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	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตปัตตานี	 	 เชิญนักวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ร่วมประชุม

ระดับชาติ	เรื่องภาคใต้ในกระแสโลก	กระแสโลกในภาคใต้	เมื่อวันที่	23-24	ตุลาคม

2557		ณ	โรงแรม	ลี	การ์เด้นท์	อ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	เพื่อเป็นเวทีน�าเสนอ

ผลงานทางวิชาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับภาคใต้

ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยทางมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์	

	 รศ.ดร .ปริศวร ์ 	 ย้ิน เสน	 คณบดี

คณะมนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร	์

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร ์	

วิ ทยา เ ขตป ั ตตา นี 	 กล ่ า ว ว ่ า 	 คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 จัดประชุมวิชาการระดับชาติ

40	 ป ี 	 คณะมนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร ์ 	 มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	เรื่องภาคใต้ในกระแสโลก	กระแส

โลกในภาคใต้		เมื่อวันที่	23-24	ตุลาคม	2557		ณ	โรงแรม	ลี	การ์เด้นท์	

อ�าเภอหาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	 เพ่ือเป็นเวทีน�าเสนอผลงาน

ทางวิชาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับ

ภาคใต้	 ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยทาง

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 โดยมีนักวิชาการด้านมนุษยศาสตร์

เรื่อง ภาคใต้ในกระแสโลก กระแสโลกในภาคใต้

ม.อ.ปัตตานี เปิดเวทีระดับชาติ
จัดประชุมนักวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์	 และผู้สนใจ	 รวม	 100	 คน	 เข้าร่วมการประชุม	

มีการน�าเสนอบทความ	 6	 ประเด็น	 ประกอบด้วย	 ประเด็นเรื่อง

อัตลักษณ์	 ศรัทธาและการเปล่ียนผ่าน	 เรื่องปัญหาโลก	ปัญหาเรา	

เรื่ องการเคล่ือนไหวทางสังคมกับประวัติศาสตร ์ระยะใกล ้	

เรื่องเศรษฐกิจ	ทางเลือกและการตัดสินใจ	 เรื่องภาษาข้ามถ่ิน	

เรื่องศิลปวัฒนธรรม	:	กระจกสะท้อนความเป็นจริง?
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ม.อ.ปัตตานี	เปิดเวทีระดับชาติ

จัดประชุมนักวิชาการ	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

เรื่อง	ภาคใต้ในกระแสโลก	กระแสโลกในภาคใต้

มุมหนึ่งในรั้วศรีตรัง

พระโอวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	

อัครราชกุมารี		พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ณ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

วิทยาเขตหาดใหญ่		วันจันทร์ที่	13	กันยายน	2553

และวันอังคารที่	14	กันยายน	2553

สารต้อนรับปีใหม่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ม.อ.ปัตตานี

จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงแพะ

ครบวงจรต้นแบบ	เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

รวมพลัง	ราชการไทย	ลดใช้พลังงาน

นศ.	วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส	ได้รับพระราชทานรางวัล

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ

เด็ก	ม.อ.	ปัตตานี		1	ใน	4	นักเรียนทุนในต่างแดน	

ประจ�าปี	2557	โดยมูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน	

ภาพเป็นข่าว

แนะน�าหลักสูตรวิทยาเขตปัตตานี

สารบัญ C O N T E N T

	 นอกจากนี้เปิดเวทีเสวนาทางวิชาการเรื่องภูมิทัศน์ความรู ้

คาบสมุทรสยาม-มลายูกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงระดับโลก

วิทยากรประกอบด้วย	 ศ.ดร.ธเนศ	 อาภรณ์สุวรรณ	มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	 รศ.ดร.	 นิติ	 ภวัครพันธุ์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์	 เผือกสม		 มหาวิทยาลัยนเรศวร	 อาจารย์จิรวัฒน	์

แสงทอง	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

	 การเสวนาทางวิชาการเรื่องสถานะของความรู้และการวิจัย

มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปัตตานีในรอบ	40	ปี	 	วิทยากรจากคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ม.อ.ปัตตานี	 ได้แก่	 อาจารย์รชฎ

สาตราวุธ		อาจารย์ณภัค	เสรีรักษ์	และ	อาจารย์ปิง	วิชัยดิษฐ	

	 การเสวนาทางวิชาการเรื่อง	40	ปี	มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์

ปัตตานี	 มองย้อนอดีตสู ่อนาคต	 วิทยากรผศ.ดร.กุสุมา	 กูใหญ่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  อ�าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

โทร. 0 7333 1252 โทรสาร 0 7334 8451  E-mail : grad-sch.pattani@bunga.pn.psu.ac.th  

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.grad.psu.ac.th  โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตนั้น 

ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่  31 มกราคม 2558 

โดยมีสาขาวิชาต่าง	ๆ	ดังนี้

ระดับปริญญาเอก		ได้แก่	สาขาภาวะผู้น�าและนวัตกรรมทางการศึกษา	ภาษาไทย		วรรณคดีไทยเทคโนโลยีพอลิเมอร์	,อิสลามศึกษา

ระดับปริญญาโท		ได้แก่	สาขาการจัดการสารสนเทศ		,	การบริหารการพัฒนาสังคม	,คณิตศาสตร์ประยุกต์	,ชีววิทยาประยุกต์	,	ฟิสิกส์ประยุกต์	,	เทคโนโลยีการประมง	,	

เทคโนโลยีพอลิเมอร์	,	วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชณาการ	,	วิธีวิทยาการวิจัย	,	การบริหารการศึกษา	(ภาคสมทบ)	,		การวิจัยและประเมินผลการศึกษา	,หลักสูตรและ

การสอน	,	การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	,	จิตวิทยา	,	อิสลามศึกษา	,	การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม	,ภาษไทย	,วรรณคดีไทย	,ภาษาไทยกับการสื่อสาร	,	

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

มมุหนึ่งในรั้วศรตีรงั
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รศ.ดร.	ชูศักดิ์	ลิ่มสกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.	ดร.ยุพดี	ชัยสุขสันต์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และวิเทศสัมพันธ์	วิทยาเขตปัตตานี

ผศ.นพพร	เหรียญทอง
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

และพัฒนาระบบ	วิทยาเขตปัตตานี

ผศ.สมปอง		ทองผ่อง
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี

	 ตลอดหน่ึงป ีที่ผ ่านมาบุคลากร
ทุกคน	 ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร	 คณาจารย์	
และบุคลากรได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่
ของตนอย่างเต็มความสามารถท�าให้
มหาวิทยาลัยสามารถด�าเนินภารกิจ
ต่างๆ	 ไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ

	 	 	 	 ในโอกาสปีใหม่พุทธศักราช	
2558	 นี้ 	 กระผมขออ�านวยพร
ให้ผู้บริหาร	คณาจารย์	ข้าราชการ
ลู กจ ้ า ง 	 นั ก เ รี ยน 	 นั ก ศึ กษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์

โดยมีผลงานโดดเด่นในหลายๆ	 เรื่อง	 ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอน
การวิจัย	 และการพัฒนานักศึกษาจนได ้รับรางวัลทั้งในระดับ
นานาชาติ	 และระดับชาติในนามของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้อุทิศก�าลังกายก�าลังใจ	 และปฏิบัติงาน
อย่างเข้มแข็งเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยของเรามาอย่างต่อเนื่อง
	 และในโอกาสขึ้นปีใหม่	 2558	นี้	 ผมขอให้อ�านาจสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ
ในสากลโลก	และบารมีของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	
พระบรมราชชนก	จงดลบันดาลให้ทุกท่านประสพแต่ความสุขทั้งกาย
และใจ	 มีพลังกายพลังใจในการท�ากิจการต่างๆ	 จนส�าเร็จตาม
ความปรารถนาปราศจาภัยอันตรายใดๆ	ทั้งปวง	และมีสุขภาพแข็งแรง
ตลอดปี	2558.

	 เ น่ืองในวาระดิถีขึ้นป ีใหม	่
พุทธศักราช	 2558	 น้ี	 ขออวยพรให้
ทุกท่านมีความสุขปลอดทุกข์โศก	
สุขภาพแข็งแรง	 กิจการก้าวไกล
มีก�าลังใจต่อสู้ทุกเภทภัย	คิดสิ่งใด
สัมฤทธิ์ผลทุกประการเทอญ.

