้านเดินทางร่วมเสวนารับฟังข้อเสนอแนะ
เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จากภาครัฐและภาคประชาชน
ที่ ม.อ.ปัตตานี  เพื่อจัดทำข้อสรุปนำเสนอรัฐบาล
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี		ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ	 กำหนดจัดนิทรรศ
การตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา	ครั้งที่	 16	 	หัวข้อเลือกเส้นทางสร้าง
อนาคตบนถนนสายอุดมศึกษา	 	 เมื่อวันที่	 9-10	สิงหาคม	 	 2555	 	ณ	
อาคารสุรพัฒน์	 2	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 	 ตามนโยบายการ
กระจายโอกาสทางการศึกษา	 ระดมสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
กว่า	 70	สถาบันร่วมจัดนิทรรศการ	พร้อมเปิดบ้านโชว์ห้องปฏิบัติการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสุดทันสมัยและผลงานวิจัยจากทุก
สำนักวิชา	 ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าชมอย่างใกล้ชิด	 โดยมี
นักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า	 15,000	 คน	 โดยเมื่อวันที่	 9	
สงิหาคม	2555		ศาสตราจารย์	ดร.ประสาท	สบืคา้	อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารี	 	 เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการตลาดนัด
หลักสูตรอุดมศึกษา	ครั้งที่	 16	ในงานประกอบด้วยกิจกรรม	การแสดง
นิทรรศการหลักสูตรของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ	
ทั่วประเทศ	 จำนวน	 71	 หน่วยงาน	 ได้แก่	 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ	
จำนวน	 33	 แห่ง	 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน	 จำนวน	 32	 แห่ง	 จาก
สถาบันและหน่วยงานทางการศึกษาอื่นๆ	จำนวน	6	แห่ง	การจัดแสดง
นิทรรศการผลงานทางวิชาการ	 สิ่งประดิษฐ์	 และนวัตกรรมของ	 6
สำนักวิชาของมหาวิทยาลัยฯ	 นิทรรศการศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ	 โดยในปีนี้มีนิทรรศการจากสำนักวิชาเทคโนโลยี
การเกษตรเป็นกิจกรรมเด่นในงาน	 ภายใต้แนวคิด	 “เกษตรไทย	
ก้าวไกล	สู่อาเซียน”	 กิจกรรมการแสดงบนเวทีกลาง	 การตอบปัญหา
ด้านไอทีบันไดสู่นักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ	 ปีที่ 	 3	 กิจกรรม
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย	 (Campus	 Tour)	 ได้แก่	 ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ห้องสมุด	 ฟาร์มมหาวิทยาลัย	 และ
กิจกรรมเปิดบ้านวิศวกรรมศาสตร์	และแพทยศาสตร์	
 ศาสตราจารย์	 ดร.ประสาท	 สืบค้า	 อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี	 เปิดเผยว่า	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 ร่วมกับ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเมื่อ
วันที่	 9	 –	 10	 สิงหาคม	 2555	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา	ตลอดจนผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 	 การประชาสัมพันธ์
หลักสูตรการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ	ทั่วประเทศ	อันจะเป็น
การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน	 ครูแนะแนว	
ตลอดจนผู้ปกครองในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและ
จังหวัดใกล้เคียง	 เข้าถึงข้อมูลหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อการวางแผน
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	 อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการพบปะ	 การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน	 ซึ่งจะทำให้นักเรียน	 นักศึกษา	

และครูอาจารย์ในส่วนภูมิภาค	 โดยเฉพาะในเขตพื้นที่บริการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 ได้แก่	 จังหวัดนครราชสีมา	 ชัยภูมิ	
บุรีรัมย์	สุรินทร์	ได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษามากยิ่งขึ้น	ขณะ
เดียวกันมหาวิทยาลัยจะได้รับทราบข้อมูล	ข้อเสนอแนะ	และข้อคิดเห็น
อันเป็นประโยชน์จากผู้เข้าร่วมชมงานด้วยอีกทางหนึ่ง	 นอกจากนี้	 ยัง
ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสสถาปนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 ครบ	 22	 ปี	 เมื่อวันที่	 27	 กรกฎาคม
2555	อีกด้วย
	 สำหรับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน	 เข้าร่วมกิจกรรม
อาทิ	 สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย	 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ราชนคริ นทร์ 	 ศู นย์ ฝึ กพาณิ ชย์ นาวี 	 มหาวิ ทยาลั ยกรุ ง เทพ		
วิทยาลัยดุสิตธานี	 	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด	 มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง		มหาวิทยาลัยแม่โจ้		มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น	 สถาบัน
การบินพลเรือน	 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	 มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์			Rafles		International	Colege			มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 บัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	วิทยาเขตบางเขน		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ 	 จังหวัดสกลนคร	 วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 		
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล	 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์	 	 โรงเรียน
ราชพาณิชย์นาวี	 (พัทยา)	 มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม	ิ 	มหาวิทยาลัยพายัพ	 	สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	
วิทยาลัยพาณิชย์นาวีนานาชาติ 	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา			
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	 บัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก		
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี	 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์		
มหาวิทยาลัยเนชั่น	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 วิทยาเขตขอนแก่น	 มหาวิทยาลัย
นานาเอเชีย-แปซิฟิก	 โรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
นานาชาติ	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 วิทยาเขตนครราชสีมา			

ม.อ. ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 

“เลือกเส้นทางสร้างอนาคตบนถนนสายอุดมศึกษา”

06วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์



มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 	 วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	 วิทยาเขตจันทบุรี 		
มหาวิทยาลัยปทุมธานี	 	 มหาวิทยาลัยสยาม	 	 วิทยาลัยราชพฤกษ์		
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์		มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต	 	มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา	 	มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยศรีปทุม	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิทยาลัยนครราชสีมา	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลั ยธุ รกิ จบัณฑิตต์ 	 	 มหาวิ ทยาลั ยนอร์ ทกรุ ง เทพ		
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น		มหาวิทยาลัยบูรพา		วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
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ม.อ.ปัตตานี เปิดงาน งาน ม.อ.วิชาการ 
เชื่อมั่นมหาวิทยาลัยสามารถถ่ายทอดประสบการณ์
พัฒนาพื้นที่สู่แนวคิดการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม
 นายสมพร	 ใช้บางยาง	 ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เป็นประธานเปิดงาน	 	 ม.อ.วิชาการ
เมื่อวันที่	 4	 กรกฎาคม	 2555	 เวลา	 09.30	 น.	ณ	 อาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี	 และปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง	 “เยาวชนไทยสู่อาเซียนและเวทีโลก”	 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.	 ยุพดี	 ชัยสุขสันต์	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	
วิทยาเขตปัตตานี	ประธานจัดงานกล่าวรายงาน	กิจกรรมประกอบด้วย
การแสดงนิทรรศการเย็นศิระพระบารมีสู่ปลายด้ามขวานทอง
การเสวนาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน	
ทอร์คโชว์ 	 เรื่อง	 “การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”
นิทรรศการวัฒนธรรมญี่ปุ่น	 	 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์		
การสาธิตผ่าตัดอวัยวะภายในของสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิด
การประกวดผู้ประกาศข่าวรุ่นเยาว์	 กิจกรรมมหกรรมภาพยนตร์
อาเซียน		การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา
ระหว่าง	 4	 มหาวิทยาลัย	 	 การถ่ายทอดประสบการณ์พัฒนาพื้นที่สู่
แนวคิดการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม	 นิทรรศการศิลปกรรมอาเซียน
Asean	Art	Exhibition

             	นายสมพร	ใช้บางยาง			ประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการ	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
และประธานพิธีเปิดงาน	ม.อ.วิชาการ	 ประจำปี	
2555	 	 เปิดเผยว่า	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้	 	 โดยได้รับ
พระราชทานนามอันเป็นพระนามฐานันดรศักดิ์ใน
สมเด็จพระบรมราชชนกเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช
กรมหลวงสงขลานครินทร์	 และมหาวิทยาลัยได้

ยึดมั่นในพระราชปณิธานของสมเด็จ	พระบรมราชชนก	ทีว่า	“ประโยชน์
ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”	 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตลอดมา	ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและประเทศชาติ	
	 การจัดงาน	ม.อ.	 วิชาการ	นอกจากเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชน
ได้ประจักษ์ถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในด้านงาน
วิจัย	 การบริการวิชาการ	 การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ	 	 การเผยแพร่
วิทยาการและเทคโนโลยี	 และการส่งเสริมศิลปะ	 และวัฒนธรรม		
ตลอดจนศักยภาพการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ทำให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 มีความ
ใกล้ชิดและเกิดสัมพันธภาพอันดีกับชุมชนมากขึ้น	 	 รวมถึงการเตรียม
ความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 	 ตามนโยบาย
ของรัฐบาล“กระผมเชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมงาน	ม.อ.	วิชาการทุกท่าน	จะได้
รับประโยชน์และเพิ่มความรู้ความเข้าใจจากการเข้าร่วมฟังบรรยาย
อบรม	 สัมมนา	 การชมนิทรรศการการแสดงผลงาน	 และพบปะแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นกับนักวิชาการในสาขาต่างๆ			
และกระผมขอขอบคุณทุกหน่วยงาน	และทุกท่านที่มีส่วนร่วมทำให้การ
จัดงาน	ม.อ.วิชาการ	ในครั้งนี้”		นายสมพร	ใช้บางยาง	กล่าวเพิ่มเติม

 ผศ.ดร.	ยุพดี	ชัยสุขสันต์	รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	วิทยาเขตปัตตานี
และประธานจัดงาน	 ม.อ.วิชาการ	 ประจำปี			
2555	 กล่าวว่า	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี	 	 	 ได้จัดงาน	 ม.อ.วิชาการ
ต่อเนื่อง	 มาเป็นปีที	 5	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย	 การบริการวิชาการ	 การคิดค้น
สิง่ประดษิฐ์	วทิยาการและเทคโนโลยี									การสง่เสรมิศลิปะและวฒันธรรม	
ตลอดจนการบูรณาการเพื่อพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน
และสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น	ระดับประเทศ	และระดับนานาชาติ	ในปี
นี้มหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน	 และเตรียมพร้อมเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 ในปี	 2558	 	 โดยมีเป้าหมายว่า	 “2555	
ม.อ.วิชาการ	บ่มเพาะคนดี	 ชี้นำสังคม	สั่งสมปัญญา	พัฒนางานวิจัย”		
โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ	ได้แก่	การจัดนิทรรศการ	เย็นศิระพระบารมีสู่
ปลายด้ามขวานทอง	การปาฐกถาพิเศษ	 เรื่อง	 “เยาวชนไทยสู่อาเซียน
และเวทีโลก”	 การแสดงทอล์คโชว์	 เรื่อง	 “การเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”	 การเสวนาภาวะผู้นำทางการบริหาร
การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน	ตลาดนัดอาเซียน		นิทรรศการภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจังหวัดชายแดนใต้	 นิทรรศการเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จังหวัด
ชายแดนใต้	 	 นิทรรศการผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา			
โครงการศึกษาและพัฒนา	ชุมชนประมงต้นแบบนำร่อง		โครงการศึกษา
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านสังคมฯ	 โรงไฟฟ้าจะนะ		
การอบรมสัมมนาวิชาการ	และการนำเสนอผลงานวิจัยต่างๆ	เป็นต้น
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 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี	ร่วมกับ	มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์		วิทยาเขตปัตตานี		ได้จัดการประกวดบทเพลงเพื่อแม่	
ศาลสานฝันเยาวชนชายแดนใต้	 	 รอบชิงชนะเลิศ	 	 โดยมี	 นายอภิชาติ	
เทพหนู	 	 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี
เป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่	 11	 สิงหาคม	 2555	ณ	 หอประชุม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 โดยมี	 ผศ.สมปอง	
ทองผ่อง	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี		
กล่าวต้อนรับ	นางพรศุลี		จิโรจน์วณิชชากร		ประธานผู้พิพากษาสมทบ
ศาลคดีเด็กและเยาวชน	จังหวัดปัตตานี		กล่าวรายงาน			โดยมีเยาวชน
ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศรวม	 20	 คน	 	 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้น
เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ	 ทรงมีพระชนมพรรษา	 80	 พรรษา	 12	 สิงหาคม
และเพื่อให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ได้แสดงความรัก
ความกตัญญูต่อแม่	 โดยสื่อสารผ่านบทเพลงอันเป็นส่วนหนึ่งในการ
สร้างความสันติสุขให้ เกิดขึ้นในพื้นที่ จั งหวัดชายแดนภาคใต้ 	
ซึ่งจะส่งผลให้สังคมเกิดความสงบสุข

