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	 “ขอขอบพระทัย	 และขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง	 ที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิด	
รวมทัง้ให้ค�ามั่นสัญญาด้วยประการต่างๆ	ข้าพเจ้าขอแสดงสนองพร	และไมตรจีติทัง้นัน้ด้วยใจจรงิเช่นกัน
	 บ้านเมืองของเราเป็นสุขสืบมาช้านาน	 เพราะเรามีความเป็นปึกแผ่นในชาติ	 และต่างบ�าเพ็ญกรณียกิจ
ตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกัน	 เพื่อประโยชน์ของชาติ	 คนไทยทุกคน	 จึงควรจะตระหนักในข้อนี้ให้มาก
และตั้งใจประพฤติตัวปฏิบัติงานให้สมฐานะและหน้าที่	 เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์ส่วนร่วม	 คือความมั่นคง
ปลอดภัยของชาตบิ้านเมอืงไทย	
	 ขออ�านาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สทิธิ์	จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้มแีต่ความสุขความเจรญิ
ตลอดไป”

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ในการพระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษา	86	พรรษา	5	ธันวาคม	2556	
ณ	ท้องพระโรง	ศาลาราชประชาสมาคม	วังไกลกังวล	อ�าเภอหัวหนิ	จังหวัดประจวบครีขีันธ์



ม.อ. ร่วมกิจกรรมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
“เลือกเส้นทางสร้างอนาคต บนถนนสายอุดมศึกษา”  

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 ดร.ด�ำรงค์	ศรีพระรำม	รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร		มหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร ์ 	 เป ็นประธำนเป ิดงำน	 นิทรรศกำรตลำดนัด
หลักสูตรอุดมศึกษำ	 ครั้งท่ี	 18	 ประจ�ำปี	 2556	 	 ที่มหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์	จัดโดย	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	ร่วมกับส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ	และสถำบันอุดมศึกษำทั่วประเทศ	จัด
ขึ้นเมื่อวันที่	21-22		พฤศจิกำยน	2556		ณ	อำคำรจักรพันธ์	เพ็ญศิริ	
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	 บำงเขน	 ตำมนโยบำยกำรกระจำย
โอกำสทำงกำรศึกษำ 	 โดยมี รูปแบบกิจกรรมในโครงกำร
ประกอบด้วยกำรจัดนิทรรศกำรเผยแพร่ข ้อมูลหลักสูตรระดับ
อุดมศึกษำของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	 กำรให้ค�ำปรึกษำและ
กำรแนะแนวกำรศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำ	กำรบรรยำย	กำรสัมมนำ
ทำงวิชำกำร	กำรแนะน�ำกำรเรียนในระดับอุดมศึกษำ	กำรแสดงผล
งำนทำงวิชำกำร	ผลงำนวิจัยของคณำจำรย์และนิสิตทั้งที่ได้เผยแพร่
แล้วและก�ำลังด�ำเนินกำร	 และกิจกรรมกำรเย่ียมชมคณะวิชำ	ณ	
วิทยำเขตบำงเขน	 ได้รับควำมสนใจจำกผู้ร่วมงำนร่วม	 20,000	คน	
	 ทั้งนี้มีบูธจำกสถำบันกำรศึกษำจำกรัฐ	 เอกชนทั้งในและต่ำง
ประเทศ	จ�ำนวน	81	บูธ			ได้แก่		สมำคมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย		

(แอดมิ ชชั่ น ) 	 	 มหำ วิทยำลั ยนอร ์ ทกรุ ง เทพ
วิทยำลัยรำชพฤกษ์	 	 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์			
มหำวิทยำลัยสยำม 	 	 มหำวิทยำลัยกรุ ง เทพ		
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ			มหำวิทยำลัยทักษิณ		
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี	 	 มหำวิทยำลัยแม่โจ	้
มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนดุ สิต 	 มหำวิทยำลัย
แม ่ฟ ้ ำหลวง	 	 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร 	์		
มหำวิทยำลัยขอนแก่น	 สถำบันปัญญำภิวัฒน	์	
มหำวิทยำลัยนเรศวร	มหำวิทยำลัยเชียงใหม	่	

มหำวิทยำลัยชินวัตร	 	 สถำบันเทคโนโลยีไทย	 –	 ญ่ีปุ่น
มหำวิทยำลัยรังสิต		มหำวิทยำลัยรำชภัฎสุรำษฎร์ธำนี		มหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์	 Raffles	 Design	 International	 สถำบันบัณฑิต
พัฒนบริหำรศำสตร์	 มหำวิทยำลัยมหิดล	 สถำบันกำรบินพลเรือน	
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช	 	 มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำ	 สถำบัน
เทคโนโลยีทำงทะเลแห่งเอเชีย		มหำวิทยำลัยคริสเตียน		มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ	 	 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
มหำวิทยำลัยเนชั่น	 	 จุฬำลงกรณมหำวิทยำลัย	 	 มหำวิทยำลัย
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ม.อ. ร่วมกิจกรรมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
“เลือกเส้นทางสร้างอนาคต บนถนนสายอุดมศึกษา”  
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มุมหนึ่งในรั้วศรีตรัง

พระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2539

สารอวยพรปีใหม่ 2557

นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ได้รับทุนฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรม
อาหรับ ณ กรุงดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

ประสบการณ์เมืองดูไบ ประทับใจเป็นไหนๆ

เปิดงานเทศกาลอาหารชายแดนใต้ เพื่อส่งเสริมการตลาด
เพิ่มช่องทางการจำาหน่ายสินค้าชายแดนภาคใต้ และสินค้าโอทอป 
รองรับเศรษฐกิจอาเซียน

รวมพลัง ราชการไทย ลดใช้พลังงาน

ภาพเป็นข่าว

แนะนำาหลักสูตรวิทยาเขตปัตตานี

ขอเชิญสมัครสมาชิกรับข่าวสารจากสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

เอเชียอำคเนย์	 ศูนย์ฝ ึกพำณิชย์นำวี	 มหำวิทยำลัยนำนำชำติ
แสตมฟอร ์ด	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
บัณฑิตศึกษำ	จุฬำลงกรณมหำวิทยำลัย	วิทยำลัยเซำท์อิส	บำงกอก		
จุฬำลงกรณ์รำชวิทยำลัย	 มหำวิทยำลัยศิลปำกร	 	 	 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร	มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ		
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ	 	 สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณ
ทหำรลำดกระบัง		 มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม	 	 วิทยำลัยดุสิตธำนี
มหำวิทยำลัยพะเยำ	 	 มหำวิทยำลัยศรีปทุม	 	 วิทยำลัยกรุงเทพ
สุวรรณภูมิ	 มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลธัญบุรี	 	 มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต	 	มหำวิทยำลัยพำยัพ	
คณะ/หน่วยงำน	และมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	



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



	 ปี	 2556	 เป็นปีที่ยุ่งยำกอีกปีหน่ึงของประเทศไทย	แต่ท่ำมกลำงควำมยุ่งยำกทำงกำรเมืองก็มีข่ำวดีส�ำหรับ
ชำวมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	คือเรื่องกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยของ	Time	Higher	Education	ส�ำหรับประเทศ
เศรษฐกิจใหม่	 ซึ่งมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ได้รับกำรจัดอันดับที่	 89	 ใน	100	มหำวิทยำลัยที่ได้รับกำรจัดอันดับ		
มีมหำวิทยำลัยไทยเพียง	5	แห่งเท่ำนั้นท่ีได้รับกำรจัดอันดับใน	100	อันดับแรก	แสดงถึงมำตรฐำนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนและกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	และกำรท�ำงำนที่เอำจริงเอำจังของบุคลำกรทุกฝ่ำยที่ช่วยกัน
ท�ำให้มหำวิทยำลัยมีกำรพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่อง	 ในช่วงปีที่ผ่ำนมำมหำวิทยำลัยได้เริ่มส่งเสริมให้มีกำรสอนแบบ
ใหม่ที่เน้น	Active	 learning	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษำมีทักษะกำรศึกษำหำควำมรู้และ	สังเครำะห์ควำมรู้
โดยมีอำจำรย์เป็นผู้แนะน�ำ	มำกกว่ำกำรสอนจำกอำจำรย์เพียงอย่ำงเดียว	และกำรขับเคลื่อนให้มีกำรน�ำงำนวิจัย