	 วิทยาเขตป ัตตานีทุกท ่านจงมี สุขภาพแข็งแรงประสบแต ่
ความสุขความเจริญท้ังในหน้าที่การงาน	 ชีวิตส่วนตัวและชีวิต
ครอบครัวและขอให้ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิที่ท่านเคารพนับถือ	 จงคุ้มครองให้
ท่านและครอบครัวปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงตลอดปี	2558	และ
ตลอดไป.

ขอให้สุขทุกวารกาลสมัย
ขอสุขะ	พลานามัย	สมสุขศรี
เจริญลาภยศ	ลือไกล	ชัยทวี
แลครอบครัวมั่งมี	ทวีเจริญ

วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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นายอัฏฐพล	คงพัฒน์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

และวัฒนธรรม		วิทยาเขตปัตตานี

	 ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้	 	 ผมขอให้
สิ่งศักด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกช่วย
คุ ้มครองและดลบันดาลให ้ทุกท ่าน
มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

ทั้งกายและใจ	มีพลังในการท�างาน	 	สามารถฟันฝ่าอุปสรรคที่เข้ามา
ตลอดเวลาได้	 หากประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนา
ในทุกประการ.

รศ.ดร.	ซุกรี		หะยีสาแม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ปีใหม่	2558	มาถึง	
ปีเก่า	2557ผ่านไป

ทุกท่าน	มีอายุบวกเพิ่มอีก
คนละปี	เท่ากัน	

	 ในนามของคณาจารย์	 บุคลากร	 นักศึกษา	 และศิษย์เก่า
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ใคร่ขอถือโอกาสน้ีขอบคุณทุกท่านที่เก่ียวข้อง	 ส�าหรับการสร้าง
ความดีงามต่างๆ	 ให้เกิดขึ้นเพ่ือประโยชน์สุข	 “ของมวลมนุษยชาติ”
ตามพระราชปณิธานท่ีพวกเราชาวสงขลานครินทร์	 ยึดถือมาใช้
เป็นหลัก	
	 แม้ว่าเราอาจจะพบความยุ่งยาก	 อุปสรรค	 และความไม่
สมหวังบ้างแต่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือความรู้และประสบการณ์
	 I	have	not	failed.	I’ve	just	found	10,000	ways	that	won’t	
work.”	– Thomas Edison

	 และขอให้ทุกท่าน	 	 “สุขกาย...สุขใจ...ไร้โรค...ไร้ภัย	ประสบ
พบเจอแต่สิ่งดีๆ	 จิตใจที่แข็งแรง	 มั่นคงรับมือกับทุกสถานการณ์
อย่างมีสติ		ตลอดปี	2558”
	 Another	 year	 of	 success	 has	 passed,	 another	 year	
of	 challenging	 has	 come.	 I	 wish	 	 you	 a	 very	 HAPPY
NEW	YEAR	2015.

ผศ.ดร.ณัฐวิทย์		พจนตันติ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ขอส่งความปรารถนาดีมายังชาว	ม.อ.
ขอให้ความดีงามที่ได้กระท�าเกื้อหนุน

ให้มีความสุขในทุกๆ	วัน
ขอให้มีพลังกายใจที่เข้มแข็ง
ขอให้ส�าเร็จ	สมหวังตลอดปี

และตลอดไป.

ผศ.	นิฟาริด	ระเด่นอาหมัด
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม		วิทยาเขตปัตตานี

		 วันขึ้นปีใหม่	 คือวันท่ี	 1มกราคม	 2558	 ถือเป็นวัน	 “ธรรมดา”	 อีกวันหนึ่ง	 แต่ขอถือโอกาสนี้
ท�าให้เป ็นวัน	 “ไม่ธรรมดา”	 เป็นวันที่ เราจะชวนกันนับหน่ึง	 แห่งการคิดและท�าสิ่งดีๆ	 ทั้งเพ่ือตัว
เราคนในครอบครัวเพื่อนบ้านและสังคมทั่วไปปณิธานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ที่ว่า
	 “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีสอง		 ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ีหน่ึง”

นั้น	ไม่ได้แปลว่าท�าเพื่อตัวเองไม่ได้	ท�าเพื่อครอบครัวตัวเองไม่ได้ท�าเพื่อเพื่อนพ้องตัวเองไม่ได้	หรือ	ท�าเพื่อชุมชนตัวเองไม่ได้ทั้งหมดนั้นล้วน
เป็นส่วนเดียวกันเป็นองค์ประกอบแห่งการพึ่งพา	พึ่งพิง	อุ้มชู	ซึ่งกันและกัน
	 การที่จะช่วยคนอื่นได้ดีนั้น	เราต้องช่วยตัวเองให้ได้ก่อน	ต้องยืนด้วยล�าแข้งตัวเองได้ก่อนด้วยระดับในความหมายของค�าว่า	“พอเพียง”
ซึ่งต้องตีความว่า	ไม่ได้แปลว่าน้อย	ไม่ใช่แปลว่าขาดแต่หมายถึง	“มากพอ”	ตามความจ�าเป็นพื้นฐาน	ไม่มากเกินความจ�าเป็นที่ต้องมีต้องใช้
	 ขึ้นปีใหม่น้ี	 เรามาชวนกันท�าวันปีใหม่	 ให้เป็นวันเริ่มต้นของการคิดส่ิงดีๆ	 ท�าส่ิงดีๆ	ให้เป็นต้นแบบของลูกหลาน	 เริ่มจากเราก่อน
	เริ่มเลยครับ.
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รศ.ระวีวรรณ	ชอุ่มพฤกษ์
รักษาการในต�าแหน่งคณบดี
คณะศิลปกรรมศาสตร์

ดร.ยูโซะ	ตาเละ
ผู้อ�านวยการวิทยาลัย
อิสลามศึกษา

รศ.	ดร.ปริศวร์		ยิ้นเสน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.วลักษณ์กมล	จ่างกมล
คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร

ผศ.ชิดชนก		ราฮิมมูลา		

คณบดีคณะรัฐศาสตร์

ผศ.	พัชรียา		ไชยลังกา

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

วิทยาเขตปัตตานี

	 ดิ ฉั น ในฐานะตั วแทนของ
คณะศิลปกรรมศาสตร์	 ขอให้ปีใหม่
2 5 5 8 	 นี้ เ ป ็ นป ี ที่ ดี ส� า ห รั บ ทุ ก ๆ
ท ่านคิดหวังสิ่ ง ใดขอให ้ ได ้ดั งใจ
ปรารถนาทุกประการ	 บุญรักษา
ทุกๆ	คน.

	 ขออ� านวยพรให ้ ผู ้ บ ริ ห า ร	
อาจารย ์ 	 นักศึกษาและบุคลากร	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ทุกคน
มีความสุข	 ทั้งกายและใจปราศจาก
โรคภัยทั้งปวง	 ประสบความส�าเร็จ
ใ นชี วิ ต ก า ร ง านและค รอบครั ว	
คิดสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการ.

	 สุขสันต์วันปีใหม่	 ขออวยชัย
ให้สมหวัง	 มีความสุขกายสบายใจ
ถ ้ วนหน ้ า ทุกคืน วัน 	 ได ้พบพลัน
แต่สิ่งดีๆ	ตลอดปีและตลอดไป.

	 ในวาระโอกาสแห่งดิถีปีใหม่
ท่ีเวียนมาบรรจบอีกครั้งนี้	 ขออ�านาจ
คุณพระศรีรัตนตรัย	 และสิ่งสูงสุด
ที่ทุกท ่านเคารพจงดลบันดาลให ้
ทุกท่านประสบแต่ความสุข	 สวัสดี
และมีสันติภาพ	 ทั้งภายในใจและ
ภายนอกตนตลอดไป.

	ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่											ศุภชัยจงก่อเกิดล�้าเลิศผล		
	ศุภลักษณ์งดงามยามยินยล									ศุภชนม์พร้อมพรั่งยั่งยืนนาน

	 ในวาระดิถีขึ้นป ี 	 พ.ศ.	 2558	 นี้ 	 ขอให้พรอันประเสริฐ
ในสากลโลก	 ส่งผลให้ท่านและครอบครัวประสบแด่ความสุขกาย
สบายใจ	 ความเจริญรุ ่ ง เรือง	 คิดและปรารถนาสิ่งใดขอให ้
สมปรารถนาตลอดเทอญ.
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี

จัดตั้งศูนย์เรียนรูเ้พื่อส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงแพะ
ครบวงจรต้นแบบ

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

วิทยาเขตปัตตานี	 	 จัดต้ังศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเล้ียงแพะ

ครบวงจรต้นแบบในจังหวัดปัตตานี	 เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล		

สร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตแพะเนื้อในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ตลอดจน

รองรับการวิจัยและการเรียนการสอนเรื่องแพะครบวงจรส�าหรับนักศึกษา

	 อาจารย์สมศักดิ์		เหล่าเจริญสุข		คณะ
ท�างานศูนย์เรียนรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการ
เลี้ยงแพะครบวงจรต้นแบบในจังหวัดปัตตานี
เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล	 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 กล่าวว่า
เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการ

เลี้ยงปศุสัตว์โดยเฉพาะแพะและแกะ	 เพ่ือการบริโภคและใช้ส�าหรับ
กิจกรรมและพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม	 ซึ่งเป็นการเลี้ยงแบบปล่อย
เพ่ือการบริโภคภายในครัวเรือน	 	 มีราคาจ�าหน่ายค่อนข้างสูงตาม
ความต้องการของตลาด	 จึงมีแนวคิดจัดตั้งศูนย์เรียนรู ้เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาการเลี้ยงแพะครบวงจรต้นแบบในจังหวัดปัตตานี	 รองรับ
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลเพ่ือที่จะพัฒนาผลิตแพะเพ่ือการค้า	 โดย
มีการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มให้แก่เกษตรกรเครือ
ข่ายและสามารถเรียนรู้ในระบบการเลี้ยงจริง	 	 ท�าให้เกษตรกรเข้าใจ
ถึงวิธีการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้อง	 เป็นแบบอย่างเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ
ให้แก่เกษตรกรอย่างย่ังยืน	 และเพ่ือใช้เป็นห้องปฏิบัติการนอกชั้น
เรียนของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการเกษตรที่จะได้เห็นภาพจริง
ของการด�าเนินงานและถ่ายทอดความรู้ระหว่างเกษตรกรด้วยกันเอง
	 “โครงการดังกล่าวจะเป็นการสร้างศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการเล้ียง
แพะแบบพ่ึงพาตนเองครบวงจร	 คือ	 เร่ิมตั้งแต่การวางแผนผังเพ่ือจัด
ตั้งโรงเลี้ยงแพะ	การจัดสร้างแปลงปลูกหญ้าอาหารสัตว์	 การรวบรวม
พันธุ์หญ้า	 การผลิตพืชและหญ้าอาหาร	การสร้างสูตรอาหารท่ีเหมาะ
สมต่อพันธุ์แพะท่ีเลี้ยง	การผลิตอาหารส�าเร็จรูปเพ่ือใช้งานเองและการ
ขาย	การเลี้ยงแพะเนื้อให้ได้คุณภาพด้วยอาหารที่ผลิตเอง	การจัดการ
ฟาร์มแพะเนื้ออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	 การจัดการแปรรูปและ
การเพิ่มมูลค่าแพะ	การบ�ารุงพ่อแม่พันธุ์เพื่อใช้เองและเพื่อส่งเสริมการ
เลี้ยงอย่างย่ังยืน	 การจัดการมูลแพะและการเพ่ิมมูลค่ามูลแพะ	 โดย
ให้มีเกษตรกรผู้ช�านาญในพ้ืนท่ีเป็นผู้ด�าเนินการและเปิดโอกาสให้ผู้

สนใจเข้ามาเรียนรู้อย่างเป็นระบบ	ฝึกปฏิบัติจนช�านาญ	และส่งเสริม
ให้ไปลงทุนเลี้ยงด้วยตัวเอง	 โดยทุกกระบวนการจะด�าเนินการภาย
ใต้การให้ค�าแนะน�าของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี	 	 หรือจากหน่วยงานที่มีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเมื่อ
มีการร้องขอ	 และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาไปพร้อมกัน	
เพ่ือส่งเสริมแนวคิดเชิงอาชีพระหว่างเรียนของนักศึกษา	 และเป็น
ตัวอย่างแรงบันดาลใจเพ่ือเป็นแนวทางการประกอบอาชีพหลักแก่	
หลังจากจบการศึกษาต่อไป”		อาจารย์สมศักดิ์		เหล่าเจริญสุข		กล่าว
	 ศูนย์เรียนรู ้ดังกล่าวมีแผนด�าเนินการต่อเนื่อง	 3	 ปี	 คือ	 ปี	
2557-2559	 โดยมีแผนด�าเนินการปีที่	 1	 คือ	 ซ่อมแซมโรงเรือนเลี้ยง
แพะของแผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	 	 จัดหาพันธุ์แพะและสาธิต
การเลี้ยงแพะเน้ือเพ่ือเป ็นต ้นแบบส�าหรับเกษตรกร	 การสร ้าง
แหล่งพันธุ์หญ้าเลี้ยงแพะเพ่ือการเรียนรู ้ส�าหรับเกษตรกร	 ประชุม
เครือข่ายผู้เล้ียงแพะและเย่ียมเกษตรกรผู้เล้ียงแพะ	 	 จัดการอบรม
เฉพาะเรื่องแก่เกษตรกรในหัวข้อตามความเหมาะสม				

	ซ่อมแซมโรงเรือนเลี้ยงแพะของแผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

จัดหาพันธุ์แพะและสาธิตการเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อเป็นต้นแบบส�าหรับเกษตรกร
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แนวทางในการให้ความเย็นแก่อาคาร

 1.การลดปริมาณรังสีความร้อนที่จะผ่านเข้าทางกระจกหน้าต่าง

• ผ้าใบ	เหมาะหรับการบังแดดให้กับผนังกระจกแผ่นใหญ่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า
• แผงครีบ		เหมาะส�าหรับการให้ร่มเงาแก่หน้าต่างกระจกที่อยู่ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก
• กันสาด		จะให้ผลดีในการบังแสงแดดส�าหรับกระจกที่หันไปทางทิศใต้	ทิศตะวันออกเฉียงใต้	หรือทิศตะวันตกเฉียงใต้
• ต้นไม	้	สามารถให้ร่มเงาได้อย่างดีแก่หน้าต่าง	ประตู	หรือผนังที่เป็นกระจกที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก										
														และควรเลือกปลูกต้นไม้ชนิดที่มีความสูงพอดีที่จะบังแสงแดดให้กับตัวบ้านหรืออาคาร

• ชายคาบ้าน 	ออกแบบให้ชายคาบ้านยื่นยาวมากๆ	โดยเฉพาะด้านที่ถูกแสงแดดมากๆ

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

การสร้างแหล่งพันธุ์หญ้าเลี้ยงแพะเพื่อการเรียนรู้ส�าหรับเกษตรกร

	 แผนการด�าเนินงานปีท่ี	 2	ด�าเนินการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ผู ้ผลิตแพะเนื้อในจังหวัดป ัตตานีและจังหวัดชายแดนภาคใต	้
ให้เข้มแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได้โดยกระบวนการพัฒนาความรู้
และความคิด	 การสร้างแหล่งพันธุ์หญ้าเลี้ยงแพะส�าหรับเลี้ยงแพะ
และเกษตรกร	การเตรียมโรงงานผลิตอาหารข้นส�าเร็จรูปส�าหรับผลิต
อาหารแพะให้บริการร่วมกับเครือข่ายผู ้เลี้ยงแพะจังหวัดปัตตานี
และจังหวัดชายแดนใต้	 	 จัดสร้างแหล่งรวมองค์ความรู้การผลิตแพะ
ในรูปแบบเอกสารต�ารา	 ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู ้และการค้นคว้า
ส�าหรับนักวิชาการ	นักศึกษาและเกษตรกร	ศึกษาการจัดการมูลแพะ
และการเพ่ิมมูลค่ามูลแพะด้วยการท�าเป็นปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ
จัดการอบรมเฉพาะเรื่องแก่เกษตรกรตามความเหมาะสม

	 แผนการด�าเนินงานปีที่	 3	 จะเป็นการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ผู ้ผลิตแพะเนื้อในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ให้
เข้มแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างต่อเนื่อง	 การเตรียมโรงงาน
ผลิตอาหารข้นส�าเร็จรูปส�าหรับแพะและผลิตอาหารแพะร่วมกับ
เครือข่ายผู ้เลี้ยงแพะจังหวัดปัตตานีและจังหวัดชายแดนภาคใต้
จัดสร้างแหล่งรวมองค์ความรู้การผลิตแพะในรูปแบบเอกสารต�ารา
ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ละการค้นคว้าส�าหรับนักวิชาการ	 นักศึกษา
และเกษตรกร	 	 ศึกษาการจัดการมูลแพะและการเพ่ิมมูลค่ามูลแพะ
ด้วยการท�าเป็นปุ ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ	 	 และการจัดการอบรม
เฉพาะเรื่องแก่เกษตรกรตามความเหมาะสม