     นายอภิชาติ	 เทพหนู	 ผู้พิพากษา
หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดปัตตานี	 กล่าวถึงบทบาทหน้าที่
ข อ งศาล เยาวชนและครอบครั ว
จังหวัดปัตตานีว่า	 ศาลเยาวชนและ

ครอบครัวเป็นศาลชั้นต้นในระบบศาลยุติธรรมใช้พิจารณาคดีพิเศษ
แตกต่างจากศาลชั้นต้นทั่วไป	โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพ
ของเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิด	 และคุ้มครองสถานภาพของ
ครอบครัวให้เกิดความสุข	 รวมทั้งพิทักษ์สิทธิและสวัสดิภาพของบุตร
ในครอบครัว	 หลักการดำเนินกระบวนการพิจารณาพิพากษา
คดีอาญาของศาลเยาวชนและครอบครัว	 มุ่งเน้นการหาปัจจัย
ทีท่ำให้เด็กหรือเยาวชนกระทำผิด	เพือ่ดำเนินการแกไ้ขปัญหาทัง้ตัวเด็ก
หรือเยาวชน	 และบำบัดฟื้นฟูให้เด็กและเยาวชนได้ประพฤติตน
ในทางที่ ถู กต้ อ งสำหรั บกา รดำ เนิ นก ระบวนกา รพิ จ า รณา
พิพากษาคดี เพ่ งศาลเยาวชนเด็กและครอบครั ว 	 จะมุ่ ง เน้น
การคุ้มครองสถานภาพของครอบครัว	 การระวังรักษาผลประโยชน์

เกี่ยวกับสิทธิและทรัพย์สินของผู้เยาว์ในคดีแพ่งหรือคดีครอบครัว
โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพ	อนาคต	และความผาสุกของผู้เยาว์เป็นสำคัญ
รวมทั้ งหามาตรการต่างๆ 	 เพื่ อช่วยเหลือสามีภริยาและบุตร
ให้ปรองดองกัน
	 “วันนี้	 ผมรู้สึกปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่ง	 ที่ได้เห็นความร่วมมือกัน
ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี	 และมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 	 วิทยาเขตปัตตานี	 ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่สำคัญ
ในโอกาสที่เป็นมหามงคลของประเทศ	และเพื่อส่งเสริมความสันติสุข
ของจังหวัดชายแดนภาคใต้”	นายอภิชาติ	เทพหนู	กล่าวเพิ่มเติม 

  นางพรศุลี		จิโรจน์วณิชชากร		ประธาน
ผู้พิพากษาสมทบศาลคดี เด็กและเยาวชน
จังหวัดปัตตานี 	 	 กล่าวถึง	 การจัดโครงการ
บ ท เ พ ล ง เ พื่ อ แ ม่ 	 ศ า ล ส า น ฝั น เ ย า ว ช น
ชายแดนใต้ว่า	 ศาลเยาวชนและครอบครัว
จั ง ห วั ด ปั ต ต านี 	 ร่ ว ม กั บ 	 ม ห า วิ ท ย า ลั ย
สงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี 	 กำหนด

จั ดก า รป ร ะกวดบท เพลง เพื่ อ แม่ 	 ศ าลสานฝั น เ ย า วชน ใต้ 	
(TEENS’	 VOICE	 FOR	 BELOVED	MOMS)	 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	 	 เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 	
พระบรมราชินีนาถ	 ทรงมีพระชนมพรรษา	 80	 พรรษาและเพื่อ
ให้ เยาวชนในพื้นที่จั งหวัดชายแดนภาคใต้ 	 ได้แสดงความรัก
ความกตัญญูต่อพ่อแม่ในฐานะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลูก
โดยสื่อสารผ่านเพลง	 และที่สำคัญเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
สันติสุ ข ให้ เกิ ดขึ้ น ในจั งหวัดชายแดนภาคใต้อันจะส่ งผลให้
สังคมเกิดความสงบสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ ม.อ.ปัตตาน ี

