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	 “ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย	บัดนี้ถึงวาระขึ้นปีใหม่	ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี	มาอวยพรแก่ท่านทุกๆ	คนให้มีความสุข
ความเจริญ	และความสำเร็จสมประสงค์	ในสิ่งที่ปรารถนาข้าพเจ้าขอขอบใจท่านเป็นอย่างมาก	ที่พรั่งพร้อมกันมาให้กำลังใจ
แก่ข้าพเจ้าในคราววันเกิด	 ด้วยความหวังดีจากใจจริง	 น้ำใจไมตรีที่ทุกคนทุกฝ่ายแสดงออกในวันนั้นยังประทับอยู่
ในความทรงจำของข้าพเจ้าไม่รู้ลืม	 ในปีใหม่นี้ 	 ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่ง	 ที่จะเห็นคนไทยเราได้ตั้งจิตตั้งใจ
ให้มั่นอยู่ในความเมตตาและหวังดีต่อกันดูแลเอาใจใส่กัน	 ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	 ให้กำลังใจแก่กันและกัน	ผูกพันกันไว้ฉันญาติ
และฉันมิตร	 ทุกคนทุกฝ่ายจะได้ร่วมมือ	 ร่วมความคิดอ่านกัน	 สร้างสรรค์ความสุข	 ความเจริญมั่นคง	 ให้แก่ตนชาติได้
ดังที่ตั้งใจปรารถนา
	 ขออานภุาพแหง่คณุพระศรรีตันตรยั	และสิง่ศกัดิส์ทิธิ	์จงคุม้ครองรกัษาทา่นทกุคน	ใหป้ราศจากทกุข	์ปราศจากโรคภยัใหม้ี
ความสุขกายสุขใจ	ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย

ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2556
 ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง

 ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในวันอังคารที่ 1 มกราคม 2556 ความว่า



		 บารมีพระเพียบเพี้ยง	 ภูมิพล
	ยังสุขสู่ชาวชน	 ชื่นเกล้า
	ปัญจสีติพรรษดล	 ดาลสุข	พระเฮย
	แผ่พระยศผ่านเผ้า	 แผ่นพื้นภพสยาม
		 โอมสามรตนแก้ว	 ก่องไผท
	ทวยเทพป้องโพยภัย	 พิทักษ์ท้าว
	ยืนพระยศเกรียงไกร	 เกริกเกียรติ
	ยืนพระชนม์คู่ด้าว	 ยิ่งด้วยหมื่นฉนำ
                              

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม		ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า	คณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(รศ.วันเนาว์	ยูเด็น	ประพันธ์)
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พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย 
ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2556 

สารอวยพรปีใหม่ จากใจผู้บริหาร

เปิดเวทีสาธารณะออโตโนมี วิพากษ์โมเดลชายแดนใต้ 
ที่ ม.อ.ปัตตานี

พระไพศาล วิศาโล สังคมถูกครอบด้วย “กิน กาม เกียรติ” 
“โกรธ เกลียด กลัว” ต้องพัฒนารอบด้านทั้งทางวัตถุ 
สังคม จิตใจ ปัญญา

ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุตาระ มาเลเซีย 
เปิดเวทีวิชาการนานาชาตินำเสนอผลงานสายมนุษยศสตร์
และสังคมศาสตร์ 

ม.อ. ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17  
“เลือกแนวทาง...วางอนาคต”

ภาพเป็นข่าว



	 ปี	๒๕๕๕	กำลังจากไปซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของโลก	 ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานั้น
พวกเราชาว	 ม.อ.	 ได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ	 และพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างไม่หยุดยั้ง	 ในบางเรื่องก็ประสพความสำเร็จ	 ในบางเรื่องก็ยังต้อง
พัฒนากันต่อไป	 และในโอกาสที่ปีใหม่กำลังจะมาถึงก็อยากให้ทุกท่านได้มองย้อนกลับ
และทบทวนช่วงเวลาที่ผ่านมา	 เพื่อพิจารณาว่ามีสิ่งใดที่เรายังไม่ได้ทำ	และมีข้อบกพร่อง
อะไรบ้างที่จะต้องทำหรือปรับปรุงในปีต่อไป	 ในโอกาสขึ้นปีใหม่	 ผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ในสากลโลก	และบารมีของสมเด็จพระบรมราชชนก	 จงดลบันดาลให้ทุกท่านประสพแต่
ความสุขกาย	สุขใจ	มีพลังกายพลังใจในการทำกิจการต่างๆ	จนสำเร็จตามประสงค์	คิดหวัง
สิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมาดปรารถนา	และมีสุขภาพแข็งแรงตลอดปี	๒๕๕๖	