ไปพัฒนำชุมชนเป้ำหมำย	 ซึ่งงำนดังกล่ำวยังต้องด�ำเนินกำรต่อไปในปีหน้ำ	 ขณะเดียวกันงำนส�ำคัญอีกอย่ำงที่มหำวิทยำลัยก�ำลังขับเคลื่อน
คือกำรเปลี่ยนสถำนะมหำวิทยำลัยจำกกำรเป็นส่วนรำชกำรไปเป็นมหำวิทยำลัยในก�ำกับของรัฐซึ่งในขณะนี้อยู ่ระหว ่ำงกำรท�ำ
ประชำวิจำรณ์ร่ำง	พ.ร.บ.		และคำดว่ำสำมำรถน�ำเข้ำสภำมหำวิทยำลัยเพื่อขอควำมเห็นชอบในเดือนมีนำคม		2557
	 ในปี	 2557	 ยังเป็นปีท่ีท้ำทำยส�ำหรับกำรบริหำรมหำวิทยำลัย	 โดยยังต้องด�ำเนินกำรเรื่อง	 กำรสอนท่ีเน้น	 Active	 learning
กำรพัฒนำชุมชนเป้ำหมำยโดยใช้งำนวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำร	 กำรขับเคลื่อนไปเป็นมหำวิทยำลัยในก�ำกับของรัฐ	 กำรขับเคลื่อน
กำรเป็น	 Education	 Hub	 ของอำเซียนซึ่งได้รับงบประมำณมำในกำรด�ำเนินกำรโดยมีเป้ำหมำยในกำรเพ่ิมนักศึกษำบัณฑิตศึกษำ
ชำวต ่ำงประเทศ	 10	 %	 ของนักศึกษำบัณฑิตศึกษำทั้ งหมด	 กำรปรับระบบบริหำรบุคคลท้ังสำยอำจำรย ์และสำยสนับสนุน
ในเรื่องระบบกำรก�ำกับ	 ควำมก้ำวหน้ำและระบบกำรประเมินและค่ำตอบแทน	 และประเด็นส�ำคัญอีกเรื่องคือกำรปรับระบบ
กำรท�ำงำนให้มีสำยงำนให้สั้นลง	ลดกำรท�ำงำนที่ซ�้ำซ้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน
	 ในโอกำสข้ึนป ีใหม ่ น้ี 	 ผมขอให ้อ�ำนำจสิ่งศักดิ์สิท ธ์ิในสำกลโลก	 และบำรมีของสมเด็จพระบรมรำชชนก	 จงดลบันดำล
ให้ทุกท่ำนประสพแต่ควำมสุขกำย	สุขใจ	มีพลังกำยพลังใจในกำรท�ำกิจกำรต่ำงๆจนส�ำเร็จตำมประสงค์	 	 คิดหวังสิ่งใดก็ให้สมควำมมุ่งมำด
ปรำรถนำ	และมีสุขภำพแข็งแรงตลอดปี	2557
     	 รศ.	ดร.	ชูศักดิ์	ลิ่มสกุล
	 	 	 	 	 	 อธิกำรบดี	มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

	 ในวำระโอกำสปีใหม่	 2557	 	 ผมในนำมของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	 วิทยำเขตปัตตำนี
ขอขอบคุณคณำจำรย์	 บุคลำกร	 นักเรียน	 นักศึกษำทุกคน	 ท่ีได้ปฏิบัติหน้ำท่ีของตัวเองได้เป็นอย่ำงดี	
ท�ำให้งำนต่ำง	 ๆ	 ของมหำวิทยำลัยประสบควำมส�ำเร็จ	 มีควำมก้ำวหน้ำเป็นท่ียอมรับของชุมชน	 สังคม
ตลอดจนหน่วยงำนต่ำงๆ	ทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ
	 	 ดังนั้นในวำรดิถีขึ้นปีใหม่นี้		จึงขออ�ำนวยพรให้ทุกท่ำน	จงประสบแต่ควำมสุข	ควำมเจริญ	ประสบควำม
ส�ำเร็จในหน้ำที่กำรงำนและกำรเล่ำเรียน		ขอให้สุขภำพแข็งแรง	ปรำศจำกโรคภัยและภัยอันตรำยทั้งปวงตลอดไป

      					ผศ.สมปอง		ทองผ่อง
	 	 	 	 	 รองอธิกำรบดีวิทยำเขตปัตตำนี
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สวัสดี	สมาชิกครอบครัวสงขลานครินทร์	ทุกท่านครับ
	 แม้หลำยปีที่ผ่ำนมำน้ี	 จะมีเหตุกำรณ์ที่ไม่พึงประสงค์มำกมำย	ตลอดจนถึงปัจจุบัน	 วันน้ี	 และอำจจะยำว
ไปถึงพรุ่งน้ี	 มะรืนน้ี	 	 เดือนหน้ำ	ปีหน้ำ	 	 5	ปีข้ำงหน้ำ	หรือ	 	 10	ปีข้ำงหน้ำ	ล้วนเป็นสิ่งนอกตัว	แต่สิ่งที่ต้องอยู่กับ
เรำตลอดไป	คือ	ตัวเรำ	ลมหำยใจของเรำ	ควำมคิดของเรำควำมรู้สึกของเรำ	จิตใจของเรำ	และ	สติของเรำ	
	 จะท�ำอย่ำงไร	 เมื่อเรำก�ำหนดสิ่งต่ำงๆรอบตัวเรำไม่ได้	 ได้เพียงบำงส่วนเท่ำนั้น	 เรำก็ต้องเลือก	 ท่ีจะ
ก�ำหนดกับตัวเรำก่อน..ตัวเรำ	 คือจุดเริ่มต้น	 ของทุกอย่ำง	 แม้เรำ	 อำจจะเคยแพ้บ้ำง	 ก็ขออย่ำ	 ยอมแพ้แม้เรำ
อำจจะเคยผิดหวังบ้ำง	 ก็อย่ำสิ้นหวัง..มองไปไกลๆ	 คิดไปไกลๆ	 แล้วมองกลับมำใกล้ๆ	 คิดกับสิ่งใกล้ๆ
แล้วจะพบ	 สิ่งที่น่ำสนใจ	 บำงที	 เรำลืมสิ่งท่ีอยู่ใกล้ตัว	 เพรำะควำมท่ีอยู่ใกล้ตัว	 จึงท�ำให้ลืม	 ลืมเพรำะเคยชิน