	 “โครงการในปีแรก	 เริ่มต้นได้ช้ากว่าเวลาที่ก�าหนด	 เนื่องจาก
ต้องท�าความตกลงเรื่องระบบการใช้เงิน	 	 และระบบการเบิกจ่าย
ต่างๆ	 สภาพพ้ืนท่ีจัดท�าแปลงหญ้าสาธิตไม่เหมาะสม	 ท�าให้ไม่
สามารถปลูกหญ้าได้ต้องด�าเนินการถมและปรับปรุงดิน	 ส�าหรับ
ในปีท่ี	 2	 คือ	 ในปี	 2558	 คาดว่าศูนย์ดังกล่าวจะเป็นศูนย์เรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงแพะครบวงจรต้นแบบในจังหวัดปัตตานี
เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล	 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตแพะครบวงจรส�าหรับเกษตรกรจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศูนย์เรียนรู ้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเล้ียงแพะครบวงจรต้นแบบ
ในจังหวัดปัตตานีเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล	 โครงการ
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อเพ่ืออุตสาหกรรม
อาหารฮาลาล”	อาจารย์สมศักดิ์		เหล่าเจริญสุข		กล่าวสรุป

จัดการอบรมเฉพาะเรื่องแก่เกษตรกร

ผู้สนใจการเลี้ยงแพะแบบครบวงจรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่	แผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	ภาควิชาเทคโนโลยี

และการอุตสาหกรรม	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	

ต.รูสะมิแล	อ.เมือง	จ.ปัตตานี	94000		

โทร 073-313928-50 ต่อ 1872-3

วารสารข่าว ศรีตรัง
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นศ. วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส 
ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

 นักศึกษาเอกภาษาฝร่ังเศส	 คณะมนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร	์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ได้รับพระราชทาน	 3	 รางวัล

จากการแข่งขันทักษะทางภาษาฝรั่งเศสในกิจกรรมประจ�าปีของสมาคมครู

ภาษาฝร่ังเศสแห ่งประเทศไทย	 ในพระราชูปถัมภ ์ฯ	 เข ้า รับพระราชทาน

รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เมื่อวันที่	 30

พฤศจิกายน	2557	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญ	กรุงเทพมหานคร

	 สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย	 ในพระราชูปถัมภ์	 ฯ	
ได้จัดงานกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมการเรียนภาษาฝรั่งเศสต่อ
เน่ืองมาตั้งแต่ปี	 2521	 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน	นิสิต	 นักศึกษาท่ีเรียน
ภาษาฝรั่งเศสได้แสดงความสามารถ	 มีโอกาสเพ่ิมพูนประสบการณ์
และพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน	 ส�าหรับปี	 2557	 นี้	
สมาคม	ฯ	ก�าหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	 30	พฤศจิกายน	
2557	ณ	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 ถนนเจริญกรุง	 40	 กรุงเทพมหานคร	 โดย
ให้ชื่องานว่า	 	 À	 Vous	 de	 promouvoir	 le	 français!	 	 	 โดยมีกิจกรรม
การแข่งขันหลายรายการ	 อาทิ	 การแข่งขันพูดบทสนทนาภาษาฝรั่งเศส
ตามหัวข้อท่ีก�าหนดให้	 ,การจัดบอร์ดนิทรรศการที่มีเน้ือหาสอดคล้อง
กับชื่องาน	À	Vous	de	promouvoir	 le	 français	 !,	การแข่งขันร้องเพลง
ภาษาฝรั่งเศส	 เพลงหมู ่	 เพลงเด่ียว,	 การแข่งขันตอบค�าถามความรู ้
ทั่วไปเก่ียวกับประเทศฝรั่งเศส	 –	 ไทย	 ,การแข่งขันเขียนบรรยายภาพ
เป็นภาษาฝรั่งเศส	 ,การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส,	 การ
แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส,	 การแข่งขันตอบค�าถามจาก
วิดีทัศน์,	 การแข่งขันวาดภาพจากหัวข้อที่ก�าหนดให้	 และการแข่งขัน
วาดภาพตามค�าบอก	 โดยผู้ชนะการแข่งขันฯ	 จะได้เข้ารับประราชทาน
ประกาศนียบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี	
ซึ่งปีน้ีภาควิชาภาษาฝรั่งเศส	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์					
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วม
การแข่งขันทั้งหมด	4	รายการ	ได้รางวัลมา	3	รายการ	ดังนี้	รางวัลยอดเยี่ยม
การแข่งขันวาดภาพตามค�าบอก	 ได้แก่	 นางสาววัชราภรณ์	 ลิ่มวรพันธ์	
นักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส	 ชั้นปีท่ี	 3	 ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	
การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส	ได้แก่	นางสาวพนุชฎา	แก้วรุ่ง	
นักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส	ชั้นปีที่	 1	และ	รางวัลชมเชยการจัดบอร์ด
นิทรรศการ”	หัวข้อ	 :	 “A	vous	de	promouvoir	 le	 français”	 (	คุณจะส่ง
เสริมภาษาฝรั่งเศสอย่างไร)	ได้แก่	นายพิพัฒน์	ค�าไหล		นักศึกษาวิชาเอก
ภาษาฝรั่งเศส	 ชั้นปีท่ี	 2,	 นางสาวศรีเปญ	 เคือน	นักศึกษาวิชาเอกภาษา
ฝรั่งเศส	ชั้นปีที่	2,	นายสิทธิชัย	แก้งศรีนวล	นักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส	
ชั้นปีท่ี	 1	 และนางสาวปิยะฉัตร	 ช่วยชม	นักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส	
ชั้นปีที่	 3	 	 โดยคณาจารย์ในแผนกภาษาฝรั่งเศส	 ช่วยฝึกอบรมเพ่ิมเติม
ได้แก่	 ผศ.ดร.ศิริมา	 ปุรินทราภิบาล	 ,อาจารย์กานดา	 เหล่าปิยะบุตร	 ,
อาจารย์อรุณศรี	 ชาญสมุห์	 ,อาจารย์ศุภชัย	 โชติทอง	 	 และอาจารย์วชิระ
ภัทรโพธิกุล	

นางสาววัชราภรณ์	ลิ่มวรพันธ์	
นักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส	ชั้นปีที่	3	
รางวัลยอดเยี่ยม	“การแข่งขันวาด
ภาพตามค�าบอก”

นางสาวพนุชฎา	แก้วรุ่ง	
นักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส	ชั้นปีที่	1	
รางวัลที่สาม	“การแข่งขันการอ่านบทกวี
ภาษาฝรั่งเศส”

นักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส 
รางวัลชมเชย	“การจัดบอร์ดนิทรรศการ”	
หัวข้อ	:	“A	vous	de	promouvoir	le	français”	

  นางสาววัชราภรณ์		ลิ่มวรพันธ์		เจ้าของ
รางวัลยอดเย่ียม	 การแข่งขันวาดภาพตามค�าบอก	
เปิดใจว่า	 “ความส�าเร็จท่ีได้มาในวันนี้มาจากการ
ช่วยฝึกฝนของอาจารย์ท่ีปรึกษามีเวลาเตรียมตัว	 1	
เดือนในการฝึกฝนทักษะ	 โดยรูปแบบการแข่งขัน
จะมีกรรมการชาวฝรั่งเศสจ�านวน	 3	 คน	 อ่านเรื่อง

ราวให้ฟัง	 และมีอาจารย์ชาวฝรั่งเศส	 1	
คนอ่านบทให้ฟัง	 โดยต้องวาดภาพออก
มาเป ็นเรื่ องราวตามที่ กรรมการอ ่าน
ให้ถูกต้องที่สุด	 ผลออกมาดิฉันได้คะแนน
เต็ม	 จึงคว ้ารางวัลยอดเย่ียมครั้ ง น้ีมา
ค่ะ	 ขอขอบคุณ	 สมาคมครูภาษาฝรั่งเศส
แห่งประเทศไทย	 ในพระราชูปถัมภ์ฯ	 ที่จัด
กิจกรรมดีๆ	 เปิดโอกาสในครั้งนี้	 ขอบคุณ
อาจารย์ทุกๆท่าน	 ที่ เ พ่ิมพูนความรู ้ให ้	
ช่วยขัดเกลา	และให้ค�าปรึกษาเป็นอย่างดี”

