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“ซากาต”หนังสือเพื่อการบริหารจัดการ
ที่ดีของระบอบอิสลาม

	 นักวิจัยสถาบันวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมภาคใต้	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี
เปิดตัวหนังสือการบริหารจัดการซากาต	 การกระจายซากาตและการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐฏิจ	:	กรณีศึกษาในสหพันธรัฐ	ประเทศมาเลเซีย
จากการศึกษาวิจัยในพื้นที่	กรุงกัวลาลัมเปอร์	ปุตราจายาและลาบวน	
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลกลางมาเลเซียจัดเก็บซากาตเอง
	 อาจารย์โซร์ฟีน่า	 เด่นสุมิตร	
ส ถ าบั น วิ จั ย ค ว า ม ขั ด แ ย ้ ง แ ล ะ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ภาคใต้	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์
วิทยาเขตปัตตานี	 	 กล่าวว่า	 หนังสือ
การบริหารจัดการซากาต	การกระจาย
ซากาตและการเจริญเติบโตทางเศรษฐฏิจ	 :	 กรณีศึกษาในสหพันธรัฐ	
ประเทศมาเลเซีย	(Zakat	Administration	Distribution	and	Economic
Growth	 :	A	Study	 in	 the	Fedeval	Territory	of	Malaysia)	 เกิดจาก
การศึกษาวิจัยระบบซากาตของประเทศมาเลเซีย	 โดยใช ้ พ้ืนท่ี
กรุงกัวลาลัมเปอร์	 ปุตราจายาและลาบวน	ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีท่ีรัฐบาลกลาง
มาเลเซียจัดเก็บซากาตเอง	 น�าเสนอเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ด้วยเหตุผลว่า	 ซากาตเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาทุนในระบบ
เศรษฐกิจสมัยใหม่	เป็นจุดเด่นของระบบเศรษฐกิจอิสลาม	หากสามารถ
พัฒนาระบบซากาตที่น�าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาสังคม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จะเป็นสิ่งท่ีดีมาก	 ท้ังน้ีหนังสือดังกล่าวมี
เพียงฉบับภาษาอังกฤษและมีขายเฉพาะส�านักพิมพ์ในต่างประเทศ
เท่านั้น	ในอนาคตจะมีการแปลหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาไทยโดยอาจารย์
นัจมีย์	 หมัดหมาน	 คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี	ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้
 	 อาจารย์โซร์ฟีน่า	 เด่นสุมิตร	 กล่าวเพ่ิมเติมว่า	 ระบบซากาต
เป็นระบบที่เป็นหลักส�าคัญในการจัดการเรื่องการออม	สวัสดิการสังคม

ช่วยเหลือคนยากจน	 ในรูปแบบของอิสลามที่มุสลิมถือเป็นหลักการ
ส�าคัญ	 เป็นจุดเด่นของระบบเศรษฐกิจอิสลาม	การจัดเก็บซากาตใน
ประเทศมาเลเซียมีระบบการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพและมีความ
สะดวกต่อประชาชนท่ีต้องการจ่ายซากาตมาก	 โดยมีช่องทางการจ่าย
ซากาตท่ีเปิดบริการตามสถาบันการเงินในประเทศมาเลเซีย	 ในรูป
แบบการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร	 การจ่ายทางอินเตอร์เน็ต	 การจ่าย
ซากาตผ่านเอทีเอ็ม		จ่ายทางโทรศัพท์หรือบัตรเครดิตและทางไปรษณีย์		
โดยเฉพาะการหักบัญชีธนาคารนั้น	 จากข้อมูลปี	 2008	 ประชาชน
มาเลเซียจ่ายซากาตกว่า	 115	 ล้านริงกิต	 โดยการบริหารจัดการท้ัง
การจัดเก็บและการกระจายซากาต	 ด�าเนินการโดยคณะกรรมการ
อิสลามประจ�าสหพันธ์รัฐ	 	 มีหน่วยงานจัดเก็บและบริหารจัดการซา
กาต	 ท�าหน้าท่ีบริหารจัดการและก�าหนดรูปแบบ	 อัตราการจัดเก็บ	
การจ่ายซากาตแก่ผู้ที่อยู่ในข่ายมีคุณสมบัติท่ีสามารถรับซากาตได้
	 จากการศึกษาวิจัยการบริหารจัดการซากาตของประเทศ
มาเลเซีย	 ในช่วงปี2006-2008	 พบว่า	 สามารถจัดเก็บและบริหาร
จัดการมากกว่า	 150	 ล้านริงกิต	 และกระจายซากาตให้กับบุคคล	
8	 ประเภทตามหลักการท่ีศาสนาอิสลามก�าหนด	 สหพันธรัฐ	 3	 แห่ง
ของมาเลเซียกระจายซากาตแก่ทุกกลุ่มคนท้ังคนยากจน	 คนขัดสน
เจ้าหน้าที่จัดเก็บ	 มุสลิมใหม่	 ผู้มีหนี้สิน	 ผู้เดินทางและการจ่ายเพ่ือ
หนทางของอัลลอฮฺ	 แต่ไม่มีการจ่ายซากาตให้กับทาสและนักโทษ
กว่าคร่ึงหน่ึงของการจ่ายซากาตการ	 ได้ด�าเนินการในรูปแบบการมอบ
ทุนการศึกษา	การสร้างโรงเรียนและสถานศึกษาด้วย
	 “หวังว่าระบบซากาตจะเป็นระบบที่น�ามาใช้กับระบบเศรษฐกิจ
ในพ้ืนที่ชายแดนใต้ท่ีมีมุสลิมอาศัยเป็นประชากรส่วนใหญ่ได้	 โดยรัฐ
ต้องให้โอกาสและจะสามารถแก้ปัญหาอื่นๆ	 ได้	 ทั้งยังช่วยลดภาระ
ของรัฐได้ในระดับหนึ่ง”		อาจารย์โซร์ฟีน่า	เด่นสุมิตร		กล่าวเพิ่มเติม

รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
 ในโครงการรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีฯ 14 จังหวัดภาคใต้

	 โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลับสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	ประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์	 ในโครงการรับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีและความประพฤติเรียบร้อย	 ประจ�าปีการศึกษา	 2557
จ�านวน	 11	 คน	 	 รับสมัครผู้ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 สายสามัญ	แผนการเรียนวิทยาศาสตร์	 –	 คณิตศาสตร์	
ท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด	 4	 ภาคเรียน	 หรือส�าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต�่ากว่า	3.00		และมีภูมิล�าเนาอยู่ใน	14	จังหวัดภาคใต้
	 ผู ้สนใจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม	 และย่ืนใบสมัครเข ้าศึกษาทางไปรษณีย์	 หรือด้วยตนเองท่ี	 โครงการจัดตั้ง
คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลับสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดปัตตานี	 94000	 	 โทร.0	 7331	 2185
ตั้งบัดนี้	–	30	กันยายน	2556.