ลืมเพรำะพบเห็นทุกวัน	จึงลืม	ที่จะท�ำสิ่งดีๆ	ให้กับตัวเอง	กับคนใกล้ๆ	รอบตัวเรำเอง
	 วันนี้	ลองท�ำอะไรสักอย่ำง	หรือหลำยอย่ำง	ที่เป็นสิ่งดีๆ	ให้กับตัวเอง	เรียกว่ำ	ให้รำงวัลกับตัวเอง..
	 อยำกได้อะไร	ซื้อ	..ซื้อในระดับที่พอเพียง	กับเรำ
	 อยำกกินอะไร	กิน..	กินในรำคำที่เหมำะสมกับเรำ	
	 อยำกท�ำอะไร	ท�ำ..	ท�ำในสิ่งที่ไม่เกิดผลเสียกับเรำ
	 แล้ว..ขยำยไปสู่คนใกล้ตัว	คนรอบตัว
	 เรำ	เกรงใจคนอื่นๆได้
	 เรำ	พูดดีกับคนอื่นได้
	 เรำ	ให้สิ่งดีๆกับคนอื่นได้
	 วันน้ี	 ขอสิ่งเหล่ำนั้น	 ให ้กับตัวเองบ้ำง	 ให ้กับคนใกล้ตัวบ ้ำง	 ถือเป ็นวงจรส่วนกลับ	 ของกำรถือประโยชน์ของเพ่ือมนุษย์
เป็นกิจท่ีหน่ึง	 	 เมื่อท�ำส่วนนั้นเต็มที่แล้ว	 เรำก็ขอให้นับตัวเรำ	 คนรอบตัวเรำ	 เป็นเพ่ือนมนุษย์ด้วยจึงสอดคล้องกับประโยคสุดท้ำย..
ที่พระบรมรำชชนกทรงสอนเรำ
	 “ลำภ	ทรัพย์	และเกียรติยศ	จะตกแก่ท่ำนเอง	เมื่อท่ำนทรงธรรมะแห่งอำชีพ	ไว้ให้บริสุทธิ์”

    	 ผศ.	นิฟาริด	ระเด่นอาหมัด
	 	 	 รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำและวัฒนธรรมวิทยำเขตปัตตำนี

ในศุภวำรดิถีขึ้นปีใหม่		พุทธศักรำช	2557		นี้
ขออ�ำนวยพรให้ทุกท่ำน	มีควำมสุข	ปลอดทุกข์โศกโรคภัย

สุขภำพพลำนำมัยสมบูรณ์ทั้งกำยและใจ
ชีวีสุขสดใส	สำมัคคีกลมเกลียวชำว	ม.อ.	ตลอดปีใหม่นี้เทอญ

	ผศ.ยุพดี	ชัยสุขสันต์
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิเทศสัมพันธ์	วิทยำเขตปัตตำนี

เจริญรุ่งเรืองใจให้สัมฤทธิ์
เจริญมิตรเจริญทรัพย์รับสุขสันต์
เจริญเกียรติเจริญกิจนิจนิรันดร์

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

ผศ.นพพร	เหรียญทอง
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำระบบ	วิทยำเขตปัตตำนี

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่	2557
	 ขออ�ำนำจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิท่ีท่ำน
เคำรพนับถือในทุกศำสนำ	ได้โปรดอ�ำนวยพรให้	 นักศึกษำ	
คณำจำรย์และบุคลำกร	ม.อ.	ทุกท่ำน	มีควำมสุข	ควำมส�ำเร็จ
ควำมปลอดภัย 	 และมีสุขภำพ	 ดี 	 สมบู รณ ์ 	 	 แข็ งแรง
ตลอดปีใหม่เทอญ	
	 ผศ.ดร.จ�าเนียร	ฉุ้นประดับ

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร	วิทยำเขตปัตตำนี

	 เนื่องในโอกำสวันขึ้นปีใหม่	 2557	 	 ผม
ขออ�ำนวยพรให้บุคลำกร	 นักศึกษำ	 นักเรียน
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	 จงมีพลำนำมัย
ที่สมบูรณ์	แข็งแรง	ประสบควำมส�ำเร็จในหน้ำที่
กำรงำน	 เจริญรุ ่งเรืองย่ิงขึ้นไปและสำมำรถ
ฝ่ำฝันอุปสรรคต่ำงๆ	 ท่ีได้เผชิญจนลุล่วงไปได้
ด้วยดีตลอดปีและตลอดไป

                         	อาจารย์อัฏฐพล		คงพัฒน์
	 ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ

และวัฒนธรรมวิทยำเขตปัตตำนี
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	 ในนำมของผู ้ บริหำร 	 คณำจำรย ์	
บุคลำกรและนักศึกษำ	 คณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี	มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
ขอให้ปีใหม่	2557	เป็นปีที่น�ำมำซึ่ง

ควำมสุข......	Happiness
ควำมส�ำเร็จ......Success

	 ควำมปลอดภัยไร้โรค.....Healthiness
และควำมสันติ.....Peacefulness

	 แด ่พวก เ รำชำวสงขลำนคริ นทร 	์
ครอบครัว	ญำติสนิท	และมิตรสหำย	เพื่อที่จะ
ร่วมกันน�ำพำธงชัยแห่ง	 “ประโยชน์สุขของ
มวลมนุษยชำติ”	 ตำมพระรำชปณิธำนต่อไป

รศ.	ดร.	ซุกรี	หะยีสาแม
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี		

สวัสดีปีใหม่		ปี		2557
ในวำระของกำรเฉลิมฉลองกำรขึ้นศักรำชใหม่
ในบรรยำกำศของควำมสุข	ควำมเบิกบำนใจ

ในควำมปรำรถนำดีจำกใจ	สู่ใจ
ขอควำมปิติยินดี

ขอควำมส�ำเร็จสมหวัง
ขอสุขภำพกำยใจที่แข็งแรง

ขอควำมดีงำม
มอบเป็นของขวัญแด่ทุกท่ำน

ผศ.ดร.ณัฐวิทย์		พจนตันติ
คณบดีคณะศึกษำศำสตร์

	 “กำรเริ่มต้นศักรำชใหม่ถือเป็น
กำรก้ำวล่วงไปของเวลำโดยธรรมชำติ
ที่แสดงถึงกำรเติบโตและกำรก้ำวไป
ข้ำงหน้ำ	 จึงขอใช้โอกำสอันดีนี้อวยพร
ให้ทุกท่ำนได้เติบโตพัฒนำทั้งกำย	 ใจ 
และหน ้ำ ท่ีกำรงำน	 เ พ่ือน�ำมำซึ่ ง
ควำมพัฒนำและเจริญเติบโตของ
สังคมของเรำต่อไปค่ะ”

ผศ.ดร.วลักษณ์กมล	จ่างกมล
คณบดีคณะวิทยำกำรสื่อสำร

สวัสดีปีใหม่	2557
ปีใหม่นี้หวังว่ำจะได้ทบทวนตนเอง

ปีใหม่นี้หวังว่ำจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ปีใหม่นี้หวังว่ำจะได้ปรับปรุง	พัฒนำตนเอง	
ปีใหม่นี้หวังว่ำจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ	ของชีวิต	

ปีใหม่ขอทุกท่ำนประสบควำมส�ำเร็จในทุกสิ่งที่หวัง
ตั้งใจและใฝ่หำ	

ขอให้ทุกท่ำนสุขสมปรำรถนำตลอดปีใหม่	2557

   	 รศ.อาหวัง	ล่านุ้ยคณบดี
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่	
ศุภชัยจงก่อเกิดล�้ำเลิศผล	
ศุภลักษณ์งดงำมยำมยินยล	
ศุภชนม์พร้อมพรั่งยั่งยืนนำน

ผศ.ชิดชนก		ราฮิมมูลา		
คณบดีคณะรัฐศำสตร์

สุข	....	สมหวังปีใหม่มำบรรจบ
สันต์	....	ประสบสุขใจในสมหวัง

วัน	....	ดีดีจงมีทุกคืนวัน
ปีใหม่	....สุขสดใสอย่ำงยั่งยืน

ผศ.พัชรียา	ไชยลังกา
รักษำกำรในต�ำแหน่งคณบดี

คณะพยำบำลศำสตร์	วิทยำเขตปัตตำนี

	 ในโอกำสขึ้นปีใหม่	 2557	 ดิฉันในนำมของบุคลำกร
ทุกๆ	คนของคณะศิลปกรรมศำสตร์	 ขออ�ำนำจ	สิ่งศักด์ิสิทธ์ิ
ทั้งหลำยท่ีทุกท่ำนนับถือ	 ช่วยดลบันดำลให้ทุกๆ	 ท่ำนมี
ควำมสุขภำย	สุขใจ	พ้นจำกโรคภัยทั้งปวงตลอดไปคะ