 	 นางสาวพนุชฎา	 แก้วรุ ่ง	 นักศึกษา
วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส	 ชั้นปีท่ี	 1	 เจ้าของรางวัลท่ี	 3
การแข่งขันการอ่านบทกวีภาษาฝรั่งเศส	 	 เปิดใจว่า
“เป็นความภาคภูมิใจท่ีย่ิงใหญ่ค่ะ	 เป็นเวทีแรกที่ได้
ฝึกฝนทักษะ	 มีเวลาเตรียมท่องบทกวีล่วงหน้าใน
ระยะเวลา	 1	 เดือน	 	 มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด	
16	 คน	 ซึ่งกรรมการจะตัดสินจากอารมณ์	 สีหน้า	

ท่าทาง	 ความถูกต้องของภาษา	ดิฉันได้ท่ี	 3	 ถือเป็นความยินดีอย่างย่ิง
ค่ะ	 และท่ีส�าคัญที่สุด	 ดิฉันได้มีโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี		ด้วยตัวเองค่ะ	”
   	 	 	นายพิพัฒน์	ค�าไหล	 	นักศึกษาวิชา

เอกภาษาฝรั่งเศส	 ชั้นปีที่	 	 2	 นางสาว
ศรีเปญ	 เคือน	 นักศึกษาวิชาเอกภาษา
ฝรั่งเศส	ชั้นปีที่	2	นางสาวปิยะฉัตร	ช่วยชม

 นักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส	 ชั้นปีท่ี	 3	
และ	นายสิทธิชัย	 แก้งศรีนวล	นักศึกษา

วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส	 ชั้นปีที่	 1	 ผู ้เข้าร่วมการแข่งขันการจัดบอร์ด
นิทรรศการประเภททีม	 เจ้าของรางวัลชมเชยการจัดบอร์ดนิทรรศการ”	
หัวข้อ	:	“	À	Vous	de	promouvoir	 le	français	“	(	คุณจะส่งเสริมภาษา
ฝรั่งเศสให้เป็นท่ีรู้จักอย่างไร	 )	 เปิดใจว่า	 “การแข่งขันในครั้งนี้	 ลักษณะ
เนื้อหาของบอร์ดแต่ละมหาวิทยาลัยไม่มีความแตกต่างกันมาก	ส่วนใหญ่
กรรมการจะดูวิธีการน�าเสนอ	 ความถูกต้องของภาษา	 เพราะผู้น�าเสนอ
ต้องพูดเป็นภาษาฝรั่งเศส	และที่น่าตื่นเต้นท่ีสุด	คือ	 1	 ในคณะกรรมการ	
เป็นท่านเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ�าประเทศไทย	 มาร่วมรับฟังด้วย	
พวกเราภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยภูธรแต่สามารถฝ่าด่านเอา
ชนะหลายๆ	มหาวิทยาลัยชั้นน�าด้านภาษาฝรั่งเศสได้	 อยากจะบอกว่าสิ่ง
ท่ีเราภาคภูมิใจคือเราเคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้า
พ่ีนางเธอเจ ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	 กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ์
ท่ีทรงเสด็จมาสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี	 นับว่าท่านเป็นผู ้วางรากฐานวิชาภาษาฝรั่งเศส
ให้แก่วิทยาเขตปัตตานี”		

วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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เด็ก ม.อ. ปัตตานี  1 ใน 4 นักเรียนทุนในต่างแดน 
ประจ�าปี 2557 โดยมูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน 

ภาพเรื่องเล่า...

เรื่องเล่าจากต่างแดน

	 นายพิชารัฐ	 จันทร ์นิยม	 นักศึกษาช้ันป ีที่ 	 3	 สาขาวิชาภาษา

เยอรมัน	 คณะมนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร ์ 	 ได ้ รับคัดเลือกเป ็น

นักเรียนทุนมูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน	 ปีการศึกษา	 2557	 ไปอบรม

ภาษาและแลกเปล่ียนวัฒนธรรมณ	 สหพันธ ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เป็นเวลา	1	เดือน

	 วันแรกของการเดินทางก็มาถึงผมรู ้สึกตื่นเต้น	 ใจเต้นแรง
และความกลัวลึกๆ	ข้างในอย่างบอกไม่ถูก	 เป็นการเดินทางไปต่าง
ประเทศในแถบยุโรปครั้งแรก	 ผมพูดบอกตัวเองว่า	 “ท�าได้สิ	 จะ
ไปกลัวอะไร”	 	 เริ่มต้นข้ึนที่สนามบินในเมืองเบอร์ลินด้วยการถาม
เส ้นทางเพ่ือท่ีจะเดินทางต ่อไปยังสถานีรถไฟและต ่อรถไฟ
ไปยังเมืองท่ีอยู่	 ซึ่งอยู่ห่างออกเมืองเบอร์ลินโดยน่ังรถไฟความเร็ว
ประมาณ	 1	 ชั่วโมง	 ค�าถามแรก	 ท่ีถามเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์		
แทบจะไม่ถูกหลักไวยากรณ์ด้วยซ�้านึกค�าศัพท์ได้ก็พูดไปเลย
ครับ	 ถูกไม่ถูกช่ังมันขอแค่ให้เค้าเข้าใจเราก็พอ	 ในที่สุดด้านแรก
ก็ผ่านได้ด้วยดีหาวิธีสถานีรถไฟได้	 ด่านที่สองเริ่มต้นขึ้นด้วยความ
ที่อ่านข้อมูลมาเยอะ	 ผมเองก็รู ้สึกสับสนจะท�าไรก่อนดี	 อากาศ
ตอนเช้าเย็นมากๆ	บวกกับสัมภาระค่อนข้างจะเยอะ	 สิ่งแรกก็มอง
หาเคาน์เตอร์	 เพ่ือซื้อต๋ัวรถไฟ	แต่ก็ไม่เจอ	 เจอแต่ตู้ซื้อต๋ัวอัตโนมัต	ิ

ส่วนใหญ่ในการคมนาคมของคนเยอรมัน	 มักจะซื้อตั๋วผ่านทาง
ตู้อัตโนมัติ	 อาจจะเป็นเพราะประเทศที่พัฒนาแล้วและล�้าหน้าด้าน
เทคโนโลยีท�าให้ทุกอย่างเป็นระบบระเบียบสะดวกและทันสมัย		
ผมไปกดซื้อตั๋วกับตู้อัตโนมัติก็สับสนอยู่พักใหญ่	แต่ก็มีสองแม่ลูก
มาช่วยกดให้	 คนเยอรมันเป็นเร็วมาก	 ผมเองก็จับค�าศัพท์บางค�า
ไม่ค่อยได้	พอที่จะเดาได้ว่าเค้าสื่อความหมายอะไรต่อเรา	ลูกสาวเขา
รู้ว่าผมพูดเยอรมันไม่คล่องก็พยายามพูดภาษาอังกฤษ	 แต่หารู้ไม่
ว่าผมพอพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยและทุกอย่างก็ส�าเร็จครับ
	 ในระหว่างการเดินทางจากเมืองเบอร์ลินไปยังเมืองเดรสเดน
บนรถไฟชั้นสอง	 แถบจะไม่มีคนเยอรมันเลย	 ส ่วนใหญ่จะมี
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินไปเมืองปราก	ประเทศสาธารณรัฐเชค
คราวน้ีก็เจอนักท่องเท่ียวชาวแคนาดา	 ชวนคุยแต่เขาคุยภาษา
อังกฤษถามว่าไปไหน?	 มาท�าไรที่น่ี?	 ตัวเองรู ้สึกแย่มากท่ีภาษา
อังกฤษพอส่ือสารได้ไม่มาก	 อายฝรั่งเขามาก	 ผมก็ได้แต่น่ังมอง
ข้างทางที่รถไฟแล่นผ่าน	 คิดในใจว่า	 “มาเรียนมาหาประสบการณ์
นะ	 แม้จะคิดถึงบ้านนั่งเครื่องบินมาไกลกว่า	 12	 ชั่วโมงแต่แปบ
เดียวหรอก	 เด่ียวก็ได้กลับบ้านล่ะ”	 ในท่ีสุดก็ถึงสถานีรถไฟเมือง
เดรสเดน	 วินาทีแรกที่ลงจากรถไฟอากาศเย็นมาก	 คนเยอะแยะ
มองซ้ายขวาไปทางไหนดี	 แต่โชคดีมีครอบครัวบุญธรรมมารอรับ
ที่สถานีรถไฟ	 เขายืนมามือเ พ่ือจับมือ	 แต ่ผมก็ก ้มหน ้าไหว ้