	 	 	 	 	 	 รศ.ดร.ชูศักดิ์	ลิ่มสกุล
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

	 เนื่องในวโรกาสปีใหม่	๒๕๕๖	นี้ผมขออำนวยพรให้คณาจารย์	บุคลากร	นักเรียน	นักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกคน	 จงมีสุขภาพแข็งแรง	 มีพลังกายพลังใจและมีความ
มุ่งมั่นที่จะทำสิ่งดีดีให้กับตังเองครอบครัวและสังคมตลอดไป	 และขอฝากกลอนปีใหม่
ที่ชื่นชอบมาฝากเพิ่มเติมดังนี้

สวัสดีปีใหม่จากใจจริง					
ให้ชื่นสุข	ในทุกสิ่ง	ที่สร้างสรรค์
มีความรัก		สามัคคี		ดีต่อกัน			
มีน้ำใจ	แบ่งปัน		ทุกวันไป

ผศ.สมปอง	ทองผ่อง
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี



	 ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุข	 ปราศจากทุกข์โศก
สุขภาพอนามัยสมบูรณ์	มีกำลังใจต่อสู้ทุกเภทภัย	คิดสิ่งใดสัมฤทธิ์ผลทุกประการ

ผศ.ยุพดี	ชัยสุขสันต์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี

	 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่	 ๒๕๕๖	 ผมขอส่งความปรารถนาดีอำนวยพรให้บุคลากร
และนักศึกษาทุกท่ าน 	 จงมีสุ ขภาพกายสุขภาพจิตที่ ดีมี ความสมบู รณ์แข็ งแรงและ
ประสบความสำเร็ จ 	 ในหน้ าที่ การงานที่ ได้ รั บผิดชอบ	 ตลอดจนช่ วยกันผลักดันให้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ	ขึ้นไป

อาจารย์อรรถพล	คงพัฒน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรมวิทยาเขตปัตตานี

เจริญรุ่งเรืองใจให้สัมฤทธิ์
เจริญมิตรเจริญทรัพย์รับสุขสันต์
เจริญเกียรติเจริญกิจนิจนิรันดร์

เจริญวันเริ่มปีศรีสุขเอย
Merry	christmas	and	a	Happy	New	Year.
Hope	the	season	finds	you	in	good	cheer

ผศ.นพพร	เหรียญทอง
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบ วิทยาเขตปัตตานี

	 ความจริงแล้ว	วันที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๕	และ	๑	มกราคม	๒๕๕๖	นั้น	ต่างกันเพียงวันเดียว
แต่เราก็มีกิจกรรมมากมาย	 เพื่อส่งท้ายปีเก่า	 ต้อนรับปีใหม่	 วัฒนธรรมนี้	 มาจากสังคมตะวันตก
แพร่หลายสู่ทั่วโลก	 บางสังคมก็จริงจัง	 บางสังคมก็ให้ความสนใจบ้างและบางสังคม	 ไม่ได้ให้
ความสำคัญเลยที่สำคัญที่สุดคือ	 ตัวเราเอง	 ตัวเราเอง	 มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่?	 ตัวเราเอง
จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่?	
	 ถ้าเราเริ่มเตือนสติตัวเอง	 ว่าวันนี้	 กำลังจะเข้าสู่วันใหม่	 เดือนใหม่	 ปีใหม่	 ซึ่งเป็นปฏิทิน
บอกวันเวลา	บอกเดือน	 เพื่ออ้างอิงได้	 เท่านั้น	 เราก็จะได้ทบทวนตัวเองทบทวนว่า	 ที่ผ่านๆ	มานั้น
เราทำอะไรผิดพลาดหรือไม่?	 เราทำอะไรน้อยไปหรือไม่?เราทำอะไรมากไป	 เกินเลยไปหรือไม่?
แล้วมากำหนดกันใหม่	เพื่อเริ่มต้นในสิ่งที่ดีงาม
	 	 เริ่มได้ทุกวันครับ
	 	 เริ่มวันนี้เลยครับ
	 และขออวยพร	 ให้ทุกท่าน	 มีสุขภาพดี	 ร่างกายเข้มแข็ง	 จิตใจร่าเริง	 สมองปลอดโปร่ง
พร้อมทำงาน	ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์	เป็นกิจที่หนึ่ง	ตลอดไป