รศ.ระวีวรรณ		ชอุ่มพฤกษ์
รักษำกำรในต�ำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศำสตร์

	 เน่ืองในโอกำสวันข้ึนปีใหม่	 2557	 จะมำบรรจบ
ครบรอบอีกวำระหนึ่ง	 	 กระผมขออวยพรให้บุคลำกรและ
นักศึกษำมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	 	 จงประสบแต่
ควำมสุข	ควำมเจริญ	ขอให้ก้ำวหน้ำในชีวิตส่วนตัว	หน้ำที่
กำรงำน	ครอบครัวและสังคมสืบไป

ดร.ยูโซะ		ตาเละ
ผู้อ�ำนวยกำรวิทยำลัยอิสลำมศึกษำ
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นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี
ได้รับทุนฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ 
ณ กรุงดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

	 นักศึกษำวิชำเอกภำษำอำหรับ	 คณะมนุษยศำสตร ์และสังคมศำสตร ์ 	 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์ 	 วิทยำเขตปัตตำนี
ได้รับกำรคัดเลือกจำกสถำนกงสุลใหญ่ประจ�ำกร	ุงดูไบ	 ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์หรือ	 ยูเออี	 รวม	 4	 รำย	 ได้แก่	 นำยสุรัตน์	 สุดด�ำ,
นำยวุฒิชัย	 รักษำ,นำยอิสมำแอ	 มะซะ	 และนำยรอเชด	 บูเดียะ	 ไปร่วมศึกษำภำษำอำหรับ	 และภำษำอังกฤษเป็นเวลำ	 1	 เดือน	
เมื่อวันที่	 8	 กันยำยน	 –	 6	 ตุลำคม	 2556	 	 ตำมโครงกำรส่งเสริมโอกำสกำรศึกษำแก่เยำวชนไทยมุสลิมของสถำนกงสุลใหญ่ประจ�ำ
กร	ุงดูไบ	 เพ่ือเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำแด่เยำวชนไทยมุสลิมจำกจังหวัดชำยแดนใต้	 โดยเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ภำษำและวัฒนธรรมอำหรับระยะสั้น	 ณ	 University	 of	 Wollongong	 in	 Dubai	 (UOWD)	 เป็นระยะเวลำ	 1	 เดือน	 เพ่ือส่งเสริม
ควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำ	วัฒนธรรม	สังคม	และเปิดโลกทัศน์ส�ำหรับเยำวชนไทยมุสลิมจำกจังหวัดชำยแดนใต้

	 อ ำจำ รย ์ 	 อั สสมิ ง 	 ก ำ เ ซ็ ง
หัวหน้ำภำควิชำภำษำตะวันออก
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์	
มหำ วิ ทยำลั ยส งขลำนคริ นท ร 	์
วิทยำเขตปัตตำนี	กล่ำวว่ำ		โครงกำร
ส ่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำแด่
เ ยำวชนไทยมุ สลิ มจำกจั งหวั ด
ชำยแดนใต ้ 	 เป ็น โครงกำรของ

สถำนกงสุลใหญ่ประจ�ำกร	ุงดูไบ	 	 โดยมีวัตถุประสงค์	 เพ่ือให้
นักศึกษำไทยมุสลิมจำกจังหวัดชำยแดนใต้ได้เปิดโลกทัศน์	 และ
แลกเปลี่ยนควำมรู้	 วัฒนธรรม	 ตลอดจนสัมผัสชีวิตควำมเป็นอยู่
ของประเทศมุสลิมสำยกลำง	 เพ่ือโอกำสในกำรขยำยควำมร่วม
มือระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน	 อีกท้ังเป็นกำรส่งเสริม
ภำพลักษณ์	 และยกระดับบทบำทของไทยในด้ำนกำรศึกษำ	 โดย
เป็นกำรส่งเสริมและเพ่ิมพูนบทบำทของประเทศไทยใน	กำรปลูกฝัง
กำรอยู่ร่วมกันในสังคมแก่เยำวชน	 และประชำสัมพันธ์บทบำท
ของไทยในกำรใช้กำรศึกษำแก้ไข	 ปัญหำควำมขัดแย้งในจังหวัด
ชำยแดนใต้ด้วย		 และนับเป็นโอกำสที่ดีที่นักศึกษำจำกแผนก
วิชำภำษำอำหรับ	 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์	 ได้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมภำษำและวัฒนธรรมอำหรับระยะสั้น	ณ	UOWD	ซึ่ง
หลักสูตรดังกล่ำวมีกำรสอนภำษำอำรบิก	 โดยเน้นบทสนทนำและ
กำรฝึกไวยกรณ์ภำษำอำรบิก	 ตลอดจนกำรพำคณะนักศึกษำ
ทัศนศึกษำสถำนที่ส�ำคัญต่ำง	ๆ	 ในดูไบ	อำทิ	 Jumeirah	Mosque,	
ตลำดท้องถ่ิน	 ตลำดทอง	 ตลำดปลำ	 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินดูไบ	 เขต
เมืองเก่ำ	 ฯลฯ	 เพ่ือเปิดโอกำสให้นักศึกษำได้สัมผัสถึงชีวิตควำม
เป็นอยู่ของชำว	 UAE	 และชำวต่ำงชำติในดูไบ	 ตลอดจนฝึกฝน
กำรใช้ภำษำอำรบิกในชีวิตประจ�ำวันในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ		 		

	 นอกจำกน้ี	 สถำนกงสุลใหญ่ประจ�ำกร	ุงดูไบ	 	 ยังได้จัดให้
คณะนักศึกษำ	 เดินทำงเย่ียมชม	Sheikh	Zayed	Grand	Mosque	
ซึ่งเป็นสถำนที่ส�ำคัญทำงศำสนำของ	 UAE	 โดยมัสยิดดังกล่ำว
เป็นสถำนที่ใช้ส�ำหรับประกอบพิธีทำงศำสนำที่ส�ำคัญของชำติ	 และ
เป็นสถำนท่ีฝังพระศพของ	H.H.	 Sheikh	 Zayed	 bin	 Sultan	 Al	
Nahyan	 อดีตผู้ก่อตั้งประเทศ	และประธำนำธิบดี	 UAE	ตลอดจน
เดินทำงเย่ียมเยือนและพบปะพูดคุยกับนักเรียนไทยมุสลิม	 ท่ีได้
รับทุนจำกรัฐบำล	 UAE	 ให้ศึกษำเล่ำเรียนในระดับมัธยมศึกษำ
ที่เมืองอัลเอน	 เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และควำมคิดเห็น
ระหว่ำงกันด้วย		ท้ังนี้	 ระหว่ำงช่วงเวลำท่ีคณะนักศึกษำพ�ำนักอยู่
ในดูไบ	 ยังได้เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ	 ท่ี	 สถำนกงสุลใหญ่ประจ�ำ
กร	ุงดูไบ	 ร่วมกับชุมชนไทยในดูไบและรัฐใกล้เคียงได้จัดขึ้น	 อำทิ	
กำรเข ้ำร ่วมกำรแข่งขันโยนโบว์ลิ่งกระชับควำมสัมพันธ์ของ
ชุมชนไทย	และเข้ำร่วมเป็นกองเชียร์ทีมวอลเล่ย์บอลไทยในกำรแข่ง
ขันวอลเล่ย์บอลชำย	ชิงแชมป์เอเชีย	ครั้งที่	17	ณ	เมืองดูไบอีกด้วย
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ประสบการณ์เมืองดูไบ
ประทับใจเป็นไหนๆ