แบบคนไทยเป็นภาพแรก
ความแตกต่างของสอง
วัฒนธรรม		
	 			เมืองเดรสเดนเป็นเมือง
ที่มี เสน ่ห ์ เต็มไปด้วยนัก
ท่องเที่ยวจากหลายชาติ
เ ค ย เ ป ็ น เ มื อ ง ท่ี ผ ่ า น
สงครามในยุคที่เยอรมันยัง

แยกประเทศยังมีสถานท่ีท่องเที่ยวรอคอยนักท่องเที่ยวให้มาเยือน
มากมาย	 	 วันแรกครอบครัวใจดีก็เย่ียมชมเมืองเก่าและเมืองใหม่
เป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกร่วมสมัยชั่งดูสวยงามแปลกตาผมเอง
ก็ถ่ายรูปเป็นว่าเล่น	 บ้านนอกเยือนเมืองนอกครั้งแรกก็ประมาณ
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แหละครับ	 แต่พอคนเยอรมันพูดว่า	 “เรามักจะไม่ค่อยเผยแพร่
ข้อมูล	 ไม่ว่าจะเป็นภาพหรืออื่นๆ”	 อันนี้ผมขอฝากเลยนะครับต้อง
ระวังมาก	 เดี่ยวจะโดนถามเยอะจนคุณร�าคาญไปเลยล่ะ	 แต่ผม
ว่าเขาเองก็มีเหตุผลของเขาล่ะ	 เพ่ือป้องกันข้อมูลรั่วไหลและเรื่อง
อินเตอร์เน็ตตามอาหารที่คนเยอรมันเรียกว่า	W-land	 หรือ	Wifi	
Free	หายากมากถึงจะมีก็ขอรหัสเข้าใช้บริการไม่ได้	 	 ต่างจากเมือง
ไทยเรามากท่ีใช้ได้ตามสะดวกตามร้านอาหาร	ส่วนเรื่องหน้าตาคน
เยอรมันจะไม่เป็นมิตร	 อย่าเพ่ิงตกใจนะครับ	 เขาเงียบท�าหน้าตา
เข้มผมคิดว่าคงเป็นพ้ืนฐานของเขาแล้วล่ะ	 เขาจะไม่ค่อยย้ิมหรือ
พูดคุยกับคนที่เขาไม่สนิทด้วย	 ถ้าเป็นชาวต่างชาติเขาพร้อมและ
เต็มใจที่จะช่วยมากครับ	 ผมเองรู้สึกว่า	 คนเยอรมันก็ใจดีกับคนที่
ดีกับด้วยนะ	 วันนั้นในซุปเปอร์มาร์เก็ตผมก�าลังเลือกซื้อของเพ่ือ
ไปท�าอาหารในตอนเย็น	แต่ก็ไม่เข้าใจว่าของที่หาอยู่ส่วนไหนดูวัน
หมดอายุยังไง	 	 เพราะในซุปเปอร์มาร์เก็ตในเยอรมันของเยอะมาก
มีทุกอย่าง	ตรงกับส�านวนไทยที่ว่า	 “มีตั้งแต่สากกระเบือ	 ยันเรือรบ”	
เรื่องนิสัยและสีหน้าของเยอรมันเอาเป็นว่าแล้วแต่จะมองนะครับ

	 การจราจรในเยอรมันบอกเลยสะดวกมาก	จัดเป็นระบบไม่ว่า
จะต่อรถไฟไปรถบัส	 รถบัสไปรถรางสะดวกกว่าบ้านเราเยอะเลย	
ผมเองก็ใช้บริการรถบัสต่อด้วยรถรางไปเรียนทุกวัน	 แค่มีตั๋วหน่ึง
ใบสามารถขึ้นได้ทุกพาหนะในเมืองน้ัน	 แปลกตรงที่ว่าบนรถจะ
ไม่มีคนเดินตั๋ว	 เหมือนบ้านเราต้องซื้อตั๋วตามตู้อัตโนมัติหาง่าย
บนรถจุดบริการท่องเที่ยวและป้ายสถานีท่ีรถจอด	 ตั๋วก็มีหลาย
ประเภท	 ตั๋ววัน	 ตั๋วสัปดาห์	 ตั๋วเดือน	 ตั๋วปี	 ตั๋วครอบครัว	 ราคาใน
แต่ละเมืองจะไม่เหมือนกันเลือกใช้ตามความพอใจและอย่าลืม
สอดตั๋วในเครื่องตรวจตั๋วเพ่ือประทับวันท่ีและดึงตั๋วออกด้วยนะ
และทุกครั้งท่ีขึ้นรถจะต้องซื้อตั๋วถ้าไม่มีโดนจับขึ้นมานี้โดนจ่ายหนัก
เลย	ก่อนขึ้นก็กดปุ่มเปิดประตูและลงก็กดปุ่มเพื่อเป็นสัญญาณว่า
สถานีหน้ามีคนลง	บนรถก็จะบอกสถานีต่อไปคืออะไรเหมือนๆกับ
รถไฟMRTและBTSบ้านเราล่ะครับ	 เรื่องการหลงทางทุกคนก็คง

มีประสบการณ์เหมือนผม	 วันนั้นหลังเลิกเรียนและนั่งรถรางออก
ไปเท่ียวนอกเมืองคนเดียวก็เดินถ่ายรูปริมแม่น�้า	 Elbe	 ชมไร่องุ่น	
ไร่แอปเปิ ้ล	 ไร่สตอเบอรี่	 เป็นการผ่อนคลายเปล่ียนบรรยากาศ
และพอจะกลับบ้านที่พักเท่าน้ันล่ะ	 เกิดอุบัติเหตุรถรางกันจึง
ท�าให้ผู้โดยสารต้องเปล่ียนไปใช้บริการถบัส	 ผมเองก็ยืนงง	 และ
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นท�าอย่างไงถึงจะกลับบ้านได้โชคดีท่ีเจอเพ่ือน
ชาวรัสเซียบอกทางและแนะน�าให้ไปกับคนเยอรมัน	 ผู ้ชายคน
นั้นบอกเส้นทางและให้ไปกับเขาโดยเดินทางกับรถบัส	 ผมมีแค่
แผนท่ีและตารางรถได้แต่คิดว่าท�าไรดีจกลับบ้านได้มั้ย	 เขาก็บอก
เส้นทางมาเป็นภาษาอังกฤษท�าเอางงเลย	 ผมพูดบอกเขาเลยว่า	
“พูดเยอรมันเถอะครับ	 ผมพูดเยอรมันได้”	 แต่ขอบคุณในน�้าใจ
ของเขา	 แต่ก็ยังไม่ถึงอยู่บ้านอยู่ดีและป้าใจดีคนหน่ึงแกก็ให้ไป
กับแกเพราะไปทางเดียวกัน	 ผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้าและขอบคุณ
ป้ามากท่ีช่วยเหลือ	 เมื่อย้อนดูแล้ววันนั้นสนุกมากเลยไม่เคยเจอ
ที่ไหนมาก่อน	 ไม่เพียงแค่น้ีเดินไปเท่ียวแล้วหาทางกลับไม่เจอ
สุดท้ายก็ตัดสินเดินกลับเพ่ือมายังจุดเริ่มต้น	 บอกได้ค�าเดียวถ้า