ผศ.นิฟาริด	ระเด่นอาหมัด
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม วิทยาเขตปัตตานี

05 วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์



	 เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่	 ๒๕๕๖	 ในนามของคณะรัฐศาสตร์	 ขออาราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย	 โปรดประทานศิริมงคลและพรอันประเสริฐ
ให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 	 ได้ประสบแต่ความสุข	
ความเจริญ	 มีความสุขกาย	 สุขใจ	 ประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการตลอดปี 	
๒๕๕๖	นี้	เทอญ

ผศ.ชิดชนก	ราฮิมมูลา
คณบดีคณะรัฐศาสตร์

	 เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่	๒๕๕๖	ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกดลบันดาลให้
ทุกท่านมีความสุขกาย	 สุขใจ	 มีความดีโอบล้อมชีวิตมีมิตรแท้รายรอบหัวใจทั้ งขอให้
ท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังและตั้งใจทุกประการ

ผศ.วลักษณ์กมล	จ่างกมล
คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร

สวัสดีปีใหม่	๒๕๕๖	
หลายคนตั้งใจที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ	ของชีวิตเมื่อขึ้นปีใหม่	
หลายคนตั้งใจที่จะปรับปรุง	พัฒนาตนเองเมื่อขึ้นปีใหม่	
หลายคนตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเมื่อขึ้นปีใหม่	

หลายคนได้โอกาสทบทวนตนเองเมื่อขึ้นปีใหม่	
หลายคนตื่นเต้นเตรียมการต้อนรับปีใหม่	
แต่อย่าตื่นเต้นจนลืมในสิ่งที่ตั้งใจจะทำ	

ขอให้ท่านสุขสมปรารถนาตลอดปีใหม่	๒๕๕๖	

รศ.อาหวัง	ล่านุ้ย
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่	๒๕๕๖	ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์	ที่ท่านเครพนับถือ
ในทุกศาสนา	 ได้ โปรดอำนวยพรให้ 	 นักศึกษา	 คณาจารย์และบุคลากร	 ม.อ. 	 ทุกท่าน
มีความสุข	ความสำเร็จ	ความปลอดภัย	และมีสุขภาพ	ดี	สมบูรณ์	แข็งแรง	ตลอดปีใหม่เทอญ	

ผศ.ดร.จำเนียร	ฉุ้นประดับ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตปัตตานี

06วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์



May	the	year	2013	bring	you;
 Happiness, prosperity, healthy, wisdom and peace!

......ความเปี่ยมสุข	
.....ความเจริญรุ่งเรื่อง	
.....สุขภาพที่แข็งแรง	
….ปัญญาที่แหลมคม
.....สันติสุขที่มั่นคง	

	 จงมีแด่	คณาจารย์	บุคลากร	และนักศึกษาชาวสงขลานครินทร์	พร้อมครอบครัวทุกท่าน	
ตลอดปี	๒๕๕๖	

รศ.ดร.ซุกรี	หะยีสาแม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สุข	สมหวังวันปีใหม่
สันต์	ประสบโดยถ้วนหน้า

วัน	ที่ดีมีทุกวัน
ปีใหม่	เริ่มทำดีมีสุขเอย

ผศ.พัชรียา	ไชยลังกา
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

	 ในโอกาสขึ้นปีใหม่	 ๒๕๕๖	 ดิฉันในนามของคณะศิลปกรรมศาสตร์ขออำนวยพร
ให้บุคลากรทุกคนและนักศึกษา	 ม.อ.ทุกคน	 จงมีแต่ความสุขความเจริญ	 อยู่รอดปลอดภัย
ตลอดไปค่ะ

รศ.ระวีวรรณ	ชอุ่มพฤกษ์
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

สวัสดีปีใหม่ปีที่สดใส	
ปีที่มีกำลังใจเข้มแข็ง	

ปีที่ก้าวหน้าต่อไปไม่หยุดยั้ง	
ปีที่มีรอยยิ้มกับทุกความสำเร็จ	
ปีที่เราจะมีความสุขกันทุกๆ	คน	