	 ดูไบเป็นเมืองท่ีเจริญและร�่ำรวยมำกเมืองหนึ่งมีกำรพัฒนำ
อยู่ตลอดเวลำมีตึกระฟ้ำท่ีสวยงำมและโดดเด่นหลำกหลำยรูปแบบ
ที่แสดงถึงกำรพัฒนำอย่ำงไม่หยุดน่ิงของเมืองน้ีและยังเป็นเมืองที่
เปิดเสรีด้ำนเศรษฐกิจมีกำรสนับสนุนด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงเต็ม
รูปแบบจึงท�ำให้เมืองดูไบเต็มไปด้วยนักธุรกิจนักท่องเที่ยวและคน
งำนจำกหลำกหลำยเชื่อชำติมำอยู่รวมกันกำรใช้ชีวิตจึงค่อนข้ำง
เป็นพหุวัฒนธรรมต้องท�ำควำมเข้ำใจถึงวัฒนธรรมของซึ่งกันและ
กันต้องใช้ภำษำอังกฤษในกำรติดต่อสื่อสำรเพรำะถือว่ำเป็นภำษำ
กลำงของโลก	 (ส�ำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ไปเยือนท่ีดูไบอำจจะ
คิดว่ำดูไบเป็นเมืองอำหรับและแน่นอนคนที่น้ันก็ต้องพูดภำษำ
อำหรับแต่จริงๆ	 แล้วคนอำหรับสวนใหญ่ที่ น่ี เขำจะใช้ภำษำ
อังกฤษได้และสำมำรถที่จะติดต่อกับชำวต่ำงชำติได้สบำย)	
	 ส�ำหรับตลอดช่วงเวลำที่เรำอยู่ท่ีดูไบหน่ึงเดือนเต็ม	 คือตั้งแต่
วันที่	8	กันยำยน	ถึง	7	ตุลำคม	2556	เรำก็ได้พยำยำมใช้เวลำให้คุ้ม
ค่ำท่ีสุดโดยทุกๆวันเรำจะข้ึนแท็กซี่จำกโรงแรมไปยังมหำวิทยำลัย
และใช้เวลำสำมชั่วโมงเต็มในกำรเรียนหลังจำกนั้นเรำก็จะกลับไป
ยังโรงแรมโดยขึ้นรถมหำวิทยำลัยบ้ำงแท็กซี่บ้ำงหรือบำงวันเรำก็
เดินกลับท่ำมกลำงแดดท่ีร้อนจัดแต่สวนใหญ่พวกเรำจะใช้เวลำ
หลังเรียนโดยกำรขี้นรถไฟฟ้ำเพ่ือชมเมืองดูไบ	 และไปยังสถำน
ที่ต่ำงๆ	 และเมื่อถึงวันหยุดศุกร์เสำร์	 พ่ีๆ	 จำกสถำนกงสุลก็ได้
จัดกิจกรรมโดยพำพวกเรำไปเที่ยวที่สถำนที่ท่องเทียวต่ำงๆ	 เช่น
ทะเลทรำยซำฟำรี	 มัสยิดชีคซำยิด	 และภูเขำฮำฟีต	 ส่วนกิจกรรม
ที่ทำงมหำวิทยำลัย	 University	 of	Wollongong	 in	 Dubai	 ซึ่ง
เป็นสถำนท่ีท่ีเรำไปเรียนภำษำอำหรับ	 อำจำรย์ก็ได้พำพวกเรำ
ไปทัศนศึกษำ	ณ	 สถำนที่ต่ำงๆ	 เช่นกันเช่นพิพิธพันธุ์ดูไบ	 อิบนู
บำตูตำมอลล์และร้ำนอำหำรเลบำนอน	 เป็นต้น	 กำรได้ไปใช้
ชีวิตท่ีดูไบถือเป็นประสบกำรณ์อันล�่ำค่ำมำกทีเดียวส�ำหรับเรำ
ซึ่งเป็นนักศึกษำวิชำเอกภำษำอำหรับ	 คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์	 มอ.ปัตตำนี	 เพรำะเรำได้สัมผัสกับควำมเป็นพหุ
วัฒนธรรมอย่ำงแท้จริงและได้ใช้ชีวิตอยู่กับคนท่ีมำจำกหลำก

หลำยประเทศ	 ท�ำให้เรำได้เรียนรู้กับหลำยสิ่งหลำยอย่ำง	 อีกท้ัง
ท�ำให้มุมมองกำรมองโลก	 โดยเฉพำะโลกอำหรับที่หลำยคนอำจ
คิดว่ำเป็นประเทศท่ีไม่ค่อยเปิดรับวัฒนธรรมจำกข้ำงนอกหรือ
วัฒนธรรมตะวันตก	 แต่ในควำมเป็นจริงแล้ว	 เป็นเรื่องท่ีเรำคิด
กันไปเอง	 ในหลำยๆ	 เรื่องท่ีประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์	 (United	
Arab	Emirates)	มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ	ไม่ว่ำเรื่องกำรค้ำ	กำรลงทุน
กำรตดิต่อสือ่สำร	เทคโนโลยี	ตลอดจนภำษำ	โดยเฉพำะภำษำองักฤษ
ซึ่งกลำยเป็นภำษำที่จ�ำเป็นส�ำหรับนักศึกษำทุกคน	 ที่ต้องก้ำว
ไปสู่โลกแห่งกำรแข่งขันที่สูงมำกในขณะนี้
	 ส่วนของบรรยำกำศของกำรเรียนเป็นบรรยำกำศที่สบำยๆ	แต่
ก็มีตื่นเต้นบ้ำงในช่วงแรกๆ	เพรำะทุกวันมีกำรน�ำเสนอหน้ำชั้น	เรียน
โดยให้เล่ำถึงเรื่องรำวควำมต่ำงกันในแง่ของประเพณี	ควำมเชื่อ
และวัฒนธรรมกำรใช้ชีวิตระหว่ำงสองประเทศ	 	 ดูเหมือนกับว่ำเรำ
ก�ำลังท�ำหน้ำที่เป็นทูตวัฒนธรรมอย่ำงไงอย่ำงงั้น	 ทั้งนี้เพ่ือเป็นกำร
ฝึกฝนทักษะกำรพูดและกำรใช้ค�ำภำษำอำหรับ	 ซึ่งพวกเรำต้อง
เตรียมตัวและหำข้อมูลในกำรน�ำเสนอทุกวัน	 และในหน่ึงสัปดำห์
ทำงมหำวิทยำลัยจะจัดให้ไปศึกษำตำมสถำนท่ีต่ำงๆ	 เช่นตลำดพ้ืน
เมือง	 สถำนท่ีท่องเท่ียว	 ร้ำนอำหำรเ	ป็นต้น	 เพ่ือให้เรำได้ใช้ภำษำ
อำหรับที่เรียนในห้องเรียนกับเจ้ำของภำษำในสถำนที่จริงกำรเรียน
แบบน้ีก็สนุกไปอีกแบบและท้ำทำยสติปัญญำของเรำเป็นอย่ำงดี
อีกทั้งมีกำรพบปะนักศึกษำกลุ ่มอื่นที่มำเรียนภำษำอำหรับท่ีน่ี
เป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและกำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนท่ีดี
มำก	เพรำะกำรเรียนให้ห้องเรียนถือเป็นห้องแล็ป	และเรำต้องน�ำองค์
ควำมรู้เหล่ำนั้นไปใช้จริง	กับสถำนที่และชีวิตจริง	กระบวนกำรเรียนรู้
ในลักษณะน้ีท�ำให้เรำเข้ำใจชีวิตจริงมำกขึ้น	 รู้จักที่จะปรับตัวเข้ำหำ
กับสิ่งแวดล้อม	 สุดท้ำยคืออำจำรย์ไม่ต้องคอยมำจี้ให้เรำอ่ำน
บอกให้เรำท่อง	 แต่เป็นกระบวนกำรท่ีท�ำให้ผู ้เรียนแต่ละคนมี
จิตส�ำนึกและมีควำมตระหนึกที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง	 ซึ่งเรำคิดว่ำ
เป็นสิ่งที่ดีมำก	ๆ	ส�ำหรับกำรสร้ำงนิสัยรักที่จะเรียนรู้