ไปเมืองนอกไม่หลงทางก็ไม่สนุกและไม่ได้ประสบการณ์นะครับ	
       ส ่ ว น เ รื่ อ ง อ า ห า ร คน เ ย อ ร มั นมั ก จ ะ ท าน เ ค็ ม แ ล ะ จื ด
แต่ก็อร่อยมาก	ส่วนใหญ่จะทานขนมปังและมันฝรั่ง	เป็นอาหารหลัก
ของเขาเลยไป	 เยอรมันก็กินไส้กรอกและขาหมูเยอรมันถือว่าเป็น
อาหารรสเลิศโอชา	 ผมเองกินได้ทุกอย่างไม่เรื่องมากับอาหารท�าตัว
ให้ชิน	 แต่สิ่งที่ไม่ชินคือชีส	 เพราะตอนแรกไม่ชอบเลยมันเป็นไข
มันเอือนๆ	 แต่กินทุกวันก็ชินหลง	 รักมันเลยล่ะ	 น�้าดื่มก็ส�าคัญคน
เยอรมันจะดื่มน�้าแร่ทุกบ้านจะต้องมีเป็นน�้าดื่มผสมโซดา	มีรสชาติ
ซ่าส์ๆ	 เครื่องดื่มคู ่อาหารก็จะเป็นโค้กไม่อัดแก๊สต่างจากบ้าน
เราและเบียร์ท่ีมีแอลกอฮอล์น้อยมาก	 ผมเองก็ดื่มน�้าประปาทุก
วันเพราะสะอาด	 การเรียนที่นี้ก็เหมือนกันทั่วไปแต่จะแน่นหนัก
ว่าปกติท่ีเรียนในเมืองไทยเพราะสถาบันสอนภาษาเปิดโอกาส
ให้ผู ้เรียนมีความคิดโต้ตอบได้ทักษะและสอดแทรกวัฒนธรรม
เยอรมัน	 ส่วนใหญ่จะมีชาวต่างชาติมีการแบ่งระดับชั้นการเรียน	
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ผมเรียนในระดับ	 B1.1	 เป็นกลางตามมาตรฐานยุโรป	 วันแรกที่
เข้าเรียนบอกเลยได้ว่าพยายามเข้าใจแต่อาจารย์พูดเร็วมาก	 ไม่
เข้าใจก็ถามวันต่อมาก็เริ่มปรับตัวได้เรื่อยๆท้ังการพูดการฟังจน
อาจารย์และครอบครัวชมว่า	 พัฒนาการจากวันแรกจนถึงวัน
สุดท้ายดีขึ้นเยอะเลย	 ง่ายๆว่าพอจะดีก็ต้องกลับเมืองไทยล่ะ	 ในใจ

ลึกไม่อยากกลับเพราคิดว่าอยู่ที่แล้วสนุกอยากท�าไรก็ท�าได้สะดวก
	 ผมคิดเสมอความรู้และประสบการณ์ไม่ได้อยู่ในห้องเรียน
และคนอื่นบอกเท่านั้น	 เราเองนี้แหละท่ีต้องเรียนรู้ประสบการณ์
หาความรู้นอกห้องเรียนด้วยตัวเองได้อะไรอีกมากมายท่ีสามารถ
น�ามาปรับใช้และแก้ไขกับชีวิตคนไทยได้คือเรื่องเวลาคนเยอรมัน
จะตรงเวลามากๆ	 ถ้าจะสายก็สายเพราะเหตุจ�าเป็นท�าให้เป็นส่ิง
ส�าคัญที่น�ากลับมาใช้	 อีกอย่างหนึ่งการใช้อยู่กับครอบครัวบุญธรรม
ในต่างประเทศผมมองว่ามันไม่ได้ง่ายเลยต้องรู้จักการวางตัวและ
เราอาจจะโชคดีท่ีเจอครอบครัวที่ดูแลเราดีเหมือนลูก	 ผมยอมรับ
เลยว่าครอบครัวบุญเลี้ยงดูปูเสือเป็นอย่างดีอย่างกะลูกแท้ๆของ
เขาเลย	พาไปทานข้าวบ้าง	 ไปเท่ียวบ้างช่วยเหลือสารพัดแทบจะ
ไม่ต้องท�าอะไรเลยเขาท�าให้ทุกอย่างท้ังท่ีผมเองก็ไม่ใช่ลูกคุณหนู
ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้	 ประสบการณ์สุดท้ายคือการเดินทางกลับ
ไทยเมื่อเครื่องบินดีเลย์	 ซึ่งผมได้อ่านเรื่องราวของคนอื่นมา	 	 	 บ้าง
ตอนน้ีก็เจอเองล่ะ	 ไม่เพียงเท่านั้นครับเครื่องบินเดินทางออกจาก
สนามบินTegel	 ไปประมาณ	1	 ชั่วโมงก็เกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด
ข้ึนเมื่อระบบคอมพิวเตอร์บนเครื่องบินมีปัญหา	 กัปตันจึงตัดสินใจ
พาเครื่องกลับผมเองได้แค่ภาวะว่าให้ปลอดภัยและจะหาวิธีติดต่อ
กับท่ีบ้านว่าเลื่อนการเดินทางถึงเมืองไทยไม่มีก�าหนด	แต่ก็โชคดี
ที่ทางสายการบินรับผิดชอบหาที่พักและไฟล์บินกลับเมืองไทยใน
วันถัดไป	 วีซ่าก็หมดในวันเดินทางกลับกลัวว่าจะกลับเข้าประเทศ
ไม่ได้แต่ก็ติดต่อให้มูลนิธิช่วยประสานให้ก็ไม่มีปัญหา	 ประสบใน
ต่างครั้งนี้ของผมบอกได้เลยมีหลายหลากรสชาติ	 ทั้งความเศร้า
คิดถึงบ้าน	 ความสนุกนอกห้องเรียนและการผจญภัยคนเดียวครั้ง
แรกมีแค่กระเป๋าเป้	 แผนท่ี	 พาสปอร์ตและเงินติดตัวไม่มากนัก	
บางทีก็คิดว่าการเป็นนักเรียนทุนในต่างแดนมันก็ไม่ง่าย	 แต่สุด
คุ้มมากที่ได้ทุนจากมูลนิธิแทบจะไม่ต้องจ่ายเงินเองสักบาท	 ถือว่า
เป็นก�าไรชีวิตอย่างหนึ่งไม่เสียแรงที่เรียนภาษาและเรียนในสิ่งท่ี
ตัวชอบและปรารถนา	 ขอเป็นก�าลังใจให้กับทุกคนที่มีความฝันนะ	
ไม่ว่าจะเกิดอะไรข้ึนให้ท�าเต็มที่	 ไม่ฝืนความสามารถของตัวเอง
ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องท�าได้และคุณก็จะประสบความส�าเร็จ

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ร ่วมงานนิทรรศการตลาด
นัดหลักสูตร	 ครั้งที่ 	 19	 	 เมื่อวันท่ี	 10-12	 พฤศจิกายน	 2557
ณ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 	 และเมื่อวันท่ี	 13-14	พฤศจิกายน
2557	 ณ	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 	 	 มีนักเรียน	 ครูแนะแนว
และผู้สนใจ	ร่วมงานประมาณ	40,000	คน
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 	 ชาวสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา	 5 	 ธันวามหาราช 	 โดยในภาคเช ้ า พิ ธีถวายราชสดุดี เฉ ลิมพระเ กียรติและถวายพระพรชัยมงคล
ณ	 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี	 โดยมี	 ผศ.สมปอง	 ทองผ่อง	 	 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์
วิทยาเขตปัตตานี	พร้อมด้วยบุคลากร	ร่วมในพิธี	 	 	ส�าหรับภาคค�่า	ผศ.นิฟาริด	ระเด่นอาหมัด	รองอธิการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 พร ้อมด้วยบุคลากร	 นักศึกษา	 และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ	 ร ่วมในพิธีถวาย
เครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร	ณ	ลานศิลปวัฒนธรรม	จังหวัดปัตตานี

 		ผู้บริหาร	 บุคลากร	มหาวิทยาลัย
ส งขลานคริ นท ร ์ 	 วิ ทยา เ ขตป ั ตตานี	
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร	5	ธันวา
มหาราช	 	 เมื่อวันที่	 18	พฤศจิกายน	2557	
ณ		 “สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จั ง ห วั ด ย ะล า ” 	 ส ถ า นี วิ ท ยุ โ ท ร ทั ศน ์
แห่งประเทศไทย	จังหวัดยะลา

 		ฯพณฯ	จอน	แจ	มัน		 	 เอกอัคราชทูตเกาหลีประจ�าประเทศไทย	 เยือนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	 โดยมี	ผศ.สมปอง	ทองผ่อง	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	รศ.ดร.ปริศวร์	ยิ้มเสน	
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 	 พร้อมด้วยผู้บริหาร	บุคลากร	นักศึกษาคณะ	 ให้การต้อนรับ	 เมื่อวันท่ี	 19	พฤศจิกายน	2557	