ผศ.ดร.ณัฐวิทย์	พจนตันติ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

07 วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์



	 ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้	ร่วมกับ	คณะวิทยาการ
สื่อสาร	 สถานวิจัยความขัดแย้งความขัดแย้งและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 	 	 สถาบันสันติศึกษา
สถาบันพระปกเกล้าและมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม
เ ปิดเวทีบรรยายสาธารณะและวงสนทนา	 “ออโตโนมี 	
(อัตบัญญัติ)	 และความขัดแย้งเชิงชาติพันธุ์ในเอเชียใต้
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	:	บทเรียนและแนวโน้ม”		เมื่อวันที่	
14	 พฤศจิกายน	 2555	 	ณ	 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 บรรยายโดย
รศ.ดร.	 ราจัท	 แกงกูลี่	 อาจารย์ผู้บรรยายอาวุโสในสาขาวิชา
การเมืองและการระหว่างประเทศ	 สำนักวิชาสังคมศาสตร์
และมนุษย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเมอร์ด็อค	ประเทศออสเตรเลีย
ผู้วิจัยและเขียนงานในประเด็นความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ 	
การเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียใต้

เปิดเวทีสาธารณะออโตโนม ี
วิพากษ์โมเดลชายแดนใต้ ที่ ม.อ.ปัตตานี

 ศ.ดร.ชัยวัฒน์	 สถาอานันท์	 	 ผู้ประสานงานเวทีบรรยาย
สาธารณะ		กล่าวว่า ดร.ราจัด	แกงกูลี่	เป็นผู้ประสานงานการวิจัย
กรณีศึกษาการปกครองตนเองในหลายประเทศ	ทั้งในประเทศ
เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลากหลายกรณี	 ถือเป็น
งานวิจัยเชิงประจักษ์ที่สำคัญ	หัวข้อการบรรยายครั้งนี้มาจาก
ชื่อหนังสือเล่มล่าสุดชื่อ	 Autonomy	 and	 Ethnic	Conflict	 in	
South	 and	South-East	Asia	 ซึ่งรวบรวมบทความที่เกี่ยวกับ
กรณีศึกษาการปกครองตนเอง	หรือ“อัตบัญญัติ”	(Autonomy)
	 “ดังนั้น	 สิ่งที่	 ดร.ราจัด	 แกงกูลี่	 พูดในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่
การแสดงความเห็นเท่านั้น	 แต่เป็นการนำเสนอผลงานวิจัย
เชิงประจักษ์ของกรณีศึกษาเรื่องออโตโนมีจากหลายประเทศ
ซึ่งมีความจำเป็นเพราะจะเป็นการยกระดับการสนทนาเรื่อง
ออโตโนมีในภาคใต้ให้อยู่บนฐานงานวิจัยเชิงประจักษ์
อย่างแท้จริง”	ศ.ดร.ชัยวัฒน์	สถาอานันท์		กล่าวเพิ่มเติม
	 ผศ.ดร.	ศรสีมภพ	จติรภ์ริมยศ์ร	ี	ผูอ้ำนวยการศนูยเ์ฝา้ระวงั
สถานการณ์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตานี
กล่าวว่า	 เวทีสาธารณะในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
โรงเรียนการเมือง	 ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้	 ที่เชิญ
นักวิชาการต่างประเทศที่มีความรู้ เกี่ยวกับการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งในแนวทางสันติภาพมาพูดในเวทีเครือข่าย
และมีการถ่ายทอด	มีการแปลให้ฟัง	 เช่น	 จากสวีเดน	นอร์เว
อเมริกา	 เป็นต้น	 ซึ่ ง เป็นการเอาความรู้จากนักวิชาการ
ต่างประเทศมาสู่ชุมชนของเราโดยตรงเป็นการสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่าย	 ดร.ราจัด	 แกงกูลี่	 เป็นผู้เชี่ยวชาญที่
ทำการศึกษาโมเดลการปกครองพิเศษหรือออโตโนมีใน
ประเทศต่างๆ	 ทั่วโลกซึ่งจะมีความเข้าใจในเชิงเปรียบเทียบว่า