	 นักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาอาหรับ	 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์		 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี		 ได้รับ
การคัดเลือกจากสถานกงสุลใหญ่ประจ�ากรุงดูไบ	ประเทศสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์หรือ	ยูเออี	จ�านวน	4	คน	ได้แก่	นายสุรัตน์	สุดด�า,	นายวุฒิชัย	
รักษา,	 นายอิสมาแอ	 มะซะ	 และนายรอเชด	บูเดียะ		 ไปร่วมศึกษา
ภาษาอาหรับ	 และภาษาอังกฤษเป็นเวลา	 1	 เดือนตั้งแต่กลางเดือน
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“ซากาต”หนังสือเพื่อการบริหารจัดการ
ที่ดีของระบอบอิสลาม

รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ในโครงการ
รับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีฯ 14 จังหวัดภาคใต้

บุคลากร ม.อ.ปัตตานี 
เกษียณอายุราชการ 17 ท่าน

มุมหนึ่งในรั้วศรีตรัง

พระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วันอังคาร
ที่ 21 กันยายน พุทธศักราช 2536

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจำาปีการศึกษา 2555 ณ ม.อ. หาดใหญ่

วิทยาเขตตรัง เปิดตัวโครงการส่งเสริม
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เปิดเวทีนานาชาติความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพ

2 นักศึกษารัฐศาสตร์ รับรางวัลสหกิจศึกษา
นานาชาติดีเด่นระดับชาติ

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดงาน ม.อ.วิชาการ 
ที่ปัตตานี เชื่อมั่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จะช่วยแก้ปัญหา และพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน

12 คำาถาม-ตอบรอบที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับรัฐ

เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์
อาหารฮาลาล ที่ ม.อ.ปัตตานี

ภาพเป็นข่าว

แนะนำาหลักสูตรวิทยาเขตปัตตานี

Content
สารบัญ

สิงหาคม	 2556	 เป็นต้นไป	นับเป็นครั้งแรกที่คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์		 ได้รับความร่วมมือจากสถานกงสุลใหญ่ประจ�ากรุงดูไบ
ที่รับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ไปศึกษาภาษาและ
ทัศนศึกษายังสถานที่ส�าคัญๆของประเทศยูเออีทั้งน้ีสถานกงสุลฯ
ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณค่าเดินทาง	 ค่าเล่าเรียนค่าที่พัก	
และค่าเอกสารประกอบการเรียนสอนทุกอย่าง

บุคลากร ม.อ.ปัตตานี 

เกษียณอายุราชการ 17 ท่าน

	 เมื่อสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี	ส่วนราชการต่างๆ	จะมีบุคลากร
ที่ท�างานในส่วนราชการนั้น	ๆ	เกษียณอายุราชการ		
	 ส�าหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		 วิทยาเขตปัตตานี	
ซึ่งก่อต้ังเมื่อปี	 2511	ปัจจุบันมีอายุถึง	 45	ปี	 ในปี	 2556	 ก็มีบุคลากร
เกษียณอายุราชการถึง		17		ท่าน		ดังนี้
	 ข้าราชการ
	 1.นายเฉลิม	 สัตยเสวนา	 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ช�านาญการ	กองกิจการนักศึกษา
	 2.นายวุฒิ	 วัฒนสิน	 รองศาสตราจารย์	 คณะศึกษาศาสตร์	 *
(ต่ออายุราชการ	ดูรายละเอียดด้านล่าง)
	 3 .นายสมเ กียรติ 	 สุ ข นันตพงศ ์ 	 ผู ้ ช ่ วยศาสตราจารย ์	
คณะศึกษาศาสตร์
	 4.	 นางสาวสมใจ	 ศรีสินรุ ่งเรือง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์		 คณะ
ศึกษาศาสตร์
 5.	นางดวงมน	จิตร์จ�านงค์	รองศาสตราจารย์	คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
	 6.	นายมานพ	จิตต์ภูษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์		คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
	 7.	นายโสภณ	บุญมี	ช่างศิลปปฎิบัติงาน	ส�านักวิทยบริการ
	 8.	 นายนูรุดดีน	 สารีมิง	 อาจารย์	 (พนักงานมหาวิทยาลัย)
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
	 ลูกจ้างประจ�า
	 1.	นายสมพร	จันทรลาภ	พนักงานขับรถยนต์	กองธุรการ
	 2.	นางสงวน	สอดส่อง	แม่บ้าน		กองอาคารสถานที่
	 3.นางสงวน	คงสมบรูณ์	แม่บ้าน		กองอาคารสถานที่
	 4.	นางนภา	แววภักดี	แม่บ้าน		กองอาคารสถานที่
	 5.	นางพรรณี	ใจเย็น	พนักงานพิมพ์	กองอาคารสถานที่
	 6.	นายสมนึก	คงศรี	ช่างฝีมือสนาม		กองอาคารสถานที่
	 7.	นายจ�าเริญ	เทพมณี	ช่างตกแต่งสถานที่	กองอาคารสถานที่
	 8.	นายอาแซ	เจะอุมา	พนักงานรักษาความปลอดภัย		กอง
อาคารสถานที่
	 9.	นายประแวว	อุคติ	พนักงานรักษาความปลอดภัยกองอาคาร
สถานที่



(ที่มา	:	http://archive.oas.psu.ac.th/psu/)



สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา 
2555 ณ ม.อ. หาดใหญ่

วันที่	8-11	กันยายน	2556

	 บัณฑิตแต่ละวิทยาเขตรายงานตัวและฝึกซ้อม	ณ	 วิทยาเขต
ที่จบการศึกษา	 ยกเว ้นบัณฑิตปริญญาโท	 และปริญญาเอก
รายงานตัวและฝึกซ้อม	ณ	วิทยาเขตหาดใหญ่

วันที่	12-13	กันยายน	2556

	 ฝึกซ้อมใหญ่	 และถ่ายภาพหมู่	ณ	 ศูนย์ประชุมนานาชาติ
ฉลองสิริราชสมบัติ	60	ปี		ณ	วิทยาเขตหาดใหญ่

วันที่	14-16	กันยายน	2556
 
	 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร	 ประจ�าปีการศึกษา	 2555	
ณ	ศูนย์ประชุมนานาชาติ	ฉลองสิรราชสมบัติ	60	ปี	วิทยาเขตหาดใหญ่
ดังนี้
	 •	วันที่	14	กันยายน	2556	ได้แก่	ปริญญาเอก	คณะทรัพยากร
ธรรมชาติ	 คณะอุตสาหกรรมเกษตร	คณะเภสัชศาสตร์	 ปริญญาโท
คณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง		
คณะทรัพยากรธรรมชาติ		คณะทันตแพทยศาสตร์			คณะอุตสาหกรรม
เกษตร	คณะเภสัชศาสตร์		คณะการบริการและการท่องเที่ยว		สถาบัน
สันติศึกษา	ปริญญาตรี	 	 คณะนิติศาสตร์	 คณะพาณิชยศาสตร์และ
การจัดการ	 คณะการบริการและการท่องเที่ยว	 คณะทรัพยากร
ธรรมชาติ	 	 คณะเทคโนโลยีและการจัดการ	 	 คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ	 	คณะศิลปกรรมศาสตร์	 	 คณะทันตแพทยศาสตร์	
คณะเทคนิคการแพทย์	 	 คณะเภสัชศาสตร์	 	 คณะเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม	 	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		
คณะวิเทศศึกษา	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	