จัดการประกวดบทเพลงเพื่อแม่ ศาลสานฝันเยาวชนชายแดนใต้ 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชนินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา  
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หน้าที่ของศาลเยาวชนและ	 ครอบครัวจังหวัดปัตตานี	 นางพรศุลี		
จิโรจน์วณิชชากร	ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลคดีเด็กและเยาวชน
จังหวัดปัตตานี	 กล่าวถึงการจัดโครงการประกวดบทเพลงเพื่อแม่
ศาลสานฝัน เยาวชนชายแดนใต้ 	 	 และผู้ ช่ วยศาสตราจารย์
นิฟาริด 	 	 ระเด่นอาหมัด	 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	
กล่าวถึงความร่วมมือของมหาวิทยาลัย
	 สำหรับผลการแข่งขัน		ดังนี้
	 รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	น.ส.สุรัชดา		มณีอร่าม	
เงินรางวัล	5,000	บาท	พร้อมถ้วยรางวัล	
	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1		ได้แก่	น.ส.วิภาภรณ์		ตรงต่อเจ้า		
เงินรางวัล	3,000	บาท	พร้อมถ้วยรางวัล
	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2		ได้แก่			 น.ส.สิตา	พงษ์ธัญญวิริยา
เงินรางวัล	2,000	บาท	พร้อมถ้วยรางวัล
	 รางวัลชมเชย	2	รางวัล		ได้แก่		นายชัยณัฏฐ		ล่องทอง
และนายจิณณวัตร		แสงอุบล		รางวัลละ	1,000	บาท	
	 รางวัลขวัญใจมหาชน		ได้แก่		น.ส.สิตา	พงษ์ธัญญวิริยา			
เงินรางวัล		3,000	บาท	
	 รางวัลชมเชยพิเศษ			ได้แก่		นายพิสุทธ์		ชมโคกกรวด		
เงินรางวัล	2,000	บาท
	 รางวัลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ	 จำนวน	 13	 รางวัล	 รางวัลละ	
1,000	 บาท	 	 ได้แก่	 น.ส.จรินทร์รัชต์	 ชวาลเรืองเดช	 น.ส.ระวิวรรณ		
สังข์ทอง		นายซักรี		มามะ		นายธนวัฒน์	เหล่านุกูล			ด.ญ.สุนิสา	เชียวชล		
น.ส.จิราพร	 ทิศคงทอง	 น.ส.กุศลิน	 ชูเรือง	 	 ด.ญ.ศิริวรรณ	 	 แซ่แต้			
น.ส.เยาวภา	 	 มีมา	 นายยูซรี	 	 แลมะ	 นายวรินทร	 โรจนกรินทร์	
	น.ส.อนุสรา	ปะวะโพตะโก				นายจิรวัฒน์		แซ่อึ่ง			นายปิยทัศน์	จงจุดเทียน

	 การประกวดบทเพลงเพื่อแม่	 ศาลสานฝันเยาวชนชายแดนใต้	
ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 	
สมัครเข้าร่วมประกวด	 จำนวน	 47	 คน	 และได้ดำเนินการประกวด
รอบคัดเลือก	 เมื่อวันเสาร์ที	่ 21	กรกฎาคม	2555	มีผู้ผ่านการคัดเลือก
รอบแรก	 จำนวน	 20	 คน	 และจะได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติ
การเรื่อง	ทักษะการร้องเพลง	และการพัฒนาบุคลิกภาพ	 โดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ	 เมื่อวันที่ 	 9	 สิงหาคม	 2555	 	 และจะทำการแข่งขัน
รอบชิงชนะเลิศ	 ในวันเสาร์ที่	 11	 สิงหาคม	 2555	 	 ณ	 หอประชุม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 โดยเพลงที่ใช้
ในการประกวด	ประกอบด้วย	 เพลงพระราชนิพนธ์	 1	 เพลง	 เพลงที่มี
เนื้อเพลงเกี่ยวกับแม่	 1	 เพลง	 และการตอบคำถามเกี่ยวกับแม่ตาม
หัวข้อที่จับฉลากได้	 สำหรับรางวัลการประกวด	 ผู้ชนะเลิศ	 และ
รองชนะเลิศลำดับที่	 1	 ถึงลำดับที่	 2	 จะได้รับเงินรางวัล	 5,000	บาท
3,000	 บาท	 และ	 2,000	 บาท	 พร้อมถ้วยรางวัล	 ตามลำดับ		
รางวัลชมเชย	 2	 รางวัลๆ	 ละ	 1,000	บาท	และรางวัลขวัญใจมหาชน	
จากการโหวตโดยส่ง	SMS		เงินรางวัล		3,000	บาท

    ผศ.สมปอง	ทองผ่อง	รองอธิการบดี
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร์
วิทยาเขตปัตตานี	 	 กล่าวว่า	 การจัด
กิจกรรมในครั้งนี้สอดคล้องกับภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดเป้าหมาย
เพื่ อการพัฒนาภาคใต้ 	 ตามแผน

พัฒนาการศึกษาอันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและเสมอภาคของประชาชน	และเพื่อเป็น
แหล่งบริการวิชาการชุมชนแก่ชุมชนในท้องถิ่น	 	 ดังนั้น	 การประกวด
บทเพลงเพื่อแม่	 ศาลสานฝันเยาวชนชายแดนใต้	 ในครั้งนี้นับเป็น
อีกภารกิจหนึ่งที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 มีความภูมิใจและ
เต็มใจที่ ได้ เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรภาครัฐที่มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมร้องเพลงเนื่องในวันแม่แห่งชาติในปีนี้.
	 เมื่อวันที่ 	 9 	 สิงหาคม	 2555	 ที่ห้องประชุมศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดปัตตานี	 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ปัตตานี	 ร่วมกับ	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 	 วิทยาเขตปัตตานี	
ได้จัดแถลงข่าวโครงการประกวดบทเพลงเพื่อแม่	 ศาลสานฝัน
เยาวชนชายแดนใต้ 	 	 โดยมี 	 นายอภิชาติ 	 เทพหนู 	 ผู้พิพากษา
หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี	 กล่าวถึงบทบาท
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	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 ลงพื้นที่
ศึ กษาและจัดกิ จกรรม เพื่ อสร้ า งศั กยภาพการพัฒนาชุมชน
เกาะบุโหลนดอนและเกาะบุโหลนเล	 จังหวัดสตูล	 โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน	 หนึ่ งในโครงการพัฒนาเกาะบุ โหลนตาม
พระราชดำริ 	 ประจำปี 	 2555	 ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนากับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 และการ
พัฒนาตามนโยบายหนึ่ งมหาวิทยาลัยหนึ่ งจังหวัดของรัฐบาล	
โดยการจัดเวทีระดมความคิด	สร้างแผนพัฒนาชุมชน	สร้างโอกาสให้
ชาวบ้านมีส่วนร่วมเพื่อทำความเข้าใจและเข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริง

 รศ.ดร.ซุกรี 	 หะยีสาแม	 อาจารย์
ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร์ 	
วิ ทยา เขตปัตตานี 	 หั วหน้ า โครงการ	
เปิดเผยว่า	 เกาะบุโหลน	 จังหวัดสตูล
เป็นชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน	 มีแหล่ง
ทำการประมงอยู่บริเวณรอบๆ	 เกาะ	 หรือ
ห่างออกไปไม่ไกลมากนัก	 สามารถทำ
การประมงได้ตลอดทั้งปี	 ซึ่งมีสภาพโดย

รวมไม่แตกต่างกับชุมชนประมงในพื้นที่อื่นๆ	 ของประเทศ	 แต่สิ่งที่
ส่งผลให้เกาะบุโหลนมีการพัฒนาทางด้านต่างๆ	 ได้ยาก	 คือการ
มีพื้นที่เป็นเกาะซึ่งห่างไกลจากแผ่นดินใหญ่	 บุคคลภายนอกสามารถ
เข้าถึงเกาะได้เพียงในบางฤดูกาลเท่านั้น	 จึงต้องใช้หลักการพัฒนา
พื้นที่ในรูปแบบใหม่	 คือการใช้กระบวนการวิเคราะห์ประสบการณ์	
ความคิดเห็น	และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน	ทั้งที่
ประสบความสำเร็จและล้มเหลว	การศึกษาความต้องการของชาวบ้าน	
และนำความคิดเห็นดังกล่าวมาใช้วางแผนจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน	
รวมทั้งการแสวงหาและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	 เพื่อการมีส่วนร่วม
พัฒนาชุมชนในอนาคต	 โดยเน้นการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	 และมี
ระบบการประกันคุณภาพในทุกขั้นตอน	อาศัยความร่วมมือจากหลายๆ	
ภาคส่วน	โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างจริงจัง
	 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชนของ
ชาวบ้านเกาะบุโหลนที่คณะผู้ร่วมโครงการและชาวบ้านร่วมกัน
ดำเนินการ	ประกอบด้วย	การจัดประชุมผู้นำชุมชน	แกนนำกลุ่ม	รวมถึง

เยาวชนเพื่อร่วมกันกำหนดรูปแบบการพัฒนาชุมชน	 การสร้างเวที
พูดคุยปรับความคิดเพื่อรองรับการพัฒนา	การปรับปรุงสถานที่พบปะ
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพชุมชน	 การจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของ
คนในชุมชน	การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์	 การจัดกิจกรรมเนื่องใน
วันสำคัญต่างๆ	ตามประเพณีของคนในชุมชน	การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรที่มีบทบาทในชุมชน	ได้แก่	บ้าน	โรงเรียน	มัสยิด	ตลอดจน
การคัดเลือกกลุ่มแกนนำพัฒนาชุมชนและการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มแกนนำ	 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในอนาคต	 โดยที่ชุมชน
จะเป็นผู้บริหารจัดการโครงการด้วยตนเอง
 รศ.ดร.ซุกรี	หะยีสาแม	ยังกล่าวอีกว่า	การสร้างกระบวนการเพื่อ
สร้างความเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชนเกาะบุโหลน
อย่างแท้จริงนั้น	 จำเป็นต้องบูรณาการทั้งทางด้านประเด็นงานและ
หน่วยงานเข้าไปอำนวยการปฏิบัติงานในพื้นที่	 โดยให้ชาวบ้านเกาะ
บุโหลนเป็นผู้กำหนดรูปแบบ	วางแผนและปฏิบัติงานต่างๆ	ด้วยตนเอง	
โดยหลักการสำคัญทางด้านเนื้องานหรือประเด็นที่จะได้รับการพัฒนา
ในระยะต่อไปนั้น	 ควรประกอบด้วย	การบูรณาการเพื่อสร้างจิตสำนึก
สาธารณะ	ที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตของชาวเกาะบุโหลน
อย่างมีคุณภาพ	คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ดั้งเดิม	รวมทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมทั้งบนบกและในท้องทะเล	การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ	การสร้างระบบสหกรณ์เครือข่าย	
และการสร้างสภาพภูมินิเวศที่เหมาะสมให้แก่หมู่บ้าน	การจัดกิจกรรม
ที่มีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้มากที่สุด	

ม.อ. ปัตตานี ลงเกาะบุโหลน วางรากฐาน
“การพัฒนาชุมชนโดยชุมชน”