ประ เทศต่ า งๆ 	 แก้ปัญหาความขัดแย้ งทางการ เมื อง	
ทางชาติพันธุ์ โดยใช้รูปแบบการปกครองพิ เศษอย่างไร	
และเพิ่งจะมีหนังสือที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
โดยใช้ออโตโนมีหรือการปกครองพิเศษ	 ซึ่งการมาครั้งนี้ก็
เป็นการเผยแพร่ความคิดที่มีในหนังสือนี้ด้วย
	 “เวทีนี้จะเป็นประโยชน์มาก	 เพราะเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับเราโดยตรง	 เพราะขณะนี้ภาคประชาสังคมเรากำลัง
เคลื่อนไหวเสนอรูปแบบการปกครองพิเศษ	 เป็นการรณรงค์		
200	เวทีที่มีข้อเสนอรูปแบบการปกครองพิเศษ	7	โมเดลที่กำลัง
เผยแพร่ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รู้	ซึ่งจะให้	ดร.ราจัด	ได้วิจารณ์	
เปรียบเทียบถึงข้อดี	 ข้ออ่อน	 เปรียบเทียบกับที่เขาได้ศึกษามา”	
ผศ.ดร.	ศรีสมภพ	จิตร์ภิรมย์ศรี		กล่าวเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.	 ศรีสมภพ	 จิตร์ภิรมย์ศรี	 เปิดเผยถึงผลงาน
ศึกษาวิจัยของ	ดร.ราจัด	แกงกูลี่		พบว่า		มีโมเดลออโตโนมีทั้งที่
ประสบความสำเร็จและล้มเหลวเพราะมีจุดอ่อนที่ไม่สามารถ
ไปสู่การแก้ปัญหาได้	 มีความรุนแรงเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของจังหวัดชายแดนภาคใต้น่าจะสอดคล้องกับกรณี
ศึกษาที่ประสบผลสำเร็จมากกว่าเพราะปัญหาความรุนแรง
ในภาคใต้ยังไม่ถึงขั้นที่ควบคุมไม่ได้ 	 ยังไม่ได้ขยายเป็น
สงครามกลางเมือง	 เป็นเพียงกึ่งๆ	สงคราม	การแก้ปัญหาโดย
การปกครองพิเศษมีน่าจะสอดคล้องมากกว่า	 เป็นโมเดลการ
แก้ปัญหาที่น่าจะประสบความสำเร็จ	ปัจจุบัน	ดร.ราจัด	แกงกูลี่	
มุ่งศึกษาเกี่ยวกับขบวนการก่อความไม่สงบและปฏิบัติการ
ต่อต้านการก่อความไม่สงบ	 การเคลื่อนไหวเพื่อการแบ่งแยก
ดินแดนบนฐานทางชาติพันธุ์ ในบริบทของการเมืองโลก
รวมไปถึงการศึกษาการจัดการกับปัญหาความขัดแย้ง
ด้วยแนวทางการทหารและแนวทางการไม่ใช้ทหาร	 ตลอดจน

ประเด็นเกี่ยวกับการเมือง	 นโยบายการต่างประเทศ	 และ
ความมั่นคงของประเทศต่างๆ	 ในเอเชียใต้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในอินเดีย	ปากีสถาน	และศรีลังกา.



พระไพศาล วิศาโล สังคมถูกครอบด้วย

ต้องพัฒนารอบด้านทั้งทางวัตถุ
สังคม จิตใจ ปัญญา

“กิน กาม เกียรติ” 
“โกรธ เกลียด กลัว”