	 •วันท่ี	 15	 กันยายน	 2556	 ได้แก่	 ปริญญาเอก	 สาขาวิชา
อิสลามศึกษา	วิทยาลัยอิสลามศึกษา		คณะวิทยาการจัดการ		คณะ
แพทยศาสตร์	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ปริญญาโท	 สาขาวิชา
อิสลามศึกษา	 วิทยาลัยอิสลามศึกษา	 	 คณะศิลปศาสตร์	 	 	 	 คณะ
เศรษฐศาสตร์	 	 คณะวิทยาการจัดการ	 	 คณะแพทยศาสตร์	 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์		ปริญญาตรี		คณะแพทยศาสตร์		คณะเศรษฐศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์	 	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 คณะวิทยาการจัดการ		
สาขาวิชาอิสลามศึกษา	 วิทยาลัยอิสลามศึกษา	 คณะวิทยาการ
สื่อสาร
	 •วันที่ 	 16	 กันยายน	 2556	 ได้แก่	 ปริญญาเอก	 คณะ
พยาบาลศาสตร ์ 	 คณะวิทยาศาสตร ์ 	 คณะวิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยี	 คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม	 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์			คณะศึกษาศาสตร์		ปริญญาโท			คณะพยาบาลศาสตร์	
คณะวิทยาศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 	 คณะ
การจัดการสิ่งแวดล้อม		คณะการแพทย์แผนไทย	คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์				คณะศึกษาศาสตร์		ปริญญาตรี	คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์	 คณะพยาบาลศาสตร์	 คณะรัฐศาสตร์	 	 คณะ
ศึกษาศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะการแพทย์แผนไทย		
									 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 จึงขอให้บัณฑิตทุกวิทยาเขต
เข ้าร ่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	 ประจ�าปีการศึกษา
2555		ณ		 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		 วิทยาเขตหาดใหญ่		
ตามก�าหนดการดังกล่าว	 สามารถติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติม
ได้ที่เว็บไซต์		www.pn.psu.ac.th.

	 สมเด็จพระเจ ้าลูกเธอ		 เจ ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์		 อัครราชกุมารี		 เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู ้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ประจ�าปีการศึกษา	 2555	 	 ระหว่างวันที่		 14-16	 กันยายน	 2556	ณ	 ศูนย์ประชุม
นานาชาติ	ฉลองสิริราชสมบัติ	60	ปี	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่	ซึ่งมีก�าหนดการดังนี้
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วิทยาเขตตรัง เปิดตัวโครงการส่งเสริม
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตตรัง	 เปิดตัวโครงการ
ส ่งเสริมเครือข ่ายวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ ย่ังยืนโดยมี
นายเถกิงศักดิ์	 ยกศิริ	 ปลัดจังหวัดปัตตานี	 เป็นประธานในพิธีเปิด
เมื่อวันที่	 25	 กรกฎาคม	 2556	ณ	ห้องประชุมคณะวิทยาการสื่อสาร	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 เพ่ือพัฒนาอาชีพ
ให้แก่ผู ้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนใต้ให้ย่ังยืน	 กิจกรรมประกอบด้วย	 การแถลงถึงโครงการ
ส ่ง เสริมเครือข ่ายวิสาหกิจชุมชนเ พ่ือการพัฒนาท่ี ย่ัง ยืนแล ้ว
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องประโยชน์และความส�าคัญของ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน,	 การบริหารจัดการท่ีดีและการผลิตที่ได้
มาตรฐาน,	 การสร ้างสรรค ์ในการน�า วัตถุดิบภูมิป ัญญาและ
ทรัพยากรที่มีในท้องถ่ิน	 มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมอีกด้วย

เปิดเวทีนานาชาติความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพ

	 ผศ .พั กตรา 	 คู บุ รั ตถ ์ 	 รองอ ธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		วิทยาเขตตรัง	กล่าวว่า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง	ร่วมกับ
ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม	 ได้จัดโครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ ย่ังยืน	 เ พ่ือตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนใน	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ซึ่งได้รับ
ความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบและเป็นพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ	 ฯ	 ที่ต้องการให้ประชาชนในพ้ืนท่ี	 มี
อาชีพ	 รายได้และมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	 โดยมุ ่งเสริม
สร้างความย่ังยืนทางด้านเศรษฐกิจ	 โดยให้มีการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพภาคเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง	 เน้นการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า	
มีโครงการเก่ียวกับการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนอย่างย่ังยืน	
รวมถึงการส่งเสริมเยาวชนให้มีอาชีพโดยการรวมกลุ่ม	 และจัดให้
ความรู ้ 	 พัฒนาทักษะเพ่ือประกอบอาชีพ	 เนื่องจากประชาชน
ประสบปัญหาขาดความรู ้ในการประกอบอาชีพ	 ขาดความรู ้การ
ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ	 ขาดเงินทุนและอุปกรณ์ในการประกอบ
อาชีพรวมไปถึงสถานที่ผลิตที่เป็นศูนย์กลางของกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
	 “	โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่
ย่ังยืน	จะช่วยเสริมสร้างความรู้		 พัฒนาทักษะให้แก่ผู้ประกอบการใน
ชุมชนให้มีการจัดการบริหารท่ีดี	 สร้างงาน		 สร้างอาชีพให้สมาชิกใน
ชุมชนมีรายได้อย่างสม�่าเสมอ	 ละท�าให้เกิดเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการด�าเนินธุรกิจของประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ต่อไป”	ผศ.พักตรา		คูบุรัตถ์		กล่าวเพิ่มเติม

	 สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ภาคใต้	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 จัดประชุม
ทางวิชาการระดับนานาชาติ	 เพ่ือเปรียบเทียบความขัดแย้งและ
กระบวนการสันติภาพ	กรณีศึกษา	ภาคใต้ของประเทศไทย	มินดาเนา
ภาคใต้ของฟิลิปินส์	อาเจะห์	ประเทศอินโดนีเซีย	 เมียนมาร์	และติมอร์
ตะวันออก	 เมื่อวันท่ี	 25	กรกฎาคม	2556	ณ	อาคารวิทยาลัยอิสลาม
ศึกษานานาชาติ		 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่	 ผศ.ดร.ศรีสมภพ
จิตร์ภิรมย์ศรี	 ผู ้อ�านวยการสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลาก
หลายทางวัฒนธรรมภาคใต้	 ศ.ดร.ซูซาน	 เรซเซล	 นักวิชาการจาก
ภาควิชามานุษยวิทยา	มหาวิทยาลัยนอร ์ท เทิ ร ์นอิลลินอยส ์	
สหรัฐอเมริกา	 น�าเสนอเก่ียวกับกระบวนการสันติภาพของมินดาเนา	
ประเทศฟิลิปปินส์	 ศ.ดร.แอนเดรีย	 โมลนาร์	 นักวิชาการจากภาควิชา
มานุษยวิทยา	มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอิลลินอยส์	 สหรัฐอเมริกา	
น�าเสนอเก่ียวความขัดแย้งในอาเจะห์	 ประเทศอินโดนีเซีย	 และติมอร์
ตะวันออก	และนายไอแซค		เคน	เอ็นจีโอ	จากศูนย์ศึกษาเพศสภาวะและ
การพัฒนาเพื่อสันติ	น�าเสนอเกี่ยวกับปัญหาชนกลุ่มน้อยเมียนมาร์

 ผศ.ดร.ศรีสมภพ		จิตร์ภิรมย์ศรี				ผู้อ�านวยการ
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมภาคใต้	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี		กล่าวถึงความรุนแรง

จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ในเดือน
รอมฎอน	ว่า	ระยะเวลา	9	ปีที่ผ่านมาความรุนแรงอันเกิดจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงเดือนรอมฎอน	 หรือ
เดือนแห ่งการถือศิลอดของชาวมุสลิม	 มีจ�านวนความรุนแรง
ค่อนข้างมาก	โดยในปี	2547	จ�านวนเหตุการณ์เกิดขึ้นมากที่สุด	ปีถัดมา
มีแนวโน้มลดลง	และเพิ่มสูงขึ้นอีกในปี	2552	ส�าหรับเดือนรอมฎอนใน
ปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น	 150	ครั้ง	 การประเมินว่า
ข้อตกลงดังกล่าวเป็นจริงหรือไม่ก็ต้องพิจารณาในหลากหลายมิต	ิ
เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการลดความรุนแรง	 ประกอบด้วยการ
เปรียบจ�านวนเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนช่วงเดือนรอมฎอนในปีท่ีผ่านมากับ
เดือนรอมฎอนในปีนี้	 จ�านวนของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเปรียบเทียบ
จ�านวนครั้งของเหตุการณ์กับจ�านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตท่ีเกิดข้ึน
รอบ	6	เดือนที่ผ่านมา	การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ของการเกิดเหตุการณ์
ความไม่สงบ	และการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายการก่อเหตุ	เป็นต้น
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2 นักศึกษารัฐศาสตร์ รับรางวัล
สหกิจศึกษานานาชาติดีเด่นระดับชาติ
	 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานีได้รับ	 รางวัลชนะเลิศ	 นักศึกษาสหกิจศึกษา
นานาชาติดีเด่น	 ระดับชาติ	 โล่ห์รางวัล	 เกียรติบัตร	 พร้อมเงิน
รางวัลจ�านวน	20,000	บาท	 ในงาน	 “วันสหกิจศึกษาไทย”	ครั้งที่	 5	
ภายใต้แนวคิด	 “สหกิจศึกษาไทย	 กลไกสู ่การพัฒนาประชาคม
อาเซียนพลัส”	 จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	
(สกอ.)	 ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย	และ	 9	 เครือข่ายสถาบัน
อุดมศึกษาท่ัวประเทศ	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 6	 มิถุนายน	 2556	ณ
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา
	 นายอับดุลรอฮิม	 ดาซิง	 และนายอับดุลฮากิม	 ดือราแมง
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	ผู้ได้รับ	 รางวัลชนะเลิศ	 นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ
ดีเด่นระดับชาติ	 จากโครงงานเรื่อง	 “Employment	 Tendency	 of
Thai 	 Labour	 in	 the	 Sul tanate	 of 	 Oman”	 เป ิดเผยว ่า
ได้มีโอกาสฝึกงานท่ีสถานเอกอัครราชทูตไทย	 ณ	 กรุงมัสกัต
ประเทศโอมาน	 ซึ่งสอดคล้องกับสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศท่ีก�าลังศึกษาอยู ่ 	 โดยท�าหน ้า ท่ีฝ ่ายการเมืองและ
เศรษฐกิจ	และฝ่ายกงสุลแผนกการตรวจลงตรา	 (วีซ่า)	 ซึ่งงานหลัก
ได้แก่	 สรุปข่าว	 บทความ	 สรุปสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรัฐ
สุลต่านโอมานและสาธารณรัฐเยเมน	 ข่าวเก่ียวกับประเทศไทยใน
หนังสือพิมพ์โอมาน	 การติดต่อกับหน่วยงานราชการ	 การพบปะ
กับนักธุรกิจ	 การเย่ียมนักโทษไทย	 การรับค�าร้องขอตรวจลงตรา
นิติกรณ์	 รวมท้ังได ้ เป ็นตัวแทนขึ้นแสดงร�ามวยไทยต่อหน้า
เอกอัครราชทูตจากประเทศต่างๆ	 ในงานวันชาติหรือวันพ่อแห่งชาติ
ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง
	 ในการปฏิบัติสหกิจศึกษาครั้งน้ี	 นักศึกษาท้ังสองได้จัดท�า
2	 โครงการได้แก่	 “สรุปกฎหมายแรงงานของรัฐสุลต่านโอมาน”
และ	 วิจัยเชิงคุณภาพในหัวข ้อ	 “สถานการณ์แรงงานไทยใน
รัฐสุลต่านโอมาน”	 แต่ในการน�าเสนอผลงานสหกิจศึกษาได้เลือก
หัวข ้อ	 “แนวโน ้มการจ ้างแรงงานไทยในรัฐสุลต ่านโอมาน”	
มาน�าเสนอ	 ทั้งน้ี	 ทั้งสองโครงการดังกล่าว	 ได้เป็นข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์แก่สถานเอกอัครราชทูต	 และแรงงานไทยที่จะเข้ามา
ท�างานในรัฐสุลต่านโอมาน
	 งานวิจัย	 “แนวโน้มการจ้างแรงงานไทยในรัฐสุลต่านโอมาน”	
สรุปได้ว่า	ปัจจุบันมีแรงงานไทยท่ีเข้าไปท�างานในรัฐสุลต่านโอมาน
อย่างถูกต้องตามกฎหมายประมาณ	 500	 คน	 ซึ่งแรงงานเหล่านี้

จะได้รับค่าจ้าง	 ประมาณ	 12,000-20,000	 บาท/เดือน	 ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถและฝีมือ	 พร้อมกับได้รับสวัสดิการท่ีพักอาศัย	
พร้อมอาหาร	 รถรับ-ส่ง	 และการรักษาพยาบาล	 ส�าหรับแน้วโน้ม
การจ้างแรงงานไทยในรัฐสุลต่านโอมานยังคงเพ่ิมขึ้นในอัตราต�่า
มากเมื่อเทียบกับการจ้างในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และ
กาตาร์	ทั้งนี้	อาจจะเป็นผลมาจากอัตราค่าจ้างแรงงานต่างชาติจาก
ประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้	 เช่น	 อินเดีย	 ปากีสถาน	 บังกลาเทศ	
เนปาล	และศรีลังกา	อยู่ในระดับต�่ามาก	นายจ้างสามารถเลือกจ้าง
ได้ง่ายกว่า	 ลงทุนน้อยกว่า	 และแรงงานจากชาติที่กล่าว	 ล้วนมี
ความสัมพันธ์	 วิถีชีวิต	 ความเชื่อ	 และศาสนาท่ีใกล้เคียงกัน	 โดย
เฉพาะแรงงานอินเดียที่มีมากที่เป็นชุมชนใหญ่ที่สุดในประเทศนี้
	 ส่วน	 “สรุปกฎหมายแรงงานของรัฐสุลต่านโอมาน”	 เป็นการ
สรุปจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยมีทั้งหมด	 125	มาตรา	 ซึ่งรัฐ
สุลต่านโอมานได้แก้ไขกฎหมายแรงงานใหม่	เมื่อวันที่	14	กุมภาพันธ์	
2554	 สถานเอกอัครราชทูต	ณ	 กรุงมัสกัตได้มอบหมายให้สรุป
กฎหมายแรงงานที่แก้ไขล่าสุดเพ่ือเป็นประโยชน์แก่แรงงานไทย	
และเพ่ือเป็นคู่มือแก่ผู้ที่ต้องการศึกษาเก่ียวกับการจ้างแรงงานใน
รัฐสุลต่านโอมาน	การสรุปกฎหมายแรงงานฉบับนี้	 ได้แบ่งเป็นสิทธิ
และหน้าท่ีของนายจ้างและลูกจ้าง	 และเลือกมาตราที่เป็นสิทธิและ
หน้าที่โดยการแบ่งเป็นบทต่างๆ	 ได้แก่	 การจ้างงานคนโอมานและ
ต่างชาติ	สัญญาการจ้างงาน	ค่าจ้าง	การจ้างงานผู้เยาว์	ชั่วโมงการ
ท�างาน	การจ้างงานสตรี	การจ้างงานภาคอุตสาหกรรม	การจ้างงาน
ในเหมืองแร่	การจัดการความขัดแย้ง	และการลงโทษ
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ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 โดยมหาวิทยาลัยได้ด�าเนิน
ภารกิจท่ีมุ ่งเน้นเรื่องการพัฒนาที่ย่ังยืน	 และเตรียมพร้อมเข้าสู ่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ในปี	2558			