เครือข่ายประชาสัมพันธ์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายงาน
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	 สภามหาวิทยาลัยรับทราบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 ในอีก	 4	 ปีที่จะเน้นความมั่นคงด้านคุณภาพวิชาการ
การเงิน	 การวิจัย	 เชื่อมโยงภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ	 สร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างวิทยาเขต	 ชุมชนภายนอก	 และพร้อมสู่การเป็น
ผู้นำทางวิชาการระดับต้นของอาเซียน	 โดยขอให้นำความสำเร็จ
ทางวิชาการสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	 และเตรียมพร้อมสำหรับ
การสร้างบัณฑิตที่มีภาวะผู้นำควบคู่คุณภาพวิชาการ
 รศ.ดร.ชูศักดิ์ 	 ลิ่มสกุล	 อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 นำเสนอแผน
พัฒนามหาวิทยาลัย	 ในช่วงระหว่างปี	พ.ศ.	
2555-2558	ต่อสภามหาวิทยาลัย	 เมื่อ	 14	
กรกฎาคม	2555	โดยวาง	4	ยุทธศาสตร์หลัก	
เพื่อนำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่ความ
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาค
เอเซีย	ภายใต้พันธกิจ	การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้
บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยสามารถเข้า
ถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ	การสร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการ	
ในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้	 และเชื่อมโยง
สู่เครือข่ายสากล	และประยุกต์ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์การปฏิบัติ
เพื่อสร้างปัญญา	คุณธรรม	และโลกทัศน์สากลแก่บัณฑิต
	 สำหรับ	 4	 ยุทธศาสตร์หลักดังกล่าวคือ	 ยุทธศาสตร์ฐาน
มหาวิทยาลัยที่มั่นคง	 ที่เป็นการจัดระบบการบริหารงบประมาณและ
การจัดหารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้มีเสถียรภาพทาง
การเงินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุกในการพัฒนามหาวิทยาลัย
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล	โดยเฉพาะสายวิชาการให้มีศักยภาพพร้อม
ต่อการพัฒนางานวิจัย	 บัณฑิตศึกษาและนานาชาติ	 และ	 ยกระดับ
คุณภาพงานและการพัฒนาในทุกมิติให้มีมาตรฐาน	 เหนือการกำกับ
ด้วยระบบเกณฑ์คุณภาพและการประเมินองค์กรในรูปแบบต่างๆ
 ยุทธศาสตร์ภารกิจที่เชื่อมโยงเป็นระบบที่ทรงประสิทธิภาพ	 ที่
เน้นการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่เชื่อมโยงกับระบบบัณฑิตศึกษาที่เข้ม
แข็ง	 เพื่อพัฒนางานวิจัยและผลงานนวัตกรรมแข่งขันทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ	 การตอบโจทย์เชิงบูรณาการที่หลากหลายของประเทศ
และยกระดับศักยภาพของชุมชน	 การมุ่งสร้างบัณฑิตที่มีสำนึก
สาธารณะและภูมิใจในความเป็นไทย	 แต่คงไว้ซึ่งคุณภาพและ
สมรรถนะในการเข้าสู่ตลาดงานสากล	 จะมีการพัฒนาระบบการ
เผยแพร่วิชาการออกสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงและด้วยกระบวนการ
ที่หลากหลาย	 เพื่อยกระดับความเข้มแข็งของชุมชน	 และจะ
ทำนุบำรุง	 เสริมสร้างคุณค่าแห่งวัฒนธรรม	 และปลูกฝังสำนึก
ด้านการอนุรักษ์ให้แก่นักศึกษาและประชาชน
 ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยและระบบวิทยาเขต
เป็นการบริหารมหาวิทยาลัย	 ในรูปแบบของ	 “ระบบมหาวิทยาลัย

หลายวิทยาเขต”	หรือ	PSU	System	 เพื่อพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง	
มีการบริหารจัดการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพและสามารถปรับตัวได้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง	 สร้างระบบนิเวศน์แวดล้อมในมิติมหาวิทยาลัย
สีขาว	 วิทยาเขตสีเขียว	 และระบบนิเวศน์ที่ เอื้อต่อความสำเร็จ
อย่ างยั่ งยืนในบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา	 มีการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่การเป็น	 e-university	 เพื่อให้การดำเนินภารกิจ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว	 ถูกต้อง	 และเข้าถึงได้อย่างไม่จำกัด	 รวมทั้ง
สามารถรองรับระบบนิเวศน์ทางปัญญาและการเรียนรู้การตัดสินใจ
ทางการบริ หาร เชิ ง รุ ก 	 และจะ เน้ นการสร้ า งความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร	 เพื่อร่วม
กันทำงานอย่างเกื้อกูลและพร้อมต่อการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย
 ยุทธศาสตร์ก้าวสู่ความเป็นสากล/นานาชาติ	 จะมีการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่การเป็น	 Education	 hub	 ภายใต้ภาวการณ์เปิดเสรี
ของอาเซียน	 และเตรียมความพร้อมของระบบสนับสนุนการศึกษา
ให้เป็นสากล	 ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษา
ต่างประเทศ	 ส่งเสริมให้นักวิชาการผลิตผลงานทางวิชาการระดับ
นานาชาติอย่างมีคุณภาพ	 เพิ่มการเปิดหลักสูตรนานาชาติระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา	 จะมีการพัฒนาหลักเกณฑ์และระบบ
การรับนักศึกษาชาวต่างประเทศและการจัดหาจัดจ้างบุคลากร
ชาวต่างประเทศ	 พร้อมกับปรับระบบสนับสนุนทางการศึกษาและ
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพให้รองรับต่อการเข้าศึกษาของนักศึกษา
ต่างชาติ	 รวมทั้งมุ่งสร้างพันธมิตรในการพัฒนาร่วมกัน	 ในระดับ
ภูมิภาคเอเชียเพื่อการเป็นผู้นำในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความเห็นว่า 	 แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย	ดังกล่าวจะทำให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 สามารถ
พัฒนาคุณภาพได้ในทุกด้าน	และจะทำให้ท้องถิ่นประเทศชาติ	ได้มีการ
พัฒนาขึ้นด้วย	 เพราะความสำเร็จจากการเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
พัฒนาใดๆ	 ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษามากกว่ามาจาก
รัฐบาล	 และควรมีแผนที่จะนำวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน	 โดยการเพิ่มศักยภาพให้องค์กรภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
	 มหาวิทยาลัยที่อยู่ในส่วนภูมิภาคจะต้องมีพันธกิจในการดูแล
ท้องถิ่นที่ตั้งของตนให้มีการพัฒนา	ก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันในระดับ
สากล	 อย่างไรก็ตามยังต้องมีการพัฒนาทางวิชาการให้เข้มแข็งยิ่ง
ขึ้นอีก	เพราะยังมีมหาวิทยาลัยในอาเซียนหลายแห่งนำหน้าอยู่
	 สิ่งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยควรกำหนดไว้ในวิสัยทัศน์	 คือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีภาวะผู้นำ	ที่นอกจากจะมีความสามารถทางด้าน
วิชาการและการจัดการแล้ว	 ต้องมีความรู้เรื่องวัฒนธรรมองค์กร	
การเรียนรู้ด้านคุณธรรม	จริยธรรม	ความมีโลกทัศน์	และความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน	ควรกระตุ้นให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย
ได้มีโอกาสสร้างคุณค่าทั้งจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว	มีการคิดใหม่ทำใหม่	และ
การใช้ความหลากหลายสร้างให้เกิดคุณค่าขึ้น