 		บุคลากร 	 วิทยาเขตป ัตตานี 	 พัฒนาพ้ืน ท่ี
มหาวิทยาลัยในโครงการเทิดพระเกียรติ	 5	 ธันวามหาราช
โดยมี	ผศ.สมปอง	ทองผ่อง		รองอธิการบดี	วิทยาเขตปัตตานี
ให้โอวาทและให้ก�าลังใจแก่บุคลากร

ชาวสงขลานครินทร์ ร่วมกิจกรรม 5 ธันวามหาราช
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คณะวิทยาการสื่อสาร

ระดับปริญญาตรี
   • (นิเทศศาสตรบัณฑิต)  ได้แก่ นิเทศศาสตร์
  • (วิทยาศาสตรบัณฑิต) ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
  • (ศิลปศาสตรบัณฑิต)  ได้แก่ นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ 
เว็บไซต์ : http:/www.com-sci.pn.psu.ac.th/ โทรศัพท์ /โทรสาร 07334 9692

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี
  • (ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต) ได้แก่  ทัศนศิลป์, ศิลปะประยุกต์
เว็บไซต์ : http://finearts.pn.psu.ac.th/ โทรศัพท์/โทรสาร 07331 3126

คณะรัฐศาสตร์

ระดับปริญญาตรี
  • (รัฐศาสตรบัณฑิต)  ได้แก่ การปกครอง, การปกครองท้องถิ่น , ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, นโยบายสาธารณะ
เว็บไซต์: http://polsci.pn.psu.ac.th/polsci/ โทรศัพท์/โทรสาร 07331 2269

คณะพยาบาลศาสตร์

 ผลิตนักศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ โดยร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ ในการฝึกปฏิบัตินักศึกษาพยาบาล เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2556

ระดับปริญญาตรี
   • (หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต)  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)
 

บัณฑิตศึกษา

 เป็นหน่วยงานกลางเทียบเท่าคณะ มีภารกิจในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและจัดการ
ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยประสานงานกับคณะที่เปิดสอน
http://www.grad.psu.ac.th  โทรศัพท์ : 0 7442 9084 

สวัสดิการและสิ่งอำานวยความสะดวก

คณะศึกษาศาสตร์

ระดับปริญญาตรี 5 ปี
  • (วิทยาศาสตรบัณฑิต)  ได้แก่ คณิตศาสตร์ , เคมี ,ฟิสิกส์ , ชีววิทยา , วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
  • (ศิลปศาสตรบัณฑิต)    ได้แก่ ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ
  • (ศึกษาศาสตรบัณฑิต)   ได้แก่  การประถมศึกษา  ,  ศิลปศึกษา , พลศึกษา , สุขศึกษา , เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการประเมินผลการศึกษา  

ระดับปริญญาตรี 4 ปี
  • (ศิลปศาตรบัณฑิต)  ได้แก่  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
   • (วิทยาศาสตรบัณฑิต)   ได้แก่  จิตวิทยา

ระดับปริญญาโท
  • (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)   ได้แก่  การบริหารการศึกษา, เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา , 
หลักสูตรและการสอนการศึกษานอกระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
  • (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)  ได้แก่  จิตวิทยา

ระดับปริญญาเอก
  • (ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต)   ได้แก่  การบริหารการศึกษา, ภาวะผู้นำาและนวัตกรรมทางการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ปี  
  • (ประกาศนียบัตรบัณฑิต  วิชาชีพครู) นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี จะได้รับใบประกอบวิชาชีพ
ครูหลังสำาเร็จการศึกษาซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากคุรสภา
 เว็บไซต์ : http://eduit.pn.psu.ac.th/ โทรศัพท์ : 0 7333 1301

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี
  • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) ได้แก่ ภาษาและวรรณคดีไทย, ภาษาจีน (หลักสูตรปกติ), ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) 
ภาษามลายู, มลายูศึกษา, ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ, ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, 
การจัดการสารสนเทศ, ประวัติศาสตร์, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, พัฒนาสังคม
  • (เศรษฐศาสตรบัณฑิต) ได้แก่ แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ , เศรษฐกิจอาเซียน
  • (วิทยาศาสตรบัณฑิต)  ได้แก่ ภูมิศาสตร์  
  • (บริหารธุรกิจบัณฑิต) ได้แก่ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ   
  • (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต) ได้แก่  สังคมสงเคราะห์  

ระดับปริญญาโท
  • (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) ได้แก่  ภาษาไทย, การจัดการสารสนเทศ, การบริหารการพัฒนาสังคม

ระดับปริญญาเอก
  • (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)  ได้แก่  ภาษาไทย
เว็บไซต์ : http://huso.pn.psu.ac.th/ โทรศัพท์ : 07333 1304  โทรสาร 07331 2232

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับปริญญาตรี
  • (วิทยาศาสตรบัณฑิต)  ได้แก่  เทคโนโลยียาง, เทคโนโลยีการประมง, คณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์การ
อาหารและโภชนาการ, เทคโนโลยีการเกษตร, เคมี-ชีววิทยา, เคมีอุตสาหกรรม, ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์นิเทศ, โภชนศาสตร์และ
การกำาหนดอาหาร

ระดับปริญญาโท
  • (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) ได้แก่ เคมีประยุกต์, เทคโนโลยีพอลิเมอร์, ฟิสิกส์ประยุกต์, วิธีวิทยาการวิจัย, 
ชีววิทยาประยุกต์, วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ, เทคโนโลยีการประมง, คณิตศาสตร์ประยุกต์

ระดับปริญญาเอก
  • (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) ได้แก่ เทคโนโลยีพอลิเมอร์, วิธีวิทยาการวิจัย
เว็บไซต์ : http://www.sat.psu.ac.th/ 

โทรศัพท์ : 07333 1303  โทรสาร 07333 5130

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

 ระดับปริญญาตรี
  • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) ได้แก่  อิสลามศึกษา, กฎหมายอิสลาม, เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม, 
ตะวันออกกลางศึกษา
  • (ศึกษาศาสตรบัณฑิต) ได้แก่  การสอนอิสลามศึกษา
  • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) ได้แก่  อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

ระดับปริญญาโท
  • (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) ได้แก่  อิสลามศึกษา (ด้านอุศูลุดดีน ชะรีอะฮฺ ประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม 
ครุศาสตร์อิสลาม และมุสลิมศึกษา)
  • (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)   ได้แก่  การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม

ระดับปริญญาเอก
          • (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)  ได้แก่  สาขาอิสลามศึกษา
เว็บไซต์ : http:/www.cis.psu.ac.th/ โทรศัพท์ : 07333 1305 โทรสาร 07334 8726

หอพัก
 หอพักนักศึกษา 11 หอ นักศึกษาชั้นปี 1 มีสิทธิ
อยู่หอพักทุกคน
ประกันสุขภาพ
 (1). บริการสุขภาพอนามัย ที่หน่วยพยาบาล
 (2). การประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ     
 (3). กรณี ป่ วย  มี สิ ท ธ์ิ เ ข้ า รับการ รักษาพยาบาล
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาล
ยะลา
 (4). ก ร ณี อุ บั ติ เ ห ตุ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า รั บ ก า ร รั ก ษ า
พ ย า บ า ล ท้ั ง ใ น โ ร ง พ ย า บ า ล ข อ ง รั ฐ  เ อ ก ช น  ค ลิ นิ ก
และโพลีคลินิกทั่วโลก

ทุนการศึกษาและเงินยืมเพื่อการศึกษา
 (1). ทุนการศึกษาทั่วไป       
 (2).  ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
  -  เ งินยืมเพื่อการศึกษานักศึกษาสามารถ
ยืมเงินวิทยาเขตได้คราวละไม่เกิน 2,000 บาท
  - กองทุนเงินกู้ เพื่อการศึกษา รัฐบาลจัดต้ัง
กองทุนให้นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืม ไม่เกิน 
100,000 บาท/คน/ปี
  -  ทุ น เ รี ย น ฟ รี  ทุ น ล ะ  6 0 , 0 0 0  บ า ท
ต่อปีการศึกษา จนจบหลักสูตร

 มหาวิทยาลัยฯ ได้ต้ังปณิธานท่ีจะมุ่งมั่นทำาภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ให้สัมฤทธ์ิผล
และตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
ดังพระราชดำารัสของพระองค์ท่านที่ว่า

 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี โท และเอก 
ดังนี้

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์
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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