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	จัดพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 แด่พระอาจารย์ไพศาล	 วิสาโล	 	 เมื่อวันที่	 25	
ธันวาคม	2555	ที่วัดทองนพคุณ	คลองสาน	กรุงเทพฯ	 โดยมีผู้บริหาร	
คณาจารย์	 กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	 ศิษย์เก่า	 และ
ผู้มีเกียรติ	 เข้าร่วม	ทั้งนี้	 รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์	 ลิ่มสกุล	 อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ได้กล่าวสดุดีเกียรติคุณ	 พระไพศาล 
วิสาโล	 ในฐานะพระนักคิด	 นักธรรมวิทยากร	 นักวิชาการ	 นักเขียน
นักปฏิบัติ 	 และมีผลงานที่ เป็นคุณูปถัมภ์ให้กับพระพุทธศาสนา
หลังจากนั้น	 ศาสตราจารย์เกษม	สุวรรณกุล	นายกสภามหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ 	 เป็นประธานถวายปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง	 ทองผ่อง	 รองอธิการบดี
วิทยาเขตปัตตานี	ถวายครุยวิทยฐานะ	และ	อาจารย์นวมน	จันทร์กลิ่น
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์	 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์	ถวายสูจิบัตรปริญญาบัตร
	 ในโอกาสดังกล่าว	พระไพศาล	วิศาโล	 ได้กล่าวสัมโมทนียกถา	
โดยกล่าวถึง	 “ธรรมะ”	 ว่า	 จะช่วยจัดระเบียบสังคมให้มีความสัมพันธ์
อย่างเกื้อกูลกัน	 เป็นหลักแห่งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ
ให้สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ด้วยความสงบ	 ไม่เบียดเบียนกัน	
ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างพอเพียง	 ไม่ทำลายธรรมชาติ
	 ในปัจจุบัน	 โลกเกิดปัญหาความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่าง
มนุษย์ด้วยกันที่ไม่ราบรื่น	 เนื่องจากเอาความสำคัญทางเศรษฐกิจ
เป็นตัวตั้ งและเบียดเบียนธรรมชาติ 	 สร้างความเดือดร้อนแก่
สรรพชีวิตและจะย้อนกลับมาทำลายมนุษย์กันเองในที่สุดดังนั้น
ในสถานะของความเป็นภิกษุสงฆ์	 การได้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิด
ความสงบเย็นแก่ตนเองอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ	แต่ควรจะนำเอาสิ่งที่
เราได้เรียนรู้มาเผยแพร่เพื่อให้มนุษย์ตระหนักในการปรับตัวเองเพื่อ
ความสัมพันธ์ที่ดีได้	 เช่น	 การใช้หลักเมตตาธรรมหรือสันติวิธีในการ
แก้ไขความขัดแย้ง	 ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ	 การเมือง	 ศาสนา	 เพื่อให้

เข้าใจกัน	 ในขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นถึง	 การเป็นมิตรกับตัวเองที่จะ
ทำให้จิตใจเป็นสุขโดยไม่ต้องไปพึงพิงความสุขจากวัตถุ	 ซึ่งเชื่อว่า
จะช่วยแก้ไขวิกฤติความขัดแย้งของมนุษย์ได้
 พระไพศาล	วิศาโล	กล่าวว่า	ทุกวันนี้เราให้ความสำคัญกับการ
พัฒนามาก	แต่เป็นการพัฒนาทางวัตถุ	 ในทางศาสนา	 “การพัฒนา”
หรือ	 “ภาวนา”	มีความหมายมากกว่าความเจริญทางวัตถ	ุ เพราะต้อง
เป็นไปอย่างรอบด้าน	 ทั้ งทางวัตถุ 	 สังคม	 จิตใจ	 และปัญญา
เพื่อการแก้ปัญหาทางสังคมที่ถูกครอบงำด้วย	 “กิน	 กาม	 เกียรติ”
และ	“โกรธ	เกลียด	กลัว”
	 การภาวนาเพื่ อนำไปสู่ ความสงบ	 สันติ 	 หรือนิพพาน
มี	 4	ประการ	คือ	 	 “กายภาวนา”	คือการพัฒนาทางกาย	 ไม่ให้พบกับ
โรคภัย	 ความหิว	 มีสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลกับชีวิต	 ทำให้มีความสุข
ทางกายภาพ	 “ศีลภาวนา”	 คือการพัฒนาความสัมพันธ์	 พฤติกรรม
ของคนในสังคมให้ไปในทางที่เอื้อเฟื้อ	 ไม่เบียดเบียนกัน	 ต้องอาศัย
จริยธรรมความเมตตาต่อกัน	 “จิตภาวนา”	คือการพัฒนาจิตใจให้สงบ	
มีสันติแก่ตนเอง	มีความผ่อนคลาย	 ไม่เครียด	 ไม่ทุกข์	 มีสุขภาพจิตดี	
“ปัญญาภาวนา” 	 คื อการมีปัญญาที่ เ จ ริญงอกงาม 	 รู้ จั กคิด	
มี เหตุมีผล	 หยั่งรู้ถึงความจริงของชีวิตสามประการพื้นฐานคือ	
อนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตา	จนสามารถปล่อยวางความเป็นตัวตนได้
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พระไพศาล วิศาโล สังคมถูกครอบด้วย
ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุตาระ มาเลเซีย