เน้น 4 ยุทธศาสตร์ พัฒนา ม.อ. ปี 55-58 
“มั่นคง ม.วิจัย PSU System และ พร้อมสู่ AEC”

ข่าวโดย
งานประชาสัมพันธ์	ม.อ.
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	 บุคลากร 	 กองอาคารและสถานที่ 	 วิทยาเขตปัตตานี 	
ร่วมโครงการประชาอาสาปลูกป่า	 800	 ล้านกล้า	 80	 	 พรรษา
มหาราชินี		โดยมีนายธีระ		มินทราศักดิ์	 	ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี		
เป็นประธานเมื่อวันที่	9	สิงหาคม	2555	

	 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	 	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 จัดโครงการจัดทำทะเบียน	
ซ่ อ ม ส ง ว น 	 แ ล ะ จั ด ท ำ นิ ท ร ร ศ ก า ร วั ต ถุ 	 ใ น พิ พิ ธ ภั ณฑ์
วั ดมุ จลินทวาปี วิ หาร 	 อ .หนองจิก 	 จ .ปัตตานี 	 เมื่ อ เ ร็ วๆ 	 นี้
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานประสานงาน
วิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน	 (CILO-ซีโล่)	 	สำนักวิจัยและพัฒนา	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

	 หน่วยกิจการนักศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
ร่วมกับเครือข่ายพัฒนานักศึกษา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี	จัดกิจกรรม	PSU	ASEAN	SPEECH	CONTEST	
2012	ณ	หอประชุมสำนักงานอธิการบด	ีวิทยาเขตปัตตานี	 เมื่อวันที่	
8	สิงหาคม	2555	 	 เพื่อส่งเสริมและตระหนึกถึงความสำคัญในการ
ก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน	 ในปี 	 2558	 โดยมีตัวแทน
นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คือนายอัลฟะ	สุหลง
นักศึกษาสาขาวิชา	 เคมีชีววิทยา	 ชั้นปีที่	 2	 ร่วมการแข่งขันการ
ประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ 	 “นักศึกษา	 ม.อ .ได้อะไรจาก
ประชาคมอาเซียน”	 กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากกลุ่ม
นักศึกษาเป็นจำนวนมาก	ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญและจุดเริ่มต้น
ที่สำคัญในการส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พร้อมที่จะก้าวกะโดดในสังคมโลกต่อไป

	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์		วิทยาเขตปัตตานี		จัดโครงการเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง
ในสภาวะความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ 	 	 โดยมีการ
มอบทุนอาชีพ	 กองทุนแม่	 กองทุนช่าง	 ให้กับหญิงหม้ายและ
หญิงยากไร้ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	จำนวน	120	คน	 	 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อมอบทุนอาชีพในประเด็นกองทุนแม่	 และกองทุนช่าง	 และ
เพื่อทำความรู้จัก	 และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขกติกา
ของกองทุน	เมื่อวันที่		18	กรกฏาคม	2555		
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โภชนาการ,		ชีววิทยาประยุกต์,	เทคโนโลยีการประมง,				คณิตศาสตร์ประยุกต์
ระดับปริญญาเอก
	 	 เทคโนโลยีพอลิเมอร์,	วิธีวิทยาการวิจัย
เว็บไซต์ : http://www.sat.psu.ac.th/ 

เบอร์โทร 07333 1303  โทรสาร 07333 5130

วิทยาลัยอิสลามศึกษา
 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 	 11	 ธันวาคม	 2532	 มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ เทียบเท่าต่างประเทศ	 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	 และนักออกแบบและผลิตสื่อแอนิเมชั่น	 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
สามารถสร้างสรรค์งานด้านศิลปะที่มี เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติตลอดจนการวิจัยค้นคว้า
องค์ความรู้ใหม่	 ส่งผลให้บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นที่ต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน	เนื่องจากเป็นสาขาที่ตลาดยังมีความต้องการ
ระดับปริญญาตรี
 	 (ศิลปบัณฑิต)	สาขาวิชาทัศนศิลป์,	ศิลปะการแสดง
	 	 (ศิลปบัณฑิต)	ศิลปะการแสดง	(ต่อเนื่อง),	ศิลปะประยุกต์	(ต่อเนื่อง)
เว็บไซต์ : http://finearts.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร/โทรสาร 07331 3126