โดยนายสุรัต สุดด�า, นายวุฒิชัย รักษา, นายรอเชด บูเดียะ, นายอิสมาเเอ มะซะ
นักศึกษาวิชาเอกภาษาอาหรับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ได้เช้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ 
ณ กรุงดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
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	 ส่วนควำมประทับใจในเมืองดูใบแล้ว	 เรำคิดว่ำดูใบเป็นเมือง
ที่มีอะไรหลำยๆ	อย่ำงที่เป็นที่สุดในโลกเช่นมีตึกที่สูงที่สุดในโลกอย่ำ
งบรูจคอลีฟำห์	ห้ำงที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่ำงดูใบมอลล์	แหวนทองค�ำ
ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ตั้งอยู่ในตลำดโกล์วซูค	 เป็นต้น	 กิจกรรมกำร
ท่องเท่ียวท่ีเรำท�ำที่น้ีก็เป็นอีกอย่ำงหน่ึงที่เรำประทับใจเช่นกำรได้
ไปเยือนมัสยิดที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ	ของโลก	อย่ำงมัสยิดเชคซำยิด
ซึ่งเรำได้พบกับควำมย่ิงใหญ่และอลังกำรกับสถำปัตยกรรมแบบ
อิสลำม	กำรได้ไปเย่ียมชมทัศนียภำพบนภูเขำฮำฟีตในเมืองอัลอีน
ที่นั้นเรำสำมำรถมองเห็นวิวทิวทัศน ์ของสองประเทศอย ่ำง
สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์และโอมำนอย่ำงชัดเจน	และที่ท้ำทำยท่ีสุด
คือกำรได้ไปเท่ียวแบบซำฟำรีย์	 (desert	 safari)	 น่ังรถท่องไปใน
ท้องทะเลทรำยสุดลูกหูลูกตำในยำมพลบค�่ำและดื่มด�่ำกับอำหำร
และกำรแสดงโชว์ในยำมค�่ำคืนกลำงทะเลทรำยท่ีเป็นโอเอซิส	กำร
ได้เที่ยวชมตึกที่สูงท่ีสุดในโลก	 ห้ำงที่หรูหรำหรือจะน่ังชมตะวัน
ตกดินที่หำดจูไมร่ำ	และเกำะต้นปำล์มก็สุดแสนจะบรรยำย	แต่สิ่งที่
สนุกไปกว่ำน้ันคือกำรได้เดินเลือกซื้อของในตลำดโกล์วซูค	 และ
ได้ปะทะคำรมกับพ่อค้ำแม่ขำยอันนี้เป็นกำรเพ่ิมทักษะทำงภำษำ
เป็นอย่ำงดี	 แต่กิจกรรมที่พวกเรำประทับใจเป็นไหน	 ๆ	 คือกำรได้
ท�ำหน้ำที่ของคนไทยในกำรร่วมเชียร์ทีมนักตบลูกยำงไทยในทัวร์
นำเมนท์ชิงแชมป์เอเชีย	ท�ำให้เลือดควำมรักชำติสูบฉีดอย่ำงบอก
ไม่ถูกและอีกกิจกรรมที่สุดแสนจะชื่นมื่นคือกำรได้พบปะคนไทย

ที่ท�ำงำนในดูใบและร่วมกิจกรรมโยนโบว์ลิ่งด้วยกันถือว่ำเป็น
บรรยำกำศของควำมเป็นพ่ีเป็นน้องที่สุดแสนจะอบอุ่น	 แถมยังได้
แลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวทำงกำรท�ำงำนในต่ำงแดนอีก	 สิ่งท่ี
ขำดไม่ได้คืออำหำรกำรกินของคนท่ีน่ี	 อำหำรท่ีน่ีมีรสชำติออกจืด	 ๆ
และเค็มนิดหน่อยซึ่งเป็นรสชำติท่ีคนไทยไม่ค่อยชอบเท่ำไหร่	 ฉะน้ัน
พวกเรำเลยเลือกที่จะท�ำอำหำรทำนกันเองซึ่งถือว่ำโชคดีท่ีเมืองไทย
ส่งออกผงปรุงอำหำรส�ำเร็จรูปมำดูใบซึ่งช่วยให้มือใหม่หัดเข้ำครัว
อย่ำงพวกเรำได้เป็นอย่ำงดี	 แต่อำหำรที่น่ีใช่ว่ำจะทำนไม่ได้เอำ
เสียเลย	 มีเมนูที่พวกเรำชอบทำนกันคือเมนูอัลมัชวียำต	 คือเมนู
ประเภทของย่ำงโดยเฉพำะเนื้อแกะ	 และอีกเมนูคือกำรได้ทำน
ขนมปังจิ้มกับฮูมุซก็พอท่ีจะทดแทนกันได้	 กำรได้รับโอกำสเดิน
ทำงมำเยือนและได้ใช้ชีวิตเมืองนี้ถือว่ำเป็นประสบกำรณ์ท่ียำก
ต่อกำรลืมเลือนเมื่อได้บันทึกเรื่องรำวต่ำงๆ	ผ่ำนบทควำมนี้
	 สุดท ้ำยน้ีนี้ 	 ต ้องขอขอบพระคุณทำงสถำนกงสุลใหญ่
ประจ�ำเมืองดูไบ	 ท่ีหยิบย่ืนโอกำสดี	 ๆ	 แบบนี้ให้	 กำรได้รับโอกำส
ครั้งน้ีถือเป็นประสบกำรอันล�้ำค่ำ	 ที่ท�ำให้พวกเรำได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
บนโลกอันกว้ำงใหญ่ใบนี้	 	 และกำรได้รับโอกำสในครั้งน้ียังเป็น
แรงบัลดำลใจให้กับเรำทั้งสี่คน	 ในกำรท่ีจะไขว่คว้ำหำควำมรู้
ในเรื่องของภำษำอำหรับให้ไปสู่ในระดับท่ีสูงข้ึนต่อไปและต้อง
ขอขอบพระคุณพ่ีๆ	 ที่ท�ำงำนในสถำนกงสุลอย่ำงพ่ีอ้อม	 พ่ีชำลี	
และพ่ีตั้ล	 จำกไทยเทรด	 ซึ่งเป ็นรุ ่นพ่ีท่ีจบเอกภำษำอำหรับท่ี
คณะมนุษย์ฯ	 มอ.ปัตตำนี	 และขณะนี้ท�ำงำนที่ส�ำนักงำนกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศท่ีกรุงดูไบ	 ที่คอยช่วยเหลือพวกเรำทุกๆ	 อย่ำง
ตลอดระยะเวลำเข ้ำร ่วมโครงกำรในครั้ ง น้ี 	 และยังคอยจัด
โปรแกรมเที่ยวและจัดกิจกรรมต่ำงๆในช่วงวันหยุด	 และต้อง
ขอขอบพระคุณท ่ำนคณบดี 	 รศ.อำหวัง	 ล ่ำนุ ้ย 	 รองคณบดี	
ดร .บดินทร ์ 	 แวลำเตะ 	 หั วหน ้ ำภำควิชำภำษำตะ วันออก	
อำจำรย์อัสมิง	 กำเซ็ง	 และคณำจำรย์ทุกท่ำนในแผนกภำษำ
อำหรับ	 ท่ีส่งเสริมและผลักดันให้โครงกำรนี้เกิดผลเป็นรูปธรรม
หวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำโครงกำรน้ีจะยังคงมีต่อไปในปีถัดไป	 โครงกำร
นี้ ถือเป ็นโครงกำรท่ีนักศึกษำในวิชำเอกภำษำอำหรับ	 จะได้
มีโอกำสเรียนรู ้ กับเจ้ำของภำษำ	 ในถ่ินท่ีใช้ภำษำอำหรับเป็น
ภำษำแม่	 เพ่ือต่อยอดองค์ควำมรู ้	 และพัฒนำระดับของภำษำ
ให้สูงขึ้นไป.
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	 ดร.มะรอนิง	 สำแลมิง	 รองเลขำธิกำร	 ศูนย์อ�ำนวยกำร
บริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้	 เป็นประธำนจัดงำนเทศกำลอำหำร
ชำยแดนใต้	 เพ่ือส่งเสริมกำรตลำด	 เพ่ิมช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย
สินค้ำชำยแดนภำคใต้	 และสินค้ำโอทอป	 	 เมื่อวันที่	 19	 ธันวำคม	
ที่ผ่ำนมำ	ณ	ศูนย์ประชุมนำนำชำติฉลองสิริรำชสมบัติครบ	 60	ปี	
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	วิทยำเขตหำดใหญ่		กิจกรรมประกอบ
ด้วย	กำรแสดงและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกจังหวัดชำยแดนภำคใต้
กว่ำ	 250	 ร ้ำนค้ำ	 กำรประกวดกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์แนวคิด	
“กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร	 OTOP	 จังหวัดชำยแดนใต ้สู ่
ตลำด	ประชำคมอำเซียน”	 กำรแสดงผลงำนทำงวิชำกำรและกำร
ประชำสัมพันธ์หลักสูตรของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	 วิทยำเขต
ปัตตำนี	 	 กิจกรรมจับคู ่ธุรกิจสินค้ำและอำหำร	 กำรแสดงศิลป
วัฒนธรรม	 นิทรรศกำรของหน่วยงำนรำชกำร	 	 กิจกรรมส�ำรวจและ
รวบรวมข้อมูลผู้ประกอบกำรอำหำรในพื้นที่	5	จังหวัด	กิจกรรมจับคู่
ธุรกิจสินค้ำและ	 โดยมีผู ้ร่วมโครงกำรจำกหลำยหน่วยงำน	 อำทิ	
กลุ ่มผู ้ประกอบกำรในโครงกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำผู้ประกอบ
กำรฮำลำล	ของศูนย์วิทยำศำสตร์อำหำรฮำลำล	ม.อ.ปัตตำนี	 	กลุ่ม
ผู ้ประกอบกำรในโครงกำร	 พัฒนำผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์จังหวัด
ปัตตำนี	 ในโครงกำรของส�ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด	 ร่วมกับ
ศูนย์วิทยำศำสตร์อำหำรฮำลำล	 	กลุ่มแม่บ้ำนและกลุ่ม	OTOP	 ใน
5	จังหวัดชำยแดนภำคใต้	 	กลุ่มผู้ประกอบ	กำรผลิตจ�ำหน่ำยสินค้ำ
ฮำลำลในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้และประเทศมุสลิมอื่นๆ
เครือข ่ำยสหกรณ ์อิสลำมภำคใต ้ 	 	 คณะกรรมกำรอิสลำม