  นายภาณุ		 อุทัยรัตน ์ 	 รองปลัด
กระทรวงมหาดไทย	 ประธานในพิธี
เปิดงาน	ม.อ.วิชาการ	กล่าวเปิดงาน
มีความว ่ า 	 มหา วิทยาลั ยสงขลา
นครินทร์	 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก

ใ น ภ า ค ใ ต ้ ที่ ก ่ อ ตั้ ง แ ล ะ ด� า เ นิ น ภ า ร กิ จ ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า
มาเป ็นป ีที่ 	 45	 นับเป ็นสถาบันการศึกษาท่ีได ้ผลิตบัณฑิต	
ให ้บ ริการด ้ าน วิชาการ 	 และสร ้ างสรรค ์ วิทยาการใหม ่ๆ	
ให ้ เ กิดประโยชน ์แก ่ ชุมชนและประ เทศชาติ 	 รวม ท้ังการ
ด�าเนินภารกิจด ้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม	 เพ่ือ

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดงาน
ม.อ.วิชาการ ที่ปัตตานี
เชื่อมั่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จะช่วยแก้ปัญหา และพัฒนาภาคใต้
อย่างยั่งยืน

	 นายภาณุ		 อุทัยรัตน์	 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย	 เป็น
ประธานในพิธีเปิดงาน	ม.อ.	 วิชาการ	 เมื่อวันท่ี	 18	สิงหาคม	2556		
ณ	 อาคารเรียนรวม	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	โดยมีสมาชิกวุฒิสภา	 หัวหน้าส่วนราชการ	 ผู ้บริหาร
มหาวิทยาลัย	นักเรียน	นักศึกษา	ร่วมงานกว่า	1,000	คน
	 เมื่อเวลา	 09.00	 น.	 วันท่ี	 18	 สิงหาคม	 2556	 นายภาณุ
อุทัยรัตน์		 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย	 ได้เดินทางมา	เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงาน	 ม.อ.	 วิชาการ	ณ	 อาคารเรียนรวม	 หาวิทยาลัย
สงขลานครินทร ์	 วิทยาเขตปัตตานี		 หลังจากได้วางพานพุ ่ม
ถวายราชสั กการะ 	 และกล ่ า วสดุ ดี เ ฉลิ มพระ เ กี ย รติ คุณ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ไทย

	 ผศ.ดร. 	 ยุพดี 	 	ชัยสุขสันต ์ 	 รอง
อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ ่ า ย วิ ช า ก า ร แ ล ะ
วิ เทศสัมพันธ ์ 	 วิทยาเขตป ัตตานี	
ประธานจั ด งาน 	 กล ่ า ว รายงาน
ส รุ ป ค ว า ม ว ่ า 	 ม ห า วิ ท ย า ลั ย

สงขลานครินทร์	 	 วิทยาเขตปัตตานี	ได้จัดงาน	 ม.อ.วิชาการ
ต ่อ เ น่ืองมา เป ็นป ีที่ 	 6 	 	 โดยมี วั ต ถุประสงค ์ เ พ่ื อ เผยแพร ่
ผลงาน วิจั ย 	 การบริ การ วิชาการ 	 การคิดค ้นสิ่ งประดิษฐ ์
วิทยาการและเทคโนโลยี	 การส ่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม	
ตลอดจนการบูรณาการเพ่ือพัฒนาและต ่อยอดองค ์ความรู ้
ให้กับชุมชนและสังคมท้ังในระดับท้องถ่ิน	ระดับประเทศ	 และ
ระดับนานาชาติ	และในปี	2556	นี้	 เป็นการครบรอบ	45	ปีแห่งการ

สืบสานและด�ารงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์	 และเกียรติภูมิของ
ชนชาวไทย	โดยเฉพาะชาวภาคใต้			
	 การจัดงาน	ม.อ.วิชาการนอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้
ชุมชนได้ประจักษ์ถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์
ในด้านต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลงานวิจัย	 ผลงานวิชาการ	
การบริการวิชาการ	 การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต ่างๆ	 การเผยแพร่
วิทยาการและเทคโนโลยี	 และการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม	
ตลอดจนศักยภาพ	และบทบาทการมีส่วนร่วม	 	ในการแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ซึ่งส่งผลให้มหา
วิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความใกล้ชิดและเกิดสัมพันธภาพอันดี
กับชุมชนมากขึ้น	 จึงเชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมงาน	ม.อ.	 วิชาการทุกท่าน	
จะได้รับประโยชน์	 เพ่ิมความรู ้ความเข้าใจ	 จากการเข้าร่วมฟัง
บรรยาย	อบรม	สัมมนา		ชมนิทรรศการ	การแสดงผลงาน	และพบปะ
แลกเปลีย่นประสบการณ์	ความคดิเห็นกับนกัวิชาการในสาขาต่างๆ				
	 หลังจากกล ่าวเป ิดงานแล ้ว	 นายมงคล	 สินสมบูรณ	์
ผู้อ�านวยการกองกิจการต่างประเทศ	 ศอ.บต.	 ได้ปาฐกถาพิเศษ	
เรื่อง	นักศึกษาไทย	ปรับตัว	 	เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน			ณ	อาคาร
เรียนรวมวิทยาเขตปัตตานี	 โดยมีคณาจารย์	 นักวิชาการ	 นักเรียน
นักศึกษาและผู้สนใจ	เข้าฟังประมาณ	500	คน		
	 การจัดงาน	ม.อ.วิชาการ	 เมื่อวันที่	18	–	19	สิงหาคม	2556	
ณ	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 มีกิจกรรมท่ี
น่าสนใจ	 อาทิ	 การปาฐกถาพิเศษ	 เรื่อง		 นักศึกษาไทย	 ปรับตัว	
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	 การสอนศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม	
การสัมมนาทักษะแห่งอนาคตใหม่การเรียนรู ้ในศตวรรษท่ี	 21
นิทรรศการนวัตกรรม	 ส่ิงประดิษฐ์	 เช่น	 นวัตกรรมหมอนรองศีรษะ
กันแผลกดทับ	 ยางปูพ้ืนสระน�้า	 นวัตกรรมการเพาะเล้ียงสาหร่าย
ด้วยเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ	การเสวนา	สิทธิที่ถูกละเมิดและมองข้าม
ในกลุ่มชาวไทยพุทธ	 และครูในพ้ืนที่ของความขัดแย้งและความ
อ่อนไหว	 การประชุม	 อบรมทางวิชาการ	 กิจกรรมนวดเพ่ือคลาย
ความเครียด	และโยคะหน้าเด็ก	 การแข่งขันจรวดน�้า	 	การประกวด
หนงัสอืท�ามอื	การประกวดสนุทรพจน์		ประกวดภาพวาด	การออกร้าน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน	 สินค้าธงฟ้าราคาถูก	อาหารฮาลาล		 การประกวด
ออกแบบแฟชั่นผ้าบาติก		เป็นต้น.
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ประมวลภาพ ม.อ. วิชาการ ณ วิทยาเขตปัตตานี
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12 ค�าถาม-ตอบรอบที่ 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

กับการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับรัฐ

1 จ�าเป็นหรือไม่ที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐบาล

2 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยของรัฐเดิมมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐแล้วกี่สถาบัน

3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เริ่มต้นกระบวนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารสู่การเป็นมหาวิทยาลัย           
  ในก�ากับของรัฐบาลตั้งแต่เมื่อใด

	 ท่ีมาของเรื่องน้ีมาจากการท่ีรัฐบาลได้ก�าหนดเป็นนโยบายให้มหาวิทยาลัยของรัฐท้ังหมด	 20	 แห่ง	 ปรับเปลี่ยนสถานภาพ
ไปเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก�ากับของรัฐภายในปี	 พ.ศ.	 2545	 โดยวัตถุประสงค์ในการปรับเปลี่ยนตามที่ปรากฏในสมุดปกขาว
ของทบวงมหาวิทยาลัย	เรื่อง	หลักการและแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	มี	2	ประเด็นคือ
	 1.	 เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาให้มีความเป็นอิสระ	 คล่องตัว	 มีประสิทธิภาพเพ่ือ	 ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการจึงให้ปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่เป็นส่วนราชการ	และ
	 2.	 เพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขของธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย	 (Asian	 Development	 Bank:	 ADB)	 ที่ให้รัฐบาลไทยกู้เงิน
เพ่ือแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง	 และชดเชยการขาดดุลของงบประมาณรายจ่ายในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ	 พ.ศ.	 2540	 กรอบนโยบาย
หนึ่งที่ทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้นต้องรับผิดชอบด�าเนินการ	 คือ	 การพัฒนาให้มหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งเป็นมหาวิทยาลัย
อิสระ	(Autonomous	University)	หรือมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐภายในปี	พ.ศ.	2545
	 ปัจจุบันมีหลายมหาวิทยาลัย	 โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ	 เช่น	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และมหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ออกไปเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับฯ	 กันมากขึ้น	 และการด�าเนินการต่างๆ	 เก่ียวกับมหาวิทยาลัยในก�ากับฯ	 มีความชัดเจน
มากขึ้น	ประกอบกับการออกไปเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับฯ	 	มหาวิทยาลัยสามารถออกระเบียบในการด�าเนินการต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็น
ระเบียบการเงิน	 หรือการบริหารบุคคลต่างๆ	 ได้เอง	 ซึ่งจะช่วยให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ	 เกิดความคล่องตัว
และลดความซ�้าซ้อนลงได้ซึ่งเป็นสิ่งที่จ�าเป็นในปัจจุบันเนื่องจากการจ�ากัดอัตราก�าลังของภาครัฐ	

	 หากก�าหนดกรอบเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐเดิมและท่ีจัดตั้งเพ่ิมใหม่	 ในองค์ประชุมของท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
จ�านวน	 27	 สถาบัน	 (ไม่รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล)	ปัจจุบันมหาวิทยาลัยของรัฐเดิมที่มี
สถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐมีจ�านวนทั้งสิ้น	 12	 สถาบัน	และยังคงสถานะเดิม	 15	 สถาบัน	 ในจ�านวนน้ีมีมหาวิทยาลัย
ที่อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ
	 ส�าหรับในส่วนของ	 9	 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาตินั้น	 พบว่ามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติที่มีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย
ในก�ากับของรัฐแล้ว	 5	 แห่ง	 ได้แก่	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 และ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 ส่วนที่เหลืออีกจ�านวน	 4	 สถาบัน	 แม้ปัจจุบันยังคงสถานะเดิม
แต่ก็อยู่ระหว่างกระบวนการด�าเนินการไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 3	 สถาบัน	 ได้แก่	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ได้ด�าเนินการเรื่องการเป็นมหาวทิยาลัยในก�ากบัฯ	มาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2543		โดยเริ่มด�าเนินการยกร่าง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 พ.ศ.	 ...	 และน�าเข้าสู่กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาคมของมหาวิทยาลัย
อย่างกว้างขวาง	 ตั้งแต่กระบวนการยกร่างพระราชบัญญัติฯ	 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบ	 และการเสนอความเห็น
และปรับปรุง	โดยมี	รศ.ดร.โคทม	อารียา	เป็นประธานในการรับฟังความคิดเห็น	ซึ่งกระบวนการของการมีส่วนร่วมดังกล่าวเป็นการรับรู้
ร ่วมกันในการก้าวสู ่การเปลี่ยนแปลงเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับฯ	 ตามรูปแบบวิธีการที่พิจารณาความเหมาะสมกับรูปแบบ
การบริหารมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขตในอนาคต	 และได้ด�าเนินการเรื่อยมาจนถึงขั้นตอนน�าเสนอส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเพ่ือตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ	 แต่การปรับปรุงแก้ไขร่างพรบ.	 ดังกล่าวโดยส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ครั้งท่ี	 2	 สิงหาคม	 2548)	 ได้เปลี่ยนแปลงกรอบหลักคิดและเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติฯ	 ฉบับเดิมไปค่อนข้างมาก
เช่นประเด็นการเป็นมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต	เป็นต้น	
	 ต่อมาวันที่	 27	ตุลาคม	2549	ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอให้มหาวิทยาลัยน�าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ในก�ากับของรัฐบาล	ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็น
ชอบอีกครั้งหนึ่ง	เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติเป็นประการใดแล้ว	ขอให้แจ้งส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)	รับทราบเพื่อ
จะได้น�าร่างพระราชบัญญัติฯ	ดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาน�าเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป	มหาวิทยาลัยจึงได้น�าเสนอ

ตอบ

ตอบ

ตอบ

เผยแพร่โดย	 :	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาคม
ม.อ.ในการด�าเนินงานสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ

11	กรกฎาคม	2556
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4 การเริ่มต้นอีกครั้งของ ม.อ.บนเส้นทางการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับฯ เกิดขึ้นเมื่อใด

5 การออกไปเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับฯ จะมีผลกระทบต่อนักศึกษามากน้อยแค่ไหน

6 การออกไปเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับฯ จะมีผลกระทบต่อบุคลากรมากน้อยแค่ไหน

7 การเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ ใครได้ประโยชน์

8 นักศึกษาและบุคลากรจะมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นหรือเสนอความคิดเห็นที่แตกต่างได้หรือไม่

9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไม่ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลได้หรือไม่

	 เกือบ	7	ปี	นับจากที่ประชุมคณบดีครั้งที่	 13/2549	วันที่	 2	พฤศจิกายน	2549	 ได้มติให้ชะลอการยืนยันร่างพระราชบัญญัติฯ
มาถึงช่วงเวลานี้	 ที่ประชุมคณบดีครั้งท่ี	 4/2556	 วันที่	 4	 เมษายน	 2556	 ซึ่งจัดประชุมท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต
สุราษฏร์ธานี	 ได้มีมติเห็นชอบให้ด�าเนินการเตรียมการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยของเราปรับสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ
ของรัฐ	 	 จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาคม	และให้น�าความคิดเห็นเหล่าน้ันมาพิจารณาในขั้นตอนการร่างพระราชบัญญัติ
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	โดยได้ก�าหนดให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี	