	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 	 	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ร่วมกับ	 มหาวิทยาลัยอุตาระ	
ประเทศมาเลเซีย	จัดสัมมนานาชาตินานาชาติว่าด้วยเรื่องนวัตกรรม
และความยั่งยืนของเศรษฐกิจ	สังคม		(	1	st		International		Conference
on		Innovation	and	Sustainability		หรือ		ICOIS	2013)		ระหว่างวันที่
3-4	 เมษายน	2555	ณ	มหาวิทยาลัยซันเวย์	ประเทศมาเลเซีย	 เพื่อ
เปิดเวทีให้นักวิชาการสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั่วโลก
มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยสู่ประชาคมโลก

 รองศาสตราจารย์อาหวัง	
ล่านุ้ย	 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์		มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	
กล่าวว่า	 การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน	 ทำให้ประเทศภาคี
สมาชิกต่างเร่งเตรียมความพร้อม
ของประเทศตน	 	 เพื่อรองรับ
โอกาสจากการขยายความ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมีขึ้น
ในทั้งในด้านเศรษฐกิจ	 การเมือง	 สังคมและวัฒนธรรม	การเรียนรู้
ทำความเข้าใจพื้นฐานแต่ละประเทศที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมจะช่วยให้การดำเนินนโยบายระหว่างประเทศ
เป็นไปอย่างสอดคล้องกับประเทศคู่สัมพันธ์	 ส่งผลต่อการเติบโต
และการพัฒนาด้านต่างๆ	 ของแต่ละประเทศ	 	 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์	 	 ในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในภูมิภาคภาคใต้ที่มีหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ 	 กอปรกับภูมิภาคภาคใต้
เป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและจุดพบปะ
ของประชาคมอาเซียน
	 จากความสำคัญดั งกล่ าว 	 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์	 	 จึงได้จัดการสัมมนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัย

อุตาระ	 ประเทศมาเลเซีย	 เรื่องนวัตกรรมและความยั่งยืนของ
เศรษฐกิจ	 สังคม	 	 (1	 st	 Internat ional	 	 Conference	 on
Innovation	and	Sustainability		หรือ		ICOIS	2013)		ระหว่างวันที่	
3-4	 เมษายน	 2555	ณ	 มหาวิทยาลัยซันเวย์	 ประเทศมาเลเซีย	
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากนั
กวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั่วโลก	 อันนำไปสู่
การสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรของคณะต่อไป
 รองศาสตราจารย์อาหวัง				ล่านุ้ย		กล่าวเพิ่มเติมว่า		การสัมมนา
ในครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		
นำเสนอบทความผลงานทางวิชาการจากทั่วโลก	 จำนวน	 90	 เรื่อง			
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือภาครัฐและเอกชน	 การ
เจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย	นวัตกรรมทางสังคม
และการพัฒนาที่ยั่งยืน	 การจัดการองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจ	 ICT	
และเครือข่ายทางสังคม	 และอื่นๆ	 และมีการปาฐกถานำโดย		
ดร.สุรินทร์	พิศสุวรรณ			(Dr.	Surin	Pitsuwan	)		เลขาธิการอาเซียน				
ดาโต๊ะ	เซอรี	มุสตาฟา		โมฮัมมัด		(Datuk	Seri	Mustapa	Mohamed)			
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศ		นายเฮนริก	พอลเซิล
(Mr.	 Henrik	 Paulsson)	 รองประธานบริษัทอิริคสัน	 ผู้สนใจ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 	 อาจารย์กัลยา	 ดาราหะ		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี	โทร.0	7331	3928-45	ต่อ	3016

เปิดเวทีวิชาการนานาชาตินำเสนอผลงาน

สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
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ม.อ. ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา

“เลือกแนวทาง...วางอนาคต”

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ร่วมงานตลาดนัดอุดมศึกษา	
ครั้งที่	17		เมื่อวันที่	20-21	พฤศจิกายน	2555	ณ	ณ	อาคารจักรพันธ์
เพ็ญศิริ	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตบางเขน	 	 จัดโดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาทั่ วประ เทศ 	 โดยมี 	
รศ.วุฒิชัย	 กปิลกาญจน์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นประธานในการเปิดงาน	 ในงานประกอบด้วยกิจกรรม	
บูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตร	 ตลอดจน
กิจกรรมบนเวทีของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ	 ที่ เข้าร่วมงาน
กา รบร รยายพิ เ ศษ 	 กา ร ให้ ค ำปรึ กษาและกา รแนะแนว
การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา	.		