เปิดงาน
เทศกาลอาหาร
ชายแดนใต้

เพื่อส่งเสริมการตลาดเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายสินค้า
ชายแดนภาคใต้ และสินค้าโอทอป รองรับเศรษฐกิจอาเซียน

แห่งประเทศไทย	และคณะกรรมกำรอิสลำมประจ�ำจังหวัด	5	จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้			กลุ่มหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรรับรองมำตรฐำน
อำหำร	และหน่วยงำนท้องถิ่นในพื้นที่	5	จังหวัดชำยแดนภำคใต้ที่ส่ง
เสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมอำหำร	 เช่น	องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล	
อุตสำหกรรมจังหวัด	พำณิชย์จังหวัด	 และส�ำนักงำนพัฒนำชุมชน	
 ดร.มะรอนิง	สำแลมิง	 รองเลขำธิกำร	ศูนย์อ�ำนวยกำรบริหำร
จังหวัดชำยแดนภำคใต้	เปิดเผยว่ำ		จำกสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบใน
จังหวัดชำยแดนใต้	 ท�ำให้นักธุรกิจนอกพ้ืนท่ีขำดควำมมั่นใจเข้ำมำ
ลงทุนภำครัฐจึงปรับเปล่ียนกลยุทธ์เป็นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ผู้ประกอบกำรในพ้ืนที่	 งำนเทศกำลอำหำรชำยแดนใต้ประจ�ำปี
2556		เป็นโครงกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้	ให้เป็นศูนย์กลำง
กำรผลิตอำหำรและสินค ้ำอื่นๆที่มีคุณภพระดับสำกล	 และ
เ พ่ือช ่องทำงกำรจ� ำหน ่ำยสินค ้ำ 	 ของจั งห วัดชำยแดนใต ้
	 “เป็นโครงกำรกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ของไทย
ให้เป็นศูนย์กลำงกำรผลิตอำหำรและสินค้ำอื่นๆ	 ที่มีคุณภำพ
ระดับสำกลเพ่ือส่งเสริมกำรตลำด	 เพ่ิมช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย
สินค้ำของจังหวัดชำยแดนภำคใต้	 เพ่ือรวบรวมข้อมูลผู้ผลิตและ
ผู ้ประกอบกำรอำหำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต ้ 	 ซึ่ งจะเป ็น
ประโยชน์ต ่อกำรก�ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำธุรกิจอำหำร
ในพ้ืนท่ี	 และเพ่ือแสดงผลงำนทำงวิชำกำร	 กำรประชำสัมพันธ์
กำรรับสมัคร นัก ศึกษำเ พ่ือ เข ้ ำศึ กษำต ่อในมหำวิทยำลัย
สงขลำนครินทร์	 วิทยำเขตปัตตำนี	และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของ
พื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้”	ดร.มะรอนิง	สำแลมิง		เปิดเผยเพิ่มเติม	
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	 ผศ .สมปอง	 ทองผ ่อง 	 รองอ ธิกำรบดี 	 มหำ วิทยำลัย
สงขลำนครินทร์	วิทยำเขตปัตตำนี		กล่ำวว่ำ		จังหวัดชำยแดนภำคใต้
มีศักยภำพในกำรผลิตอำหำร	 โดยเฉพำะจังหวัดปัตตำนี	 ยะลำ	
และนรำธิวำส	 มีกลุ่ม	 OTOP	 มำกกว่ำ	 700	 รำย	 ที่ขึ้นทะเบียน
กับส�ำนักงำนพัฒนำชุมชน	และมีผู้ประกอบกำรระดับ	SME	และ
โรงงำนขนำดใหญ่มำกกว่ำ	10	แห่ง	จำกกำรเก็บข้อมูลของภำควิชำ
วิทยำศำสตร์กำรอำหำรและโภชนำกำร	 	 คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี	 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	 วิทยำเขตปัตตำนี	 ตั้งแต่ปี
พ.ศ.2548	 โดยกำรลงพ้ืนที่ให้ค�ำปรึกษำและตรวจเย่ียมสถำน
ประกอบกำร	 พบว่ำ	 ปัญหำหนึ่งของผู ้ประกอบกำรในพ้ืนที่	 คือ
ช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำยังอยู่ในวงจ�ำกัด	 และบำงสินค้ำยัง
เป็นที่รู ้จักในวงแคบ	 ดังนั้นภำควิชำวิทยำศำสตร์กำรอำหำรและ
โภชนำกำร	 	 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	 	 วิทยำเขตปัตตำนี	 จึง
ได้จัดท�ำโครงกำรส่งเสริมกำรตลำดผู้ประกอบกำรอำหำรชำยแดน
ภำคใต้	 ขึ้นเมื่อวันท่ี	 19-22	 ธันวำคม	 ที่ผ่ำนมำ	ณ	 ศูนย์ประชุม
นำนำชำติ ฉลองสิ ริ ร ำชสมบั ติค รบ 	 60 	 ป ี 	 มหำ วิทยำ ลัย
สงขลำนครินทร์	 เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนผู้ประกอบกำรให้มีโอกำส
ขยำยตลำดสู ่กลุ ่มลูกค้ำท่ีกว้ำงขวำงข้ึน	 โดยกำรส่งเสริมให้มี
กำรจับคู ่ ธุรกิจ	 เ พ่ือเ พ่ิมช ่องทำงในกำรจ�ำหน ่ำยสินค ้ำและ
กระจำยสินค ้ำได ้มำกขึ้ น 	 	 นอกจำกน้ี ยัง เป ็นโอกำสให ้ผู ้
ประกอบกำรได้รับข้อคิดเห็นโดยตรงจำกผู ้บริโภค	 	 เพ่ือน�ำไป
ปรับปรุงสินค้ำ	ให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำด	
	 รศ.ดร.ซุกรี 	 หะยีสำแม	 คณบดีคณะวิทยำศำสตร ์และ
เทคโนโลยี	 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์ 	 วิทยำเขตปัตตำนี	
กล่ำวว่ำ	 	 ศูนย์วิทยำศำสตร์อำหำรฮำลำล	 เป็นหน่วยงำนภำยใน
ภำควิชำวิทยำศำสตร์กำรอำหำรและโภชนำกำร	คณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี	 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	 วิทยำเขตปัตตำนี	
เป็นแหล่งรวมควำมรู ้ทำงด้ำนกำรจัดกำร	 ที่เก่ียวข้องกับอำหำร