คณะรัฐศาสตร์
 การจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์	 เน้นการวิจัยและบริการวิชาการด้านรัฐศาสตร์ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับ
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

โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
	 ผลิตนักศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ	 โดยร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์	 วิทยาเขตหาดใหญ่	 ในการ
ฝึกปฏิบัตินักศึกษาพยาบาล	เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา	2555	
บัณฑิตศึกษา
	 เป็นหน่วยงานกลางเทียบเท่าคณะ	 มีภารกิจในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและจัดการ
ในระดับบัณฑิตศึกษา	โดยประสานงานกับคณะที่เปิดสอน
สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก

	 มหาวิทยาลัยฯ	 ได้ตั้งปณิธานที่จะมุ่งมั่นทำภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ	 ให้สัมฤทธิ์ผลและ
ตามรอยเบื้ องพระยุคลบาทของสมเด็จพระมหิตลาธิ เบศร	 อดุลยเดชวิกรม	 พระบรมราชชนก	
ดังพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่ว่า

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

 กว่า	 40	 	ปี	 	 	 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 มุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับ	 ให้มีความรู้	
คุณธรรม	 จริยธรรม	 มีความเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล	 สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาต	ิคือ	การทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต	ปัจจุบันวิทยาเขตปัตตาน	ี
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,	ภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ปี
	 	 (ประกาศนียบัตรบัณฑิต)	วิชาชีพครู
	 	 นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรปริญญาตรี	 5	 ปี	 จะได้รับใบประกอบวิชาชีพครูหลังสำเร็จการ
ศึกษา		ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากคุรุสภา
	 คณะศึกษาศาสตร์มุ่ ง เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ	 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	 สาขาสังคมศาสตร์	
ภูมิศาสตร์	 ประวัติศาสตร์	 พัฒนาสังคม	การจัดการสารสนเทศ	 เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ	 การเรียนการสอน
เน้นการฝึกประสบการณ์จริงอย่างเข้มข้นจากห้องปฏิบัติที่มีคุณภาพ	
ระดับปริญญาตร ี
	 	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	 สาขาภาษาไทยและวรรณคดีไทย,	 สาขาภาษาจีน,	 สาขาภาษาจีน	
(หลักสูตรนานาชาติ),	สาขาภาษามลายูและมลายูศึกษา,	สาขาภาษาอาหรับ,	สาขาภาษาญี่ปุ่น,	สาขาภาษาเกาหลี,	
สาขาภาษาอังกฤษ,	สาขาภาษาฝรั่งเศส,	 สาขาภาษาเยอรมัน,	 สาขาการจัดการสารสนเทศ,	สาขาประวัติศาสตร์,	
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา,	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
	 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 	 3	 ตุลาคม	 2528	 เป็นคณะที่มีความพร้อมและมีศักยภาพทางการสอนและ
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์	 มีความเข้มแข็งทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์	 วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์	
และด้านเทคโนโลยี	 จนได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยต่างๆ	 ในต่างประเทศให้ความร่วมมือทาง
วิชาการ	 โดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศส	 ในสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์	 เคมีอุตสาหกรรม	 ซึ่งมี
แหล่งอุตสาหกรรมในพื้นที่	 เช่น	 อุตสาหกรรมยางพารา	 อุตสาหกรรมประมง	 อุตสาหกรรมอาหารทะเล	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ยังมีความแข็งแกร่งทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์	 สถิติ	 วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 	 เทคโนโลยีการประมงและวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ	 วิธีวิทยาการวิจัย	
ซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่มีความต้องการของตลาดแรงงานสูง
ระดับปริญญาตรี
  เทคโนโลยียาง,	 เทคโนโลยีการประมง	 คณิตศาสตร์ประยุกต์,	 วิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ,	 เทคโนโลยีการเกษตร,	 เคมี-ชีววิทยา,	 เคมีอุตสาหกรรม,	 ฟิสิกส์,	 	 วิทยาศาสตร์นิเทศ,
วิศวกรรมเคมี

หอพัก
	 หอพักนักศึกษา	 11	หอ	นักศึกษาชั้นปี	 1	มีสิทธิ
อยู่หอพักทุกคน
ประกันสุขภาพ
	 (1).	 บริการสุขภาพอนามัย	ที่หน่วยพยาบาล
	 (2).	 การประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ	    
 (3).	 กรณีป่วย	 มีสิทธิ์ เข้ารับการรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 	 โรงพยาบาลปัตตานี 	
โรงพยาบาลยะลา
 (4).	 กรณี อุ บั ติ เ หตุ มี สิ ทธิ์ เ ข้ า รั บก ารรั กษา
พยาบาลทั้งในโรงพยาบาลของรัฐ	 เอกชน	 คลินิก
และโพลีคลินิกทั่วโลก

ทุนการศึกษาและเงินยืมเพื่อการศึกษา
	 (1).	 ทุนการศึกษาทั่วไป						 	
	 (2).		ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
	 	 -	 เงินยืมเพื่อการศึกษานักศึกษาสามารถ
ยืมเงินวิทยาเขตได้คราวละไม่เกิน	2,000	บาท
	 	 -	 กองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา	 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	
เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์”

	 1.	 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้
	 	 บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจ
	 	 พอ เพี ย ง โดย ให้ ผู้ ใ ฝ่ รู้ ไ ด้ มี โ อกาส เ ข้ า ถึ ง
	 	 ความรู้ในหลากหลายรูปแบบ
	 2.	 สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการ	 ในสาขาที่
	 	 สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้
		 	 และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล
	 3.	 ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐาน
	 	 ประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพื่อสร้าง
	 	 ปัญญาคุณธรรม	สมรรถนะและโลกทัศน์สากล
	 	 ให้แก่บัณฑิต