	 นักศึกษาจะได้รับการบริการท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับระบบการบริหารจัดการและการเงินที่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ	 	แต่หลายคนอาจจะตั้งประเด็นว่าการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับฯ	จะมีการขึ้นค่าเทอมสูงขึ้น	ซึ่งในข้อนี้
เป็นการเข้าใจผิดเพราะการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับฯ	นั้นรัฐบาลยังสนับสนุนงบประมาณอยู่	 ดังนั้นการขึ้นค่าเทอมไม่ได้ข้ึนอยู่กับ
การเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับฯ	หรือไม่	 เพราะในปัจจุบันน้ีถึงแม้จะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบราชการก็ยังมีความจ�าเป็นที่จะต้อง
ขึ้นค่าเทอมตามอัตราเงินเฟ้อ	เช่น	ในปี	2557	มหาวิทยาลัยมีแผนที่จะปรับค่าเทอม	และจะปรับทุกๆ	3	ปีตามอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้น

	 ในประเด็นของบุคลากรที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น	จะไม่มีผลกระทบในทางลบ	แต่น่าจะมีผลดีมากกว่าเพราะพนักงาน
มหาวิทยาลัยจะเป็นบุคลากรส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัย	 และระเบียบต่างๆ	 จะเอื้อต่อการบริหารบุคคลที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	
ในส ่วนข ้าราชการน้ันการออกไปเป ็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะข้ึนอยู ่ กับความสมัครใจ	 ยกเว ้นผู ้บริหารท่ีจะต ้องเป ็น
พนักงานมหาวิทยาลัย

	 สังคมและประเทศชาติจะได้ระบบอุดมศึกษาที่ดี	 มหาวิทยาลัย	 จะได้วัฒนธรรมองค์กรที่มีการท�างานตามความรู ้
ความสามารถที่มุ ่งสู ่ความเป็นเลิศทางวิชาการ	 มีผลิตผลท่ีมีประสิทธิภาพและสนองตอบต่อความต้องการของสังคม
และประเทศชาติ	 ผู้ปกครอง	 นักศึกษา	 จะมีความมั่นใจและพึงพอใจในระบบอุดมศึกษาของประเทศที่รัฐจัดให้	 โดยมีมาตรฐาน
เท่าเทียมกับนานาชาติ	 ส�าหรับบุคลากรฝ่ายที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจะมีระบบการท�างานและ	 ระบบการประเมินผล
ที่มีประสิทธิภาพและมีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น	

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง	 และสนับสนุนให้ร่วมคิด	 ร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือให้
มองรอบด้านถึงข้อดี	 และจุดอ่อนของการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 มหาวิทยาลัยพร้อมน�าความคิดเห็นที่แตกต่าง
ของบุคลากรและนักศึกษามาพิจารณาในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ

	 ปัจจุบัน	 นโยบายของรัฐบาลที่ก�าหนดให้ให้มหาวิทยาลัยของรัฐทั้งหมดปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ในก�ากับของรัฐยังมีอยู่	 ยังไม่เปลี่ยนแปลง	 ยกเลิก	 และอีกระยะหน่ึงเมื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ท้ังหมด	 ระบบบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัยจะไม่ใช่ระบบราชการโดยปริยาย	 ดังน้ัน	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเป็น
หน่วยงานราชการ	 จึงจ�าเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล	 และต้องร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ
เพราะต้องการก�าหนดอนาคตของมหาวิทยาลัยเอง	 ไม่เช่นนั้นอาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ
โดยอาศัย	พ.ร.บ.	กลางหรือ	พ.ร.บ.สถาบันการศึกษาอื่นที่มีผลเป็นกฎหมายแล้ว

ตอบ

ตอบ

ตอบ

ตอบ

ตอบ

ตอบ

ร่างพระราชบัญญัติ	ฯ	ต่อที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่	13/2549	เมื่อวันที่	2	พฤศจิกายน	2549	เพื่อพิจารณาการยืนยันร่างพระราชบัญญัติ	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	พ.ศ…	(ร่าง	พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ)	ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นเบื้องต้นว่า	ในการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ
ของรัฐ	ยังมีความไม่ชัดเจนในการด�าเนิน	งานหลายประเด็น	จนเป็นที่ห่วงใยของหลาย	ๆ 	ฝ่าย	จึงมีมติให้ชะลอการยืนยันร่างพระราชบัญญัติ	ฯ	ไว้ก่อน	
เมื่อมีความชัดเจนจะน�ามาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง	ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	จึงยังคงค้างการพิจารณาในสภานิติบัญญัติฯ

011 วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์



10 การเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับฯ จะช่วยยกระดับการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่

11 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะปรับไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐเมื่อใด

12 ความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐมีขอบข่าย
   เพียงใด

	 จะช่วยยกระดับการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 เนื่องจากการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐจะเอื้อต่อการให้
มหาวิทยาลัยสามารถปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้มีการ	 ท�างานตามความรู ้ความสามารถ	 มีผลิตผลท่ีมีประสิทธิภาพ
น�าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

	 นโยบายของรัฐในการให้มหาวิทยาลัยของรัฐท้ังหมดต้องปรับสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐภายในปี	พ.ศ.	 2545	
ตราบจนถึงปัจจุบันปี	พ.ศ.2556	นโยบายนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลง	ส�าหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในฐานะท่ีเป็นส่วนราชการอยู่ใน
ปัจจุบันก็ต้องเตรียมตัว	เตรียมความพร้อม	เตรียมตั้งรับต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	ตามนโยบายของรัฐบาล
	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เลือกที่จะก�าหนดให้เราเป็นมหาวิทยาลัยสุดท้ายที่จะปรับเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ
เพราะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส�าคัญ	 ต้องท�าความเข้าใจแนวความคิดให้ชัดเจน	 วิเคราะห์ผลดีผลเสีย	 ก�าหนดทิศทางการเป็น
มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐให้ชัดเจน	 นอกจากน้ี	 ยังต้องท�าความเข้าใจ	 เปิดโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีส่วนร่วม
แล้วด�าเนินการด้วยความรอบคอบ	เตรียมการด้านกฎหมาย	ระเบียบข้อบังคับต่างๆ	ให้มีความสมบูรณ์ที่สุด

	 เนื่องจากการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)	จะไม่ก�าหนดรูปแบบที่ตายตัว
ของมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐบาล	 เพียงแต่ไม่ต้องใช้ระเบียบราชการอีกต่อไปด้วยการสร้างระบบใหม่ที่คิดว่ามีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดของตัวเอง	โดย	สกอ.	จะให้อิสระการบริหารจัดการกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ	ทุกอย่างแก่มหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ก�าหนดระเบียบการ
บริหารงานต่างๆ	ได้เองโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	ทั้งนี้	เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและประสิทธิภาพการบริหารงาน	มหาวิทยาลัยจึงต้อง
พัฒนารูปแบบหรือก�าหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร	ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ	
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	 ฯลฯ	มหาวิทยาลัยมีบทบาทท่ีส�าคัญย่ิง	 ในการก�าหนดคุณภาพและประสิทธิภาพของตนเอง	 โดยยังคงมี
สถานภาพเป็นองค์กรของรัฐที่มุ่งผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการแก่สังคม	และท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยไม่หวังผลก�าไร