ฮำลำล	 มีเป้ำหมำยเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของสังคมใน
กำรพัฒนำควำมรู ้และเทคโนโลยีด้ำนอุตสำหกรรมอำหำร	 และ
รองรับนโยบำยของรัฐที่ วำงแผนเตรียมควำมพร ้อมในกำร
พัฒนำพ้ืนท่ีให้ไปสู่ควำมเป็นศูนย์กลำงของอุตสำหกรรมฮำลำล	
ศูนย์วิทยำศำสตร์อำหำรฮำลำล	 เล็งเห็นว่ำ	 ผลิตภัณฑ์ชำยแดนใต้
ก�ำลังมีบทบำทส�ำคัญต่อกำรส ่งออกอำหำรของไทยมำกขึ้น
เป็นล�ำดับ	 แต่ผลจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต ้ 	 ท� ำให ้ ไม ่มี นักลงทุน เข ้ ำมำด�ำ เนิน ธุร กิจ
เพิ่มเติมจำกที่เคยเป็นอยู่		

รวมพลัง
ราชการไทย

ลดใช้พลงังาน

1. ปิดพัดลมระบายอากาศเมื่อไม่จ�าเป็น
2. ตั้งปิดจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน
3. ตั้งอุณหภูมิ 28 �C แล้วเปิดพัดลมเสริม 
4. น�าตู้มาตั้งชิดผนังด้านตะวันออกหรือตะวันตก
5. ปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ และอย่าเปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้ในขณะปิดแอร์ 
6. ย้ายเครื่องใช้ไฟฟาที่ไม่จ�าเป็นออกนอกห้องปรับอากาศ
7. ปิดเครื่องใช้ไฟฟาและไฟแสงสว่างที่ไม่จ�าเป็น
8. งดสูบบุหรี่ในห้องปรับอากาศ

วิธีประหยัดคาแอรโดยไมตองลงทุน11

ที่มา: http://mis-pattani2.pn.psu.ac.th/intranet/PR/energy.html

012วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์



	 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	 	 ขอขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกท่ำน	 ร่วมงำนแถลงข่ำวกำรจัดงำนเทศกำลอำหำรชำยแดนใต้
โดยมี	 ผศ.สมปอง	 ทองผ่อง	 รองอธิกำรบดี	 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	 วิทยำเขตปัตตำนี		 และ	 รศ.ดร.ซุกรี	 หะยีสำแม	 	 คณบดี
คณะวิทยำศำสตร ์และเทคโนโลยี	 อำจำรย ์ เนตรนภิส	 อ ๋องสุวรรณ	 หัวหน้ำภำควิชำวิทยำศำสตร ์กำรอำหำรและโภชนำกำร	
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี		เป็นผู้ร่วมแถลงข่ำว		เมื่อวันที่	4	ธันวำคม	2556

	 ผศ.สมปอง	 ทองผ ่อง	 รองอธิกำรบดี 	 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์ 	 วิทยำเขตป ัตตำนี 	 	 และ	 รศ.ดร.ซุกรี 	 หะยีสำแม
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	 	 ร่วมรำยกำรพิรำบคำบข่ำว	 ทำงสถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 กรมประชำสัมพันธ์		
ช่อง	11		เมื่อวันพุธที่	4		ธันวำคม	2556		เพื่อประชำสัมพันธ์งำนเทศกำลอำหำรชำยแดนใต้	

013 วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์



	 ชำวสงขลำนครินทร์	 วิทยำเขตปัตตำนี	 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 เน่ืองใน
โอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ	 5	 ธันวำมหำรำช	 โดยในภำคเช้ำพิธีท�ำบุญตักบำตรถวำยเป็น
พระรำชกุศล	 ณ	 ลำนศิลปวัฒนธรรม	 ถนนสำยบุรี 	 พิ ธีถวำยรำชสดุดี เฉลิมพระเกียรติและถวำย
พระพรชัยมงคล	 ณ	 ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี	 	 โดยมี	 ผศ.สมปอง	 ทองผ่อง	
รองอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	 วิทยำเขตปัตตำนี	 พร้อมด้วยบุคลำกร	 ร่วมในพิธี	 ส�ำหรับ
ภำคค�่ำ	 ผศ.นิฟำริด	 ระเด ่นอำหมัด	 รองอธิกำรฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำและวัฒนธรรม	 มหำวิทยำลัย
สงขลำนครินทร์	 วิทยำเขตปัตตำนี	 พร้อมด้วยบุคลำกร	 นักศึกษำ	 และนักเรียนโรงเรียนสำธิตฯ	 ร่วมใน
พิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและจุดเทียนชัยถวำยพระพร	ณ	ลำนศิลปวัฒนธรรม	จังหวัดปัตตำนี

	 ผศ.นพพร	 เหรียญทอง	 รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและ
พัฒนำระบบ	 วิทยำเขตปัตตำนี	น�ำคณะผู้บริหำรวิทยำเขต
ปัตตำนี	 ร่วมรำยกำรบันทึกเทปโทรทัศน์ถวำยพระพรชัยมงคล
เ น่ื อ ง ใน วัน เฉลิ มพระชนมพรรษำ 	 5 	 ธั นวำมหำรำช
ณ	สถำนีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	จังหวัดยะลำ

บุคลำกร	ม.อ.ปัตตำนี	ร่วมพิธีวำงพวงมำลำอนุสำวรีย์	พันเอกอิงคยุทธบริหำร	
ณ	ค่ำยอิงคยุทธบริหำร	จังหวัดปัตตำนี		เมื่อวันที่	8	ธันวำคม	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

	 “มหำวิทยำลัยที่เป็นเลิศ	บนฐำนพหุวัฒนธรรม	เพื่อ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์”

	 1.	 พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นสังคมฐำนควำมรู้
	 	 บนพ้ืนฐำนพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจ
	 	 พอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกำสเข้ำถึงควำมรู้
	 	 ในหลำกหลำยรูปแบบ
	 2.	 สร้ำงควำมเป็นผู้น�ำทำงวิชำกำร	 ในสำขำท่ี
	 	 สอดคล้องกับศักยภำพพ้ืนฐำนของภำคใต้
		 	 และเชื่อมโยงสู่เครือข่ำยสำกล
	 3.	 ผสมผสำนและประยุกต์ควำมรู้บนพ้ืนฐำน
	 	 ประสบกำรณ์กำรปฏิบัติสู่กำรสอนเพ่ือสร้ำง
	 	 ปัญญำคุณธรรม	สมรรถนะและโลกทัศน์สำกล
	 	 ให้แก่บัณฑิต