 ครั้งที่

 17 
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	 เมื่อวันที่	6-7	ธันวาคม	2555		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		
ร่วมงานตลาดนัดอุดมศึกษา	ณ	 อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ	 72	
พรรษา	บรมราชินีนาถ	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 เพื่อให้ข้อมูลการ
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี	แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน
เขตภาคเหนือ	 ซึ่ งมีสถาบันการศึกษาทั้ งรัฐและเอกชนจาก
ทั่วประเทศเข้าร่วมงานกว่า	 80	 สถาบัน	 และมีผู้สนใจทั้งนักเรียน
นักศึกษา	 ครูแนะแนว	 และผู้บริหารสถานการศึกษาเข้าร่วมงาน
กว่า	15,000	คน
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	 คณะรัฐศาสตร์	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 	 วิทยาเขต
ปัตตานี 	 ร่วมกับ	 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 และ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี	 จัดกิจกรรม
เวทีสัญจร	รายการวิทยุรัฐสภา..พบเยาวชน	ครั้งที่	1/2556		เมื่อวันที่	9
มกราคม	2556		ณ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์		วิทยาเขตปัตตานี		

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 นำบุคลากร
จากกองอาคารสถานที่ 	 จำนวน	 40	 คน	 มาศึกษาดูงานด้าน
สาธารณูปโภคและระบบรักษาความปลอดภัยและการจัดการ
จราจร	 ผศ.ชำนาญ	 	 บุญญาพุทธิพงศ์	 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน	 กล่าวต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน	 โดยมี	
อาจารย์ ธั นฐกรณ์ 	 	 พงศ์พิมล 	 ผู้ ช่ วยอธิ การบดีฝ่ ายจัดการ
ก่อสร้างและดูแลรักษา	 นายชุมพล	 	 จันทรสม	 ผู้อำนวยการ
กองอาคาร	หัวหน้างานต่างๆ	 ของกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ	
ร่วมให้การต้อนรับ	 เมื่อวันที่	 6	 ธันวาคม	2555	 	ณ	ห้องสิริคุณากร	 3
อาคารสิริคุณากร	สำนักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี	 จัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์		
เมื่อวันที่	 3	 ธันวาคม	 2555	 	 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์	 ความสามัคคี
ภายในองค์กร

	 ชาวสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ
พ ระบาทสม เด็ จพระ เ จ้ า อยู่ หั ว 	 เ นื่ อ ง ใน โอกาสมหามงคล
เฉลิ มพ ระชนมพร รษา 	 5 	 ธั น ว ามหา ร าช 	 โ ดย ในภาค เ ช้ า
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล	ณ	 ลานศิลปวัฒนธรรม		
พิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
ณ	ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี	 ภาคค่ำร่วมในพิธี
ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
ณ	ลานศิลปวัฒนธรรม

พสกนิกรชาวปัตตานี ร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
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ระดับปริญญาโท
	 	 เคมีประยุกต์,	เทคโนโลยีพอลิเมอร์,	ฟิสิกส์์ประยุกต์,	วิธีวิทยาการวิจัย,	วิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ,		ชีววิทยาประยุกต์,	เทคโนโลยีการประมง,				คณิตศาสตร์ประยุกต์
ระดับปริญญาเอก
	 	 เทคโนโลยีพอลิเมอร์,	วิธีวิทยาการวิจัย
เว็บไซต์ : http://www.sat.psu.ac.th/ 

เบอร์โทร 07333 1303  โทรสาร 07333 5130

วิทยาลัยอิสลามศึกษา
 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

015 วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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วิสัยทัศน์และพันธกิจวิทยาเขตปัตตานี

พันธกิจ

	 “มหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ	บนฐานพหุวัฒนธรรม	
เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์”

	 1.	 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้
	 	 บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจ
	 	 พอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้
	 	 ในหลากหลายรูปแบบ
	 2.	 สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการ	 ในสาขาที่
	 	 สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้
		 	 และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล
	 3.	 ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐาน
	 	 ประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพื่อสร้าง
	 	 ปัญญาคุณธรรม	สมรรถนะและโลกทัศน์สากล
	 	 ให้แก่บัณฑิต