ตอบ

ตอบ

ตอบ

	 เมื่อวันที่	 19	สิงหาคม	2556	 	พ.ต.อ.ทวี	สอดส่อง	 เลขาธิการ
ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 	 เป็นประธานเปิด
อาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล	 ณ	 ภาควิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ	 	 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 เพ่ือ
ตอบสนองความต ้องการของสังคมในการพัฒนาความรู ้และ
เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมอาหาร	และรองรับนโยบายภาครัฐในการ
เตรียมความพร้อมการพัฒนาพ้ืนที่ให้ไปสู่ความเป็นศูนย์กลางของ
อุตสาหกรรมฮาลาล	 	 กิจกรรมในงานประกอบด้วย	 การจัดแสดง
นิทรรศการทางวิชาการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากงานวิจัย
การสาธิตแปรรูปผลิตภัณฑ์-อาหารและการบรรจุ	 การจัดแสดง
สินค้าอาหารฮาลาลของผู ้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
รวมท้ังการประกวดจัดท�าแผนธุรกิจด ้านอาหาร	 และแข ่งขัน
ตอบปัญหาอาหารฮาลาลกับประชาคมอาเซียนชิงทุนการศึกษา

เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดอาคารปฏิบัติการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล ที่ ม.อ.ปัตตานี

	 	 	 	 	 	 	พ.ต.อ.ทวี	สอดส่อง	 เลขาธิการ
ศู นย ์ อ� านวยการบริ หา รจั งหวั ด
ช า ย แ ด น ภ า ค ใ ต ้ 	 ก ล ่ า ว ว ่ า
ศู นย ์ อ� านวยการบริ หา รจั งหวั ด
ชายแดนภาคใต ้ 	 	 มีนโยบายการ

บริหารที่สนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจของประชาชนในพ้ืนที่	
โดยก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างชัดเจน	 และหน่ึงในน้ัน
คือการส่งเสริมศักยภาพของธุรกิจอาหารฮาลาล	 เน่ืองจากเล็งเห็น
ถึงจุดแข็งของวัฒนธรรม	 สังคม	 และฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้	 รวมท้ังข้อได้เปรียบของการมีแนวเขต
ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย	 เป็นที่น่ายินดีที่หน่วยงานต่างๆ	 รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีสนองรับนโยบายของศูนย์อ�านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ไปก�าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติและใช ้
ความสามารถทางวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย	 ท�างาน
อย่างสอดรับกับนโยบายและความต้องการของผู ้ประกอบการ	
รวมทั้งได้พยายามค้นหาความต้องการงานทางด้านวิชาการของ
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ผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารให้มากขึ้น	 เพ่ือให้การท�างานเป็นไป
อย่างชัดเจนและตรงประเด็น	 	 และนับว่าศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
อาหารฮาลาล		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี		จะเป็น
ที่สนับสนุนการประกอบกิจการของวิสาหกิจขนาดกลาง	 และ
ขนาดย่อมในพ้ืนที่	 5	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 และเป็นอีกหน่วยงาน
หนึ่งท่ีจะช่วยพัฒนาศักยภาพของธุรกิจอาหารฮาลาล	 เพ่ิมโอกาส
ในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลท้ังในและต่างประเทศและ
โอกาสส�าหรับการแข่งขันในประชาคมอาเซียนต่อไป

	 	 	 อาจารย ์ เนตรนภิส	 อ ๋องสุวรรณ	 หัวหน้า
ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร ์ 	 วิทยาเขตปัตตานี 	 	 กล ่าวถึง
ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร ์ 	 วิทยาเขตป ัตตานี	 ว ่า 	 ศูนย ์
วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล	 ได้ด�าเนินงานสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย	 เนื่องจากเป็นหน่วย

งานท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีความพร้อมด้านวิชาการ	บุคลากรและเครื่องมือ
โดยศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล	 	 เป็นศูนย์รวมความรู้ทางด้าน
การจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับอาหารฮาลาล	
มีเป้าหมายเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมในการพัฒนา
ความรู้และเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมอาหาร	 และรองรับนโยบาย
ของรัฐที่วางแผนเตรียมความพร ้อมในการพัฒนาพ้ืนที่ให ้ไปสู ่
ความเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมฮาลาล			เป็นความสอดคล้องของ
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในภาคใต้	 ซึ่งท�าให้ประชาชน

ในพ้ืนท่ีสามารถประกอบอาชีพได ้และยกระดับคุณภาพชีวิต
อีกทั้งส่งเสริมภาวะเศรษฐกิจของชุมชนให้ดีย่ิงข้ึน	 จนสามารถพัฒนา
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม
ก่อให้เกิดการมีงานท�าและมีรายได้สูงขึ้น			
	 การด�าเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล	ประกอบ
ไปด้วย	 การให้ค�าปรึกษาและช่วยพัฒนาคุณภาพสถานประกอบการ
ให้เป็นมาตรฐานสากล	 	การให้การอบรมถ่ายทอดความรู้	 ความเข้าใจ
ทั้งทางด้านเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล	 การบริการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มรวมท้ัง
ให้บริการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื ้อนต้องสงสัยในวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล	 ตลอดจนการด�าเนินการด้านงานวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
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	 นางสาวฟาดีละห์	 เจ๊ะเยะ	 นักศึกษาวิทยาลัย	 อิสลามศึกษา	 ม.อ.ปัตตานี 	 ได้รับรางวัลชมเชยจากโครงการนักศึกษา
ประพฤติดีมีคุณธรรมเครือข่ายอิสลามศึกษาภาคใต้	 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่	 30	 พฤษภาคม	 2556	ณ	 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 	 	 ซึ่ ง เป็นโครงการที่จัดโดยเครือข่ายอิสลามศึกษาภาคใต้ 	 ประกอบด้วยมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ 	 วิทยาเขตปัตตานี	 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 	 และมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาเพ่ือค้นหานักศึกษา
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่เครือข่ายได้ร่วมกันก�าหนด	โดยเข้ารับรางวัล	เมื่อวันที่	8	กรกฎาคม	2556

	 รศ.ดร.อิสมาแอ	อาลี	และเชคคอลิด	อัลมาลิค	จากกรุงริยาด	
ซาอุดีฯ	พบปะนักศึกษาจากประเทศจีน	 เพ่ือมอบทุนการศึกษาให้
แก่นักศึกษาช้ันปี	 ที่	 2-4	 ท่ีมีเกรดเฉลี่ย	 2.5	 ขึ้นไป	จ�านวน	14	คน
เมื่อวันที่	29	กรกฎาคม	2556		

014วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์



ระดับปริญญาโท
	 	 เคมีประยุกต์,	เทคโนโลยีพอลิเมอร์,	ฟิสิกส์์ประยุกต์,	วิธีวิทยาการวิจัย,	วิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ,		ชีววิทยาประยุกต์,	เทคโนโลยีการประมง,				คณิตศาสตร์ประยุกต์
ระดับปริญญาเอก
	 	 เทคโนโลยีพอลิเมอร์,	วิธีวิทยาการวิจัย
เว็บไซต์ : http://www.sat.psu.ac.th/ 

เบอร์โทร 07333 1303  โทรสาร 07333 5130

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

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

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

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

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

	 มหาวิทยาลัยฯ	 ได้ตั้งปณิธานที่จะมุ่งมั่นทำาภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ	 ให้สัมฤทธ์ิผลและ
ตามรอยเบื้ องพระยุคลบาทของสมเด็จพระมหิตลา ธิ เบศร	 อดุลยเดชวิกรม	 พระบรมราชชนก	
ดังพระราชดำารัสของพระองค์ท่านที่ว่า

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

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

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

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

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

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี
Prince of Songkla University, Pattni Campus
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วิสัยทัศน์และพันธกิจวิทยาเขตปัตตานี

พันธกิจ

	 “มหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ	บนฐานพหุวัฒนธรรม	เพื่อ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์”

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


